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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 أضاحي السعوديين تفوق ١٫٥ مليار ريال 

 مفكرة االسالم: قدر جتار املواشي في السعودية 
معدل االستهالك في عيد األضحى بنحو ١٫٥ مليون 

رأس، تزيد قيمتها على ١٫٥ مليار ريال.
  وقالت صحيفة «ســـبق» إن جتار املواشي 
طالبوا السعوديني بعدم التركيز على نوع معني 
من األضاحي، وأشاروا إلى أن هناك بدائل بأسعار 
أقل، وكشفوا عن ارتفاع أسعار األضاحي مبعدل 

يتراوح ما بني ١٠٠٠ و١٥٠٠ ريال للرأس.
  وأوضح التجار أن قيام وزارة الزراعة بإعادة 
البواخر احململة باألغنام في حال اكتشاف رأس 
واحدة مصابة سبب خســـائر لكثير من جتار 
املواشـــي، حيث أعادت الوزارة منذ بداية هذا 

العام مليون رأس من األغنام.
  ورأى عدد من جتار املواشـــي اعتماد وزارة 
التجارة والصناعة مؤشر أسعار األضاحي بناء 
على آراء فئة قليلة من أصحاب املؤسسات العاملة 
في قطاع األغنام مع جتاهل مرئيات فئة كبيرة 

من جتار سوق الغنم.
  وفـــي الوقت الذي طالبـــوا فيه بإلغاء احلد 
األدنى لســـعر األضحية اقترحـــوا على وزارة 
التجارة والصناعة باعتماد أســـعار األضحية 
بناء على وزنها كمـــا هو معمول به في بعض 

الدول العربية.

   ويـــرى بعض جتار األغنـــام وفق ما قالت 
«الرياض» ان األسعار التي اعتمدها مؤشر أسعار 
الوزارة في موقعها االلكتروني مبالغ فيها وغير 
حقيقية وتشكل ضغطا على املستهلك من ناحية، 
فيما ستضر بهم من جهة أخرى وتقلل من نسبة 
الراغبني في شراء األضاحي مما يؤثر في جتارتهم 

ونسبة مبيعاتهم املتوقعة من األغنام.
  وفيما أشار جتار أغنام إلى أن األسعار التي 
اعتمدها املؤشر مبالغ فيها، أكد أحد جتار األغنام 
واملشتركون في مؤشر األغنام أن األسعار التي 
ضمها املؤشـــر مقبولة ومت تقييمها بناء على 

السعر احلقيقي لألضحية.
  ووسط هذه االنتقادات حول مؤشر أسعار 
األضاحـــي، أكدت أمانة الرياض أنها ســـتطلق 
في أوقات ذروة البيع والتي ســـتبدأ طالئعها 
ابتداء من اليوم مؤشـــرين ألســـعار األضاحي 
في أســـواق الرياض، حيث ســـيكون املقياس 
األول ألســـعار األغنام «األضاحي» بالتنسيق 
مع كبريات الشركات واملؤسسات املتخصصة 
في بيع األغنام، فيما املقياس الثاني ســـيكون 
في امليدان عبر فريق مت تخصيصه في األمانة 
ملتابعة األسعار ميدانيا بشكل يومي، وكالهما 

سيكونان في مؤشر واحد. 

 الزحام عاد مجدداً إلى المسجد الحرام مع إشراقة صباح يوم النحر 
 أدت جموع من حجاج بيت 
العيد في  اهللا احلرام صـــالة 
املسجد احلرام في أجواء آمنة 
مطمئنة مفعمة باخلشوع هللا 
تعالى واخلضوع له عز ذكره، 
وامتألت ساحات وادوار املسجد 
احلرام منذ الساعات األولى من 

صباح اليوم.
  وشهدت الطرق املؤدية الى 
املســـجد احلرام كثافة بشرية 
كبيرة في أعداد املشاة وكثافة 
الســـيارات  أعداد  مرورية في 
حيث بذل رجال األمن واملرور 
جهودا مكثفة لتســـيير حركة 
قاصديه وهكذا يعود املسجد 
الهائل بعد ان  احلرام لزحامه 
خف متاما يومي التروية ووقفة 

عرفات.
  وكانت جموع احلجيج بدأت 
مع اشـــراقة هذا اليوم العاشر 
من شهر ذي احلجة في التدفق 
الى منى قادمة من مزدلفة بعد 
ان باتت الليلـــة املاضية فيها 
وبعد ان شهدت يوم امس الوقفة 

