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صدها هزار مسلمان در منى در فضايى امن و آرام و پر از معنويت مناسک حج را به جا آوردند

فرآيند آرام يک گردهمايى ٢.٥ ميليونى 
منى: الشرق األوسط 

از 2 میلیون و 500 هزار حاجی  بیش 
الحجه در صحرای  پنج شنبه نهم ذی  امروز 
عرفات گرد هم می آیند تا در یکی از بزرگ 
بشری  اجتماعات  تاثیرگذارترین  و  ترین 
و  خود  ب��رای  را  الهی  مغفرت  تکبیرگویان 
آنان  خویشان و آشنایان خویش فریاد بزنند. 
دیروز در کمال امنیت و آرامش در مشعر منی 
گرد آمدند تا با تأسی از سنت پیامبر اکرم)ص( 
مناسک خود را با گذراندن شب در منی و انجام 

مناسک روز الترویه شروع کنند.
حرکت گروه های حاجیان خانه خدا در 
از رسیدن  بعد  مشاعر مقدسه چه در دیروز 
به مشعر منی و چه هنگام ورود به صحرای 
عرفات از نخستین ساعات سحرگاه امروز با 
استفاده از اتوبوس های خاص و قطار مشاعر 
با آرامش و ترافیک روان در حال انجام است. 
در همین حال حاجیانی که ترجیح داده اند این 
راه ها را به صورت پیاده طی کنند نیز از طریق 
جاده هایی مخصوص مبادرت به انجام این کار 
کرده اند که از همه امکانات الزم برای حاجیان 

برخوردار است.
قرار است همه این 2.5 میلیون نفر در 

صبحگاه روز جمعه که در اغلب کشورهای 
اسالمی روز عید قربان است، این عید مقدس 
را جشن گرفته و چارپایان خود را قربانی کنند 
العقبه موهای خود را  از رمی جمرة  بعد  و 
از تن در  لباس احرام را  بعد هم  تراشیده و 
بیاورند تا بدین ترتیب مناسک اصلی حج برای 

آنان پایان یابد. 
در همین حال نهادهای دولتی و خصوصی 
تمام توان خود را به کار گرفته اند تا بهترین 
خدمت رسانی را به حاجیان خانه خدا داشته 

باشند. 
وزارت بهداشت با استفاده از شبکه ای 
متشکل از هزاران نفر از پزشکان و پرستاران 
و  بیمارستان  ها  ده  در  که  ها  تکنیسین  و 
درمانگاه در مشاعر مقدسه مشغول به کار 
هستند سعی در ارائه بهترین خدمات پزشکی 
و بهداشتی به حاجیان دارد. افزون بر این این 
وزارت برنامه ای اضطراری و فوق العاده را 
نیز در رمی جمرات در دست اجرا دارد که 
تمام  با  مبتنی بر حضور گروه های پزشکی 

امکانات در محل رمی جمرات است.
از طریق شبکه  نیز  هالل احمر سعودی 
ای متشکل از هزاران داوطلب خود سعی در 
خدمت رسانی هر چه بهتر به حجاج بیت هللا 

داشته و در این راستا ناوگانی متشکل از صدها 
آمبوالنس را برای امداد رسانی به حج گزاران 
در سرتاسر سرزمین های مقدس آماده نموده 

است.
الحرام و مسجد  امور مسجد  ریاست کل 
از زبان رئیس خود شیخ  نیز در مکه  النبی 
عبدالرحمن السدیس خبر از موفقیت فاز نخست 
برنامه جامع خویش برای حج امسال سخن 
گفته و تاکید نموده است که همه افراد این نهاد 
به حاجیان  برنامه خدمت رسانی  در موفقیت 
بیت هللا چه فبل از رسیدن به مشاعر مقدسه و 

چه پس از آن نقش مهمی داشته اند.
همزمان، چشم میلیون ها نفر از مسلمانان 
در روز پنج شنبه به کعبه خواهد بود تا شاهد 
مراسم تبدیل کسوت سیاه کعبه پس از نماز صبح 
باشند. این مراسم از سوی 86 متخصص و 
دست اندر کار و با حضور نمایندگانی از ریاست 
حرمین شریفین و مجمع ملک عبدالعزیر برای 
آماده سازی پوشش کعبه انجام خواهد گرفت.

در همین راستا بر اساس آمارهای رسمی 
روزانه برخی نهادها در مدینه، تعداد حاجیانی 
که امسال برای گزاردن حج به مدینه منوره 
وارد شده اند بالغ بر 867945 حاجی بوده 

است.

وأذن في الناس

مجلس اسالمی عربی 
خدمت به حجاج را ستود

مکه مکرمه : الشرق األوسط

خادم  اق��دام  عربی  اسالمی  مجلس 
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود در میزبانی از تعداد زیادی از 
حاجیان با هزینه ی شخصی خودشان را 

ستودند خواندند.
سعودی  خبرگزاری  گ��زارش  بنابه 
)واس( در بیانیه ی صادره از سوی این 
ریاست  به  که  نشستی  از  پس  مجلس 
دبیرکل مجلس محمد علی حسینی برگزار 
شد آمده است:  عربستان سعودی هرساله 
با بخوبی از حاجیان استقبال نموده و از 
هیچ تالشی برای ایجاد بستر توأم با امن 

و امان برای آنان دریغ نمی ورزد.

شورای عالی علما فعالیت های خود در منا را آغاز کرد
دبیرخانه ی شورای عالی علمای کشورمان دیروز 

رسما فعالیت های خود در مشعر منا را آغاز کرد.
الزم به ذکر است طی موسم حج، شورای عالی علما 
نشست های علمی برگزار نموده، و با هیئت های شرکت 
کننده در موسم حج امسال دیدار می کند، و به پرسش های 
شرعی حاجیان پاسخ می دهند، و همچنین این دبیرخانه  
برخی کتاب های مرتبط به حج میان حاجیان توزیع می کند.

دبیرخانه ی شورای عالی علما دو مقر در مشعر منا، 
دو مقر دیگر در مشاعر عرفات و مزدلفه دارد، و کلیه ی 
فتوا به حاجیان بکار  ارائه ی  تالش های خود را برای 

می بندد.

