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الربيع: 18 رحلة نقلت 4471 حاجاً أمس و127 رحلة إجمالية للمغادرة والعودة
»الكويتية« تدعو الحمالت إلى التقيد بالمواعيد وإنجاز إجراءات السفر جماعيًا

13، معربا عن أمله جلميع احلجاج 
بحج مبرور وذنب مغفور بإذن 

اهلل.

على مواعيد إجراءات السفر. وأشار 
الى ان »الكاونترات« املخصصة 
خلدمة احلجاج مرقمة من 9 الى 

احلج ضمان سالمة وانسيابية 
حركتها وتقدمي اخلدمات والتنسيق 
مع قطاع خدمات الركاب والتأكيد 

التأكي���د على أهمي���ة وضرورة 
التقيد بتوجيهات املؤسسة على 
هذا الصعيد. وأهاب بجميع حمالت 

دارين العلي
التسهيالت في  أعلن مراقب 
مبنى الركاب في مطار الكويت 
الربيع في  الدولي عبدال���رزاق 
ل���� »األنباء«  تصريح خ���اص 
عن مغ���ادرة 18 رحلة حج امس 
اخلميس حتمل 4471 حاجا على 
الكويتية  منت اخلطوط اجلوية 
العربية  واخلط���وط اجلوي���ة 
الوطنية  السعودية واخلطوط 
وطيران اجلزيرة وشركة ناس 
الس���عودية، الفتا ال���ى ان هذه 
األعداد تشمل احلجاج املغادرين 
من مطار الكويت الدولي وكذلك 
مطار الش���يخ س���عد للطيران 

العام.
أما عن مغادرة رحالت احلج 
بني تاريخ 4 و13 اجلاري، فلفت 
الى انها تبلغ 61 رحلة حتمل على 
اما رحالت  متنها 16264 حاجا، 
الع���ودة فتبدأ م���ن 19 حتى 21 
اجلاري، فه���ي 66 رحلة حتمل 
على متنها 16606 حجاج، الفتا 
الى ان املجموع اإلجمالي لرحالت 
احلج مغادرة وعودة 127 رحلة 
حج، اما عدد احلجاج اإلجمالي 
فهو 32870 وعدد املغادرين عن 
طريق اجلو وفق إحصائية وزارة 
األوقاف التي تلقتها إدارة الطيران 
املدني فهو 17600 حاج حتى يوم 

أمس.
إلى ذلك، دع���ا رئيس جلنة 
احل���ج والعمرة في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية هادي 
العازمي حمالت احلج الى ضرورة 
التقيد باملواعيد احملددة وإجناز 
إجراءات س���فر حجاج احلمالت 

بشكل جماعي.
العازمي في تصريح ل�  وأكد 
»كونا« حرص املؤسسة على ان 
ينعم حجاج بي���ت اهلل احلرام 
برحل���ة حج س���عيدة ومريحة 
في جمي���ع مراحلها. وأضاف ان 
املؤسس���ة طلبت م���ن أصحاب 
ومندوب���ي حمالت احل���ج أثناء 
اللقاء الس���نوي الذي عقد معهم 

)سعود سالم( رحالت احلج مستمرة في نقل ضيوف الرحمن  

الداخلية  ش����دد رئيس وف����د وزارة 
في بعثة احلج الكويتي����ة اللواء عصام 
العمر على اهمية توعية احلجاج بتدابير 
ومتطلبات الوقاية اخلاصة بأعمال الدفاع 

املدني.
واكد اللواء العمر في تصريح ل� »كونا« 
احلرص على تأمني موسم احلج وتوفير 
الس����المة حلجاج بيت اهلل احلرام اثناء 

اداء مناسك احلج.
واوض����ح ان االرش����ادات والنصائح 
الص����ادرة ع����ن ادارت����ي الدف����اع املدني 
واالطفاء واملوجهة الى اصحاب احلمالت 
واحلجاج تهدف ال����ى رفع درجة الوعي 

