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 تاكید بر خدمتگزاری همه جانبه به حجاج      حج آرام صدها هزار حاجی در فضایی معنوی

رمی جمرات سه گانه در اولین روز تشریق

حضور منظم حجاج ایرانی در مسیرهای رفت و برگشت جمرات در روز یازدهم ذی الحجه

پیش از ترک مکه به سوی جده 
دیدار پادشاه سلمان بن عبدالعزیز با 
مقامات رسمی شرکت کننده در حج

منى:الشرق األوسط

دیروز حاجیان خانه خدا در مشاعر 
مقدسه اولین روز از روزهای تشریق را 
سپری کردند. حجاج بیت هللا الحرام دیروز 
به معر منی رهسپار شدند تا در یکی از 
مناسک مهم حج با پیروی از سنت پیامبر 
خدا سه جمره را رمی کنندو جمره صغری 
و جمره وسطی و جمره عقبی. فرآیند 
رمی جمرات که از سوی میلیون ها حاجی 
انجام گرفت دیروز شاهد نظم  خانه خدا 
نتیجه  و روانی ستودنی بود. نظمی که 
برنامه ای مفصل از سازماندهی و گروه 
بندی و زمانبندی دقیق بود که صد هزار 

نیروی آموزش دیده آن را انجام دادند. 

بن  پادشاه سلمان  همچنین  دی��روز 
بر  نظارت مستقیم  برای  که  عبدالعزیز 
خانه  میهمانان  به  روند خدمت رسانی 
آمده بود در قصر  خدا به مکه مکرمه 
منی میزبان شاهزادگان، مسئوالن دست 
از مسئوالن  تن  ده ها  اندرکار حج، و 
بود  اسالمی  مختلف  کشورهای  رسمی 
که در موسم حج امسال شرکت نموده 
به رسم  ب��رای آن ها جشنی  پادشاه  و 
خداحافظی برگزار کرده بود تا خدای را 
بر منت خدمتگزاری حاجیان سپاس گفته 
و بعد مکه مکرمه را به سوی شهر جده 

ترک گوید.
درست است که موسم حج روزهای 
از  اوج را از سرگذرانده و فردا خیلی 

حجاج بار سفر می بندند و با کوله باری 
از خاطرات خوش به کشور خویش باز می 
گردند اما کار هنوز تمام نشده و امروز که 
دومین روز تشریق است می تواند سخت 
باشد. روزی که صدها  ترین روز حج 
هزار حاجی مستعجل باید به مسجدالحرام 
بروند و طواف وداع را انجام دهند. دست 
آگاه  البته از سختی کار  اندرکاران حج 
ها  ده  تجربه  از  باری  کوله  با  و  بوده 
هزار نفر از نیروهای خبره خود را برای 
فردا آماده کرده اند تا بدین ترتیب موسمی 
آرام، بی حادثه، پر از معنویت و مملو از 
همبستگی را در ذهن حاجیان خانه خدا 

جاودانه کنند.
)ادامه صفحه 4 و5(

تهران :الشرق األوسط

رئیس س��ازم��ان ح��ج و زی��ارت 
در  ایرانی  حجاج  منظم  حضور  از 
مسیرهای رفت و برگشت جمرات در 

روز یازدهم ذی الحجه خبر داد.
سازمان  رئیس  محمدی  حمید  
حج و زیارت در گفت و گو با پایگاه 

اطالع رسانی حج و زیارت گفت: از 
ساعت پنج صبح امروز شنبه یازدهم 
شهریور ماه برابر با یازدهم ذی حجه، 
تمام کاروان های حجاج ایرانی با نظم 
خاصی به جمرات عزیمت کردند و  به 
حمدهللا پس از رمی جمرات با آرامش 

به چادرهای خود بازگشتند.
زی��ارت  و  سازمان حج  رئیس   

همچنین در خصوص رمی جمرات در 
روز دوازدهم گفت: فردا حجاج ایران 
در دو بخش به جمرات عزیمت می 
کنند؛ بخش اول از ساعت ۵ صبح تا 
ساعت ۹ صبح. این گروه بعد از رمی، 
به خیمه های خود باز می گردند تا 
بعد از اذان ظهر با  اتوبوس به هتل 

محل اقامت خود منتقل شوند.

آقای محمدی که خود بر  کیفیت 
به  ک��اروان های حجاج  بندی  تقسیم 
جمرات نظارت مستقیم دارد، با اشاره 
به کاروان های اهل سنت گفت:  بخش 
دوم کاروان هایی هستند که از ساعت 
۳ بعد از ظهر فردا یکشنبه به جمرات 
عزیمت خواهند کرد. اکثر این گروه 
را حجاج اهل سنت کشورمان تشکیل 

می دهند.
رئیس سازمان حج و زیارت در 
مکه  به  حجاج  بازگشت  خصوص 
گفت: فردا یکشنبه عمال از ظهر ایام 
تشریق که سخت ترین بخش اجرایی 
حج است پایان می پذیرد و انشاهلل از 
ظهر به بعد حجاج به هتل ها منتقل 

می شوند.

منى :الشرق األوسط 

به  امروز به سنت همه ساله و 
میزبانی پادشاه سلمان بن عبدالعزیز 
جشن ساالنه استقبال از شخصیت های 
رسمی شرکت کننده در حج برگزار 

شد.
در این جشن که با حضور مسئوالن 
عالی رتبه چندین کشور برگزار شد بعد 
از تالوت آیاتی از قرآن خادم حرمین 

شریفین به ایراد سخنرانی پرداختند.
ایشان پس از حمد و ثنای خداوند 
و ذکر اهمیت حج و ضرورت خدمت 
رسانی به حجاج تاکید کرد که ما در 
تمام تالش خود را  پادشاهی سعودی 
برای مهیا نمودن بهترین شرایط برای 

میهمانان خانه خدا به کار می بریم 
به حجاج را شرف و  و خدمتگزاری 

افتخاری برای خود می دانیم.
پس از آن نیز محمد بن صالح بن 
طاهر بنتن وزیر حج و عمره سعودی 
انجام برنامه های  از روند  گزارشی 
پادشاه  این موسم حج را به حضور 
سلمان بن عبدالعزیز و مقامات رسمی 

کشورها ارائه نمود.
از سخنرانی  نیز پس  ادام��ه  در 
دبیر کل  العیسی  محمد بن عبدالکریم 
جمعیت جهان اسالم و احمد ولد اهل 
داود وزیر آموزش و امور اسالمی 
موریتانی مراسم ناهار برگزار شد تا 
پادشاه مکه را به سمت جده  سپس 

ترک کند. )ادامه صفحه 2(

طواف مهمان خانه خدا در اولني روز تشريق )اپ ا(

سخنرانی پادشاه سلمان بن عبدالعزيز در جشن استقبال شخصیت های رسمى )واس(

*
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جشن ساالنه استقبال از شخصیت های رسمی حج

مىن:الشرق األوسط 

امروز به سنت همه ساله و به میزبانی 
بن  سلمان  پ��ادش��اه  شریفین  حرمین  خ��ادم 
ساالنه  جشن  منی  قصر  در  و  عبدالعزیز 
استقبال از شخصیت های رسمی و اندیشمندان 
و علمای مسلمان شرکت کننده در حج برگزار 

شد.
حضور  با  که  باشکوه  جشن  ای��ن  در 
از جمله  مسئوالن عالی رتبه چندین کشور 
آداما  البشیر رئیس جمهوری سودان،  عمر 
گامبیا، عثمان غزالی  بارو رئیس جمهوری 
رئیس جمهوری جزایر کومور، ژنرال علی 
نائب رئیس جمهوری یمن،  محسن األحمر 
شریف اسماعیل نخست وزیر مصر، شوقی 
عالم مفتی مصر، شاهزاده حمزه بن الحسین 
رئیس  جبوری  سلیم  اردن،  پادشاه  ب��رادر 
رئیس  الطراونه  عاطف  ع��راق،  پارلمان 
اردن، بوکال ساراکی رئیس مجلس  پارلمان 
پارلمان  تینی رئیس  نیجریه، اوسینی  سنای 
نیجر، شوکت سودهن معاون نخست وزیر 
الحسین،  بن  هاشم  شاهزاده  موریشیوس، 
حسین محمد ارشاد رئیس جمهوری سابق 
رئیس  ئانب  اماخانوف  الیاس  بنگالدش، 
محلس سنای فدراسیون روسیه، محمد کریم 
خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان 

