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حجاج لـ »األنباء«: لم تعد هناك مشقة في أداء مناسك احلج 
بفضل جهود حكومة خادم احلرمني والتطورات الكبيرة في املشاعر

واملتعبة بطبيعة احلال. 
أن  العائــدون  وأوضــح 
اســتعدادات اململكــة أدت إلى 
تفادي أخطار تقلبات الطقس، 
في ظل تفعيل خطة الطوارئ 
املطريــة  العاصفــة  خــال 
وحتويل مسار املياه في االجتاه 
الذي ال يضر مبرور احلجاج 
باجتاه تأدية مناسكهم، ناهيك 
عن وجود احتيــاط كهربائي 
من خــال تشــغيل املولدات 
الكهربائيــة في وجود حاالت 
انقطــاع الكهربــاء، ممــا حال 
دون وقوع خســائر بشــرية 
او مادية تذكر جراء العاصفة 
املمطرة، حيث إن التجهيزات 

من مختلف جهات الســلطة 
الســعودية وتعاونهــم مع 
الرحمــن أضــاف  ضيــوف 
الشــعور بالراحــة واألمــن 
واالطمئنان لدى كل احلجاج 

من مختلف أقطار العالم. 
وقــد التقــت »األنباء« مع 
إســماعيل خــدادة )صاحــب 
حملة( والذي أعرب عن سعادته 
بحج هذا العام من تسهيات 
وخدمــات من املســؤولني في 
احلكومة السعودية وخاصة 
عمليــة التنظيم في مناســك 
احلــج، وقــال إن احلــج لهذا 
العام جنح وبنسبة كبيرة جدا 
وذلك بتضافر جميع اجلهود في 

فرج ناصر - آالء خليفة

عادل الشنان 

الكويــت  اســتمر مطــار 
الدولي في استقبال العائدين 
إلى أرض الوطــن من حجاج 
بيت اهلل احلرام في هذا العام، 
وســط تســهيات مكثفة من 
قبل الطيــران املدني ووزارة 
الداخلية في تنظيم آلية دخول 
وخروج املسافرين واملستقبلني 
من وإلى املطار ووسط أجواء 
عائلية مفعمة بالفرح والسرور 
بعــودة احلجيــج، مشــيدين 
باحلفــاوة التــي تلقوها لدى 
وصولهم من قبل املســؤولني 
في مطــار الكويت الدولي من 
تسهيل إجراءات السفر وإيصال 

احلقائب بسرعة ويسر. 
وأثنى احلجاج على اجلهود 
التي تبذلهــا اململكة العربية 
الســعودية إلجنــاح موســم 
احلج، واخلدمات املميزة التي 
تتطور باستمرار عاما بعد عام 
لتســهيل أداء املناسك وحفظ 
األمن وتوفير كل سبل الراحة 
والســامة جلميــع احلجــاج 
من مختلــف الفئات العمرية، 
مشــيرين إلى حسن التنظيم 
والترتيب والتنســيق لتنقل 
احلجيج بسهولة بني املشاعر 
املقدسة، كما اثنوا على جهود 
بعثة احلج الكويتية ومتابعتها 
الكويتيني وتفقدهم  للحجاج 
بــني احلــني واآلخــر، متمنني 
للجميــع دوام التوفيــق فــي 
مرضاة اهلل وطاعته سبحانه 

جل شأنه. 
وأضافوا أن األمطار التي 
نزلــت كانــت لطفــا ورحمة 
من اهلل عز وجل وســاهمت 
بشــكل كبيــر فــي تلطيــف 
األجــواء واملنــاخ للحجــاج 
خاصة أن فتــرة احلج كانت 
في وقت يشهد ارتفاع درجات 
احلرارة بشكل غير مسبوق، 
وبالتالي فقد أنعشت األمطار 
احلجاج ألداء مناسكهم بعيداً 
عــن األجواء احلــارة املنهكة 

