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حجاج مناسك روز عيد قربان را در آرامش و امنيت به جاى آوردند

سران کشورهای اسالمی عید قربان را به  پادشاه سلمان بن عبدالعزیز تبریک گفتند

گروه بندی حاجیان برای تسهیل در روند حرکت آنان

خادم حرمني شريفني: خدمت به حجاج افتخار ماست 

حرکت روان 86 هزار حاجی ایرانی بر اساس جدول زمانبندی دقیق

مكه مكرمه : الشرق األوسط 

دی��روز را در  الحرام که  حجاج بیت هللا 
عرفات به سر برده بودند و رکن اعظم حج را 
در صحرای عرفه انجام دادند در ادامه انجام 
آمدند  مناسک واجب حج، دیشب به مزدلفه 
با معبود  نیاز  به راز و  تا در آن جا شب را 
یکتا سر کنند و بعد از نماز صبح جمعه، آماده 

قربانی کردن دام و رمی جمره عقبه و شده و 
بعد برای طواف افاضه و نماز به مسجد الحرام 

رهسپار گردند. 
حجاج پس از انجام طواف افاضه به خطبه 
الحرام فیصل بن جمیل  های خطیب بیت هللا 
الغزاوی گوش سپردند که در آن با اشاره به 
فلسفه حج تاکید می نمود که حج برای توحید 
خداوند و وحدت کلمه است و برای همین باید 

از هر کاری که این دو اصل را خدشه دار کند 
با تراشیدنن  پرهیز نمود. حاجیان پس از آن 
به  ایام تشریق  گذراندن  برای  سرهای خود 

مزدلفه بازگشتند.
نیروهای  که  دقیقی  تمهیدات  اساس  بر 
اندیشیده  امسال  حج  اندرکار  دست  سعودی 
بودند کار نقل و انتقال بیش از دو میلیون و 
پانصد هزار حاجی، از مشعر منی و صحرای 

از حرکت  به مزدلفه که مرحله سوم  عرفات 
نیز نماز جمعه  انتقال حجاج بیت هللا است و 
مسجد الحرام بدون هیچ مشکل قابل توجهی به 
پایان رسید تا ما تا این جای کار شاهد حجی 

آرام و روان باشیم.
پادشاه سلمان  الشریفین  الحرمین  خادم 
بن عبدالعزیز نیز که برای اطمینان از خدمت 
رسانی به مهمانان خانه خدا به مکه آمده بود با 

تاکید بر آن که خدمت رسانی به حجاج بیت هللا 
الحرام بزرگترین افتخارات است دستور بسیج 
همه امکانات پادشاهی سعودی را برای مهیا 
ایمنی حاجیان صادر  کردن اسباب آسایش و 
تا بدین ترتیب عید قربان امسال حجاج  نمود 
بیت هللا به لطف تالش های خدمت گزاران حج، 
با  فضایی را تجربه کنند که در آن معنویت 

آرامش آمیخته باشد. ادامه صفحه 2و4و5

منى: »الشرق األوسط«

خیابان 204 دیروز شاهد ترافیک روان ناشی 
از گروه بندی بیش از 86 هزار حاجی ایرانی بود 
که از مشعر مزدلفه به مشعر منی در حرکت بودند 
تا صبح دیروز رمی جمرات را انجام دهند. گروه 
بندی حاجیان ایرانبی با هدف روان سازی حرکت 
آن ها به منی بخشی از برنامه گروه بندی حجاج 

خارجی زیر نظر کاروان های حج بود که وزارت 
حج و عمره آن را تهیه نموده بود.

از هرگونه  برای جلوگیری  امنیتی  نیروهای 
پیشامد ناگوار احتمالی در دو طرف جاده 20 متری 
ایرانی که  به کمپ محل استقرار حاجیان  منتهی 
کمپ حاجیان دیگر کشورها آن را احاطه کرده 

مستقر شده بودند. 
هنگام ورود حاجیان ایرانی به مشعر منی می 

شد به خوبی سازماندهی دقیق دست اندرکاران حج 
را دید؛ بر اساس این سازماندهی حجاج به روه های 
تقریبا 50 نفری تقسیم شده و هر گروه با گروه 
دیگر سه متر فاصله داشتند تا بدین ترتیب فضای 
ازدحام جمعیت  از  کافی برای مانور و جلوگیری 

وجود داشته باشد. 
خبرنگار الشرق األوسط در بازدید میدانی از 
ترافیک حجاج در خیابان 204 تعدادی از کارکنان 

مؤسسه دست اندرکار تنظیم آمد و شد حاجیان را 
تابلوهایی در دست داشتند که  مشاهده نمود که 
حجاج ایرانی را به راه های صحیح راهنمایی می 
کرد. در کنار خیابان نیز فضایی به عرض شش متر 
خالی از جمعیت بود تا ماشین های امداد در صورت 
پیش آمدن هر مشکلی بتوانند از آن استفاده کنند.

حاجیان ایرانی زن و مرد نیز روپوش هایی 
زرد و آبی و قرمز پوشیده بودند تا فرآیند گروه 

بندی و تمایز آن ها آسان تر انجام گیرد. برای التزام 
اندرکار  نیز گروه های دست  به جدول زمانبندی 
سازماندهی، برنامه ای خاص را تدارک دیده بودند 
که با موفقیت انجام گرفت. همچنین این موسسه با 
همکاری دیگر نهادهای دست اندرکار سازماندهی 
آمد و شد حجاج که بالغ بر 12 نهاد هستند مانع 
از خروج حجاج از مسیر مشخص شده می شدند 
تا راه بر هر گونه سانحه و پیشامدی بسته شود.

منی: الشرق األوسط
                        

تعدادی از سران کشورهای اسالمی در تماس 
با خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود فرا رسیدن عید سعید قربان را خدمت 
ایشان تبریک عرض کردند. خادم حرمین شریفین 
نیز ضمن عرض تبریک متقابل،  از خداوند خواستند 

این مناسبت فرخنده را هرساله برای مسلمانان در 
حالی تکرار بکند که امت عربی واسالمی در خیر و 
برکت باشند. همچنین، پادشاه سلمان بن عبدالعزیز و 
ولی عهد ایشان شاهزاده محمد بن سلمان به مناسبت 
عید قربان، میزبان شاهزادگان و مسئوالن لشکری 
و کشوری و تعدای از شهروندان سعودی بودند که 
برای عرض تبریک به حضور رسیدند.ادامه صفحه 5
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م��ع��اون ام��ور خ��ارج��ه مفتی 
گفت:  روس��ی��ه  چچن  جمهوری 
سطح خدمات و کیفیت تعاملی که 
بیت  با حجاج  عربستان سعودی 
الحرام در موسم های حج و  هللا 
به  محکمی  پاسخ  دارد،  عمره 
کنندگان  اهانت  کنندگان و  تخریب 
به آن است؛ به طوری که برخورد 
دهنده  نشان  امنیتی  م��أم��وران 
آنها  احساس مسئولیت تک تک 
در قبال بیش از 2 میلیون حاجی 

از سراسر جهان است. 
برای  که  داودوف«  »ترکی 
اولین بار به حج مشرف شده است، 
افزود: از زمان دریافت دعوتنامه 
از طرف سفارت سعودی در مسکو 
تا زمان رسیدن به مشاعر مقدس 
با حسن استقبال و برخورد نیکو 
ترددها و حمل و  ام.  روبرو شده 
نقل ها به آسانی ص��ورت گرفت 
ب��رای تک تک  این مسائل را  و 
مسلمان سرزمینم پس از بازگشت 

