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طالئع حجاجنا عادوا إلى الوطن: األمور ميسرة واألجواء متميزة
ثامر السليم - عبداهلل الراكان

وسط أجواء من اللهفة والشوق 
بني االهل واالحباب، وتبادل عبارات 
التهاني والتبريكات والدعوات بالقبول 
واالجابــة، اســتقبل عدد مــن اهالي 
وأقارب وأحباب طالئع حجاج بيت 
اهلل احلرام ذويهم القادمني من االماكن 
املقدسة بعد ادائهم مناسك احلج في 
مطــار الكويت الدولــي، حيث كانت 
الرحــالت اجلوية تصل متوالية من 
مطار جدة، حاملة على متنها طالئع 

حجاج بيت اهلل احلرام.
وتقدم العديد من احلجاج العائدين 
مــن األراضي املقدســة بالشــكر الى 
اإلخوة في اململكة العربية السعودية 
علــى حســن التنظيــم والترتيــب 
والتنسيق بني املشاعر املقدسة، وكذلك 
للجهات املســؤولة عن التنظيم في 
مطار الكويــت الدولي، حيث تلمس 
اجلميع سهولة اإلجراءات التي قضت 
علــى االزدحام في املطار على عكس 

ما كان يحدث في السابق. 
»األنباء« كانت في طليعة مستقبلي 
حجاج بيــت اهلل احلــرام ورصدت 
انطباعاتهم عن رحلة احلج هذا العام 

فإلى التفاصيل:
فــي البداية، أكــد النائب عبداهلل 
الكندري ان موسم احلج هذا العام كان 
طيبا جدا واالستعدادات راقية وممتازة 
وهذا بفضل اجلهود الواضحة املقدمة 
من اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ومن حكومة خادم احلرمني الشريفني، 
مشيرا الى ان هناك فرقا واضحا في 
االسعار بني حمالت احلج الكويتية 
واخلليجية، الفتا الى انه ســيتوجه 
بســؤال مباشــر واقتراح بضرورة 
وجود رقابة حقيقية من قبل وزارة 
األوقاف على حمالت احلج الكويتية 
فيما يتعلق باألسعار، مؤكدا وجود 
تفــاوت كبير باألســعار بني حمالت 
احلج الكويتية ونظيراتها اخلليجية.
بدوره، اكد عضو املجلس البلدي 
احلاج عبدالســالم الرندي الذي كان 
مــن ضمن اول وفود احلجاج العائد 
امس حيث قال ان األمور كانت ميسرة 
جدا، مثنيا على األجواء املتميزة التي 

وفرها خادم احلرمني الشريفني.
وأضــاف ان األمطــار بــردت من 
حر شــهر أغسطس بشكل كبير كما 
ان اخلدمــات التي قدمتهــا البعثات 
واحلمالت كانت ممتازة وان التطلع 
مستمر إلضافة املزيد منها في املواسم 

املقبلة. 
من جانبه، اثنى احلاج م.عبدالعزيز 
القناعي على جهود الســعوديني في 
تفعيل خطة الطوارئ خالل العاصفة 
املطريــة حيث لــم يشــعر اي حاج 
بوجودها علــى األرض نظرا لكمية 
العمل االيجابية في حتويل مسار املياه 
والبنية التحتية املتطورة إضافة إلى 
تشــغيل املولدات الكهربائية بشكل 
مباشــر تزامنا معها تفاديا النقطاع 

الكهرباء. 
ولفــت القناعــي إلــى أن البعثة 
الكويتيــة ووزارة االوقــاف كانــت 
مشكورة في االطمئنان على احلجاج 

الكويتيني بعد األمطار. 
أما احلاج عبداهلل املاص فأكد ان 
موســم احلج هذا العام كان مختلفا 
من ناحيــة األجواء حيث ســاهمت 
األمطار في خفض احلرارة املرتفعة 
إلى أجواء أوروبية، مبينا أن األضرار 
لم تكن كبيرة وتكاد ال تذكر حيث إن 
التجهيزات واملستوى في السعودية 
متقدم جدا خدمة للحجاج كل عام إلى 
جانب التزام ومتيز احلمالت الكويتية. 
ومن جانبــه، قال احلاج عبداهلل 