راه اندازی  مکان یاب الکترونیکی توسط سازمان دفاع مدنی
از راه ان���دازی سیستم  دف��اع مدنی کشور  سازمان 
گزارش دهی و مکان یابی الکترونیکی در مکه ی مکرمه 
و مدینه ی منوره و مشاعر مقدسه جهت ارائه ی خدمات 
داد. سرتیپ مهندس  زائ��ران خبر  به حاجیان و  برتر 
یحیی الغامدی مدیر بخش تکنولوژی سازمان دفاع مدنی 
کشورمان اظهار داشت: این نقشه ها کلیه ی دفاتر سازمان 

دفاع مدنی در مشاعر مقدسه را به هم مرتبط خواهد ساخت.
افزودند: عالوه بر سیستم ویژه ی گزارشات  ایشان 
عربستان سعودی که در هر ۶0 ثانیه بروزرسانی می شود، 
ما در موسم حج امسال همچنین شاهد راه اندازی گزارشات 
الکترونیکی نجات حاجیان در مشاعر و سیستم گزارش 
تابعیت،  نام،  الکترونیکی مشخصات حادثه دیدگان شامل 

و عمر خواهیم بود.
سرتیپ غامدی در پایان گفتند: سازمان دفاع مدنی 
نیروهای  الکترونیکی پیشرفته در خدمت  یک سیستم 
خودجوش قرار داده و نیز با ارسال پیامک هایی به حاجیان 
اختیارشان  موقعیت نزدیکترین مرکز دفاع مدنی را در 

قرار می دهد.

وزیر شئون اسالمی از خیمه های حجاج در منا بازدید کرد
آل شیخ، وزی��ر شئون  بن عبدالعزیز  شیخ صالح 
اسالمی و دعوت و ارشاد کشورمان امروز از محل اسکان 
میهمانان خادم حرمین شریفین » خانواده های شهدای 
فلسطینی، خانواده های شهدای ارتش و پلیس مصر« در 
منا بازدید کرده، و از سطح خدمات و تسهیالت ارائه شده 

به آنان اطالع حاصل کردند.
همچنین ایشان از مقر اصلی استقرار میهمانان خادم 
بازدید نموده و به  حرمین شریفین در مکه ی مکرمه 

شرحی از استقبال و پذیرایی و خدمات رسانی به میهمانان 
دادن��د. شیخ صالح آل  خادم حرمین شریفین گوش فرا 
به توجه و عنایت ویژه ی  بازدیدها نسبت  این  شیخ در 
خادم حرمین شریفین و ولیعهدشان به خانواده های شهدا 

تأکید نمودند.
ابراز  ضمن  نیز  شریفین  حرمین  خ��ادم  میهمانان 
خرسندی و خوشبختی از حضور در مکه ی مکرمه، از 
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود 
بابت میزبانی تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برای 

ایشان بهترین پاداش های را مسئلت نمودند.

پرواز بالگردها نیروهای امنیتی کشور  بر فراز مشاعر 
فرماندهی نیروی هوایی کشور از آمادگی بالگردها 
بر فراز مکه ی مکرمه و منا و عرفات و  برای پرواز 

مزدلفه خبر داد.
بالگردها وضعیت  این  الحربی گفت:  ارتشبد محمد 
امنیتی مکه ی مکرمه و مشاعر مقدسه، ترافیک شهری 
و سیر رفت و آمد حاجیان در منا و عرفات و مزدلفه و 
نیز کلیه ی ورودی های مکه جهت جلوگیری از ورود غیر 

قانونی به این شهر را رصد نموده و گزارش می دهند.
در  کشور  هوایی  نیروهای  تجارب  حربی  ارتشبد 

پیگیری اوضاع امنیتی حج را ستودنی خواندند.

حجاج امروز پس از پایان عرفات راهی خانه خدا خواهند شد )خبرگزاری واس(
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آم��ار سعودی در  ش��ورای عمومی 
نشریه آماری حج 1438 آماری از تعداد 
نمازگزاران و طواف کنندگان حج امسال را 
بر مبنای ساعت ارائه کرده است. بر طبق 
این آمار، تعداد نمازگزاران حرم مکی بالغ 
بر 278 هزار نفر و تعداد طواف کنندگان 
نیز بالغ بر 107 هزار طواف کننده در هر 
ساعت است. این آمارنامه هچنین به شرح 
خدماتی پرداخته است که بالغ بر 6300 
نفر از کارگزاران ریاست کل امور مسجد 
الحرام و مسجد پیامبر اکرم در موسم حج 
به طور 24 ساعته به نمازگزاران حرمین 

شریفین ارائه می کنند. 
ارائه آن به  تهیه آب سرد زمزم و 
نمازگزاران حرمین شریفین و حاجیان و 
گ��زاران در محل های مناسب در  عمره 
داخل حرمین شریفین و مشاعر مقدسه، 
ان��واع ویلچرها و صندلی  ارائ��ه مجانی 
های متحرک برای نیازمندان و معلوالن، 
رسیدگی و تمیزکاری صحن های مختلف 
با جایگاه مقدس  الحرام متناسب  مسجد 
ب��ه زب��ان  ق��رآن  ارائ���ه کتاب ه��ای  آن، 
حرمین  نمازگزاران  برای  مختلف  های 
شریفین، راهنمایی و ارشاد حاضران در 
انجام درست مناسک  برای  مسجدالحرام 
اسالمی،  شریعت  بر  منطبق  عبادات  و 
اشراف همه جانبه بر نظافت و پاکیزگی 
حرمین شریفین، نگاهبانی و مراقبت از 
حرمین و گشودن دروازه های آن ها، 
آم��اده س��ازی روپ��وش  پیگیری مراحل 
مرکز  ک��ار  بر  نظارت  و  مشرفه  کعبه 
انداز  رو  بافت  برای  عبدالعزیر  پادشاه 
ارائه ی خدمات به پژوهشگران  کعبه، 
کتابخانه حرم مکی،  از  بازدیدکنندگان  و 
پذیرش حاجیان و بازدید کنندگان موزه و 
نمایشگاه ساختمان حرمین شریفین، تالش 
برای برقراری امنیت و آرامش حاضران 
در مسجد الحرام، پیگیری و حل و فصل 
اماکن شلوغ و تجمعات بشری و امور 
مربوط به تجمعات حاجیان در تمام مناطق 
مسجد الحرام، ترجمه و توزیع معانی قرآن 
به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اردو و 
ماالیی، تالش برای حفظ سالمت حاجیان 
و حاضران در مسجد الحرام، مشارکت در 
ارشاد و راهنمایی و نصیحت و هماهنگی 
امنیتی در گشودن راه ها و  نهادهای  با 
برقراری آرامش برای حاجیان خانه خدا 
برای تسهیل در انجام مناسک حج، نظارت 
بر رفتار امامان جماعت و تنظیم و ثبت 

