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عاطف رمضان - عبداهلل الراكان 
عبدالكرمي العبداهلل

باليباب والورود واحللوى 
والهدايا جرى استقبال حجاجنا 
العائدين من األراضي املقدسة 
في محطات الوصول املختلفة 
فــي مطــار الكويــت الدولي. 
العائدون  وأعــرب احلجــاج 
خالل حديثهــم إلى »األنباء« 
عن سعادتهم بأدائهم فريضة 
احلج، وقالوا إن املوســم هذا 
العام كان »سهاالت«، مشيدين 
بالتسهيالت املقدمة من بعثة 
احلــج الكويتيــة واحلكومة 
السعودية، وكذلك التسهيالت 
التي قدمت لهم من قبل رجال 
الداخلية في الكويت واجلهات 
احلكومية االخرى ذات صلة 
وإدارة الطيران املدني وكذلك 

الشباب املتطوعون. 
وفي البداية، التقينا عددا 
من املواطنني حجاج بيت اهلل 
احلرام في صالة القادمني في 
مطار T4، حيث كانوا على منت 
احدى رحالت اخلطوط اجلوية 
الكويتية القادمة من اململكة 
العربيــة الســعودية. وكان 
بينهم مرشد عام بعثة احلج 
الكويتية خالد العتيبي الذي 
قــال ان البعثة قامت بجهود 
كبيرة سواء من خالل رئيس 
البعثة وكيل وزارة االوقاف 
م.فريد عمادي، وكذلك نائب 
رئيس البعثة الوكيل املساعد 
محمــد املطيري وكذلك افراد 
البعثة من جميع فرق العمل 
املشكلة من بعض الوزارات 
الذين قاموا بجهد كبير، فيما 
يخص تيسير وتسهيل احلج 
وتذليــل الصعوبات حلجاج 

الكويت.
وأضــاف العتيبي ان هذا 
املوسم كان من اجنح املواسم، 
معربا عن شكره الى حكومة 
خادم احلرمني الشريفني على 
ما قدموه حلجــاج بيت اهلل 

احلرام وضيوف الرحمن.
مــن جانبــه، قــال احلاج 
حمود الفضلي انه كان ضمن 
حملــة البلد االمني، مشــيرا 
الــى ان احلجاج قدمت اليهم 
تسهيالت من قبل بعثة احلج 
الكويتيــة وحكومــة كل من 

الكويت والسعودية.
من جهة اخرى، افاد احلاج 
صالــح احمــد الشــواف بأن 
الكويتيــني رجعوا  احلجاج 
ســاملني الــى ارض الكويــت 
من االراضي املقدسة، مشيدا 
التــي قدمــت  بالتســهيالت 
اليهم من قبل حكومة اململكة 

العربية السعودية.
بدوره، قال احلاج عبداهلل 
فالح العازمي انــه قام بأداء 
فريضة احلج وان كل شــيء 
كان ميسرا وسهال، معربا عن 
شكره للحكومة السعودية وما 
قامت به من خدمة احلجاج.

وأعــرب كذلــك العازمــي 
عن شــكره الــى بعثة احلج 
الكويتيــة التي لم تتوان في 
تقدمي خدماتها وتســهيالتها 

للحجاج الكويتيني.
وفي الســياق نفسه، قال 
مســؤول الطيران في إحدى 
حمالت احلج الكويتية صالح 
الوسام ان اخلدمات التي قدمت 
للحجــاج من مطــار الكويت 
الى مطار جدة القت رضاهم، 
مشيدا بالتسهيالت املقدمة في 
مطاري »الكويت« و»جدة«، 
معربــا عــن شــكره خلــادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
واحلكومة السعودية ملا قدموه 

من تسهيالت للحجاج.
أما احلاج محمد شيرازي 
فقــال ان احلــج كان ســهال 
واخلدمات القت رضا احلجاج. 
وأعــرب عــن شــكره لبعثة 
الكويتيــة وللحكومة  احلج 
السعودية ملا قدموه من تنظيم 

وتسهيل للحجاج.
مــن جانبه، اشــاد احلاج 

األجواء مع األمطار في املشاعر 
كانــت لهــا دالالت روحانية 

مميزة.
وذكر أن احلمالت الكويتية 
متميــزة جدا، ومتــت تأدية 
املناسك بسهولة ويسر، مشيدا 
بفريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلــج الكويتية الذين قاموا 
بدورهم على أكمل وجه خلدمة 
احلجاج، موضحا أن البعثة 
الطبيــة الكويتية هي األقدم 

على مستوى اخلليج.
ودعا اهلل عز وجل ان يدمي 
نعمة األمن واألمان على بلدنا 
احلبيب، وأن يحفظ الكويت 
وأميرهــا وشــعبها مــن كل 