االنبعي: اننا فوجئنا بوجود تطورات 
جديدة على مستوى اخلدمات وحسن 
الضيافــة والبنية التحتيــة إضافة 
إلى أداء متميز من البعثة الكويتية 
عالوة على املجهودات التنظيمية من 

السعودية. 
وأشار األنبعي إلى أن احلج كان 
سهال وميسرا،متمنيا أن يشهد العام 
املقبــل املزيــد من التســهيالت ملنح 
تصاريــح احلج وتخفيف األســعار 
لتمكينهم للمشاركة في هذا املوسم.
أمــا احلاج فــؤاد البعيجان فقال 
ان موسم احلج لهذا العام من اجنح 
املواسم من حيث التنظيم والترتيب 
من السلطات السعودية، مشيرا الى 
أن اإلضافــات التي متــت في احلرم 
وفي عرفات وفي جسر اجلمرات وفي 
القطــار كلها صبت في تســهيل أداء 
مناسك احلج ما أدى إلى تقليل املشقة 
التي يالقيها احلجاج في أداء الفريضة 
باألعوام املاضية. وقدم البعيجان كل 
الشكر والتقدير للحكومة السعودية 
على اجلهود امللموسة والواضحة كافة 

ويوحــد كلمتهم في نصرة اإلســالم 
واملسلمني. 

بدوره، قال مدير عام بلدية الكويت 
السابق م. أحمد الصبيح ان حج هذه 
السنة سهالة بكل االمور، مشيرا الى 
ان جميع اخلدمات متوفرة للحجاج.
وبــدوره قــال د.علي الراشــد ان 
حج هذا العام هو من ايسر احلجات 
التي قمت بها وذلك بســبب اجلهود 
الكبيرة التي قامت بها حكومة خادم 
احلرمني الشريفني في تيسير جميع 
امور مناسك احلج، باالضافة الى دور 
البعثة الطبية الكويتية والتي نتوجه 
لهم بالشكر الكبير ولدورهم الكبير 
في توجيه احلجاج الكويتني في منى 
وعرفات ومقرهم في منطقة العزيزية.

وبدوره قال احلاج يحيى احلمادي 
ان حج هذا العام فيه نقلة نوعية من 
ناحيــة اخلدمات قامــت بها حكومة 
اململكة العربية السعودية مشكورة 
كما اتوجه بالشكر الى البعثة الكويتية 
التي كانت تقــدم اخلدمات على قدم 

وساق حلجاج بيت اهلل احلرام.

التي تبذلها من أجل راحة احلجاج في 
أداء مناسكهم، وكذلك شكر احلكومة 
الكويتية على تسهيل اإلجراءات التي 
قضت على االزدحام في مطار الكويت 

على عكس ما كان في السابق. 
وبدوره، قال احلاج سالم الدوب 
ان هــذا العام مختلف كليا عن العام 
الســابق، حيث إن التوســعات التي 
قامت بها الســعودية أدت إلى راحة 
وسهولة أداء الفريضة، باإلضافة إلى 
الدقة في التنظيم اجليد من قبل رجال 
الشرطة، وتعاونهم التام مع ضيوف 
الرحمن، مشيرا الى ان سقوط االمطار 
اثناء احلج، لم ميثل أي صعوبة بل 
استبشــرنا خيرا به، حيث ان هناك 
جهوداً تبذل من السلطات السعودية 

ذللت كل الصعوبات.
ولفت إلــى ان التعــاون والروح 
املعنويــة العالية التي كانت ســمة 
جموع احلجاج، مقدما أجمل التهاني 
لكل املسلمني في كل البالد اإلسالمية، 
داعيا املولى عز وجل أن يحفظ الكويت 
وكل بــالد املســلمني مــن كل مكروه 

أشادوا بجهود حكومة خادم احلرمني الشريفني وبعثة احلج الكويتية
)قاسم باشا( عبد السالم الرندي يتلقى التهاني لدى وصوله الى الكويت 

احد احلجاج  احلاج فؤاد البعيجان لدى عودته احلاج عبداهلل االنبعي لدى وصوله 

حج مبرور م.احمد الصبيح عقب عودته الى الكويت 

استقبال بالورود )أحمد علي(  ملشاهدة الڤيديواحلجاج عبداهلل الكندري ود.علي الراشد ويحيى احلمادي 