لديه����م والتخفيف على حجاج بيت اهلل 
احلرام وحمايتهم من املخاطر من خالل 

االلتزام باملتطلبات الوقائية.
وافاد بان االدارة العامة للدفاع املدني 
عقدت في الكويت دورات خاصة الصحاب 
احلمالت والعاملني فيها في كيفية التعامل 
مع اجراءات االمن والسالمة واالسعافات 

االولية.
وحث احلج����اج على االط����الع على 
التعليمات الصادرة عن االجهزة املعنية 
واالملام مبناس����ك احلج ومراعاة احلالة 
الصحية لكل منهم جتنبا للحوادث التي 

ميكن ان تقع.

واكد ضرورة جتنب املخاطر التي تقع 
اثناء تأدية املناسك مثل التدافع للوصول 
الى اماكن الطواف والس����عي واحملافظة 
على قواعد السالمة العامة داخل االنفاق 
ومعرفة مخارج ومداخل الطوارئ وعدم 
اس����تخدام مواق����د الغاز اال ف����ي االماكن 

املخصصة لها.
ولفت الى انه من اجل التأكد من متطلبات 
الوقاية في احلمالت مت تشكيل ستة فرق 
تفتيشية من وزارتي الصحة واالوقاف 
اضافة الى وزارة الداخلية تقوم بجوالت 

تفقدية متواصلة على احلمالت.
وبني ان من ابرز تلك املتطلبات توافر 

طفايات احلريق وفوهات احلريق ومخارج 
للطوارئ وغيرها من اش����تراطات االمن 
والس����المة اضافة الى تفقد باقي االمور 
التي تختص بها سائر الوزارات املشكلة 

منها الفرق مثل الصحة واالوقاف.
وذك����ر اللواء العمر انه مت بالفعل من 
خالل اجلوالت توجيه تنبيه الى عدد من 
احلمالت ويلي ذلك حتذير وفي حال عدم 
اتخاذ صاح����ب احلملة اي اجراء لتنفيذ 
مالحظات فرق التفتيش التي تقوم بزيارات 
متعددة عل����ى احلمالت البالغ عددها 74 

حملة سيتم حترير مخالفة للحملة.
واثنى اللواء العمر في الوقت ذاته على 

تعاون وتفهم القائمني على احلمالت مع 
فرق التفتيش وذلك من منطلق ادراكهم ان 

الهدف هو سالمة احلجاج واحلملة.
واشاد اللواء العمر في ختام تصريحه 
بحرص حكومة خادم احلرمني الشريفني 
على توفير كل مقومات الراحة والسالمة 
حلجاج بيت اهلل احلرام ليستمتعوا بإداء 
مناس����كهم في اج����واء روحانية مفعمة 

باالميان.
يذكر ان وف����د وزارة الداخلية التابع 
لبعثة احلج الكويتية يضم اطفائيني من 
االدارة العامة لالطفاء اضافة الى منتسبي 

الوزارة.

العمر يشدد على أهمية توعية الحجاج بمتطلبات الوقاية  بعثة الحج تدعو حجاجها إلى االطالع 
على كتيب »تعزيز صحة الحاج«

مكة املكرمة � كونا: دعا رئيس فريق اخلدمات الطبية في بعثة احلج 
الكويتية د.محمد العازمي حجاج احلمالت الكويتية الى االطالع على كتيب 

»تعزيز صحة احلاج« ملا له من اهمية صحية تعود بالنفع عليهم.
وقال د.العازمي في تصريح ل� »كونا« ان الكتيب الذي مت توزيعه على 
احلمالت الكويتية يوضح اهم التوصيات والنصائح الصحية للحجاج 

خالل تأدية مناسك احلج.
واضاف ان من اهم تلك التوصيات الطبية أخذ احلاج الراحة الكافية 
قبل وبعد كل شعيرة من شعائر احلج واحملافظة على النظافة واإلكثار 
من ش����رب السوائل واستخدام املظلة الشمسية تفاديا لضربة الشمس 
وارتداء الكمامات والتأكد من اس����تخدام أمواس احلالقة ذات االستخدام 

األحادي وعدم تناول األطعمة املكشوفة.

