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مفتیان جهان اسالم بر اعتدال و میانه روی تاکید کردند

کنگره حج امسال تالش های خادم حرمین شریفین را در خدمت به حجاج ستود

پایان موسم حج

مفتی سعودی: میانه روی و تسامح مهم ترین شعارهای اسالم
شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی عام پادشاهی سعودی در سخنانی در کنگره حج امسال 
که با حضور 72 تن از مفتیان و علمای مسلمان و میهمانانی از 72 کشور اسالمی برگزار 
شد با بیان این نکته که میانه روی و تسامح مهم ترین شعارهایی بودند که اسالم سر 
داد علما و فرهیختگان مسلمان را فراهواند تا عالوه بر عمل به شعارهای میانه روی و 
تسامح و انصاف و صلح دوستی با استفاده از متامی امکانات نوشتاری و دیداری درباره این 
مفاهیم بنویسند تا مردم این چهره نادرست از اسالم را فراموش کرده و تصویر درست 

اسالم را بشناسند.

رئیس سازمان حج 

و زیارت اعالم کرد

آغاز بازگشت 
حجاج إيرانى 

از امروز
تهران:الشرق األوسط

رئیس سازمان حج و زیارت 
گفت: اولین پرواز بازگشت حجاج 
جمهوری اسالمی ایران به کشور 
امروز چهاردهم  اولین ساعت  در 
شهریور ماه از فرودگاه جده انجام 

می شود.
گ��زارش خبرگزاری مهر،  به 
پایان  به  با اش��اره  حمید محمدی 
موسم حج گفت: با توجه به پایان 
بازگشت  و  سالجاری  حج  موسم 
توام با سالمت همه حجاج از منا 
به مکه مکرمه در روز گذشته، 
پروازهای بازگشت حجاج به کشور 
امروز  صبح  ساعات  آغازین  از 
سه شنبه چهاردهم شهریور ماه 
آغاز می شود و  فرودگاه جده  از 
ام��روز خروج حجاج  از  همزمان 
از مکه مکرمه همزمان به سمت 
مدینه منوره و فرودگاه جده انجام 

می شود.  
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشاره به هماهنگی ایجاد 
شده با مسئولین سازمان هواپیمایی 
عربستان و وزارت حج عربستان، 
انجام پروازهای  برای تسریع در 
تسهیالت  از  استفاده  و  بازگشت 
بیشتر فرودگاه مدینه گفت: طبق 
بخشی  شده  انجام  ری��زی  برنامه 
از حجاج مدینه قبل از ۱۴ تا ۱۹ 
شهریور عالوه بر فرودگاه جده، 
از فرودگاه مدینه منوره نیز انجام 

می شود.  
رئیس سازمان حج و زیارت  
تاکید کرد: تالش می شود که حجاج 
دو  از  که  تر  منظم  پروازهای  با 
به  منوره  مدینه  و  جده  فرودگاه 
انجام  کشور  فرودگاه  مقصد ۲۰ 
می شود، به سهولت و سالمت به 

میهن بازگردند.

مىن:الشرق األوسط 

تشریق  روز  در سومین  دی��روز 
باقیمانده حاجیان بعد از رمی جمرات 
سه گانه مشاعر مقدسه به سمت مسجد 
الحرام حرکت کردند و طواف وداع را 
به جای آوردند و مکه مکرمه را ترک 
کردند تا حجی به پایان برسد که امسال 
آغشته از شعارها و رفتارهای اعتدال 
و میانه روی و برادری و صلح دوستی 
بود و همه چیز دست به دست هم داده 
بود تا این شعارها در گوش و چشم و 
پوست و استخوان حاجیان بتند. در این 
میان مرکز »اعتدال« شاهزاده خالد 
معتدل  چهره  داده  ترجیح  فیصل  بن 
از طریق نمایشگاهی به  سعودی را 

حاجیان رخت سفر بسته نشان دهد تا 
باشد برای معرفی تالش  دروازه ای 
با  پادشاهی سعودی در مبارزه  های 
کنفرانس  گری.  افراطی  و  تروریسم 
حج امسال که دیروز با صدور بیانیه 
ای به کار خود پایان داد شعار اصلی 
امسال خود را »میانه روی و تسامح 
در اسالم.. متون و رویدادها« قرار 
داده بود تا همه چیز دست به دست هم 
بدهد برای تاکید بر این که اسالم دین 

تسامح و میانه روی است.
اسالمی  دانشمند  و  مفتی   7۲
ترین  مهم  از  یکی  پایانی  بیانیه  در 
با  کنفرانس های علمی جهان اسالم 
تشکر از تالش های پادشاه سعودی در 
نشر روحیه میانه روی و تسامح بر این 

نکته تاکید کردند که میانه روی اسالمی 
اندیشه مسلمانان  بنیاد اصلی سالمت 
اعتدال است  از  انحراف و خروج  از 
این  پراکندن و گسترش  و مسئولیت 
روح میانه رو نیز به عهده عالمان و 
مبلغان مذهبی و معلمان سرتاسر جهان 

اسالم است.
این کنفرانس و تمام سخنرانان آن 
و در راس آن ها مفتی عام پادشاهی 
سعودی شیخ عبدالعزیز آل الشیخ که 
بر دین محبت و صلح  گفتار خود  در 
آمده بودند که  تاکید کرد  بودن اسالم 
پیغام صلح  شعار اصلی حج را نشر 
تفرقه و جدل  ار  ب��رادری و دوری  و 

عنوان کنند.
دیروز حج برای حاجیان تمام شد؛ 

حجی پر از آرامش و امنیت و معنویت؛ 
ب��رادری  از  از خاطه خ��وب  حجی پر 
مسلمانان و خدمتگزاری تمام سعودیان؛ 
دیروز حج برای حاجیان تمام شد؛ حجی 
پر از آرامش و امنیت و معنویت؛ حجی 
پر از خاطه خوب از برادری مسلمانان 
و خدمتگزاری تمام سعودیان. اما هنوز 
کارهای  باید  دولتی سعودی  نهادهای 
زیادی بکنند تا موسم حج برای آن ها هم 
تمام شود؛ کارهای مربوط به بازگشت 
از  تعداد بسیاری  از  حاجیان، میزبانی 
نقاط  ارزیابی  پیامبر و  آنان در مدینه 
قوت و ضعف موسم حج امسال هنوز 
تا موسم امسال حج برای  مانده است 