»اخلطوط الكويتية«:
مستعدون لتأمني عودة احلجاج

جدة ـ كونا: أكــد املدير اإلقليمي لدول 
اخلليج العربي في شركة اخلطوط اجلوية 
»الكويتية«  الدلك استعداد  الكويتية مشعل 
لتأمني عودة حجاج الكويت املتعجلني وغير 
املتعجلني عبر رحالتها املجدولة. وقال الدلك لـ 
»كونا« إن حجاج الكويت املغادرين من مطار 
امللك عبدالعزيز الدولي بجدة )الصالة الشمالية( 

ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز باملدينة 
املنورة إلى البالد عبر طائرات »الكويتية« فقط 
سيصلون الى مبنى الركاب اجلديد T4. وأكد 
حرص »الكويتية« الناقل الوطني على تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئها وتسهيل إجراءاتهم، 
متمنيا حلجاج الكويت حجا مبرورا وسعيا 

مشكورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.

وزير األوقاف هنأ خادم احلرمني 
بنجاح موسم احلج

الرويعي يشيد بدور السعودية
في خدمة واستضافة احلجاج

قدم وزيــر األوقاف 
اإلســالمية  والشــؤون 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
البلدية فهد الشعلة التهاني 
والتبريكات ملقــام خادم 
احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ولولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز مبناسبة انتهاء 

موسم احلج لهذا العام 1440 هجرية وجناح 
املوسم بشكل منقطع النظير شهد به القاصي 

والداني.
وثمن الشعلة في تصريح صحافي اجلهود 
الكبيرة التــي تبذلها حكومة خادم احلرمني 
الشريفني خلدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا 

مناسكهم على الوجه األكمل.
وقال الشعلة: ما كان لهذا النجاح أن يتحقق، 
بعد فضــل اهلل عز وجل، إال نتيجة للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم احلرمني 
الشريفني خلدمة ضيوف الرحمن، وتوفيرها 
جميع اإلمكانات حتى تكللت كل تلك اجلهود 

بهذا النجاح الكبير.
وأردف الشعلة قائال: إن موسم احلج هذا 
العام كان متميزا من كل اجلوانب سواء من 
ناحية االستعدادات املبكرة أو توفير الطاقات 
البشرية واملادية الهائلة أو من الناحية التنظيمية 
التكنولوجيا  أو امليدانية، وآخرها استخدام 
احلديثة والتطبيقات الذكية للتيســير على 
احلجاج، مشيرا إلى أن كل تلك اجلهود آتت 
أكلها ونتيجتها الطبيعية بهذا النجاح وهذا 
التميز. وتابع: إن ذلك ليس بغريب على حكومة 
خادم احلرمني الشريفني، التي تسعى دائما 
لتذليل الصعوبات التي تواجه احلجاج، حتى 
جعلت من موسم احلج سهال وميسرا بعد أن 
كانت تكتنفه الصعوبات في السنوات املاضية، 
مشيرا إلى أن املولى عز وجل حبا اململكة بنعم 

كثيرة، فوظفتها في خدمة 
احلجيــج، حتى أصبحت 
تنافس نفسها كل موسم، 
وحتقق التميز الذي يفوق 
املوسم السابق، سائال اهلل 
عز وجل أن يجعل كل ذلك 

في ميزان أعمالهم.
كما قــدم الوزير فهد 
الشعلة التبريكات لوزير 
احلج والعمرة الســعودي 
محمد صالــح طاهر بننت 
لنجاح موسم احلج، مؤكدا 
أن هــذا النجاح كان ثمرة 
اجلهــود الكبيرة التي تقوم بها وزارة احلج 
والعمرة، وكذلك توفيرها كل إمكاناتها وطاقاتها 
إضافة إلى اجلهوزية العالية جلميع أجهزتها 
وموظفيها، وكذلك الدور املميز والرائد لوزارة 
احلج والعمرة في إدارة منظومة احلج بشكل 

