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حجاج عيد بزرگ قربان را جشن مى گيرند

شادى حاجيان در چند قدمى مسجد احلرام

براى اطمينان از روند خدمات  رسانى به حجاج بيت اهلل

خادم احلرمني الشريفني 
وارد منى شدند

مشاعر مقدسه: »الشرق األوسط«
 

کشورهای  بیشتر  در  مسلمان 
اسالمی به همراه حجاج بیت هللا الحرام 
حاضر در مشاعر مقدس، صبح امروز 
عید مبارک قربان را گرامی داشتند، آنها 
با قربانی کردن قصد تقرب به درگاه 
از سوی دیگر حجاج  دارن��د.  الهی را 
حاضر در بیت هللا الحرام صبح امروز به 
تأسی از سنت پیامبر گرامی اسالم )ص( 
به انجام رمی جمره عقبه می پردازند. 
سپس موی سر خود را می تراشند یا 
کوتاه می کنند و پس از آن احرام خود 
را باز می کنند و کسانی که طواف دور 
کعبه را انجام نمی دهند به سمت طواف 
بین  )یا طواف زیارت( و سعی  افاضه 

صفا و مروه می روند.
مغرب روز گذشته نیز »سلمان بن 
العزیز« خادم حرمین شریفین در  عبد 
بر وضعیت  منا حاضر شده و  مشعر 
به  رسانی  خدمات  چگونگی  حجاج، 
آنها در راستای تسهیل امر حج و ادای 
مناسک نظارت مستقیم کرد. او همچنین 
از نزدیک در جریان همه مراحل برنامه 
مشاعر  در  حجاج  نقل  و  حمل  شامل 
مقدس قرار گرفت. وی همچنین قرار 
است فردا میزبان شخصیت های اسالمی 
و رؤسای بعثه های حج در قالب همایش 

ساالنه در قصر پادشاهی باشد.
همچنین  ال��ح��رام  هللا  بیت  حجاج 
امنیت  آرامش و  روز گذشته در کمال 
و  یافتند  حضور  عرفات  در صحرای 
متعال  خداوند  از  معنوی  فضایی  در 

درخواست بخشش، مغفرت، رهایی از 
آتش جهنم، قبولی اعمال، بخشودگی 

گناهان و آمرزش مردگان کردند.
در همین ارتباط، گروه های زیادی 
از حجاج در ساعات ابتدایی امروز عازم 

مسجد نمره در مشعر عرفات برای ادای 
نماز ظهر و عصر به صورت جمع و 
استماع خطبه عرفه به تأسی از سنت 
پیامبر اسالم )ص( شدند، به طوری که 
بالغ بر 110 هزار مترمربع  مساحت 
این مسجد و صحن های نزدیک به آن 
با مساحت 8000 مترمربع است، پر از 

حجاج و مهمانان خدا شد.

مكه  أمیر  الفیصل«  »خالد  امیر 
مكرمه و شیخ »عبد العزیز آل الشیخ« 
مفتي کل عربستان سعودی پیشاپیش 
نماز پرداختند.  ادای  به  نمازگزاران 
الشثری« مشاور  دکتر »سعد  شیخ 
دربار پادشاهی و عضو هیأت علمای 
ارشد سعودی به ایراد خطبه عرفه قبل 

از نماز پرداخت و در آن حجاج را به 
تقوای الهی، التزام به شریعت آن و 

پرهیز از گناهان توصیه کرد.
در طول روز گذشته نیز توده های 
حجاج در صحرای عرفات مستقر شدند 
و سپس برای مبیت به سمت مزدلفه 
حرکت کردند. فرآینده حمل و نقل آنها 
از منا به عرفات و سپس مزدلفه به 
طور روان و آرام صورت گرفت و از 
اقدامات ویژه و تمهیدات کالن دولت 

عربستان سعودی بهره بردند.
الحربی«  از سوی دیگر، »خالد 
از  امنیت ح��ج  ن��ی��روه��ای  ف��رم��ان��ده 
آمادگی ایستگاه جمرات برای استقبال 
الحرام در  و پذیرش حجاج بیت هللا 
امنیتی  به واسطه سامانه  روز حج 
نیروهای یگان ویژه  از  تشکیل شده 
در  پیاده  تردد حجاج  تنظیم  مسئول 
داخل و خارج از ایستگاه خبر داد. در 
همین باره، نیروهای پدافند غیرعامل 
مستقر در ایستگاه جمرات از حجاج 
و موسسات حج و طواف خواست تا 
نسبت به نقشه راه ترسیم شده برای 
پایبند  جمرات  ایستگاه  در  زی��ارت 

باشند.
از سوی دیگر »محمد بنتن« وزیر 
حج و عمره سعودی که در مشاعر 
تاکید کرد: بیش  مقدس مستقر است 
از 2 میلیون حاجی توفیق حضور در 
به آسانی کسب  صحرای عرفات را 
کردند، همچنین حج امسال شاهد 12 
طرح جدید برای تسهیل تردد حجاج در 

مشاعر مقدس بوده است.

مىن: }الشرق األوسط{

شامگاه پنج شنبه نهم ذی الحجه 
خادم الحرمین الشریفین پادشاه سلمان 
بن عبدالعزیز برای اطمینان از سالمت 
و آرامش حجاج بیت هللا و روند خدمت 
رسانی به آنان وارد منی شد و مورد 
استقبال شاهزادگان خالد بن فهد بن 
خالد، طالل بن سعود بن عبدالعزیز، 
مشاور  عبدالعزیز  بن  بندر  بن  خالد 
پادشاه، متعب بن عبدهللا بن عبدالعزیز 
وزیر گارد سلطنتی، فهد بن عبدهللا بن 
عبدالعزیز بن مساعد، خالد بن فیصل بن 
ترکی کفیل بخش غربی گارد سلطنتی، 
ترکی بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز 
مشاور دیوان پادشاهی، عبدالعزیز بن 
امیر  عبدالعزیز،  بن  نایف  بن  سعود 
ریاض، عبدالعزیز بن سعود بن نایف 
رئیس  و  کشور  وزیر  عبدالعزیز  بن 
شورای عالی حجو سعود بن سلمان 
مسئوالن  از  چند  تنی  و  عبدالعزیز 

سعودی قرار گرفت.
سفر  این  در  که  سعودی  پادشاه 
تنی چند از شاهزادگان و مسئوالن ملی 
از جمله شاهزادگان ترکی بن سلمان 
بن  نایف بن سلمان  بن عبدالعزیز و 
عبدالعزیز و بندر بن سلمان بن عبدالعزیز 
و نیز خالد بن عبدالرحمن العیسی وزیر 
مشاور و رئیس دیوان پادشاهی، خالد 
بن صالح العباد رئیس تشریفات دربار، 
حازم بن مصطفی زقزوق رئیس امور 
الشریفین،  الحرمین  خ��ادم  شخصی 
عقال بن علی العقال نایب رئیس دیوان 
السالم  عبدالعزیز  بن  تمیم  پادشاهی، 
معاون منشی مخصوص پادشاه، ترکی 
بن عبدالمحسن آل الشیخ مشاور دیوان 
صقر  ب��ن  سهیل  ژن���رال  و  پادشاهی 
المطیری فرمانده گارد پادشاهی جناب 
خادم الحرمین الشریفین را همراهی می 
برنامه های  پادشاه در جریان  کردند 
در دست اجرا با هدف تامین امنیت و 

آسایش حجاج بیت هللا قرار گرفتند.