روایت خواهم کرد. 
او با اشاره به اینکه عربستان 
قبله مسلمانان و جایگاه  سعودی 
مسلمانان  ه��ای  دل  در  ب��زرگ��ی 
افتخاری  جهان دارد، اظهار کرد: 
بس بزرگ نصیب این کشور شده 
که مسجد حرام و مسجد پیامبر در 
آن واقع شدند و هر کسی بخواهد 
در خدمات رسانی کشور سعودی 
به حجاج ذره ای شک کند، خود 
وسایل  طریق  از  یا  نزدیک  از 
ارتباط جمعی که رویدادهای حج 

را مشاهده کنند.
مسلمانان  ما  داد:  ادام��ه  او 
نقاط مختلف جهان، عربستان  در 
می  خود  دوم  کشور  را  سعودی 

العزیز و  دانیم و سلمان بن عبد 
همه حکام سعودی از زمان تأسیس 
به دست عبد العزیز بن عبد الرحمن 
)رحمه هللا( تاکنون همه خدمات را 
در  حجاج  دسترس  و  اختیار  در 
سطحی بسیار عالی قرار می دهند.
ما  ک���رد:  اض��اف��ه  داودوف 
مسلمانان روسیه و جهان، مخالف 
سیاسی کردن فریضه حج هستیم 
و عربستان سعودی را کشور دوم 
دانیم، کشوری که همه  خود می 
پنجم  ادای رکن  برای  امکانات را 
اسالم در اختیار ما گذاشته است. 

م��ع��اون ام��ور خ��ارج��ه مفتی 
چچن یادآور شد: عربستان سعودی 
یک وزارتخانه را برای گسترش 
خدمات ساالنه به حجاج را مشخص 
کرده است و هزینه های زیادی را 
برای آسایش زائران حرم امن الهی 
می پردازد؛ این خدمات رسانی از 
تردد در میان مشاعر، حمل و نقل 
با شبکه قطارهای تندرو و اتوبوس 

ها قابل مشاهده است.
توجه  و  اهتمام  او،  گفته  به 
ب��ا ه��دای��ت و  پادشاهی س��ع��ودی 
رهبری سلمان بن عبد العزیز خادم 

اهتمام  به مثابه  حرمین شریفین، 
پدر به فرزند خویش است، خدمات 
این  رسانی به حجاج نمود عینی 

امر است.
تركو داودوف در پایان گفت: 
مأموران امنیتی که خادمی حجاج 
را انجام می دهند این احساس را 
در شما ایجاد می کنند مه هر کدام 
آنها خود مسئول حجاج است  از 
و منتظرند تا از آنها سوالی برای 
آنها بی خوابی  بپرسی.  راهنمایی 
برقراری  برای  را  فراوانی  های 

امنیت حجاج می کشند.

وأذن في الناس بالحج

 منى:الشرق األوسط 

الششری  سعد  دکتر  شیخ 
عضو هیئب کبار العلما و مشاور 
تاکید  سعودی  پادشاهی  دی��وان 
نمود که حج میدانی برای عقده 
گشایی و شعار دادن نیست و باید 
این کار در موسم حج دوری  از 

کرد.
پنج شنبه  الششری که  شیخ 
در جریان خطبه عرفه در مسجد 

نمره این سخنان را به زبان آورد 
با بیان این که موسم حج را میدان 
ستیزه  و  گشایی  عقده  و  شعار 
جویی و دعوت به حزب و تجمع 
قرار دادن از امور جاهلیت است 
تاکید کرد که باید کاری کرد که حج 
تها برای خداوند باشد و شعارهای 
گروهی و حزبی و تجمعات طائفه 
ای و حرکت های فرقه گرایانه در 

آن جایی نداشته باشند.
در  همچنین  عرفه  خطیب 

جریان خطبه با اشاره به این که 
آمنین  به  از حمله  فرد مسلمان 
مسلمان و غیر مسلمان در هر 
متنفر  باشد  که  دنیا  از  جایی 
است و اعالم انزجار می کند بیا 
کرد که شریعت اسالمی محبت 
انسان دوستی را در دل ها  و 
کاشت و تنفر را ناپسند شمرد و 
با دعوت به برادری مومنان از 
آنان خواست که صف واحدی را 

تشکیل دهند.

خطیب عرفه : حج میدان تندروی نیست

چچن: مخالف سیاسی کردن حج هستیم
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س��ازم��ان پست 
به مناسبت  سعودی 
م���وس���م ح���ج س��ال 
1438 ه���/2017 
با  ی��ادب��ودی  متمبر 
عنوان »حج؛ عبادت 
فرهنگی«  رفتار  و 

منتشر کرد.
ای���ن ن��م��ب��ر در 
زمینه خ��ود ح��اوی 
کعبه  از  تصویری 
کنندگان  ط���واف  و 
از  آن و برخی دیر 
نمادهای مناسک حج 
اس��ت ک��ه در ب��االی 
ل��وگ��وی رسمی  آن 

»دو  یعنی  س��ع��ودی  پادشاهی 
شمشیر و یک نخ« قرار دارد 
با خطی طالیی  آن  پایین  و در 
لبیک«  اللهم  »لبیک  عبارت 

نگاشته شده است.
اسامه بن محمد صالح الطف 
رئیس سازمان پست سعودی با 
اعالم این خبر گفت که سازمان 
انتشار این تمبر یادبود  با  پست 
در پی مستندسازی تالش ها و 

دست آوردهای نیروهای سعودی 
تاریخی و  و ثبت روی��داده��ای 
مناسبت های ملی و مذهبی مهم 
است چرا که تمبر رسانه ای است 
که می تواند پیام ما را به همه 
ملت های جهان برساند و کارکرد 
تاریخی و فرهنگی مهم و دیرینه 
ای دارد که می توان از آن برای 
انتقال پیام های فرهنگی استفاده 

کرد.

انتشار مترب یادبود حج 1438 هجری

منى :الشرق األوسط

حاجی  میلیون  دو  از  بیش 
از  اولین روز  از آغاز روز جمعه 
روزهای عید قربان، بعد از سرازیر 
از مزدلفه فرآیند رمی جمره  شدن 
عقبای بزرگ را شروع کردند تا یكى 
از مهم ترین مناسك حج را به جاى 

آورند.
بر اساس  آنان  تعداد  حجاج که 
آمار رسمی 2 میلیون و 352 هزار 
و 122 نفر است بعد از رمی جمره 
عقبای بزرگ که وقت شرعی آن از 
سحرگاه روز عید قربان تا سحرگاه 
خود  چارپایان  باید  است  بعد  روز 
تراشیدن  با  بعد  را قربانی نموده و 
از تن کردن احرام  موهای خود و 
طواف  تا  شوند  می  مکه  رهسپار 
افاضه را که یکی از ارکان حج است 
امجام داده و برای بیتوته کردن ایام 
تشریق دوباره به منی بازگردند. رمی 
جمرات یکی از فرآیندهای دقیق حج 
هفت  حاجیان  آن  طی  در  که  است 

سنگریزه به سمت ستون هایی که 
نماد شیطان است پرتاب می کنند. 
این فرآیند و فشار جمعیت ناشی از 
وقت محدود انجام آن باعث برخی از 
ناگوار در تجمعات میلیونی  حوادث 

سال های پیش در حج شده بود.
فرآیند رمی جمرات از صبح زود 
انجام  امنیتی شدیدی  تدابیر  و تحت 
می گیرد که از سوی نیروهای امنیتی 
تجهیزات  از  استفاده  با  سعودی 
های  دورب��ی��ن  جمله  از  پیشرفته 
مداربسته و بالگردهایی که بر فراز 
مشعر منی در پرواز هستند و برای 
ناگوار  از تکرار حوادث  جلوگیری 

سال های قبل در حال انجام است.
موفقیت در برگزاری فرآیند رمی 
جمرات که امسال در هوای بسیار گرم 
تابستان انجام می گیرد یکی از بزرگ 
ترین ماموریت های نیروهای سعودی 
دست اندرکار حج است که امسال طبق 
گفته سخنگوی وازرت کشور سعودی 
انجام هرچه  تدابیر الزم برای  همه 

بهتر آن اتخاذ شده است.