سعودی ها تمام شود.
ادامه صفحه 4 و5

سومنی روز تشريق باقیمانده حجاج )رويترز(
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وزیر کشور شاهزاده عبدالعزیز بن سعود خطاب به نیروهای امنیتی:

قدردان تالش های شما برای برقراری امنیت حج هستیم
منى:الشرق االوسط 

شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن 
نایف وزیر کشور و رئیس کمیته حج 
این که همه تالش های  به  با اش��اره 
تقدیر  بی شائبه حج م��ورد سپاس و 
خادم حرمین شریفین پادشاه سلمان بن 
عبدالعزیز و ولی عهد ایشان شاهزاده 
محمد بن سلمان است  گفت که رهبری 
آمادگی که  از  این میزان  به  سعودی 
نیروهای دست اندرکار حج برای اداره 
از خود نشان  آن در روزهای گذشته 

دادند افتخار می کنند.
ب��ه گ���زارش خ��ب��رگ��زاری رسمی 
عبدالعزیز  شاهزاده  )واس(  سعودی 
یک  روز  ظهر  از  بعد  که  سعود  بن 
شنبه در جریان دیدار با مدیران حوزه 
امنیتی  نیروهای  امنیتی و فرماندهان 
و برخی نیروهای نظامی شرکت کننده 
در تامین امنیت حج  امسال در مرکز 
وزارت کشور در منی سخن می گفت 
امنیتی که در موسم  بابت  خداوند را 
حج بر مکه مکرمه و مشاعر مقدسه 
حاکم بود و باعث شد حجاج در امنیت و 
آسایش کامل مناسک خود را انجام دند 
سپاس گفت و ابراز امیدواری کرد که 

این مناسک خالصانه مقبول پروردگار 
قرار گیرد. وی با اشاره به تالش های 
امنیتی در خدمت به حجاج  نیروهای 
خداوند  که  کرد  اش��اره  نکته  این  به 
نیروهایی که  جواب زحمات خالصانه 
ادای  با خدمتگزاری به حجاج زمینه 
مناسک آن ها را فراهم آوردند به آنان 
آنان  عطا خواهد فرمود و تالش های 

بدون اجر نخواهد ماند.
وزیر کشور پادشاهی سعودی در 
این نکته  به  بخش آخر سخنان خود 
انجام  تمام تالش های  اشاره نمود که 
دست  نیروهای  تمام  س��وی  از  ش��ده 
اندرکار حج و از جمله نیروهای امنیتی 

به صورت ویژه از سوی شاهزاده خالد 
بن فیصل مشاور خادم حرمین شریفین 
و امیر مکه رئیس کمیته حج سعودی 
و شاهزاده فیصل بن سلمان امیر مدینه 
منوره و رئیس کمیته حج مدینه منوره 
یعنی شاهزاده  قائم مقام آن ها  و دو 
عبدهللا بن بندر بن عبدالعزیز و شاهزاده 
سعود بن خالد بن فیصل مورد پیگیری 
بوده و این مقامات قدردان تالش های 

نیروهای امنیتی هستند.
بعد از سخنان شاهزاده عبدالعزیز 
بن سعود وزی��ر کشور، ژن��رال سعید 
القحطانی معاون عملیات وزیر کشور در 
سخنانی ضمن سپاس از خداوند متعال 

نیروهای  فعالیت  از  ارائه گزارشی  به 
امنیتی حج در موسم امسال پرداخت.

وی ضمن ارائه جزئیاتی از تالش 
امنیتی برای برقراری  نیروهای  های 
با  ایجاد فضای امن و مبارزه  نظم و 
امنیتی احتمالی سپاس ویژه  تهدیدات 
از  را  ام��رش  تحت  نیروهای  و  خود 
خادم حرمین شریفین پادشاه سلمان بن 
عبدالعزیز و ولی عهد ایشان شاهزاده 
محمد بن سلمان که تمام امکانات الزم 
دادند  قرار  نیروها  این  اختیار  در  را 
به شاهزاده عبدالعزیز  اعالم نموده و 
بابت  کشور سعودی  وزیر  بن سعود 
موفقیت تمامی برنامه های امنیتی حج 
تبریک گفت. گفته می شود که وزیر 
کشور پیش از این در سخنانی به این 
نکته اشاره کرده بود که نیروهایی که 
پادشاهی سعودی در راستای اجرای 
دستورات پادشاه برای تامین امنیت و 
از  آسایش حج بسیج کرده بود بیش 
300 هزار نیرو هستند که بیش از یک 
سوم آن ها یعنی حدود 100 هزار نفر 
را نیروهای امنیتی تشکیل می دادند که 
تحت امر کمیته امنیت موسم حج برای 
امنیت حجاج بیت هللا تالش  برقراری 

می کردند.

حتسني تالش های پیشآهنگان در 
خدمت به حجاج

مکه مکرمه: الشرق األوسط

بن  عبدالعزیز  ش��اه��زاده 
عبدالعزیز  بن  نایف  بن  سعود 
وزیر کشور و رئیس کمیته عالی 
پیشآهنگان  عملکرد  از  ح��ج، 
ب��ه حجاج  ک��ش��ور در خ��دم��ت 
الحرام، قدردانی نموده  بیت هللا 
از  پیشآهنگی را یکی  سازمان 
از  مهمترین مراکزی خواند که 
استعدادهای جوانان در خدمت 
استفاده  شان  میهن  و  دین  به 

می کند.
با  دی���دار  وزی��رک��ش��ور در 
پیشآهنگی  ه��ای  گ��روه  هیئتی 
دکتر عبدهللا  را  آن  که ریاست 
رئیس  نایب  الفهد  سلیمان  بن 
پیشآهنگی سعودی و  سازمان 
مسئول اردوگاه خدمات عمومی 
در مکه مکرمه و مدینه منوره 
به عهده داشت، این سخنان را 