و عضو شورای مصالحه افغانستان، عبدهللا 
سروما معاون رئیس جمهوری کومور، نجیب 
میقاتی رئیس جمهوری پیشین لبنان و تنی چند 
از دیگر مقامات دولت های اسالمی برگزار شد 
بعد از تالوت آیاتی از قرآن کریم خادم حرمین 
شریفین پادشاه سلمان بن عبدالعزیز به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
ایشان پس از حمد و ثنای خداوند و ذکر 
اهمیت حج و ضرورت خدمت رسانی به حجاج 
و آرزوی قبولی طاعات برای همه آنان خداوند 
این موسم حج هم در کمال  بابت آن که  را 
آرامش و بدون مشکل انجام گرفت سپاس گفته 
و تاکید کرد که ما در پادشاهی سعودی تمام 
تالش خود را برای مهیا نمودن بهترین شرایط 

برای میهمانان خانه خدا به کار می بریم و 
افتخاری  به حجاج را شرف و  خدمتگزاری 

برای خود می دانیم.
با اشاره به تالش های  گاه  پادشاه آن 
اماکن  به  زدن  ب��رای ضربه  ها  تروریست 
امنیتی سعودی  نیروهای  مقدسه و موفقیت 
آنان گفتند که  ناکام گذاشتن تالش های  در 
پادشاهی سعودی قلب جهان اسالم است و تمام 
آالم و دردهای جای جای جهان اسالم را لمس 
می کند و با تمام تالش خود در پی آن است 
که وحدت صف، همکاری و همبستگی را در 
جهان اسالم محقق کرده و گام در راه تحکیم 
امنیت و صلح در یرزمین های اسالمی بردارد.
پس از آن نیز محمد بن صالح بن طاهر 

بنتن وزیر حج و عمره سعودی گزارشی از 
روند انجام برنامه های این موسم حج را به 
حضور پادشاه سلمان بن عبدالعزیز و مقامات 

رسمی کشورها ارائه نمود.
وی با بیان این که مفتخر به خدماگزاری 
به حجاج بیت هللا است ضمن عرض تبریک 
عید قربان به میهمانان گفت که نیروهای دست 
اندرکار حج به طور شبانه روزی تالش می 
کنند مقدمات یک حج آرام و معنوی را برای 
حاجیان فراهم کرده و علی رغم وسعت جمعیت 
تا کنون توانسته اند این ماموریت را به نحو 

احسن انجام دهند.
تاکید کرد که پشتیبانی و  وی همچنین 
ارشادات شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد 

و معاون نخست وزیر سعودی و وزیر دفاع 
نیروهای  توانمندی  افزایش  تاثیری مهم در 
و  داشته  موسم  این  در  اندرکار حج  دست 
پیگیری های شاهزاده عبدالعزیز بن سعد بن 
نایف وزیر کشور و رئیس شورای عالی حج و 
نیروهای لشکری و کشوری دیگر و نیروهای 
داوطلب باعث گشته تا ما با حجی آرام و بدون 

مشکلی مواجه باشیم.
بعد از آن نیز دبیر کل جمعیت جهان اسالم 
با  العیسی در سخنانی  محمد بن عبدالکریم 
سپاس از تالش های پادشاه سعودی و دست 
اندرکاران حج برای زحماتی که برای اجرای 
هرچه بهتر فرآیند حج کشیدند سخن از مهم 
ترین مشکالت موجود در جهان اسالم و تالش 
های جمعیت برای رویارویی با این مشکالت 
گفت تا بعد از آن نوبت به أحمد ولد أهل داود 
وزیر آموزش و امور اسالمی برسد. ایشان 
از مهمانان شرکت  نمایندگی  به  در سخنانی 
کننده با اشاره به سطح عالی خدمت رسانی به 
حجاج در این سال از زحمات پادشاه سعودی 

و دست اندرکاران حج تشکر نمود.
بن  سلمان  پ��ادش��اه  ک��ه  اس��ت  گفتنی 
عبدالعزیز که برای اشراف مستقیم بر روند 
آمده  خدمتگزاری به حجاج به مکه مکرمه 
بود بعد از تناول ناهار با مهمانان رسمی حج 

مکه را به سمت جده ترک کرد.

گفتگوى پادشاه سعودى  سلمان بن عبدالعزيز با ريیس جمهور سودان عمر حسن البشیر  ديروز در حاشیه جشن استقبال از شخصیت های رسمی  شرکت کننده در حج، قصر منى )واس(

به میزبانی خادم حرمین شریفین برگزار شد

وأذن في الناس بالحج

منی: واس

شیخ ماهر بن حمد المعیقلی امام جمعه مسجد الحرام با 
بازدید از مرکز برنامه میهمانان حج و عمره خادم حرمین 

شریفین با آنان دیدار و گفت و گو کرد.
وی با رائه برخی راهنمایی ها درباره چگونگی انجام 
مناسک حج بر این نکته تاکید کرد که برنامه میهمانان حج 
و عمره نشان دهنده اهتمام واالی خادم حرمین شریفین به 

خدمت مسلمانان در سرتاسر جهان است و گامی در راه 
با نخبگان جهان اسالمی و گسترش خیر بوده و  ارتباط 
دانشگاهی کوچک برای نخبگانی است که سودای عبادت 

در سر دارند.
امام جماعت مسجد  با  دیدار  نیز در  برنامه  میهمانان 
الحرام سپاس خود را از خدم حرمین شریفین بابت مهمانداری 
پادشاهی  و خدمت رسانی بی شائبه اعالم کرده و نقش 

سعودی را در گسترش فرهنگ معتدل ستودند.

امام جماعت مسجد احلرام از برنامه مهمانان حج و عمره بازدید کرد
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 گزارش دریافتی حاکی است، درب های 
ک��ه تجمع  آنچه  دلیل  ب��ه  ت��ه��ران  ب��ورس 
سهامداران معترض در مقابل تاالر معامالت 
سهام در خیابان حافظ عنوان شده، برای 
سومین بار متوالی طی ۸ ماه اخیر بر روی 

مردم بسته شد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری 
ام��روز شنبه 11 شهریور  ف��ارس؛ صبح 

که  آنچه  دلیل  به  تهران  ب��ورس  ماه 96 
اعتراض تنی چند از سهامداران که خود را 
عموماً سهامدار شرکت کنتور سازی معرفی 

می کنند، بر روی مردم بسته شده است.
درب های بورس تهران حدود ۸ ماه قبل 
در 10 تیرماه و  1۸ بهمن ماه 9۵ نیز به 
دلیل بروز این اعتراض ها در ساعات پایانی 
ساعت معامالت بر روی عموم سهامداران 

معترض بسته شده بود.
بار است که  این نخستین  این همه  با 

تهران  بورس  معامالت  ابتدای شروع  از 
بازار بر روی عموم  این  درب ه��ای اصلی 

مردم بسته شده است.
اکنون  خبرهای محلی حاکی است، هم 
افزوده شده  اندکی  کنندگان  تعداد تجمع  بر 
و شعارهای پراکنده ای همچون »قمارخونه 
نمی خواهیم« درخواست استعفا و محاکمه 
اتاق  از جمله رییس  برخی مدیران ارشد 
ب��ورس را سر  اصناف و رییس سازمان 

می دهند.