خادم الحرمنی الشریفنی پادشاه سلمان بن عبد العزیز در مشاعر منا شامگاه 9 ذى الحجه )واس(

کشورهای اسالمی عید 
قربان را جشن گرفتند

خادم حرمین هزینه های ذبح همه 
حجاج مهمان خود را تقبل کرد 

بازدید وزیر کشور از مرکز عملیات امنیتی در مکه
مکه مکرمه : الشرق االوسط 

نایف وزیر کشور  شاهزاده عبدالعزیر بن سعود بن 
با حضور در مرکز یکپارچه  و رئیس کمیته عالی حج 
عملیات امنیتی در مکه مکرمه بر روند امور در مرکز 
نظارت کرده و از میزان آمادگی نیروهای امنیتی مشغول 
در مرکز در راستای خدمت رسانی به حاجیان خانه خدا 

در موسم حج امسال اطالع یافت.
با آرزوی موفقیت برای کارکنان مرکز  وزیر کشور 
در ادای وظیفه خود در زمینه تحقق نگرش های خادم 
پادشاه سلمان بن عبدالعزیز و ولی  الشریفین  الحرمین 

عهد ایشان شاهزاده محمد بن سلمان اباز امیدواری کرد 
که این مرکز گامی مثبت در راستای محافظت از امنیت و 

سالمت میهمانان سرزمین وحی بردارد.
الصالح  دی��دار، ژن��رال عبدالرحمن  این  در جریان 
امنیتی در وزارت خارجه و  فرمانده مرکز ملی عملیات 
ناظر عام مرکز یکپارچه عملیات امنیتی مکه با اشاره این 
که این مرکز در تمام طول سال مشغول خدمت رسانی و 
اخذ گزارش های شهروندان سعودی و شهروندان غیر 
سعودی مقیم در این کشور است بیان کرد که عالوه بر 
این، این مرکز مسئولیت اجرای چندین برنامه امنیتی را 

در جریان مراسم حج بر عهده دارد.



وأذن في الناس بالحج

کسانی که تالش های عربستان سعودی در حج را کوچک می شمارند خدمات رسانی به حجاج را از نزدیک ببینند

خالد الفیصل: 300 هزار نظامی و غیرنظامی برای خدمت به حجاج بسیج شده اند
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مکه ی مکرمه - واس

اداره ی کل امور مسجد الحرام ومسجد نبوی امروز 
موفقت نخستین مرحله ی برنامه ی موسم حج امسال 
این  ۱۴۳۸ هجری قمری را اعالم کرد، و کارکنان 
سازمان در زمینه های فنی، هندسی، دعوی، علمی، 
راهنمایی و ارشادی خدمات الزم را به حجاج بیت هللا 

الحرام ارائه دادند.

دکتر عبدالرحمن السدیس رئیس کل اداره ی امور 
حرمین شریفین در این رابطه گفت: ما امسال شاهد 
برنامه های متفاوت اداره ی کل امور مسجد الحرام و 
مسجد نبوی بودیم، و این اداره  و کارکنانش از هیچ 
تالشی برای خدمت رسانی به میهمانان الهی فروگزاری 
پنجمین دوره ی  آنچه در توان داشتند در  نکردند و 
برنامه ی »خدمت به حاجیان و عمره گزاران مدال 

افتخار ماست«  به میهمانان الهی ارائه دادند.

منی : الشرق االوسط

اداره کل گذرنامه از ورود ۱.752.0۱4 حاجی از 
طریق گذرگاه های مختلف زمینی، دریایی و هوایی برای 

ادای فریضه حج سال ۱4۳۸هـ، خبرداد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 
)واس( 54%  حجاجی که از خارج کشور وارد سرزمین 
حرمین شریفین شده اند را مردان، و 46% آنان را زنان 

تشکیل می دهند.
ادای مناسک حج  امسال برای  تعداد حجاجی که 
وارد کشور شده اند، در مقایسه با سال گذشته %۳2 
اداره کل گذرنامه  افزایش را نشان می دهد، بگفته 
از  تعداد ۱میلیون 64۸ هزار ۳۳2 حاجی  به  امسال 
طریق هوایی، بیش از ۸۸ هزار حاجی از طریق زمینی 
و ۱4 هزار ۸27 حاجی از طریق دریا وارد عربستان 

سعودی شده اند.

مشاعر مقدس: إبراهیم القرشي

امیر مکه  مشاور خادم حرمین شریفین، 
مکرمه و رئیس کمیته مرکزی حج اعالم کرد؛ 
۳00 هزار نظامی و غیرنظامی برای خدمت 
رسانی به حجاج توسط عربستان سعودی بسیج 

شده اند.
الفیصل« در نشست خبری که در  »خالد 
محل امارت خود در منی برگزار شد، از »سلمان 
بن عبدالعزیز« خادم حرمین شریفین و پادشاه 
اهتمام ویژه و راهبری های  دلیل  به  سعودی 
ارائه بهترین خدمات به  همیشگی خود برای 
مهمانان حرم الهی، همچنین از ولی عهد به دلیل 
ارشاد متولیان در امور حج و نیز وزیر کشور 
و رئیس کمیته عالی حج به دلیل پیگیری های 

مربوطه تقدیر و تشکر کرد.
او در ادامه از ثبت و ضبط ۱0۱ کاروان 
صوری حج، جلوگیری از ورود غیرقانونی 490 
نفر و 2۱9 خــودرو به مکه و مشاعر  هزار 
از خارج  تعداد حجاجی که  افــزود:  خبرداد و 
از مرز 2  اند  و داخل عربستان مشرف شده 
میلیون نفر نگذشت، به طوری که تعداد حجاج 
خارجی به ۱,752,0۱4 و تعداد حجاج داخلی به 
۱26,092 شهروند و ۱02,9۳6 مقیم رسیده 
تعداد ۱564 حاجی قطری به  است. همچنین 
منظور انجام مناسک حج امسال وارد عربستان 
سعودی شدند، در حالی که تعداد حجاج قطری 
که سال گذشته به حج مشرف شده بودند ۱2۱0 

نفر بود.

امیر خالد الفیصل همچنین از آمادگی قطار 
مشاعر برای جابجایی ۳65 هزار حاجی خبر داد 
و افزود: هیأت توسعه و پیشرفت مکه مکرمه 
۱4 پروژه عمرانی به منظور آسان سازی حج 
و تامین رفاه حجاج با اعتبار ۳00 میلیون لاير 
سعودی )معادل ۸0 ألف دوالر( را به سرانجام 
برای  اتوبوس  هــزار  او 2۱  گفته  به  رساند. 
نظر  در  نیز  نفر  میلیون   2 از  بیش  جابجایی 

گرفته شده است.
او درباره نقش وزارت بهداشت نیز اظهار 
کرد: این وزارت ۳0 هزار پزشک و بهیار را 
مأمور، 5000 تخت در مکه و مشاعر مقدس و 
550 اتاق مراقبت های ویژه را در نظر و ۱۳5 
مرکز بهداشت و ۱7 بیمارستان را برای خدمات 
همچنین  است.  کرده  مجهز  حجاج  به  رسانی 
پیشرفته  به  اکیپ پزشکی میدانی مجهز   ۱00

ترین خدمات پزشکی در مشاعر مستقر شده اند. 
همچنین 400 نفر از کسانی که قادر به انجام 
به دلیل وضعیت سالمتی نیستند  مناسک حج 
توسط کاروان پزشکی خادم حرمین شریفین به 

این مهم دست می یابند.
اقدامات صورت گرفته  الفیصل در تشریح 
وزارت  کرد:  اضافه  مربوطه  نهادهای  توسط 
دارایی مراکزی برای اقامت حجاج در عرفات، 
منا و مزدلفه برای بیش از 5۱ هزار نفر مورد 
حوادث  و  العاده  فوق  های  حالت  در  استفاده 
ایجاد کرده است. همچنین وزارت  ناگهانی را 
شهرداری و امور روستایی بیش 2۳ هزار نفر 
و  در مکه  نظافت محیط  اقدامات  انجام  برای 
مشاعر مقدس در ایام حج را مامور کرده است. 
همچنین شرکت ملی آب ۱۸ میلیون مترمکعب 
آب در موسم حج با افزایش 2۱ درصدی نسبت 

به سال گذشته پمپاژ می کند.
داد: ارزش اعتباری طرح های  ادامه  او 
شرکت برق ویژه موسم حج امسال به بیش از 
454 میلیون لاير )معادل ۱2۱ ملیون دوالر( 
رسیده است، همچنین پیش بینی می شود حداکثر 
بار در مکه و مشاعر مقدس به 4570 مگاوات 
خواهد رسید، همچنین کمیته آبرسانی در امارت 
ایام حج میان  مکه 22 میلیون بطری آب در 