أيام رمي اجلمرات فعا أجواء 
كانت خيالية للغاية وبشكل 
عام لم تواجهنا أي صعوبات 
خال مناســك احلج، واألمور 
وهلل احلمد كانت تسير على 

ما يرام.
من جانبــه، امتدح احلاج 
أميــر حســني بعثــة احلــج 
الكويتية ملا قامت به من جهود 
جتاه احلجــاج الكويتيني من 
تسهيات وخدمات وإرشادات 

حلظة بلحظة.
وقال إن حج هذا العام كان 
مميــزا للغاية وذلــك بفضل 
جميع املسؤولني في حكومة 
العربية الســعودية  اململكــة 
التــي قامت بتطوير كبير في 
مناسك احلج األمر الذي نتج 
عنه سهوله في عملية احلج.

وأشار إلى أن حج هذا العام 
لم يشهد حوادث كبيرة وهذا 
يدل علي جناح موســم احلج 
لهذا العام وخطة املســؤولني 
الناجحة فــي اململكة العربية 

السعودية.
بــدوره، قال احلاج عصام 
معرفي ان السهولة والتنظيم 
الرائع كان شعار حج هذا العام 
فعــا األمــور كانــت إيجابية 
للغاية من حيث رمي اجلمرات 
أو الوقوف في عرفات أو حتى 
الطواف وهذا األمر كان مدروسا 

بخطة وعناية. 
وأشار إلى أن الذي أعطى 
حج هذا العــام مذاقا آخر هو 
سقوط األمطار التي هطلت يوم 
عرفة وكانــت فرحة احلجاج 

كبيرة جدا.
وأضــاف أن حمات احلج 
الكويتية كانت كعادتها مميزة 
في التنظيم والسير في جميع 

مناسك احلج 
أمــا ناصــر القطــان فقال 
إن احلــج لهذا العــام كان وال 
أروع وذلك من خال التنظيم 
الكبير ســواء للمسؤولني او 
رجال األمن، وهذا ان دل فإمنا 
يدل على اهتمام حكومة خادم 
احلرمني باحلجاج القادمني إليها 

من شتى بقاع األرض.

واالستعدادات كانت حاضرة 
وجاهــزة ملثل هذا التقلب في 

املناخ والطقس. 
وبني احلجاج أن التطورات 
التي متت في احلرم وفي جبل 
عرفات وفي جسر اجلمرات 
وفــي القطــار ســاهمت في 
تســهيل أداء مناســك احلج 
بشكل كبير جداً مما أدى إلى 
تقليل املشــقة التي ياقيها 
احلجــاج فــي أداء الفريضة 
ســابقًا وخففت االزدحامات 
التــي كانــت  واالختناقــات 
حتــدث أحيانا فــي األعوام 
الســابقة باإلضافــة إلــى أن 
الترتيب والتنظيم والتنسيق 

حكومة خادم احلرمني سواء في 
عرفة او منى، كما أشاد بجهود 
املســؤولني في مطار الكويت 
والعاملني في اخلطوط اجلوية 
الكويتية ووزارة األوقاف على 
مــا قدموه من خدمــات تليق 

مبستوى احلجاج.
مــن جهتها، قالــت فتوح 
املتــروك إن احلج هــذا العام 
يختلــف عن املرات الســابقة 
حيث الســهالة في كل شــيء 
وذلك بســبب التنظيــم غير 
العادي من قبل حكومة خادم 

احلرمني الشريفني.
وأضافــت أن األمطار التي 
هطلت كانت جميلة جدا خاصة 

أشادوا باحلفاوة التي تلقوها لدى وصولهم من قبل املسؤولني في مطار الكويت الدولي لتسهيل إجراءات السفر وإيصال احلقائب بسرعة وسهولة

تقبل اهلل طاعتكم

هدايا للحجاج

صالح العنزي  حمد العجميحسن املوسوي عبدالرحمن العجمي

شغف بالعودة امليمونة

في استقبال حجاج بيت اهلل احلرام

اطفال في انتظار احلاجة سارة أم عبداهلل

حتية االستقبال

استقبال بالورود للحجاج العائدين من األراضي املقدسة                       )أحمد علي(

حجاج »الرعاية االجتماعية« أمتوا مناسكهم بكل يسر
بشرى شعبان

قال الوكيل املساعد للرعاية االجتماعية 
باإلنابــة في وزارة الشــؤون عبدالعزيز 
املطيري، إن حجاج الوزارة من النزالء أمتوا 
مناسك احلج بكل يسر ومن غير مشاكل.