نزدیک به دو و نیم میلیون حاجی
 مراسم رمی جمرات را انجام دادند

 ترکی داودوف معاون امور خارجه مفتی چچن



ايران

استقرار حجاج ايرانى در چادرهاى منى
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سپرده  وضعیت  تغییر  ب��رای  ه��ای  بانک  ماراتن 
های کوتاه مدت به بلند مدت بر پایه نرخ هایی بیش از 
باالخره در آخرین ساعات روز پنجشنبه به  ۱۵درصد 
بانکی  برای نظام  تا شنبه سرآغازی دیگر  پایان رسید 

ایران تلقی شود. 
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در آخرین روز 
مرداد ماه بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع 
خبرنگاران حضور یافت و از تصمیم تازه این بانک برای 
الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب خبر داد.

بر این اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم 
بانکی برای سپرده های کوتاه  شهریور ماه نرخ سود 

مدت برابر با ۱0 درصد ، و سود سپرده های بلند مدت 
برابر با حداکثر ۱5 درصد به صورت علی الحساب باشد.
با اعالم این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانک 
ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف 
سپرده های بانکی را خواستار شدند این وضعیت صف 
های طوالنی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. 
بخش عمده ای از سپرده های بانکی از کوتاه مدت به بلند 
مدت تغییر وضعیت داد.شعب بانک ها برای پاسخ به صف 
های طوالنی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند.
از فردا ، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا 
می رسد.بانک مرکزی اعالم کرده است ارائه پیشنهادات 
خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابالغی ، 
جریمه ای سنگین برای بانک ها به همراه خواهد داشت.

تهران: الشرق االوسط

داراب  فرماندار  قاسم پور   عبدالرضا 
اتوبوس دانش آموزان دختر  گفت: واژگونی 
بیابان  قلعه  روستای  نزدیک  در  هرمزگانی 
شهرستان داراب ۱3 کشته و 35 نفر مصدوم 

برجای گذاشت.

خبرگزاری  ب��ا  گفت وگو  در  قاسم پور 
تسنیم، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل 
دانش آموزان دختر استان هرمزگان در نزدیکی 
روستای قلعه بیابان داراب خبر داد و اظهار 
داشت: این حادثه ساعت 4 بامداد امروز رخ 
داده که منجر به فوت ۱3 نفر و مصدومیت 

35 نفر شده است. 

به گفته فرماندار داراب : این دانش آموزان 
برای شرکت در اردوی فرزانگان راهی شیراز 
بودند که این اتفاق رخ داد و 35 نفر مصدومان 

به بیمارستان داراب منتقل شدند. 
قاسمپور افزود: حال ۱3 نفر از مصدومان 
وخیم اعالم شده که برای انتقال برخی از آنها با 

اورژانس هوایی هماهنگ شده است. 

وی همچنین از  دستگیری راننده اتوبوس 
حامل دانش آموزان هرمزگانی خبر داد و اظهار 
داشت: علت حادثه هنوز از سوی پلیس راهور 

اعالم نشده است.
خبرهای رسیده حاکی از این است که دکتر 
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت قرار 
است همراه با وزیر آموزش و پرورش برای 

رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه واژگونی 
اتوبوس به شهرستان داراب سفر کنند.

گفتنی است که اتوبوس حادثه دیده یکی 
از سه اتوبوس کاروانی دانش آموزی بود که 
سرنشینان دو اتوبوس دیگر همراه با اتوبوس 
سانحه دیده استان هرمزگان همگی در سالمت 

کامل هستند و در داراب حضور دارند.

تهران:الشرق األوسط 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه 
بحران آب در آینده نزدیک تنها مساله ای است که امنیت 
و استقالل کشور را به شدت تهدید خواهد کرد استفاده از 
فناوری ها در بخش کشاورزی و  بیوتکنولوژی و دیگر 
مدیریت آب را مهمترین راه برای فائق آمدن بر این بحران 

عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، عیسی کالنتری عصر روز پنجشنبه 
در آیین اختتامیه دومین همایش بین المللی و دهمین همایش 
ایران که در سالن  بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی  ملی 
اجتماعات موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
کشور در کرج برگزار شد، افزود: طبق استانداردهای جهانی 

کشورهایی که تا 20 درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده 
می کنند مشکلی ندارند ولی کشورهایی که باالی 40 درصد 
از این منابع را مورد بهره برداری قرار می دهند باالی خط 
قرمز و در معرض مخاطرات جدی هستند. در این بین تنها 
از منابع آب تجدیدپذیر  باالی 60 درصد  حدود 6 کشور 
خود را استفاده می کنند که ایران با ۱۱0 درصد در شرایط 
کامال بحرانی است و در صورت ادامه این روند تا ۱5 سال 
دیگر آبی در کشور باقی نخواهند ماند. وی اظهار کرد: با 
رییس جمهور شرط کرده ام که هیچ گاه خودسانسوری نکنم 
و مسائل علمی و فنی را از مردم پنهان نکرده و ذهن آن ها 
را در برابر آینده پژوهشی کور نکنم. آب در آینده نزدیک 
تهدید  پایداری کشور را  امنیت و  تنها مساله ای است که 
می کند و باید برای کنترل این مشکل اقدامی عاجل انجام داد.

تهران: الشرق األوسط 

به گزارش روز جمعه خبرگزاری 
ایرنا ازپایگاه اطالع رسانی حج ، حمید 
محمدی رییس سازمان حج و زیارت 
و  ه��زار   86 انتقال  عملیات  که  گفت 
از سرزمین عرفات  ایرانی  300 زایر 
؛ به مشعر و منا با موفقیت انجام شد و 
هم اکنون همه زایران در سرزمین منا 

مستقر شده اند.

وی افزود طبق برنامه زمان بندی 
از ساعت  زای���ران کشورمان  ؛  ش��ده 
۱0:30 صبح امروز به وقت محلی ) 
۱2به وقت تهران ( برای رمی جمرات 

؛ اقدام خواهند کرد.
رییس سازمان حج و زیارت تصریح 
امداد و پزشکی در  کرد که گروههای 
و  هستند  مستقر  جمرات  مسیرهای 
عزیمت کاروان ها از محل خیمه ها به 
جمرات و بازگشت توسط سیستم رصد 

ویژه جمرات در ستاد حج کامال نظارت 
می شود .

وی با اشاره به اینکه تا ساعت ۱5 
امروز ، اولین روز رمی جمرات زایران 
افزود: امسال  انجام می شود،  ایرانی 
مدیریت  کنترل،  اتاق  بار  اولین  برای 
از لحظه  ایرانی  ک��اروان های  و رصد 
خروج از چادرها، طول مسیر ، ایستگاه 
جمرات و بازگشت به خیمه ها به صورت 

سیستمی کنترل می شود.