حجاج توزیع می کند.
امیر مکه مکرمه با ابراز قدردانی از همه 
بهتر  کسانی که در ساماندهی و اجرای هرچه 
امنیتی  نیروهای  ویــژه  به  امسال  حج  موسم 
از همه شهروندان مکه  تا  افتخار دارم  گفت: 
برای اقدامات داوطلبانه خود قدردانی کنم. تعداد 
نیروهای داوطلب روز به روز بیشتر می شود 
و درها برای خدمات رسانی داوطلبانه به حجاج 

امتیازی  این  باز است،  اهالی مکه  برای همه 
است که خداوند به پادشاهی سعودی و ملت آن 

داده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخبار 
از رسانه و  علیه غربستان سعودی در برخی 
مخالف  ما  کــرد:  تاکید  مسئله  کــردن  سیاسی 
سیاسی کردن موسم حج هستیم و بهترین جواب 
به کسانی که تالش های عربستان سعودی در 
حج را کوچک می شمارند، این است که بیایند 
و خدمات رسانی به حجاج را از نزدیک ببینند، 
ما هدفی جز کسب رضای خدا و ثواب نداریم. ما 
خوشحالیم که برای افتخار خادمی به حجاج مورد 
حسادت و غبطه قرار می گیریم و این بهترین 
نشانه برای این است که ما کار می کنیم و اگر 

وعده دادیم انجام دادیم.
مشاور خادم حرمین شریفین درباره میزبانی 
نیز  حجاج قطری توسط خادم حرمین شریفین 
اقــدام در سابقه »سلمان بن  این  یــادآور شد: 
عبدالعزیز« خادم حرمین شریفین تازه و عجیب 
نیست، به ویژه اینکه برادران قطری ما مهمانان 
خدا هستند و خدمات رسانی به آنها بر ما واجب 

است.
پایان گفت:  رئیس کمیته مرکزی حج در 
پروژه توسعه مشاعر مقدس )منا، مزدلفه و 
عرفات( در مراحل پایانی خود توسط وزارت حج 
و عمره و با موافقت خادم حرمین شریفین به سر 
می برد، همچنین ایده راه اندازی دانشگاه حج 
و عمره توسط امارت مکه و ریاست حرمین در 

حال بررسی است.

خادم احلرمین الشریفین هزینه هدی 5000 حاجی میهمان را متقبل می شود
مکه مکرمه :الشرق االوسط 

پادشاه سلمان بن  الشریفین  الحرمین  خادم 
عبدالعزیز مخارج قربانی کردن از سوی پنج هزار 
از حاجیانی که امسال میهمان برنامه حج  نفر 
به  الشریفین هستند را  الحرمین  و همره خادم 

عهده گرفتند.
عبدهللا بن مدلج المدلج دبیر کل برنامه حج 
و عمره خادم الحرمین الشریفین با اعالم این خبر 
افزود که این حرکت پادشاه سعودی همه افرادی که 

در این چارچوب به زیارت خانه خدا آمده اند و از 
جمله خویشاوندان شهدای فلسطین، خویشاوندان 
شهدا و نیروی پلیس مصر و خویشاوندان شهدا 
در  کننده  ارتشیان سودانی شرکت  جانبازان  و 
اتباع ۸0  ائتالف در یمن و همچنین  نیروهای 
برنامه را در  این  دولت دیگر شرکت کننده در 

بر می گیرد.
وی با بیان این که این حرکت پادشاه سعوی 
چندان دور از انتظار نبوده و در راستای قدردانی 
از میهمانان زائر خانه خدا و لطف های همیشگی 

ایشان است افزود که این حرکت، نشانگر اهتمام 
ویژه پادشاه به برادران مسلمان و توجه ایشان به 
رفع نیازها و مایحتاج آنان و تالش برای وحدت 

کلمه مسلمانان می باشد.
این  تعداد کسانی که  این که  بیان  با  المدلج 
آنان شده بود  حرکت پادشاه سعودی شامل حال 
در سال گذشته 2400 نفر بود خاطر نشان کرد 
که پادشاه امسال دستور دادند که 5000 حاجی 
این مسئله شوند و در  برنامه مشمول  میهمان 
راستای اجرای این دستورات کمیته اجرایی برنامه 

الشریفین هماهنگی  الحرمین  حج و عمره خادم 
های الزم را با میهمانان و دست اندرکاران امر 

انجام داد.
برنامه میهمانان  خاطر نشان می شود که 
حج و عمره خادم الحرمین الشریفین در راستای 
از سراسر  اسالمی  هــای  با شخصیت  ارتــبــاط 
جهان و با تاکید بر برادری مستحکم سعودی با 
کشورهای عربی و اسالمی انجام می گیرد و از 
جمله میهمانان امسال میهمانانی از کشور قطر را 

نیز در بر می گیرد.

1.7 میلیون حاجی وارد سرزمین وحی شدندموفقیت نخستین مرحله  برنامه  حج
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آمادگى پلیس راهور تهران برای برگزاری مناز عید قربان

مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی برگزار شد

ایران در سئول کره جنوبی را متوقف كرد

نهاوندیان: باید ١٠ میلیون نفر را از زیر خط فقر باال بکشیم

مکه مکرمه : الشرق األوسط 

سرهنگ حسن عابدی با اشاره تمهیدات 
بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
برای تسهیل در تردد شهروندان و برپایی 
اظهار  عرفه  دع��ای  تر  شکوه  با  هرچه 
فاتب طبق  پلیس راهور  داشت: مأموران 
برنامه ریزی های پیش بینی شده در معابر 

حضور ۱۰۰ درصدی دارند.
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
از  امامزاده ها  اف��زود: در اطراف  پایتخت 
جمله امامزاده صالح، شاه عبدالعظیم حسنی، 
مساجد، تکایا، مهدیه تهران و به خصوص 
در منطقه ۱۲ تهران مأموران برای تسهیل 
در تردد شهروندان از ابتدا تا پایان مراسم و 
عادی شدن وضعیت ترافیک منطقه حضور 

خواهند داشت.
جانشین رییس ملیس راهور تهرانبزرگ 
درباره تسهیالت پلیس راهور در روز عید 
امروز  از ساعت ۲۴  اف��زود:  نیز  قربان 
پنج شنبه مأموران پلیس راهور در اطراف 
پاکسازی  به  مصلی مستقر شده و نسبت 
شهید  خیابان  ک��رد؛  خواهند  اق��دام  معابر 

خیابان  طول  جنوب،  به  شمال  قنبرزاده 
شهید بهشتی و خیابان رسالت و به طور کلی 
از خودروهای  محدوده اصلی دور مصلی 

پارک شده پاکسازی خواهند شد.
وی به شهروندان توصیه کرد که برای 
حضور در نماز عید قربان از مترو، اتوبوس 

و وسائط حمل ونقل عمومی استفاده کنند.
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
پایتخت با بیان این مطلب که مأموران پلیس 
راهور در اطراف مصلی از ساعت ۵:۳۰ 
دقیقه صبح مستقر خواهند شد، گفت: درهای 
مصلی از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح بر روی 
نمازگزاران باز خواهد شد؛ در همین راستا 
پارک خودروهای  پارکینگ های برای  نیز 
بهتر  البته  است؛  شده  پیش بینی  شخصی 
است شهروندان از وسائط حمل ونقل عمومی 

استفاده کنند.
ارنندگی  و  راهنمایی  ارش��د  مقام  این 
پایتخت اعالم کرد: برای روز عید قربان 
در  سنگین  نقلیه  وسائط  ت��ردد  محدودیت 
اطراف مصلی اجرا خواهد شد؛ محدودیت 
توقف خودروهای شخصی نیز برقرار است 

اما محدودیت تردد نداریم.