تهران: الشرق األوسط 

م����ع����اون وزی����ر 
راه  وزی��ر  گفت:  راه 
تا صدور  داده  دستور 
دستورالعمل ممنوعیت 
ران��ن��دگ��ی ران��ن��دگ��ان 
اتوبوس و وسایل حمل 
بین  ن��ق��ل ع��م��وم��ی  و 
جاده ای در شب، مورد 

بررسی قرار بگیرد.
کشاورزیان،  داوود 
خبرنگار  ب��ا  گفتگو  در 

بررسی  نتایج  درب���اره  مهر 
حادثه واژگونی اتوبوس حامل 
دانش آموزان نخبه گفت : آنچه 
به من اعالم شده، گزارش های 
غیررسمی است و نمی توانم 
به آنها اعتماد کنم. قرار است 
به زودی گزارش نهایی علت 

این حادثه ارسال شود و پس 
این  توان درب��اره  از آن، می 

حادثه اظهار نظر کرد.
رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای درباره 
صدور مجوز رانندگی در شب 
اتوبوس گفت:  این  به راننده 
اصل رانندگی در شب ممنوع 

نیست؛ اما به دستور وزیر 
راه و شهرسازی قرار است 
اب��الغ��ی��ه ممنوعیت  ص���دور 
رانندگی رانندگان خودروهای 
حمل و نقل عمومی بین جاده 
ای سبک و سنگین )اتوبوس 
و مینی بوس( بررسی شود تا 
در صورت قابل اجرا بودن آن، 

به رانندگان ابالغ شود.

ب��ه گفته م��ع��اون وزی��ر 
برای  باید  راه و شهرسازی، 
اجرای این موضوع، عالوه بر 
امکان اجرا شدن آن  بررسی 
بر اساس قوانین راهنمایی و 
رانندگی، با پلیس راهور ناجا 
صورت  هایی  هماهنگی  نیز 

گیرد.
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جزییات فروش فرش امضادار 8.۵ میلیارد تومانی 
تهران: الشرق األوسط 

حراج تخصصی فرش توسط خانه 
با فروش 23 میلیارد و 211  حراج 

میلیون تومان به کار خود پایان داد. 
خبرآنالین  خبرگزاری  گزارش  به 
دومین دوره حراج تخصصی فرش در 
ای��ران، روز گذشته )جمعه(، در خانه 
همایش با حضور جمعی از مدعوین و 

عالقه مندان برگزار شد .
این مراسم فرش های نفیس و  در 
ایران  آثار هنری فرش  از  مجموعه ای 
تمام  میان  در  گذاشته شد.  فروش  به 
از گوشه  این مجموعه که  آثار نفیس 

کنارایران و جهان جمع آوری شده  و 
بود، فرش »محتشم امضادار«، با قدمت 
150 سال، اثر بدیع هنر کاشان، با قیمت 
پایه 4 میلیارد تومان به حراج گذاشته 

شد.
این یکی ازهفت اثر  محتشم امضادار 
با استقبال زیادی روبرو شد  است که 
با قیمت ۸ میلیارد و 500 میلیون  و 
به فروش رفت.فرش »هریس- تومان 
بیش  قدمت  با  دورو«،  ابریشم  تمام 
این  نفیس  آثار  از دیگر  از 200 سال 
مجموعه بود که از كلكسیون شخصی با 
قیمت پایه یک  میلیارد و 900 میلیون 
تومان به حراج گذاشته شد و در نهایت 

با قیمت  5 میلیارد تومان فروخته شد.
همچنین فرش »تمام ابریشم نقشه 
سروی«، با قدمت بیش از 200 سال، 
اثر هنرمندان کرمان ، با قیمت پایه یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان به حراج 
گذاشته شد و دو میلیارد و ۸00 میلیون 
این حراج  ف��روش رف��ت.در  به  تومان 
تبریز،  از هنرمندان معاصر  فرش هایی 
قم و اصفهان نیز با قیمت های کمتر از 

یک میلیارد تومان بفروش رسید.
در نهایت و پس از معرفی 60 اثر 
بدیع هنر فرش ایران مجموعه تخصصی 
و  میلیارد  با فروش 23  حراج فرش 

دومني دوره حراج تخصصی فرش در ایران جمعه )خبرآنالین(211 میلیون تومان به پایان رسید.

درب های بورس تهران در ساعت معامالت بسته شد

احتمال ممنوعیت حرکت اتوبوس بین شهری در شب 

تهران: الشرق األوسط 

تاکید  اقتصادی دولت  دبیر ستاد هماهنگی 
با برنامه ریزی جمعیت، بیش از سه  باید  کرد: 

میلیون بیکار را مدیریت کنیم. 
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مسعود 
تا  سال های 2006  بین  داش��ت:  اظهار  نیلی 
2013 میالدی، تعداد مطلق اشتغال زنان کاهش 
و همین میزان در مردان افزایش را تجربه کرده 
است. وی افزود: این نسبت در 3 سال گذشته 
روند معکوس داشته؛ این در شرایطی است که 
تا به  از سال 2006  قبل  از  ایران  بازار کار 
امروز تحوالت زیادی را در زمینه نرخ تحصیالت 

تجربه کرده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان 
کرد: نرخ مشارکت مردان نیز در بازار کار از 
نتیجه  یافته که در  تاکنون کاهش  سال 2006 

آن، مشکالت موجود در زمینه بازنشستگی های 
زودهنگام به وجود آورده است؛ در حالی که این 
نرخ در همین مدت برای زنان روند عکس را 

تجربه کرده است.
بازار کار  بین المللی مطالعات  دبیر کارگاه 
این که نرخ مشارکت زنان در  با وجود  افزود: 
سال های اخیر به حدود 1٧ درصد رسیده، اما 
ورودی بازار کار زنان باالتر از 50 درصد است.
نیلی، شکاف جنسیتی را ویژگی بازار کار 
ایران دانست و گفت: با توجه به سرمایه گذاری 
آینده نقش  آم��وزش عالی، زنان در سال های 

مهمی در بازار کار ایران خواهند داشت.
وی با بیان این که باید ساالنه بیش از ۸00 
هزار شغل در کشور ایجاد کنیم، عنوان کرد: در 
سال هایی با رشد بدون اشتغال و در دورانی با 
نیاز  بنابراین  بودیم،  اشتغال بدون رشد مواجه 

به رشد فراگیر داریم.

تهران:الشرق األوسط

ایران  آمارهای شرکت مدیرت منابع آب   
نشان می دهد ارتفاع کل ریزش های جوی از 
تا  )اول مهرماه 1395(  آبی جاری  آغاز سال 
)یازدهم شهریورماه( به 22۸ میلیمتر  امروز 
همچنین  و  گذشته  دوره  به  نسبت  که  رسید 

درازمدت سه درصد کم شد.
آماری  ایرنا، بررسی ج��داول  گ��زارش  به 
وضعیت  و  ای��ران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
تا امروز  پارسال  از اول مهر  بارندگی کشور 
حاکی از این است که مقدار بارندگی نسبت به 
میانگین دوره ه��ای مشابه درازم��دت که 236 

میلیمتر بود، سه درصد کاهش یافت.
این میزان نسبت به دوره مشابه سال آبی 
نیز سه درصد  گذشته که 236 میلیمتر بود، 

کمتر شد. 

از اول مهر پارسال تا امروز حجم بارش ها 
3٧5 میلیارد و ٧50 میلیون مترمکعب رسید.

برپایه این گزارش، در این مدت در حوضه 
آبریز دریای خزر 331 میلیمتر، خلیج فارس 
ارومیه  و دریای عمان 36٧ میلیمتر، دریاچه 
میلیمتر،   159 مرکزی  فالت  میلیمتر،   20۸
مرزی شرق 62 میلیمتر و قره قوم 1۸1 میلیمتر 

بارندگی ثبت شد.
بیشترین میزان بارش ها با ٧٧3 میلیمتر 
در حوضه درجه 2 تالش، مرداب انزلی و کمترین 
با  بارش ها در حوزه درجه 2 هامون هیرمند 

34 میلیمتر رخ داد.
ارتفاع کل ریزش های  ایرنا،  به گزارش 
جوی از اول مهر پارسال تا شانزدهم مردادماه 

امسال بیش از 22٧ میلیمتر بود. 
حجم بارش ها در این مدت 3٧4 میلیارد و 

102 مترمکعب برآورد شد.