وی اضافه کرد: که حدود نیمی از 
زایران شب گذشته را در مشعر وقوف 
اضطراری داشته و سپس وارد منا شدند 
و هم اکنون رمی جمرات را انجام داده و 

درچادرها مستقر شده اند.
وی همچنین درب��اره ذبح قربانی 
گفت : ذبح قربانی برای زایران وقوف 
اضطراری که از شب پنج شنبه وارد منا 
شده اند از بعد از طلوع آفتاب آغاز شده 
و تا ساعت حدود ۱۱ صبح پایان یافت .

سقف سود سپرده های بانکی از شنبه 15 درصد خواهد بود
نظام بانکی ايران در برابر آزمونی سخت

13 کشته و 35 مصدوم در واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب

سازمان حفاظت محیط زیست: در شرایط کامال بحرانی ذخاير ايران 
با روندفعلی تا 15 سال آینده آبی در کشور منی ماند

خطیب مناز عید قربان در تهران: 
وحدت، انسجام و رسیدگی 
به دیگران در داخل کشور 

تهران: الشرق األوسط

محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران 
در خطبه های نماز عید قربان که جمعه صبح در 
مصالی تهران برگزار شد ضمن تبریک این روز به 
مردم ایران و تمام مسلمانان جهان گفت: افرادی از 
سراسر جهان حرکت می کنند و در نطقه ای گردهم 
می آیند و عالوه بر توجه به خدا به امور کل جهان 

اسالم رسیدگی می کنند.
امامی  ای��ران  گ��زارش خبرگزاری ه��ای  به 
کاشانی تصریح کرد: فلسفه حج این است که باید 
به امت و جهان اسالم توجه کنیم  و از دولت های 
توجه  اسالمی  جوامع  به  که  بخواهیم  اسالمی 
داشته باشند. این همه تفرقه و خون و مشکالت 
اقتصادی که در جهان اسالم بوجود آمده سبب شد 
باشد  تاسفبار  که وضع جهان اسالم در جاهایی 
و فرهیختگان،نخبگان و نویسندگان در سراسر 
باید به مطالبات و بر منافع جهان  جهان اسالم 

اسالم بپردازند.
فلسطین،  م��ردم  وضعیت  به  کاشانی  امامی 
گرفتار  که  اسالمی  کشورهای  سایر  و  سوریه  
مشکالتی هستند اشاره کرد و گفت: جهان اسالم 
باید از دولت ها بخواهد که به این مسائل و مشکالت 
تامین  تمام ملت ها و دولت ها  پایان دهند. وظیفه 

امنیت جهان اسالم در تمام امور است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: وحدت، 
انسجام و رسیدگی به دیگران در داخل کشور و به 
صورت عالم در جهان اسالم تکلیف و وظیفه است.

كاروان حجاج ایرانى لحظه خروج از چادرها براى اداى اولین روز رمی جمرات صبح جمعه . عكس احمد حشاد )الشرق األوسط(



وأذن في الناس بالحجوأذن في الناس بالحج

عيد قربان آرام  خادم حرمني شريفني وولى عهد  مقامات عالی خلیج را به حضور پذیرفتند

مىن: واس

بن  سلمان  ملک  شريفين  حرمين  خ��ادم 
عبدالعزيز آل سعود، امروز در دربار شاهی در 
منی جمعی از شاهزادگان، مفتی اعظم ، علما، و 
ميهمانان ارشد از کشور های شورای همکاری 
خليج عربی، وزرا و فرماندهان نهادی های 
نظامی و فرماندهان گروه های پيشآهنگی شرکت 
کننده در فعاليتهای حج جاری را که برای ادای 
احترام و تبريک گفتن عيد قربان خدمت ايشان 
شرفياب شدند را به حضور پذيرفتند و عيد قربان 

را به يکايک آنان تبريک وتهنيت گفتند. 
محفل با أياتی از کالم هللا مجيد آغاز گرديد 
و به دنبال آن خادم حرمين شريفين طی سخنانی 

خطاب به حاضران گفتند:
سپاس پروردگار جهانيان را و درود و سالم 
ياران  امين و بر خاندان و  پايان بر محمد  بی 

پاک گوهر او باد.
برادران و فرزندانم منسوبين بخش های 

نظامی، حاضران گرامی، هم ميهنان ارجمند،
در آغاز فرا رسيدن عيد قربان را برای شما 
و حجاج بيت هللا الحرام تبريک عرض نموده و 
برای همه قبولی طاعات و عبادات را خواهانم، 
هللا متعال سال های پر برکتی را برايمان عنايت 

بفرمايد.
برادران و فرزندانم: 

تالش های مستمر و مبارک شما عزيزان 
الحرام و وبيدار  در خدمت به حجاج بيت هللا 
خوابی های شما در تسهيل حرکت حجاج و تامين 
امنيت آنها مايه افتخار و عزت ما است، خدمت 
اين سرزمين،  ميهمانان خانه خدا و زائ��ران 
شرف و افتخار و نعمتی است که هللا تعالی برای 
کشور مان ارزانی فرموده و هللا متعال را بابت 
ياری هللا  به  اين نعمت بزرگ شکر گزاريم و 
تعالی خدمت به ميهمانان الهی را ادامه داده و 
زمينه امنيت و راحت و سکينت آنان را فراهم 
اهل  اين  اين رويکرد و منهج  خواهيم کرد، و 
اين سرزمين بوده و همچنان اين مسير را دنبال 

الهی را  اين راستا توفيقات  خواهيم کرد و در 
برای همگان خواهانيم.

به فداکاری  سپس خادم حرمين شريفين 
بيدريغ منسوبين  های بی مانند و قهرمانيهای 
بخش های نظامی اشاره نموده حمايت از کشور 
توانايی ها آن را  از مقدسات و  مان، و دفاع 
نشانه ی باورمندی و ميهن دوستی جان فدايان 
قبال  گفتند، سعودی هيچگاه در  دانسته  کشور 
حفظ امنيت و ثبات و تامين منافع خود، کوتاهی 
تعالی برای  از درگاه هللا  نخواهد کرد. سپس 
شهدا رحمت و مغفرت و بهشت برين و برای 
مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده و خواهان 
حفظ ميهن مان و سرزمين های مسلمانان از هر 
نوع بدی و ناخوشايندی گرديدند و نعمت امنيت 

و ثبات پايدار را آرزو کردند. 
خادم حرمين شريفين سپس به لقب ) خادم 
حرمين شريفين ( اشاره نموده خاطر نشان کردند 
از عهد ملک عبدالعزيز تا کنون همواره رهبران 

کشور، خادمان حرمين شريفين بوده اند.
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را  آبپاش فضا  61 هزار اسپری 
برای حجاج در مشاعر مقدس 

خنک می کنند

عرفه: طارق الثقفي

مشاعر  فضای  حج  برگزارکننده  مسئوالن 
مقدس را با 61 هزار و 250 اسپری آبپاش )مه 
پاش( که بر روی  12 هزار و 200 ستون نصب 

شده اند، برای حجاج خنک می کنند.
بنا بر اين گزارش، در مشعر عرفات 4 هزار 
ستون برای خنک کردن حجاج که نقش مهمی در 
مرطوب سازی فضای عرفه دارند، در نظر گرفته 
شده است، اين اقدام عالوه بر فروخواباندن گرد 
تا 7 درجه  اتوبوس ها، 5  از  ناشی  و خاک ها 
کاهش دما به دنبال دارد. سازمان هواشناسی و 