الكبرى على صعيد عرفات.
  ويغادر احلجـــاج مزدلفة 
قاصدين مشـــعر منـــى لرمي 
جمـــرات العقبـــة الكبرى ثم 
الهـــدي ويتحللون  ينحرون 
باحللق او التقصير ثم يقصدون 
بعدها املســـجد احلـــرام ألداء 
طواف اإلفاضة ومن ثم السعي 

بني الصفا واملروة.
  ولم يتبق أمام احلجاج من 
مناسك حجهم سوى منسك رمي 
اجلمرات على مدى ايام التشريق 
الثالثة والتي يتم خاللها املبيت 
في منى لرمي اجلمرات الثالث 
التـــي تبدأ اليوم في ثاني ايام 
العيد ويجـــوز للمتعجلني ان 
يكتفوا برمي اجلمرات ليومني 
فقط بعدها يقوم احلاج بطواف 
الوداع ليبدأ رحلة العودة الى 

وطنه. 

 المذكور لـ «األنباء»: حجاجنا رموا جمرة العقبة
  وأدوا طواف اإلفاضة وطالئعهم تصل غداً الخميس 

 رئيس بعثة الحج أكد أنهم جميعاً يحظون بالعناية وبصحة جيدة 

 د.خالد املذكور  د.عادل الفالح 

 أسامة أبو السعود
  أعلـــن رئيس بعثـــة احلج 
الكويتية د.خالد املذكور ان جميع 
الكويت بخير وبصحة  حجاج 
جيدة ويؤدون مناسك احلج بكل 
سهولة ويسر حيث قاموا برمي 
جمرة العقبة وطواف االفاضة 
والسعي وحلقوا ونحروا هديهم 
للقـــارن واملتمتع وحتللوا من 
االحرام مشيرا الى ان طالئعهم 
ســـيصلون غـــدًا اخلميـــس 
للمتعجلني فـــي رمي اجلمرات 
ويستمر توافدهم الى يوم االحد 

بإذنه تعالى.
  وقال في اتصال مع «األنباء» 
من مقر البعثـــة الكويتية في 
النسيم امس ان البعثة وزعت 
التفويـــج على حمالت  جدول 
احلج الكويتية التي رغبت في 
التفويج بالقطـــار من عرفات 
اهللا الى املزدلفة ومنها الى منى 
مشيرا الى ان جميع االمور سارت 
بسالم وامن وامان بفضل اهللا 
تعالى ثم جهود حكومة خادم 

احلرمني الشريفني.
  وعما اذا كانت هناك رسوم 
قد دفعت للتفويج بالقطار اشار 

د.املذكور ان السلطات السعودية 
حددت قيمة تفويج احلاج خالل 
ايام احلج كاملـــة عبر القطار 
بـ ٢٥٠ رياال ســـعوديا وهو ما 
التزمت به احلمالت التي رغبت 
في تفويج حجاجها عبر قطار 
املشاعر حيث قامت احلملة بسداد 
املبالغ عن جميع حجاجها وتسلم 
«سوار لكل حاج» ومبجرد وصول 
احلاج الى البوابة االلكترونية 
تفتح الكترونيا الفتا الى ان هذا 
السوار ال يتأثر باملاء او غيره 
وكل محطة من محطات القطار 
الثالث في عرفات اهللا واملزدلفة 

ومنى لها سوار خاص بها.
  واشار الى أن البعثة خصصت 
اداريـــني ملتابعـــة تفويـــج   ٤
جميع احلمـــالت الكويتية من 
املزدلفة حيث  الى  عرفات اهللا 
خصصت السلطات السعودية 
للحمالت الكويتية محطة «م» 
في عرفـــات واملزدلفـــة ومنى 
مشيرا الى مدى حرص والتزام 
الكويتني بالتعليمات  احلجاج 
من السلطات السعودية حيث 
وصل جميع حجاجنا عبر القطار 
الى املزدلفة في متام الساعة ٩٫٣٠ 

مشـــيرا الى انه خـــالل االيام 
املاضية التقى بعدد من رؤساء 
بعثات احلج اخلليجية والعربية 
واالسالمية حيث مت اللقاء مع 
سلطنة عمان والبحرين وقطر 
والبعثة العراقية والفلسطينية 
وغيرها.. وعن الوضع الصحي 
حلجاجنا وإذا ما كانت هناك أي 
عوارض صحية ـ ال قدر اهللا ـ 
شـــدد د.املذكور على ان جميع 
حجاجنا بخير وبصحة جيدة 
ولم حتدث أي مشاكل صحية في 
عرفة اال بعض االمراض البسيطة 
البسيطة  كالكحة واالنفلونزا 

وغيرها من االمور العادية.
  ومـــن جانبه وجـــه نائب 
الكويتية  رئيس بعثة احلـــج 
الفالح الشكر حلكومة  د.عادل 
خادم احلرمني الشريفني على ما 
يبذلونه من جهود مضنية في 
خدمة ضيوف الرحمن مؤكدا ان 
جتربة قطار املشاعر هذا العام 
كانت متميزة واستغرقت الرحلة 
١٠ دقائق مـــن عرفات اهللا الى 
املزدلفة وهو اجنـــاز تاريخي 
يحسب حلكومة خادم احلرمني 

الشريفني. 