وأشار املطيري في تصريح صحافي إلى 
أن الوزارة هذا العام قامت بإيفاد 13 حاجا 
وحاجة من نــزالء دور الرعاية من إدارة 
احلضانة العائلية وإدارة رعاية املســنني 
وذلك بالتنســيق وبدعم من قبل األمانة 

العامة لألوقاف التي رعت حجاج الوزارة 
العام احلالي.

وأكد حرص الــوزارة على إقامة مثل 
هذه األنشطة التي تغرس اجلانب الديني 
في قلوب نزالء دور الرعاية، مضيفا ان 
رحلة احلج هــذه مت تنفيذها عن طريق 
إحدى احلمالت الكويتيــة املعتمدة لدى 

وزارة األوقاف.
وتوجه املطيري بالشكر إلى األمانة العامة 
لألوقاف على دعمها ومساندتها للوزارة 

عبدالعزيز املطيريفي تنفيذ أنشطتها وبرامجها املتنوعة.

ملشاهدة الڤيديو



أسعار حمالت احلج الكويتية 
مرتفعة باملقارنة بقريناتها اخلليجية 
أبدى عدد من احلجاج تذمرهم بســبب ارتفاع أسعار 
حمالت احلج الكويتية، مؤكدين أنهم شاهدوا اخلدمات الراقية 
جدا املقدمة من قبل حمالت احلج اخلليجية واستفسروا 
عن األســعا،ر وكان الفرق كبيرا جــدا، متمنني ان تقوم 
وزارة األوقاف بالتدخل لضبط األسعار وتخفيضها مبا 
يناسب اخلدمات املقدمة دون استغالل احلجاج واستغالل 

فريضة احلج التي فرضها اهلل عز وجل على املسلمني.
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التجهيزات الكبيرة حالت دون وقوع خسائر جراء عاصفة األمطار 
وحولتها إلى ميزة لتخفيف درجات احلرارة وإنعاش احلجاج

أثناء احلج أيضا ساهمت في 
تخفيــف درجات احلرارة مبا 
جعلها حجة ميسرة على جميع 

احلجاج.
من جانبــه، أوضح احمد 
اخلالدي احلج أن هذا العام كان 
ميســرا، موجها جزيل الشكر 
للحمــات الكويتيــة التي لم 
تأل جهدا فــي خدمة احلجاج 
والشــكر موصول للسلطات 
الســعودية التي قامت بجهد 
كبير في تنظيم عملية احلج 
هــذا العــام والتســهيل على 
احلجــاج في تأدية املناســك. 

الســعودية هذا العام خلدمة 
حجاج بيت اهلل احلرام والشكر 
موصول للحمــات الكويتية 
التــي كانت مميــزة هذا العام 
في خدمة احلجاج والتسهيل 

عليهم ومساعدتهم دائما.
وأفاد اخلشــم بــأن احلج 
هذا العام كان من أيسر املرات 
التي أدى فيها فريضة احلج، 
موضحا ان هطول األمطار كان 
خيرا ونعمة من اهلل عز وجل.
ذلــك  فــي  وشــاركه 
عبدالرحمــن العجمــي الــذي 
أشار إلى أن السعودية قامت 

وأضاف أن مناســك احلج 
كانت ســهلة ولــم تكن هناك 
أي حــوادث تذكر بل ســارت 
األمور على أمتها، كذلك األمر 
في رمي اجلمرات حيث اختفت 
عمليــة التزاحم والتدافق من 