ابراز کرد. 
گ��زارش خبرگزاری  به  بنا 
رسمی )واس( دکتر عبدهللا بن 
دی��دار  ای��ن  طی  الفهد  سلیمان 

سعود  بن  عبدالعزیز  شاهزاده 
بن نایف را از مهمترین وظایف 
پیشآهنگی در  اعضای سازمان 

خالل ایام حج مطلع نمود.
ن��ای��ب رئ��ی��س س��ازم��ان 
پیشآهنگی سعودی گفت : افراد 
به  این سازمان طی موسم حج 
راهنمایی حجاج گمشده پرداختند 
 11 بیش  امسال  موسم  در  و 
ه��زار 500 حاجی را به محل 
اقامت شان رسانند، و  سکن و 
به تعداد بیش 120 هزار حاجی 
همچنین  نمودند،  راهنمایی  را 
پیشآهنگان در گروهبندی بیش 
700 هزار حاجی در پل جمرات 

سهم گرفتند.
س��ازم��ان   : اف�����زود  وی 
سال  هر  سعودی،  پیشآهنگی 
مقدسه،  مشاعر  ه��ای  نقشه 
منطقه مرکزی مسجدالحرام، و 
مرکزی  منطقه  عزیزیه،  محله 
مدینه منوره را چاب نموده و نرم 
افزارهای را برای نصب رایگان 
آن بر روی تلفن های هوشمند، 

منتشر می کند.

مدینه: الشرق األوسط 

ع��م��ر ح��س��ن ال��ب��ش��ی��ر رئ��ی��س 
با زیارت  دی��روز  جمهوری س��ودان 
مسجد النبی در مدینه منوره نماز را 
در آن به جای آورده و مشرف به 
زیارت پیامبر اکرم و دو یار ایشان شد. 
این زیارت معنوی، علی بن  در 
سلیمان العبید رئیس کل امور مسجد 
النبی مدینه منوره و عبدالواحد بن 
روابط  اداره  کل  ناظر  الحطاب  علی 
کل  ریاست  رسانی  خبر  و  عمومی 
امور مسجد پیامبر از رئیس جمهوری 
سودای استقبال کرده و او را همراهی 

نمودند.
عمر حسن البشیر رئیس جمهور 
سودان که در موسم حج امسال حضور 
داشت پیش از این در حاشیه ضیافتی 
که پادشاه سلمان بن عبدالعزیز برای 
مهمانان رسمی شرکت کننده در موسم 
حج در مکه مکرمه برگزار رده بود 
شرکت و با خادم حرمین شریفین دیدار 

کرده بود.

رئیس جمهوری سودان مسجد النبی را زیارت کرد

تبوك : الشرق االوسط

دستگاه  و  مختلف  نهادهای 
ه��ای دول��ت��ی کمیته ح��ج و عمره 
شهر حجاج در گذرگاه عمار واقع 
با نظارت  در منطقه تبوک دیروز 
سلطان  بن  فهد  شاهزاده  مستقیم 
تبوک  منطقه  امیر  عبدالعزیز  بن 
مرحله دوم وظایف خود را برای 
تودیع حجاج بیت هللا الحرام به سمت 
کشورهای خود بعد از پایان موسم 

حج شروع کردند.
محمد بن عبدهللا الحقبانی نماینده 
امیر منطقه تبوک با اعالم این خبر 
نهادهای  که  این  به  اش��اره  ضمن 
کننده در مرحله دوم  دولتی شرکت 
پایان وظایف مرحله نخست  از  بعد 
یعنی مرحله استقبال از حاجیان اینک 
کار تودیع حاجیان و انجام کارهای 

مربوط به ترک کشور سعودی را 
برای آنان انجام می دهند.

شایان ذکر است تبوک منطقه 
مرزی عربستان سعودی با دو کشور 

اردن ومصر به شمار می رود.
امیر  که  این  بیان  با  الحقبانی 
منطقه تبوک شخصا بر فرآیند تالش 
مراحل  در  دولتی  نهادهای  ه��ای 
این  که  گفت  دارد  نظارت  مختلف 
ادارات تمام توان خود را به کار می 
برند تا کار تودیع حاجیان به بهترین 
انجام  نحو و در سریع ترین زمان 

گیرد.
وی گفت که در پایان نسخه ای 
یادبود  به رسم  نیز  کریم  قرآن  از 
تقدیم می  الحرام  به حجاج بیت هللا 
شود تا آنان خاطره خوش این سفر 
معنوی را در ذهن خود روشن تر 

نگاه دارند.

گذرگاه مرزی حالة عمار تبوک 
آماده تودیع حاجیان



تهران:الشرق األوسط

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
اینکه  بیان  با  با مواد مخدر  ستاد مبارزه 
اع��زام حجاج کشور به  ابتدای  از  امسال 
سرزمین وحی تاکنون 132 نفر به خاطر 
داشتن مواد مخدر از سفر بازمانده اند، گفت: 
بازماندگان از سفر در صورت ترک اعتیاد 
خود و تعهد مبنی بر عدم همراه داشتن مواد 
آینده به حج اعزام  مخدر، می توانند سال 

شوند.
وی به بیشترین میزان دستگیری ها در 
ایستگاه پروازی حج اشاره و تصریح   5
کرد: 58 نفر از این افراد حامل مواد مخدر 
نفر در  پ��روازی مشهد، 18  ایستگاه  در 
امام خمینی، 16 نفر در  ایستگاه پروازی 
ایستگاه پروازی کرمان، 15 نفر در ایستگاه 
پروازی گرگان و 9 نفر در ایستگاه پروازی 
از اعزام شناسایی  قبل  اصفهان بودند که 
شده و از خروج آنان به عربستان ممانعت 

شد.
ابتدای حج جمعاً  از  نژاد گفت:  هادی 
انواع مواد مخدر  مقدار 1064.50 گرم 
و 1803 عدد قرص متادون از 132 نفر 

دستگیر شده ها )92 نفر مرد و 40 نفر زن( 
کشف شده که این مقدار کشفیات از بین 74 
با  هزار و 215 زائری صورت گرفته که 

284 پرواز عازم حج بوده اند.