آن��ان در لوح های فشرده،  خطبه های 
نظارت بر رتق و فتق امور و اطمینان از 
این که همه چیز بر مبنای قاعده و برنامه 
های از پیش تعیین شده در جریان است و 
مشارکت در توجیه و ارشاد و راهنمایی و 

نصیحت حاجیان زن.
از سوی دیگر بر مبنای این آمارنامه، 
پژوهش های حج و عمره خادم  مرکز 
و  پ��ژوه��ش   40 الشریفین،  الحرمین 
آماده سازی سامانه  مطالعه علمی برای 
پایدار برای حج و عمره  ای فراگیر و 
با هدف تحقق مقاصد شریعت  و زیارت 
مقدسه انجام داده است. از جمله وظایف 
این مرکز، انجام مطالعات و پژوهش هایی 
علمی با هدف آسان سازی ادای مناسک 
حج و ارائه ی بهترین خدمات برای حج 
گزاران و عمره گزاران و زائران مسجد 
النبی)ص( از طریق مطالعه اوضاع کنونی 
و جمع آوری داده ها و اطالعات تفصیلی 
از جوانب و مراحل مختلف حج و عمره و 
زیارت، نیازها و خواسته های حج گزاران 
و عمره گزاران و خدمات ارائه شده به 
آنان است تا بدین ترتیب تصویری روشن 
از اوضاع کنونی به دست آمده و راه های 
توسعه نقاط مثبت و حذف نکات منفی آن 

مشخص شود. 

مراحل  زمانبندی  تحلیلی  پژوهش 
اداری که حجاج از ابتدای ورود به فرودگاه 
ها تا زمان رسیدن به محل اقامت خود در 
سال 1438 می گذرانند، پژوهش تحلیلی 
در دو پدیده سرقت و کالهبرداری در حرم 
مکی و صحن های آن، مطالعه ای در 
باب امکان پیاده سازی نگرش پادشاهی 
2030 در حوزه حج و عمره، پژوهشی 
در باب آثار زیست محیطی جایگاه های 
دفع پسماندهای ناشی از پروژه استفاده 
از قربانی های عید قربان در سال 1438 
و  محیطی  زیست  وضعیت  ارزی��اب��ی   ،
بهداشتی مواقیت احران در حج 1438، 
راهبرد ارزیابی مؤسسات غذایی فعال در 
سامانه حج و عمره، پژوهشی در بررسی 
ویروس لیژیونال در اقامتگاه های حاجیان 
با استفاده از روش PCR، مطالعه ای در 
آگاه  ارتباطی تویتر در  باب نقض شبکه 
سازی از مناسک حج و عمره و مطالعه 
اثربخشی برنامه  باب میزان  میدانی در 
های کاربردی کارتونی ارشادی مخصوص 
تلفن های همراه هوشمند در آگاه سازی 
زائران مسجد النبی از امکانات گردشگری 
دینی در مدینه منوره از جمله مهم ترین 
پژوهش هایی است که این مرکز امسال 

به سرانجام رسانده است.

آمار: بیش از 278 هزار منازگزار و 107 هزار طواف گزار در هر ساعت

بیش از 6300 نفر کار خدمت رسانی به حاجیان
دارند  را در حرم مکی به عهده 

سعودی 100 هزار نیروی امنیتی را برای تآمین امنیت حج به کار می گیرد
مكة املكرمة: }الشرق األوسط{

مسئوالن سعودی با تاکید بر اتمام 
برنامه های مورد نظر برای خدمت 

رسانی به بیش از 2 میلیون حاجی بر 
این نکته تاکید کی کنند که سعودی به 
تمام مسلمانان احترام گذاشته و سعی 
در برآوردن نیازهای آنان بر مبنای 

مذاهب مختلف شان دارد.
ژنرال ترکی منصور، سخنگوی 
رسمی وزارت کشور پادشاهی 

سعودی در کنفرانس مطبوعاتی 
نخست مراسم حج که چهارشنبه 

در مرکز نیروی امنیت عمومی در 
مشعر منی برگزار شد با اعالم این 
خبر افزود که دیروز ورود حاجیان 

خانه خدا با هدف آماده شدن برای 
انجام مناسک روز ترویه در مشعر 
منی پایان یافت و حاجیان بعد از نیم 
شب نهم ذی الحجه به سوی عرفات 
رهسپار شده و از آن جا به نفره و 

مزدلفه می روند تا در روز عید قربان 
به منی بازگشته و جمرات عقبه و 

طواف افاضه و مراسم قربانی کردن 
چارپایان و از تن کردن احرام را 

انجام دهند.
الترکی با بیان این که برنامه های مهیا 

شده، کار خدمت رسانی به بیش از 
دو میلیون حاجی را به عهده خواهند 

داشت که از میان آن ها 1.73 میلیون 
حاجی از بیرون سعودی مشرف شده 
اند و 200 هزار نفر نیز از ساکنان 

سعودی هستند که بیش از نیمی از آن 
ها از کسانی هستند که در این کشور 

اقامت دارند تاکید می کند که تالش 
ها برای بازگرداندن کسانی که مجوز 
الکترونیک دریافت نکرده اند همچنان 

ادامه دارد و تا کنون بیش از 400 
هزار نفر به همین دلیل از ورودی 

های سعودی عودت داده شده اند.
وی با اشاره به این که بر مبنای برنامه 

ریزی 50 درصد از حاجیان تا کنون 
به زیارت مسجد النبی در مدینه مشرف 

شده اند و 50 درصد دیگر نیز بعد 
از ادای مناسک حج به مدینه گسیل 

خواند شد عنوان کرد که منتظر ورود 
حاجیان به منی در روز ترویه هستیم 
و احتمال می دهیم که نقطه ی اوج از 

