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أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير

حية
تتا
االف

الشراكة في موسم الحج

تعترب الرشاكة من األدوات املهمة التي تساهم 
يف دعم العمل بني وزارات وهيئات ومؤسسات 

الدولة وتنظيم التعاون القائم فيام بينها.

ومن خالل هذه الرشاكة ميكن للوزارات أن تفتح 
قنوات تواصل مع تلك الهيئات وتتبادل الخربات 
بهدف تنفيذ العديد من املش��اريع املشرتكة وكل 

ذلك يساهم يف ترسيع وترية اإلنجاز املطلوبة.

وقد وضعت وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية 
قيمة الرشاكة موضع التنفي��ذ يف جميع أعاملها، 
ويف كل أنشتطها وفعالياتها تظهر قيمة الرشاكة 

إىل الواجهة وتربز أمام العيان.

ولعل موس��م الحج هو من تل��ك األعامل التي 
ُتؤكد فيها تلك القيمة، من خالل العمل مع بقية 
وزارات وهيئ��ات الدولة يف بعثة الحج الكويتية، 
حيث تعمل جميعها كخلية نحل ويف بوتقة 
واح��دة، وتصب كلها يف اتجاه واحد، وهو الجهة 
املس��تهدفة وهم حجاج دولة الكويت، وذلك 
للوصول إىل النتيج��ة املرجوة واملبتغاة واملتمثلة 

يف تقديم الخدمة املتميزة لهم.

وألن وزارة األوقاف لديها رؤية ورسالة واضحتني، 
ف��إن ذلك جعل هدفها أكرث وضوحاً وهو تحقيق 
التميز يف عملها، وبالتايل متكنت من الوصول إىل 
هذا الهدف يف عملها من خالل العديد من مواسم 

الحج، الس��يام يف املوسم املايض الذي متكنت فيه 
البعثة وحمالت الحج الكويتية من عدم تسجيل 
أي مالحظة أو مخالفة عليها من قبل الجهات 

املسؤولة يف اململكة العربية السعودية.

ووزارة األوقاف دون أدىن شك تدرك أن املحافظة 
عىل هذا املكس��ب ليس��ت باألمر السهل، لكنها 
تدرك أنها متتلك طاقات شبابية مميزة، هي وبقية 
وزارات وهيئ��ات الدولة العاملة معها يف البعثة، 
وهو ما يعني أنها قادرة ع��ىل الوصول إىل أبعد 
من النتيجة التي تحققت املوسم املايض، فالبعثة 
والحمالت الكويتية ال تريد االكتفاء بعدم تسجيل 
أي مخالفة عليها، وإمن��ا تريد التميز واإلبداع يف 
العطاء، خصوص��اً أن عملهام )أي البعثة والحج( 
يتعل��ق بضيوف الرحمن وخدمتهم عىل أفضل 
وجه، ومن ثم فإن الحم��الت الكويتية تحديداً 
تريد أن تكون مثار إعجاب دول العامل اإلس��المي 
يف ه��ذا التجمع الرباين ال��ذي ُتحط فيه الخطايا 
وُتقبل فيه األعامل واألدعية، ويعود فيه الحجيج 

كيوم ولدتهم أمهاتهم.

والبعثة والحمالت الكويتية عموماً ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية خصوصاً لن تتواىن يف 
أن يكون لها دور يف تهيئة األجواء املناسبة لحجاج 

دولة الكويت للوصول إىل الهدف املنشود.

رئيس التحرير
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الجبـري: استعـدادات بعثـة الحـج 
والحمالت الكويتية تبشر بالخير

اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف  وزير  أشاد 

وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجربي 

بالجهود الكبرية التي تقوم بها بعثة الحج 

أجل  املستويات، من  الكويتية عىل جميع 

الحج  ملوسم  االستعدادات  جميع  اكتامل 

1438ه�.

وقال الجربي يف ترصيح صحايف: إن جميع 

املشاركة  والفرق  الدولة  وهيئات  وزارات 

والداخلية  الصحة  ك���وزارة  البعثة  يف 

الهالل  وجمعية  لإلطفاء  العامة  واإلدارة 

للشباب  العامة  والهيئة  الكويتي  األحمر 

والرياضة، إضافة إىل وزارة األوقاف تعمل 

وفق  هيئة  أو  وزارة  كل  نحل  كخلية 

إليها. االختصاصات املوكلة 

الكويتية  الحمالت  ال��ج��ربي  وط��ال��ب 

باالستمرار يف التميز وتقديم أفضل وأرقى 

الخدمات لحجاج دولة الكويت وفق أعىل 

عىل  بغريب  ليس  األم��ر  وه��ذا  املعايري، 

التميز  التي دأبت عىل  الكويتية  الحمالت 

استمرارها  متمنياً  املاضية،  السنوات  يف 

يف  الحمالت  تبقى  يك  املنوال  هذا  عىل 

لن  الوزارة  أن  مؤكداً  بها،  الالئقة  املكانة 

تبخل عليهم بيشء وستكون إىل جانبهم يف 

كل األوقات والظروف، داعياً إىل املحافظة 

املوسم  يف  تحققت  التي  املكاسب  عىل 

أو  مالحظة  أي  ُتسجل  مل  عندما  املايض 

الكويتية،  والحمالت  البعثة  عىل  مخالفة 

متميزاً  العام  هذا  حج  يكون  أن  متوقعاً 

استعدادات  أن  السابقة خصوصاً  كاألعوام 

وتؤكد  بالخري  تبرش  والحمالت  الحج  بعثة 

إمكانية الوصول إىل تلك النتيجة.

والهيئات  الوزارات  تلك  إن  قائاًل:  وأردف 

تقف إىل جانب وزارة األوقاف انطالقاً من 

مبدأ الرشاكة التي تؤمن بها وزارة األوقاف 

والتي عىل أثرها تحققت إنجازات مميزة.

وذكر الجربي: ما نلمسه ونتابعه يف وزارة 

تعد  التي  اإلسالمية،  والشؤون  األوق��اف 

تؤدي  أنها  البعثة  عن  املبارشة  املسؤولة 

من  يتضح  وهذا  وجه،  أكمل  عىل  عملها 

املتواصلة  والجهود  الدؤوب  العمل  خالل 

إليها  املوكل  اإلدارات  بها  تقوم  التي 

حيث  األوق��اف،  وزارة  فريق  يف  العمل 

سواء  لعملها  األخرية  اللمسات  تضع  أنها 

الكويتية من خالل  بالحمالت  يتعلق  فيام 

لتوضيح  معها  املتعددة  االجتامعات  عقد 

اململكة  من  والتعليامت  اإلرشادات  آخر 

بالعمل  يتعلق  فيام  أو  السعودية  العربية 

يف األرايض املقدسة وذلك من خالل كافة 

األمور الخاصة يف املشاعر املقدسة.

عىل  األوق��اف  وزارة  حرص  الجربي  وأكد 

املساهمة يف إنجاح موسم الحج، حيث تم 

التعميم عىل جميع حمالت الحج الكويتية 

املوسم،  خالل  مسريات  أي  عن  باالبتعاد 

وكذلك االبتعاد عن جميع األعامل الدعائية 

التجمعات  وإقامة  املنشورات  وطباعة 

والندوات ذات األهداف السياسية وتوزيع 

املطبوعات أو املواد اإللكرتونية أو اإلعالم 

كانت  ومهام  مسمى  أي  تحت  الكتب  أو 

موسم  استغالل  عدم  إىل  داعياً  األسباب، 

العبث  أو  السياسية  األغ��راض  يف  الحج 

بأمن الحج وإثارة النعرات الطائفية.

الالزمة  التحذيرات  توجيه  تم  أنه  وتابع: 

وفقاً  مرخصة  غري  حج  حملة  ُيسريرِّ  ملن 

للامدة رقم 3 من القانون 2015/1 الخاص 

يعاقب  حيث  ال��ح��ج،  ش��ؤون  بتنظيم 

بالحبس ملدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال 

تزيد عن 50 ألف دينار كويتي أو بإحدى 

توجيه  تم  أنه  مضيفاً:  العقوبتني،  هاتني 

التوجه  بعدم  للحجاج  الالزمة  اإلرشادات 

للحمالت غري املرخصة، كام تم نرش أسامء 

املرخصة  الحمالت  وعناوين  وهواتف 

لحامية الحجاج من الغش.

الحمالت  الجربي  شكر  ترصيحه  ختام  ويف 

تبذلها  التي  الكبرية  جهودها  عىل  الكويتية 

الله  داعياً  الكويت،  دولة  حجاج  أجل  من 

واألم��ان  األم��ة  نعمة  يديم  أن  وج��ل  عز 

يف  الكويت  الحبيب  بلدنا  عىل  واالستقرار 

أمري  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل 

البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ويل عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد حفظهام الله.

الحرمني الرشيفني  الجربي خادم  كام شكر 

وحكومته الرشيدة عىل جهودهم الواضحة 

يف  يسهم  أن  شأنه  من  ما  كل  تقديم  يف 

بيت  حجاج  وسالمة  الحج  موسم  إنجاح 

الله الحرام ومساعدتهم يف أداء مناسكهم 

بكل سهولة ويرس.
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وكيل الوزارة: موسم الحج الماضي تميز 
في التنظيم وحسن الترتيب

في الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة نجاح أعمال بعثة الحج الكويتية

 قال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وكيل وزارة 

األوقاف والش��ؤون اإلسالمية فريد أسد عامدي إنني 

أحمد الله عز وجل الذي يسرّ حج بيت��ه الحرام حيث 

أدى الحجاج مناس��كهم عىل الوجه األكمل بفضل الله عز 

وجل، ثم بجهود بعثة الحج الكويتي��ة واململكة العربية 

السعودية.

ج��اء ذلك يف الحفل الذي أقامه مكتب ش��ؤون الحج ممثاًل 

يف وزارة األوقاف، مبناسبة نجاح أعامل بعثة الحج الكويتية 

ملوسم الحج املايض 1437ه� يف املسجد الكبري تحت رعاية 

وزير األوقاف والشؤون اإلس��المية وزير الدولة لشؤون 

البلدية محمد نارص الجربي بحضور رئي��س البعثة الوكيل 

املساعد للتنسيق الفني والعالقات الخارجية والحج خليف 

مثيب األذينة.