تهران :الشرق االوسط 

مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی سیاستمدار با سابقه کشورمان با 
حضور برخی از فعاالن سیاسی در حسینیه ارشاد برگزار شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز)پنجشنبه ۹ شهریور ۹۶( مراسم تشییع 
پیکر ابراهیم یزدی با حضور جمعی از فعاالن سیاسی و مردم تهران در 

حسینیه ارشاد برگزار شد.
در این مراسم شخصیت های سیاسی از جمله عبدهللا نوری، مرتضی 
الویری، فیض هللا عرب سرخی، حجت نظری، علی شکوری راد، ولی هللا 
شجاع پوریان، صادق زیباکالم، محمدرضا خاتمی و ... حضور داشتند. 
حجت االسالم والمسلمین دعایی بر پیکر ابراهیم یزدی نماز میت اقامه کرد.
در مراسم تشییع پیکر یزدی، حاضران با در دست داشتن تصاویر او 
شعارهایی نظیر »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، یزدی آزادی 
خواه پیش خداست امروز«، »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، 
محمد مصدق صاحب عزاست امروز« و » یزدی، بازرگان نهضت ادامه 
دارد« را سر می دادند. به گزارش ایسنا، پیکر ابراهیم یزدی پس از تشییع 

جهت تدفین به قطعه دو بهشت زهرای تهران منتقل شد.

تهران :الشرق االوسط 

معاون اقتصادی رئیس جمهور میگوید اکنون ۱۰ میلیون 
نفر زیر خط فقر هستند که زیر خط فقر قرار دارند و ما برنامه 

داریم که آنها را از خط فقر باال بکشیم.  
نهاوندیان همچنین تصریح کرد: هدفگذاری کردیم در چهار 
سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ 
باالتر  فقر  از زیر خط  باید  اقتصاد  نفر سطوح زیرین  میلیون 
بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد میزان پرداختی به خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سه برابر شود. اگر نگاه 
ویژه درباره کسانی که از رشد منتفع نشدهاند، داشته باشیم به 

تعریف خود از رشد فراگیر خواهیم رسید.  
او درباره خط فقر هم گفت: در ایران، یک و نیم دهک از 
۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب 
با درآمد سرانه و معیشت، تعریف می شود. مسئول تعیین خط 
فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هر سال این 

خط را تعیین می کند.

تهران :الشرق االوسط 

تیم ملی فوتبال ایران با یک بازیکن کمتر 
مقابل کره جنوبی هم تسلیم نشد و رکوردهایش 

را حفظ کرد.
تیم ملی  به گزارش خبرگزاری فارس، 
فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 

از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه جام جهانی 
سئول و در حضور ۶۳ هزار و ۱۲۴ تماشاگر 
به مصاف کره جنوبی رفت. این بازی برای 
آنها  و  است  تشریفاتی  ای��ران  پوشان  ملی 
صعودشان را به جام جهانی قطعی کرده بودند.  
بازی با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.
تیم ملی ایران در حالیکه صعودش پیش 

از این بازی قطعی شده بود با این حال در این 
مسابقه حیثتی به خوبی جنگیدند و با وجود 
اینکه تقریبا یک نیمه ۱۰ نفره بازی  کرد اما 
مقابل کره جنوبی تسلیم نشد و همچنان رکورد 

گل نخوردنش را حفظ کرد.
کره جنوبی هم با یک امتیازی که در این 
بازی گرفت وضعیتش برای صعود قطعی به 

روز آخر کشیده شد.
تیم ملی ایران تا پیش از دیدار مقابل کره 
جنوبی ۱۰۱8 دقیقه گلی از حریفان خود در 
بازی های رسمی دریافت نکرده بود. آخرین 
گل دریافتی ایران در بازی های رسمی نیز در 
دقیقه 6۲ دیدار مقابل ترکمنستان در مرحله 
اول انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه بود.

شاگردان کارلوس کی روش با گل نخوردن 
در بازی برگشت مقابل کره جنوبی رکورد گل 

نخوردن خود را با ۱۱۰8 دقیقه رساندند.
از ساعت ۱۹:۳۰ سه  ای��ران  تیم ملی 
شنبه ۱4 شهریور در آخرین دیدار خود در 
مرحله انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی 

میزبان سوریه خواهد بود.



وأذن في الناس بالحجوأذن في الناس بالحج

مكة مكرمه: الشرق األوسط
 

متری   500 در  بیعت  مسجد 
جمرات در مکه مکرمه واقع شده 
است که حجاج با حضور در منطقه 
جمرات از این مسجد که نخستین بیعت 
انجام گرفته  این مکان  در اسالم در 
بازدید  دارد،  تاریخی  اهمیت  است و 

می کنند.
این مسجد دارای مصالیی بدون 
سقف است و تنها یک محراب و یک 
حیاط بزرگ دارد و در مکانی نزدیک 
مکه مشرف به منطقه منا از ناحیه 
شمالی در سفح جنوبی در نزدیکی 
البیعه واقع  یا شعب  شعب االنصار 
به عبارت دیگر؛ مسجد  شده است. 
البیعه در سمت چپ کسی قرار دارد 
که به منا می رود و میان آن و عقبه 
فاصله ای اندک است و مکان آن به 
ِشْعب البیعه و ِشْعب االنصار شهرت 

دارد.
به  بیعت  مسجد  ساخت  تاریخ 
سال ۱۴۴ هجری قمری باز می گردد. 
خلیفه عباسی  زمان  در  این مسجد 
المنصور« در مکانی که  »ابوجعفر 

بیعت اسالم صورت گرفته  نخستین 
است، ساخته شد.

دو کتیبه در آن به یادگار مانده 
که روی یکی از آنها نوشته شده؛ به 
دستور عبدهللا – امیرالمؤمنین)اشاره 
به خلیفه عباسی(، این مسجد ساخته 

شده و در آن دو رواق از دو جهت 
به طول 23 ذرع و  یمانی  شامی و 
به عرض ۱4.5 ذرع که هرکدام به 
اند؛  شده  مسقف  گنبد  سه  واسطه 
دارای دو در و طول مسجد از محراب 
تا آخرین ایوان تقریبا 38 ذرع است.

از  بخشی  همچنان  مسجد  این 
باستانی و سنگ  مساحت و نقوش 
نگاره های تاریخی خود را حفظ کرده 
است؛ به طوری که یک نقش نگاره 
آن تاریخ عمارت آن را ثبت می کند 
و آخرین یادگار آن دوره مصادف با 

625 هـ. است.
این مسجد تا پیش از توسعه جدید 
به  بلندی ها  مشعر منا و برداشتن 
پیاده ها  منظور روان سازی حرکت 
اتوبوس ها، در پشت کوه مخفی  و 
اینکه در نزدیکی پل  تا  مانده بود، 

جمرات رخ نمود.
بیعت اول عقبه، در سال دوازدهم 
بعثت)62۱م(، در موسم حج در این 
از  مکان صورت گرفت. دوازده تن 
هفت خانواده دو قبیله اوس و خزرج 
دیدار کردند  پیامبر)ص(  با  در عقبه 
و اسالم آورده و با رسول خدا)ص( 
عقبه  در  دوم  بیعت  کــردنــد.  بیعت 
سیزدهم  ســال  حــج  موسم  در  نیز 
بعثت)622م(، در محل مسجد البیعه 

واقع شد.  
در این بیعت 73 تن زن و مرد از 
اهالی مدینه منوره حضور داشتند و از 
پیامبر اکرم )ص( خواستند تا به مدینه 
تا چه زمانی  هجرت کنند و گفتند: 
بگذاریم رسول هللا )ص( در کوه های 
مکه مورد تعقیب و گریز بماند. این 
بیعت کبری مشهور شد و  به  بیعت 
 ۱44 سال  در  المنصور  جعفر  ابو 
بیعت  ـــ)76۱م( مسجدی در محل  ه
ساخت؛ همان گونه که در کتیبه ای که 
همچنان روی دیوار مسجد به سمت 
قبله در خارج از آن ثبت شده است 
در حالی که دارای یک حیاط روباز و 

با سایه بانی رو به جلو است.