من مساء يوم عرفة بينما حدث 
بعض التزاحم من احلجاج من 
داخل اململكة باعتبارها جتربة 

جديدة.
  ولفت د.املذكور الى ان البعثة 
اقامـــت بعد عصـــر امس حفل 
استقبال للمهنئني بعيد االضحى 
املبارك في مقر البعثة بالنسيم 
وذهبنا بعد العشاء ملنى لرمي 

اجلمرات.
  واعلن د.املذكور انه سيحضر 
اليوم والقنصل العام في جدة 
اللقاء الســـنوي في قصر منى 

«والذي يقيمـــه خادم احلرمني 
للديبلوماســـيني  الشـــريفني 
ورؤســـاء بعثات احلج مشيرا 
الى ان اللقاء سيكون مع سمو 
الثاني االمير نايف بن  النائب 
عبدالعزيز الذي ســـينوب عن 
الذي  خادم احلرمني الشريفني 
اصابته وعكه صحية ندعو اهللا 
ان يتم شفاءه عليه ويلبسه ثوب 

الصحة والعافية».
  ولفت الى ان هذا اللقاء هو 
فرصة طيبة للتواصل مع بعثات 
احلج مـــن مختلف دول العالم 

 الصقعبي يثّمن تسهيالت الحكومة السعودية لضيوف الرحمن
 مزدلفة (مكة املكرمـــة) ـ كونا:  ثمن 
قنصلنا العام في جدة صالح الصقعبي 
التي تقدمها حكومة  التســـهيالت  عاليا 
خادم احلرمني الشريفني في خدمة ضيوف 
الرحمن مما سهل عليهم اداء مناسكهم بكل 

يسر وطمأنينة.
  وقال الصقعبي في تصريح لـ «كونا» 
ان احلجاج الكويتيني استفادوا مع حجاج 
بعض الدول من قطار املشاعر في تنقلهم 
مـــن صعيد منى الى عرفات ومن صعيد 
عرفات الى مزدلفة مختصرا بذلك عليهم 

جهدا ووقتا كبيرين.
  واضاف ان احلجيج الكويتيني نفروا من 

صعيد عرفة الى مزدلفة دون أي مشكلة 
او معوقات وذلك بفضل جهود احلكومة 

السعودية.
  وأكد ان احلجاج الكويتيني بحالة جيدة 
وسط منظومة متكاملة من اخلدمات التي 
تقدمها بعثة احلج الكويتية التي ترافقها 
القنصلية الكويتية في جدة بهدف متابعة 
أحوال حجـــاج البعثة وإزالة أي عقبات 

بالتعاون مع السلطات السعودية.
  وأوضـــح ان القنصلية تتابع ميدانيا 
أحوال احلجاج وتقدم كامل اخلدمات لهم 
بالقرب من حمالتهم أثناء تنقلهم من مشعر 

الى آخر.

  ومبناسبة حلول عيد األضحى تقدم 
قنصلنا العام في جدة بالتهنئة الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده االمني وســـمو رئيس مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي عامة داعيا املولى 
عز وجل ان يعيده على اآلمة االســـالمية 

جمعاء وهي في امن وازدهار.
  وأعرب الصقعبي عن شكره وتقديره 
لنائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح على 
اهتمامه املباشر بتوفير كل التسهيالت التي 
مكنت القنصلية من اداء مهامها على الوجه 

 صالح الصقعبي املطلوب في خدمة ضيوف الرحمن. 