النوري: 30 ألف أسرة فلسطينية
تستفيد من أضاحي لجنة فلسطين

الس���ودان 20 دينارا، اليمن 43 
دينارا والعراق 60 دينارا. وتطرق 
رئيس جلنة فلسطني اخليرية 
الى مشروع االضاحي املجمدة 
اللجنة  واملعلبة والتي تنفذها 
لسنوات عديدة حيث تذبح تلك 
االضاحي في بلد املنشأ الصني او 
الهند بأسعار مناسبة حددت هذا 
العام ب� 25 دينارا بدءا من اول 
ايام عيد االضحى املبارك ثم تورد 
الى داخل فلس���طني واملخيمات 
الفلس���طينية مجمدة او معلبة 
لتستفيد منها االسر احملتاجة في 
االشهر املقبلة باذن اهلل تعالى. 
الكويت  الن���وري بأهل  واهاب 
مواطنني ومقيمني لدعم اخوانهم 
في ارض االسراء واملعراج من 
خالل هدي الرسول ژ في هذه 
االيام املباركة، داعيا اهلل عز وجل 

ان يجزي احملسنني خيرا.

اللجنة ستنفذ حوالي ثالثة آالف 
اضحية تذبح اول وثاني وثالث 
ايام عيد االضحى املبارك، حيث مت 
حتديد اسعار االضاحي كالتالي: 
فلسطني 65 دينارا، لبنان واالردن 
60 دين���ارا، الكويت 40 دينارا، 

ضمن مش���اريعها االغاثية 
للشعب الفلسطيني تنفذ جلنة 
فلسطني اخليرية بالهيئة اخليرية 
العاملية مشروعها  االس���المية 
املوس���مي »مشروع االضاحي« 
لهذا العام 1431ه�، ومن املتوقع 
ان تس���تفيد منه 30 الف اسرة 

فلسطينية.
وقال رئيس جلنة فلسطني 
اخليرية الشيخ نادر النوري في 
تصري���ح صحافي ان اللجنة و 
كعادتها كل عام تنفذ مش���روع 
االضاحي لهذا العام حتت شعار 
»قربة لرب���ي وتكفير لذنبي«، 
مش���يرا ال���ى انه س���يتم ذبح 
االضاحي في الضفة الغربية وغزة 
ومناطق الشتات في املخيمات 
الفلسطينية في االردن ولبنان 
والسودان والعراق واليمن وكذلك 
في الكويت. واشار النوري الى ان 

نادر النوري

»األوقاف« حددت 69 مصلى لعيد األضحى في جميع المناطق
مدرس����ة محمد ناهض العتيبي، 
� بجانب هيئة الشباب  االندلس 
والرياض����ة، العارضية � بجانب 
خزانات مياه العارضية، الفردوس � 
مقابل جمعية الفردوس التعاونية، 
عبداهلل املبارك � مقابل مسجد طيبة 
الرويح، ضاحية صباح الناصر � 
بني قطعة 4 وقطعة 5، العمرية 
� قرب مس����جد معقل بن يسار، 
السجن املركزي )قسم النساء( � 

مقابل منطقة الفردوس.

األحمدي

األحم����دي � بجان����ب املطافي 
من جه����ة اجلنوب ق8 � ش244، 
الصباحية � ق3 � خلف صالة افراح 
احلباج، الفحيحيل � ق8 ش����مال 
مسجد سالم العلي، الرقة � بجانب 
محطة بنزين الرقة، هدية � مدخل 
شارع الغوص مقابل جمعية الرقة 
� بجانب روضة هدية، فهد االحمد 
� غرب بي����ت التمويل الكويتي، 
الظهر � ق3 مقابل مسلخ الظهر، 
جابر العل����ي � ق3 خلف ثانوية 
عبداهلل االحم����د مقابل اجلمعية 
الرئيسية، الفنطاس � ق3 بجانب 
صالة االف����راح، ابوحليفة � على 
الطري����ق الس����احلي ق1 بجانب 
مدرسة ابوحليفة املشتركة بنات، 
املنقف � ق3 مقابل مس����توصف 
املنقف، املهبولة � ق2 على الشارع 
الس����احلي، العقيلة � ق2 شارع 
233 � بجوار مسجد حمد رشود 
العازمي، علي صباح السالم )1( 
� مقابل ق9 م����وازي طريق امللك 
عبدالعزيز السريع، علي صباح 
السالم )2( � مدخل طريق امللك فهد 
اجلنوبي مقابل ق2 وق4، الوفرة � 