با حفظ مساحت و کنده کاری های باستانی؛

مسجد»بیعت«؛ شاهدی بر نخستین مکان بیعت در اسالم
مكه مكرمه: الشرق األوسط

  
تاریخ پدیدآمدن آب چاه زمزم به 
دوره حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم 
السالم( برمی گردد، چاهی  )علیهما 
مشهور در مسجدالحرام در فاصله 2۱ 
متری شرِق کعبه در پاک ترین قطعه 

ای در زمین واقع شده است.
در دلیل نامگذاری آن آمده است 
پای  زیر  آب  آنکه  از  بعد  هاجر  که 
با ریگ  ها دور  اسماعیل آشکار شد 
آن را گرفت تا آب در آنجا جمع شود. 
)زّم یعنی جلو چیزی را گرفتن یا جمع 
کردن(. در حدیث آمده است است: خدا 
مادر اسماعیل را بیامرزد که اگر جلوی 
زمزم را نمی گرفت چشمه ای گوارا 

می شد.
آغـــاز، چشمه ای  ــن چــاه، در  ای
بوده که به لطف خداوند برای حضرت 
اسماعیل جاری شده است. هنگامی که 
حضرت ابراهیم )ع( گفت: )پروردگارا 
برخى از فرزندان و خاندان خویش را 
در صحرایى غیر قابل كشت نزد خانه 
حرمت یافته تو سكونت دادم.( زمانی که 
حضرت ابراهیم )ع( همسرش هاجر و 

فرزندش اسماعیل را در سرزمین مکه 
قرار داد، به همراه آنها یک مشک آب 
و مقداری خرما گذاشت و سپس او از 
مکه خارج شد. هنگامی که این توشه 
به پایان رسید تشنگی بر آنها چیره شد. 
تشنگی فرزند، مادر را به تالش برای 
یافتن آب وا داشت. هاجر در پی آب، 
فاصله میان کوه »صفا و مروه« را به 
پیمود  گمان دیدن آب دوان دوان می 
تا  نبوده.  بار سرابی بیش  ولیکن هر 
اینکه صدایی از سمت کودکش می آید، 
سپس گفت: صدا را شنیدی، آیا کمکی 
می کنی. سپس به سمت کودک آمد و 
به اعجاز الهی به ناگاه از زیر صورت 
اسماعیل چشمه ای ظاهر شد و آب 
با دستان خود آب در  او  فــوران زد. 
مشک می گذاشت. که حضرت )ص( 
فرمودند: )اگر رهایش می کرد به یک 
یا گفته: نهری  تبدیل می شد،  چشمه 

گوارا.(
منابع تاریخی آورده اند که رسیدن 
به  تقریبا  حضرت اسماعیل به مکه 
سال ۱9۱0 قبل از میالد برمی گردد 
که در همان اثنا چاه زمزم پدید آمد و 
به روایت  پدیدآمدن زمزم  میان ما و 

تقویم هجری تقریبا 4 هزار سال است.
اقامت  از آن که جمعیت و  پس 
قبائل در مکه مکرمه بیشتر شد، چاه 
زمزم خشک شد یا گفته شده  مخفی 
اما پیشرفت  بود؛ شهر مکه مکرمه 
منزلت  و  جایگاه  و  یافت  توسعه  و 
زیادی به دلیل وجود کعبه و همچنین 
جایگاه جغرافیایی و شکوفایی موقعیت 

تجاری پیدا کرد. عبدالمطلب بن هاشم 
پدر بزرگ پیامبر بنا بر روایات مختلف 
پس از آنکه شبی در خواب دید که به 
او فرمان می دهند که نقطه ای خاص 
را حفر کند، با کمک فرزند خود همان 

نقطه را حفر کرد.
او مسئولیِت سقایت حاجیان را بر 
عهده داشت. او آب را در كوزه  هایى 

یا سبوهایی كه آن را دورق مى  نامند 
می ریخت و به حجاج می داد. گنبدهایی 
روی چاه ساخته شد؛ یک گنبد چاه بر 
دارد و گنبدی بزرگتر  روی چاه قرار 
اتاق زائران را می پوشاند. از آن پس 
حاجیان کعبه از آب زمزم می نوشیدند 
و سقایت حاجیان به شغلی شریف و 
گرانمایه مبدل گشت. در هنگام ظهور 

این شغل در دست عباس بن  اسالم، 
عبدالمطلب بود.

گنبدهای چاه در آغاز والیت امیر 
الرفیق و  الشریف عون  مکه سابق 
شیخ حرم عثمان نوری پاشا به دلیل 
سیل عظیمی که به مشجد الحرام زد و 
بسیاری از کتب و اشیاء را از بین برد، 
برداشته شدند؛ آنها در سال ۱3۱0هـ. 
از  از یکی  مجبور شدند کتاب ها را 
گنبدها و در دارالکتاب که مدرسه ای 

در باب الدریبه است، منتقل کنند.
در  ــزم  زم چــاه  موقعیت  اكنون 
اما  نزدیکی کعبه مشرفه واقع شده، 
دهانه آن ۱.56 متر زیر سطح مطاف 
با  نیز  کتیبه ای گردشکل  دارد.  قرار 
به  )بئر زمزم( در پشت مقام  عنوان 

سمت چپ کعبه نصب شده است.
آب زمزم را به صورت آبسردکن 
های بزرگ را در نقاط مختلف داخل 
و خارج مسجدالحرام کارگذاری شدند، 
به صورتی که 733 شیر و 8 هزار 
آبسردکن در موسم های حج و ماه 
مبارک رمضان به این چاه متصل می 
شوند. این آب ها به واسطه یخ ساخته 
شده از آب چاه زمزم خنک می شوند.

گنبدهای چاه در آغاز واليت امری مکه سابق الشريف عون الرفيق برداشته شدند

زمزم؛ آبی معجزه و چشمه ای جوشان

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، حجاج 
بیت هللا الحرام از صبح دیروز برای ادای یکی 
از مهمترین ارکان حج ابراهیمی که وقوف در 
عرفه است و همپای مهم ترین اعیاد مسلمانان به 
شمار می آید، در صحرای عرفات حضور یافتند.
طبق اعالم مقامات سعودی، تمامی اقدامات 
پیشگیرانه اتخاذ شده است و بیش از ۱00 هزار 
نفر از نیروهای امنیتی و 30 هزار مسئول در 
زمینه بهداشت به منظور حفظ سالمت حجاج و 
این منطقه مستقر  امدادی در  ارائه کمک های 

شده اند.
حدود دو میلیون مسلمان روز  چهارشنبه 
ادای مناسک حج را با پوشیدن لباس احرام و 
رفتن به چادرهای منا در خارج مکه مکرمه در 

روز ترویه آغاز کردند.
خالد فیصل، امیر منطقه مکه مکرمه اعالم 
کرد تعداد حجاج امسال حدود 426 هزار حاجی 
) نزدیک به نیم میلیون حاجی( افزایش داشته 

است.
تعداد حجاج )  آمارهای اعالم شده،  طبق 
اند و  آمده  از کشورهای دیگر  چه حجاجی که 
چه حجاجی که از شهروندان عربستان سعودى 

هستند( تا بعد از ظهر دیروز پنج شنبه به بیش 
از 2 میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است.

برخی از حجاج روز گذشته و پیش از رفتن 

به منا، نماز را در مسجدالحرام اقامه کردند و 
پس از حضور در منا، عازم عرفات در شرق 

مکه شدند.

گفتنی است برخی حجاج با پای پیاده عازم 
منا شده و برخی دیگر بوسیله اتوبوس به این 

سرزمین آمدند.