پس از نماز صبح تا هنگام نماز ظهر 
باشد. بر همین مبنا نیز همه دست 

اندرکاران برای انجام وظایف خود در 
مشاعر مقدسه و مسجد الحرام آماده اند 

و برنامه های متنوعی برای مدیریت 
صدها هزار نفر از حاجیان خواهند 

داشت. 
الترکی درباره منع تکرار ازدحام 
جمعیت به برنامه هایی اشاره می 

کند که نهادهای دست اندرکار برای 
مدیریت و ساماندهی حرکت حاجیان 
در تمام جایگاه هایی در اختیار دارند 
که شاهد ازدحام جمعیت خواهند بود. 
از جمله این جایگاه ها مسجد الحرام، 
جمرات، مسجد نمره، جبل الرحمه و 
شبکه راه هایی است که مشعر منی 

را به جایگاه جمرات و مسجد الحرام 
متصل می کند. از برنامه های دیگر 
این نهادها می توان به برنامه هایی 
برای سازماندهی گروه های انسانی 

اشاره کرد که بر اساس آن حاجیان به 
گروه های مجزا تقسیم می شوند تا بر 
حسب زمانبندی های شرعی مناسک 
حج را به خوبی و روانی انجام دهند 

و نیروهای امنیتی آموزش دیده با 

هماهنگی بعثه های مختلف کشورها 
بر روند انجام کار نظارت خواهند 

کرد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید 
بر التزام حاجیان به برنامه های 

گروه بندی برای تضمین سالمت و 
موفقیت برنامه ها اشاره کرد که شبکه 

وسیعی از دوربین های نظارتی در 
مسجدالحرام و جایگاه جمرات و جبل 

الرحمه و شبکه راه های داخل مشاعر 
مقدسه و نیز پروازهای هواپیماها و 
بالگردهای دوربین دار تحت خدمت 

نیروهای امنیتی به ما کمک می کند تا 
هر حرکتی را تحت کنترل داشته باشیم 

و نسبت به حل و فصل آن به سرعت 
اقدام کنیم.

الترکی اشاره می کند که 100 هزار 
نیروی امنیتی در اجرای برنامه های 
امنیت حج مشارکت دارند و همه آن 
ها در درجه نخست به امنیت حج و 

در درجات بعد به وظایف دیگری که 
به موجب برنامه فراگیر حج به عهده 

آنان نهاده شده می پردازند و می افزاید 
که عالوه بر این ها نیروهای ویژه 

ای نیز تدارک دیده شده اند تا بر روند 

سازماندهی حرکت حاجیان در قطاری 
نظارت کنند که کار انتقال 350 هزار 

حاجی را به منی و نفره بر عهده 
دارند.

الترکی با تاکید بر این که موضع 
سعودی در برقراری نظم در حج 

همواره ثابت بوده است بیان می کند 
که ما هر سال می گوییم که اجازه 

انجام هیچ کاری را نمی دهیم که رفتار 
حجاج بیت هللا را در ادای مناسک حج 

و تامین سالمت و امنیت آن ها تحت 
الشعاع قرار ده. ما هر سال همین کار 
را می کنیم و از حاجیان بیت هللا نیز 
همین انتظار را داریم و همین را نیز 
می بینیم و همه حاجیان به این نکته 
التزام دارند و تنها به ادای مناسک 

حج مشغول هستند به خصوص آن که 
فرصت انجام این مناسک نیز محدود 

است.
درباره حاجیان قطری نیز الترکی 
می افزاید که ما بین حاجیان خانه 

خدا تفاوتی نمی نهیم و نمی خواهیم 
آن چه بیرون از حوزه حج اتفاق می 
افتد بر روند حج هیچ تاثیری بگذارد. 

وظیفه ما مهیا ساختن شرایط برای 

ادای مناسک حج برای تمام کسانی 
که با هدف حج وارد کشور شده اند 

و تضمین امنیت و سالمت آنان است 
و تالش می کنیم برای تمام حاجیان 
از کشورهای مختلف این امکان را 

فراهم کنیم و هیچ تفاوتی بین حاجیان 
بر مبنای کشور و رنگ و مذهب آنان 

قائل نمی شویم.
الترکی بیان کرد که سعودی تمام 
مسلمانان را با تمام مذهاهب خود 

محترم می شمارد و هیچ تمایزی بین 
مذاهب مختلف آنان قائل نیست و 

نیازهای همه ی مذاهب اسالمی را 
برای برگزاری حج بر طبق آیین ها 

و مفاهیم خاص خود برآورده می کنیم 
و از تمام حاجیان نیز می خواهیم که 
تنها به مناسک بپردازند و از انجام 

هر کاری که می تواند بر روند ادای 
مناسک تاثیر می گذارد دست بشویند.
در همین راستا حاتم قاضی سخنگوی 

وزارت حج سعودی اشاره کرد که 
90 درصد پروژه های حج به عهده ی 

حوزه خصوصی است و 28 شرکت 
حمل و نقل در حج امسال فعال خواهند 

بود و 19 هزار و 500 اتوبوس کار 

انتقال حاجیان به مکه و 9 هزار 
اتوبوس مجهز نیز کار انتقال حاجیان 

به مشعر منی را بر عهده دارند.
سرهنگ عبدهللا الحارثی سخنگوی 
رسمی اداره کل آتش نشانی و دفاع 

شهری نیز با تاکید بر پایان یافتن 
مرحله نخست برنامه فوق العاده این 

اداره کل و در این راستا 300 مجوز 
اسکان برای مدینه و 3900 مجوز 

اسکان نیز برای مکه مکرمه صادر 
شد اشاره نمود که برنامه اضطراری 

و فوق العاده شامل ایجاد و تاسیس 
مراکز موقت آتش نشانی در جاده های 

اصلی و راه های ارتباطی بین مکه 
مکرمه و مشاعر مقدسه نیز شده است.
سرهنگ الحارثی همچنین با اشاره به 
افزایش نیروها از 300 نفر به 700 
نفر بیان کرده که نیروهای پیشگیری 

این اداره کل در مشاعر مقدسه 
استقرار یافته و با توجه به الزام 

وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت 
استفاده از گاز مایع در مشاعر مقدسه 

نسبت به کشف و ضبط 21 کپسول 
گاز در این مشاعر اقدام الزم را 

انجام داده و 90 در صد از خیمه های 

موجود در مشاعر را از جنس خیمه 
های ضد حریق برپا کرده اند.