بجوار السوق املركزي ق7.

العب����داهلل )1( � خل����ف خزانات 
املياه ق6، س����عد العبداهلل )2( � 
بني ق9، ق1، القي����روان � طريق 
اجلهراء السريع، النهضة � خلف 
النهض����ة بجوار حمالت  بنزين 
احلج الكويتية، الصليبية � خلف 

سنترال الصليبية.

العاصمة

الطري���ق  � ق4  الصليبخ���ات 
الساحلي مقابل ثانوية فاطمة بنت 
الوليد، غرناط���ة � ق3 خلف بنك 
التسليف، كيفان � ق3 بني مسجد 
السند وقاعة بودي لألفراح، الشامية 
� ق3 داخل احلديقة بجانب مسجد 
قباء، الروضة � ق3 ساحة املالعب 
الفيحاء  بجانب جمعية االصالح، 
� ق5 قرب بيت التمويل، قرطبة � 
ق5 بني احلديق���ة العامة ومحول 
الكهرباء والدوار، القادس���ية � ق3 
قرب املستوصف اجلديد، اخلالدية 
� ق3 قرب ف���رع اجلمعية مواقف 
اجلامعة، الدعية � ق2 قرب مواقف 
مس���جد هيا البحر، الدسمة � ق3 
مواقف جمعية املعلمني � قرب مسجد 
خزنة املرجتي، الس���رة � ق1 قرب 
مس���جد عبداهلل املبارك، اليرموك 
� ق3 مقابل منطقة الري وس���وق 
اجلمعة � الساحة الترابية، النزهة � 
ق3 قرب مسجد مرمي الغيث، مركز 
االدمان � الشويخ الصحية � داخل 

املركز � املواقف اخلارجية.

الفروانية

الفرواني����ة � خل����ف حديقة 
الفروانية، خيطان � مقابل مدرسة 
أنس بن مالك، جليب الشيوخ � 
بجانب صالة افراح الدواس وقرب 
السينما، الرحاب والرابية � مقابل 

.99449118

مبارك الكبير

صب����اح الس����الم � ق2 بجوار 
مدرس����ة الرؤية، صباح السالم � 
ق13 بجوار مسجد زهرة بهجب، 
العدان � ق6 شارع الغوص مقابل 
مسجد احلارث بن مالك، العدان � ق 
2 خلف مسجد بن حزم، القصور � 
ق2 بجوار مسجد البراء بن عازب، 
مبارك الكبير � شارع الغوص غرب 
مسجد عبداحملسن املنيع، مبارك 
الكبير � ق3 مقابل مسجد ابوسيف 
القني، وصبحان � خلف مس����جد 

الدعوة.

المشرف العام للمصليات

 يحي����ى يوس����ف الص����وري
� ت: 99410123.

الجهراء

� بجانب  القدمي����ة  اجله����راء 
بيت التمويل الكويتي، القصر � 
بجانب مستشفى اجلهراء، النسيم 
� خلف صناعية اجلهراء، الواحة 
� خلف س����نترال اجلهراء، سعد 

مكة املكرمة الفرحة والسرور بهذا 
التجمع االسالمي العظيم.