صحرای عرفات  ميزبان حجاج بیت اهلل احلرام
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کاهش زمان اعزام زائران به عرفات

  ۸۶ هزار حاج ايرانی در عرفات 
مستقر شدند

 8۶ انتقال  آغازعملیات  با  همزمان 
ایرانی خانه خدا به  هــزار و 300 زائــر 
ایرانی  سرزمین عرفات؛ سرپرست زایران 
از واحدهای حمل و نقل ترددی و راهنمای 

حجاج ستاد مکه مکرمه بازدید کرد.
آقای حمید محمدی  بازدید که  این  در 
رییس سازمان حج و زیارت و شماری از 
مسئوالن ستادی و اجرایی بعثه و سازمان 
حج حضور داشتند، مسئول واحد حمل و 
انجام شده  اقدامات  از آخرین  نقل ترددی 
برای نقل و انتقال زائران به صحرای عرفات 
گزارشی را به اطالع علی قاضی عسکر  

نماینده امور حج و زیارت رساند.
از حمیدرضا  نقل  به  خبرگزاری مهر 
محمدی مسئول حمل و نقل ترددی ستاد مکه 
مکرمه در گزارش خود گفت که عملیات 
اعزام زائران ایرانی از بعدازظهر چهارشنبه 
آغاز شده و تا ساعات اولیه بامداد پنجشنبه 

ادامه خواهد یافت.
وی گفت: تدابیر و برنامه ریزی های 

دقیقی برای نقل و انتقال زائران انجام شده 
است تا در کمترین زمان ممکن مسیر مکه 
به سرزمین عرفات را با اتوبوس طی کنند.
با  امور حج و زیارت گفت:  نماینده  
انتقال  انجام شده زمان  برنامه ریزی های 
حجاج کشورمان به عرفات که درسالهای قبل 
بعضا تا حدود  7 ساعت به طول می انجامید 

در زمان بسیار کوتاهتری انجام می شود.
علی قاضی عسکر ابراز امیدواری کرد: 
عملیات حج 9۶ که تاکنون به خوبی انجام 

شده است، تاپایان با موفقیت ادامه یابد.
حمید محمدی معاون وزیر و رییس 
سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه به 
بازدید خود از چادرهای منا و عرفات اشاره 
کرد و گفت: همه امکانات الزم برای بیتوته 
و اقامت زائران در صحرای عرفات و منا 

آماده شده است.
وی گفت: چادرها، همگی مفروش و 
تا ان شاءهللا زمینه  مجهز به کولر است 

آسایش بیشتر زائران فراهم شود.
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بلومبرگ: درآمدهای غیر نفتی سعودی به بیش از 80 میلیارد می رسد

سرمایه داران سعودی 2 میلیارد دالر در مصر سرمایه گذاری می کنند

رياض: الشرق األوسط

کالنال تلويزيونی بلومبرگ با اشاره به  گزارشی 
از “بانک آف آمريکا” بيان کرده که درآمدهای غير 
نفتی سعودی در سال آينده به بيش از 80 ميليارد لایر 
اين  تواند تالش های  اين مسئله می  خواهد رسيد و 
اهداف طرح 2030 در راستای  کشور را در تحقق 
کاستن از سهم نفت خام در بودجه خود سرعت ببخشد.

جان ميشل صليبا کارشناس بلومبرگ با اشاره به 
اين خبر می افزايد که اين افزايش درآمدها افزون بر 
درآمدهای ناشی از افزايش ماليات بر نوشابه های گاز 
دار و دخانيات ناشی از افزايش ماليات ارزش افزوده 
و ماليات کاالهای لوکس و مواردی از اين قبيل است.

در همين زمينه انتظار می رود که کسری بودجه 
سعودی در فصل چهارم سال 2017 به لطف افزايش 
28 درصدی درآمدهای نفتی و کاهش مخارج کاهش 
يابد اما با اين وجود ما همچنان در سال 2017 شاهد 

کاهش 17 درصدص درآمدهای غير نفتی باشيم.
صليبا در توضيح اين نکته می گويد که درآمدهای 
غير نفتی سعودی در نيمه نخست سال 2017 کمتر 
با اجرای  انتظار می رود که  اما  اين مقدار است  از 
افزايش  برنامه اصالحات مالی در سال 2018 دچار 

فراوان شود.

رياض: الشرق األوسط

وزارت سرمايه گذاری و همکاری های 
بيانيه ای اعالم کرده  المللی مصر در  بين 
از کشور سعودی  دارانی  است که سرمايه 
در نظر دارند مسرمايه هايی به مبلغ 2.1 
مليارد دالر را به بازارهای مصر تزريق کنند.
اين وزارت مجموعه  بيانيه  بر اساس 
اقتصادی آل شربتلی در نظر دارد با همکاری 
سرمايه دار سعودی فهد الشبکشی اين مبلغ 
را در زمينه پروژه هايی در حوزه هتلداری 
الشيخ و  و کمپ های گردشگری در شرم 
غردقه و همچنين در حوزه توليد سيمان و 
ديگر پروژه های ساختمان سازی سرمايه 

گذاری کند.
عبدالرحم شربتلی در ديدار با سحذ نصر 
بين  وزير سرمايه گذاری و همکاری های 
بيان کرده است که  قاهره  المللی مصر در 
اين  مجموع سرمايه گذاری های مشترک 
گروه و گروه سرمايه گذاری سبکشی در 
بازارهای مصر بالغ بر 3 ميليارد دالر خواهد 

بود.
حرف های شربتلی کمتر از يک ماه پس 
از تصميم سرمايه دار مشهور سعودی وليد 
بن طالل برای سرمايه گذاری 800 ميليون 
دالری در حوزه هتلداری در مصر و به دنبال 
با هدف جذب  قانونی جديد در مصر  وضع 
سرمايه های خارجی برای خروج از بحران 

اقتصادی بيان می شود.
همکاری  و  گ���ذاری  سرمايه  وزي��ر 
المللی مصر در ماه می گذشته  بين  های 

در حاشيه اجالس شورای سرمايه گذاران 
مصر و سعودی با سرمايه گذاران سعودی 
ديدار کرده و از آن ها برای سرمايه گذاری 

افزايش ميزان سرمايه گذاری  در مصر و 
اين کشور به 51 مليارد دالر  سعودی در 

دعوت کرده بود.

بندر جده قطب اقتصادى عربستان سعودى 

حضور 2۵ شرکت در مناقصه 
نیروگاه بادی عربستان سعودى

رياض: الشرق األوسط

عربستان سعودی 2۵ شرکت را واجد صالحيت برای 
شرکت در مناقصه ساخت يک نيروگاه بادی در شمال اين 

کشور شناخت.
به گزارش ايسنا، دفتر توسعه پروژه انرژی تجديدپذير 
ب��رای حضور  ان��رژی عربستان 2۵ شرکت را  وزارت 
نام های بزرگی در بخش  در مناقصه برگزيده که شامل 
 EDF پاور،  انل گرين  اکسيونا،  انرژی تجديدپذير مانند 
Energies Nouvells و همچنين غول های فناوری 
و  ماروبنی  زيمنس،  واحدهای  الکتريک،  جنرال  مانند 
ميتسويی هستند. اين شرکت ها برای مناقصه پروژه دومه 

الجندل ۴00 مگاواتی به مرحله بعدی راه پيدا کردند.
عربستان سعودی در ژوييه از شرکت ها برای حضور 
در مناقصه دعوت کرد و تا 10 اوت برای ارايه درخواست 

مهلت داد.
بر اساس گزارش اويل پرايس، اين کشور اعالم کرده 
که دومه الجندل دومين مناقصه برای دور اول برنامه ملی 
انرژی تجديدپذير است که بخشی از افق 2030 است و 
افزايش سهم انرژی های تجديدپذير در سبد انرژی عربستان 

را هدف گرفته است.

رياض: الشرق األوسط

شرکت سعودی معادن که در حوزه معدن فعاليت می 
اولين محموله فسفات خود را به وزن  کند اعالم کرد که 
26 ميليون طن متر از معدن وعد الشمال که يکی از معادن 
تابعه اين شرکت است از طريق راه آهن شمال به سواحل 
شرقی سعودی منتقل نموده و از آن جا صادر نموده است.
در اين راستا خالد الفالح وزير انرژی و صنعت و معدن 
و رئيس هيئت مديره شرکت معادن اشاره کرد که دولت 
الشريفين مبلغ 2 ميليارد  الحرمين  پادشاه سعودی خادم 
برای تکميل زيرساخت های منطقه وعد  لایر سعودی را 
الشمال و از جمله شهرک صنعتی اين منطقه تخصيص داده 
تا بتواند راهگشای سرمايه گذاری های بخش خصوصی در 

اين منطقه رو به رشد باشد.
خالد المديفر رئيس اجرايی شرکت نيز گام اين شرکت 
را در صادرات اولين محموله فسفات معدن وعد الشمال را 
گامی بلند برای شرکت معادن و شرکای تجاری آن که 30 
ميليارد لایر در ساخت مجتمع توليد فسفات سرمايه گذاری 

کرده اند می داند. 
رئيس اجرايی معدن فسفات وعد الشمال نيز صادرات 
بلند در  اين معدن را يک گام  از فسفات  اولين محموله 
راستای تحقق اهداف حرفه ای اين شرکت و آغاز مرحله 

عملياتی بهره برداری از اين معدن می داند.