مشعل الربیعان سخنگوی وزارت 
بهداشت نیز با توضیح این نکته که 
وزارت بهداشت 25 بیمارستان و 

155 مرکز درمانی و 100 آمبوالنس 
کامال مجهز را در مکه و مدینه 

برای خدمت رسانی به حاجیان آماده 
کرده است تاکید کرد که این وزارت 

همچنین 286 اتاقک درمان آفتاب 
زدگی در مکه و مدینه مهیا نموده و 
بیماران بستری شده را نیز از مدینه 
به بیمارستان عرفات منتقل نموده تا 

بتوانند مناسک خود را انجام دهند.
سرهنگ سامی الشویرخ فرمانده بخش 

اطالع رسانی اداره امنیت عمومی 
نیز با اشاره به کشف 96 دفتر جعلی 
خدمات حج و بازگرداندن 459323 

نفر از مبادی ورودی سعودی و مبادی 
مکه مکرمه و بازگردادندن 208236 
اتومبیل و توقیف 3276 اتومبیل گفت 

که تعداد کسانی که در این راستا مورد 
انگشت نگاری از سوی پلیس قرار 

گرفته و در اختیار نیروهای مربوطه 
قرار گرفته اند 1841 نفر بوده است.

از عرفات به مکه  انتقال حاجیان  براى   19 هزار و 500 اتوبوس 
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دیدگان میلیونها مسلمان امروز پنجشنبه 
به سوی کعبه معظمه خیره خواهد شد. جایی 
که قرار است بیش از 86 تکنسین وخیاط 
مراسم سالیانه افراشتن پرده جدید کعبه  در 

مسجد الحرام را برگزار کنند.
اعالم  با  دی��روز  بلندپایه  مسئولین 
كردنى مراسم برافراشتن جامه جدید کعبه 
امروز پس از نماز صبح با شرکت تعدادی 
از مقامات ومجمع ملک عبدالعزیز برگزار 

خواهى شد.
آیین برافراشتن پرده کعبه از مهمترین 
مراسم حج است وده ها شبکه تلویزیونی 

همزمان را پخش می کنند.
بن  عبدالرحمن  دکتر  زمینه  این  در 
مسجد  ام��ور  رییس  السدیس  عبدالعزیز 
الحرام ومسجد نبوی دیروز به خبرنگاران 
الحرام صبح  گفت: بخش ویژه در مسجد 
امروز نهم ذی حجه مراسم تغییر پرده جدید 

کعبه را آغاز خواهد کرد.
بنا به گفته السدیس پرده جدید که از 
حریر وطال در مجمع عبدالعزیز ساخته شده 

امروز جای پرده قدیمی را خواهد گرفت.
در این راستا دکتر محمد عبدهللا باجود 
مدیرکل مجمع ملک عبدالعزیز در ساخت 
پرده ی کعبه اظهار داشت: مراسم تعویض 
پرده ی کعبه هرساله از آغاز ذوالحجه آغاز 
به  پ��رده ی کعبه را  این مجمع  می شود و 

بزرگ سدنه ی مسجدالحرام تحویل می دهد، 
تا اینکه در روز نهم ذوالحجه پرده ی قدیمی 
کعبه  پ��رده ی جدید  و  کشیده ش��ده  پایین 
پوشانده می شود، و پرده ی قدیمی در انبار 

ویژه ی مجمع نگهداری می شود.
کارگاه  که  ک��رد  نشان  خاطر  باجود 
با دستگاه های مدرن  سازنده پرده کعبه 
وپیشرفته در رنگ سازی وبافندگی وچاپ 
وگلدوزی وخیاطی وبیش از 240 کارمند 
کارگاه  مختلف  های  بخش  در  وسازنده 

فعالیت می کند.
پرده  این مقام هزینه ساخت  به گفته 
کعبه ساالنه بالغ بر 22 میلیون لایر است که 
این این مبلغ شامل مواد وحقوق کارمندان 

نیز می شود. 
شایان ذکر است در ساخت پرده کعبه 
بیش از 700 کلیو گرم حریر و120 کیلو 

گرم طال ونقره بکار می رود. 
پرده کعبه از بیرون مزین به نقش هایی 
با نخ های سیاه رنگ است که بر آن لفظ  ) 
ال إله إال هللا محمد رسول هللا ( و) سبحان 
العظیم ( و)  هللا وبحمده ( و) سبحان هللا 
یا حنان یا منان یا هللا ( نقش بسته است. 
این عبارت ها بر تمامی اجزای پرده تکرار 
می شود که هر کدام 9 متر وبا عرض 95 

سانتیمتر بر افراشته شده است. 
درون��ی  جامه  ب��اج��وده،  گفته  به  بنا 
كعبه سبز رنگ است وهر چند سال بنا به 

ضرورت تغییر خواهد یافت.

منی: الشرق األوسط

دیروز در صحنه هایی که روحانیت 
بارید حاجیان خانه  از آن می  و معنویت 
خدا به سوی مشعر منی گسیل شدند تا با 
تکبیر و تسبیح مناسک روز الترویه را به 

حجای آورند.
مشعر منی با مساحت شرعی 16.8 
کیلومتر مربع در میانه راه مکه مکرمه و 
مشعر مزدلفه و در هفت کیلومتری شمال 
از  شرق مسجدالحرام واقع شده و یکی 
از شمال و  حدود شرعی حرم است که 
جنوب در میان کوه قرار دارد و البته جز 
در موسم حج ساکنی ندارد. مساحتی که در 
جهت کعبه جمرة العقبه آن را در بر می 
گیرد و از جهت مشعر مزدلفه نیز وادی 

محسر.
مشعر منی از ارزش تاریخی و دینی 
فراوانی برای مسلمانان برخوردار است. 
ابراهیم خلیل رمی جمرات را در آن به جای 
آورد و گوسفندی که خداوند فدیه اسماعیل 
پیامبر  کرده بود را آن جا قربانی نمود. 
اسالم نیز در حجة الوداع همین کار را کرد 
و موهای خویش را تراشید تا مسلمانان نیز 

به تأسی از سنت وی هر ساله 
در همین جا رمی جمرات کنند 
قربانی  را  خود  چارپایان  و 
را  خویش  موهای  و  نمایند 

بتراشند.