 وأوضح عامدي: لقد كانت بعثة الحج الكويتية بطاقمها 

حفل جناح  أعمال  بعثة احلج  الكويتية
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املتميز من كافة فرقها عىل قدر 

املس��ؤولية ، تنظياًم وأداء وكانت جديرة 

حقاً بتحمل أعب��اء هذه املهمة الجليلة 

من خدمة حجاج بيت الله الحرام، 

موضح��اً: حقيقة ال أخفيها عنكم فقد 

كن��ا دامئاً، كام تعودنا بع��د توفيق الله، 

عىل ثق��ة يف جهودكم املبذولة يف خدمة 

ضيوف الرحم��ن، وذلك ليس غريباً، فام 

ملسناه جميعاً عىل أرض الواقع من سباق 

للزمن واختصار املسافات وسعي حثيث 

لتطوي��ر األداء وحصد مبكر للمكان 

الالئق لبعثة الحج الكويتية يف سجل 

التمي��ز والعطاء، يض��ع بصمته يف حقل 

العمل اإلس��المي الكويتي معلناً إياه يف 

املحافل الخارجية وانجازاً جديداً يف قامئة 

إنجازات الوزارة . 

وأشار إىل أن موسم الحج املنتهي كان 

متميزاً يف جميع املجاالت، من حيث 

التنظيم وحسن الرتتيب مام ساهم 

يف أداء مناس��ك الحج يف سهولة ويرس، 

وما كان هذا النج��اح لوال فضل الله عز 

وجل ثم جهود حكومة خادم الحرمني 

الرشيفني التي ترعى الح��ج وتوليه 

األهمية القصوى ، مؤكداً أنه مل تسجل 

عىل بعثة الح��ج الكويتية أي مالحظات 

يف موسم حج العام املايض .

 واختتم عامدي بالقول إن األمانة تقتيض 

منا أن نش��يد بجميع من أسهم يف نجاح 

موسم حج العام املايض الذي شهد رشكاء 

اإلنجاز من ال��وزارات والهيئات الوطنية 

الذين أضافوا برشاكتهم إثراًء لهذا العمل 

وخروجه بالشكل الالئق فشكراً لتلك 

األيادي املمتدة بالعطاء وعىل رأسها: 

وزارات الصحة، والداخلية، والخارجية، 

واإلعالم، وكذلك الهيئة العامة للش��باب 

والرياض��ة، واإلدارة العام��ة لإلطف��اء، 

وأيضاً وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

املرشفة عىل شؤون الحج.

حفل جناح  أعمال  بعثة احلج  الكويتية احل��������������������������������������������������ج



وكيل األوقاف: تضافر الجهود مع حمالت الحج 
لالرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن 

قال وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية فريد أسد عامدي إن 
حمالت الحج الكويتية تعد مفخرة من مفاخر الكويت، ملا وصلت إليه 
من خدمات مميزة وخربة وكف��اءة، حتى غدت منوذجاً يحتذى ومثااًل 
يرضب، موضحاً: ومع ذلك فإننا نطمع يف املزيد ونتطلع إىل األجود 
واألحس��ن لتحقيق إنجازات غرب مسبوقة وحسن الترصف األمثل فيام 
هو متاح لنا ومس��موح به، مشرياً إىل أن العامل اليوم هو عامل التكتل 

وتبادل الخربات والقدرة عىل فعل املستحيل.

أثناء حفل تكريم حمالت الحج الكويتية موسم حج 1438هـ 

جاء ذلك خالل حفل تكريم حمالت الحج الكويتية 

موسم حج 1437ه�، الذي أقامه مكتب شؤون الحج 

يف وزارة األوقاف تحت رعاية وزير األوقاف والش��ؤون 

اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجربي، 

بحضور الوكيل املساعد للتنسيق والعالقات الخارجية 

والحج رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب األذينة.

وذكر عامدي مخاطباً أصحاب حمالت الحج: نحن وإياكم 

رشكاء يف خدم��ة ضيوف الرحمن، وهي مس��ؤولية كبرية 

ملن رّشفه الله بالعمل يف هذا املجال، داعياً إىل تضافر كل 

الجه��ود لالرتقاء بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، 

وإىل الحرص عىل تقدميها بأفضل األساليب وأرقاها حتى 

يتسنى لهم القيام بأداء مناس��كهم عىل الوجه األكمل، 

مضيفاً: ال يخفى عليكم أن االستعدادات املتواصلة التي 

تقوم بها الوزارة تس��تمر طوال العام ويتم فيها تاليف 

السلبيات وتعزيز اإليجابيات.

وأوضح عامدي أن وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية 

تؤكد وتعلن يف كل مناس��بة أنها عىل طريق الريادة 

والرشاكة ماضية، ومبنهج الوس��طية والتعاون متمسكة، 

وعىل درب اآلمال الكبار س��اعية وجادة. مضيفاً: إننا يف 

ذلك كله نستمد العون من الله ونسأله الهداية والسداد 

والنجاح والرشاد.
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حفل تكرمي حمالت احلج الكويتية

حمالت الحج الكويتية أصبحت نموذجًا يحتذى 
بخدماتها المميزة وخبرتها وكفاءتها

وتابع: إن كلامت املدي��ح والعرفان ينبغي أن نزفها بصدق لكل من 

ش��ارك يف تسيري الحمالت وقيامها بواجبها تجاه الحجاج ضيوف 

الرحم��ن أو تجاه دولة الكويت الداعمة والراعية أو تجاه الش��قيقة 

الكربى اململكة العربية السعودية املسؤول األول والرئيس يف خدمة 

الحجاج وتأمينهم وتنظيم شؤونهم.

ويف الختام قّدم عامدي شكره إىل حمالت الحج الكويتية، 

وقال: باسم وزارة األوقاف وجميع العاملني يف مكتب شؤون 

الحج، أتقدم إىل أصحاب حمالت الحج الكويتية بالشكر 

الجزيل عىل ما تقومون به من خدمة ضي��وف الرحمن، 

وتقديم أفضل الخدمات الالزمة التي تتيح لهم أداء مناسكهم 

عىل الوجه األكمل.

وأضاف: كام أهنئكم عىل النجاحات الت��ي حققتموها 

يف مواسم الحج السابقة ال سيام يف موسم الحج األخري، 

حيث كان موساًم متميزاً بجميع املقاييس، واتسم بالهدوء 

والطأمنين��ة والراحة لحجاج دولة الكويت والحجاج جميعا. 

وقال عامدي ألصحاب الحمالت: نتمنى أن تكون جاهزيتكم عالية 

واس��تعداداتكم متكاملة الستقبال حج هذا العام، لضامن أفضل 

وأرقى الخدمات وفق أعىل املعايري كام أعدكم بتقديم الدعم الكامل 

والالمحدود للقيام مبهامكم عىل الوجه األكمل. موضحاً: لنسع نحن 

وإياكم لتحقيق هدفنا النبيل ورسالتنا الس��امية لخدمة ضيوف 

الرحمن.
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حفل تكرمي حمالت احلج الكويتية

وه��ذا يدل عىل العالقة املتميزة بني أصحاب حمالت الحج الكويتية 

والعاملني يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مكتب شؤون الحج، 

وهذا ما نصبو إليه دامئا من توثيق العالقة مع رشكائنا يف جميع 

املجاالت املتعددة.

موسم الحج الماضي كان 
متميزًا بجميع المقاييس

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
الخارجية والحج  الفني والعالقات  للتنسيق  املساعد  اإلسالمية 
بدأ  الحج  شؤون  مكتب  يف  ممثلة  الوزارة  أن  األذينة  خليف 
من  االنتهاء  فور  العام،  هذا  الحج  ملوسم  مبكراً  استعداداته 
اإلمكانات وسبل  توفري كل  بهدف  املايض، وذلك  الحج  موسم 
العربية  اململكة  أن  إىل  مشرياً  الرحمن.   لضيوف  الراحة 
 8 إىل  الكويتيني  الحجاج  عدد  زيادة  عىل  وافقت  السعودية 

آالف حاج ملوسم الحج املقبل.
مل  الكويتية  الحج  بعثة  إن  األذينة يف ترصيح صحايف:  وأوضح 
ل عىل أدائها أي مالحظة يف املوسم املايض 1473ه�، فقد  ُيسجَّ
كانت البعثة، من جميع أفرادها، متميزة وعىل قدر املسؤولية 

التي ألقيت عىل عاتقها، وما سمعناه من وزارة الحج والعمرة 
حيث  صدورنا،  وأثلج  أفرحنا  الكويتية،  البعثة  عن  السعودية 
مختلف  يف  الكويتيني  الحجاج  وتعاون  تفهم  الوزارة  أكدت 
عىل  يربهن  ما  وهو  املايض،  العام  حج  التفويج خالل  مراحل 

العربية  اململكة  يف  والعمرة  الحج  وزارة  مع  البعثة  تعاون 
تعليامتها. والتقيد بجميع  السعودية، 

ودعا جميع حمالت الحج الكويتية إىل االلتزام باللوائح والقوانني 
رقم  القانون  لتطبيق  تتعرض  ال  ليك  البالد،  يف  بها  املعمول 
2015/1م الذي ينص عىل "معاقبة كل من سريَّ حملة حج غري 

مرخصة بغرامة 50 ألف دينار أو السجن ملدة عام".
عىل  لحرصهم  الرشيفني  الحرمني  خادم  حكومة  األذينة  وشكر 
عموماً،  الحجاج  تواجه  التي  والعقبات  الصعاب  كل  تذليل 
وحجاج دولة الكويت عىل وجه الخصوص، والشكر موصول إىل 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  الطوافة  ومؤسسة  الحج،  وزارة 
الخارجية  الكويت، ووزارة  الرشيفني يف  الحرمني  وسفارة خادم 
ثامر جابر  الشيخ  السفري  الكويت وعىل رأسهم  وقنصلية دولة 
تفاعلهم  عىل  العنزي،  وايل  جدة  يف  الكويت  وقنصل  األحمد، 
الرسيع مع كل ما يستجد من مالحظات أوالً بأول ووضع الحلول 

املناسبة لها.

ثمن دور المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن  

األذينة: بعثة الحج الكويتية كانت متميزة 
وعلى قدر المسؤولية الموسم الماضي   
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أثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين قبل وأثناء موسم الحج 

للتنسيق  املساعد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  عقد 

الحج  بعثة  رئيس  والحج  الخارجية  والعالقات  الفني  والدعم 

والعمرة  الحج  وزير  اجتامعاً مع  األذينة  مثيب  خليف  الكويتية 

بحضور  جدة  يف  بننت  طاهر  بن  صالح  محمد  الدكتور  السعودي 

العنزي  وائل  السعودية  العربية  اململكة  يف  الكويت  دولة  قنصل 

ومدير إدارة شئون الحج محمد نارص العليم.