ولفت الى انه قد مت اعداد جداول 
مبواقع املصليات واسماء املناطق 
التي تقع فيها واس����م املش����رف 
املسؤول عن املصلى وكذلك اسماء 
مشرفي العموم في كل محافظة، 
وسيتم االعالن عنها في وسائل 
االعالم املختلفة وفي مقر ادارات 
املس����اجد حتى يتسنى جلمهور 

املصلني معرفة اماكنها.
وهنأ الش����عيب بهذه املباركة 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وش����عب الكويت واملقيمني على 
ارضها واالمة االسالمية جمعاء 
بعيد االضحى املبارك، داعيا اهلل 
ان يعيده عل����ى اجلميع باخلير 
واليمن والبركات. وفيما يلي مواقع 

املصليات في احملافظات الست.

حولي

اجلابرية � خلف مستش����فى 
� بجانب  مبارك، غرب مش����رف 
مسجد عبداهلل الفرحان، حطني � 
بجانب مسجد فهد ناصر الفرحان، 
الزهراء � قرب مسجد املزيني ق5، 
الشهداء � مقابل مسجد الستالن، 
الشعب � قرب حديقة السد، الساملية 
� داخل نادي الساملية الرياضي، 
ميدان حولي � خلف املخفر مقابل 
نقابة العمال، حولي � خلف مسجد 
الصانع شارع تونس، وسلوى � 
قرب مسجد كميخ العازمي ق5.

المشرف العام للمصليات

س��������امي احل�����ات������م � ت: 
.55517000

ع���بدالل���������ه الرب����اح � ت: 

أسامة أبوالسعود
اعلنت وزارة االوقاف االنتهاء 
من جتهيز 69 مصلى الداء صالة 
عيد االضحى املبارك لهذا العام 
1431ه���� � 2010م في محافظات 
الكويت الست بواقع 10 مصليات 
في محافظة حولي و15 مصلى في 
محافظة العاصمة و11 مصلى في 
محافظة الفروانية و9 مصليات 
في محافظة اجلهراء و16 مصلى 
في محافظة االحمدي و8 مصليات 

في محافظة مبارك الكبير.
الوكيل املس���اعد  واوض���ح 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
في تصريح صحافي ان ادارات 
املس���اجد في كل محافظة قامت 
بتحديد مواق���ع املصليات في 
املناطق التابعة لها، واعدت كل 
ادارة خط���ة متكاملة وش���املة 
الس���تقبال جموع املصلني بعد 
ان زودت املصلي���ات بجمي���ع 
احتياجاته���ا م���ن حيث القوى 
البش���رية للتنظيم واستقبال 
التجهيزات  املصل���ني وكذل���ك 
املادي���ة الالزم���ة واملتمثلة في 
اماكن للوضوء والفرش الالزمة 
للمصلى وجتهيز مكبرات الصوت 

اضافة الى لوازم الضيافة.
وذك����ر ان العناية مبصليات 
العيد تأتي في اطار التزام وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية بأداء 
الواجب الديني وتعظيم الشعائر 
الدينية، وكذلك لتناسب جموع 
املصلني الذين يتوافدون الداء تلك 
السنة املباركة كبداية الحتفاالتهم 
بعيد االضحى املبارك الذي يصادف 
العاشر من ذي احلجة، حيث يحتفل 
العالم االسالمي بهذه املناسبة في 
انحاء االرض مشاركة للحجيج في 

الشعيب: خطط متكاملة لالستقبال والتنظيم وتزويد المصليات بجميع احتياجاتها

رحالت الحج المغادرة من مبنى مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد للطيران العام
عدد رحالت احلج املبنى

اإلضافية
عدد 

احلجاج
عدد رحالت احلج 

عدد احلجاجاألساسية

9279241067مطار الكويت الدولي

مبنى الشيخ سعد
22463366للطيران العام

11303871433املجموع

املجموع الكلي لعدد رحالت احلج 18 رحلة حج
املجموع الكلي لعدد احلجاج 4471 حاجًا تقريبا

مالحظة: شركات الطيران التي حتمل حجاج بيت اهلل احلرام هي »مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
� اخلطوط اجلوية العربية السعودية � اخلطوط الوطنية � طيران اجلزيرة � ناس السعودية(«