مشعر منی همچنین جایگاه 
بناهای مهمی را در خود  ها و 
داده است. سه ستونی که  جای 
باید مورد رمی قرار گیرند، مسجد 
خیف که نام خود را از دامنه کوه 
گرفته است و البته در دامنه غربی کوه منی و 
در نزدیکی جمره صغری قرار دارد و بنا به 
اهمیتی که دارد در سال 1407 هجری قمری 
مورد مرمت و توسعه قرار گرفت از جمله این 

بناها و جایگاه های تاریخی اند.
تاریخی مشهوری که  از جمله حوادث 
در منی رخ داده اند نیز می توان به دو بیعت 
عقبه نخست و عقبه دوم اشاره کرد. عقبه 
نخست در سال 12 بعثت انجام گرفت و در 
آن 12 مرد از اوس و خزرج با پیامبر)ص( 
بیعت کردند. بیعت دوم نیز در سال بعد یعنی 
در سال 13 بعثت انجام گرفت و در آن 73 
مرد و دو زن از اهل مدینه منوره در همان 
بیعت نمودند که در شمال  پیامبر  با  محلی 
شرقی جمرة العقبه واقع شده است؛ جایی که 
بعدها ابوجعفر المنصور خلیفه ی عباسی در 
سال 144 مسجد البیعه را به بزرگداشت یاد 
آن مردان و زنانی که با پیامبر بر سر یاری 
وی بیعت نمودند در پایین دست کوه ثبیر در 

جایی نزدیک به شعب بیعة العقبه بنا نمود.
پادشاه  الشریفین  الحرمین  دولت خادم 
به دوره  با توجه  نیز  سلمان بن عبدالعزیز 
و  گذرانند  می  منی  در  حاجیان  که  زمانی 
نیازها و  برآوردن  اهمیت  به  باور  به سبب 

ادای  آرام��ش حاجیان در هنگام  ابزارهای 
مناسک خود مورد توجه قرار گرفته و برنامه 
این مکان اجرا  های بسیاری برای توسعه 

گردید.
در همین راستا دولت سعودی مبادرت 
به تهیه خدمات امنیتی، پزشکی و پشتیبانی 
و نقلیه ای نمود تا راه را بر ادای مناسک 
آرامش  از سوی حاجیان خانه خدا و حفظ 
آنان فراهم نموده و به  و امنیت و معنویت 
همه نهادهای دولتی اهمیت اجرای دستورات 
الزم را برای به سر منزل رساندن کشتی حج 

یادآور شده است.
مشعر منی در بین تمامی مشاعر مقدسه 

ادارات دولتی و  از بیشترین میزان وجود 
نهادهای خدماتی برخوردار است تا حاجیان 
بتوانند در 15 درصد از مساحت دامنه های 
کوهپایه ای مشعر مناسک حج را به خوبی 
نیز  منی  مشعر  مساحت  بقیه  دهند.  انجام 
برای نصب خیمه های حاجیان به کار گرفته 
شده و در یکی از بزرگ ترین پروژه هایی 
انجام  به  الشریفین  الحرمین  که دولت خادم 
رسانده در زمینی به وسعت 2.5 میلیون متر 
مربع هزاران خیمه با گنجایش بیش از 2.6 
میلیون نفر با امکانات کامل برپا شده است تا 
بدین ترتیب ما در برابر وسیع ترین شهرک 

چادرنشین جهان باشیم.

لندن_ مکه مکرمه : الشرق االوسط  

با  بریتانیا دیروز  وزارت امور خارجه 
انتشار بیانیه رسمی اعالم کرد  بیش از 24 
هزار مسلمان تبعه این کشور در مناسک حج 

امسال شرکت خواهند کرد.
بنا به گزارش مرکز اطالع رسانی منطقه 
امور  دبی وزارت  در  بریتانیا  ای حکومت 
ادای  تاکید اهمیت  این کشور ضمن  خارجه 
تاکید  این کشور  برای مسلمان  مناسک حج 
کرده که آنان از کمک های کنسولگری بهرمند 

خواهند شد. 
در این زمینه باری بیچ کنسول بریتانیا در 
جده اظهار کرده تیمی مستقر در کنسولگری 
این کشور آماده همکاری وتقدیم مشورت های 

الزم به اتباع این کشور است.
کنسولگری بریتانیا همچنین اعالم کرده 
این  اختیار هموطنان  در  را  اطالعات الزم 

کشور قرار داده است.
این کمک  بریتانیا  به اعالم کنسول  بنا 
بجای  موقت  گذرنامه  ک��ردن  شامل ص��ادر 
بیمار  حجاج  به  کمک  و  مفقود  گذرنامه 

بیمارستان  به همراهی در  نیاز  وکسانی که 
از  قانونی  باشند همچنین کمک های  داشته 
جمله وکیل  ومترجمان فوری وپزشکان و 

اطالعات 
پیرامون انتقال اموال در اختیار انها قرار 

خواهد داد. 
مدیر  مغردیه  رشید  زمینه  همین  در 
مجلس حج در بریتانیا تصریح کرد این مجلس 
تعدادی از دوره های آموزشی در مورد حج 
برای کمک به حجاج تنظیم کرده که به آنان 
توصیه های الزم سالمتی در گردهمایی بزرگ 

به ویژه در مناسک حج داده شده است. 
بریتانیایی  به حجاج  این مرکز همچنین 
افزایش دم��ای هوا  ام��وزش هایی درب��اره 
وحفظ رطوبت بدن در زمان مناسک حج را 

به هموطنان این کشور ارائه كرده است.
شایان ذكر است وزارت امور خارجه 
بریتانیا كمک های کنسولی در سالها گذشته 
است.  داده  قرار  اختیار هموطنان خود  در 
عالوه بر آن سایت وزارت امور خارجه این 
کشور اطالعات الزم را در اختیار حجاج این 

کشور قبل از سفر به مکه قرار داده است. 