هذه  مثل  إن  االجتامع:  عقب  صحايف  ترصيح  يف  األذينة  وقال 

والشؤون  األوق��اف  وزارة  استعدادات  ضمن  تأيت  االجتامعات، 

هذه  أن  إىل  مشرياً  1438ه���،  املقبل  الحج  ملوسم  اإلسالمية 

سواء  واللجان،  املستويات  كافة  عىل  مبكراً  بدأت  االستعدادات 

والعمرة،  الحج  إدارة  أو  املستأجرة  املساكن  فحص  لجنة  كانت 

وجه.  أكمل  عىل  عملها  بأداء  تقوم  جهة  كل  إن  حيث  وغريهام، 

مؤكداً أن وزارة األوقاف لن تألو جهداً يف توفري جميع سبل الراحة 

لحجاج دولة الكويت.

االستعدادات  السعودي  الوزير  مع  بحث  أنه  األذينة  وأوضح 
املتعلقة  القضايا  مختلف  وناقش  املقبل،  الحج  مبوسم  الخاصة 
بالحج وحجاج دولة الكويت، من أجل وضع الحلول املناسبة ألي 

مشكلة قد تطرأ مستقباًل.

وتابع: إنه متت مناقشة مشكلة املقيمني بصورة غري قانونية التي 

يف  املشكلة  هذه  من  االنتهاء  متمنياً  اآلن،  حتى  معلقة  مازالت 
لهذا  الحج  مناسك  بأداء  لهم  السامح  بهدف  ممكن،  أرسع وقت 
العام، خصوصاً أنهم مل يتمكنوا من أداء فريضة الحج  يف املوسم 

املايض1437ه� .

الخاصة بحجاج دولة  األمور  العديد من  استعراض  تم  وذكر: كام 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  تنقالتهم  حيث  من  الكويت، 
املسؤولني  مع  قبل  من  بشأنها  االتفاق  تم  التي  الرتتيبات  وكافة 
ومكتب  العربية  الدول  لحجاج  الطوافة  مؤسسة  يف  السعوديني 

الوكالء املوحد.

يف  أشاد  بننت  السعودي  الوزير  أن  إىل  األذينة  وأشار 
كبرية  جهود  من  به  تقوم  وما  الكويتية،  الحج  بعثة 
الكويت، يك يؤدوا  املناسبة لحجاج دولة  لتهيئة األجواء 
عىل  تسجل  مل  أنه  خصوصاً  وجه،  أكمل  عىل  مناسكهم 

بعثة الحج الكويتية أي مالحظة يف املوسم املايض.

حكومة  تبذلها  التي  الكبرية  الجهود  عىل  األذينة  وأثنى 
من  الحج،  موسم  وأثناء  قبل  الرشيفني  الحرمني  خادم 
أجل توفري الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يفدون 
أن  حيث  العامل،  بقاع  شتى  من  املقدسة  األرايض  إىل 
الهائلة إلنجاح موسم الحج،  اململكة تضع كل امكاناتها 

وهو ما تحققه بشكل دائم ومستمر.

األذينة: وزارة 
األوقاف لن 

تألو جهدًا في 
توفير سبل 

الراحة لحجاج 
دولة الكويت
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وقد أوىص وكيل الوزارة فريد عامدي أعضاءالبعثة خالل 
األيام  هذه  يف  والسيام  عرش  بوصايا  ألقاها  التي  كلمته 
املباركة التي يكون فيها األجر مضاعفاً عند الله سبحانه 
وتعاىل. منها االخالص بالعمل وتقوى الله وطاعته خصوصاً 
يف هذه األشهر الفضيلة و استشعار عظمة فريضة الحج 
وكذلك عظمة العمل املنوط بهم مضيفا استشعار مكانة 
البيت العتيق الذي جعل الله عز وجل له أحكاماً خاصة 
تختلف عن أي بقعة أخرى كام أكد الحرص عىل العمل 

بروح الفريق الواحد والعمل كخلية نحل .
وبني عامدي رضورة تعاون وتكاتف جميع أعضاء البعثة 

وأن يساهم الكل إلمتام العمل وفق التخصص يك ينعكس ذلك عىل الحمالت الكويتية 
وحجاجها .مشرياً إىل أن العمل يف البعثة كبري لذا علينا احتساب هذا العمل عند الله 
 وان تكون النوايا خالصة له عز وجل يك يعيننا عىل أداء أعاملنا عىل الوجه األكمل.
اللجان  البعثة ومن رؤساء  الصادرة من رئيس  بالقرارات  التقيد  وطالب برضورة 
املختلفة يف البعثة حيث أنه مبقدار االلتزام بتلك القرارات ميكن تحقيق النجاح 
والوصول إىل األهداف املنشودة. مؤكدا عىل احرتام قوانني وأنظمة اململكة العربية 
السعودية ألننا حريصون عىل أن يكون موسم الحج هذا العام 1438من املواسم 
بشكل  ساهمنا  قد  نكون  واألنظمة  التعليامت  بهذه  نلتزم  ما  ومبقدار  الناجحة، 

فاعل يف نجاح املوسم. 
وأوضح عامدي قائاًل : “أنتم سفراء الكويت يف هذه الرحلة اإلميانية وخالل موسم 

الحج، وواجهتها عىل أرايض اململكة العربية السعودية 
ويف بالد الحرمني الرشيفني، لهذا عليكم أن تكونوا خري 

مثال وقدوة، ومتثلوا بالدكم الكويت أحسن متثيل” 
الفني  للتنسيق  املساعد  الوكيل  قال  جانبه  ومن 
الحج  بعثة  ورئيس  والحج  الخارجية  والعالقات 
األوق��اف  وزارة   : األذينة  مثيب  خليف  الكويتية 
امللقاة  املسؤولية  أهمية  تدرك  اإلسالمية  والشؤون 
االستعدادات  بدأت  املنطلق  هذا  ومن  عاتقها  عىل 
بهدف  وذلك  مبكر،  وقت  يف  العام  هذا  الحج  ملوسم 
حققتها  التي  واملكتسبات  االنجازات  عىل  املحافظة 
ونسعى  العمل  يف  الريادة  مانحقق  دامئاً  نحن  مضيفاَ  املايض  الحج  موسم  يف 
املاضية  السنوات  يف  تحقق  ما  وهو  متميزة  مكانة  ولبلوغ  عليها  للمحافظة 
 والسيام يف العام املايض وبالتايل لن نتنازل عن هذه املكانة التي بلغناها مطلقاً. 

ويف ختام حديثه شكر األذينة حكومة خادم الحرمني الرشيفني التي تبدل جهوداً 
الصعوبات  الحرام وتقوم بتذليل جميع  الله  كبرية ومضنية لخدمة حجاج بيت 
مؤكداً  اإلسالمية،  الحج  بعثات  وعموم  الكويتية  الحج  تعرتض حمالت  قد  التي 
العربية واإلسالمية  البعثات  الكويتية ستكون كعادتها يف مقدمة  الحج  أن بعثة 
امللتزمة بجميع التعليامت الواردة من السلطات يف اململكة العربية السعودية، 
الالئقة  بالصورة  واظهاره  العام  الحج هذا  موسم  إنجاح  املساهمة يف  أجل  من 

واملثىل.

عقدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لقاء تنويرياً ألعضاء بعثة الحج الكويتية يف املسجد الكبري وذلك بحضور وكيل الوزارة 
فريد عامدي والوكيل املس��اعد للتنس��يق الفني والعالقات الخارجية والحج ورئيس البعثة خليف األذينة ومدير مكتب شؤون 

الحج والعمرة محمد العليم ومدير إدارة اإلعالم أحمد القراوي وعدد من املسؤولني يف بعثة الحج ويف وزارة األوقاف.

األذينــــــة: البعـثـــة 
دائمـــــــا تحقــــــــق 
وتســـعى  الريادة 
للمحافظة عليها

خالل اللقاء التنويري الذي عقدته » األوقاف « ألعضاء بعثة الحج الكويتية 

عمادي: أنتم سفراء الكويت في موسم الحج 
وواجهتها على األراضي السعودية
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وأضاف األذينة الذي يشغل منصب رئيس بعثة الحج الكويتية يف 
ترصيح صحايف عقب عودته إىل البالد وترؤسه لجنة فحص مساكن 
الحجاج لهذا العام أن اللجنة تأكدت من االشرتاطات املعمول بها 
وفق قانون الحج والئحته التنفيذية التي تعد أكرث حرصاً وتشددا 

من االشرتاطات السابقة.

تم  التي  التطورات  آخر  استعراض  الورشة  خالل  تم  أنه  وبني 
استحداثها يف املسار اإللكرتوين ورشحها بالتفصيل للحضور، وأفاد 
بأنه قام خالل وجوده يف مكة املكرمة بعد زيارات للجهات املختصة 
بشؤون الحج مثل مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية ومكتب 

الوكالء املوحد بهدف الوقوف عىل آخر املستجدات.

وترتيبات  اتفاقيات  توقيع  الزيارة  هذه  خالل  تم  أنه  إىل  ولفت 
املقدمة  الخدمات  عقود  إبرام  إىل  إضافة  الحج  مبوسم  خاصة 
لحجاج الكويت والتأكد من جودة هذه الخدمات ليتسنى للحجاج 

التفرغ ألداء املناسك عىل الوجه األكمل.

وقال إنه اجتمع مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد 
مبوسم  املتعلقة  القضايا  من  العديد  استعراض  تم  إذ  بننت  صالح 

الحج املقبل.

الحرمني  خادم  لحكومة  والتقدير  الشكر  بخالص  األذينة  وتقدم 
خدمات  من  يقدمونه  ما  عىل  السعودية  الحج  ووزارة  الرشيفني 
لضيوف الرحمن عموماً وحجاج الكويت خصوصاً متمنيا أن يحقق 
السنوات  يف  كام  متميزاً  يكون  وأن  كبرياً  نجاحاً  العام  هذا  الحج 

السابقة.

تضم  العام  الكويتيني هذا  الحجاج  لجنة فحص مساكن  أن  يذكر 
يف عضويتها ممثلني عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة 

الصحة واإلدارة العامة لإلطفاء.