مكروه.
وأشاد احلاج فايز العازمي 
باجلهود التي قامت بها اململكة 
العربية السعودية وتنظيمها 
ملوســم احلــج بشــكل راق 
ومنظم ســهل على احلجاج 
اداء مناســكهم بيسر ودون 

أي عوائق.
احلــج  »بعثــة  وقــال: 
الكويتيــة جزاهم اهلل خيرا 
ماقصــروا«، وكانــوا علــى 
تواصــل دائــم مــع احلجاج 

وحمالت احلج الكويتية.
ســعود  احلــاج  أمــا 
الظفيــري، فقــد عبــر عن 
تقديره للجهود اجلبارة التي 
بذلتها حكومة خادم احلرمني 
الشريفني في خدمة ضيوف 
الرحمن، مشيرا إلى أن حسن 
التنظيــم كان واضحــا في 
جميع املشــاعر وخالل أداء 
جميع املناســك، داعيا اهلل 
أن يجزيهم خير اجلزاء على 

حسن صنيعهم.
مــن ناحيته، أكــد احلاج 
العنزي علــى تأدية  حميــد 
املناســك بســهولة ويســر 
بفضل اهلل ثم بفضل جهود 
الســعودية  العربية  اململكة 
الغالي والنفيس  التي بذلت 

خلدمة احلجاج.
وأثنــى علــى بعثة احلج 
الكويتيــة املرافقــة للحجاج 
ودورهم في متابعة احلجاج 
الكويتيــني والتواصل معهم 
أوال بأول، مشيرا الى حسن 
التنظيــم فــي مكــة املكرمة 
وجميع املشاعر احمليطة بها.
وقــال احلاج فالح محمد: 
دعــوت اهلل عز وجــل اثناء 
أدائي مناسك احلج أن يحفظ 
الكويت وأميرها وشعبها من 
كل مكروه، وأن يدمي على بلدنا 
األمن واألمان، وأن يلم شمل 
اخلليج ويعود يدا واحدة من 

جديد.
وذكر أن اجلهود التي قامت 
بها السعودية في موسم احلج 
تستحق من كل حاج أن يدعو 
الســعودية  العربية  للملكة 
وقادتها الذين لم يألوا جهدا 
في خدمة احلجــاج على كل 
األصعدة، قائال: »شــكرا من 

القلب للملك سلمان«.
أما عبدالعزيز العنزي فقد 
عبر عن سعادته بأداء مناسك 
احلج قائال: لقد ادينا مناسكنا 
بكل ســهولة ويســر وكانت 
العملية مبسطة جدا بفضل 
الســلطات  جهود وإجراءات 
القائمة علــى ترتيب عملية 
احلــج ومتابعــة بعثة احلج 
الكويتية، مشــيرا الى فرحة 
احلجيج بهطول امطار كبيرة 
خالل موسم احلج، وأنه بفضل 
اهلل تيســرت ومتت املناسك 

بسالسة واحلمد اهلل.
بدوره، اكد احلاج ابوحسني 
أن التســهيالت والتوسعات 
التي أجرتها اململكة العربية 
السعودية حتت قيادة خادم 
كان  الشــريفني  احلرمــني 
لهــا األثــر الكبيــر والفعال 
على تســهيل مناســك احلج 
والتخفيــف مــن االزدحــام، 
معربا عن بالغ سعادته بأدائه 
فريضة احلج بسهولة ويسر 

من اهلل عز وجل.

عبدالســتار جبار بالتنظيم 
والتسهيالت املقدمة من بعثة 
احلــج الكويتيــة واحلكومة 
السعودية.  كما أشاد احلاج 
فليح ســعد العازمــي كذلك 
املقدمــة مــن  بالتســهيالت 
قبل بعثــة احلــج الكويتية 
واحلكومة السعودية ومعظم 

حمالت احلج الكويتية.
من جانب آخر، افاد احلاج 
احمد العازمي بأن احلج كان 
ميســرا جــدا وأن حكومــة 
الســعودية كانــت متعاونة 
جدا مع احلجاج وكذلك بعثة 
احلج الكويتية كانت تتواصل 
مع جميع احلمالت الكويتية 

وكانت لها جهود واضحة.
من جانبه، قال احلاج خالد 
رفاعي العازمي ان احلج هذا 
العام استخدمت فيه وسائل 
التكنولوجيــا احلديثة وان 
احلجاج كانوا يتواصلون مع 
اقاربهم حلظــة بلحظة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

وأكد ان احلجاج قدمت لهم 
تســهيالت منذ خروجهم من 
الكويت وحتــى عودتهم من 
احلج من قبل حكومة الكويت 

وكذلك السعودية.

