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عدد خاص  وهو   « األوقاف  “واحة  مجلة  من   )74( العدد  يديك  بين 
ووزير  العدل  وزير  معالي  توجيهات  الضوء على  فيه  بالحج. حيث نسلط 
األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار الدكتور فهد العفاسي للجنة العليا 
للحج والعمرة بتشكيل لجنة لضبط ومراقبة أسعار حمالت الحج. إضافًة 
إلى تقديمه الشكر وعظيم االمتنان إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين 

بالموافقة على تمكين عدد من األخوة "البدون" ألداء فريضة الحج.
األوقاف  وزارة  وكيل  للسيد  الرسمية  الزيارة  إلى  العدد  يتطرق  كما 
فريد  المهندس  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  ورئيس  اإلسالمية  والشئون 
عمادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تم توقيع ثالث اتفاقيات 
لموسم الحج هذا العام 1439هـ. وكذلك تصنيف حمالت الحج إلى فئتين 
وكل فئة إلى )أ، ب ، ج( ، حسب الخدمات المقدمة للحجاج. عالوة على 

وضع تصور جديد لتقسيم الراغبين بالحج.
للمشاعر وعدد من  التفقدية  الوكيل  السيد  العدد جولة  كما يتضمن 
الحمالت ومقر البعثة، وكذلك حفل تكريم حمالت الحج الكويتية لموسم 
حوارات  من  الصلة  ذات  الموضوعات  من  العديد  وهناك  1438هـ  الحج 

ولقاءات وصفحات ثابتة نترك لكم مطالعتها.
بهذه  باالهتمام  الجلية  الدولة  جهود  لنا  تظهر  سبق  ما  خالل  ومن 
الشعيرة العظيمة والفريضة الربانية لتذليل كل ما يواجهها من صعوبات، 
كما يتضح ما تبذله »األوقاف« من أعمال جليلة ومتابعات حثيثة بالتنسيق 

والشراكة مع الجهات المعنية؛ جنت ثمارها تميزًا وإتقانًا.
وفي الختام نقول هنيئًا لكل من ساهم في كل هذه الجهود وهنيئًا 
لكل من نوى وأدى فريضة حج هذا العام نقول له مقدمًا تقبل اهلل منا 

ومنكم صالح األعمال.

د. إبراهيم أحمد العبيدلي 
رئيس التحرير

اأيها القارئ الكرمي:
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اأعل����ن وزي����ر الع����دل ووزي����ر الأوق����اف امل�شت�ش����ار د ..فه����د 
العفا�ش����ي اأن »الأوقاف« �ش����تقدم 500 دينار كدع����م مادي لكل 
م����ن يرغب يف اأداء فري�شة احل����ج من فئة املقيمني ب�شورة غري 
قانوني����ة خالل مو�شم احلج هذا الع����ام بالتعاون مع بيت الزكاة 

والأمانة العامة لالأوقاف.
 وق����ال العفا�ش����ي يف ت�شري����ح �شحايف اإن ال����وزارة ممثلة يف 
مكت����ب �ش����وؤون احل����ج اأعلن����ت اأ�شم����اء احلمالت اخلم�����س التي 
�شيت����م التن�شي����ق معها وهي حمل����ة عبد الرحم����ن املن�شد وحملة 
داود الكن����دري وحملة غازي اخلرايف وحمل����ة م�شاري املطريي 
وحمل����ة قا�شم ال�ش����راف لت�شي����ري رحالت حج له����ذه ال�شريحة 
بعدما قدمت عرو�شها باأقل الأ�شعار لت�شجيل الراغبني يف اأداء 
فري�شة احلج من اأبناء املقيمني ب�شورة غري قانونية عرب املوقع 

الإلكرتوين متهيدا لأخذ املوافقات وتقدمي الدعم املادي لها.
واأ�شاف اأن هذا الدعم لأبن����اء هذه ال�شريحة �شي�شمل عدد 
األف ح����اج وياأتي ذلك ا�شتكم����ال للم�شرية الت����ي اأطلقتها وزارة 
الأوق����اف خ����الل الع����ام املا�شي وذل����ك م�شاهمة منه����ا لتمكني 
اأكرب ع����دد ممكن من اأبناء هذه ال�شريح����ة لأداء فري�شة احلج 
ومراعاة لظروفها املادية وانطالقا من اجلوانب الإن�شانية مما 
�شيجعل احلاج يتحمل ما بني 400 و480 دينارا فقط وذلك تبعا 
للعرو�����س املقدمة م����ن احلمالت اخلم�س �شاحب����ة اأقل الأ�شعار 

و�شيتم الب����دء بت�شجيل احلج����اج عرب املوق����ع الإلكرتوين ملكتب 
�ش����وؤون احلج اعتب����ارا من اليوم ال�شاع����ة 10 �شباحا ويختار كل 
ح����اج احدى احلم����الت اخلم�س �شاحب����ة اأقل الأ�شع����ار واملبينة 

اأ�شماوؤهم يف املوقع.
 وق����ال العفا�ش����ي اإن وزارة الأوق����اف �شتتكف����ل اأي�ش����ا خالل 
مو�ش����م احل����ج ه����ذا الع����ام بتكاليف ح����ج كاملة ل����� 20 �شخ�شا 
م����ن اأبن����اء وذوي ال�شهداء بالتن�شي����ق مع مكت����ب ال�شهيد التابع 
للديوان الأمريي وذلك عرفانا بالت�شحيات العظام التي قدمها 
ال�شهداء لهذا الوطن الغايل بالإ�شافة اإلى حتمل تكاليف كاملة 
لع�شري����ن �شخ�����س اآخرين من اأبن����اء دور الرعاي����ة الجتماعية 

التابعة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية.
وبني اأن تكرمي اأبن����اء وذوي ال�شهداء وت�شهيل حج اأبناء دور 
الرعاي����ة الجتماعية تاأتي كبادرة م����ن وزارة الأوقاف وال�شوؤون 
الإ�شالمي����ة يف حتمل تكاليف احلج كامل����ة لهذا العدد من اأبناء 
هاتني ال�شريحتني وتفعي����ال ل�شرتاتيجيتها الرامية اإلى تاأ�شيل 

ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية.
واأكد العفا�شي اأن وزارة الأوقاف حري�شة على تنفيذ دورها 
املناط بها والعمل على التفاعل مع متطلبات اأبناء املجتمع واإزالة 

العقبات التي قد تعرت�س طريق تنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية.

تحمل تكاليف الحج 

كاماًل لــ 20  من 

اأبناء ال�سهداء و20 من 
اأبناء الرعاية
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500 دينار دعم مادي لكل حاج من فئة "البدون" 

العفاسي: "األوقاف" تحرص على تنفيذ دورها 
المناط بها والتفاعل مع متطلبات أبناء المجتمع 
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جابر الأحم����د ال�شباح حيث قام بجهود كب����رية للح�شول على هذه 
املوافق����ة. وبني العفا�شي باأن الوزارة �شتق����وم بعدة اإجراءات لتمكني 
الب����دون م����ن اأداء فري�شة احلج له����ذا العام مب����ا يف ذلك احل�شول 
عل����ى �شعر منا�شب مراع����اة للجوانب الإن�شانية له����ذه الفئة وحر�شًا 
م����ن الوزارة على اأداء هذه ال�شريح����ة لفري�شة احلج وحتقيق الركن 
اخلام�����س لالإ�ش����الم. و�شيلتقي العفا�ش����ي م�شوؤولني يف بي����ت الزكاة 
والأمان����ة العامة لالأوقاف، وذل����ك لال�شتماع والتن�شي����ق فيما ميكن 
م من م�شاعدات حلجاج هذا العام من البدون. واإيجاد اآلية  اأن ُيق����دَّ
لتق����دمي الدع����م املايل والت�شهي����الت لهذه الفئة، متوقع����ة اأن ترتاوح 
اأ�شع����ار حمالت حج »البدون« هذا العام بني 900 و1100 دينار، بعد 

تقدمي الدعم املايل لهم وتخفيف التكاليف.
كما �شتعتمد اأ�شماء حم����الت خا�شة ل�� »البدون«، و�شيتم اختيار 
م����ن �شتتقدم باأقل واأف�شل الأ�شع����ار، و�شُي�شمح لكل حملة باأن يلتحق 
معه����ا 200 ح����اج فق����ط. و�شتكون ال����وزارة حري�شة عل����ى ا�شتخراج 
تاأ�شريات احلجاج »البدون« يف اأ�شرع وقت؛ لتفادي اأي تاأخري، و�شيتم 

التن�شيق مع اإدارة اجلن�شية واجلوازات ل�شتخراج اجلوازات.

لأداء فري�سة الحج  ال�سلطات ال�سعودية توافق على تمكين األف من "البدون" 

وزير األوقاف: أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على الموافقة 

اأعلن وزير العدل ووزي����ر الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية امل�شت�شار 
الدكتور فهد حممد العفا�شي موافقة ال�شلطات ال�شعودية على متكني 
ع����دد األف من فئة الب����دون لأداء فري�شة احلج ملو�شم حج هذا العام 

14٣9ه���.
واأكد الوزير العفا�شي باأن هذه املوافقة جاءت مبكرمة من مقام 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود.
وب����ني العفا�شي باأنه مت تقدمي طلب املوافقة من الوزارة على حج 
البدون اإلى وزارة احلج ال�شعودية يف وقت مبكر والتي قامت بدورها 
برف����ع الطلب اإلى املق����ام ال�شامي للح�شول عل����ى املوافقة ومت بحمد 

اهلل املوافقة على الطلب.
وبه����ذه املنا�شب����ة وج����ه الوزير العفا�ش����ي جزيل ال�شك����ر وعظيم 
المتن����ان اإلى مقام خادم احلرم����ني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد 
العزيز على ه����ذه املوافقة الكرمية كما �شك����ر الوزير العفا�شي وزير 
احل����ج على جهوده وجهود وزارته يف احل�شول على تلك املوافقة وما 
يقوم����ون به من خدمات جت����اه �شيوف الرحمن كم����ا �شكر العفا�شي 
جه����ود �شفري دولة الكويت يف اململكة العربي����ة ال�شعودية ال�شيخ ثامر 



اأعلن وزير العدل ووزير الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية امل�شت�شار 
الدكتور فهد العفا�شي وبن����اًء على توجيهاته اأن اللجنة العليا للحج 
والعم����رة قررت ت�شكيل جلنة ل�شبط ومراقبة اأ�شعار حمالت احلج 
وذلك بهدف التحقق من عدم املغالة يف اأ�شعار اخلدمات املقدمة.
 وق����ال العفا�ش����ي يف ت�شريح �شحفي اأن جلن����ة �شبط ومراقبة 
اأ�شع����ار حمالت احل����ج برئا�شة مدير مكتب �ش����وؤون احلج وع�شوية 
موظف����ني اثنني م����ن مكتب �شوؤون احل����ج بالإ�شافة اإل����ى ممثل من 
وزارة التج����ارة وال�شناع����ة وممث����ل م����ن احت����اد احلم����الت وذلك 
ل�شم����ان عدم املغ����الة يف اأ�شعار حمالت احلج وع����دم ترك املجال 