نیلی: 3 میلیون بیکار را باید مدیریت کرد 

کاهش ریزش های جوی نسبت به پارسال

معاون وزیر راه خبر داد

بر اثر اعتراض سهامداران

أخبار
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رمی جمرات سه گانه در اولین روز تشریق

حركت روان حجاج براى اداى رمى جمرات در پل هاى منطقه منى )ا.ف.پ(نظامى سعودى در حال پاشيدن آب بر سر يكى از حجاج )واس(حاجيان در حال حركت از منى براى رمى جمرات )ا.پ(

منى:الشرق األوسط 

ديروز در مشاعر مقدسه حاجيان خانه 
خدا اولين روز از روزهای تشريق را سپری 
کردند. آنان که روز پيش از آن با قربانی کردن 
افاضه و رمی جمره عقبه کبری و  و طواف 
سعی بن صفا و مروه و تراشيدن موی خويش 
امروز را  بودند  پرکاری را سپری کرده  روز 
در مشعر مزدلفه سپری کرده و برای رمی 
جمرات سه گانه صف کشيدند. کمپ حجاج واقع 
در معشر مزدلفه و منی شهر موقتی که بالغ 
بر 2 ميليون حاجی در آن به سر می برند در 

مساحتی حدود 15 کيلومتر مربع بزرگ ترين 
شهر چادرنشين جهان است که در فاصله 7 

کيلومتری مسجد الحرام واقع شده است.
به نظر می رسد فردا سخت ترين روز 
اندر کاران  باشد. دست  اندرکاران حج  دست 
سعودی حج که در طی چند روز گذشته آمادگی 
ستودنی خود را در سازماندهی حرکت ميليونی 
حجاج نشان دادند فردار روز سختی را در پيش 
دارند. در ذکر سازماندهی حجاج در روز عيد 
قربان همين بس که ديروز نزديک به دو ميليون 
بريده شد  راس چارپا در مشاعر مقدسه سر 
و دو ميليون حاجی در يک روند چند اليه و 

بايد فاصله مشعر منی، مشعر عرفات  پيچيده 
و مشعر مزدلفه را با مسجدالحرام می پيمودند 
بنا به گفته امير مکه بيش از صد هزار نفر از 
دست اندرکاران سعودی تمام توان خود را به 
با گروه بندی حاجيان به گروه  تا  کار گرفتند 
های پنجاه نفره و انجام تمهيدات الزم ديگر از 
تکرار تجربه تلخ دو سال پيش جلوگيری کرده 
و حجی آرام را برای حاجيانی که از سرتاسر 
جهان برای زيارت خانه خدا و انجام مهم ترين 
آمده بودند  سفر زندگی خود به مکه مکرمه 

رقم بزنند. 
ب��ود که دست  نيز مشکلی  گرمای ه��وا 

اندرکاران حج توانستند با تمهيدات الزم بر آن 
غلبه کنند. تنها در روز عيد قربان حجاج در 
مکه و مشاعر نزديک به 850 هزار متر مکعب 
آب مصرف کردند؛ يعنی نزديک به پانصد ليتر 
به ازای هر حاجی. بخشی از اين آب را البته 
حج  اندرکاران  دست  هوشمندانه  اقدامی  در 
برای خنک کردن هوا از طريق آب پاش های 
مخصوص به کار بردند. نيروهای آتش نشانی 
نيز در روز عيد قربان و ديروز با تمام توان 
اتفاقی تالش  از هر گونه  در جهت جلوگيری 
نمود. نتيجه تالش ها هم کاهش قابل مالحظه 
آتش سوزی خيمه ها علی رغم ازدحام جمعيت 

و گرمای طاقت فرسای هوا بود.
نتيجه تمام اين تمهيدات اين 
بود که ديروز و روز عيد قربان 
آرام ترين روزهای چند سال  از 
اخير حج بود و بنا به گفته منابع 

بيمارستان های  به  پزشکی ميانگين مراجعه 
قابل  چهارگانه مکه و مشاعر مقدسه کاهش 
مالحظه ای داشته و مورد قابل ذکری در اين 

ميان پيش نيامد.
بعد از ظهر ديروز نيز پادشاه سلمان بن 
عبدالعزيز که برای نظارت بر امر خدمت رسانی 
به حجاج به مکه مکرمه آمده بود بعد از شرکت 

فرصت های اقتصادی یک کاالی معنوی
فروش تسبیح در موسم حج 400 درصد افزایش می یابد

دمام: ايمان الخطاف 

از داشتن تسبيحی  هيچ چيزی بهتر 
از مکه مکرمه نيست... اين را خيلی از 
حجاج می گويند و البته نيمی از سوغاتی 
های آن ها را آن چنان که فائز الزهرانی 
شيخ فرقه تسبيحيه در مکه به ما می گويد 

همين تسبيح شکل می دهد.
الزهرانی به الشرق األوسط می گويد 
از 500 مغازه تسبيح  که در مکه بيش 
دارد که فروش آن ها در  فروشی وجود 

موسم حج نسبت به بقيه مواقع سال 400 
حجاج  اغلب  يابد.  می  افزايش  صد  در 
تسبيح های ارزان قيمت را ترجيح می 
دهند. تسبيح ها انواع مختلفی دارند که هر 
کدام قيمتی دارد؛ از تسبيح های نيم ريالی 
تا تسبيح های 10 ريالی و 100 ريالی. 
تر  ارزان  با تسبيح های  بيشتر  اقبال  اما 
استو تسبيح های گران ديگر مثل گذشته 
مورد توجه نيستند و اين مساله بر ميزان 
فروش تسبيح فروشان تاثير گذاشته است.

زهرانی می گويد: اغلب تسبيح های 

بازار مکه ساخت چين هستند و قيمن هر 
دوجين آن ها 5 لایر سعودی است. اغلب 
حجاج اول قيمت را می پرسند و بعد دو 
يا سه دوجين می خرند تا برای آشنايان 
خود به سوغات ببرند چرا که در مقايسه 
با عطر و سجاده نماز سوغاتی به صرفه 

ای است و وزن کمی هم دارد.
بيشتر  گ��وي��د  م���ی  او 
مشتريان تسبيح را حجاج هند 
و پاکستان و اندونزی و مازی 
تشکيل می دهند و حجاج عرب 

هم اهل تسبيح خريدن هستند. 
مشتری ها هم بر اساس قيمت 
های  تسبيح  کنند.  می  ف��رق 
گران قيمتی مثل تسبيح زمدر 
و مرواريد و مرجان و ياقوت 
و زبرجد و الماس و عقيق و فيروزه و 
طال و نقره سهم حجاج ثروتمند است و 
از  تر مثل آن ها که  ارزان  تسبيح های 
پالستيک و شيشه و چوب های معولی يا 
سنگ های ارزان قيمت و مواد فايبرگالس 
تشکيل شده اند را حجاجی می خرند که 
جزو حجاج متوسط رو به فقير به شمار 

می آيند.
شيخ طائفه تسبيحيه در مکه مکرمه 
درباره وضعيت بازار تسبيح هم می گيود 
که مشکل اصلی نبود مغازه های متخصص 
در فروش تسبيح است. اين باعث شده که 

فروشندگان تسبيح را در حاشيه خيابان و 
يا در کنار ديگر محصوالتی مثل عطر و 
ساعت بفروشندو در کل مکه فقط 10 يا 
15 مغازه تخصصی فروش تسبيح داريم.