أثار ويثير إعجاب الكثيرين.
من جهــة أخرى، أشــاد وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشــعلة باجلهود املضنية التي 
قامت بها بعثــة احلج الكويتية، مما كان لها 
دور فعال مع حمالت احلج الكويتية باملساهمة 
في إجناح موســم احلج لهذا العام من خالل 
االلتزام بنظم وقوانني اململكة العربية السعودية، 
إضافة إلى االلتزام بتعليمات وتوجيهات اجلهات 
املسؤولة عن احلج. وأشار إلى الدور الكبير الذي 
تقوم بعثة احلج الكويتية من خالل توفيرها 
جميع متطلبات احلجاج من الكويت ومتابعتها 
احلثيثة للحمالت الكويتية عبر القيام بدورها 
الرقابي والتفتيشي بشكل كامل، ما جعل البعثة 
واحلمالت الكويتية تتبوأ الريادة عامليا في العمل 
اإلسالمي وتتفوق على نظيراتها من دول العالم 
اإلسالمي، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إال 
بالتعاون اجلاد واملثمر من أصحاب احلمالت 
الكويتية الذين كانوا على قدر املسؤولية امللقاة 
على عاتقهم، فتحملــوا األمانة بكل صدق، 
السيما أنهم موكلون برعاية ضيوف الرحمن، 

فكانوا أهال لذلك.

أشــاد رئيس مجلس 
باإلنابــة د.عودة  األمــة 
الرويعــي بــدور اململكة 
العربية السعودية الكبير في 
خدمة واستضافة احلجاج 
وتسهيل كل ما يواجههم من 
صعاب، مشيرا إلى اجلهود 
التي  الكبيرة واملتواصلة 
تبذلهــا اململكة في متكني 
زوار احلرمني الشريفني 
من إمتام مناســك العبادة 
سواء باحلج أو العمرة أو 

الزيارة على مدار السنة.
وقال الرويعي في تصريح صحافي اليوم 
إنه »مبناسبة قرب انتهاء مناسك احلج املباركة 
نبارك جلميع حجاج بيت اهلل قضاء مناسك 
احلج وأركانه، داعيا املول عز شأنه أن يتقبل 
من احلجاج ويغفر لهم ذنوبهم وأن يردهم 
ســاملني غامنني ويتمم فرحتهم بلقاء أهلهم 

وذويهم في أوطانهم«.
وأضاف الرويعي: »نهنئ 
ونبارك بنجاح موسم احلج 
العام خلادم احلرمني  هذا 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب 
السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز، 
وللحكومة السعودية بكافة 
أجهزتها ومرافقها وللشعب 
السعودي على ما يقومون 
بــه كل عام من جهــود وتنظيم وتفان في 
خدمة املسلمني القاصدين لألماكن املقدسة«. 
واختتم تصريحه قائال: »نســأل املولى عز 
وجل دوام النجاح والتوفيق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة في خدمة املسلمني في 

كل زمان ومكان«.

فهد الشعلة

د. عودة الرويعي

أشاد بالدور الكبير الذي قامت به بعثة احلج الكويتية

الهاشمي: خطة مدروسة الستقبال احلجاج 
قال نائب مدير العام لشؤون املطار 
بالوكالة في اإلدارة العامة للطيران املدني 
منصور الهاشــمي ان اإلدارة وضعت 
خطة مدروسة الستقبال طالئع احلجاج 
خالل فترة زمنيــة محددة في جميع 
مبانــي ركاب مطار الكويــت الدولي، 
مشيرا الى ان اإلدارة وضعت عناصر 
بشــرية وكوادر متخصصة لتسهيل 

الركاب  اجراءات وصــول 
وتوجيه الترانزيت والتوجيه 
الى منطقة اجلوازات والى 
منطقة اجلمارك وخروجهم 
من املطار بالتعاون مع وزارة 
الداخلية مشكورة ممثلة في 

اإلدارة العامة للجوازات واإلدارة العامة 
للمرور.

وأضاف الهاشــمي فــي تصريح 
لـ»األنبــاء« أن الطائــرة االولى وهي 
طائرة تابعة للخطوط اجلوية السعودية 
حتمل عــددا قليال من حجاج بيت اهلل 
احلرام وعددهــم حوالي 30 حاجا من 
املتعجلني، مشــيرا الى ان اول طائرة 
للحجاج الكويتيني ستكون 
مساء اليوم في مبنى طائرة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في 
الركاب T4 في متام  مبنى 
الساعة 10 مساء ثم تتوالى 

الرحالت.

منصور الهاشمي

ملشاهدة الڤيديو

)قاسم باشا( عدد من احلجاج لدى وصولهم إلى البالد 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