مفتوحًا ل�شتغالل �شيوف الرحمن.
 وبني العفا�ش����ي اأن اللجنة مفو�شة باتخاذ الإجراءات الالزمة 
ب�ش����اأن اعتماد اأ�شعار حمالت احلج وفقًا لقائمة اخلدمات وقيمتها 
التقديري����ة التي تتنا�شب مع واق����ع اأ�شعار ال�ش����وق املعتمدة وح�شب 
ال�شرائ����ح التي مت اعتماده����ا �شواء كانت ال�شرائ����ح املتعلقة بنظام 

�شكن الفنادق او نظام �شكن العمارات.
 واأ�ش����ار العفا�ش����ي اإل����ى اأن اللجن����ة املخت�شة �شتق����وم بدرا�شة 
م�شتفي�شة ب�ش����اأن الأ�شعار واخلدمات املقدم����ة ومقارنتها مع واقع 
اأ�شع����ار ال�شك����ن والعمالة وو�شائ����ل النقل داخل الأرا�ش����ي املقد�شة 
لكيال ُيظل����م اأحد من اجلانبني �ش����واء كان اأ�شحاب حمالت احلج 
اأو احلجاج اأنف�شهم فالوزارة حري�شة على حتقيق العدالة والر�شا 

للجميع.
واأك����د العفا�شي اأن وزارة الأوقاف تعم����ل وفق منهجية وا�شحة 
وخط����ط مر�شوم����ة و�شيا�شة ال�شفافية الت����ي تتفاعل من خاللها مع 

اجلمهور ومالحظاته وال�شكاوى التي ترد اليها.
 وق����ال العفا�ش����ي اأن وزارة الأوق����اف وال�ش����وؤون الإ�شالمية َتِعُد 
اجلمي����ع بالعمل عل����ى توف����ري اأف�شل اخلدم����ات املقدم����ة وباأ�شعار 
معقول����ة وذلك ت�شهياًل على �شيوف الرحمن يف اأداء هذه الفري�شة 

العظيمة.

لجنة مفو�سة لإعتماد اأ�سعار حمالت الحج وتنا�سبها مع اأ�سعار ال�سوق المعتمدة

العفاسي: "األوقاف" تعمل على توفير 
أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
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اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�شوؤون ال�شالمية ورئي�س اللجنة 
العليا للحج والعمرة فريد عمادي اأنه قام بزيارة ر�شمية ناجحة 
للمملكة العربية ال�شعودية وملكة املكرمة حتديدًا ويرافقه الوكيل 
امل�شاعد للعالقات اخلارجية واحلج خليف مثيب الذينة �شابقًا 
ومدي����ر مكتب �ش����وؤون احلج ورئي�س فريق ال����وزارة حممد نا�شر 
املط����ريي ومراَقب احلج �شطام خال����د املزين واأكد اأنه مت خالل 
هذه الزي����ارة الر�شمية توقيع جميع التفاقي����ات الالزمة ملو�شم 

احلج هذا العام 14٣9 يف وقت مبكر.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن���ه مت توقي���ع ٣ اتفاقيات مهم���ة الولى لرتتيب 
�شوؤون حجاج الكويت مع وزارة احلج ال�شعودية يف اململكة العربية 
ال�شعودي���ة وكذل���ك مت���ت مناق�شة وتقيي���م مو�شم الع���ام املا�شي 
والذي �شهد جناحا يف جميع امليادين حيث مل ت�شجل اأي مالحظة 

على بعثة احلج وحمالت احلج الكويتية، 
و�شكر وكيل ال���وزارة حكومة خادم احلرم���ني ال�شريفني على 
ح�ش���ن اإدارة مو�ش���م احل���ج، وتقدمي جمي���ع اخلدم���ات الالزمة 

للحجاج واملعتمرين،
وب���ني اأنه مت حتديد عدد حجاج الكويت ب���� 8000 حاج بنف�س 
ع���دد العام املا�شي وق���د مت تقدمي عدة طلبات م���ن اأهمها زيادة 
ع���دد احلج���اج وتخ�شي�س ع���دد 1000 م���ن احلج���اج املقيمني 

ب�شورة غري قانونية،
واأ�ش���ار العمادي ان جمي���ع العقود �شيت���م ابرامها والدفع من 
خ���الل امل�شار اللكرتوين مم���ا �شي�شهل عملية الدف���ع والإ�شراف 

على هذه العقود من خالل وزارة احلج وبعثة احلج الكويتية،
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للحج هذا العام 8000 حاج كويتي و1000 من "البدون" 

وكيل الوزارة : "األوقاف" 
توقع 3 اتفاقيات مهمة 

مع "الحج السعودية" 
لموسم هذا العام



العدد 74  - ذو القعدة  1439 هـ / أغسطس  2018 م8

   واأك���د باأن���ه مت جتهيز مو�شم احل���ج وال�شتعداد ل���ه بوقت مبكر 
حي���ث مت و�شع خطة ملو�شم حج هذا العام كما مت ترخي�س عدد )49( 
حمل���ة بن�شبة زيادة 14 % عن عدد حمالت احل���ج العام املا�شي، وبني 
اأن �شب���ب زيادة عدد احلمالت ه���و اإلغاء دمج احلمالت حيث مت اإلغاء 
دم���ج احلمالت بداية من مو�شم حج هذا العام حيث مت ال�شماح بدمج 
حملتني والعام القادم حملة واحدة فقط ويلغى ب�شكل نهائي يف مو�شم 

احلج الذي بعده 
   وب���ني العمادي باأن اللجنة العلي���ا للحج والعمرة قامت بت�شنيف 
حم���الت احل���ج اإلى فئتني فن���ادق وعم���ارات وكل فئة تنق�ش���م اإلى )اأ، 
ب، ج( ح�ش���ب اخلدمات املقدمة للحج���اج وذلك للتاأكد من اخلدمات 
املقدم���ة للحجاج ب�ش���كل تف�شيلي وامل�شاهمة يف تق���دمي اأ�شعار تنا�شب 
جمي���ع �شرائ���ح املجتمع، واأك���د باأن���ه مت ت�شكيل جلنة ل�شب���ط ومتابعة 
اأ�شعار حمالت احل���ج للتاأكد من عدم وجود مغالة فيها وذلك بتقدمي 
جميع حم���الت احلج اأ�شعارها وفق لئحة اخلدم���ات املقدمة للحجاج 
لعتماده���ا ومتابع���ة تنفيذها والتاأكد من تقدمي ه���ذه اخلدمات فعليًا 

للحجاج اأثناء مو�شم احلج يف مكة املكرمة. 

   وو�ش���ح العمادي ب���اأن اللجنة العليا وفرت عدد )8( حمالت حج 
ترتاوح اأ�شعارها من 1550د.ك اإلى 1700د.ك للغرف الرباعية وذلك 
لعدد 1226حاجًا تي�شريًا لهم لأداء فري�شة احلج كما وفرت عدد )6( 
حم���الت حج تبداأ من 1850د.ك ول يتجاوز �شعرها 2000د.ك للغرف 
الرباعي���ة، وراعت اللجنة توف���ري حمالت احلج عل���ى ح�شب الحتياج 
واخلدم���ات املطلوب���ة من احلج���اج �شواء كان���ت فنادق )5جن���وم( اأو 

احلمالت ذات اخلدمات املتميزة لوجود طلب على هذه احلمالت. 
   واأكد العمادي اأن حمالت احلج الكويتية تعترب احلمالت الرائدة 
يف خدم���ة احلجاج عل���ى م�شتوى الع���امل الإ�شالمي، وو�ش���ح العمادي 
باأن ه���ذه الإجراءات التي قامت بها اللجن���ة العليا للحج والعمرة غري 
م�شبوقة حي���ث �شاهمت مبراقبة الأ�شعار رغم وج���ود زيادة يف اململكة 
العربية ال�شعودية 5 % قيمة ال�شريبة امل�شافة و5% ر�شوم بلدية تفر�س 

على الفنادق وغريها حيث ت�شل اإلى ن�شبة زيادة 10 %. 
و�شك���ر العم���ادي حمالت احل���ج الكويتي���ة على جتاوبه���ا وقيامها 

بتقدمي اخلدمات الالزمة حلجاج بيت اهلل احلرام. 

وال�شئ���ون  الأوق���اف  وزارة  وكي���ل  اأك���د 
الإ�شالمي���ة ورئي����س اللجن���ة العلي���ا للح���ج 
والعمرة م. فري���د اأ�شد عمادي عن فتح باب 
الت�شجي���ل للراغب���ني يف اأداء فري�ش���ة احلج 
مو�ش���م حج هذا العام 14٣9ه���� بوقت مبكر 
عن الع���ام املا�شي واأكد ب���اأن حمالت احلج 
ت�شتقب���ل جمي���ع الراغب���ني يف اأداء فري�ش���ة 
احلج علم���ًا باأن اآخر ي���وم لت�شجيل احلجاج 
ح�شب التعميم الوارد من وزارة احلج هو ٣0 

�شعبان 14٣9ه� املوافق 2018/05/15م .

"العليا للحج والعمرة" راعت توفير الحمالت ح�سب الحتياج والخدمات

عمادي: حمالت الحج الكويتية الرائدة في 
خدمة الحجاج على مستوى العالم اإلسالمي
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ت�سور جديد لتق�سيم الراغبين بالحج لأربع �سرائح

وكيل األوقاف: "اللجنة العليا" بالتعاون مع "الحمالت" 
تمكنت من توفير الحج منخفض التكاليف 

اأك���د وكي���ل وزارة الأوق���اف فريد عم���ادي اأن اللجن���ة العليا للحج 
والعم���رة �شتتخذ جملة من القرارات للحد م���ن ارتفاع اأ�شعار حمالت 

احلج، وجار العمل من خاللها لال�شتعداد للمو�شم املقبل. 

وق���ال عمادي يف ت�شريح ل���ه: مت و�شع ت�شور جدي���د وهو تق�شيم 
الراغب���ني يف اأداء احل���ج الى اأرب���ع �شرائح تبداأ ب�شريح���ة امل�شاعر ثم 
ال�شريحة الذهبية ثم ال�شريح���ة البالتينية وانتهاء بال�شريحة املا�شية 
ح�شب رغبة احلجاج، اإ�شافة اإلى اتخاذ بع�س القرارات التي �شت�شاهم 
يف تخفي����س كلف���ة احلج اميانًا م���ن اللجنة ب���اأن امل�شوؤولي���ة ال�شرعية 
تقت�شي تي�شري اأداء احلج على الراغبني فيه من خالل خف�س تكاليفه.

وذك���ر اأن درا�شة مو�ش���وع الأ�شعار اأجُنزت يف اأبري���ل املا�شي، اأي 
قب���ل اأربعة اأ�شهر م���ن مو�شم احلج الفائت، وانتهين���ا اإلى و�شع ت�شور 
نظ���ام ال�شرائح يف �شهر يوليو املا�شي، لكن تع���ذر تطبيق النظام على 

املو�شم املا�شي.