استعرض آخر التطورات المستحدثة في المسار اإللكتروني

األذينة: مساكن حجاج الكويت في مكة 
مطابقة لجميع اشتراطات قانون الحج

قال الوكيل املساعد للتنسيق والدعم الفني والعالقات 
الخارجية والحج بوزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
الكويتية خليف األذينة إن مساكن حجاج الكويت يف 
مكة املكرمة سليمة وتتوافر بها أنظمة األمن والصحة 

والسالمة، فضاًل عن مواقعها املتميزة.
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وتابع األذينة: إن املسؤولني يف بعثة الحج الكويتية يقومون بهذه 

الجوالت التفقدية ملتابعة العمل يف حمالت الحج، وتقييم أدائها 

من  لديهم  التي  املالحظات  وسامع  أوضاعها،  عىل  واإلطمئنان 

يتقدمون  التي  اإلستفسارات  كل  عن  واإلجابة  معالجتها،  أجل 

بها.

الحج  لبعثة  بالنسبة  مهمة  الجوالت  هذه  إن  قائاًل:  وأردف 

كل  ومتابعة  العمل  تنفيذ  حسن  عىل  تحرص  ألنها  الكويتية، 

فإن  بالحجاج،  األمر  يتعلق  عندما  فيه، خصوصاً  وكبرية  صغرية 

األمر يصبح أكرث أهمية، مؤكداً أن الحجاج هم ضيوف الرحمن 

وهو ما يجعل املسؤولية مضاعفة من أجل خدمتهم.

الذي  الفريق  إن هذا  الحمالت:  أصحاب  مخاطباً  األذينة  وقال 

يزوركم معي يأتون إليكم من أجل اإلطمئنان عليكم، وتسجيل 

اليمنى  العني  أي مالحظات ترغبون بها، فإذا كان الحجاج هم 

التي نرى بها، فأنتم العني اليرسى التي تساعدنا يف روية أوضاعنا 

كأصحاب  أنتم  عليكم  املنطلق  هذا  ومن  موضحاً:  ومسارنا. 

ما  كل  لهم  وتوفرون  الحجاج  خدمة  عىل  تحرصوا  أن  حمالت 

يحتاجون إليه.

خالل جولته التفقدية لمتابعة عمل الحمالت وتقييمها 

األذينة: نسعى لتوفير أرقى سبل الراحة لحجاج 
دولة الكويت 

قال رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب األذينة ان أعضاء البعثة سواء يف الفريق املؤلف من وزارات وهيئات الدولة 
أو لجان البعثة، تحت ترصف  وخدمة الحمالت الكويتية وحجاجها.

وأوضح األذينة خالل الجولة التفقدية التي قام بها مع أعضاء البعثة الكويتية وبرفقة مفتيي البعثة الشيخ ناظم سلطان 
املسباح والشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي، إىل عدد من الحمالت: إن بعثة الحج تضع كل إمكاناتها وطاقاتها تحت 

ترصف الحمالت، من أجل توفري أقىص سبل الراحة لحجاج دولة الكويت.

جولة تفقدية ملتابعة عمل احلمالت
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مع  متميزة  عالقتنا  إن  األذينة:  وأف��اد 

أصحاب الحمالت ونريدها أن تكون أكرث 

اإللتزام  خالل  من  يتحقق  وهذا  متيزاً، 

بالقانون الجديد للحج والعمرة، والالئحة 

الخاصة   2015 لسنة   1 رقم  التنفيذية 

التي  والعمرة  الحج  حمالت  بتنظيم 

باب  هي:  أب��واب  خمسة  عىل  تحتوي 

األحكام العامة، باب الحج، باب العمرة، 

باب  والعمرة،  للحج  العليا  اللجنة  باب 

إدارة شؤون  وباب  الكويتية،  الحج  بعثة 

الجزاءات  أن  إىل  مشرياً  والعمرة.  الحج 

واضحة بشأن أي مخالفة ترتكب من قبل 

الحمالت وال تهاون يف ذلك إطالقاً.

وزاد األذينة: إننا عىل أتم االستعداد لخدمة 

الحمالت جميعاً ومن دون استثناء، وهم 

يف املقابل عليهم خدمة حجاجهم وتوفري 

كل ما يجتاجونه سواء يف  سكن الحملة 

الحاج  ألن  املناسك،  أداء  عند  أو  نفسها 

طائلة،  مبالغ  دفع  أنه  اعتباره  يف  يضع 

مقابل  متميزة  خدمة  يريد  فهو  وبالتايل 

الجميع  أن  ذاته  الوقت  يف  مؤكداً  ذلك، 

عىل  بالتميز  الكويتية  للحمالت  يشهد 

نقول  ما  ونحن  اإلسالمي،  العامل  مستوى 

ذلك إال من منطلق حرصنا عىل االستمرار 

يف هذا التميز واملحافظة عليه. 

 وأض���اف: إن رح��الت وص��ول أف��واج 

  ، تسري بسالسة ويرس  الكويتيني  الحجيج 

وهذا بفضل من الله عز وجل ثم بفضل 

التي  الرشيفني  الحرمني  خادم  حكومة 

التسهيالت  من  الكثري  وقدمت  وف��رت 

لضيوف الرحمن منذ وصولهم اىل أرايض 

اململكة العربية السعودية 

جميع  الجولة  ختام  يف  األذينة  ودع��ا 
رضورة  اىل  الحمالت  وأصحاب  الحجاج 
يف  املختصة  الجهات  بتعاليم  اإللتزام 
وذلك  الرشيفني  الحرمني  خادم  حكومة 

لضامن أداء املناسك عىل أكمل وجه.

االلتزام بقانون الحج والعمرة الجديد يجعل عالقتنا 
بأصحاب الحمالت أكثر تميزا
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عقب  ترصيحات صحافية  يف  األذينة  خليف  الكويتية  الحج  بعثة  رئيس  وقال 
الرشيفني  الحرمني  لخادم  وتقديري  أسجل شكري  أن  أود  البداية  االجتامع: يف 
وحكومته الرشيدة عىل ما تقوم به من أعامل من أجل توفري الراحة للحجاج، 
ناجحا  موساًم  العام  موسم حج هذا  يكون  تواجههم، حتى  عقبات  أي  وإزالة 

بكل املقاييس.

من  العديد  لديها  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف  الحج  بعثات  إن  وتابع: 
وهذا  حجاجها،  صالح  يف  تصب  التي  املشرتكة،  والرؤى  واألهداف  التطلعات 
يتحقق من خالل نقل التجارب وتبادل الخربات التي متلكها كل بعثة حج، مشرياً 
السنوي يبحث كل عام مقرتحات جديدة من شأنها تطوير  اللقاء  إىل أن هذا 

العمل مبا يصب يف النهاية يف مصلحة الجميع.

وأشار إىل أن دولة الكويت عرضت خالل االجتامع تجربة السوار اإللكرتوين التي 
وقد  الجميع،  واعجاب  استحسان  ونالت  املوسم،  هذا  األوىل  للمرة  ستنفذها 
رشحنا الفوائد الجمة من هذه الفكرة التي سوف يشعر بها الحجاج أنفسهم، ال 

سيام يف حال حدوث أي مشكلة ال قدر الله.

من  هائل  رصيد  من  متلك  مبا  خليجية  دولة  كل  أن  ندرك  نحن  قائال:  وأردف 
يتحقق من  الخليجية، وهذا  الدول  لبقية  تنقلها  أن  والخربات ميكنها  التجارب 

خالل هذه االجتامعات.

وذكر أننا كمجتمعني نقدر الدور الكبري الذي قامت وتقوم به اململكة العربية 

عقد رؤس��اء بعثات الحج لدول مجل��س التعاون الخليجي اجتامعاً 
سنوياً تشاوريا يف مقر بعثة الحج القطرية.

وناقش االجتامع العديد من املواضيع ذات العالقة مبوسم الحج، إىل 
جانب التعاون بني مكاتب ش��ؤون الحجاج يف دول مجلس التعاون 

وسبل تعزيزه، مبا يصب يف مصلحة حجاج دول املجلس.

وأثنى املجتمعون عىل الجهود الكبرية التي تقوم بها حكومة خادم 
الحرمني  الرشيفني للتس��هيل عىل الحجاج، وتوفري كل ما يحتاجون 

إليه حتى يؤدوا مناسك الحج من دون أي مشاكل أو عراقيل.

خالل اجتماع  رؤساء بعثات الحج لدول مجلس التعاون الخليجي

األذينة : لدينا العديد من التطلعات والرؤى المشتركة 
التي تصب في صالح الحجاج

اجتماع رؤساء بعثات احلج
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ونحن  ناجحاً،  الحج  موسم  يكون  حتى  السعودية 
كل  يف  وقالباً  قلباً  السعودية  العربية  اململكة  مع 

حدث.

تهم  أخرى  قضايا  عدة  ناقش  املتلقى  بأن   ونوه 
بني  الخربات  تبادل  جانب  إىل  الخليجي،  الحاج 
املسار  ومع  الخدمات  مع  تعاملها  وطريقة  الدول 
املتعلقة  األمور  مجمل  عن  فضال  للحج،  اإللكرتوين 

بتجهيز املخيامت وتسيري شؤون الحج.

وأفاد: إن مثل هذه االجتامعات تهدف إىل تحقيق 
دول  حجاج  إليها  يتطلع  التي  اآلم��ال  من  الكثري 
مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إىل القضاء عىل 
أي آالم أو مشاكل تعكر عليهم حجهم إن وجدت، 
مشرياً إىل أن هذه االجتامعات دامئاً ما تكون مثمرة، 
وهدفها األسمى هو تبادل الخربات، وعرض تجارب 
يستفيضون  األخرى  للدول  منبعاً  لتكون  دولة  كل 
منه ليزدادوا خربة، وهذا يعود بالفائدة عىل حجاج 
دول املجلس الذين يقطفون مثار تلك التجارب، ومن 
ثم يكون حجهم ناجحاً بإذن الله تعاىل، موضحاً: إن 
كل دولة طرحت تجربتها يف مجال  تسيري شؤون 
الحج، وهذا من شأنه أن يعم الفائدة عىل الجميع 

ويعزز التعاون بني بعثات الحج لدول الخليج.