از رواب��ط  نقل  به  ایسنا  گ��زارش  به 
عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی با 
بیان اینکه میزان کشفیات و دستگیری های 
امسال در مقایسه با سال 1394، به ترتیب 

افزایش داشته  165 درصد و 30 درصد 
است، گفت: تعداد زائران تا این زمان نسبت 
به دو سال گذشته 16 درصد افزایش داشته 
است و میانگین دستگیری ها نیز نسبت به 2 

سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه 
در سال 94 به طور متوسط به ازای هر 
746 نفر زائر، یک نفر دستگیر شده است 
و در سال جاری به طور متوسط به ازای هر 
562 نفر زائر، یک نفر دستگیر شده است.
هادی نژاد گفت: همچنین فرودگاه های 
مشهد و گرگان در بین 20 ایستگاه پروازی 
از  با بیش  از نظر میزان مواد مکشوفه 
بیشترین کشفیات را به خود  94 درصد، 
اختصاص داده اند و از نظر تعداد دستگیری، 
فرودگاه های  مشهد به تنهایی با 44 درصد، 
با 70 درصد  امام خمینی و کرمان جمعاً 
در رتبه اول تعداد دستگیری ها قرار دارند.
وج��ود  ب��ا  متأسفانه  اف����زود:  وی 
از اعزام حجاج برخی  آموزش های پیش 
و  نکرده  توجه  هشدارها  ای��ن  به  اف��راد 
خود و همراهان از سفر معنوی به حج 
بازماندند اما تالش های شبانه روزی پلیس 
پیگیری های مجدانه دبیران  فرودگاه ها و 
و کارشناسان شوراهای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان ها باعث شد که حتی 
یک نفر از زائران کشورمان در عربستان 

دستگیر نشوند.

تهران:الشرق األوسط 

از  نایب رئیس شورای ملی زعفران 
صادرات 7۵ میلیون دالری طالی سرخ در 
۴ ماهه امسال خبر داد و گفت: امارات، 
اسپانیا و هنگ کنگ عمده مقاصد صادراتی 

طالی سرخ ایران هستند. 
 ۵3 ص���ادرات  از  میری  غالمرضا 
تن و 8۵1 کیلوگرم زعفران در ۴ ماه 
از کشور خبر داد و  نخست سال جاری 
 7۵ ص��ادرات  این  ارزش  اظهارداشت: 

میلیون دالر بوده است.  
از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  به گزارش 

مهر، وی عمده مقاصد صادراتی طالی 
سرخ ایران را کشورهای امارات، اسپانیا و 
هنگ کنگ اعالم و اضافه کرد: پیش بینی 
می شود امسال صادرات طالی سرخ نسبت 
اینکه  یابد ضمن  افزایش  به سال گذشته 
اوج صادرات این محصول در ماه های آبان، 

آذر، دی و بهمن اتفاق می افتد.  
نایب رئیس شورای ملی زعفران در 
بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بازار 
این کاال را عادی عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر قیمت زعفران حداقل ۴ میلیون 
تومان و حداکثر  ۵ میلیون و ۶00 هزار 

تومان است.

3سه شنبه 14 شهريور 1396 ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

کشاورز خراسانی در حال آماده کردن محصول زعفران )خبرگزاری مهر(

132 نفر به خاطر همراه داشنت موادمخدر از حج امسال بازماندند

صادرات 75 میلیون دالری زعفران 
تهران: الشرق األوسط 

نقل  و  حمل  و  ت��ران��زی��ت  دفتر  مدیرکل 
بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اعالم کرد: در پنج ماهه نخست امسال بیش 
از 4 میلیون و 18 هزار تن کاال از 32 مرز 
فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شد که نسبت 

به مدت مشابه پارسال 24 درصد رشد دارد. 
نفیسی  آنالین، رضا  اقتصاد  گ��زارش  به 

این  ترانزیت شده در  از کاالی  گفت: یک میلیون و 229 هزار تن 
مدت شامل موادنفتی و 2 میلیون و 789 هزار تن محموله های 

غیرنفتی بوده اند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 

ی��ادآور شد:  نقل ج��اده ای تشکیل  و حمل و 
عمده ترین بخش مواد غیرنفتی ترانزیتی را در 
این مدت کاالهایی نظیر مازوت، پارچه ، قطعات 

اتومبیل و مواد غذایی تشکیل دادند.
از میان  ی��اد ش��ده  اف���زود: در م��دت  وی 
استان  در  بندرشهیدرجایی  کشور  مرزهای 
هرمزگان با 35 درصد فعال ترین مرز در زمینه 
ترانزیت ورود کاال به شمار می رود و پس از 
آن مرزهای پرویزخان با 20 درصد، بازرگان با 
10.4 درصد و شهید باهنر با 8 درصد در رده های بعدی قرار دارند.
بار  تردد کامیون های حامل  بیشترین حجم  نفیسی اظهارداشت: 
ترانزیتی از مبدا عراق به مقصد امارات، از مبدا امارات به مقصد 

افغانستان و از مبدا امارات به مقصد عراق بوده است.

تهران:الشرق األوسط

با صدور  دارای��ی  اقتصادی و  امور  وزیر 
دبیر شورای  بعنوان  بانک را  حکمی، مرتضی 
ویژه  و  صنعتی  ت��ج��اری-  آزاد  مناطق  عالی 
به گزارش خبرنگار  اقتصادی منصوب کرد.  
این معاون  از  بانک« پیش  مهر،   »مرتضی 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود و به حکم 

کرباسیان جایگزین علی اکبر ترکان شد.
درحکم کرباسیان خطاب به مرتضی بانک 

آمده است:
نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی 
های ارزنده جنابعالی و در اجرای مفاد تبصره 
برنامه پنجساله ششم توسعه  قانون  ماده 23 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران به سمت »دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی« منصوب می 

شوید.
با توجه به نقش کلیدی مناطق آزاد تجاری 
اقتصادی در رشد و توسعه  –صنعتی و ویژه 

دولت  های  برنامه  اج��رای  کشور،  اقتصادی 
دوازدهم و تولید و اشتغال، امید است با اتکال 
با همکاری کارشناسان و  به خداوند متعال و 
صاحبنظران این حوزه در ایفای وظایف و پیشبرد 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

و شورای یاد شده موفق و مؤید باشید.
توفیق و سربلندی شما را در تقویت عزت 
ایران  اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی  و 
و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت 

می نمایم.