واك���د عمادي حر�س ال���وزارة على اجناح وت�شهي���ل موا�شم احلج 
للراغب���ني يف اأداء الفري�شة من خالل حم���الت احلج الكويتية . وعلى 
�ش���رورة  التي�شري على الراغبني يف احل���ج والعمل على �شبط الأ�شعار 
بعي���دا ع���ن املغالة ومتك���ني كل الراغبني م���ن اأداء الفري�ش���ة باأ�شعار 
منا�شب���ة بعي���دا عن اأي ا�شتغ���الل، م�شددًا على اإح���كام ال�شيطرة على 

احلمالت ب�شورة ت�شمن املنفعة للجميع.

حلول وبدائل

واف���اد ب���اأن اللجنة العليا للح���ج والعمرة قامت قب���ل بداية مو�شم 
احل���ج الفائت ببحث جميع احللول وطرحت البدائل ومتت مناق�شتها، 
وق���د متكن���ت اللجنة بالتعاون مع احلمالت م���ن توفري احلج منخف�س 
التكاليف، الذي مل تزد فيه الكلفة على 1٣00 دينار، وتعهدت احلمالت 
بتوفري اخلدم���ات للحج املنخف�س التكاليف ومتك���ني امللتحقني به من 

التمتع بكل ما يقدم لباقي احلجاج.

واأ�شاف اأن الوقاف كان لها حترك اآخر يف ت�شهيل احلج على فئة 
املقيم���ني ب�شورة غري قانونية واعطائهم الفر�ش���ة كاملة يف ا�شتكمال 
فري�ش���ة احلج، باإيجاد خم�س حم���الت خا�شة بحج فئة البدون، والتي 
متكن���ت من ت�شيري رحالت احل���ج لهم ومتكينهم من احلج مبا ل يزيد 

على 1200 دينار.

واأ�ش���اد عم���ادي بتج���اوب احلم���الت والتزامها بق���رارات اللجنة 
العلي���ا للح���ج والعم���رة، والتي كان���ت �شببا بع���د توفي���ق اهلل تعالى يف 
اجناح املو�شم واب���رازه بهذه ال�شورة امل�شرف���ة، م�شيدًا باجلهود التي 
بذلته���ا حكومة خادم احلرمني ال�شريفني يف تذليل ال�شعاب والرتقاء 
باخلدم���ات التي تقدمه���ا اململكة لت�شل مبو�شم احلج ه���ذا العام الى 

اعلى م�شتوى من التميز والريادة يف خدمة احلجاج.
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اأ�ش���اد وكي���ل وزارة الأوق���اف وال�ش���وؤون الإ�شالمية رئي�س 
اللجن���ة العليا للحج والعمرة م. فريد اأ�شد عمادي بجهود 
جميع اأع�شاء بعثة احلج الذين يبذلون ق�شارى ما لديهم 
خلدم���ة �شي���وف الرحمن م���ن دول���ة الكوي���ت، و�شعيهم 

الدوؤوب لتوفري �شبل الراحة لهم يف امل�شاعر املقد�شة.

ج���اء ذلك خ���الل جولة تفقدية ق���ام بها، ورئي�س بعث���ة احلج الكويتية 
خلي���ف الأذينة �شابقًا والوكي���ل امل�شاعد لل�ش���وؤون الإدارية واملالية بدر 
العتيب���ي وروؤ�ش���اء الف���رق التابع���ة للبعثة، اإل���ى مقرات بعث���ة احلج يف 

امل�شاعر املقد�ش���ة �شملت كال من عرفات ومزدلفة ومنى، وزيارة عدد 
م���ن احلم���الت الكويتية ف�شاًل ع���ن جولة قام بها يف مق���ر بعثة احلج 

الكويتية يف حي الن�شيم.

وق���ال عم���ادي: اإن هذه اجل���ولت تاأت���ي لالطمئنان على �ش���ري العمل 
وا�شتكم���ال ال�شتعدادات ل�شتقب���ال حجاج دولة الكوي���ت يف امل�شاعر 
املقد�شة، اإ�شافة اإلى جولة على عدد من احلمالت الكويتية لالطمئنان 
عل���ى اأحوال احلج���اج، وعل���ى اأو�شاعهم و�شماع مالحظ���ات اأ�شحاب 
احلم���الت واحلج���اج ملعاجلتها باأ�شرع وقت ممك���ن، والإجابة عن كل 

عمادي: شهادة شكر وعرفان من أهل 
الكويت بنجاح بعثة الحج الكويتية
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ال�شتف�ش���ارات الت���ي يتقدم���ون بها، وكذل���ك ت�شجي���ل اأي مالحظات 
يرغبون بها.

وتابع عمادي: نحم���د اهلل اأن جميع الأمور يف البعثة ت�شري على اأح�شن 

وج���ه، وه���ذا يع���ود بعد ف�ش���ل اهلل اإلى اجله���ود الكبرية الت���ي يبذلها 
اأع�شاء البعثة، خلدمة �شي���وف الرحمن، م�شريًا اإلى اأن هذه الأعمال 
العظيم���ة يتقرب بها اأع�شاء البعثة اإلى اهلل عز وجل خلدمة احلجيج، 

حكومة خادم الحرمين الشريفين حققت 
التميز والريادة في تفويج ضيوف الرحمن
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وتوفري ال�شبل لهم من اأجل اأداء فري�شة احلج على اأمت وجه وبكل ي�شر 
و�شهولة وراحة وطماأنينة.

واأو�شح: اإن بعث���ة احلج الكويتية ما جاءت اإلى مكة املكرمة اإل خلدمة 
حجاجن���ا، وجميع اأع�شاء البعثة عل���ى اأمت ال�شتعداد خلدمة احلجاج 

من دولة الكويت وحتت ت�شرفهم، من اأجل توفري �شبل الراحة لهم.

كم���ا بني اأن بعثة احل���ج الكويتية اأ�شبحت اليوم وبعد هذه ال�شنوات من 
النج���اح والتميز الذي اعتادت على ريادت���ه يف كل مو�شم ل حتتاج اإلى 
�شهادة ف�شهادتها ر�شمت حروفها بال�شكر والعرفان وال�شادة من جميع 
اأهل الكويت الذي���ن عودونا على هذه الإ�شادة وهذا الثناء الذي نلم�شه 
الي���وم بعد جناح جمي���ع اأع�شاء وروؤ�شاء الف���رق يف بعثة احلج الكويتية 
وعل���ى راأ�شهم وزير الأوقاف وال�ش���وؤون الإ�شالمية ووزير الدولة ل�شوؤون 

البلدية حممد نا�شر اجلربي ورئي�س بعثة احلج خليف مثيب الأذينة.

واأ�ش���اد عمادي ب���دور جميع ف���رق بعثة احل���ج الكويتي���ة امل�شاركة من 

أعضاء بعثة الحج على أهبة االستعداد 
لخدمة حجاج الكويت
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وزارات وموؤ�ش�ش���ات الدول���ة، حي���ث كان لتعاونه���م وتفانيهم يف العمل 
اأهمية بالغة يف جناح عمل البعثة.

وقال عمادي ومن �شم���ن الإجنازات التي حققتها بعثة احلج الكويتية 
هذا املو�شم هو تفويج ما يقارب من 1000 حاج من اأبناء فئة البدون 
الذي���ن حظ���وا مبوافقة وزارة الداخلي���ة يف اململكة العربي���ة ال�شعودية 
وال�شم���اح مبنحه���م فر�شة احل���ج، فال�شكر لكل من �شاه���م يف تفويج 
احلج���اج البدون وقد ارت�شمت الفرحة على وج���وه من حجوا من هذه 
الفئة ودعوا ملعايل وزي���ر الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية وكل من �شاهم 

يف تي�شري حجهم لهذا العام.

واأك���د اأن اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة وعل���ى راأ�شها خ���ادم احلرمني 
ال�شريف���ني امللك �شلمان بن عب���د العزيز اآل �شع���ود جنحت يف التميز 
والري���ادة بال�شتمرار يف ح�شن تنظيم تفوي���ج �شيوف الرحمن خالل 

مو�شم احلج ل�شنة 1438ه�.

وق���ال عم���ادي يف ت�شريح �شحفي اإن حكومة خ���ادم احلرمني عودتنا 
عل���ى هذا النجاح ال���ذي �شهد له اجلميع فما تقوم ب���ه اململكة العربية 
ال�شعودي���ة م���ن م�شاري���ع تو�شع���ه يف جمي���ع امل�شاعر �شهل كث���ريًا على 
احلج���اج يف اأداء منا�شكهم بكل �شهولة وي�ش���ر وهذا اإن دل فاإمنا يدل 
عل���ى اخلربة الرتاكمي���ة والوا�شعة التي بات يتمتع به���ا القائمون على 
تنظيم حركة �شري احلجاج منذ حلظة دخولهم اإلى الأرا�شي املقد�شة 

وحتى حلظة مغادرتهم اإلى بلدانهم.

تفويج ما يقارب من 1000 حاج من أبناء فئة "البدون"
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اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية فريد اأ�شد عمادي اأن: 
»حمالت احلج الكويتية تعد مفخرة من مفاخر الكويت، ملا و�شلت 
ت اأمنوذجًا  اإلي����ه م����ن خدمات متمي����زة وخربة وكف����اءة، حتى ُع����دَّ
يحت����ذى به«، م�شيفًا: »نطم����ح اإلى املزيد من النج����اح ونتطلع اإلى 
الأجود والأح�شن واإل����ى حتقيق الريادة عامليًا يف العمل الإ�شالمي، 
واإلى حتقيق اإجنازات غري م�شبوقة«، موؤكدًا اأن »ال�شتعدادات التي 
تق����وم بها الوزارة متوا�شلة وت�شتمر ط����وال العام، ويتم فيها تاليف 

ال�شلبيات وتعزيز الإيجابيات«.
وق����ال عمادي خالل حفل تكرمي حمالت احل����ج الذي اأقامه مكتب 
�ش����وؤون احل����ج يف وزارة الأوقاف وال�ش����وؤون الإ�شالمية حتت رعاية 
وزي����ر الع����دل وزير الأوق����اف وال�ش����وؤون الإ�شالمي����ة امل�شت�شار فهد 
العفا�شي وذلك بح�شور الوكيل امل�شاعد للتن�شيق الفني والعالقات 
اخلارجية واحلج رئي�س بعثة احل����ج الكويتية �شابقًا خليف الأذينة 
ومدي����ر مكت����ب �شوؤون احل����ج ورئي�س فري����ق الوزارة حمم����د نا�شر 
املط����ريي وعدد م����ن املدراء وامل�شوؤول����ني يف ال����وزارة، اإن “ قيامنا 

بخدم����ة عب����اد اهلل يف اأر�����س اهلل و�شهرنا على م�شال����ح املُْحِرمني 
واملُلبي����ني والطائف����ني واملُكربي����ن وال�شاعني، هو تكلي����ف وت�شريف 

وامتحان وارتقاء ي�شتحق منا احلمد هلل مرارًا وتكرارًا”.
واأ�ش���اف عم���ادي:” با�شمي وبا�ش���م اأركان وزارة الأوق���اف وال�شوؤون 
الإ�شالمي���ة وجمي���ع العاملني يف قطاع احل���ج، اأتقدم اإليك���م بال�شكر 
اجلزيل على ما تقومون به من خدمة �شيوف الرحمن وتقدمي اأف�شل 
اخلدمات الالزمة التي تتيح لهم اأداء منا�شكهم على الوجه الأكمل”.