التطلعات املشرتكة

من  الكثري  تناقش  االجتامعات  هذه  أن  إىل  وأشار 
القضايا ذات األهداف والتطلعات املشرتكة، إضافة 

وهذا  األعضاء،  الدول  من  املقدمة  االقرتاحات  إىل 
يعود بالنفع عىل الحاج الخليجي، فعندما ترى تلك 
االقرتاحات النور وتنفذ عىل أرض الواقع فإنها تعود 

عليه بالفائدة الكبرية.

من  واالجتامعات  امللتقيات  هذه  مثل  أن  وذكر: 
الخليجية،  البعثات  بني  التعاون  تعزز  أن  شأنها 
حيث أن كل لقاء سنوي يعد انطالقة جديدة من 
البعثات  بني  والتجارب  الخربات  وتبادل  التعاون 
شؤون  تسري  مجال  يف  السبل  أفضل  عىل  واالطالع 
الحج، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز 
روح التعاون بني بعثات دول املجلس، وتؤكد عىل 
الخربات  تبادل  يف  وتسهم  املطلوب،  التعاون  روح 
األصعدة  الخليجية عىل مختلف  البعثات  بني  فيام 

واملستويات.

عمل  ورش  عقد  عىل  اتفقوا  املجتمعني  إن  وتابع: 
تسيري  خربات  الكتساب  العام  مدار  عىل  تدريبية 
شؤون الحج واالطالع عىل كل ماهو جديد يف هذا 

املجال.

بالتقيد  الحرام  الله  بيت  حجاج  األذينة  ونصح 
العربية  اململكة  يف  بها  املعمول  والقوانني  بالنظم 
السعودية التي تهدف يف املقام األول إىل أن يكون 
يهمها  وكذلك  ومميزاً  ناجحاً  موساًم  الحج  موسم 

أمن وسالمة الحجاج جميعاً ومن دون استثناء.

ومتنى األذينة استمرار مثل هذا التعاون بني  بعثات 

الفائدة  الخليجي حتى تعود  التعاون  دول مجلس 
عىل جميع حجاج دول املجلس.

لدولة  الحج  بعثة  األذينة  ختام ترصيحه شكر  ويف 
االجتامع،  لهذا  املميزة  االستضافة  هذه  عىل  قطر 
شاكراً لهم حفاوة التكريم ومتمنياً لهم كل التوفيق 

والسداد. 

حجاج  شؤون  ملكتب  التنفيذي  الرئيس  أن  يذكر 
القحطاين   عيل  بن  السالم  عبد  الدكتور  قطر  دولة 
البعثات قبل االجتامع  ألقى كلمة ترحيبية لرؤساء 
قال فيها : إنه لرشف كبري لنا أن تكونوا بيننا يف هذا 
اللقاء فرصة  يكون هذا  أن  وأمتنى  املبارك،  املوسم 
جديدة لتنسيق الجهود والتعاون فيام بيننا لخدمة 

حجاجنا امليامني.

دولة  بعثة  رئيس  من:  كل  االجتامع  حرض  وقد 
الكويت خليف مثيب األذينة، ونائب رئيس مكتب 
املتحدة عيل  العربية  اإلمارات  دولة  شؤون حجاج 
مملكة  حجاج  ش��ؤون  مكتب  ورئيس  املروقي، 
البحرين الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، ورئيس 
نارص  الشيخ  عامن  سلطنة  حجاج  شؤون  مكتب 
التنفيذي  الرئيس  باإلضافة إىل  العزري،  بن يوسف 
ملكتب شؤون حجاج دولة قطر الدكتور عبد السالم 

بن عيل القحطاين.

كام قام رؤساء بعثات الحج يف دول مجلس التعاون 
الحليجي بتبادل الدروع التذكارية والهدايا.

الملتقيات واالجتماعات تعزز التعاون وتبادل الخبرات 
والتجارب بين البعثات الخليجية
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وقال األذينة يف ترصيح صحايف عقب الجولة التي قام بها برفقة عدد 

من أعضاء فريق البعثة واللجان املختلفة: لقد تابعنا عن كثب جميع 

التجهيزات التي قامت بها البعثة يف املشاعر املقدسة وتأكد لنا أنها 

الكويتيني،  الحجاج  وأصبحت جاهزة الستقبال  االنتهاء  شارفت عىل 

البعثة  فريق  أعضاء  يبذلها  التي  واملميزة  الكبرية  للجهود  نتيجة 

الكويتية، منذ وصولهم إىل مكة املكرمة وحتى اليوم، وخصوصاً لجنة 

املشاعر التي تعمل من دون كلل أو ملل للوصول إىل هذه املرحلة.

قام رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة األوقاف 
والش��ؤون اإلسالمية املساعد للتنسيق والدعم الفني 
والعالقات الخارجية والحج خليف مثيب األذينة 
بتفقد مخيامت الحجاج الكويتيني ومقرات بعثة الحج 
الكويتية يف مشاعر منى وعرفات وذلك بهدف الوقوف 
عىل آخر التجهيزات والخدمات التي ستقدم للحجاج 
خالل مناس��ك الحج والتي سوف تساعدهم يف أدائها 

بسهولة.

وأردف قائاًل: شاهدنا عىل أرض الواقع سري العمل يف املشاعر املقدسة، 

الربنامج  له، ووفق  املخطط  األمور تسري وفق ماهو  أن كل  وتأكدنا 

املعد سلفاً، ما يعني نجاح تلك الخطط املقررة من قبل البعثة.

لجنة  فريق  أن  مؤكداً  قرب،  عن  شاهده  مبا  سعادته  األذينة  وأبدى 

املاضية، وكانوا يقدمون  املرحلة  املشاعر عملوا بجد واخالص طوال 

لنا تقريرهم بشكل يومي من أجل معرفة الخطوات التي تجاوزها أو 

العقبات التي تواجههم  حتى ميكن حلها بأرسع وقت ممكن.

جولة تفقدية في املشاعر املقدسة      

اطمأن على سير العمل في المشاعر المقدسة وفق ما هو مخطط له

األذينة يشيد بجهود جميع فرق البعثة في توفير جميع 
متطلبات حمالت الحج
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وأشاد األذينة بجهود جميع فرق البعثة الذين ال يألون جهداً يف 

توفري جميع املتطلبات التي تحتاجها حمالت الحجاج.

واعترب األذينة املرحلة الحالية التي تم الوصول إليها من زيارة 

إىل مقرات البعثة يف األماكن املقدسة ما هي إال مرحلة ضمن 

حلقات متصلة ال تنتهي إال بانتهاء موسم الحج.

وذكر األذينة أنه خالل الجولة التفقدية تم اإلطالع عىل تجهيزات 

العيادات يف مشاعر منى وعرفات وكذلك اإلطالع عىل املداخل 

من  والتأكد  والسالمة  األمن  اشرتاطات  توافر  لضامن  واملخارج 

توافر جميع املرافق التي يحتاجها الحجاج.

ويف ختام ترصيحه شكر األذينة خادم الحرمني الرشيفني وأمري 

للجهود  السعودي  والعمرة  الحج  ووزير  املكرمة  مكة  منطقة 

التي تقدمها حكومة اململكة العربية السعودية لخدمة حجاج 

بيت الله الحرام.

زيارة مقرات البعثة في األماكن المقدسة متصلة 
التنتهي إال بانتهاء موسم الحج
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قال الوكيل املساعد للتنسيق الفني والعالقات الخارجية والحج يف وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية خليف مثيب األذينة إن اآلليات الجديدة 
لحج هذا املوسم لعام 1438ه� تتمثل فيام ييل: فتح التسجيل مبكرا 
مبكراً،  الكويتية  الحج  بعثة  االنتهاء من عقود  الحج، وكذلك  لحمالت 
خدمات  لعقود  بالنسبة  الطوافة  مؤسسة  مخاطبة  من  االنتهاء  وأيضاً 
املسار  يف  الحج  الحمالت  عقود  كافة  ادخال  إىل  باإلضافة  مشاعر، 
الصق  إلغاء  تم  كام  املسار،  طريق  عن  والدفع  السعودي  اإللكرتوين 
التأشرية، وسيتم اصدار تأشرية من خالل نظام حجاج الخارج وطبعاتها 

.A4 عىل ورق

وفيام يتعلق باألسعار ودور الوزارة يف الحد منها قال األذينة إنه تتم 

تلتزم كل منها  مراجعة األسعار ومقارنتها بخدمات كل حملة، حيث 

السعر  يف  التفرقة  دون  األسعار  مع  تتناسب  التي  الخدمات  بتقديم 

املقدمة  الخدمات  وكيفية  كمية  يف  وإمنا  وجنسياتهم،  الحجاج  بني 

للحجاج.

وحول الحج منخفض التكاليف أوضح األذينة أنه سيطبق هذا املوسم، 

وتم استقطاع حصة من األعداد ملصلحة الحجاج املحتاجني ذوي الدخل 

املحدود، والذين مل يسبق لهم الحج بالتنسيق مع بيت الزكاة، ويبلغ 

عددهم 275 وتم توزيع هذه األعداد عىل حمالت الحج الكويتية0

وتابع أن مساحة األرايض املخصصة للحاج الكويتي يف األرايض املقدسة 

األذينة: الحمالت 
الكويتية تقدم أجود 

الخدمات لحجاجنا

أكد الوكيل املساعد للتنسيق الفني والعالقات الخارجية والحج يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خليف مثيب األذينة 
أن هناك العديد من اآلليات الجديدة للحج هذا املوسم منها: فتح التسجيل مبكراً لحمالت الحج وكذلك االنتهاء من عقود 

بعثة الحج الكويتية مبكراً وأيضاً االنتهاء من مخاطبة مؤسسة الطوافة بالنسبة لعقود خدمات املشاعر.

وقال األذينة يف حوار نرشته “ القبس”: إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تقوم مبراجعة أسعار حمالت الحج، ومقارنتها 
بخدمات كل حملة، مش��رياً إىل أنه س��يتم تطبيق الحج منخفض التكاليف لهذا املوسم أيضاً، حيث تم تخصيص 275 حاجاً 

لحج منخفض التكاليف وذلك مراعاة لذوي الدخل املحدود واملحتاجني عن طريق بيت الزكاة وفيام ييل التفاصيل:

أكد أن مساحة األراضي الممنوحة للحجاج قد تصل 
إلى المترين حسب المتوافر

حوار الواحة



احل��������������������������������������������������ج

العدد65  - ذو القعدة 1438 هـ / أغسطس  2017 م 20

سوف تكون نفس املساحة التي متنح للحاج يف 
كل موسم، وقد تصل إىل مرتين وذلك حسب 

املتوافر.