ترانزیت کاال از ایران 2۴% رشد کرد  

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

هیچ زائری درعربستان سعودى دستگیر نشده است

ايران

يكى از حجاج ايرانى قبل از عزيمت بسوى سرزمني وحى )خبرگزاری تسنیم( 
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پایان موسم حج برای حجاج
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جده: فیصل السعدی

باوجود فراوانی و در دسترس 
بودن برندهای جهانی، اما حاجیان 
و  سوغات  از  ف��راوان��ی  استقبال 
سعودی  عربستان  دستی  صنایع 
این  به طوری که  نشان می دهند، 
هدیه ها و تحفه ها یادگار حجاج از 
دو شهر مقدس مکه مکرمه و مدینه 

منوره هستند.   
از خانواده های  اق��دام بعضی 
ساکن مدینه و مکه در ارائه صنایع 
دستی و کاالهای دست ساز سنتی 

استاندارد، عالوه  با رعایت اصول 
این  محلی  فرهنگ  نمایاندن  ب��ر 
شهرهای مقدس، حرکتی نوین در 

بازار سوغات شمرده می شود.
تولید داخل

دولتی  شرکت  اج��رای��ی  مدیر 
از طرح های  المنورة« که  »نماء 
توسعه ای حمایت می کند، می گوید: 
بیش از 40 شرکت و کارگاه محلی 
تولیدی و صنایع  جذب طرح های 
این  دستی در مدینه منوره شدند. 
تولیدات به مرحله فروش رسیدند 

با عنوان  کاال  و 14 میلیون واحد 
»ساخت مدینه منوره« عرضه می 

شوند. 
»أح��م��د ال��م��ح��ای��ري« می 
افزاید: این کاالها شامل یادبودها، 
وابسته  صنایع  تسبیح،  سجاده، 
بسته  ج��واه��رات،  نقره و  ط��ال، 
و  منوره  مدینه  خرماهای  بندی 
نماز  پوشاک  و  زنانه  پوشاک 
است. حجاج در طول 60 روز حج 
استقبال گسترده ای از این کاالها 
و تولیدات می کنند، به طوری که 
میزان فروش نسبت به 20 روز 

مبارک رمضان شاهد  ماه  پایانی 
افزایش 100 درصدی بوده است. 
همکاری  از  همچنین  او 
با  بازرگانان  مدینه و  شهروندان 
راستای  در  طرح  این  مسئوالن 
کیفیت خبر  با  عرضه محصوالت 
در  کند:  می  اظهار  و  ده��د  می 
همین زمینه بیش از 160 نفر از 
که  دیدند  آموزش  مدینه  جوانان 
هایی  فروشگاه  آنها  از  نفر   60
ویژه عرضه محصوالت ساخت 
راه  شهر  نقطه   12 در  مدینه 

اندازی کردند.

یک میلیارد لایر میزان فروش
کمیته  باره، عضو  در همین 
بازرگانان پارچه و پوشاک آماده 
قد  تمام  از حضور  اتاق جده،  در 
و  کنندگان  پخش  فروشندگان، 
مغازه داران در موسم حج برای 
فصلی  نیازهای  به  پاسخگویی 
این  در  نوسان  ب��اوج��ود  حجاج 
بخش خبر می دهد و می افزاید: 
و  داخلی  پوشاک  فروش  میزان 
در  امسال  در موسم حج  خارجی 
مدینه منوره از مرز یک میلیارد 

لایر سعودی )معادل 266 میلیون 
دالر( گذشت.

»أح��م��د م��ح��س��ن ب��اص��رة« 
کند: سیاست درهای  اضافه می 
بازارهای عربستان سعودی  باز 
در جذب  نقش مهمی  به جهان، 
از 20  بیش  که  برندهای جهانی 
درصد کل حجم محصوالت در مکه 
ایفا  دهد،  را تشکیل می  مکرمه 
کرده است. حجاج هم از تولیدات 
داخلی و هم از محصوالت خارجی 

استقبال نشان می دهند. 
ی��ک ک��اس��ب ک��ه ب��ه ف��روش 

منى: الشرق األوسط

البته آخرین روز  دیروز سومین روز تشریق و 
موسم امسال حج تمام شد و برای حاجیان کوله باری 
از ثواب و اجر اخروی و کوله باری از حسرت به جا 
گذاشت. حسرت را می شد در چشم تک تک حاجیانی 
انجام دهند  آمده بودند سفر بزرگ عمر خود را  که 
دید؛ حاجیانی که چه بسا دیگر هیچ گاه نتوانند به این 
سرزمین های نورانی بازگردند و خانه خدا را به چشم 
ببینند. درست است که امیر مکه و وزیر کشور روز 
قبل از آن رسما پبابن موفقیت آمیز موسم حج را اعالم 
کرده بودند اما دیروز در سومین روز تشریق باقیمانده 

حاجیان از بعد از رمی جمرات سه گانه مشاعر مقدسه 
به سمت مسجد الحرام حرکت کردند و طواف وداع را 
به جای آوردند و مکه مکرمه را ترک کردند تا حجی 
به پایان برسد که امسال آغشته از شعارها و رفتارهای 
اعتدال و میانه روی و برادری و صلح دوستی بود و 
همه چیز دست به دست هم داده بود تا این شعارها در 

گوش و چشم و پوست و استخوان حاجیان بتند. 
این میان مرکز »اعتدال« شاهزاده خالد بن  در 
از طریق  داده چهره معتدل سعودی را  فیصل ترجیح 
دهد  نشان  بسته  به حاجیان رخت سفر  نمایشگاهی 
المللی ملک  آینده در فرودگاه بین  که برای چند روز 
عبدالعزیز شهر جده برپا شده است؛ فرودگاهی که محل 
خروج بخش اعظم حجاج از خاک سعودی خواهد بود. 