تهران: الشرق االوسط 

معاون وزیر و رئیس سازمان حج ایران 
از نحوه انتقال واسکان حجاج به منا جهت 

ترویه ومکاتب نه گانه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر 
ورئیس سازمان حج بهمراه مسئولین ذیربط 
انتقال واسکان  از نحوه  در مشاعر مقدسه 
ترویه ومکاتب 9گانه  منا جهت  به  حجاج 
با برخی کاروانهای مستقر  بازدید کرده و 

درچادرهای منا گفتگو کرده است.
بیمارستان  از  همچنین  محمدی  حمید 

صحرایی منا و امکانات وتجهیزات آن بازدید 
بازدید دکتر دوروی  به عمل آوردند دراین 
رئیس بیمارستان منا ضمن ارایه توضیحات 
الزم ازآمادگی کامل مرکز پزشکی برای ارایه 
دادند امسال  خدمات درمانی بهداشتی خبر 
تدارک  با توجه گرمای هوا مرکز پزشوی 
افراد گرما زده  برای  تونل سرد  چادرهای 

برپا کردند.
پس از آن رئیس سازمان حج و زیارت به 
عرفات عزیمت و از آخرین وضعیت چادرها و 
خدمات برای پذیرش بعد ازظهر دیروز حجاج 

ایرانی مطلع شد.

منی: الشرق األوسط

هالل احمر سعودی دیروز چهارشنبه اعالم 
کرد گروه های امداد وابسته به آن آماده 
الله احل��رام در روز  از حجاج بیت  پذیرایی 

ترویه است. 
خ��رگ��زاری واس ب��ه نقل از ه��الل احمر 
گزارش داد ۳۶ مرکز امدادی مجهز و ۵۰۵ 
ک��ادر پزشکی، و ۱۴ پزشک عمومی، ۱۰ 
متخصص، ۲۰۵ گ��روه ام���دادی، ۱۴ گروه 
ب��رای خدمات رسانی به  ام��دادی پیشرفته 

حجاج در نظر گرفته است.
این گروه  زمینی همچننی  توسط بالگردهای 
ام���دادی در ح��وم��ه ی ج��م��رات و اط���راف منا 
پوشش داده  می شوند. آقای عبدالله احلربی 
سرپرست و ناظر فعالیت این گروه در مشعر 
منا اظهار داشت: برنامه ی هیئت هالل احمر 
سعودی برای روز ترویه از غروب خورشید 
روز هفتم ذواحلجه آغاز شده و تا صبح روز 
عرفه ادامه دارد، و هیئت از هیچ تالشی برای 
خدمت گزاری به حاجیان و زائران و تعامل 
با حالت های فوق العاده فروگزاری منی کند. 
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گذرگاه سلوی با متام توان در راستای استقبال از زائران خانه خدا فعالیت می کند

»ترویه« را آغاز کردند1400 قطری برای ادای مناسک حج وارد سعودی شده اند حاجیان بیت اهلل مناسک ديروز 

مکه مکرمه : الشرق األوسط 

به دنبال میانجیگری شیخ عبدهللا 
ث��ان��ی، و دس��ت��ور خ��ادم  آل  ب��ن علی 
پادشاه سلمان بن  الشریفین  الحرمین 
عبدالعزیز مبنی گشایش گذرگاه مرزی 
سعودی با کشور قطر و نقل و انتقال 
با هزینه ی شخصی  حاجیان قطری 
پایان روز سه شنبه 1400  تا  خود، 
قطری برای ادای مناسک حج از گذرگاه 
سلوی وارد خاک سعودی شدند. بر 
اساس اطالع رسانی سعودی حاجیان 
قطری می توانند از طریق دو فرودگاه 
دمام و احساء به عنوان نزدیک ترین 
فرودگاه ها به خاک قطر، خود را به 

مشاعر مقدسه برسانند تا در روز نهم 
ذی الحجه در صحرای عرفات حضور 
داشته وخود را به کمیته هایی معرفی 
کنند که از سوی دولت سعودی برای 
بعثه  به  آنان  التحاق  تسهیل کارها و 
ای ایجاد شده است که خاص حاجیان 
قطری است. همچنین در طی این مدت، 
هایی  قطری  به روی  گذرگاه سلوی 
یا برای  که به دالیل بشردوستانه و 
دیدار با خویشاوندان خود در سرزمین 
این  سعودی خواهان ورود به خاک 

کشور هستند باز است.
پیش از این دولت قطر مانع از فرود 
7 فروند هواپیمای مسافربری خطوط 
هواپیمایی سعودی در خاک خود شده 

بود که می خواستند حجاج قطر را از 
پادشاه عبدالعزیز جده و  راه فرودگاه 
به مکه مکرمه منتقل  فرودگاه طائف 

کنند. 
معال  سرهنگ  راس��ت��ا  همین  در 
العتیبی، سخنگوی اداره گذرنامه منطقه 
الشرقیه اعالم کرده که گذرگاه زمینی 
سلوی همچنان پذیرنده حاجیان قطری 
این حاجیان بر اساس  خواهد بود و 
دستورات خادم الحرمین الشریفین برای 
انجام کارهای خود نیازی به ویزاهای 

الکترونیک حج نخواهند داشت.
عبدالرحمن ابا الخیل قائم مقام مدیر 
گمرک گذرگاه سلوی نیز به »الشرق 
األوسط« اعالم کرده که در حال حاضر 

برای بستن گذرگاه در  هیچ دستوری 
اینک  این گذرگاه هم  ندارد و  اختیار 
پذیرای حاجیان قطری و حالت های 
بشردوستانه خواهد بود و همه خدمات 
الزم را در اختیار خانواده هایی که در 
دو سوی مرز خویشاوندانی دارند قرار 
داده و این خانواده ها می توانند از خاک 
سعودی به قطر و بالعکس رفت و آمد 
کنند. گذرگاه سلوی تا پایان روز هشتم 
ادامه خواهد  به کار خود  الحجه  ذی 
داد و احتماال با نزدیک تر شدن روز 
با روز پنج  عرفه که امسال مصادف 
شنبه خواهد بود شاهد افزایش ورود 
حاجیان قطری از این مرز خواهیم بود.
به  پاسخ  در  همچنین  الخیل  اب��ا 

سوالی درباره شیوه کار گذرگاه سلوی 
به »الشرق األوسط« گفته که گذرگاه 
تمام توان خود و به صورت 24  با 
ساعته در حال انجام فعالیت و خدمت 
رسانی به خانواده های دارای خویشاند 
در دو سوی مرز و حاجیان قطری و 
همه کسانی است که شرایط گذرگاه بر 