شرکت سعودی معادن اولین محموله 
از تولیدات فسفات خود را از

 معدن وعد الشمال صادر می کند
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مکه مکرمه : الشرق االوسط 

وزارت حج و عمره پادشاهی سعودی 
با اشاره به اختصاص شماره رایگان 

8004304444 برای پرسش های حاجیان 
اعالم نمود که این شماره پذیرای تماس 

های حاجیان و عمره گزاران داخل و خارج 
سعودی خواهد بود.

وزارت حج و عمره سعودی با بیان این 
خبر افزود که اختصاص این شماره با 

هدف پذیرش رایگان تماس ها از سوی حج 

گزاران و عمره گزاران و زائران از درون 
و بیرون کشور سعودی و طرح شکایت 

ها و نظرات و پیشنهادات آنان انجام گرفته 
است. هدف از این کار کسب هر چه بیشتر 

رضایتمندی حاجیان و عمره گزاران و 
همه شهروندان و مقیمانی است که از این 

سرویس استفاده می کنند و وزرات با تمرکز 
بر پیشنهادها و انتقاداتی که از این راه به آن 

ها دست می یابد کار ارشاد و راهنمایی و 
حل و فصل امور حجاج بیت هللا الحرام را 

انجام خواهد داد.

قاضی  بن عبدهللا  مهندس عارف  : واس   منی 
معاون شهرداری مکه مکرمه در امور مشاعر 
خدماتی  مراکز  آمادگی  از  مواسم،  و  مقدسه 
شهرداری در مشعر عرفات خبر داده خاطر 
نشان کرد مراکز خدماتی شهرداری عملیات 
آم��اده سازی  آم��اده سازی سیستم روشنایی و 
تمیزکاری و  خیابانها و جاده ها و نظافت و 
مبارزه با حشرات و فعالیت های زیست محیطی 
و جابجایی تیم های میدانی و زباله دانی ها را، 

قبل از وقت تکمیل نموده است.
شهرداری مکه مکرمه مشعر عرفات را از 

بخاطر سهولت کار از لحاظ جغرافیایی به سه 
مرکز خدماتی تقسیم نموده و برای هر مرکز 

تعدادی از کارگران و وسایل مورد نیاز را 
تخصیص داده است، همچنین مشعر مزدلفه را 

به سه منطقه تقسیم نموده است جنوب مزدلفه، 
مشعرالحرام و مزدلفه شمالی.

مهندس قاضی توضیح داد که تمامی تیم های 
شهرداری و وسایل آن در مشعر عرفات در 

حالت آماده باش کامل قرار دارند، و برای 
تعامل با شرایط ازدحام شدید وسایل ودستگاه 

های کوچک و دستی آماده شده است تا در 
مدت زمان کوتاه بیشترین میزان زباله ها را 
بدون ایجاد هیچ گونه خلل به حرکت ترافیک 

و عابران پیاده، جمع آوری نماید.
همچنین بخاطر دشواری حرکت وسایل نقلیه 
برای جمع آوری زباله ها در داخل مشاعر 
مقدسه، از ذخیره گاه های زمینی که برای 
ذخیر سازی موقت زباله ها آماده شده است 

استفاده می شود.

آمادگى نيروهاى آتش نشان براى خدمت رسانى به حجاج در مزدلفه

مكه مكرمه: الشرق االوسط 

نیروهای آتش نشانی سعودی موجود در مشعر 
مزدلفه فرآیند امداد رسانی به حاجیان خانه 
خدا را که از دیروز عصر و به قصد شب 

ماندن به این مشعر سرازیر شده اند را آغاز 
کردند.

فرماندهی آتش نشانی با بیان این خبر اعالم 
کرد که نیروهای آتش نشان خود را برای 
رویارویی با همه سناریوهای ممکن و از 

جمله برای دخالت فوری برای حل بحران 
های احتمالی در مزدلفه که امشب شاهد 

حضور میلیونی حجاج است آماده کرده اند.
از جمله خدمات نیروهای آتش نشان به 
میهمانان خانه خدا می توان به نظارت 

پیشگیرانه بر خیمه های حاجیان و مراکز 
نمایندگی موجود در مشعر و پاک کردن آن ها 

از مواد خطرناک و آمادگی برای رویارویی 
با باران و سیل و همچنین آمادگی های الزم 
برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در محیط 

مشعر مزدلفه اشاره کرد.
فرماندهی نیروهای آتش نشانی همچنین از 

جمله وظایف این نیروها را نظارت بر منابع 
آبی مشعر و استفاده از گشت های موتوری 
برای مقابله با هرگونه خطری که سالمت و 

امنیت حجاج بیت هللا الحرام را تامین می کند 
عنوان کرد و گفت این نیروها با دقت تمام 

شرایط راحتی و امنیت و سالمت حاجیان را 
مورد توجه قرار داده و با دیگر نهادهای دست 

اندرکار در هماهنگی دائم هستند.

اختصاص شماره رایگان برای متاس ها و پرسش های حاجیان

شهرداری مکه مکرمه از آمادگی 
مراکز خدماتی خود در مشعر منی خبرداد

مكه مكرمه: الشرق االوسط 

در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به 
حاجیان خانه خدا، دست اندرکاران حج 

سعی می کنند از تکنولوژی های نوین در 
زمینه ارتباطات نیز برای ساماندهی هر چه 

بهنر روند حج بهره بگیرند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های حج 
و عمره خادم الحرمین الشریفین برنامه 
کاربردی را تهیه کرده است که به کار 

سنجش تغییرات آب و هوا در مکه مکرمه 
و مدینه منوره می آید. این برنامه می تواند 
داده های احتمالی مرکز هواشناسی سعودی 
را با داده های واقعی محیطی که دو پایگاه 
در مکه، یک پایگاه در مدینه و یک پایگاه 

در میانه راه مکه و جده آن ها را فراهم می 
کنند بسنجد و نتیجه را در اختیار کاربران 

قرار دهد.
همچنین این مرکز برنامه ای همسان را 

برای پیش بینی سیل و حوادث طبیعی 
تدارک دیده است که می تواند آمادگی 

نیروهای دولتی را برای رویارویی با 
هرگونه پیشامد ناگوار افزایش داده و آب و 
هوای مدینه و مکه را بسنجد تا حاجیان از 

خطر ناشی از آلودگی هوا مصون بدارد.

عالوه بر این، شرکت »وادی مکه« نیز 
برنامه ای برای کاربران تلفن همراه 

تدارک دیده است که کارش پیگیری عبور 
و مرور و حرکت اتوبوس های حمل و نقل 

حجاج است. با استفاده از این برنامه می 
توان برنامه رفت و آمد بیش از 17 هزار 

اتوبوس مخصوص حمل و نقل حاجیان خانه 
خدا را از مکه و مدینه و نشاعر مقدسه را 

در اختیار داشت تا کار حمل و نقل حجاج 
آسان تر و روان تر صورت بگیرد.

 از دیگر برنامه های کابردی در این حوزه 
می توان به برنامه ای اشاره کرد که مرکز 

مطالعات حج برای سنجش رضایتمندی 
حاجیان از خدمات ارائه شده طراحی کرده 

است. با استفاده از این برنامه کاربردی 
که قابلیت نصب بر روی دستگاه های تلفن 
همراه هوشمند را دارد حاجیان می توانند 

نظرات خود را در مورد مسیر اتوبوس 
های حمل و نقل، مدت زمان سفر و کیفیت 
آن را در اختیار ناظران قرار دهند تا دست 

اندرکاران بتوانند نسبت به شناخت نقاط 
ضعف و تالش برای رفع آن ها اقدام کنند.
در كنار همه این ها دست اندر كاران حج 
برنامه هایى را نیز براى تنظیم آمد و شد 

حجاج در مكه و مشاعر مقدسه تدارك 
دیده اند كه مى توانند حركت بیش از ٢.٦ 
ملیون حاجى را روان كرده و از شلوغى 
و ازدحام جمعیت و پیامدهاى ناگوار آن 

جلوگیرى كنند.