اين در حالی است که طبق مطالعات 
انجام گرفته حجاج بيت هللا 14 درصد از 
هزينه حج را صرف خريد سوغاتی می 
کنند. همين مطالعه با بيان اين که متوسط 
مبلغی که هر حاجی خرج حج می کند حدود 
8 هزار لایر است نتيجه می گيرد که چيزی 
حدود 1120 لایر سرانه خريد سوغات از 

سوی هر کدام از حجاج است.
در همين زمينه سالم عجاجه کارشناس 
اقتصادی به الشرق األوسط می گويد که 
همه حجاج دلشان می خواهد که برای 
از سرزمين وحی  يادگاری  آشنايان خود 
و خانه خدا ببرند و اين فرصت مناسبی 

برای سرمايه گذاری پيش می آورد. وی 
اخيرا برای  با اشاره به تالش هايی که 
تقويت بازار اين گونه کاالها صورت گرفته 
و تالش برای ساخت برند »توليد مکه« 
اين کار  و »توليد مدينه« می گيود که 
می تواند به تقويت بخش خصوصی کمک 
کرده و ميليون ها لایر را روانه اين بازار 

کند.
وی با اشاره به توجه برنامه 2030 
سعودی برای تحول اقتصادی سعودی به 
بخش حج و عمره به عنوان يک ظرفيت 
کند که در  اميدواری می  ابراز  اقتصادی 
چارچوب امکاناتی که اين برنامه ارائه می 
کند و در سايه برنامه ريزی برای افزايش 
تعداد حجاج در سال های آينده سود اين 
کار به جيب شهروندان سعودی و بخش 

خصوصی برود.

در جشنی که به افتخار مهمانان 
حج  در  کننده  ش��رک��ت  رس��م��ی 
برگزار شده بود به جده بازگشت. 
پادشاه سعودی در اين جشن 
که در آن مقامات رسمی ده ها 
کشور اسالمی شرکت داشتند همچون روز عيد 
او و  برای  تاکيد کرد که  اين نکته  بر  قربان 
برای تمام سعوديان افتخار است که خدمتگزار 
حجاج بيت هللا الحرام باشند و تمام توان خود را 
خالصانه به کار می گيرند تا خادمانی شايسته و 

متواضع برای ميهمانان خداوند باشند.
موسم حج دارد به روزهای پايانی نزديک 

می شود و هواپيمايی پادشاهی سعودی دارد 
خود را آماده می کند که با 2300 پرواز حدود 
470 هزار نفر از حجاج را به کشورهای خود 
با خاطره ای خوب به  بايد  آن ها  بازگرداند. 
کشور خود بازگردند. اين تصميم قاطع سعودی 
هاست و می خواهند به هر نحوی که شده آن 
به نحو  اين تصميم  تا ديروز  کنند.  را عملی 
احسن عملی شده بود. اما امروز که روز دوم 
تشريق است سخت ترين روز برنامه حج است.
حجاج که ديروز جمرات سه گانه را رمی 
برای طواف  بايد خود را  اين روز  کردند در 
وداع آماده کنند. حجاج مستعجل يعنی آنان که 

مقيم نيستند فردا را آخرين روز حج می بينند 
بايد  يعنی آن که 1.6 ميليون حاجی  اين  و 
فردا در مدت زمانی اندک از مشاعر به مسجد 
الحرام رفته و طواف وداع را انجام دهند. اين 
به معنای نزديک به 4 ميليون سفر در فضايی 
آنان،  تعداد زياد  اندک است. عجله  حجاج، 
اندک همه چالش های  هوای گرم و فضای 
اما  اين کار است.  انجام  موجود بر سر راه 
دادند که  اندرکاران سعودی حج نشان  دست 
برای تحقق تصميم خود مبنی بر موسمی آرام 
و بی خطر برای حجاج بيت هللا هيچ چيزی را 

ناممکن نمی بينند.

منا: إبراهيم القرشي

اسالمی  جامعه  حج  اداره  رئيس 
که  اس��ت  معتقد  هرزگوين  و  بوسنی 
اقدامات عربستان سعودی و خدماتی 
از  از 2.7 ميليون حاجی  به بيش  که 
کشورهای مختلف و زبان های گوناگون 
ارائه می دهد، خط بطالنی بر ادعاهای 

سياسی مطرح در اين باره است.
»الشرق  به  خليلوويچ«  »ناظم 
األوسط« می گويد: برخی از کشورها به 
دنبال برهم زدن نظم و سازماندهی حج 
به هر نحوی همچون دخالت در مسئله 
حج در سطوح مختلف هستند، اما دولت 
سعودی بدون کم و کاستی به وظايف 
خود در قبال حجاج عمل می کند، رياض 
توانايی برگزاری حج به صورت مطلوب 

و ارائه خدمات به حجاج را دارد.
از  تعداد  اين  او، مديريت  به گفته 
حجاج عالوه بر سيستم اقامت و تردد 
آسان حجاج در مشاعر مقدس قطعا نياز 
برنامه ريزی کالن و سازماندهی  به 

دقيق است. 
شاهد  امسال  حج  داد:  ادام��ه  او 
فرآيند  در  ای  مالحظه  قابل  پيشرفت 
الکترونيکی شدن داشته که در سهولت 
آنها نقش  نقل  تردد حجاج و حمل و 
عمده ای ايفا کرده است. بنابراين اکنون 
عالوه بر خدمات کاملی که در مدينه 
منوره به حجاج ارائه می شود، فرآيند 
تردد و حمل و نقل زائران حرم امن الهی 

به آسانی در حال انجام است. 

ادامه  بعثه حج بوسنی در  رئيس 
با  درب��اره رواب��ط عربستان سعودی 
برادرانه  کشورش اظهار کرد: روابط 
با سعودی ها در بهترين سطح و  ما 
شرايط قرار دارد و نسبت به گذشته 
اس��ت، به طوری  ک��رده  بهبود زي��ادی 
که دو سال گذشته گردشگران سعودی 
فراوانی به کشور ما آمده اند. همچنين 
انتظار داريم که در سال های پيش رو 
سرمايه گذاران سعودی به منظور ايجاد 
فرصت های شغلی جديد برای جوانان 

بوسنايی ورود کنند.
خليلوويچ با اشاره به روابط تاريخی 
بين دو کشور به ويژه در دوران شکوفايی 
آن در زمان ملک فهد بن عبد العزيز و 
علی عزت بيگويچ رئيس جمهور بوسنی 
و هرزگوين گفت: پادشاه فقيد سعودی 
به ملت  نقش مهمی در کمک رساندن 
اين مواضع را  ايفا کرده و ما  بوسنی 

فراموش نخواهيم کرد. 
تعداد حجاج  درب��اره  پايان  او در 
شاهد  امسال  داد:  توضيح  بوسنايی 
ت��ع��داد حجاج  ن��ف��ری  اف��زاي��ش 300 
به سال گذشته هستيم  بوسنايی نسبت 
به طوری که تعداد حجاج امسال به هزار 
و 738 نفر رسيده است. همچنين بعثه 
های  خانواده  از  تعدادی  بوسنی  حج 
آزادس��ازی  از بوسنی و  شهدای دفاع 
آن، فرماندار سرايوو و فرمانده تيپ 
5 منطقه نظامی به منظور قدردانی از 
آورده  به همراه خود  جانفشانی ها را 

است.

خلیلوویچ می گوید که عربستان توان ارائه همه خدمات را دارد؛

رئیس بعثه حج بوسنی: برخی از 
کشورها به دنبال برهم زدن حج هستند

حج آرام صدها هزار حاجی در فضایی معنوی 
پادشاه سعودی بر خدمتگزاری همه جانبه به حجاج تاگید کرد
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برنامه هواپیمایی سعودی برای بازگشت 470 هزار حاجی

851 هزار متر مکعب آب مصرفی مکه و مشاعر در عید قربان

كاپیتان ژاپن دیدار مقابل عربستان سعودى را از دست داد

ریاض:الشرق األوسط 

پایانی موسم حج امسال  در روزه��ای 
هواپیمایی سعودی آمادگی خود را برای آغاز 
برنامه بازگشت حجاج بیت هللا الحرام از روز 

دوشنبه آینده  آماده می کند.
صالح بن ناصر الجاسر مدیر کل شرکت 
این مطلب گفت  بیان  با  هواپیمایی سعودی 
تمام کارهای  که شرکت هواپیمایی سعودی 
الزم را در چارچوب برنامه جامعی که همه 

شرکت های زیر مجموعه هواپیمایی سعودی 
ملزم به آن هستند برای سازماندهی بازگشت 
حجاج به کشورهای خود انجام داده است تا 
آخرین ام حج نیز برای حجاج به بهترین نحو 

انجام گیرد. 
الجاسر با توضیح این نکته که هواپیمایی 
سعودی 2300 پرواز مخصوص حجاج را به 
بیش از 100 مقسد در سراسر جهان برای 
انتقال مهمانان خانه خدا انجام خواهد داد گفت 
که در طی این مجموعه پروازها 470 هزار 

نفر از حاجیان به کشورهای خود بازخواهند 
گشت که این تعداد 40 درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به خدماتی که امسال برای 
راحتی حجاج به آن ها ارائه خواهد شد گفت 
بار حجاج  این خدمات دریافت  از جمله  که 
موعد  رسیدن  از  پیش  و  مکرمه  مکه  از 
پروازهاست تا بتوان از شلوغی و ازدحام در 
فرودگاه ها و تاخیر در فرآیند پرواز جلوگیری 

کرد.