این نمایشگاه آن چنان که برگزار کنندگان آن می گویند 
قرار است عالوه بر آن که گامی باشد برای معرفی چهره 
میانه رو سعودی که حجاج در تمام این روزهای موسم 
حج آن را از نزدیک تجربه کرده اند دروازه ای باشد 
برای معرفی تالش های پادشاهی سعودی در مبارزه با 

تروریسم و افراطی گری.
گویا دیروز تمام شدن موسم حج بهانه ای بود برای 
باال بردن شعار میانه روی و اعتدال. چرا که کنفرانس 
حج امسال که دیروز با صدور بیانیه ای به کار خود 
امسال خود را »میانه روی و  داد شعار اصلی  پایان 
تسامح در اسالم.. متون و رویدادها« قرار داده بود تا 
همه چیز دست به دست هم بدهد برای تاکید بر این که 
اسالم دین تسامح و میانه روی است و پادشاهی سعودی 

هم که پادشاه سعودی دو روز پیش آن را قلب جهان 
اسالم توصیف کرده بود تجلی این میانه روی و تسامح. 
72 مفتی و دانشمند اسالمی  از جمله شیخ عبد 
العزیز بن عبد هللا آل الشیخ مفتي عام سعودي و رئیس 
شورای تأسیسي جامعه جهان اسالم، شیخ محمد العیسى 
دبیر کل جامعه جهان اسالم و رئیس هیئت مدیره شورای 
جهانی علمای مسلمان، دکتر شوقی عالم مفتي جمهوري 
مصر و شیخ محمد احمد حسین مفتي عام قدس و 
فلسطین، شیخ صالح مجییف مفتي جمهوري چچن 
المختار بن مباله رئیس شورای عالی  و شیخ محمد 
از مهم  پایانی یکی  بیانیه  فتوای موریتانی دیروز در 
این نکته  بر  ترین کنفرانس های علمی جهان اسالم 
تاکید کردند که میانه روی اسالمی بنیاد اصلی سالمت 

حتفه ها و سوغاتی هایی محلی اما جذاب برای حجاج

وأذن في الناس بالحج
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< مفتی سعودی: میانه روی و تسامح مهم ترین شعارهای اسالم هستند
< حج امسال حجی پر از معنویت و آرامش و امنیت بود
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منی : طارق الثقفي

به  اشاره  با  اروپایی  های  از شخصیت  تعدادی 
آسایش  کردن  فراهم  در  دولت سعودی  های  تالش 
زائران حرم الهی و امنیت آنها، بر اهمیت این تالش 

ها در ادای حجی آسان و مطمئن تاکید کردند.
این  در  اسپانیا  در  جماعت  ائمه  رئیس شورای 
باره می گوید: عربستان سعودی تالش های فراوانی 
می  انجام  آن  تقویت  و  مسلمان  کلمه  برای وحدت 
دهد، عالوه بر این تاکید زیادی بر یاری رساندن به 
های سیاسی،  چالش  زمانه  در  اسالمی  امت  مسائل 
اقتصادی و فرهنگی دارد و همچنین نقش مهمی در 
پایه های میانه روی،  تقویت  با تروریسم و  مبارزه 
صلح جهانی و اقدامات بشردوستانه دارد و در نتیجه 
موقعیت پیشرویی را در جهان اسالم کسب کرده است. 
»محمد كمال مصطفى« می افزاید: ما این تالش 
به  توجه  و  شریفین  حرمین  توسعه  همچنین  و  ها 
قدردانی  عربستان  دولت  از  و  بینیم  می  را  حجاج 

کنیم.  می 
اروپایی در  از سوی دیگر، مدیر مرکز اسالمی 
بروکسل می گوید: عربستان سعودی از هیچ خدمتی 
به حجاج و توسعه حرمین شریفین و برقراری امنیت 
و آسایش هنگام ادای مناسک حج دریغ نمی کند و 
این اقدامات موجب افزایش تعداد حجاج شده است. 
اقدامات  به  اشاره  با  بوسویف«  الهادي  »عبد 
اتحاد  و  کلمه  وحدت  تقویت  در  سعودی  عربستان 
میان مسلمانان اضافه می کند: ریاض به نقش حقیقی 
می  آن عمل  خارجه  وزارت  واقعی  و سیاست  خود 
کند به طوری که هزینه های زیادی برای نصرت و 
پرداخت  آنها  مسائل  و  مسلمانان  به  رساندن  یاری 

کرده است. 
اجرایی  مدیر  الداودي«  باره، »حسین  همین  در 
وقف اسکاندیناوی سوئد نیز اظهار می کند: عربستان 
سعودی با گشاده دستی در حال انفاق در زمینه های 
بشردوستانه و توسعه ای در کشورهای اسالمی است 
در جهان  مسلمانان  های  اقلیت  به  مهمی  خدمات  و 
قضیه  به  دادن  اولویت  با  کشور  این  کند.  می  ارائه 
اسالمی  همبستگی  ایجاد  در  محوری  نقش  فلسطین، 

دارد. 
از سوی دیگر، رؤسای بعثه های حج نیز خدمات 
والگو  نمونه  یک  را  حجاج  به  سعودی  عربستان 

کنند.  معرفی می 
»رأفت بدر« رئیس شورای مطوفی حجاج جنوب 
آسیا به »الشرق االوسط« می گوید: ما به عینه شاهد 
برگزاری  برای  سعودی  مسئوالن  خالصانه  خدمات 
دهنده  نشان  این  بدون مشکل هستیم.  و  آرام  حجی 
برنامه ریزی عربستان در دو زمینه امنیتی و خدماتی 

است. 
»محمد أندرقیري« رئیس شورای اداری موسسه 
در همه  امسال  گوید: حج  نیز می  آسیا  جنوب شرق 
زمینه موفقیت آمیز بود و سازماندهی صورت گرفته 
آن را متمایز کرده است. موسم امسال باوجود افزایش 
30 درصدی تعداد حجاج از تردد و حمل نقل مناسب، 
امنیت پایدار و همکاری موسسات مطوفی برخوردار 

بود. 
رئیس  لبني«  همین خصوص، »رامي صالح  در 
شورای موسسه مطوفی حجاج غیرعربی آفریقا نیز به 
خدمات ارائه شده اشاره می کند و می افزاید: اقدامات 
عملی و میدانی مسئوالن برگزارکننده حج تاثیر مثبت 
زیادی بر روحیه حجاج گذاشته است. او همچنین از 
خدمات رسانی به حضور 181 هزار حاجی از بیش 

از 48 کشور آفریقایی غیرعربی خبر می دهد. 