حمالت الرصيف

البالد  يف  الرصيف  حمالت  مالحقة  بشأن  أما 
ورصد أرقامها بعد إقرار قانون الحج والعمرة 
فذكر األذينة أنه متت متابعة حمالت الرصيف 
يف البالد، كام نقوم برصد أرقامهم وإعالناتهم 
اإلعالن،  وسائل  وكافة  اإلعالنية  الصحف  يف 
منح  تم  حيث  االجتامعي،  التواصل  ومنها 
الحج  ملكتب شؤون  القضائية  الضبطية  صفة 
املرخصة،  غري  الحمالت  رصد  من  لتمكنهم 
نص  وقد  االختصاص،  جهات  إىل  وإحالتها 
تنظيم  شأن  يف   2015 لسنة   1 رقم  القانون 
واللوائح  القرارات  والعمرة  الحج  حمالت 
املنظمة له، حيث جاء يف املادة )3( من هذا 
القانون : »ال يجوز تسيري أو اإلعالن عن حملة 
حج أو عمرة بقصد الربح إال مبوجب ترخيص 
يصدر من الجهة املختصة«، ونصت املادة )9( 
من القانون » يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن 
سنة وبغرامة ال تزيد عن خمسني ألف دينار 
يخالف  من  كل  العقوبتني  هاتني  بأحدى  أو 

أحكام املادة )3( من هذا القانون«.

وأشار إىل أنه بعد صدور القانون رقم1 لسنة 
والعمرة  الحج  حمالت  تنظيم  بشأن  2015م 
انخفضت  له  املنظمة  واللوائح  والقرارات 
املخالفات وحمالت الرصيف ومكاتب العمرة 
غري املرخصة بل نقول تكاد تالشت، مشرياً إىل 
أنه تم رصد عدد بسيط من املخالفات، وتم 
لسنة   1 رقم  القانون  حسب  اإلجراءات  أخذ 
2015 الخاص بتنظيم حمالت الحج والعمرة، 
مؤكداً أنه تم رصد اإلعالنات املخالفة يف وسائل 
التواصل االجتامعي واألماكن العامة والتحقق 
إىل  املخالفني  إحالة  وتتم  اإلعالنات،  تلك  من 

جهات االختصاص.

بعدد  يسمح  سوف  العام  هذا  يف  أنه  وزاد 
من  حملة  ك��ل  م��ع  للحج  واف��دي��ن  ع��رشة 
حمالت الحج الكويتية، ويتم التسجيل يف مقر 

الحمالت نفسها.

برنامج إلكرتوين

إلكرتوين  برنامج  وضع  تم  إنه  قائاًل:  وأردف 
وذلك  التالعب  من  يحد  الحج  إج��ازة  مينح 
منوذج  واع��ت��امد  ال��ورق��ي  النموذج  بإلغاء 

دي��وان  م��ع  ربطه  ت��م  إل��ك��رتوين 
الخدمة املدنية يتم تسجيل الحاج 
مع حملة رسمية معتمدة ثم يتم 
ارساله الكرتونيا يف الربنامج ويأخذ 
إىل  وتصل  ال��الزم��ة  االع��ت��امدات 
مبنحه  تفيد   SMS رسالة املوظف 
عىل  القضاء  تم  لذا  الحج  إجازة 

التالعب يف إجازة الحج نهائياً.

املسريات وطباعة املنشورات

موسم  كل  يف  أنه  األذينة  وأف��اد 
حمالت  كافة  عىل  التعميم  يتم 
باالبتعاد عن املسريات وما يف  الكويتية  الحج 
حكمها، والتي ترصف حجاج بيت الله الحرام 
عن العبادة وأداء املناسك، وكذلك االبتعاد عن 
املنشورات  وطباعة  الدعائية  األعامل  جميع 
األهداف  ذات  والندوات  التجمعات  وإقامة 
أو  املطبوعات  املسريات وتوزيع  أو  السياسية 
املواد اإللكرتونية أو اإلعالم أو الكتب تحت أي 
مسمى، مهام كانت األسباب، وعدم استغالل 
بأمن  العبث  أو  السياسية  األغراض  يف  الحج 
لآلية  امتثاالً  الطائفية  النعرات  وإثارة  الحج 
الكريم يف القرآن الكريم » فال رفث وال فسوق 

وال جدال يف الحج«.

تلتزم  الكويتية  الحج  حمالت  إن  وأض��اف: 
بتقديم أجود الخدمات للحجاج وتوفري األمن 
والسالمة والخدمات الصحية وفقاً لإلرشادات 
الصحية الواردة من وزارة الصحة ومتابعة من 
قبل مفتيش الصحة وسالمة األغذية املشاركني 
يتم  موسم  كل  ويف  الكويتية،  الحج  بعثة  يف 
وفقاً  للحجاج  الرضورية  التطعيامت  أخذ 
لإلرشادات الصحية لوزارة الصحة وتطعيمهم 

عن كافة األمراض املوسمية.

تمت متابعة حمالت 
الرصيف ورصد 

أرقامهم وإعالناتهم 
في الصحف

بعد صدور القانون 1 
لسنة 2015 انخفضت 
المخالفات وحمالت 
الرصيف ومكاتب 

العمرة غير المرخصة
عشرة وافدين لكل 
حملة حج لهذا العام 

والتسجيل في 
الحملة نفسها

حوار الواحة



21العدد65  - ذو القعدة 1438 هـ / أغسطس  2017 م

لقاء الواحة

حوار: سامح محمد يسي

 يعترب مكتب شؤون الحج من اإلدارات املهمة يف الوزارة حيث 

يهتم بأداء شعرية الحج ويبذل كل الجهود لتسهيل أداء مناسك 

واإلمكانات  التسهيالت  كافة  بذل  مع  الرحمن  لضيوف  الحج 

الخدمات  أفضل  تقديم  من  يتمكنوا  حتى  الحمالت  ألصحاب 

لحجاج بيت الله الحرام حيث أن التجهيزات ملوسم الحج تبدأ 

قبل موسم الحج بوقت كايف إذا تبدأ قبل موسم الحج بأربعة 

حج  موسم  بداية  يف  وتنتهي  شعبان  شهر  من  وتحديداً  أشهر 

العام املقبل. وحول ما يقوم به املكتب من أنشطة واختصاصات 

كان ل� »الواحة« هذا اللقاء مع مدير مكتب شؤون الحج محمد 

نارص املطريي.

بأدائها  املنوط  االختصاصات  عىل  الضوء  بإلقاء  لنا  هل  بداية 

مكتب شؤون الحج؟

يقوم املكتب بالعديد من االختصاصات منها:

- إجراء دراسات يف أمور الحج، ورفع تقارير بنتائج تلك الدراسات 

إىل لجنة شؤون الحج.

- وضع التصورات واملقرتحات والضوابط املتعلقة برشوط الرتخيص 
يف تسيري حمالت الحج، وعرضها عىل لجنة شؤون الحج.

- تعميم ما تنتهي إليه اللجنة من قرارات وقواعد تتعلق برشوط 
ترخيص وتسيري حمالت الحج بغية التعريف بها.

- التحضري الجتامعات لجنة شؤون الحج.

- تلقي طلبات الراغبني يف الرتخيص لتسيري حمالت الحج واستيفاء 
املستندات املتعلقة بها، ودراسة مدى توافر الرشوط املوضوعة يف 
كل منها، وعرض تلك الطلبات عىل اللجنة وتنفيذ ما يصدر عنها 

من قرارات.

- اختيار مرشد ديني لكل حملة بالتنسيق مع الجهات املختصة.

الحج  حمالت  أصحاب  يقدمها  التي  املالية  التأمينات  تسلم   -
وفق  فيها  والترصف  الحج  شؤون  لجنة  حساب  يف  وإيداعها 

صالحيات واعتامد لجنة شؤون الحج.

- رصد املؤرشات التي تعكس مدى التزام حمالت الحج بالضوابط 
واللوائح التي تصدرها لجنة شؤون الحج.

بشأنها  تقارير  وإع��داد  للحمالت،  املنسوبة  الشكاوى  تلقي   -

التجهيزات للحج تبدأ قبل أربعة أشهر وتنتهي 
بداية الموسم التالي كل عام

مدير مكتب شؤون الحج محمد ناصر المطيري

محمد املطريي متحدثاً للزميل سامح يرسي
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ورفعها للجنة شؤون الحج.

وعقد  واإلص���درات  الكتيبات  إع��داد   -
وتيرس  ترشد  التي  التنويرية  اللقاءات 
الوجه  عىل  الحج  مناسك  أداء  للحجاج 

الصحيح.

ما هو البناء التنظيمي للمكتب؟

من  الحج  ملكتب  التنظيمي  البناء  يتكون 
الوحدات التنظيمية اآلتية: أمانة رس لجنة 
شؤون الحج ومراقبة شؤون الحج وشعبة 

السكرتارية.

وما املهام املوكلة ألمانة رس شؤون الحج 
واملعنية بأدائها؟

تكون مبستوى مراقبة ويناط بها:

يف  الحج  شؤون  لجنة  مبعاونة  االهتامم   -
أداء مهامها، وإدارة شؤونها، وتنظيم آلية 

عمل اللجنة.

تنظم سري  التي  واللوائح  القواعد  - وضع 
عمل لجنة شؤون الحج.

- التحضري الجتامعات لجنة شؤون الحج.

من  بصور  اللجنة  أعضاء  تزويد  متابعة   -
محارض الجلسات.

عىل  امل��ط��روح��ة  امل��وض��وع��ات  تلقي   -
اللجنة.

- تعميم ما تنتهي إليه اللجنة من قرارات 
وتسيري  ترخيص  برشوط  تتعلق  وقواعد 

حمالت الحج بغية التعريف بها.

اللجنة  بقرارات  املعنية  الجهات  إخطار   -

وتوصياتها.

يقدمها  التي  املالية  التأمينات  تسلم   -
أصحاب حمالت الحج وإيداعها يف حساب 

لجنة شؤون الحج.

- تلقي الشكاوى املنسوبة لحمالت الحج 
للجنة  ورفعها  بشأنها  التقارير  وإع��داد 

شؤون الحج.

كافة  وتوثيق  لتجميع  نظام  وض��ع   -
التي تتطلبها أعامل  املعلومات والقرارات 

اللجنة أو تصدر عنها.

ودراس���ة  بحث  ب��إج��راءات  ال��ق��ي��ام   -
بها  تويص  التي  أو  املعروضة  املوضوعات 
الجهات  مع  بالتنسيق  الحج  لجنة شؤون 

املعنية.