مكه مكرمه: الشرق األوسط 

شرکت ملی آب سعودی اعالم 
کرد که میزان آب مصرفی مشاعر 
مقدسه و مکه مکرمه در عید قربان 
امسال حدود 851 هزار متر مکعب 

بود.
محمد بن صالح الغامدی مدیر 
کل اداره آب مکه مکرمه با اشاره 
به این نکته گفت که میزان آب وارد 

شده به ایستگاه های آب شیرین کن 
در مخازن مکه مکرمه و مشاعر 
مقدسه در عید قربان امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 21 در 

صد افزایش نشان می دهد.
وی در توضیح این نکته گفت 
که از این میان میزان آب مصرفی 
با 622 ه��زار متر  مکه مکرمه 
مکعب نسبت به سال گذشته 21 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته 

را نشان می داد حال آن که میزان 
آب مصرفی نشاعر مقدسه با حدود 
به  229 هزار متر مکعب نسبت 
افزایشی  مدت مشابه سال گذشته 
معادل 5 درص��د داش��ت ح��ال آن 
و  استراتژیک  مخازن  میزان  که 
و مشاعر  مکه مکرمه  کاربردی 
هزار  و 134  میلیون   2 مقدسه 

متر مکعب بوده است.
امکانات  به  با اشاره  الغامدی 

موجود اداره آب در مشاعر مقدسه 
گفت که این اداره 59 گروه میدانی 
را  متخصص  اف���راد  از  متشکل 
آب شیرین  پایش  و  توزیع  برای 
در مشاعر مقدسه بسیج نموده و 
این افراد به صورت 24 ساعته به 
پایش آب مصرفی مشاعر مقدسه 
انجام آزمایش های الزم برای  و 
آب مصرفی  پاکیزگی  از  اطمینان 

حجاج مشغولند.

ریاض: الشرق األوسط 

فوتبال  تیم  کاپیتان  هاسبه  ماکوتو 
ژاپن، از فهرست این تیم برای دیدار مقابل 
بازی رقابت  عربستان سعودی در آخرین 
های مقدماتی جام جهانی 2018 خط خورد.
خبرگزاری  شنبه  روز  گ���زارش  ب��ه 

رویترز، ماکوتو هاسبه در ماه مارس تحت 
عمل جراحی زانو قرار گرفت و بعد از ماه 
ها روز پنجشنبه گذشته به ترکیب تیم ژاپن 
او پیروزی ژاپن مقابل استرالیا  بازگشت. 
و صعود این کشور به جام جهانی روسیه 

را جشن گرفت.
اکنون هاسبه به فهرست غایبان ژاپن 

ملحق شده است. »شینجی کاگاوا« نیز در 
این ترکیب حضور ندارد.

آخرین مرحله از رقابت های مقدماتی 
جام جهانی 2018 در منطقه آسیا در دو 
پیگیری می شود. ژاپن صدر گروه  گروه 
دوم را در رقابت های مقدماتی جام جهانی 
بازی مقابل عربستانی  از آن خود کرد و 

تشریفاتی محسوب می شود.
اما با توجه به اینکه فقط دو تیم صدر 
گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی می 
شوند، استرالیا که دررده سوم گروه قرار 
برابر  دیدار ژاپن  باشد  امیدوار  باید  دارد، 

عربستان به برد یا تساوی می انجامد.
استرالیا و عربستان هر دو 16 امتیازی 

هستند. استرالیا روز سه شنبه در ملبورن 
دیدار استرالیا زودتر  تایلند است.  میزبان 
این عربستان می  بنابر  برگزار می شود. 
داند برای کسب سهمیه دوم گروه چگونه 

بازی خود را باید مقابل ژاپن برگزار کند.
تیم سوم گروه باید در مرحله پلی آف 

شرکت کند.

مزدلفه: طارق الثقفي
 

بر اهمیت  تاکید  با  آمریکایی  افسر  یک 
در  تجربه و تالش های عربستان سعودی 
برگزاری حج، خواستار بهره گیری از تجربه 

این کشور در سازماندهی توده ها 
و برگزاری مناسبت های بزرگ 

شد.
»ن�����زار ح���م���زه« ك���ه با 
نیروهای پلیس آمریکا به عنوان 
کالنتر همکاری می کند، افزود: 
فقط نیروهای امنیتی آموزش دیده 
به صورت حرفه ای هستند که 
می توانند این مراسم استثنائی را 
توده های میلیونی  سازماندهی، 
اجرای  همچنین  و  مدیریت  را 

مناسک و عدم ازدحام در آنها را اجرا کنند.
بار به حج مشرف  او که برای دومین 
به »الشرق األوسط« گفت: همه  می شود، 
دانیم که  امنیتی می  نیروهای  ما به عنوان 
سازماندهی توده های میلیونی در مراسمی 
مثل حج عالوه بر فراهم کردن امکانات کالن، 
نیازمند تجربه و آموزش فراوانی است که 
از عهده آن  مسئوالن عربستانی به خوبی 

برآمدند.
حمزه اضافه كرد: برگزاری مراسم های 
بزرگ در شهرهای آمریکایی در حالی که 
تعداد افراد حاضر به مراتب از تعداد مراسم 
حج کمتر است، با بسیج همه دستگاه ها و 
امکانات میسر می شود، با این همه پایبندی 

و همکاری از طرف همه افراد صورت نمی 
گیرد و بارها اتفاقاتی افتاده که خارج از کنترل 

بوده است.
او با اشاره به اینکه اقدامات و تمهیدات 
مسئوالن سعودی در برگزاری حج در ظرف 
مکانی و زمانی مشخص تحسین 
نیروهای  افزود:  برانگیز است، 
امنیتی آمریکا قطعا توانایی کنترل 
این همه توده انسانی را ندارد. از 
سوی دیگر، یک حاجی آمریکایی 
از  ب��ار اس��ت  ب��رای هفتمین  که 
جنوب آمریکا به گردهمایی حج 
مسلمانان  گفت:  ش��ده،  مشرف 
آمریکا بیشترین استفاده را برای 
زیارت اماکن مقدس در عربستان 
سعودی و ارتباط گیری با دیگر 

مسلمانان جهان می برند.
اسالمی  مرکز  در  که  الحق«  »معین 
هائیتی افزود: ما از سفر حج لذت می بریم؛ 
زیرا که پلی برای آشنایی، مهربانی، عشق و 
صلح و همچنین فرصتی برای تبادل تجربه ها 

و فرهنگ هاست.
تاکید کرد: عربستان تالش  پایان  او در 
های بسیار زیادی برای برگزاری گردهمایی 
این تالش ها  انجام می دهد و همگان  حج 
را مشاهده می کنند. من در طول هفت سالی 
ام مشاهده کردم که  که به حج مشرف شده 
ارائه  مسئوالن برگزارکننده حفظ سالمتی و 
خدمات برای انجام حجی آسان را در اولویت 

کارهای خود دارند.