قبل احلجاج. 
من جانبه، قال سالم النصار 
إن جميع خدمات احلج كانت 
متوافــرة للحجاج هــذا العام 
من قبل حكومة خادم احلرمني 
الشريفني من سهولة في عملية 
احلج سواء في عرفة او مزدلفة 

او حتى رمي اجلمرات. 
وقال ان سعادته ال توصف 
عندما سقطت األمطار، مؤكدا أن 
األمطار ألول مرة تسقط نهارا، 
حيث عادة ما كانت تسقط في 
الليل قبل أو بعد يوم عرفة. 
وامتدح جهود املسؤولني 
في مطار الكويت في تقدمي كل 

التسهيات اخلاصة.
مــن جهتــه، ذكــر حســن 
ان  لـ»األنبــاء«  املوســوي 
السعودية لم تقصر في خدمة 
حجاج بيــت اهلل احلرام، مبا 
يســر علــى احلجــاج تأديــة 
الفريضة بكل يسر وسهولة.

وتوجه بالشــكر للقائمني 
»الصيدلــي«  حملــة  علــى 
جلهودهــم التي بذلوها طيلة 
موســم احلــج، موضحــا ان 
األمطار كانــت »أمطار خير« 
ســاهمت في تخفيف درجات 
احلرارة علــى احلجاج، الفتا 
إلى أن األمطار »كسرت موجة 
احلر« السيما في منى وعرفات.
بدوره، أشــاد ربيع محمد 
باخلدمات املميزة حلمات احلج 
الكويتية هذا العام وما قدموه 
من تســهيات للحجــاج، كما 
شكر السلطات السعودية على 
كل التســهيات التي قدموها 

حلجاج بيت اهلل احلرام.
وقال ربيع: التوسعة التي 
رأيناهــا في احلرم ســاهمت 
فريضــة  أداء  تيســير  فــي 
احلــج والتخفيــف نوعــا ما 
مــن االزدحــام، موضحــا أن 
األمطار التي هطلت على مكة 

وذكــر أن األمطار كانت خيرا 
على احلجاج وخففت من درجة 

احلرارة.
بدوره، قال حمد العجمي: 
أشكر اململكة العربية السعودية 
على التسهيات التي قدمتها 
للحجاج، كما أتوجه بالشكر 
والتقديــر الــى حمات احلج 
الكويتية التي لم تقصر في أداء 
مهامها وكانت دائما في خدمة 
احلجاج الكويتيني بأي وقت.

وتوجه بندر اخلشم بالشكر 
إلى خادم احلرمني الشــريفني 
على كل التسهيات التي وفرتها 

بتفعيل خطة للطوارئ خال 
العاصفة املطرية مبا ساهم في 
عــدم تعرض أي حاج للخطر 

أثناء هطول األمطار.
وأفــاد العجمي بأن األمور 
كانــت ميســرة جدا الســيما 
بعد التوســعة األخيرة التي 
قاموا بها في احلرم، مبا ساهم 
في اســتيعاب أعداد أكبر من 
احلجــاج، موضحا أن هطول 
األمطــار كان »بشــرة خيــر« 
للحجاج وخفــف من درجات 

احلرارة.
وختاما، قال صالح العنزي 
لـ»األنبــاء« ان بعثــة احلــج 
الكويتية كانــت من البعثات 
املتميــزة أثناء موســم احلج 
في اململكة العربية السعودية 
نتيجة اخلدمات املميزة التي 
تقدمها للحجيــج طيلة فترة 

احلج.
وأفــاد العنزي بأن هطول 
االمطار كان بشارة خير جلميع 
احلجاج وخفف درجة احلرارة 
وساهم في تأدية املناسك بكل 
يســر ومرونة، موجها جزيل 
الشكر للســلطات السعودية 
التي لم تأل جهدا كعادتها في 
خدمة حجاج بيت اهلل احلرام. 
كما توجه بالشكر والتقدير الى 
بعثة احلج الكويتية وجميع 
احلمات الكويتية التي تفننت 
في خدمة احلجاج الكويتيني 

والتيسير عليهم.