وتاب����ع:” كما اأهنئك����م على النجاحات الت����ي حققتموها يف موا�شم 
احلج ال�شابقة، ل�شيم����ا يف مو�شم احلج الأخري، حيث كان مو�شمًا 
متمي����زًا بجميع املقايي�����س، وات�شم باله����دوء والطماأنين����ة والراحة 

حلجاج الكويت واحلجاج جميعًا”.
واأ�ش����ار اإلى اأن ه����ذا” يدل عل����ى العالقات املتميزة ب����ني اأ�شحاب 
حمالت احلج الكويتية والعاملني يف قطاع احلج يف وزارة الأوقاف 
وال�ش����وؤون الإ�شالمية”، موؤك����دًا اأن: “ هذا ما ن�شبو اإليه دائمًا من 

اأجل توثيق العالقة مع �شركائنا يف جميع املجالت”.

عمادي: قيامنا بخدمة حجاج بيت اهلل 
تكليف وتشريف وامتحان وارتقاء  

 حفل تكريم حمالت الحج الكويتية
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الشراكة بين مكتب الحج والحمالت جعلت 
الموسم األخير متميزاً بجميع المقاييس

 واأ�ش����اف:” اأهنئك����م على متيزك����م يف اأداء مو�ش����م احلج الفائت 
حيث مل ُت�شجل اأي مالحظة على اأدائكم، لقد قمتم بواجبكم نحو 

احلجاج باأكمل وجه فجزاكم اهلل خريًا”.
وقال عم����ادي خماطبًا اأ�شح����اب حمالت احل����ج الكويتية: “نحن 
واإياك����م يف خدمة �شيوف الرحمن وهي م�شوؤولية كبرية ملن �شرفه 
اهلل بالعم����ل يف ه����ذا املج����ال”، داعي����ًا اإل����ى ت�شاف����ر كل اجله����ود 
لالرتق����اء باخلدمات التي تقدم ل�شي����وف الرحمن واحلر�س على 
تقدميه����ا باأف�ش����ل الأ�شالي����ب حتى يت�شن����ى للحجاج القي����ام باأداء 

منا�شكهم على الوجه الأكمل.
ودع����ا عم����ادي اأ�شح����اب حمالت احل����ج الكويتي����ة اإل����ى تقدمي ما 
يف و�شعه����م، فه����م” جدي����رون بهذه املكان����ة، واأهل له����ذا النجاح، 
حمافظ����ون عل����ى نهج التمي����ز والتف����وق”، م�شيف����ًا اأن:” الفر�شة 
متاحة اأمامهم للظهور بهذه الروح الوثابة وتقدمي اأف�شل ما لديهم 

يف موا�شم احلج املقبلة”.
وقال عمادي: “ مو�شم احلج لهذا العام �شهد به اجلميع من حيث 
التنظي����م والرتتي����ب، مما �شاع����د يف اأداء منا�شك احل����ج ب�شهولة 
وي�ش����ر، وما كان ه����ذا النجاح ليتحقق لول ف�ش����ل اهلل عز وجل ثم 
ال�شراك����ة ب����ني مكتب احلج وحم����الت احلج الكويتية مم����ا كان له 

الأثر الكبري يف الو�شول اإلى هذا امل�شتوى من جودة الأداء”.
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اأجري اللقاء: �سامح حممد ي�سري 

ت�ش���ع وزارة الأوق���اف وال�شئون الإ�شالمية - ممثل���ه باإدارة �شئون 
احل���ج - يف كل مو�ش���م، اآليات جدي���دة لتطوير العم���ل والت�شهيل 
عل���ى حجاج بيت اهلل احلرام اأداء هذه الفري�شة العظيمة والركن 
اخلام�س م���ن اأركان الإ�شالم، وذلك يف اإطار ا�شتعدادات الوزارة 
املبكرة ملو�شم احلج هذا العام، واإمتام كل التن�شيقات مع اجلهات 
املعنية يف ال�شعودية. وعلى راأ�س ذلك توقيع التفاقية الر�شمية مع 

وزارة احلج لرتتيب �شئون حجاج الكويت.
وح���ول هذه ال�شتع���دادات ال�شابق���ة ملو�شم احلج ه���ذا العام كان 
للواح���ة ه���ذا اللقاء م���ع مدير مكتب �شئ���ون احل���ج ورئي�س فريق 

الوزارة  حممد نا�شر املطريي 
وفيما يلي ن�س اللقاء: 

اآليات جديدة

ع���ن الآلي���ات اجلديدة لتطوي���ر العم���ل يف اإدارة �شئون احل���ج للت�شهيل على 
حج���اج بي���ت اهلل احلرام من املواطن���ني واملقيمني على اأر����س الكويت، بني 
املطريي اأن من اأبرز هذه الآليات برنامج »احلج الإلكرتوين« الذي ي�شتهدف 
اإب���رام العقود والدفع، وت�شجيل احلج���اج ومنحهم اإجازات احلج من خالل 

الربنامج واإلغاء النماذج الورقية ال�شابقة.
واأ�ش���ار اإل���ى اأنه مت توفري حم���الت تبداأ من 1550 اإل���ى 1700دينار، 
لإتاح���ة الفر�ش���ة اأمام عددًا اأكرب من العازمني عل���ى اأداء الفري�شة، ومت 
فتح باب الت�شجيل لهم بوقت مبكر عن العام املا�شي وذلك �شعيًا لالرتقاء 
باخلدم���ات املقدمة عل���ى اأح�شن م�شتوي ير�شي احلج���اج. كما وفرت 6 
حم���الت تب���داأ اأ�شعارها من 1850دينارًا ول تتج���اوز ال� 2000 دينار 
للغرف���ة، مع التاأكيد على ع���دم تقليل اخلدمات املقدم���ة. وذلك بالرغم 
 %5 من وجود زيادة يف ال�شوق باململكة ال�شعودية تقدر ب�10% )وهي 

�شريبة م�شافة و5% ر�شوم بلدية( تفر�س على الفنادق 
واأو�ش����ح املطريي اأن����ه مت ترخي�س وفح�س مباين حم����الت احلج، التي 
بل����غ عددها 49 حملة، والتاأكد م����ن موافقتها ل�سروط الأمن وال�سالمة، 
وت�شنيف احلم����الت اإلى فئتني )فئة الفنادق وفئ����ة العمارات( وتنق�شم 
كل فئة اإلى »اأ، ب، ج« ح�شب اخلدمات املقدمة، وذلك للتاأكد مما يقدم 
لهم ب�شكل تف�شيل����ي، والرجوع اإلى احلاج بقيمة اخلدمة اإذا كان هناك 

نق�س اأو اإخالل من قبل احلمالت.

التن�سيق مع اجلهات املعنية

وبني املطريي اأن���ه مت بحمد اهلل اإمتام كل التن�شيقات مع اجلهات املعنية يف 
ال�شعودية، وعلى راأ�س ذلك توقيع التفاقية الر�شمية مع وزارة احلج لرتتيب 
�شئ���ون حج���اج الكويت، وتوقيع اتفاقي���ة مع املوؤ�ش�شة الأهلي���ة ملطويف حجاج 
ال���دول العربية، لتجهيز خميم���ات عرفات ومنى حلمالت احل���ج الكويتية، 
والتوقي���ع كذلك م���ع مكتب الوكالء املوح���د، ل�شتقبال احلج���اج يف املطار، 
وجتهيز جميع اخلدمات لهم، اإ�شافة اإلى ت�شكيل جلنة من البعثة يف املطار، 
والتن�شي���ق مع قن�شلي���ة الكويت يف جدة، لت�شهيل اإج���راءات دخول احلجاج 

اإلى اململكة.

1000 حاج من فئة البدون

بالن�شب���ة حل���ج »البدون« له���ذا املو�شم، ق���ال املطريي اأن وزي���ر العدل وزير 
الأوقاف امل�شت�شار فهد العفا�شي خاطب  وزير احلج ال�شعودي، وذلك لتمكني 
»الب���دون« م���ن اأداء الفري�شة لهذا العام اأ�شوة بالع���ام املا�شي، وتخ�شي�س 
1000 ح���اج منهم، موؤك���دًا اأن الوزارة التزمت بجمي���ع ال�سروط املطلوبة 
لتاأم���ني حجه���م، مبا يف ذل���ك عودتهم اإل���ى اأر����س الكويت جميع���ًا، ومتت 

مدير مكتب �سوؤون الحج ورئي�س فريق الوزارة للواحة:

آليات جديدة لتطوير العمل والتسهيل على حجاج 
بيت اهلل الحرام ألداء هذه الفريضة العظيمة
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لق املوافق���ة على متكينهم من احلج بت�شافر اجلهود مع الأ�شقاء يف ال�شعودية، 
ومت التن�شي���ق لتوفري احلمالت، التي تقدم جمي���ع اخلدمات لهم، اأ�شوة مبا 
يق���دم يف احلمالت الأخرى، اإ�شافة اإلى توفري الدع���م املطلوب لهم ماديًا، 

بالتعاون مع العديد من اجلهات.

فر�س احلج املتاحة للوافدين والبدون

ذكر املطريي اأنه مت تخ�شي�س 10 % للوافدين،  و90 %للمواطنني، ومت 
خماطبة ال�شلطات ال�شعودية بتخ�شي�س 1000 فر�شة للحجاج »البدون«. 
وقد فاق الت�شجيل 70 %من عدد احلجاج والإقبال يعترب جيدًا من اجلميع.