حفاظت از محيط زيست عربستان سعودی در اين 
باره گزارش داده بود دمای مشاعر در روزهای 
ادای مناسک به بيش از 40 درجه می رسد، اين 
خبر انگيزه ای برای متوليان ايجاد کرد تا راهی 
برای کاهش دما و ايجاد بستری مناسب برای ادای 

مناسک پيدا کنند. 
متر  ه��زار  به 350  ها  اين ستون  ارتفاع 
از  اين درحالی است که  پيدا می کنند؛  افزايش 
مکانی به مکان ديگر اندازه ها متفاوت هستند. 
ايده اين تمهيد از آنجا شکل گرفت که راحتی حجاج 
بين مشعر عرفه و مزدلفه فراهم  تردد  در طول 
شود؛ به ويژه به اينکه برخی از حجاج ترجيح می 

دهند با پای پياده اين مسافت را طی کنند.
ايستگاه های خنک کننده موجود در ستون 
های نقاط مختلف مشاعر مقدس، روزانه آب را 
روی حجاج در مشعر عرفات می پاشند، در منا نيز 
اين ستون ها به بيش از 2 هزار و 500 ستون 
می رسند که 12 هزار و 500 آبپاش را در خود 
جای دادند، در جمرات اما 750 ستون با 3 هزار 

و 750 آبپاش کار گذاشته شدند.
مکه  توسعه  پ��روژه  رسمی  سخنگوی 
ب��اره به »الشرق األوس��ط«  اين  مکرمه در 
گفت: امسال شاهد افزايش ستون های آبپاش 
در مشعر عرفات به ويژه در مسير پياده روها 

مىن: الشرق األوسط

نقاط جهان اسالم  اگرچه ديروز اغلب 
به عنوان بزرگ ترين عيد  عيد قربان را 
اسالمی جشن گرفته و شکرانه بندگی خداوند 
را به جای آوردند اما خوشحالی اصلی از 
آن حاجيانی بود که کنار حرم امن خداوند 
گرد آمده بودند تا در مهم ترين سفر طول 
عمر خويش مناسک حج را به جای آورند. 
آنان با قربانی کردن چارپايان روز خود را 
شروع کرده و بعد از رمی جمره عقبی به 
سمت خانه مطهر خداوند سرازير شدند تا 
طواف افاضه را انجام داده و بعد از تراشيدن 
موهای خويش سعی ميان صفا و مروه کرده 

و آماده ايام تشريق در مزدلفه شوند.
سلمان  پادشاه  شريفين  حرمين  خادم 
بن عبدالعزيز نيز شامگاه پنج شنبه برای 
به  خدمتگزاری  روند  بر  مستقيم  نظارت 
حاجيان با هدف آسان سازی و ايمن سازی 
ادای مناسک وارد مکه مکرمه شده و مورد 
استقبال شاهزادگان و مسئوالن کشوری و 
ايشان همچنين قرار  لشکری قرار رفتند. 
امروز جشن ساالنه ای که هر سال  است 
برای شخصيت های اسالمی و روسای بعثه 
ها در محل قصر پادشاهی برگزار می شود 

را راهبری نمايند.
حجاج بيت هللا امروز در حالی مناسک 
خود را انجام دادند که فضای حاکم بر شهر 
مکه و مشاعر مقدس فضايی آرام و خالی 
نا  ازدحام جمعيت و  از  ناشی  از مشکالت 
امنی بود. آنان اين فضا را مديون برنامه 
گفته وزير  به  بنا  که  دقيق هستند  ريزی 
دفاع بيش از 300 هزار سعودی نظامی و 
غير نظامی سر در کار انجام آنان داشتند. 
انبوهی از خدمتگزاران که حاجيان را برای 
در  خ��ود  مناسک  تر  آس��ان  هرچه  انجام 
تا  ياری می رساندند  ايمن  آرام و  فضايی 
مفهوم خدمتگزاری زائران خانه خدا را که 
افتخاری بزرگ  به عنوان  پادشاه سعودی 

به آن مباهات می نمود را به خوبی به جای 
آورند. در همين فضای آرام بود که صدها 
هزار حاجی خانه خدا توانستند نماز جمعه 
را همزمان با عيد قربان به جای آورند و 

به خطبه های خطبی نماز جمعه 
گوش فرا دهند که فلسفه حج را 
اخالص و توحيد و وحدت کلمه 
مسلمانان شمرده و از حاجيان 

سعودى موفقيت برنامه هاى خود را براى موسم حج اعالم كرد
پادشاه سلمان بن عبدالعزيز: خدمت گذارى به حجاج افتخار و منش ماست

تا مزدلفه و منا هستيم. 
اين  افزايش  »جالل كعكي« اضافه کرد: 
ستون ها به علت افزايش دمای مکه و مشاعر 
مقدس در سال جاری صورت گرفته است. اين 
ستون ها از ايستگاه های پمپاژ آب پس از خنک 
آنها که در جای جای مشاعر مقدس  سازی 

نصب شده اند، تامين می شوند. 
تا  است  ک��رده  عربستان سعودی تالش 
با  ايستگاه جمرات  و  پياده روها  مسيرهای 
سيستم های آبپاش خنک پوشش داده شوند، 
همچنين به دليل گرمای هوا تعامل مناسبی با 
از  آنها  از طريق عبور و مرور  برای  حجاج 

تا مشعر منا  مشعر عرفات به سمت مزدلفه 
انجام دهد.

»جبل الرحمه« نيز شاهد طرح های زيادی 
در راستای سهولت در باالرفتن و پايين آمدن 
اين کوه توسط پروژه توسعه مکه  از  حجاج 
نردبان  مکرمه بوده است، به طوری که دو 
بتنی به عرض 8 متر و ارتفاع 15 متر ايجاد 
اند و سهم زيادی در عدم سقوط حجاج  شده 
داشته است، عالوه بر آن طرح ايجاد موانع در 
سراشيبي ها در جبل الرحمه به منظور ممانعت 

از سقوط حجاج نيز اجرا شده است. 
مکه  توسعه  پ��روژه  رسمی  سخنگوی 

مکرمه در ادامه افزود: مديران پروژه در سال 
جاری بسته کاملی از طرح های توسعه ای چه 
در زيرساخت ها چه در خدمات دهی به حجاج 
را اجرا کرده است، ازجمله اين طرح ها طرح 
های جبل الرحمه و پل های عابر پياده با هدف 
حمايت حجاج از حوادث و تصادف ها هنگام 
تردد آنها از مشعر مزدلفه به مشعر منا است.

های  ط��رح  ک��رد:  بيان  پايان  در  کعکی 
الرحمه  حمايتی و حفاظتی اجراشده در جبل 
پس از آن صورت گرفت که ديده شده برخی از 
پيرمردان و پيرزنان در هنگام صعود به اين 

کوه دچار مشکل می شوند.

خواست که از هر رياکاری که 
مانع اخالص عمل شده دوری 
باعث  کارهايی که  از  کرده و 
تفرقه شده و وح��دت کلمه را 
نمايند. خطيب جمعه  دار کنند حذر  خدشه 
همچنين با اشاره به آيات قرآن تاکيد کرد که 
حج جای فسق و جدال نيست و نبايد در آن 

کارهايی کرد که بوی جدل و سياست زدگی 
از آن به مشام بخورد.