یک افسر آمریکایی خواستار بهره گیری از 
جتربه عربستان در سازماندهی توده ها شد

نزار حمزة

أخبار
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وأذن في الناس بالحج

قطار مشاعر مقدسه بیش از یک میلیون مسافر را جابجا کرد

سازمان آتش نشانی : نظارت 24 ساعته پل 
جمرات برای پیگیری حالت های اضطراری

موفقیت برنامه های وقوف و انتقال به منی 

شهرداری پایتخت معنوی حج اعالم كرد

ایجاد هفت ایستگاه دپوی زباله در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه

مکه مکرمه:الشرق األوسط 

شورای توسعه مکه مکرمه اعالم کرد که برنامه 
انجام  با موفقیت  فعالیت های قطار مشاعر مقدسه 
این قطار در روزهای ترویه و عید قربان  گرفته و 
با میانگین هر مرحله 365 هزار  در سه مرحله و 
حاجی، توانست بیش از 1 میلیون حاجی را با امنیت 

تمام جابجا کند.
این پروژه که با همکاری چندین نهاد دست اندرکار 
ایمنی، وزارت  اقدامات  از جمله آتش نشانی و  حج 
احمر، شرکت برق سعودی،  بهداشت، هیئت هالل 
شرکت ملی آب و کمیته آبرسانی مکه مکرمه در حال 
ارائه خدمت است با هدف افزایش ایمنی و سرعت در 
حمل و نقل حجاج بین مکه مکرمه و مشاعر مقدسه 
انجام گرفته است و در روزهای تشریق هم مقرر است 
که بیش از یک میلیون حاجی را در مسافتی بالغ بر 7 

کیلومتر بین مکه و مشاعر مقدسه جابجا کند.
این دومین سالی است که قطار مشاعر مقدسه 
بین  اندرکار در فاصله  با هماهنگی نهادهای دست 
توانسته  فعالیت مشغول است و  به  مکه و مشاعر 
است گامی مهم در راه ساماندهی حرکت حاجیان و 
روان سازی ترافیک و جلوگیری از حوادث ناشی از 

ازدحام ایفا کند.

منی : الشرق األوسط 

آتش  وی��ژه سازمان  نیروی 
جمرات  تاسیسات  در  نشانی 
ماموریت خود را با پوشش کامل 
در  ج��م��رات  چهارگانه  طبقات 
و  امنیتی  نهادهای  با  هماهنگی 

پزشکی انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاری رسمی 
سعودی )واس( مهندس سرهنگ 
فالح بن محمد القحطانی فرمانده 
نیروی سازمان آتش نشانی در 
تاسیسات جمرات توضیح داد که 
روز  طی  کاری  مستقلی  برنامه 
آم��اده  نحر و روزه��ای تشریق 
رابطه  در  القحطانی  است.  شده 
نیروی  ای��ن  ه��ای  ماموریت  ب��ا 
ویژه گفت : نیروی سازمان آتش 
از  جمرات  تاسیسات  در  نشانی 
طریق تعدادی زیادی از سربازان 
و افسران کار آزموده و مجرب، 
به  نیاز  که  را  ماموریت  چندین 
مراقبت و احتیاط دارد، انجام می 

دهد.
اف��زود:  القحطانی  سرهنگ 
انتقال  نیرو  ای��ن  اصلی  وظیفه 
حجاج خسته و گیرمانده در پل 

جمرات به اماکن امن و دور کردن 
آنان از مناطق خطر و در نهایت 
آن��ان به مراکز بهداشتی و  نقل 
اماکن معین در تاسیسات جمرات 

است. 
ف��رم��ان��ده ن��ی��روی س��ازم��ان 
آتش نشانی در تاسیسات جمرات 
خاطر نشان کرد که تیم های آتش 
تاسیسات  نشانی در همه طبقات 

جمرات مشغول فعالیت بوده و به 
ص��ورت 24 ساعته حالت های 
کنند،  پیگیری می  اضطراری را 
در صورت  ناخواسته  خ��دای  و 
بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه 
با آن به سرعت برخورد نموده 
و با تقدیم کمک های الزم آسیب 
دیدگان را به مراکز بهداشتی و 

بیمارستان ها منتقل می کنند.

ریاض: الشرق األوسط 

 : ک��ش��ور  وزارت  سخنگوی 
برنامه های وقوف درعرفه و مبیت 
در مزدلفه و انتقال به منی با موفقیت 

انجام پذیرفت
س��رل��ش��ک��ر م��ن��ص��ور ال��ت��رک��ی 
موفقیت  کشور،  وزارت  سخنگوی 
برنامه های وقوف حجاج درعرفه، 
مبیت در مزدلفه و انتقال به منی را 

اعالم کرد.
وی گفت، حجاج بیت هللا الحرام 
پس از وصول به منی و رمی جمره 
کبرا برای انجام طواف افاضه روانه 

حرم مکی شدند.
الترکی خاطر نشان کرد که ارگان 
امور خدمت  های مختلف ذیربط در 
رسانی به حجاج مراحل انتقال آنان از 
یک مشعر به مشعر دیگر را با ارائه 

خدمات مختلف پیگیری می کردند. 

در  کشور  وزارت  سخنگوی 
دومین نشست مطبوعاتی طی موسم 
حج امسال که در مقر امنیت عمومی 
در مشعر منی برگزار گردید گفت : 
به  نهادهای خدمت رسانی همچنان 
ادامه  ارائه خدمات به حجاج  روند 
می داده و برنامه عملیاتی خود در 
موسم حج امسال را تکمیل می نمایند 
به ویژه در هنگام رمی جمرات سه 

گانه در خالل ایام تشریق.

منى: الشرق األوسط

معنوی  پایتخت  ش��ه��رداری 
سعودی قراردادهایی چند را برای 
ایستگاه های دپوی زباله و  ایجاد 
تخصصی  ه��ای  شرکت  با  پسماند 
منعقد کرده است که به موجب آن 
در طول موسم حج امسال هفت مرکز 
دپوی پسماند با بودجه ای به میزان 
3.478.200 لایر سعودی در نقاط 
مختلف مکه و مشاعر مقدسه ایجاد 

خواهد شد.
البار شهردار  اسامه بن فضل 

پایتخت معنوی با ذکر این خبر تاکید 
پایتخت معنوی  کرد که شهرداری 
هر چه در توان دارد را برای خدمت 
حجاج  ب��ه  بیشتر  هرچه  رس��ان��ی 
بیت هللا و تامین باالترین درجه از 
بهداشت و سالمت به کار می گیرد 
تا مناسک حج در فضایی معنوی و 
توام با سالمت و آرامش انجام یرد.
وی به تعدادی از ایستگاه های 
نقاط مختلف  انتقال زباله در  قابل 
مکه و مشاعر مقدسه برای جمع 
شدن  فاسد  از  جلوگیری  و  آوری 
زباله ها اشاره نموده و فت که تعداد 

این ایستگاه های دپوی موقت هفت 
ایستگاه است که هر کدام با گنجایش 
75 متر مکعب در یکی از نفاط مکه 
و مشاعر نصب خواهد شد و عملیات 
انتقال و جمع آوری زباله های آن ها 
با استفاده از ماشین های فشرده ساز 

زباله انجام خواهد گرفت.
ماشین های فشرده ساز زباله 
هر روزه کار جمع آوری و فشرده 
مکه  های  زباله  انتقال  و  س��ازی 
به  را  مقدسه  مشاعر  و  مکرمه 
انجام  ها  زباله  دپوی  اصلی  محل 

خواهند داد.
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تهران: الشرق االوسط 

رئیس مرکز پزشکی حج و 
زیارت گفت: زائران کشورمان 
که از دیروز در منا مستقر شده 

اند در سالمت هستند.
ب���ه گ������زارش ب��اش��گ��اه 
خبرنگاران جوان؛ سید علی 

مرعشی رئیس مرکز پزشکی 
حج وزیارت جمعیت هالل احمر 
ک��رد:: زائ��ران  کشور اظهار 
ایرانی مستقر در منی مشکلی 
تیم های  گ���زارش  ن��دارن��د و 
پزشکی مستقر در درمانگاه 
مرکزی حکایت از آن دارد که 
روند امور طبیعی بوده است.