احلمالت املخالفة

حذر املط���ريي من اللتحاق باحلمالت املخالفة، مبين���ًا اأن الإجراءات، التي 
ت من حمالت  طبقتها »الأوقاف«، بالإ�شافة اإلى احلملة الإعالنية املكثفة، حدَّ
احل���ج املخالفة، و�ش���ارت ل تكاد تذكر، ويع���ود ذلك اإلى العقوب���ات الرادعة 
الت���ي ترتت���ب على املخالفات، وعلى م���ن ُي�شريرِّ حملة م���ن دون احل�شول على 
ترخي����س، وهناك ف���رق لر�شد احلمالت املخالفة الت���ي متار�س ن�شاطها من 

دون احل�شول على ترخي�س، و�شيتم اتخاذ الإجراءات القانونية يف حقها.
و�ش���دد املط���ريي على مالحق���ة ال���وزارة للحمالت، الت���ي ت�ش���ع اإعالناتها 
يف �شب���كات التوا�ش���ل الجتماعي م���ن دون اأن تكون مرخ�ش���ة، وتعمل على 
ر�شده���ا يوميًا، واإنزال اأق�شى العقوبات بحقه���ا، لفتًا اإلى تخ�شي�س اأرقام 
هوات���ف يف مكتب �شئون احلج لال�شتف�شار عن احلملة، اإن كانت مرخ�شة اأو 
خمالف���ة، ف�شاًل عن و�شع اإعالن باأ�شم���اء احلمالت املرخ�شة املعتمدة من 

قبل املكتب واأرقام هواتفها.
واأ�ش���ار اإل���ى اأنه مل ير�ش���د اأي اإعالن خمالف حتى الآن، وق���د �شدد القانون 
العقوب���ة عل���ى املخالفني بعقوبات ت�ش���ل اإلى ال�شجن �شن���ة، والغرامة مبا ل 
اإلى  األف دينار، وذلك لعدم ا�شتغالل النا�س والذهاب بهم  يزيد على 50 
احلج من دون ت�شري���ح وتعري�شهم للخطر، علمًا باأن فرق الر�شد واملتابعة 
تر�ش���د اأي اإع���الن خمالف، وتق���وم باإحالته فورًا اإلى اجله���ات املخت�شة يف 

حال ر�شد اإعالن خمالف.
واأو�ش���ح اأن املخالف���ات وال�ش���كاوى بحق احلم���الت يف املو�ش���م املا�شي، مت 
النته���اء من التحقيق م���ع اأ�شحابه���ا، ومل تثبت بحقه���ا اأي خمالفات، ومت 

حفظ جميع ال�شكاوى بعد التحقيق.

قانون احلج اجلديد

واأو�ش����ح املط����ريي اأن القانون اجلديد للح����ج اأ�شاف بند »الرقاب����ة على مكاتب 
العمرة وحمالتها«، وهذا الخت�شا�س مل يكن منظمًا يف ال�شابق، لكنه الآن يتبع 
مكتب �شئون احلج، ويت����م ترخي�س احلمالت وكتابة التعهدات الالزمة، واإبرام 
العق����ود املطلوبة، وتزوي����د املكتب باأ�شماء املعتمرين، ودف����ع تاأمني مايل قدره 5 
اآلف دينار، ومل يتم الوقوف على اأي خمالفات تذكر يف مو�شم العمرة ال�شابق، 
وكل معتم����ر لدي����ه مالحظات اأو �ش����كاوى يف مو�شم العمرة احل����ايل التقدم اإلى 

مكتب �شئون احلج، و�شيتم التعامل مع ال�شكوى وفقًا لالأطر القانونية.

عدم جتاوز الهدف

وب���ني املط���ريي اأن���ه يف كل مو�شم، يتم اإ�ش���دار تعميم بوج���وب التنبيه على 
املر�شدي���ن والإداريني واحلجاج، بالتفرغ الت���ام لأداء منا�شك احلج، وعدم 
جت���اوز الهدف ال���ذي قدموا من اأجل���ه، واللتزام باجتن���اب جميع الأعمال 
الدعائي���ة واإقامة التجمعات والندوات ذات الأهداف ال�شيا�شية اأو امل�شريات 
وم���ا يف حكمها، الت���ي ت�شرف حجاج بي���ت اهلل احلرام عن العب���ادة واأداء 
الن�ش���ك، كتوزي���ع املن�شورات اأو املطبوع���ات اأو املواد الإلكرتوني���ة اأو ال�شور 
والأع���الم والكت���ب حت���ت اأي م�شم���ى كان ومهم���ا كان���ت الأ�شب���اب، وعدم 
ا�شتغ���الل احل���ج لأي اأغرا����س �شيا�شية، اأو العب���ث باأمن احلجي���ج اأو اإثارة 
النع���رات الطائفية امتثاًل للتوجيه احلكي���م يف القراآن الكرمي »َفاَل َرَفَث َوَل 

.» جرِّ ُف�ُشوَق َوَل ِجَداَل يِف احْلَ

متيز احلمالت الكويتية يف املوا�سم الأخرية

اأك���د املطريي اأن تعاون احلمالت م���ع »الأوقاف« ظّل متينًا منذ اأعوام، لفتًا 
اإل���ى اأن احلمالت الكويتية ُي�شهد لها بالتمي���ز يف املوا�شم الأخرية، وحققت 
املراكز الأولى بني الدول العربية والإ�شالمية، م�شددا على حر�س »الأوقاف« 

على ا�شتمرار ذلك التميز.

الحمالت الكويتية ُيشهد لها بالتميزوتحقيق 
المراكز األولى بين الدول العربية واإلسالمية
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جري���ًا عل���ى عادة بعثة احل���ج الكويتية يف تقدمي كل م���ا من �شاأنه 
امل�شاهم���ة يف تطوير عمل حمالت احل���ج الكويتية وتقدمي الدعم 
ال���ال حمدود لها م���ن اأجل املحافظة على الري���ادة التي بلغتها يف 

ال�شنوات الأخرية.
ق���ام مكتب �ش���وؤون احلج باإجراء قرعة توزي���ع مقر حمالت احلج 
الكويتية مب�شعر عرفات بح�شور مدير مكتب �شوؤون احلج ورئي�س 
فري���ق الوزارة حممد نا�شر املطريي ورئي�س فريق وزارة الأوقاف 

يف البعثة �شطام املزين واأع�شاء مكتب �شوؤون احلج يف الوزارة.
وق���ال املط���ريي يف ت�شري���ح �شح���ايف: اإن هذه القرع���ة تاأتي من 
ب���اب ال�شفافية والعدالة بني احلمالت وذلك لكي تكون كل الأمور 

وا�شح���ة اأمام اجلميع وعلى مراأى وم�شم���ع منهم، م�شريًا اإلى اأن 
عملي���ة القرعة تاأت���ي حتى يتمك���ن كل �شاحب حملة م���ن اختيار 
املوقع ال���ذي ينا�شبه يف م�شعر عرف���ات، وبالتايل يقدم حلجاجه 

كل ما ميكنه من خدمات مميزة.
واأو�ش���ح املط���ريي: اإن عملية القرع���ة وتوزيع مق���ر احلمالت يف 
م�شع���ر عرفات متت يف وقت مبك���ر، وذلك حتى تتمكن احلمالت 
من تقدمي اخلدمات املميزة للحجاج، كما اأن هذا الأمر مت بف�شل 
م���ن اهلل عز وجل ثم بف�شل اجلهود املمي���زة التي تقدمها اململكة 
العربي���ة ال�شعودية خلدمة حجاج بي���ت اهلل احلرام، والتي ي�شهد 

لها القا�شي والداين.

توزيع مقر حمالت الحج الكويتية بعرفات والمزدلفة

المطيري: تمت القرعة آليا وتميزت
بالعدالة والشفافية بين الجميع
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وتاب���ع: متت عملية القرع���ة اآليًا منذ العام املا�ش���ي ولي�س يدويًا، 
وقد مل�شنا ارتياحًا كبريًا من قبل احلمالت نظرًا لإجراء القرعية 
اآلي���ًا والتي متي���زت بالعدالة وامل�ش���اواة وال�شفافية ب���ني اجلميع، 
خ�شو�شا اأننا تعاملنا يف عملي���ة اإجراء القرعة مع الأرقام ولي�س 
الأ�شم���اء وه���و ما جعل القرع���ة ت�شري بكل ي�ش���ر و�شهولة وبر�شى 

احلمالت.
واأردف قائ���اًل: اإن���ه مت زيادة اأع���داد احلجاج لدول���ة الكويت من 
6400 اإلى 8000 حاج بزيادة 1600 حاج اأي بنحو %20

   عن العام املا�شي.
واأ�شار اإلى اأن اجلهات امل�شوؤولة يف اململكة العربية ال�شعودية تقدم 
خدم���ات م�شكورة يف م�شع���ر عرفات لدولة الكوي���ت وجلميع دول 

العامل .
واأ�ش���اد املطريي يف ختام ت�شريحه بتع���اون جميع احلمالت عند 
اإج���راء عملية القرعة خ�شو�ش���ًا اأنها متت بكل ي�شر و�شهولة ومن 
دون اأي م�شاكل اأو معوق���ات نظرًا لل�شفافية التي اعتمدتها البعثة 

يف القرعة.
اأجرت بعثة احلج الكويتية قرعة توزيع مقر حمالت احلج الكويتية 
مب�شع���ر مزدلف���ة، وذل���ك بح�ش���ور رئي����س فري���ق وزارة الأوقاف 
وال�ش���وؤون الإ�شالمي���ة يف البعث���ة �شط���ام املزي���ن، ورئي����س جلنة 
منى وعرف���ات اإبراهيم ناي���ف ورئي�س جلنة اخلدم���ات امل�شاندة 
مطلق الراجح���ي، ورئي�س جلنة العالقات العام���ة عيد ال�شمري، 

ومب�شاركة ومتابعة اأ�شحاب احلمالت اأو ممثلني عنهم.

وقال���ت بعث���ة احل���ج الكويتية يف بيان له���ا اإنه: مت اإج���راء القرعة 
اإلكرتوني���ًا، وهذه هي امل���رة الثانية التي تتم فيه���ا قرعة مزدلفة 
به���ذه الطريقة، وكانت امل���رة الأولى يف املو�ش���م املا�شي، م�شيدة 

بجهود جلنة النظم التي وفرت كل ما يلزم لإجناح القرعة.
وذكرت البعثة اأن عملية اإجراء قرعة م�شعر مزدلفة متت ب�شال�شة 

كاملة و�شفافية، وعلى مراأى وم�شمع من اجلميع، 
وذلك كي يتمكن كل �شاحب حملة من اختيار املوقع الذي ينا�شبه 
وفق���ًا للقرعة، وبالتايل يقدم حلجاجه م���ا ي�شتطيع من خدمات، 

ويوفر لهم خمتلف �شبل الراحة.
واأثن���ت بعثة احلج على اأ�شحاب احلمالت وممثليهم الذين اأبدوا 
تعاونهم الكامل م���ع الفريق الذي قام باإجراء القرعة، من خالل 
التزامه���م باحل�شور يف املوع���د املحدد، والتزامه���م الهدوء مما 
�شه���ل اإج���راء القرعة ب�شال�ش���ة متناهية، وهو ما جع���ل اأ�شحاب 

احلمالت يخرجون بر�شى تام.