شخصیت های اروپایی مطرح کردند 

عربستان خدمات ویژه ای در 
اختیار حجاج گذاشته است

اعتدال  از  انحراف و خروج  از  اندیشه مسلمانان 
است و مسئولیت پراکندن و گسترش این روح میانه 
رو نیز به عهده عالمان و مبلغان مذهبی و معلمان 

سرتاسر جهان اسالم است.
نخبگان دینی گام های میانه روانه پادشاه سلمان 
عبدالعزیز را در جهت حمایت از اسالم معتدل ستودند 
و گفتند که حالت ضعف و ناتوانی که امروزه جهان 
اسالم را می آزارد نه ذاتی اسالم است و نه وضعیتی 
است که همیشه با مسلمانان یار بوده بلکه نتیجه 
دوری آن ها از آموزه های اصیل اسالمی است و 
باید امروز هم با این حالت ضعف برخورد کرد و 
هم با هجمه اسالم هراسی که از هر سو علیه جهان 

اسالم آغاز شده است.

این کنفرانس و تمام سخنرانان آن و در راس 
آن ها مفتی عام پادشاهی سعودی شیخ عبدالعزیز 
آل الشیخ که در گفتار خود بر دین محبت و صلح 
بودن اسالم تاکید کرد آمده بودند که شعار اصلی 
حج را نشر پیغام صلح و برادری و دوری ار تفرقه 

و جدل عنوان کنند.
نبودند. دیروز هم شادمانی و  فقط آن ها هم 
رضایت خاطر را می شد در چشم تمامی حاجیانی 
دید که با حسرت به پشت سر خود نگاه می کردند 
و به هزار دل کندن به دیار خود باز می گشتند و هم 
در رفتار نیروهای امنیتی که باد بزن گرفته بودند 
با آن ها در مذهب  احتماال  و داشتند حاجیانی که 
اختالف داشتند را باد می زدند تا اندکی از گرمای 

آنان می  آنان بکاهند. همه  طاقت فرسا را برای 
خواستند بگویند که سعودی میان مذاهب مختلف 
تفاوتی نمی نهد و همه میهمانان خدا را از جان و 

دل عزیز می شمارد.
دیروز حج  برای حاجیان تمام شد؛ حجی پر از 
آرامش و امنیت و معنویت؛ حجی پر از خاطه خوب 
از برادری مسلمانان و خدمتگزاری تمام سعودیان. 
اما هنوز نهادهای دولتی سعودی باید کارهای زیادی 
تمام شود؛  آن ها هم  برای  تا موسم حج  بکنند 
از  بازگشت حاجیان، میزبانی  به  کارهای مربوط 
تعداد بسیاری از آنان در مدینه پیامبر و ارزیابی 
نقاط قوت و ضعف موسم حج امسال هنوز مانده 
است تا موسم امسال حج برای سعودی ها تمام شود.

بازار  گوید:  است می  سوغات مشغول 
سوغات در مکه و مدینه برخالف سال 
های گذشته تحرک بیشتری دارد و دلیل 
آن هم حضور حجاج و معتمرین در طول 

سال است. 
»محمد الحربي« می افزاید: پویایی 
بازار و تکاپوی آن در دو موسم رمضان 
و حج بیشتر می شود؛ معموال سجاده، 
تسبیح و خرما در صدر فروش ماست. 
صنایع وابسته به طال و نقره و پوشاک 
سنت  و  فرهنگ  نمایانگر  که  زنانه 
عربستان سعودی به ویژه مکه و مدینه 

است، در وهله دوم جای دارد.

خانمى كهنسال بر روى شانه 
هاى نظامى سعودى در مشعر 

منى )عكس احمد حشاد(
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بهترين امكانات نهادهای 
دولتی سعودى در اختيار حجاج 

نیروهای ویژه ی مستقر در ساختمان 
جمرات در خدمت دو ميلیون حاجی 

مدينة منوره: الشرق اآلوسط

نهادهای دولتی دست اندرکار حج امسال در مدينه منوره 
با نظارت عاليه شاهزاده فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير 
منطقه مدينه منوره و رئيس کميته حج اين منطقه تمام تالش 
خود را برای خدمت رسانی به حجاج در چارچوب برنامه 

مرحله دوم موسم حج به کار می بندند.
در اين راستا اداره ارشاد دفتر رياست کل امور مسجد 
حج  دوم  مرحله  خدمات  راستای  در  منوره  مدينه  النبی 
امکان دسترسی به برخی از علما و مدرسان مسجد النبی 
را فراهم آورده تا آنان ضمن القای خطبه های مذهبی نسبت 

به راهنمايی حجاج و آموزش مراحل درست زيارت مسجد 
النبی اقدام الزم را انجام دهند.

عالوه بر اين، کتابخانه مسجد النبی در طی اين مدت 
زائران مسجد را پذيرش نموده و زمينه های الزم را برای 
حصول آنان به کتاب های خطی و ديجيتال فراهم آورده و 
جزوه ها و کتابچه های دعا و آداب زيارت را به صورت 
رايگان در اختيار زائران قرار می دهد. اداره مصاحف نيز با 
رسيدگی به جايگاه های مصاحف شريفه آن ها را در اختيار 
نمازگزاران نهاده و ترجمه های قرآن به زبان های مختلف 

را برای آنان تهيه می نمايد.
گروه های هالل احمر سعودی نيز در طول موسم حج 

در جاده های بين مکه مکرمه و مدينه منوره و جده حاضر 
بوده و در قالب گروه های امدادگر و راهنما تمام خدمات 
الزم را برای حاجيانی که در طول اين راه ها نيازمند خدمات 

هستند فراهم می آورند.
تامين  راستای  در  نيز  منوره  مدينه  منطقه  پليس 
حداکثری امنيت حاجيان در طول دوره حضور خود در مدينه 
به  افزودن  به  نيروهای خود نسبت  افزايش  منوره ضمن 
تعداد گشتی ها اقدام نموده و با آماده سازی پارکينگ هايی 
مخصوص و ساماندهی خيابان های منتهی به مسجد النبی با 
همکاری ساير نيروهای امنيتی در جهت تسهيل کار زائران 

اين مسجد شريف اقدام خواهد نمود.