وما االهتاممات الواجب تنفيذها من قبل 
مراقبة شؤون الحج؟

الحج  شؤؤن  لجنة  قرارات  بتنفيذ  تقوم 
املتعلقة  التنفيذية  باإلجراءات  والقيام 
وتطبيق  الحج،  حمالت  سفر  بتنظيم 
الشأن،  هذا  املعتمدة يف  والنظم  القواعد 
والتأكد من حسن تطبيقها، وتسعى املراقبة 

لتحقيق أهدافها من خالل قسمي:

الدراسات  وكذلك  الحج  ش��ؤون  قسم 
واملتابعة.

بها  تقوم  التي  االختصاصات  عن  ماذا 
شعبة السكرتارية؟

املكتب  إىل  ال���واردة  امل��راس��الت  تسلم   -
وتسجيلها يف السجالت املعدة لهذا الغرض.

- عرض املراسالت عىل السلطات الرئاسية 

متهيداً لتوزيعها عىل الجهات املختصة.

املكتب  من  الصادرة  املراسالت  تلقي   -

وختمها  للمرفقات  استيفائها  من  والتأكد 

وضامن إرسالها إىل الجهات املعنية.

- توفري خدمات الطباعة والتصوير الالزمة 

لعمل املكتب.

الجهات  ل��دى  املكتب  عمل  متابعة   -

األخرى.

- االحتفاظ بصور من املكاتبات وحفظها 

واملستندات األخرى التي تتعلق بالعمل.

- املشاركة يف توزيع إصدرات ومنشورات 

املكتب.

كلمة أخرية

من األعامل التي يفخر بها كل إنسان خدمة 

وتهيئة  وتوفري  الحرام  الله  بيت  حجاج 

الوقت لهم للتفرغ للعباة وأحمد الله تعاىل 

أن جلعلناه منهم، وأمتنى أن يؤدوا مناسكهم 

بيرس وسهولة ، ويتقبل الله منهم حجمهم 

وسعيهم، كام أتوجه بالشكر إىل مجلة واحة 

تغطية  يف  جهداً  تدخر  ال  التي  األوق��اف 

أتاحت  وقد  الوزارة  وأخبار  أنشطة  جميع 

واختصاصات  دور  إلظهار  اللقاء  هذا  لنا 

مكتب شؤون الحج يف خدمة حجاج بيت 

الله الحرام٫

?Öàµª∏d »ª«¶æàdG AÉæÑdG ƒg Ée

 äGóMƒdG  øe  è◊G  ÖàµŸ  »ª«¶æàdG  AÉæÑdG  ¿ƒµàj

 ¿hDƒ°T áÑbGôeh è◊G ¿hDƒ°T áæ÷ ô°S áfÉeCG :á«JB’G á«ª«¶æàdG

.ájQÉJôµ°ùdG áÑ©°Th è◊G

 á«æ©ŸGh  è◊G  ¿hDƒ°T  ô°S  áfÉeC’  á∏cƒŸG  ΩÉ¡ŸG  Éeh

 ?É¡FGOCÉH

:É¡H •Éæjh áÑbGôe iƒà°ùÃ ¿ƒµJ

 ,É¡eÉ¡e  AGOCG  ‘  è◊G  ¿hDƒ°T  áæ÷ áfhÉ©Ã  ΩÉªàg’G  -

.áæé∏dG πªY á«dBG º«¶æJh ,É¡fhDƒ°T IQGOEGh

 áæ÷  πªY  Ò°S  º¶æJ  »àdG  íFGƒ∏dGh  óYGƒ≤dG  ™°Vh  -

.è◊G ¿hDƒ°T

.è◊G ¿hDƒ°T áæ÷ äÉYÉªàL’ Ò°†ëàdG  -

 ô°VÉfi  øe  Qƒ°üH  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ójhõJ  á©HÉàe  -

.äÉ°ù∏÷G

.áæé∏dG ≈∏Y áMhô£ŸG äÉYƒ°VƒŸG »≤∏J  -

 ≥∏©àJ óYGƒbh äGQGôb øe áæé∏dG ¬«dEG »¡àæJ Ée º«ª©J  -

 ∞jô©àdG á«¨H è◊G äÓªM Ò«°ùJh ¢ü«NôJ •hô°ûH

.É¡H

.É¡JÉ«°UƒJh áæé∏dG äGQGô≤H á«æ©ŸG äÉ¡÷G QÉ£NEG  -

 äÓªM ÜÉë°UCG  É¡eó≤j  »àdG  á«dÉŸG  äÉæ«eCÉàdG  º∏°ùJ  -

.è◊G ¿hDƒ°T áæ÷ ÜÉ°ùM ‘ É¡YGójEGh è◊G

 ôjQÉ≤àdG OGóYEGh è◊G äÓª◊ áHƒ°ùæŸG ihÉµ°ûdG »≤∏J  -

.è◊G ¿hDƒ°T áæé∏d É¡©aQh É¡fCÉ°ûH

 äGQGô≤dGh  äÉeƒ∏©ŸG  áaÉc ≥«KƒJh  ™«ªéàd  ΩÉ¶f ™°Vh  -

.É¡æY Qó°üJ hCG áæé∏dG ∫ÉªYCG É¡Ñ∏£àJ »àdG

 á°Vhô©ŸG  äÉYƒ°VƒŸG  á°SGQOh  åëH äGAGôLEÉH  ΩÉ«≤dG  -

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  è◊G  ¿hDƒ°T  áæ÷  É¡H  »°UƒJ  »àdG  hCG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 áÑbGôe  πÑb  øe  Égò«ØæJ  ÖLGƒdG  äÉeÉªàg’G  Éeh

 ?è◊G ¿hDƒ°T

 äGAGôLE’ÉH ΩÉ«≤dGh è◊G ¿hDƒ°T áæ÷ äGQGôb ò«ØæàH Ωƒ≤J

 ≥«Ñ£Jh  ,è◊G  äÓªM  ôØ°S  º«¶æàH  á≤∏©àŸG  ájò«ØæàdG

 ø°ùM øe ócCÉàdGh  ,¿CÉ°ûdG  Gòg ‘ Ióªà©ŸG  º¶ædGh  óYGƒ≤dG

 :»ª°ùb ∫ÓN øe É¡aGógCG ≥«≤ëàd áÑbGôŸG ≈©°ùJh ,É¡≤«Ñ£J

.á©HÉàŸGh äÉ°SGQódG ∂dòch è◊G ¿hDƒ°T º°ùb

?ájQÉJôµ°ùdG áÑ©°T É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉ°UÉ°üàN’G øY GPÉe

 ‘  É¡∏«é°ùJh  ÖàµŸG  ¤EG  IOQGƒdG  äÓ°SGôŸG  º∏°ùJ  -

.¢Vô¨dG Gò¡d Ió©ŸG äÓé°ùdG

 Gó«¡“  á«°SÉFôdG  äÉ£∏°ùdG  ≈∏Y  äÓ°SGôŸG  ¢VôY  -

.á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈∏Y É¡©jRƒàd

 É¡FÉØ«à°SG øe ócCÉàdGh ÖàµŸG øe IQOÉ°üdG äÓ°SGôŸG »≤∏J  -

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤EG É¡dÉ°SQEG ¿Éª°Vh É¡ªàNh äÉ≤aôª∏d

.ÖàµŸG πª©d áeRÓdG ôjƒ°üàdGh áYÉÑ£dG äÉeóN ÒaƒJ  -

.iôNC’G äÉ¡÷G iód ÖàµŸG πªY á©HÉàe  -

 äGóæà°ùŸGh  É¡¶ØMh  äÉÑJÉµŸG  øe  Qƒ°üH  ®ÉØàM’G  -

.πª©dÉH ≥∏©àJ »àdG iôNC’G

 .ÖàµŸG äGQƒ°ûæeh äGQGó°UEG ™jRƒJ ‘ ácQÉ°ûŸG  -

?IÒNCG áª∏c

 ˆG â«H êÉéM áeóN ¿É°ùfEG πc É¡H ôîØj »àdG ∫ÉªYC’G øe

 ¤É©J ˆG óªMCGh IOÉÑ©∏d ÆôØà∏d º¡d âbƒdG áÄ«¡Jh ÒaƒJh ΩGô◊G

 πÑ≤àjh ,ádƒ¡°Sh ô°ù«H º¡µ°SÉæe GhODƒj ¿CG ≈æ“CGh ,º¡æe Éæ∏©L ¿CG

 áMGh á∏› ¤EG ôµ°ûdÉH ¬LƒJCG Éªc , º¡«©°Sh º¡éM º¡æe ˆG

 QÉÑNCGh  á£°ûfCG  ™«ªL á«£¨J  ‘ kGó¡L ôNóJ  ’  »àdG  ±ÉbhC’G

 äÉ°UÉ°üàNGh  QhO  QÉ¡XE’  AÉ≤∏dG  Gòg  Éæd  âMÉJCG  óbh  IQGRƒdG

.ΩGô◊G ˆG â«H êÉéM áeóN ‘ è◊G ¿hDƒ°T Öàµe
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لقاء الواحة
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مشروع مسار احلج االلكتروني

المزين: المسار االلكتروني نقلة نوعية ضمن 
خدمات وزارة الحج السعودية 

»األوقاف » نظمت  ورشة عمل لممثلي حمالت الحج الكويتية 

وأوضح أن هذه الورش��ة التي تعقد سنوياً تهدف إىل تعريف ممثيل 

حمالت الحج بكل ما هو جديد فيام يتعلق باملسار اإللكرتوين، فضاًل 

عن األمور التي تم تطبيقها يف الس��نوات املاضية، موضحاً أن مسار 

الحج اإللكرتوين يختص باس��تخراج تصاريح الحج لحجاج بيت الله 

الحرام ومرتبط بالجهات الرس��مية يف اململكة العربية السعودية 

الشقيقة ووزارة الحج السعودية.

وقال املزين إن وزارة األوقاف والشؤون اإلس��المية حريصة 

عىل التخطيط املستقبيل لجميع أعاملها وتسعى إىل تحقيق 

اس��رتاتيجيتها  للريادة يف العمل اإلسالمي من خالل تذليل العقبات 

أمام حمالت الحج الكويتية وتسهيل جميع األمور لحجاج بيت الله 

الحرام.