سعودی از ابزارهای تکنولوژیک برای روان سازی حج استفاده می کند

وأذن في الناس بالحج
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مکه  مکرمه : واس

مکه ی  در  دارو  خیریه ی  سازمان 
مکرمه با هماهنگی با بعثه های حج، هزار 
قند میان  بیماری  بسته ی حاوی داروی 

حجاج بیت هللا الحرام توزیع کرد.
آقای دکتر موفق طیب مدیر اجرایی 
این سازمان  این سازمان اظهار داشت: 
الهی  میهمانان  به  دارد هرساله  افتخار 
برنامه های وی��ژه ای برای  خدمت نموده 
بیمارانی که بیماری قند و یا فشار خون 

مبتال هستند در نظر می گیرد، و عالوه 
به  آگاهی بخشی  برنامه ای جهت  این  بر 
حاجیان و اینکه قبل از ادای مناسک حج 
تا در  انجام دهند  چه کارهایی می بایست 
معرض خطر واقع نشوند و عبادت خود 
را به آسانی انجام دهند تدارک دیده است.

این کیف بمدت ۴۸  افزودند:  ایشان 
و  می کند،  محافظت  انسولین  از  ساعت 
یک دستگاه سنجش قند خون، و سرنگ، 
نیز  سیم کارت، و بروشورهای راهنمایی 

در آن وجود دارد.

مكه مكرمه: الشرق األوسط

برای  به زبان فارسی  کانال موسمی حج 
پوشش مناسک حج برای فارسی زبانان جهان 
فعالیت های خود را در مکه ی مکرمه آغاز 

کرد.
کانال اعالم  این  البریه مدیر  آقای عادل 
اطالع  کرد: سال گذشته وزارت فرهنگ و 
کانال را در روزهای  این  رسانی کشورمان 
حج راه اندازی کرد و امسال برنامه هایش را از 
ساعت ۱۲ روز هشتم آغاز نموده و در طول 
روزهای حج فارسی زبانان جهان را خطاب 

قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری )واس( این کانال 

بر روی چهار ماهواره قابل در یافت است:
سمبل   ،۱۱۹۳۸ فرکانس  عرب سات: 

 ،۱۱۸۲۳ فرکانس  س��ات:  نایل   .۲۷۵۰۰
قطبیت افقی هاتبرد: فرکانس ۱۲۶۵۴، قطبیت 
یاه سات: فرکانس  افقی،  و سمبل ۲۷۵۰۰ 

۱۱۹۳۸، قطبیت افقی، سمبل ۲۷۵۰۰
همچنین برنامه های این کانال بطور صوتی 
از طریق امواج رادیویی FM و نرم افزارهای 

تلفن های همراه قابل دریافت هستند.
الزم به ذکر است هدف از راه اندازی این 
آگاه سازی ۱۳۰ ملیون فارسی زبان  کانال 
پیام حج و معانی جاودانه ی اسالم  به  جهان 
به رهبری خادم  و خدمات عربستان سعودی 
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود به حرمین شریفین و میهمانان الهی 
است. این کانال که بطور ۲۴ ساعته فعالیت 
می کند مناسک حج و نمازهای مسجد الحرام 

را پوشش می دهد.

مكه مكرمه :واس

برنامه  در  کننده  داوطلبان جوان شرکت 
های خدمت رسانی به میهمانان خانه خدا دیروز 
توانستند در طی ۷۱۳ ماموریت، 5۹۲6 حاجی 
راه گم کرده را راهنمایی کرده و آن ها را به 
میان ۲۲۱۱  این  از  که  برسانند  مقاصدشان 
داده شده  ک��اروان های خود عودت  به  حاجی 
و ۳۷۱5 حاجی نیز به مقاصد مورد نظر خود 

راهنمایی شدند.
جمعیت راهنمایان داوطلب برای روز هشتم 
بیش از ۱۲۰۰ داوطلب و راهنما را در ۹ مرکز 
کیوسک  چندین  و  منی  مشعر  در  راهنمایی 
راهنمایی متحرک بسیج کرده بودند که در سه 
شیفت کار راهنمایی حاجیان را برعهده داشتند.

داوطلبان شرکت کننده در این برنامه، بعد از 
ثبت اطالعات مربوط به حاجی راه گم کرده که در 
مچ بندهای آنان ثبت شده در کامپیوتر، نهادهای 
مربوط و کاروان های این حاجیان را شناسایی 
کرده و پس از آن یکی از داوطلبان به همراه 
نقشه ای تفصیلی و دقیق از اماکن مقدسه حاجی 

را به مقصد مورد نظر خود همراهی می کنند.
ناظر کل داوطلبان دکتر عبدهللا بن سلیمان 
الفهد در این زمینه توضیح می دهد که توزیع 
بیش از یک میلیون نقشه تفصیلی مشاعر مقدسه 
در بین حجاج بیت هللا الحرام و برنامه کاربردی 
این نقشه برای موبایل های هوشمند و تابلوهای 
بزرگ حاوی نقشه های تفصیلی اماکن مقدسه 
در جای جای مشاعر توانسته اند تا حد زیادی 

حجاج خانه خدا را در مسیر یابی یاری کنند.

ده ها شهروند سعودى تالش خود را به 
کار گرفتند تا با طراحی و دوخت آیات قرآنی 
بتوانند در روز عرفه پوشش  پرده کعبه  بر 
قبلی آن را بردارند و پرده ای جدید جایگزین 
پرده کعبه که در  کارگاه دوخت  کنند. در  آن 
منطقه ام الجود واقع شده است کارگرانی کار 
می کنند که تمام عمر به این کار پرداخته اند و 
سال های آخر کاری خود را سپری می کنند.

این کارگاه می  محمد بن عبدهللا، مدیر 
افراد  این  کنار  گوید نسل جدید کارگران در 
آموزش می بینند تا از سال بعد در دوخت آیات 

قرآنی روی پرده کعبه مشغول به کار شوند.
گفتنی است هر ساله بیش از ۲ میلیون 

زائر خانه خدا رهسپار عربستان می شوند 
و حدود ۲۰۰ نفر به مدت ۹ ماه در کارگاه 
مشغول به کار هستند تا پرده خانه کعبه در 

روز عرفه تعویض شود.
انداختن پرده بر کعبه به پیش از اسالم 
برمی گردد و این سنت در دوره های بعدی تا 
امروز هم چنان ادامه یافت. پیش از این، مصر 
به مدت صدها سال طراحی و دوخت پرده خانه 
خدا را بر عهده داشت و آن را به عربستان می 
فرستاد، اما در سال ۱۹6۲ این کار متوقف شد 
و از آن زمان به بعد شهروندان سعودی برآن 

شدند تا خود پرده کعبه را بدوزند.
باید  آماده کردن پرده خانه کعبه  برای 

مراحلی مانند رنگ رزی، چاپ، تزئین، دوخت 
ماشینی و دوخت دستی پشت سر گذاشته شود.
نیاز به  همچنین برای تهیه پرده کعبه 
6۷۰ کیلوگرم حریر خام، نخ نقره ای و نخ 
های نقره ای – طالیی است. حریر پرده کعبه 
از ایتالیا و نخ های مورد نیاز دوخت از آلمان 

وارد می شود.
چاپ آیات قرآنی بر پرده کعبه، 6۰ روز 
از دیدن پوشش  تا مسلمانان  طول می کشد 
جدید خانه کعبه در روز عرفه خوشحال شوند.
میلیون لایر   ۲5 ت��ا   ۲۰ کعبه،  پ��رده 
سعودی قیمت دارد، اما این قیمت با توجه به 

تغییر نرخ ارز متغیر است

سازمان خیریه ی دارو هزار کیف حاوی 
داروی بیماری قند میان حاجیان توزیع کرد

آغاز بکار کانال فارسی حج

راهنمایان داوطلب سعودی در روز هشتم موسم 
حج 5926 حاجی راه گم کرده را راهنمایی کردند

آيني برافراشنت پرده کعبه برگزار شد 
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