 T1 محطة 
كما تابعت »األنباء« كذلك 
 Tعودة احلجاج فــي مطار ١

ومن جميع املســلمني صالح 
االعمال.

وشكر ابو محمد اجلهود 
اجلبارة التي قامت بها اململكة 
العربية الســعودية لتسيير 
أمور احلجاج من جميع أنحاء 

العالم والتسهيل عليهم.
وأشاد العجمي باالنطالقة 
اجلديدة للخطــوط اجلوية 
الكويتيــة عبــر طائراتهــا 
احلديثة، وااللتزام باملواعيد، 
متوقعا عودة الطائر األزرق 
كما عهدناه بالسابق، شاكرا 
ادارة الطيــران املدنــي على 

حسن استقبالهم للحجاج.
من جانبه، اكد احلاج مطلق 
الرشيدي على أن ما قامت به 
اململكة العربية السعودية من 
جهود للتسهيل على احلجاج 
يستحق الشكر والثناء، حيث 
كانت احلجة ميسرة بفضل 
اهلل ورعايته ثم اململكة التي 

سهرت على راحة احلجاج.
الرشيدي بالشكر  وتقدم 
اجلزيــل ايضــا لبعثة احلج 
الكويتيــة علــى مــا قدموه 
من جهــود يشــكرون عليها 
خلدمــة احلجــاج الكويتيني 

في احلمالت الكويتية.
بدوره، اشاد احلاج د.أحمد 
الشطي بالتنظيم الذي قامت 
به اململكة العربية السعودية 
لتسهيل أمور احلجاج، كما أن 

وحركة قدومهم التي سارت 
بسهولة ويسر، واستمعت إلى 
آرائهم. في البداية قال احلاج 
مانع الشمري انه وهلل احلمد 
كان حج هذا العام مريحا جدا 
وفيه كل سبل الراحة، مشيرا 
الــى انه حــج قبــل 4٠ عاما 
وهذه احلجة الثانية متقدما 
بالشكر حلكومة خادم احلرمني 
الشــريفني وإلى بعثة احلج 
الكويتية خاصة الطبية على 
جهودهم الواضحة في تسهيل 
خدمة حجاج بيت اهلل احلرام. 
ومــن جهته، قــال احلاج 
علي الوسمي ان حج هذا العام 
ميسر وسهل هلل احلمد متقدما 

حلجاج بيت اهلل احلرام.
بدوره، قال احلاج ســيد 
احمــد نــور الديــن ان احلج 
هلل احلمد كان ميسرا بفضل 
اهلل ثــم جهود حكومة خادم 
احلرمني الشــريفني، مضيفا 
ايضا بعثة احلــج الكويتية 
قامت بكل اخلدمات التي من 
شأنها تيســير امور حجاج 

بيت اهلل احلرام.
من جهته، قال عال الدين 
عويس ان احلــج هلل احلمد 

كان ميسرا.

مساء الثالثاء
ومساء أمس األول الثالثاء 

بالشــكر اجلزيــل حلكومــة 
خادم احلرمني الشريفني على 
حسن االستضافة واالستقبال 
مؤكدا انهم لم يدخروا جهدا 
في سبيل خدمة حجاج بيت 

اهلل احلرام.
مــن جانبــه، قــال احلاج 
ســليمان الشــمري ان احلج 
هلل احلمد ميســر وال توجد 
فيــه اي معوقــات، الفتا الى 
انهــا املرة االولى التي يؤدي 

فيها فريضة احلج.
وتقدمت احلاجة شــيخة 
طبر بالشكر للمملكة العربية 
الســعودية حكومة وشعبا 
على اخلدمات التي يقدمونها 

عاد عدد مــن احلجاج الذين 
أشادوا بجهود حكومة خادم 
احلرمــني الشــريفني على ما 
قاموا بــه من جهود واضحة 
خلدمــة ضيــوف الرحمــن، 
وأثنوا كذلك على دور بعثة 
احلــج الكويتيــة وحمــالت 
احلج الكويتية، مؤكدين على 
حرصهم الواضح ومتيزهم في 
خدمة حجاج بيت اهلل احلرام. 
وفي البدايــة، قال احلاج 
فهد حجــاج العجمي: بفضل 
اهلل عز وجل أمتمنا »احلجة« 
على خيــر، وعدنا الى أرض 
الوطن ساملني غامنني، ونسأل 
اهلل عز وجــل أن يتقبل منا 