خدمة   في  مميزة  بجهود  قامت  السعودية 
الحجاج شهد بها القاصي والداني
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اأكد مدير مكتب �شوؤون احلج ورئي�س فريق الوزارة حممد 
نا�ش���ر املط���ريي اأن بعثة احل���ج الكويتي���ة حققت جناحًا 

كبريًا خالل مو�شم 14٣8ه�. 
وق���ال املطريي يف ت�شريح �شحفي اأن بعث���ة احلج واحلمالت الكويتية 
اأخ���ذت على عاتقها التميز والريادة يف اأداء اأعمالها مما كان له الأثر 
امللمو����س بع���دم ت�شجي���ل اأي مالحظة من قب���ل اجله���ات امل�شوؤولة يف 
تنظي���م احلج يف اململكة العربية ال�شعودية بل متت الإ�شادة يف اجلهود 

املبذولة من البعثة حلجاج دولة الكويت.
واأ�ش���اف اأن هذا التميز والنجاح جاء بعد توفيق اهلل نتيجة التخطيط 
ملو�ش���م احل���ج وبتع���اون اجلمي���ع �ش���واء اأع�شاء بعث���ة احل���ج الكويتية 
اأو اأ�شح���اب حم���الت احل���ج حي���ث كانوا حري�ش���ني عل���ى تطبيق كل 
ال�شرتاطات الواردة يف قان���ون احلج ولئحته التنفيذية دون الإخالل 

باأي �شيء منها. 
واأ�ش���ار املطريي اإل���ى اأن التوجيه���ات والتعليمات ال�ش���ادرة من وزير 
الأوق���اف حممد نا�ش���ر اجلربي ووكيل الوزارة فري���د عمادي و رئي�س 
بعثة احلج الكويتية خليف الأذينة كان الدافع الأ�شا�شي لأع�شاء البعثة 
منذ و�شولهم ومن جميع الفرق امل�شاركة من وزارات وموؤ�ش�شات الدولة 

املختلفة ترجمتها اإلى عمل جاد على اأر�س الواقع وتعاون مثمر �شارت 
عليه اإدارة العمل خالل مو�شم احلج مما حقق النتائج املرجوة بتقدم 
اأف�ش���ل اخلدم���ات للحجاج وق���ال اإن روح الفريق الواح���د التي �شادت 
العم���ل يف بعثة احلج الكويتية والرغب���ة امل�شرتكة لدى جميع روؤ�شاء او 
اع�ش���اء الف���رق امل�شاركة يف خدمة �شيوف الرحم���ن من دولة الكويت 
الم���ر الذي اثمر تعاون���ا وتفاني���ا يف اداء العمل وهو م���ا كان وا�شحا 
خالل الجتماعات اليومية التي تعقدها الفرق لتقييم ما مت اجنازه. 

و�شكر املطريي جميع روؤ�شاء الفرق امل�شاركة يف البعثة وكذلك اأع�شاء 
فري���ق وزارة الوق���اف وال�ش���وؤون ال�شالمي���ة امل�ش���ارك يف بعثة احلج 
الكويتي���ة الت���ي كان له���ا دور بارز يف جن���اح عمل البعثة من���ذ ت�شجيل 
احلج���اج وا�شتقباله���م ومتابعة توزي���ع الرا�شي يف امل�شاع���ر املقد�شة 
على حمالت احلج الكويتي���ة بوقت مبّكر اأدى الى متكن احلمالت من 
�شرع���ة جتهيز مقراتها ل�شتقبال احلج���اج وتوفري جميع �شبل الراحة 
لهم وكذل���ك بتفويج احلجاج من واإلى امل�شاع���ر فكانت منظومة عمل 

متكاملة ح�شدت ر�شى احلجاج بحمد اهلل
�شائ���اًل املولى عز وجل اأن يتقبل من جمي���ع احلجاج حجهم واأن يكون 

حجًا مقبوًل وذنبًا مغفورًا وعماًل �شاحلًا مربورًا.

بعثة الحج حققت نجاحًا كبيرًا خالل مو�سم ١٤٣٨هـ

مدير مكتب الحج: "البعثة" و"الحمالت الكويتية" 
أخذت على عاتقها التميز والريادة 

مدير مكتب الحج: "البعثة" و"الحمالت الكويتية" 
أخذت على عاتقها التميز والريادة 

مدير مكتب الحج: "البعثة" و"الحمالت الكويتية" 
أخذت على عاتقها التميز والريادة 
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ك�ش���ف مدير مكتب �شئون احل���ج  ورئي�س فريق ال���وزارة حممد نا�شر 
املط���ريي يف ت�شريح ع���ن اأنه مت و�شع خطة عم���ل متكاملة ملو�شم حج 
ه���ذا العام ومتت خماطبة اللجنة املركزية للمناق�شات لرت�شية عقود 
اخلدمات املقدمة لبعثة احلج الكويتية، كما مت توقيع جميع التفاقات 

الالزمة ملو�شم احلج هذا العام يف وقت مبكر.
واأو�ش���ح اأنه مت توقيع اتفاقي���ة ترتيب �شوؤون حج���اج الكويت مع وزارة 
احل���ج ال�شعودي���ة وتقييم مو�شم العام املا�شي وال���ذي �شهد جناحا يف 
جمي���ع امليادين، حيث مت �شكر حكوم���ة خادم احلرمني ال�شريفني على 

ح�شن اإدارة املو�شم، وتقدمي جميع اخلدمات للحجاج واملعتمرين.
وب���نّي اأنه مت توقيع اتفاقية مع موؤ�ش�ش���ة الدول العربية للطوافة يف مكة 
املكرمة لتق���دمي اخلدمات الالزمة حلمالت احلج الكويتية وفق عقود 

يتم اإبرامها مع كل حملة ح�شب اخلدمات الإ�شافية املطلوبة.
  واأو�ش���ح ان���ه �شيتم فت���ح ت�شجيل احلج���اج من خ���الل برنامج احلج 
الإلكرتوين هذا العام يف وقت مبكر ليت�شنى للحجاج اختيار احلمالت 

التي يرغبون فيها. 
واأ�ش���ار املط���ريي: اإلى �ش���رورة مراجعة مكاتب العمرة ل���الإدارة لفتح 
مل���ف لكل مكتب، وذلك تفعياًل لقان���ون تنظيم حمالت احلج والعمرة 
ولئحته التنفيذية ال�شادرة العام املا�شي، والتي تخول »�شوؤون احلج« 
الإ�ش���راف على احلم���الت، مع اإلزام كل مكتب باإي���داع خطاب �شمان 
م���ايل ب� 5000 دينار يحق لالإدارة الرج���وع اليه وتعوي�س املعتمرين 
يف ح���ال التق�شري يف تقدمي اخلدمة. موؤكدا منح ال�شبطية الق�شائية 
ملوظف���ي �ش���وؤون احلج ل�شب���ط اأي خمالفة لأح���كام القان���ون ولئحته 

التنفيذية. 
حي���ث قام مكتب �شوؤون احل���ج والعمرة بجولة برئا�ش���ة مراقب �شوؤون 
احل���ج �شط���ام خال���د املزي���ن وع�شوي���ة رئي����س ق�شم احل���ج والباحث 
القانوين عب���د اهلل البعيجان ورئي�س ق�شم احلج على ال�شايع والباحث 

القان���وين عبد الرحم���ن املطريي علي مكاتب تنظي���م رحالت العمرة 
و�شمل���ت منطق���ة الفرواني���ة حيث مت زي���ارة عدد م���ن مكاتب رحالت 
تنظي���م العم���رة للتاأكد من التزامه���ا بقانون رق���م 1 ل�شنة 2015م 

ب�شاأن تنظيم حمالت احلج والعمرة والقرارات واللوائح املنظمة له.

المطيري: التسجيل عبر " الحج اإللكتروني " 
يساعد في اختيار الحمالت  في وقت مبكر 

اأكد وجود خطة عمل متكاملة لمو�سم هذا العام
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وفد بعثة الحج التقى وكيل وزارة الحج والعمرة ال�سعودي

رئيس فريق األوقاف : تم إدخال " البدون" 
في مسار الحج اإللكتروني يدوياً 

وق���ال املزين يف ت�شريح �شح���ايف: مت التباحث مع وكي���ل وزارة احلج 
ال�شع���ودي ح���ول اآلي���ة ت�شجيل حج���اج املقيم���ني ب�شورة غ���ري قانونية 
"البدون"، ومت التو�شل اإلى احللول املنا�شبة، والتفاق على ادخالهم 

يف م�شار حجاج اخلارج الإلكرتوين عرب الإدخال اليدوي.

 واأو�س���ح: اإن اللق���اء و�س���ع الكثري م���ن النقاط فوق احل���روف، وكان 
يه���دف يف املق���ام الأول الت�شهيل والتي�شري عل���ى املقيمني ب�شورة غري 
قانوني���ة، ل �شيما بعد �شدور املوافقة الر�شمية من قبل اململكة العربية 
ال�شعودية يف ال�شماح لهم باأداء منا�شك احلج هذا املو�شم 1438ه�.

وتاب���ع: اإن فريق وزارة الأوقاف، ومن خالل اإر�شادات وتعليمات رئي�س 
البعثة الكويتية خليف مثيب الأّذينة، كانت حري�شة على متابعة جميع 

الأم���ور اخلا�ش���ة باملقيم���ني ب�شورة غ���ري قانونية، وم�شابق���ة الزمن، 
حت���ى ل تكون هناك اأي م�شاكل اأو عراقيل تقف حجر عرثة يف اأدائهم 

ملنا�شك احلج.

و�شكر املزي���ن وكيل وزارة احلج والعمرة ال�شعودي على تعاونه مع وفد 
البعث���ة الكويتية يف خمتلف الأمور، وعل���ى رحابة �شدره وح�شن تفهمه 

لق�شية املقيمني ب�شورة غري قانونية.

وم���ن جانبه اأكد املطريي عدم وج���ود اأي مالحظات على م�شار احلج 
الإلك���رتوين ال�شعودي، واإمن���ا كان �شهاًل، ومي�ش���رًا ومل تكن هناك اأي 

�شعوبات يف طريقة ا�شتخدامه.

واأ�شاف: اإن البيجاوي اأبدى تعاونه الالحمدود من اأجل الت�شهيل على 
املقيم���ني ب�شورة غري قانوني���ة لأداء فري�شة احلج، موؤك���دًا ا�شتعداده 

حلل اأي م�شاكل اأو عراقيل قد تواجههم اأثناء عملية الت�شجيل.

 التقى رئي�س فريق وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف 
بعثة احل����ج الكويتية �شطام املزين وم�ش����وؤول م�شار احلج 
الإلك����رتوين عب����د الرحمن املط����ريي بوكي����ل وزارة احلج 
والعم����رة يف اململكة العربية ال�شعودية امل�شرف العام على 

م�شار حجاج اخلارج الإلكرتوين حممد البيجاوي.

عبد الرحمن المطيري: م�سار الحج 

اللكتروني ال�سعودي كان �سهاًل ومي�سرًا
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اأجرى احلوار/ اأحمد فرغلي

اأكد رئي�س احتاد حمالت احل���ج الكويتية اأحمد ال�شويحي على اأهمية 
الدور الذي تقوم به بعثة احلج الكويتية يف العمل على تاليف اأي م�شاكل 
تواجه احلمالت واأن ذلك حقق جناحات كبرية يف الأداء على امل�شتوى 

اخلليجي والعاملي.