از م��راج��ع��ه ح��دود  وی 
3400 نفر از دیروز تاکنون 
و  خبرداد  منی  درمانگاه  به 
گفت: اکثر مراجعات گرمازدگی 
در درجات مختلف بوده است.
آقایان  اف��زود: چون  وی 
دی��روز رمی  در ساعات گرم 
بودند  داده  انجام  را  جمرات 

بیشترین مراجعان به درمانگاه 
نیز از آقایان بودند.

به  ب��ا اش���اره   مرعشی 
نداریم  ح��ال  بد  بیمار  اینکه 
از  نفر  داد : 270  ادام��ه   ،
تحت  درمانگاه  به  مراجعان 
به  و سرم  گرفتند  قرار  نظر 

آنها تزریق شد.

وزارت بهداشت: واکسیناسیون 
بیش از 2 میلیون نفر 

اداره خدمات ویلچری مسجد احلرام 
به 14 زبان سخن می گوید

جمعیت خیریه شفا به بیماران دیابت خدمات رایگان ارائه می کند

چهار مركز بهداشتى مجهز برای حاجیان در مشعر منی 

بیمارستان های منی پذیرای 10 هزار بیمار در عید قربان

منى: الشرق األوسط

وزارت بهداشت با بیان این که در 
ارائه خدمات  برای  راستای تالش ها 
بهداشتی پیشگیرانه و درمانی به حجاج 
و زائران کار واکسیناسیون 2 میلیون 
اتمام  به  نفر را  و 344 هزارو 171 
رسانده گفت که کار واکسیناسیون این 
افراد در مبادی ورودی هوایی و دریایی 
بندر اسالمی جده و  یعنی در  سعودی 
انجام گرفته  فرودگاه ملک عبدالعزیز 

است.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرده 
که تعداد حاجیان وزائرانی که در بندر و 

فرودگاه جده مورد واکسیناسیون قرار 
گرفته اند 979 هزار و 471 نفر و تعداد 
افرادی که در کشورهای مبدأ واکسن تب 
کریمه را دریافت کرده اند 883 هزار و 
596 نفر بوده و تعداد 245 هزار و 67 
نفر نیز در ورودی های سعودی واکسن 

فلج اطفال دریافت نمده اند.
همچنین بر اساس بیانیه این وزارت 
و در راستای تحقق باالترین حد از ایمنی 
بهداشتی و جلوگیری از تسری بیماری 
تعداد 71 هزار  های عمومی و واگیر 
نیز در مراکز  و 211 حاجی سعودی 
واکسن  کشور  این  سرتاسر  بهداشتی 

های الزم را دریافت نموده اند

مكة المكرمة: الشرق األوسط

تابع  ویلچرهای  مدیریت  مرکز   
ال��ح��رام و  ری��اس��ت ک��ل ام���ور مسجد 
متوالی  پنجمین سال  در  النبی  مسجد 
در چارچوب کمپین »خدمت به حجاج 
درخواست  دفتر   8 ماست«  افتخار 
ویلچر) برقی و دستی( را  ئرمناطق 
مختلف مسجد الحرام ایجاد کرده است 
تا زائران بیت هللا الحرام در هر جایی از 
صحن ومحیط مسجد و نیز برای سعی و 
رمی جمرات در مشاعر مقدسه بتوانند 
این کمپین رایگان استفاده  از خدمات 

نمایند. 
کارکنان تابع دیاست کل امور مسجد 

النبی به صورت 24  الحرام و مسجد 
ساعته در این مراکز هشت گانه مجهز 
به جزوه های اطالعات، بروشورهای 
مشاعر  ه��ای  ونقشه  ام��اک��ن  معرفی 
مقدسه مستقر هستند تا به پرسش ها 
و درخواست های حجاج و زائران پاسخ 

دهند.
همچنین، این اداره در راستای ارائه 
خدمات بهتر به بیشترین تعداد از حجاج 
بیت هللا سرویس درخواست چند زبانه 
اندازی کرده که در آن  ویلچر را راه 
14 زبان از مهم ترین و گسترده ترین 
زبان های رایج در بین حاجیان از جمله 
انگلیسی و فرانسوی و فارسی و ترکی 

و اردو  و هندی به چشم می خورد.

مکه مکرمه: الشرق األوسط 

جمعیت خیریه درمان بیماران مزمن شفا 
در مکه مکرمه با همکاری اداره کل بهدشت 
مکه خدمات بهداشتی و اجتماعی خود را در 
اختیار میهمانان خانه خدا در مکه ومشاهر 

مقدسه قرار می دهد.
دکتر خالد بن عبدهللا طیب رئیس هیئت 
مدیره این جمعیت خیریه با اعالم این خبر 
مرکز  همکاری  با  جمعیت  ای��ن  که  گفت 
تمام توان وتجربه  دیابت  بیماری  متحرک 
خود را در اختیار بیماران دچار بیماری های 

مزمن در مکه ومشاعر مقدسه قرار می دهد.
این  ک��ه  نکته  ای��ن  توضیح  ب��ا  وی 
جمعیت خیریه دارای کادر اداری و پزشکی 
متخصص برای انجام این خدمات است گفت 
که مرکز متحرک بیماری دیابت شامل یک 
آزمایشگاه  پزشکی،  چش  دندانپزشکی، 

مخصوص آزمایش های پزشکی، درمانگاه 
اتاق  اتاق های ویزیت و  دیابت،  تخصصی 
های بررسی های اجتماعی و پذیرش است.
دکتر خالد بن عبدهللا طیب به خدمات 
ک��رده و  دیگر جمعیت خیریه شفا اش��اره 
گفت که این جمعیت عالوه بر مرکز متحرک 

از جمله  دیابت پروژه های دیگری  درمان 
از  پروژه درمان منزلی، پروژه نگهداری 
پ��روژه مجموعه  به دیابت،  کودکان مبتال 
از  درمانگاه های خیریه و پروژه حمایت 
بیماران تنگدست بستری در بیمارستان ها 

را نیز اداره می کند.

منى: الشرق األوسط 

نفر از حجاج خانه  بالغ بر 10 هزار و 531 
خدا در روز عید قربان به بیمارستان های مشعر منی 

مراجعه کردند.
وزارت بهداشت سعودی در توضیح این مطلب با 
بیان این که که 1649 نفر از این افراد به اورژانس 
ها و 7588 نفر به سایر بخش های چهار بیمارستان 
این  از  اند گفت که  موجود در منی مراجعه نموده 
بین 391 حالت بستری و 284 حالت مربوط به 

گرمازدگی و 153 حالت مربوط به آفتاب زدگی بودنه 
و 17 مورد نیز دیالیز در این بیمارستان ها انجام 

گرفته است.
گزارش خبرگزاری واس بر اساس بیانیه وزارت 
این  تابع  بیمارستان های  تاکید می کند که  بهداشت 
های  تخصص  مقدسه  مشاعر  و  مکه  در  وزارت 
با استفاده از گروه  مختلف پزشکی را شامل شده و 
های متخصص اورژانس، مراقبت های ویژه، جراحی، 
قلبی، جراحی مغز،  قبیل احیای  از  داخلی، کارهایی 
ادرار و جراحی  جراحی عمومی، اعصاب، مجاری 

داخلی و درمان فشار خون را برای حاجیان بیت هللا 
الحرام انجام می دهند.

چهار  بهداشت  وزارت  که  اس��ت  ذک��ر  به  الزم 
بیمارستان را در مشعر منی برای حاجیان تدارک دیده 
است که شامل بیمارستان 138 تخت خوابی اورژانس 
با 34 تخت اورژانسی مجهز، بیمارستان 152 تخت 
بیمارستان  با 28 تخت اورژان��س،  خوابی پل منی 
158 تخت خوابی وادی منی با 25 تخت اورژانسی و 
بیمارستان 50 تخت خوابی الشارع الجدید منی با 16 

تخت اورژانس است.

حركت حجاج ايرانى براى اداى مناسک حج در منى )عكس احمد حشاد(
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