آن ها صدق می کند. 
گ��ذرگ��اه م��رزی سلوی در مرز 
تمام  این روزه��ا در  سعودی و قطر 

طول روز شاهد رون��د رو 
حاجیان  ورود  افزایش  به 
ق��ط��ری اس��ت و در مدت 
دقیقه  پنج  از  کمتر  زمانی 
ک��اران سعودی  ان��در  دست 

مکه مکرمه : الشرق األوسط 

نیروهای امنیتی، بهداشتی و خدماتی 
دست اندر کار حج به حالت آماده باش در 
آمده اند تا بهترین خدمات را برای صدها 
هزار نفر از حاجیانی فراهم نمایند که از 
الحجه)روز  دیروز چهارشنبه هشتم ذی 
ترویه( به مشعر منی سرازیر شده تا اولین 
روز از مناسک خود را در پیروی از سیره 

ی پیامبر اکرم)ص( آغاز کنند.
حاجیان خانه خدا شب چهارشنبه را 
در مشعر منی به صبح خواهند رساند تا 
از سپیده دم فردا پنج شنبه نهم ذی الحجه 
برای وقوف در سرزمین پاک صحرای منی 
که یکی از ارکان حج عظیم است به این 

وادی رهسپار شوند.
حجاج بیت هللا الحرام امروز را برای 
انجام مناسک روز ترویه در بزرگ ترین 
شهرک خیمه ساز جهان در مشعر منی 
وسعت  با  شهرکی  کرد؛  خواهند  سپری 
2 میلیون و 500 هزار متر مکعب که 
دارای باالترین استانداردهای جهانی ایمنی 

و سالمت برای حاجیان است.

ساعت های نخستین سحرگاه فردا نیز 
حاجیان از مشعر منی به صحرای عرفات 
رهسپار خواهند شد و تا غروب آن روز در 
تربت پاک آن اقامت خواهند داشت. با آغاز 
غروب به منی باز گشته و شب »مزدلفه« 
را در مشعر الحرام به جای خواهند آورد.

 پس از آن و همزمان با طلوع آفتاب 
از  آن جا به سوی مشعر منی حرکت می 
کنند تا در صبحگاه عید سعید قربان در آن 
جا چارپایان خود را قربانی کرده و احرام 
از تن کنده و سه روز برای کسانی که 
عجله ای ندارند و دو روز برای کسانی که 

عجله دارند در منی به سر برند.
نیروها  تمام  نیز  هالل احمر سعودی 
و امکانات خویش را در 36 مرکز مجهز 
به  تیم کامل پزشکی  از  ام��دادی متشکل 
این  آماده باش در آورده است. در  حال 
36 مرکز 505 نفر نیروی آماده به کار 
مشغول خدمت رسانی به حجاج خواهند 
آنان پزشک عمومی  از  نفر  بود که 14 
افزون  اند.  نفر پزشک متخصص  و 10 
ام��دادی  این هالل احمر 205 یگان  بر 
از  ناوگانی  و 14 یگان مراقبت ویژه و 

آمبوالنس های امداد و اورژانس را به کار 
امکانات پزشکی  بهترین  گرفته است که 
را منطبق بر آخرین استانداردهای دنیا در 

اختیار دارند.
در همین راستا خادم الحرمین الشریفین 
پادشاه سلمان بن عبدالعزیز دستور دادند 
که خانم مریم مرغانی محمد حاجیه سالمند 
اهل اندونزی که 104 سال سن دارد به 
دلیل سن و سال و حال نامساعد و با هدف 
از  ب��رخ��ورداری  و  بیشتر  توجه هرچه 
امکانات پزشکی به عنوان میهمان ویژه 
الشریفین مناسک حج را  الحرمین  خادم 

به جای آورند.
ضمن  محمد  مرغانی  مریم  حاجیه 
ابراز خوشحالی از این میهمان نوازی و 
اماکن مقدس از خادم  دسترسی آسان به 
الحرمین الشریفین بابت میهمان نوازی و 
امکانات و خدمات ویژه  از  برخورداری 
این  تاکید نمود که  سپاسگزاری کرده و 
ایشان نشانگر توجه ویژه و همه  لطف 
به میهمانان خانه خدا و  جانبه سعودی 
سالمند  حاجیان  به  آنان  متمایز  خدمات 

است.
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با کشور قطر    گشایش مرز سعودی 
براى ورود حجاج و دالیل بشردوستانه

کار ثبت نام الکترونیک را 
برای آن ها انجام می دهد و 
آنان در این گذرگاه از ارائه 
ی ویزای خاص حج معاف 

هستند. 
همچنین، حالت های بشر دوستانه 
و خانواده هایی که در دو سوی مرز 
خویشاوند مشترک دارند قسمت اعظم 
فعالیت های گذرگاه را تشکیل داده و 
کارکنان گذرگاه امور این افراد را برای 
تردد به دو سوی مرز انجام می دهند. 
الزم به ذکر است که در پی تحریم 
قطر از سوی کشورهای سعودی و 
مصر و امارات عربی متحد و بحرین 
از  کشور  این  ساختن  دور  هدف  با 

سیاست های ستیز جویانه خود در 
که  تروریسم  و  تندروی  از  حمایت 
امنیت کشورهای منطقه و جهان را 
گذرگاه  های  فعالیت  کرد  می  تهدید 
خود  میزان  کمترین  به  نیز  سلوی 

رسیده بود.
تنها گذرگاه زمینی  گذرگاه سلوی 
نیازهای  با جهان است و اغلب  قطر 
از  اولیه  از مواد غذایی و مواد  قطر 
تا  طریق این گذرگاه تامین می شد و 
این گذرگاه  اخیر،  از تحریم های  قبل 
روزان��ه شاهد ورود 1000 کامیون 
حامل مواد غذایی و اولیه از سعودی 
به این کشور و عبور و مرور روزانه 
بیش از 4000 اتومبیل شخصی بود.
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حجاج بیت هللا الحرام در فضایی باشکوه وروحانی 
مناسک حج را در منی اغاز کردند. بیش از 2.5 میلیون حاج 

از تمامی نقاط جهان پس بجا آوردن مناسک روز ترویه امروز 
در عرفات گرد هم می آیند
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