وأشار املزين إىل أن وزارة الحج يف اململكة العربية السعودية 

قدم مراقب مكتب شؤون الحج والعمرة يف وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية سطام املزين ومسؤول 
مسار الحج اإللكرتوين عبد الرحمن املطريي ورشة عمل 
ألصحاب حمالت الحج الكويتية حول مرشوع مسار الحج 
اإللكرتوين الذي سوف تستخدمه حمالت الحج الكويتية 
يف موس��م الحج هذا العام 1438 مشرياً إىل أن املسار 
اإللكرتوين يختص بالس��كن واإلعاشة وتوثيق عقود تأمني 
نقابة النقل والدف��ع الكرتونياً من قبل أصحاب الحمالت 
الكويتية باإلضافة إىل تسجيل أسامء الحجاج الكويتيني .

وأكد مراقب مكتب شؤون الحج والعمرة سطام أهمية 
توثيق العقود اإللكرتونية من أجل حفظ حقوق املتعاقدين 
س��واء من الحمالت أو الرشكات املقدمة للخدمات وذلك 

لضامن جودة الخدمات املقدمة للحجاج.
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الشقيقة قامت يف املوسم الحج املايض بتفعيل خاصية الدفع 

اإللك��رتوين والتي تختص بدفع العق��ود املربمة ما بني حمالت الحج 

الكويتية والرشكات التي يتم التعاقد معها يف اململكة العربية 

الس��عودية، مضيفا؛ أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حريصة 

عىل توفري سبل الراحة لحجاج بيت الله وإقرار ما هو جديد وفعال 

يف مواسم الحج فضال عن تاليف أي سلبية تقع ودراستها بشكل يوفر 

الحلول الجذرية لها .

وتابع أن تصاريح الحج للمواطنني ستتم طباعتها واستخراجها من 

مكتب شؤون الحج يف وزارة األوقاف أما تأشريات الحج لإلخوة 

املقيمني فستقوم كل حملة بإدخال الجوازات الخاصة بحجاجها عرب 

القارئ اإللكرتوين ومن ثم ستتم للمرة األوىل طباعة تأشريات الحجاج 

من خالل املسار اإللكرتوين دون الرجوع إىل السفارة السعودية. 

وذكر املزين أن برنامج املسار اإللكرتوين يعترب نقلة نوعية فيام 

يتعلق بالخدمات التي قدمتها وزارة الحج السعودية.

ويف ختام ترصيحه شكر املزين حكومة خادم الحرمني الرشيفني التي 

ال تأل��و جهداً يف خدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكداً أن اململكة 

العربية السعودية تضع امكاناتها كافة إلنجاح موسم الحج.

ومن جهته قام  مس��ؤول مسار الحج اإللكرتوين عبدالرحمن 

املطريي  بالرد عىل استفسارات أصحاب حمالت الحج الكويتية 

وبالرشح العميل وذلك بهدف توضيح اآللية التي س��وف تعمل بها 

حمالت الحج الكويتية هذا املوسم، 

المطيري: المشروع سيسهل الكثير من األمور التي 
قد تكون عائقًا أمام حمالت الحج

وقال إن نظام مس��ار الحج االلكرتوين وآلية العمل به س��وف تسهل 

الكثري من األمور التي قد تكون عائقاً أمام حمالت الحج الس��يام 

خاصية الدفع االلكرتوين التي حازت عىل ثناء أصحاب حمالت الحج 

الكويتي��ة للجهود املبذولة من قبل وزارة األوقاف وذلك لتس��هيل 

أمور الحجاج .

وتابع املطريي: أن ممثيل حمالت الحج أصبح لديهم الخربة الكافية 

الس��تخدام مسار الحج اإللكرتوين،حيث مل تتم مواجهة أي مشاكل 

تذكر أثناء عملهم عىل املسار اإللكرتوين.

وذكر املطريي: أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع اإلخوة يف وزارة 

الحج والعمرة باململكة العربية السعودية الشقيقة ومؤسسة مطويف 

الدول العربية لتذليل أي عقبات تواجه الحمالت يف استخدام املسار 

اإللكرتوين للحج.

مشروع مسار احلج االلكتروني



إعداد: عبدالرحمن املطيري

خطوات التحقق من صحة تصريح احلج
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قصة البرئ

خرج الحاج الوالد سليامن املرشود مع حملة 
الحاج عبدالّله النفييس عىل اإلبل وكان معه ما 
يقارب الستني جماًل، وقد وصلت هذه الحملة 
يف  كان  من  وكل  اللهابة،  برئ  تسمى  برئ  إىل 
الحملة يف حالة شديدة من العطش الذي كاد 

يهلك من كان فيها رجاالً حجاجاً وإباًل.

فوجدوا البرئ التي عىل عمق ثالثني باعاً ليس 
فيها ماء، وكان صاحب الحملة عىل يقني من 
وجود  عدم  يف  السبب  ما  ولكن  املاء  وجود 
املاء؟... هنا أخذ الحاج النفييس يحث الناس يف 
الحملة عىل التطوع بالنزول إىل البرئ ليخربهم 
عن سبب عدم وجود املاء، مع علمه بأنها برئ 
معروفة بوفرة املاء، فلم يستجب أحد لندائه 
األول، فأخذ ينادي: أين الرجال؟! فاستجاب له 
بعد النداء الثالث، رجل شجاع يدعى »أحمد 
البرئ،  يف  بالحبل  إنزاله  فتم  الدريعي«  خالد 
أو  لينتظروا منه إشارة  الزمن  ومرت فرتة من 

خربا فلم يرد منه يشء. 

فاحتار صاحب الحملة فبدأ باملناداة حاثاً عىل 
النازل  صاحبهم  خرب  ملعرفة  البرئ  يف  النزول 
فنزع  املرشود،  سليامن  الوالد  فاستجاب  فيه، 
يعرف  أو  الرجل  لينقذ  للنزول  واستعد  ثيابه 
مصريه، فقام العم محمد املرشود فضم الوالد 
مانعاً إياه من النزول خشية أن يصيبه مكروه 
البندقية  الوالد  فأخذ  الدريعي،  أصاب  كام 

ليخيف بها العم وليتخلص منه، وفعاًل حصل 
نزوله  وأثناء  القليب،  الوالد  فنزل  أراد،  ما  له 
ومل يتبق إال القليل عىل الوصول إىل القاع شعر 
بالحبل فسقط حاالً  املاسكة  يديه  بالتعب يف 
داخل البرئ، وما شعر إال وهو يف حضن الحاج 
أنت  من  وسأله  به،  فوجيء  الذي  الدريعي 
قال: أنا سليامن املرشود جئت إلنقاذك فأجابه 
الدريعي: الحمد لّله أنا بخري ولكن انظر إىل 
الرمل،  من  بالخياش  البرئ  سدت  لقد  القاع 
القاع  والخياش من  الرمل  بإزالة  االثنان  فبدأ 
فبدأ قلياًل يظهر املاء وارتفع املاء حتى الركب 
جاملها،  وتسقي  منه  ترتوي  الحملة  فأخذت 
صاحب  حدثا  واملرشود  الدريعي  خرج  وملا 
بعض  أن  فأجابهام  البرئ  يف  وجدا  مبا  الحملة 
قطاع الطرق من القبائل قد فعلوا ذلك حتى 

ال يرتوي أحد من تلك البرئ.

النفييس  عبدالّله  الحملة  لصاحب  الّله  وقدر 
برئ  بأمر  فحدثه  عبدالعزيز  امللك  يلتقي  أن 
اللهابة فرد عليه امللك: أمل أحذرك أال تذهب 

إىل برئ اللهابة؟!

قصاصــات عبـر
تــاريـــــــــخ احلـــــج 

مشاركات الواحة

إعداد: عبدالرحمن املطيري
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إعداد: عبدالرحمن املطيري

تويتر مكتب شؤون احلج
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  إن مسيرة بعثة احلج الكويتية لتدعو للفخر واالعتزاز ملا تقوم به 
من خدمة ضيوف الرحمن عبر التاريخ منذ تأسيسها قبل أكثر من 
ستني عاماً حيث مت تأسيس بعثة احلج سنة 1956م باسم )البعثة 
تتضافر  واجلهود  تتوالى  واإلجنازات  احلني  ذلك  ومنذ  الطبية( 
الكويت  دولة  وليس فقط حلجاج  بيت اهلل احلرام  خلدمة حجاج 
املرضى من جميع  أبوابها لعالج جميع  البعثة  تفتح عيادات  وامنا 
دول العالم وهذا ما دأب عليه الكويتيون منذ القدم على االحسان 
يف  والتقدم  وتطورها  الوسائل  اختالف  ومع  للناس،  اخلير  وبذل 
مستمرة  الريادة  هذه  أن  إال  احلياة،  ومناحي  اخلدمات  جميع 
وتتطور مع تطور الزمن كما أخذت بعثة احلج الكويتية على عاتقها 
اإلدارة  مفاهيم  وتطبيق  احلديثة  واألنظمة  التكنولوجيا  استخدام 
احلديثة واجلودة والتميز، وترجمة رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها 
املقدمة  اخلدمات  على  لينعكس  ملموس  واقع  إلى  اإلستراتيجية 
وأصحاب  واملعتمرين  احلجاج  من  العمالء  جمهور  إلى  البعثة  من 
بذلك  يشهد  وجل  عز  اهلل  بحمد  والواقع  الكويتية  احلج  حمالت 
أسفرت  حيث  املتعاملني،  رضا  وقياس  األداء  تقييم  دراسات  وفق 
هذه  باستمرارية  األثر  له  كان  مما  عالية  رضا  نسبة  عن  النتائج 
والتجديد يف  التنويع  واستمرار  عليها  الريادة  وضرورة احملافظة 
اخلدمات املقدمة مع احلرص على جودة هذه اخلدمات التي تصب 
يف مصلحة ضيوف الرحمن مما كان له األثر اإليجابي يف أدائهم 

املناسك بسهولة ويسر. 
  سائاًل املولى عز وجل أن يكون موسم حج هذا العام ميسراً على 
ومن  منا  يتقبل  وأن  وجه  أكمل  على  مناسكهم  يؤدوا  وأن  احلجاج 

اجلميع صالح األعمال

بعثة احلج  الكويتية 
والريادة العاملية

بقلم مدير مكتب شئون احلج

محمد ناصر املطيري

مساحة التواصل





@Hajj_kw

Hajj_kw@kw_Hajj

مكتب شؤون احلج

حج الكويت +965 99051691 