عدم وقوع أي حوادث كبيرة يدل على جناح موسم احلج لهذا العام ومتيز خطة املسؤولني في اململكة خلدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم

عودا حميدا

بندر اخلشماحمد اخلالدي

فرحة االستقبالصورة تذكارية لألسرة مع احلاج واحلاجة

جموع من األهالي في استقبال ذويهم لدى عودتهم من األراضي املقدسة  )قاسم باشا(

الهاجري لـ»األنباء«: خطة محكمة 
في T4 الستقبال احلجاج

قال مدير العاقات العامة في مطــــــار T4عبداهلل 
الهاجري اننـــــا نواصل استقبــــال حجـــاج بيـــت 
اهلل احلرام وتقديـــــم كل التسهيـــات اخلاصة بهم 
من اجــراءات دخولهم واســتخراج حقائبهم، مؤكدا 
اننا ســنواصل العمــل ذلك حتى االنتهــاء من عودة 

احلجاج بالكامل.
وأضـــــاف ان املسؤولــني في مطـــــار الكويـــت 
وضعـــــوا كــــل التسهيــــات لعـــــودة احلجـــاج، 
باإلضافــة إلى احلواجـــز التي وضعـت للمستقبلــني، 
مؤكــــدا ان استقبـــــال احلجاج يأتي ضمن خطـــة 

عبداهلل الهاجريمحكمــة.

العنزي: خطة »اجلمرك اجلوي« 
حققت أكبر انسيابية في عودة احلجاج

جددت اإلدارة العامة للجمارك حرصها 
علــى توفير خدمات خاصــة للحجاج 
العائدين من األراضي املقدسة، مشيرة 
إلى فتح مسار جمركي خاص في مناطق 
 T5و T4و Tتفتيــش احلقائب في الـــ ١
خلروج احلجاج من املنطقة اجلمركية 
خال دقائق محدودة من وصولهم إلى 

ارض الوطن.
وفي هذا الســياق، أكــد مدير إدارة 
اجلمــرك اجلــوي مطلــق العنــزي أن 
للجمــارك  العــام  املديــر  تعليمــات 
املستشار جمال اجلاوي بشأن توفير 
أعداد كافية من املفتشني وتسخير كل 
اإلمكانيات لتســهيل خــروج احلجاج 
دخلت حيز التنفيذ مباشــرة، مشــيرا 
إلى أن اســتعدادات اجلمارك الكويتية 

بدأت مبكرا لتسهيل اإلجراءات.
وأضاف العنزي في تصريح صحافي: 
قامت إدارة اجلمرك اجلوي بتطبيق خطة 
تعتمد على ضمان حتقيق أكبر قدر من 

االنســيابية وتســهيل مرور احلجاج، 
منها فتح مسار خاص مبنطقة تفتيش 
احلقائب من خال ســيور مت حتديدها 

من قبل اجلمارك.
وأكد مدير إدارة اجلمرك اجلوي أن 
كل اجلهــات العاملة في املنافذ اجلوية 
شــكلت فيما بينها خليــة عمل بحيث 
يتم التسريع في إنزال احلقائب وإجناز 
معامــات الدخــول، وحتديــد بوابات 
خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش 
اإللكترونية لتأمني وضمان عدم اختاط 
احلجاج مع بقية املسافرين القادمني في 

صاالت تفتيش اجلمارك.
وأشــار العنزي إلــى تعزيز جميع 
املنافذ اجلمركية بكوادر بشرية مؤهلة 
وتقليل إجــازات املوظفني للعمل على 
ضمان حصــول احلجاج علــى أفضل 
اخلدمات والتسهيات املمكنة وتذليل 
كل العقبات التي تواجههم وتقدمي وسائل 

الراحة لهم.

»اجلمارك« سخّرت كل إمكانياتها لراحة العائدين من األراضي املقدسة

مطلق العنزي وعدد من رجال اجلمارك يتابعون عودة احلجاج

استعدادات »اجلمارك« بدأت مبكراً بتعليمات ومتابعة من املستشار اجلالوي