احلاج د. أحمد الشطي لدى وصوله 

)محمد هنداوي( قبلة على جبني حاج لدى وصوله 

)قاسم باشا( من احلجاج الواصلني أمس األول 

استقبال للحجاج بالورود 

الزواوي: »الطيران املدني« وجهات أخرى
قدمت تسهيالت لدخول احلجاج للكويت 

قــال زواوي أحمــد الزواوي من قســم 
العالقات العامة واإلعــالم باإلدارة العامة 
للطيران املدني، ان »الطيران املدني« قامت 
بتسهيل دخول احلجاج الى الكويت بالتعاون 
مــع مختلف اجلهات املشــغلة فــي مطار 
الكويت الدولي مثل »الداخلية«و»الصحة« 
و»االوقاف« و»اجلمارك« وغيرها من اجلهات 

أو االدارات املشغلة في املطار.
ورحــب الزواوي باحلجــاج وقدم لهم 
التهانــي، مشــيرا الــى انه مت االســتعداد 
الستقبال احلجاج في مطار الكويت وذلك 
بالورود والعطور والبخور، مضيفا ان ذلك 
اقل ما ميكن ان يقدم لهم، معربا عن شكره 

للشركات الراعية لالستقبال.

زواوي الزواوي 

حجاجنا عادوا واستُقبلوا باليباب والورود: احلج هالسنة سهاالت
أشادوا في تصريحات لـ »األنباء« بالتنظيم الرائع من قبل بعثة احلج الكويتية وحكومتي الكويت والسعودية

الفوزان: 2000 حاج عادوا في يومنياحلمود هنأ أمير مكة بنجاح موسم احلج
هنــأ محافــظ 
الفروانية الشيخ 
فيصــل احلمــود 
أميــر منطقة مكة 
املكرمة مستشار 
خــادم احلرمــني 
الشريفني رئيس 
اللجنــة املركزية 
للحــج صاحــب 
األميــر  الســمو 
الفيصــل  خالــد 
بن عبدالعزيز آل 
ســعود مبناسبة 

انتهاء موســم احلــج لعام ١44٠ 
هجرية.

وأشاد احلمود مبا بذلته حكومة 
خادم احلرمني الشريفني من جهود 
جبارة لكي يؤدي حجاج بيت اهلل 

احلرام مناسكهم 
بكل يسر وسهولة 
واطمئنان، منوها 
باخلدمات التقنية 
التــي  الرفيعــة 
تقدمها إدارة احلج 
واملشاعر املقدسة.
وأثنــى علــى 
جهودهم عبر حشد 
الطاقــات  جميــع 
واإلمكانات لتوفير 
كل الســبل التــي 
تضمــن للحجاج 
تأديــة مناســك احلــج بيســر 
وطمأنينــة، وتوفيــر خدمــات 
متكاملة ومبتكرة خلدمة حجاج 
بيت اهلل احلرام من مختلف دول 

العالم.

فرج ناصر

أكــد مدير عــام اإلدارة العامة 
الفوزان  املدني م.يوسف  للطيران 
ان عدد احلجاج الذين وصلوا خالل 
اليومني املاضيني بلغ عددهم 2000 
حاج من إجمالي عدد احلجاج والبالغ 
عددهم ما يقارب الـ 6 آالف حاج.

وأضاف الفوزان ان إدارة الطيران 
املدني مستمرة في خطتها بتجهيز 
كل اإلمكانيات الالزمة حلجاج بيت 
اهلل احلرام، وذلك حســب اخلطة 
املوضوعة مسبقا لهذا الغرض، وأنها 

تواصل اســتقبال حجاجها املتبقني حسب البرنامج 
الزمني للرحالت املجدولة في مطار الكويت الدولي 

.t4 ومطار الـ
وكشف عن أن إدارة الطيران املدني بصدد التجهيز 
خلطتها للمرحلة األخيرة والتي ستبدأ خالل األسبوع 

املقبل والتي تتضمن عودة املسافرين 
من اخلارج والبالغ عددهم حوالي 
املدرسني  ألف مسافر تشمل   600
والعاملني بوزارة التربية، مضيفا ان 
هناك ما يقارب الـ200 رحلة ستعود 
باملسافرين الى الكويت عبر شركات 

طيران مختلفة.
وقال الفــوزان إنه بذلك تكون 
اإلدارة العامــة للطيران املدني قد 
أنهــت خطتها لهذا العــام بنجاح، 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات العاملة 
مبطار الكويت الدولي، مشيرا إلى 
أن اإلدارة تنسق مع وزارة األشغال 
بخصوص مبنى الركاب اجلديد والذي ينفذ من قبل 
وزارة األشغال وشركة ليماك التركية، وذلك حول 
االختصاصات وخطة املبنى والطلبات التي ترغب بها 
إدارة الطيران املدني من تصميمات ومتطلبات ترغب 

اإلدارة بتزويدها للمطار املزمع تنفيذه عام 2022.

م.يوسف الفوزانالشيخ فيصل احلمود

خالد العتيبي متحدثا إلى »األنباء«

ملشاهدة الڤيديو