ج���اء ذلك �شم���ن حوار �شري���ع اأجرت���ه »الواحة« م���ع ال�شويحي حيث 
�شاألن���اه يف البداية عل���ى دور بعثة احلج الكويتي���ة يف خدمة احلمالت 

فقال:

- اإن بعث���ة احل���ج الكويتي���ة والف���رق امل�شارك���ة بها �شواء فري���ق وزارة 
الأوق���اف وال�شئ���ون الإ�شالمي���ة اأو وزارة ال�شح���ة اأو وزارة الإعالم اأو 
الداخلية اأو اخلارجية والإدارة العامة لالإطفاء وغريها من الفرق تعمل 
ب���روح الفريق الواحد وتبذل كاف���ة اجلهود لت�شهيل اأداء منا�شك احلج 
ل�شي���وف الرحمن كما اأن فري���ق وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية ل 
ياأل���وا جهدًا يف تقدمي كافة الت�شهي���الت والإمكانات لأ�شحاب حمالت 
احل���ج الكويتية وهذا م���ن �شاأنه تقدمي اأف�ش���ل اخلدمات حلجاج بيت 
اهلل احلرام علمًا باأن عمل فريق وزارة الأوقاف يبداأ قبل مو�شم احلج 
بوق���ت كاف من حيث الإ�ش���راف على مدى جاهزي���ة مقرات احلجاج 

املخ�ش�شة حلمالت احلج الكويتية.

كم���ا اأن لفري���ق وزارة ال�شحة يقدم كل الحتياج���ات الطبية الالزمة 
حلج���اج دول���ة الكويت من حيث توف���ري التطعيمات الالزم���ة والأدوية 
وال���كادر الطبي الذي يقوم بب���ذل اأق�شى اجله���د للم�شاركة يف جناح 
عمل البعثة عل���ى امل�شتوى الطبي فتحية لكل الفرق امل�شاركة يف البعثة 

الكويتية.

حققت حمالت احلج الكويتية الريادة على امل�ستوى اخلليجي 

والعربي والعاملي ما هي الأ�سباب التي اأدت لهذه الريادة؟

اإن ري���ادة حمالت احلج الكويتية تعود لكونها �شباقة يف خدمة �شيوف 

الرحمن، وعلى �شبيل املثال ل احل�شر:

التخطيط وال�شتعداد املبكر ملو�شم احلج.

التن�شي���ق والتكامل مع اجلهات الر�شمية يف الكويت ويف اململكة وتنفيذ 
تعليماتها.

توفري كافة اخلدمات ل�شيوف الرحمن بالإ�شافة اإلى التطوير والبتكار 
الدائ���م لكل م���ا هو جديد من خدم���ات اأو و�شائ���ل واأدوات وا�شتخدام 

التقنيات احلديثة التي ت�شهم يف ريادة حمالت احلج وتفوقها عامليًا.

احلر�س عل���ى تطوير كفاءة الإداري���ني وامل�شرفني على احلمالت عرب 
الدورات والربامج التدريبية.

اإذًا ما هي توقعاتك ملو�سم حج هذا العام 1439؟

اأتوق���ع ب���اإذن اهلل تعال���ى جناحًا مبه���رًا ملو�شم حج ه���ذا العام خا�شة 
للجهود اجلبارة التي تبذلها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني خلدمة 
�شي���وف الرحم���ن على خمتل���ف الأ�شع���دة، وت�شخري كاف���ة اإمكاناتها 
لذل���ك.. ومن جهة اأخرى فاإن حمالت احل���ج الكويتية ا�شتنفرت كافة 
كوادرها لتقدمي اأف�شل خدماتها للحجاج مما �شيحقق جناحًا متميزًا 
ملو�شم حج هذا العام، ه���ذا بالإ�شافة اإلى الدور املتميز الذي تقوم به 

بعثة احلج الكويتية والذي اأ�شرت له يف ال�شوؤال ال�شابق.

رئي�س اتحاد حمالت الحج الكويتية اأحمد ال�سويحي

كل فرق بعثة الحج الكويتية تعمل بروح الفريق الواحد
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حوار/اأحمد فرغلي

قبل ال�سفر:

يج���ب على امل�شاف���ر للحج مراجع���ة مركز ال�شح���ة الوقائي قب���ل ال�شفر 
لأخ���ذ التطعيمات الالزمة قبل ع�شرة اأيام عل���ى الأقل وهي �شد ال�شحايا 
والنفلونزا واللتهاب الرئ���وي كما يجب عليه احل�شول على بطاقة احلج 
ال�شحية ومراجعة طبيبه لالطمئنان على حالته ال�شحية وما قد يحتاجه 
م���ن اأدوي���ة، وعلى الأخ���وة مر�شى الأمرا����س املزمنة كال�شك���ري وارتفاع 
�شغ���ط الدم احلر�س على اقتناء �ش���وار املع�شم ، والذي يدون فيه  ا�شمه 
وعنوان���ه واملعلومات الطبية الهامة ليتي�شر تق���دمي الرعاية ال�شحية عند 
احلاج���ة ، كم���ا عليه اأن ياأخذ م���ا يكفيه من ال���دواء واأن يحفظه يف مكان 
منا�ش���ب ويف درج���ة ح���رارة منا�شبة حت���ى ل يتلف ، واللت���زام بتو�شيات 
الطبي���ب بكل دق���ة كذلك عل���ى كل حاج اأخذ م���ا يكفيه م���ن الأدوية التي 
ي�شتخدمه���ا ع���ادة كاأدوية ال�شداع وغريه ، مطه���رات ، ترمومرت، ودهان 
الت�شلخ���ات ، جهاز قيا����س ال�شغط اأو ال�شكر. واأخ���ريا على امل�شافر للحج 
البدء فورًا مبمار�شة الريا�شة التدريجية واملنا�شبة لعمره وحالته ال�شحية 
ويعترب امل�شي ال�شريع ريا�شة منا�شبة للجميع فابداأ مبمار�شتها مبكًرا قبل 

احلج، واإذا كنت تعاين من امرا�س مزمنة فا�شت�شر طبيبك حتى ير�شدك 
ال���ى الريا�شة املنا�شبة لك كذلك اإذا كان احلاج يعاين من حالت خا�شة 
يج���ب عليه تزويد طبيب حملته بحالته حتى يت�شنى للحملة توفري الرعاية 

اخلا�شة بذلك

اأثناء احلج:

اأما اأثناء اأداء املنا�شك فكانت ن�شيحته كالتايل:
  عل���ى احلجاج �شغار ال�ش���ن واحلوامل وامل�شنني ومن بهم اأمرا�س مزمنة 
كالقل���ب وال�شكر يجب عليهم �شحبة  الآخري���ن اأثناء اأداء املنا�شك وذلك 
لوقايته���م م���ن ال�ش���رر وال�شياع ، وتق���دمي امل�شاعدة لهم عن���د ال�شرورة 
وجتن���ب املجه���ود البدين ال�شاق ، ف���ال تكلف نف�شك ف���وق الطاقة بارتياد 
امل�ش���اق ك�شع���ود جبل الرحم���ة وتقبيل احلج���ر الأ�شود ، ف���ال يكلف اهلل 
نف�ش���ا اإل و�شعه���ا ، عالوة عل���ى اأن ذلك غري مطلوب �شرع���ًا ، وهو كذلك 
يرهق البدن وي�شعف مقاومة الإن�شان لالأمرا�س واحلر�س على الغت�شال 
ال�شح���ي يومًيا لكام���ل البدن باملاء وال�شابون وجتن���ب الإنهاك احلراري 
و�شربات ال�شم�س وحرارة اجلو ال�شديد ، وذلك با�شتخدام املظلة الواقية 

ن�صائح طبية لحجاج بيت اهلل الحرام

د. ماجد رضوان: التطعيمات قبل السفر 
ضرورية. . وعلى الحاج شرب الكثير من الماء

على احل���اج اأن يحافظ عل���ى �شحته حتى ي�شتطي���ع اأن يوؤدي 
املنا�ش���ك كاملة دون منغ�ش���ات اأو اأعرا�س ل���ذا كان لنا هذا 
اللق���اء ال�شري���ع م���ع د. ماجد ر�ش���وان اخت�شا�ش���ي ال�شحة 
العام���ة ب���وزارة ال�شح���ة ويف البداي���ة �شاألناه ع���ن الن�شائح 
الطبي���ة الت���ي يوجهها للحاج قب���ل واأثناء احلج وبع���د العودة 

فاأجاب 
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وع���دم اجللو�س اأو امل�شي يف ال�شم����س اأو احلر لفرتات طويلة ، واإذا �شعرت 
بالتع���ب اأو الإرهاق عليك بالراحة مبكان ظليل  مفتوح ويف�شل اأن يكون به 
تي���ار هواء  وا�شرب ما يكفيك م���ن ال�شوائل بحيث يكون البول كثريًا وقليل 
ال�شف���رة ، وراجع الطبيب عن���د وجود اأي اأعرا�س مر�شية اأو �شكوى طبية 
وللوقاي���ة م���ن اأمرا�س اجلهاز التنف�ش���ي املعدية اللت���زام بالغ�شل املتكرر 
لليدين وخا�شة عن���د  التلوث اأو الت�شاخ باملاء وال�شابون مع التدليك ملدة 
ثاني���ة والتعود على عدم مالم�شة الأنف والفم والعني باليدين ،وعند   20
العطا�س ا�شتخدام مناديل ورقية والبتعاد عن رذاذ الآخرين قدر المكان 

واحلر�س على جعل امل�شافة بينك وبني الخرين اأكرث من مرت بقليل.

 وعند الزدحام ين�شح بارتداء الكمام الواقي من الرذاذ وخذ كفايتك من 
الراحة والنوم فاإن الإرهاق ي�شعف املناعة ويعر�شك اأكرث لالأمرا�س، كما 
اأن الراح���ة جزء هام من العالج ول ت�شتخ���دم الأدوات امل�شرتكة كاأموا�س 
احلالقة وفر�ساة الأ�سنان والفوط واملناديل واأكواب املاء والأم�ساط واأواين 

الطعام، واحفظ اأدواتك ال�شخ�شية يف مكان خا�س بك.

الأطعم���ة  تتن���اول  ل  اله�شم���ي:  واأمرا����س اجله���از  الإ�شه���ال  ولتجن���ب 
وامل�شروب���ات واملاء اإل من م�ش���ادر ماأمونة و اأماكن ماأمونة ، فال تاأكل من 

الباع���ة اجلائلني اأو املطاعم غ���ري النظيفة ول تتناول الطع���ام اإل املطهي 
حديثا وتناوله �شاخن���ا فالأطعمة ال�شاخنة اأكرث اأمانا من الأطعمة الباردة 
الت���ي ل حت�شر باحلرارة العالي���ة ول تتناول الأطعم���ة القدمية اإل ما كان 
حمفوظ���ًا بالثالج���ة وبال�س���روط ال�سحي���ة واأحر�ص على غ�س���ل اخل�سار 
والفاكه���ة جيدًا قب���ل تناولها واأكرث من �شرب ال�شوائ���ل ، لتعوي�س اجل�شم 
ال�شوائ���ل املفقودة ، ومن املوؤ�شرات ال�شحية الهامة اأن يكون البول كثريًا و 

�شفافًا قليل ال�شفرة ، واأن تتبول 3 مرات بالنهار على الأقل .

واأخ���ريا فاحلج فر�ش���ة للتخل�س من العادات وال�شلوكي���ات اخلاطئة، فاإن 
كنت مدخنا فاعزم على ترك هذه العادة ال�شارة لالأبد.