حاجيان هم البته در طی تمام روزهای 
گذشته اين توصيه را جامه عمل پوشانده 
و طبق گفته سخنگوی وزارت کشور علی 
حاشيه  به  برای  هايی  تالش  وجود  رغم 
به  آن  ک��ردن  آل��وده  ران��دن مراسم حج و 

تنها  اين وسوسه نشده و  سياست گرفتار 
به مناسک و عبادات پرداخته و رفتارهای 

سياسی خاصی از آن ها سر نزد.
اي���ن ه��م��ه خ���ادم حرمين  ک��ن��ار  در 
نيز  پادشاه سلمان بن عبدالعزيز  شريفين 
اين نکته  به  با اشاره  در سخنرانی کوتاه 
پادشاهی سعودی  افتحار  که بزرگ ترين 

خدمتگزار  آن��ان  پادشاهان  که  اس��ت  آن 
افزودند که  الحرام هستند  حجاج بيت هللا 
خدمتگزاری به حجاج خانه خداوند منش و 
روش دول و مردم سعودی هستند و همگی 
دارند که  پادشاهی سعودی در نظر  مردم 
همچنان اين روش ومنش را با جديت تمام 

وبا کمال افتخار ادامه دهند.

 از سوی ديگر ژنرال خالد الحربی فرمانده 
نيروهای امنيت حج با تاکيد بر آمادگی نيروهای 
تحت امر خود و آمادگی جمرات برای پذيرايی 
انجام رمی جمرات  گفت که  از حجاج برای 
سامانه ای گسترده از نيروهای واکنش سريع 
تشکيل شده و ماموريت سازماندهی حجاج به 

آن ها واگذار شده است.

و پر از معنويت

ولي عهد سعودى محمد بن سلمان به مناسبت عيد قربان مقامات داخلى وخارجى به حضور پذيرفتند



عربستان سعودى

قصر تاریخی پادشاه عبدالعزیز پذیرای بازدیدکنندگان در تعطیالت عید قربان

شهرداری پایتخت معنوی کار پاکسازی پسماندهای مشاعر مقدسه را اجنام می دهد
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مدينة منوره : واس

با دستورات محمد بن عبدالعادی العمری 
پارک ها و  اداره کل  شهردار مدينه منوره، 
بوستان  و  ها  پارک  آماده سازی  زيباسازی 
های عمومی را برای پذيرايی از خانواده های 
سعودی و زائران در روزهای عيد قربان در 

دستور کار قرار دادند.

مدينه  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
به  اش��اره  با  الزهرانی  محمد  بن  رمضان 
از  بعضی  به  ها  بوستان  و  ها  پارک  تجهيز 
گفت  از شهروندان  پذيرايی  برای  تجهيزات 
که افزايش فضای سبز و آماده سازی پياده 
و سطل  ها  المان  و  مبلمان  نصب  و  ها  راه 
مدينه  کار شهرداری  دستور  در  زباله  های 

منوره بوده است.

مدينه  خدمات شهری شهرداری  معاون 
های  کاری  گل  به  اشاره  با  همچنين  منوره 
جديد شهرداری در پارک ها و بوستان های 
و  کودکان  ب��ازی  مناطق  تجهيز  و  شهری 
سرويس های بهداشتی پارک های شهر بيان 
نمود که پارک ها و بوستان های شهر مدينه 
پس  تا  از شهر  بعد  چهار  از ساعت  منوره 
از نيمه شب پذيرای شهروندان خواهند بود.

الخرج: واس

پادشاه عبدالعزيز،  تاريخی  قصر 
پادشاهی سعودی در شهر  بنيانگذار 
طول  تمام  در  الخرج  استان  السيح 
ظهرها  از  بعد  قربان  عبد  تعطيالت 

پذيرای بازديدکنندگان خواهد بود.
قحطانی  عبدالهادی  بن  حسين 
مدير شورای عمومی گردشگرای و 
اين  ابيان  با  ميراث ملی استان خرج 
نکته عنوان نمود که شورای عمومی 
ردشگری و ميراث ملی در استان خرج 
با تمام توان در خدمت بازديدکنندگان و 
ردشران خواهد بود و آنان می توانند 
پادشاهی  بنيانگذار  تارخی  قصر  از 
سعودی واقع در منطقه عزيزيه شهر 
تاريخی  قصر  ترين  مهم  ک��ه  سيح 
بازديد کرده  پادشاهی سعودی است 
و همچنين اقامتگاه پادشاه عبدالعزيز 
در سلميه واقع در شمال سيح را از 
نزديک ديده و چشمه های غرب شهر 
را که در تمام طول سال مورد استقبال 
گردشگران سعودی و خليجی هستند 

را مورد بازديد قرار دهند.
آماده سازی  قطحطانی گفت که 

راستای  در  عبدالعزيز  پادشاه  قصر 
برنامه ه��ای ش��ورای  ت��الش ه��ا و 

عمومی گردشگری و ميراث ملی در 
تهيه شرايط مناسب برای گردشگران 

استفاده  زمينه  در  خارجی  و  داخلی 
مناسب از اوقات فراغت است.

مكة المكرمة:واس

معنوی  پايتخت  ش��ه��رداری 
سعودی امروز مطابق با روز اول 
عيد قربان و پس از ترک مشعر 
عرفات از سوی حاجيان عمليات 
پاکيزه سازی اين مکان مقدس را 

آغاز نمود. 
محمد بن عبدالرحمن المورقی 
مدير کل امور پاکيزی شهرداری 
اعالم  با  معنوی سعودی  پايتخت 
ک��ه ش��ه��رداری،  گفت  اي��ن خبر 
دو  در  را  ای  وي��ژه  ن��ي��روه��ای 
شيفت صبح و بعد از ظهر برای 
آماده  مقدسه  مشاعر  پاکسازی 
کرده و با هماهنگی متخصصان، 
زدايی  پاشی و حشره  روند سم 
اين مناطق را پس از خالی شدن 
موقت آن ها از حجاج آغاز کرده 

است.
وی در مورد امکانات موجود 
در مشاعر مقدسه گفت که عالوه 
بر سطل عای پسملند موجود در 
مخزن   154 مشاعر،  سرتاسر 
در  زيرزمينی  و  س��ازی  فشرده 

اين نقاط تعبيه شده که نيروهای 
از ماشين  استفاده  با  شهرداری 

اين  کردن  کار خالی  آالت مجهز 
مخازن را انجام داده و پسماندها 

را به مخزن موقتی که نجايش 40 
تن زباله را دارد منتقل می کنند.

شهرداری مدینه منوره پارک ها را برای پذیرایی از شهروندان در عید قربان آماده می کند

رشد 5.6 درصدی سرمایه 
صندوق های سرمایه گذاری سعودی

تیم ملی سعودی مترینات 
خود را برای بازی با ژاپن از سر گرفت

رياض: الشرق االوسط 

 سرمايه های موجود در 
گذاری  سرمايه  های  صندوق 
دوم  فصل  پايان  در  سعودی 
سال 2017 به 110 ميليارد 
لایر رسيده که بر اساس ارقام 
سعودی  عربی  مالی  موسسه 
سرمايه های خارجی با 23.2 
ميليارد لایر سعودی چيزی در 
حدود 21 درصد اين سرمايه ها 

را تشکيل می دهند.
بر اساس اين ارقام رسمی 
العربية  منتشر كرد  كه شبكه 
های  های صندوق  سرمايه   ،
گ���ذاری س��ع��ودی در  سرمايه 
در  نخست سال 2017  فصل 
حدود 104 ميليارد لایر بوده 

که با رشدی 5.6 درصدی در 
فصل دوم به 110 ميليارد لایر 

رسيده است.
سرمايه های محلی سعودی 
 51 لایر  ميليارد   56.7 ب��ا 
درصد مجموع اين سرمايه ها 
را تشکيل می دهند و سرمايه 
های صندوق های کوچکتر نيز 
با 18.9 ميليارد لایر و 17.19 
خود  به  را  دوم  رتبه  درص��د 
اختصاص می دهند و در مرتبه 
نيز سرمايه گذاری های  سوم 
سرمايه  ه��ای  صتدوق  ارزی 
ذاری کوچک تر قرار دارند که 
با 16.5 ميليارد لایر سعودی 
از سرمايه  ح��دود 15 درص��د 
اي��ن صندوق را تشکيل  ه��ای 

می دهند.