مغادرة وعودة رحالت الحج من تاريخ 
2010/11/4 حتى 2010/11/21

الرحالت المغادرة

من تاريخ 2010/11/4 حتى 2010/11/13
� اخلطوط اجلوي���ة الكويتية � 29 رحلة � 

عدد احلجاج 6804.
� اخلطوط اجلوية الس���عودية � 17 رحلة � 

عدد احلجاج 7514.
� ش���ركة ناس الس���عودية � رحلتان � عدد 

احلجاج 360.
� اخلطوط الوطنية � 13 رحلة � عدد احلجاج 

.1586
باالضافة الى الرحالت االساسية للخطوط 
اجلوية الكويتية واخلطوط اجلوية السعودية 
وطيران اجلزيرة واخلطوط الوطنية وشركة 

ناس السعودية.

الرحالت القادمة

من تاريخ 2010/11/19 حتى 2010/11/21
� اخلطوط اجلوية الكويتية � 27 رحلة � عدد 

احلجاج 6528.
� اخلطوط اجلوية الس���عودية � 18 رحلة � 

عدد احلجاج 7369.
� شركة ناس الس���عودية � 3 رحالت � عدد 

احلجاج 540.
� اخلطوط الوطنية � 18 رحلة � عدد احلجاج 

.2169
باالضافة الى الرحالت االساسية للخطوط 
اجلوية الكويتية واخلطوط اجلوية السعودية 
وطيران اجلزيرة واخلطوط الوطنية وشركة 

ناس السعودية.

المجموع الكلي لرحالت المغادرة والعودة

� املجموع االجمالي لرحالت احلج املغادرة 61 
رحلة � عدد احلجاج املغادرين 16264.

� املجموع االجمالي لرحالت احلج القادمة 66 
رحلة � عدد احلجاج القادمني 16606.

� اخلطوط اجلوية الكويتية: 56 رحلة.
� اخلطوط اجلوية السعودية: 35 رحلة.

� شركة ناس السعودية: 5 رحالت.
� اخلطوط الوطنية: 31 رحلة.

� املجموع االجمالي لرحالت احلج � مغادرة 
وعودة � 127 رحلة حج، وعدد احلجاج االجمالي 

.32870
� عدد احلج���اج املغادرين عن طريق اجلو 
حس���ب احصائية وزارة االوقاف 17.600 حاج 

حتى تاريخه.

وليد الشعيب

علي الكليب

الكليب: ال مانع من ذبح األضحية خارج بلد المضحي
محضرها )16/2ع/99( وما اخذت 
به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة 
كما ورد في محضرها )2008/8( 
حيث جاء في نص الفتوى: »ان 
األولى ان تذبح األضحية في البلد 
الذي فيه املضح���ي ألن ذبحها 
في البلد حتصيل سننها ومنها 
ذبح االنسان اضحيته بيده او 
حضوره ذبحها وأكله هو وأهله 
منها واهداؤه للجار والصديق 
والضيف باالضافة الى التصدق 
منها وهذه السنن ال حتصل اذا 
ذبحت في اخلارج، اما اذا دعت 
احلاجة في بالد املسلمني الفقيرة 
فال بأس بذبحها في اخلارج وتعد 

أضحية شرعا«.

حث فضيلة الشيخ علي سعود 
الش���ؤون  الكليب مدير مكتب 
الشرعية في بيت الزكاة املسلمني 
على نحر األضاحي في أيام العيد 
اتباعا واحياء للس���نة النبوية 
الشريفة وتقربا الى اهلل تعالى 
وتوسعة على الفقراء واملساكني. 
واكد الشيخ الكليب في معرض 
رده على االستفسارات الواردة 
لبيت الزكاة عن حكم التضحية 
خارج البالد: ان األولى ان تذبح 
األضحية ف���ي البلد الذي يقيم 
فيه املضحي وال مانع من ذبحها 
خارج البالد اذا دعت احلاجة بناء 
على الفتوى الصادرة عن جلنة 
الفتوى ف���ي وزارة األوقاف في 