اأما بعد العودة اإىل الكويت 

بع���د العودة يلزم مراجعة الطبيب خالل اأربعة ع�شر يومًا خ�شو�شًا للذين 
ي�شك���ون م���ن الإ�شهال اأو الق���يء وارتفاع درجة ح���رارة اجل�شم )احلمى( 
ا الذي ي�شاحبه اأعرا�س اأخرى كالقيء وتيب�س الرقبة  وال�شداع، خ�شو�شً
واأي اأعرا����س تنف�شي���ة ح���ادة وعلى اأ�شح���اب الأمرا�س املزمن���ة مراجعة 

اأطبائهم للتاأكد من �شالمتهم.
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اإعداد: عبدالرحمن املطريي
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اإعداد: عبد الرحمن املطريي

�ش����در املر�شوم الأم����ريي يف عام 1956 باإن�شاء بعث����ة طبية ترعي �شوؤن 
احلجاج الكويتيني وت�شهر على راحتهم حتى عودتهم اإلى البالد.

وق����د كان �شب����ب اإن�شاء ه����ذه البعثة الطبي����ة ح�شول ح����ادث ت�شادم بني 
�شي����ارات كويتية قادمة من احلج اإلى الكويت وت�شبب الت�شادم وفاة عدد 
م����ن امل�شابني فاقرتح ال�شي����خ جابر الأحمد اجلاب����ر ال�شباح رحمه اهلل 
وكان ق����د حج يف هذا العام )1955( وكان رئي�س دائرة ال�شحة العامة 
ال�شيخ فهد ال�شامل ال�شباح باإن�شاء بعثة طبية كويتية وتزامن ذلك ت�شاور 
ال�شي����د يو�شف جا�شم احلجي مع ال�شيخ فهد ال�شامل ال�شباح لإن�شاء بعثة 

طبية كويتية فتاأ�ش�شت البعثة الطبية الكويتية يف عام 1956.
ث����م اأ�شب����ح كل عام ي�ش����در رئي�س دائ����رة ال�شحة العامة ق����رارًا يف غرة 
�شعب����ان م����ن كل عام لت�شمي����ه اأم����ني البعثة الطبي����ة ورئي�س اأطب����اء بعثة 
احلج،ويت����م حتديد الأطب����اء وال�شيادل����ة واملمر�شني والعم����ال وال�شواق 

وامل�شوؤولني الإداريني يف هذه البعثة. ويرافق البعثة كل من:
ديني من دائرة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية. مر�شد   -  1

من وزارة الربق والربيد مع �شائق. مندوبني  اأربعة   -  2
اأو مع����اون �شحي يعاونه مندوب ل�شالم����ة الكويتيني واأربعة  3 - مفت�����س 

عمال ملكافحة احل�شرات.

مندوبون عن وزارة الدخلية منذ عام 1968.  -  4
جمعية الهالل الأحمر الكويتي منذ عام 1968. عن  مندوب   -  5

وزارة الإعالم منذ عام 1970 . عن  مندوب   -  6
7 - من����دوب عن اخلط����وط اجلوية الكويتية يلحق البعثة اأثناء وجودها 

يف مكة حتي اآخر املو�شم.
)الك�شافة( الرتبية  وزارة   -  8

يت����م اإعداد الرتتيبات وحتديد اأ�شماء امل�شوؤولني يف كل هذه اجلهات ويتم 
اإر�شال اأ�شماء الأطباء وال�شيادل����ة اإيل اململكة العربية ال�شعودية ملنحهم 
ترخي�ش����ًا مبزاولة العمل.   ويتم حتديد خط �شري الرحلة وغالبًا ما يكون 
ي����وم 23 ذو القعدة م����ن كل عام وتكون املغادرة من مك����ة اإيل املدينة يف 
12 ذو احلجة بعد اأداء منا�شك احلج وت�شرف البعثة الطبية علي رعاية 

احلجاج الكويتيني حلني عودتهم اإيل البالد.
وا�شتم����رت وزارة ال�شحة يف الإ�شراف على �شوؤون احلجاج الكويتيني ويف 
عام 1967 م حيث �شدر مر�شوم اأمريي بقيام وزارة الأوقاف وال�شوؤون 
الإ�شالمي����ة على �ش����وؤون احلج بالتن�شيق والتعاون م����ع وزارات وموؤ�ش�شات 

الدولة املعنية.

عدن����ان �ش����امل الروم����ي واآخ����رون، حمالت احل����ج الكويتية ع����رب التاريخ 
)الكويت: الطبعة الأويل ،2010، �ش� 353، �ش� 358-360(. 

إنشاء بعثة طبية كويتية
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املكرمة بامل�ش����ا قطارامل�شاعراملقد�شة هوخط �شكةحديدية يربط مك����ة 
مليارات  عراملقد�شة منى، عرفة ومزدلف���ة، تبلغ كلفة امل�ش���روع نحو 6.7 
ريال �شع���ودي، وبداأ تنفيذ امل�شروع من���ذ بداية 2009 من خالل ال�شركة 

ال�شينية لإن�شاء ال�شكك احلديدية ، ومت افتتاحه يف نوفمرب 2010
تب���داأ املحط���ات الأولى للقطار داخل مكة، ثم مي���ر القطار بثالث حمطات 
يف م�شع���ر عرف���ات ومثله���ا يف م�شعر مزدلفة ث���م اأول م�شع���ر منى وو�شطه 
وتك���ون املحطة الأخرية عند الدور الرابع بج�شر اجلمرات، ويتميز القطار 
بال�شرع���ة والرتفاع عن الأر����س ويقوم على اأعمدة اأحادي���ة و�شط ال�شارع 
ويتميز اأي�شا بقربه للم�شاة واملحطة بالإ�شافة اأن امل�شار يتفادى تاأثريه على 
املخيم���ات ومت مراع���اة عدم تكد�س احلجاج ومراع���اة طبوغرافية الأر�س 
لتقلي���ل الرتفاع���ات والنخفا�شات وقد انتهى امل�ش���روع كاماًل يف حج عام 
5000 عامل يتناوب���ون على العمل  ب���ه  ويعمل  1432ه����_2011م 
اإذ �شيغني القطار عن ا�شتخدام 12000  24�شاعه ويعد م�شروعًا هامًا 
حافله يف احلج وي�شتوعب نقل 500000 راكب اأثناء مو�شم احلج ويتميز 
خ���ط حركة القطارات ي���ن امل�شاعر مبا يتنا�شب مع ترتي���ب منا�شك احلج 

بدءًا م���ن يوم الرتوية وحتي نهاية اآخر اأيام الت�شريق وهذا الكم املهول من 
ال���ركاب الذي ي�شتوعبه القطار �شيجنب مكة املكرمة ظاهرة الزحام اأثناء 
موا�ش���م احلج بعد اأن عانت مكة من الزحام ل�100 عام وبعد النتهاء من 
الأعم���ال الإن�شاءيه �شتكون مكة املكرم���ة اأول مدينة �شعوديه يدخل القطار 
يف و�شائ���ل النقل الرئي�شية لها ولكن التح���دي الرئي�شي الذي يواجه اإن�شاء 
القط���ار هو جماري ال�شيول والأوديه اجلبال والتي اعدت ال�شركة ال�شينيه 
له���ا ق�شم ليبح���ث تل���ك امل�شكلة.وال�شرك���ة ال�شيني���ة القائمة عل���ى تنفيذ 

امل�شروع هي �شركة �شكة احلديد ال�شينية املحدودة.
وي�ش���ل ارتفاع قطار امل�شاعر عن �شطح الأر����س يف بع�س املناطق بنحو 8 
اأمت���ار ويف مناطق اأخرى ي�شل ارتفاعه اإلى 10 اأمتار وذلك ملنع ت�شببه يف 

عرقلة حركة امل�شاة اأو ال�شيارات التي تنقل احلجاج.
��������������������������������������������������������������������

https://ar.wikipedia.org/wiki/ قطار_امل�شاعر_املقد�شة
https://www.youtube.com/watch?v=Eyng22-
4ndo

قطار المشاعر 
المقدسة

قطار المشاعر 
المقدسة
قطار المشاعر 
اإعداد: �سامح حممد ي�رسيالمقدسة
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من���ذ الرعيل الأول جيل الآباء والأجداد كان للكويت دور رائد 
يف ت�شي���ري حمالت احلج والهتمام بها وكانت قوافل احلجيج 
ت�شري على الدواب واأكملت وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية 
ه���ذه امل�شرية املبارك���ة عندما �ش���در املر�ش���وم الأمريي رقم 
ل�ش���وؤون احلج  العليا  اللجن���ة  ت�شكي���ل  ب�ش���اأن   1976/54
باإ�شراف وزارة »الأوقاف »ممثلة يف مكتب �شئون احلج، حيث 
اأخ���ذت الوزارة عل���ى عاتقها خط���وات وقواع���د لت�شهيل اأداء 
املنا�شك ل�شيوف الرحمن بالتعاون مع حمالت احلج الكويتية 
انطالقًا من مبداأ ال�شراكة الذي ميثل اإحدى قيم ا�شرتاتيجية 
ال���وزارة، وكانت الثم���رة -الريادة - عل���ى امل�شتوى اخلليجي 
والإ�شالم���ي حي���ث حققت حمالت احل���ج الكويتية الكثري من 
املكت�شبات التي ي�شهد بها اجلميع يف خدمة �شيوف الرحمن.

اإن بعث���ة احل���ج الكويتي���ة ب���داأت بعمله���ا مبكرًا وقب���ل ذهاب 
احلج���اج اإلى بي���ت اهلل احلرام لإعداد الإر�ش���ادات ال�شحية 
والأمنية والتنظيم والرتتيب والتوعية الإميانية لأداء املنا�شك 
اأثن���اء املو�ش���م وبع���د النته���اء وذل���ك بالتع���اون م���ع ممثلني 
“لالأوقاف”  ووزارة ال�شحة والداخلية واخلارجية والإعالم 
والدف���اع املدين واملط���ايف والعم���ل حيث عم���ل اجلميع بروح 

الفري���ق الواحد وهو ما ميثل دور ال�شراكة بني وزارة الأوقاف 
ووزارات وموؤ�ش�ش���ات الدول���ة وهو يف حد ذات���ه جعل حمالت 
احلج الكويتي���ة حتقق الريادة والتمي���ز وال�شمعة الطيبة على 

امل�شتوى اخلليجي والعربي والإ�شالمي.

واأتقدم بخال����س ال�شكر حلكومة خ���ادم احلرمني ال�شريفني 
على ال���دور الذي تقوم به يف خدمة �شي���وف الرحمن والعمل 
عل���ى تذليل كل امل�شاعب حتى ي���وؤدي احلجاج منا�شكهم بكل 

راحة وطماأنينة.

كما اأوجه ال�شكر جلميع اأ�شحاب حمالت احلج على جهودهم 
امل�شكورة يف خدم���ة �شيوف الرحمن وظهورهم بهذا امل�شتوى 

الذي تفخر به دولة الكويت.

قيمة ال�صراكة
يف بعثة احلج الكويتية ل
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حممد نا�رس املطريي

مدير مكتب �سئون احلج

ورئي�س فريق الوزارة
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