تهران: الشرق األوسط

بازيکنان تيم ملی پادشاهی 
س��ع��ودی دي����روز غ���روب در 
زمين تمرينی استاديوم شهرک 
ورزش��ی ملک عبدهللا در شهر 
از سر  ج��ده تمرينات خ��ود را 
گرفتند تا برای بازی آينده خود 
در روز سه شنبه در برابر تيم 
رقابت  چارچوب  در  ژاپن  ملی 
های مقدماتی جام جهانی روسيه 

آمادگی الزم را کسب کنند.
س��رم��رب��ی س��ب��زپ��وش��ان 
سعودی پرت فان مارويک در 
طی تمرين های ديشب بازيکنان 
را به دو مجموعه تقسيم نمود. 
بازيکنانی  نخست  مجموعه  

ب���ازی دو روز  ک��ه در  ب��ودن��د 
به ميدان  امارات  گذشته مقابل 
رفته بودند و تحت نظر بدنساز 
تيم ملی تمرين های سبک بدنی 
را برای حفظ آمادگی خود انجام 
از تمرين های سنگين  داده و 
که  گ��روه دوم  دوری کردند و 
در بازی مقابل امارات به ميدان 
نرفته بودند و تمرين های عادی 
انجام  را  تاکتيکی  و  بدنسازی 
داده و بازی با توپ و ضد حمله 

را تمرين کردند.
الزم به ذکر است که تيم ملی 
سعودی که در بازی گذشته خود 
امارات  نتيجه را دو بر يک به 
امتياز  با 16  واگذار کرده بود 
در رده دوم روه خود قرار دارد.



حجاج با استفاده از تلفن هوشمند حج را به خانه بردندزوج جوان در حال ثبت لحظات بيادماندنى در خانه خدا ) فرانس پرس(
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مكة المكرمة :الشرق األوسط  

هر کدام از صدها هزار دستگاه تلفن 
اين روزها در دستان حجاج  همراهی که 
برنامه  از  پر است  ديد  توان  بيت هللا می 
های مکالمه تصويری که اين روزها روند 
زندگی حجاج و بستگان آن ها را دگرگون 
کرده است. اگر تا ديروز بستگان حجاج بايد 
منتظر می ماندند تا حاجی آن ها از سفر 
برگردد و به لطف روايت های شفاهی و 
حداکثر به لطف عکس های دوربين های 
قديمی حج را برای آن ها بازو کند حاال آن 
ها در لحظه با سفر معنوی او شريک اند.
عبدالرحمن در صحن مسجد الحرام در 
شهر مکه مکرمه دست خود را تا آن جا که 
می تواند دراز می کند تا موبايل هوشمندی 
که در دست اوست تصويری بهتر از او و 
صحنه پشت سرش را به پسرش در تانزانيا 
برساند؛ تصوير مستقيم حاجيانی که دارند 

به گرد کعبه طواف می کنند.
ق��اره  در  يعنی  ت��ر؛  ط��رف  آن  کمی 
از  ای ديگر و ه��زاران کيلومتر دورت��ر 
نبيل هجده ساله در  عبدالرحمن، پسرش 
خانه نشسته و در مانيتوری کوچک لحظه 
به لحظه سفر پدر را به مقدس ترين مکان 
مسلمانان دنبال می کند و خود را در شادی 

اش شريک می کند.
برنامه های مکالمه تصويری که اين 
نبيل و بسياری دير  يافته،  روزها رواج 
را در لحظه به مکه و مدينه می برند و 
عبدالرحمن و نزديک به دو ميليون حاجی 

را که از همه جای دنيا برای زيارت خانه 
خدا آمده اند به سرزمين و خانه خود و به 

ميان خويشان خويش.
مکالمه  برنامه  همان  راه  از  نبيل 
تصويری که بر موبايل پدر نصب شده به 
از آرزويش  خبرنگار ما در مسجدالحرام 
برای خاجی شدن می گويد. عبدالرحمن 
تلفن همراه  از دريچه کوچک همان  هم 
برای پسرش توضيح می دهد که حال و 
هوا چگونه است و چقدر او خوشبخت و 

خوش شانس بوده.
در زمانه پخش مستقيم مکه مکرمه 
های  تلفن  تکنولوژی  عصر  وارد  نيز 
تا بدين ترتيب مناسک حج  هوشمند شده 
از در ابزارهای ارتباطی بدل به ترند شوند 
فيلم خود را  نفر تصوير و  و ميليون ها 
مستقيما از درون مسجدالحرام برای کسان 

و خويشان خود ارسال کنند.
شرکت ها و کاروان های دست اندرکار 
حج هم به خوبی از توجه حاجيان به اهميت 
با خانواده و خويشان و  ارتباط مجازی 
برای همين  آگاه هستند و  دوستان خود 
قيمتی رقابتی  کنند  هم هر کدام سعی می 
ارائه کرده  اين گونه تماس ها  را برای 
و بسته های تشويقی در اختيار مشتريان 

خود قرار دهند.
از آمادگی برای اقامه نماز در مسجد 
تا گشت و ذار حاجيان در  الحرام گرفته 
از  ب���رداری  ب��ازاره��ای شهر و تصوير 
نماز در جلوی در  کاسبکارهايی که وقت 
مغازه خود سجاده پهن می کنند و نماز می 

از  اثری  توان  خوانند همه جا می 
تلفن های هوشمند ديد.

از همين  نماز، يکی  از  پيش 
حاجيان را می بينم که دارد عکس 
را  گرفته  اين  از  پيش  که  هايی 
مرور می کند و وقتی به يکی شان 
می رسد متوقف می شود و اندکی 
به آن دقت می کند انگار که دارد 
کند؛  اديت کردن آن فکر می  به 
به اين که رنگی ارسالش کند يا 
سياه و سفيد و بعد قبل از آن که 
بتواند کاری بکند برای نماز به 

پا می خيزد.
محمد 26 ساله يکی ديگر 
از حجاج است که در کشور خود 
مشغول  خبرنگاری  حرفه  به 
است. او می گويد از آن وقتی 
که وارد سعودی شده صدها 
اينستارام  عکس گرفته و در 
و فيسبوک خود منتشر کرده 
تا بعدها با ديدن شان خاطره 

سفر زنده شود.
او می گويد دوستانش تا 
به حال تصاوير زيادی از حج 
را از تلويزيون ديده اند اما 
عکس های او از زاويه ای 
متفاوت همه چيز را به آن 

ها نشان می دهد.
ه���م ع��ب��دال��رح��م��ن و 
حال  در  م���دام  محمد  ه��م 
بی  هستند  گرفتن  عکس 