 جابر المبارك يجري اتصاًال هاتفيًا بمسؤولي 
بعثة الحج العسكرية لالطمئنان على الحجيج 

 السعودية: عدد حجاج هذا العام
  بلغ ٢٫٧٩٠ مليون حاج 

 أوباما: عيد مبارك وحج مبرور 

 البنك اإلسالمي للتنمية.. مشروع الهدي 
واألضاحي حقق أرقامًا قياسية لهذا العام

 أجرى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشـــيخ جابر املبارك مساء أمس األول 
اتصاال هاتفيا مبسؤولي بعثة احلج العسكرية 
اخلاصة بوزارة الدفاع وذلك لالطمئنان على صحة 
وأحوال حجاج بيت اهللا احلرام من العسكريني 

الذين غادروا الكويت مببادرة كرمية منه.
  وطمأن مسؤولو بعثة احلج العسكرية الشيخ 

جابر املبارك بأن صحة وأحوال عموم العسكريني 
احلجـــاج على خير ما يـــرام وانهم يتمتعون 

بأفضل اخلدمات.
  ومتنى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع دوام التوفيق للبعثة، داعيا املولى عز 
وجل ان يتقبل سعيهم وأن يكون حجهم حجا 

مبرورا وذنبا مغفورا. 

 اعلنت مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات 
السعودية امس ان عدد حجاج هذا العام بلغ نحو 

٢٫٧٩٠ مليون حاج.
  وذكرت املصلحة في بيان لها ان عدد احلجاج 

القادمني من خارج الســـعودية بلـــغ ١٫٨ مليون 
حاج فيما البقية من داخل الســـعودية، مشيرة 
الى ان الغالبية العظمـــى منهم من املقيمني غير 

السعوديني. 

 بدأت بعض بلدان العالم اإلسالمي االحتفال 
بـــأول أيام عيد األضحى الثالثة امس الثالثاء، 
بينما تبدأ بلدان أخرى االحتفال بالعيد اليوم 
االربعـــاء، وفي بيان نشـــر اول من أمس على 
موقع البيت األبيض بشـــبكة االنترنت بعث 
الرئيـــس االميركي باراك أوبامـــا بتهانيه إلى 
املسلمني في انحاء العالم بحلول عيد األضحى، 
كما اعرب عن متنياته بسالمة احلجاج، وجاء 

في البيان: «ميشيل وأنا نشمل متنياتنا بعيد 
سعيد جلميع املسلمني عبر العالم»، وقال أوباما: 
«خالل العيد يحيي املسلمون عبر العالم ذكرى 
تأهب إبراهيم للتضحية بابنه، إنه تذكير بالقيم
واجلذور املشـــتركة لثالث من أكبـــر ديانات 

العالم».
  وختم أوباما بيانه بالقول «عيد مبارك، وحج 

مبرور». 

 أعلنت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية امس عن 
تسجيل مبيعات مشروع «اململكة العربية السعودية 
لإلفادة من الهدي واألضاحي» أرقاما قياسية ملوسم 

حج العام احلالي.
  وقال رئيس املجموعة د.احمــــد محمد علي في 
تصريح صحافي ان أعمال أداء النسك في املشروع 
حتى فجر امس بلغــــت أكثر من ٧٠٠ ألف رأس من 
األغنام، فيما كان مجموع ما متت اإلفادة منه جلميع 
أنواع النسك ملوسم حج العام املاضي في إطار املشروع 

قد بلغ ٧٣٢ ألف رأس من األغنام.
  وعبر علي عن اعتزاز البنك بهذا املشـــروع 
اخليري الكبير الذي يأتي ضمن سلسلة اجلهود 
التي تبذلها احلكومة السعودية لتسهيل أداء 
ضيوف الرحمن مناســـك حجهم واإلفادة من 
حلوم الهدي واألضاحي حتقيقا ملقاصد الشريعة 

وتعظيما لهذه الشعيرة املباركة.
  وأوضح ان هذا املشروع اإلسالمي الكبير قد حقق 
على امتداد السنوات املاضية أهدافه الرئيسية وفي 
مقدمتها تسهيل أداء هذا النسك على حجاج بيت اهللا 
احلرام مبا ميكنهم من التفرغ للعبادة وأداء مناسك 
احلج األخــــرى حيث يتم أداء النســــك في املجازر 
احلديثة التابعة للمشروع بعد التأكد من توفر جميع 

الشروط الصحية والشرعية في األنعام.
  وأضاف انه تتم االستفادة من اللحوم بتوزيعها 
على فقــــراء احلرم واجلمعيــــات اخليرية باململكة 
وشحن الفائض منها للتوزيع على مستحقيها من 
الالجئني والفقراء في ٢٧ دولة حتقيقا ملبدأ التكافل 
االجتماعي في اإلسالم، مشيرا الى إسهام املشروع 
في احملافظة على نظافة وسالمة البيئة في منطقة 

املشاعر املقدسة. 

 الفـالح لــ «األنـبــاء»: قطـار المشـاعر إنجـاز تـاريـخـي يحسـب لحكومة
خـادم الحرمين الشـريفين ورحلتـه من عرفات الـى المزدلفة اسـتغرقت ١٠ دقائق 