باشند که  آن که متوجه 
خ��ودش��ان ه��م موضوع 
عکس و فيلم هستند؛ 17 
که  کنترل  دوربين  ه��زار 
نيروهای سعودی در جای 
جای مشاعر مقدسه نصب 
تمام حرکات  ان��د و  ک��رده 
حجاج را برای پيشگيری 

از مشکل زير نظر دارند.
ساله   20 عبدالعزيز 
و زهران 19 ساله، بعد از 
ظهرها بهترين زمان برای 
گ��رف��ت��ن از صحن  ع��ک��س 
مسجدالحرام و حرف زدن با 
به اشتراک  حاجيان ديگر و 
با  گذاشتن سفر معنوی خود 
از طريق  خانواده و دوستان 

تلفن همراه هوشمند است.
سفر  هوشمند  ه��ای  تلفن 
دگرگون  کامال  را  حج  زيارتی 
اند؛ هم آن را عمومی تر  کرده 
بيشتر  کرده و هم حسرت ها را 
تلفن  از  استفاده  با  ان��د.  نموده 
های هوشمند آدم هايی که هزاران 
کيلومتر دورتر نشسته اند به يک 
ثاينه خود را در چند قديم کعبه می 
بينند؛ بی آن که بتوانند حال و هوای 
آن جا را نفس بکشند. بايد منتظر 
با پيشرفت تکنولوژی  ماند و ديد 
ارتباطی چه تغييراتی در مهم ترين 

سفر مسلمانان پيش خواهد آمد.

پخش مستقیم سفری معنوی  

حج در زمانه تلفن های هوشمند 
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س���ازم���ان ع��م��وم��ی آم��ار 
آمارهای مربوط  امروز  کشور 
ام��س��ال ۱۴۳۸ را  ب��ه ح��ج 
اعالم کرد،  بر اساس گزارش 
کشور  آم��ار  عمومی  سازمان 
امسال  حاجیان  مجموع  تعداد 
»۲.۳۵۲.۱۲۲« حاجی بوده 
است که تعداد »۱.۷۵۲.۰۱۴« 
از  آنان حاجیان خارج  از  نفر 
کشور و »۶۰۰.۱۰۸« حاجی 

از داخل کشور بوده اند.
مجموع حاجیان مرد- اعم از 
داخل و خارج کشور- در موسم 
 »۱.۳۳۴.۰۸۰« امسال  حج 
حاجیان  م��ج��م��وع  و  ح��اج��ی 
کنونی  ح��ج  م��وس��م  در  زن 
»۱.۰۱۸.۰۴۲« حاجی بوده 

است.
حاجیان  با  رابطه  در  ام��ا 
خارج از کشور سازمان عمومی 

تعداد حاجیان  آمار اعالم کرد: 
ک��ش��وره��ای ع��ض��و ش���ورای 
 »۳۲.۶۰۰« خلیج  همکاری 
نفر بوده که به نسبت سال گذشته 

»۱.۸۶«٪ رشد داشته است، 
تعداد حاجیان دیگر کشورهای 
حاجی   »۳۸۳.۰۴۴« عربی 
به نسبت سال گذشته  بوده که 

شاهد رشد »۲۱.۸۶« درصدی 
آم���ار حاجیان  ب���وده اس���ت، 
کشورهای آسیاسی غیرعربی 
 »۱.۰۴۲.۳۳۵« امسال  نیز 
ب��وده که به نسبت سال  حاجی 
رش��د   ٪»۵۹.۴۹« گ��ذش��ت��ه 
آمار حاجیان  اما  داشته است، 
آفریقایی غیرعرب  کشورهای 
 »۱۸۶.۸۷۳« امسال  زب��ان 
ب��وده که به نسبت سال  حاجی 
در   »۱۰.۶۷« رش��د  گذشته 
صدی داشته است، آمار حاجیان 
موسم  در  اروپایی  کشورهای 
حج امسال »۸۴.۸۹۴« با رشد 
»۴.۸۵« درصدی به نسبت سال 
گذشته بوده است، آمار حاجیان 
کشورهای آمریکای شمالی و 
استرالیا  و  جنوبی  آمریکای 
حاجی   »۲۲.۲۶۸« ام��س��ال 
بوده که این آمار به نسبت سال 
گذشته رشد »۱.۲۷« درصدی 

داشته است.

وأذن في الناس بالحج

سازمان عمومی آمار کشور: آمار حاجیان
 امسال ۲.۳۵۲.۱۲۲ حاجی بوده است

8 ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

شنبه 11 شهریور 1396

مكه مكرمه :الشرق االوسط 

5۱۸ هزار راس چارپا تا 
ساعت ۲ ظهر روز عید قربان 
بهره  پروژه  در ۷ کشتارگاه 
وری از قربانی های عید سر 

بریده شد.

العکاسی  موسی بن علی 
با ذکر  این پروژه  ناظر عام  
این خبر گفت که ۱۸۱ هزار 
و 4۲۸ راس از این قربانی ها 
گوسفند و ۳۳۷ هزار راس نیز 

گاو و شتر هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که 
با توجه به افزایش کشتارگاه 
های پروژه و استقبال بیش از 
پیش حاجیان در پیوستن به 
این پروژه برای سود رسانی 
به  توجه  با  و  مسلمانان  به 
اسالمی  ب��ان��ک  ه��ای  کمک 
توسعه امسال رکورد سال قبل 

در تعداد دام های قربانی شده 
شکسته شود. 

به  اش���اره  ب��ا  العکاسی 
آمادگی کشتارگاه های پروژه 
برای پذیرش دام های حاجیان 
اعالم کرد که کشتارگاه ها از 
سحرگاه دیروز پذیرای حجاجی 
با  بودند که مناسک حود را 

قربانی کردن تکمیل نمودند. 
این که  به  اش��اره  با  وی 
پ��روژه تسهیل  ای��ن  از  ه��دف 
الحرام  هللا  بیت  حاجیان  کار 
کردن  قربانی  عمل  انجام  در 
هستند تا آنان بتوانند با فراغ 
بال بیشتری به عبادات خود 
بپردازند بیان نمود که گوشت 
ه��ای ب��ه دس��ت آم��ده از این 
فقرای ۲۳  میان  در  پ��روژه 
جمله  از  و  اس��الم��ی  کشور 
تا  شوند  می  توزیع  سعودی 
فلسفه این عبادت عظیم به جا 

آورده شود.

ذبح صدها هزار راس در چارچوب 
پروژه بهره وری از قربانی های عید 
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مرکز هواشناسی و محیط 
زیست اعالم کرد که پیش بینی 
آن است که آسمان در مکه 
مکرمه و مشعر منی و مشعر 

مزدلفه اندکی ابری باشد.
م��رک��ز ه��واش��ن��اس��ی در 
گ��زارش خ��ود درب��اره آب و 
هوای روز شنبه در مشاعر 

مقدسه اعالم کرده است که 
دمای هوا در مکه مکرمه 45 
درجه سانتی گراد خواهد بود 
تا  بادهایی به سرعت ۱۰  و 
۳۰ کیلومتر در ساعت نیز از 
سوی جنوب غرب به غرب 
خواهد وزید. در مشعر منی 
نیز دمای هوا به 4۱ درجه و 
سرعت باد نیز بین ۱۰ تا ۳۰ 
کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پیش بینی هوای مشاعر مقدسه؛ درجه حرارت 
بنی 41 تا 45 درجه را شاهد خواهیم بود
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