منی: الشرق األوسط 

ساحتمان  در  مستقر  وي��ژه ي  نيروهای 
نيز  و  عيد  روز  لحظات  آغازين  از  جمرات 
شروع روزه��ای تشريق سه گانه در خدمت 

ميهمانان الهی بوده اند.
ارتشبد محمد العصيمی فرمانده ی نيروهای 
نيروهای ويژه ی  ويژه ی حج اظهار داشت: 
مستقر در ساختمان جمرات مسئوليت مديريت 
چهارگانه ی  طبقه های  در  حاجيان  حرکت 
ساخمان را بر عهده دارند، و اين عده با توجه 
از  از موسم های حج گذشته  به کسب تجربه 
آمادگی کامل در انجام وظيفه برخوردار هستند.

ايشان در ادامه گفتند: دخول به ساختمان 
جمرات از چند راه انجام می شود؛ تونل معيصم، 
بازار عرب، خيابان جديد،  خيابان جوهره، 
پياده رو سايه بان دار، غرب مکه، خيابان حج، 
منطقه ی عزيزيه، خيابان صدقی، ايستگاه نقل 

عمومی، کشتارگاه، و مسير قطار مشاعر.
به  )واس(  سعودی  رسمی  خبرگزاری 
با  افزود: ساختمان جمرات  اين مقام  از  نقل 
سوی  از  مداربسته  دوربين   500 از  بيش 
مرکز فرماندهی حج کنترل می شود، و فعاليت 
نيروهای ويژه ی مستقر در ساختمان جمرات 
بين  از  و  کاهش  و  حرکت ها  مديريت  در 
به  بردن فشار جمعيت در هنگام سنگ زدن 

ستون های جمرات پيگيری می شود.
ارتشبد عصيمی با اشاره به نقش انسانی 
و خدماتی نيروهای ويژه ی مستقر در ساختمان 
از آموزه های دين اسالمی و  که بر خاسته 
تقاليد  سفارش رهبريت کشور و ع��ادات و 
و  اس��ت  سعودی  عربستان  اصيل  جامعه ی 
تصوير زيبا و درخشانی از کشور ارائه می دهد 

آنرا مايه ی افتخار دانستند.
نيروهای ويژه ی  گفتند:  ادامه  ايشان در 
سيزدهم  روز  پايان  تا  جمرات  در  مستقر 
ذوالحجه به خدمات خود در راهنمايی و امداد 
رسانی و کمک به بزرگساالن و کودکان ادامه 

می دهند.

وزیر نیروی سعودی: 1500 
مهندس و تکنیسین 

خدمات برق را در اختیار 
حجاج قرار دادند

44 هزار عراقی امسال 
به حج مشرف شدند

منى: الشرق األوسط

وزير نيرو و صنعت و معدن سعودی خالد 
الفالح ضمن اعالم اين مطلب که 1500 مهندس 
و تکنيسين سعودی در تيم اداره شرکت توزيع 
امسال شرکت  اين کشوردر موسم حج  برق 
کردند گفت که اين شرکت امسال پروژه هايی 
معادل 4 هزار و 250 لایر)معادل 1 ميليارد 
و 133 ميليون دالر( در راستای بهبود کيفيت 

خدمات رسانی به حجاج به انجام رساند.
الفالح که در جريان بازديد از مرکز کنترل 
شرکت توزيع برق در منی سخن می گفت با بيان 
اين که اين پروژه ها بدون پشتيبانی خادم حرمين 
شريفين و ولی عهد ايشان ممکن نبود از تالش 
های تمام دست اندرکاران در ارائه خدمات برق 
به بيش از دو ميليون حاجی بر اساس باالترين 

استانداردهای جهان تشکر نمود.
وزير نيرو و صنعت و معدن سعودی با 
تيم گسترده شرکت توزيع  به  افتخار  اعالم 
ب��رق سعودی که در طی روزه��ای  نيروی 
با تالش شبانه روزی خود خدماتی  گذشته 
بدون هيچ خللی در  در حد کالس جهانی را 
اختيار زائران خانه خدا قرار داده و موجبات 
راحتی آنان را فراهم نمودند گفت که در اين 
موسم ما شاهد توزيع متناسب برق در مدينه 
منوره و مکه مکرمه و مشاعر مقدسه بوديم 
و اوج مصرف برق شبکه به 4 هزار و 626 

مگاوات رسيد.

جدة: الشرق األوسط

از  ارائه شده  آمار رسمی  بر مبنای 
سازمان طواف گزاران کشورهای عرب، 
امسال  حج  موسم  در  سعودی  پادشاهی 
ميزبان 44 هزار و 746 حاجی از کشور 
تعداد نسبت به حجاج  اين  عراق بود که 
عراقی شرکت کننده در موسم حج سال 
گذشته رشدی 20 درصدی را نشان می داد.
حجاج عراقی شرکت کننده در مراسم 
بازگشايی  نقش  بر  تاکيد  با  امسال  حج 
گذرگاه مرزی عرعر در مرز ميان پادشاهی 
سعودی و عراق در تحکيم روابط بين دو 
اين گذرگاه نقشی  بيان نمودند که  کشور 

تعيين کننده در عبور و مرور حجاج عراقی 
به پادشاهی سعودی برای ادای منماسک 

حج داشته است.
تعداد  انتظار می رود  ابين حجاج که 
يافته  افزايش  آينده  آن ها در سال های 
ای مکه  توسعه  ه��ای  اتمام ط��رح  با  و 
مکرمه و مشاعر مقدسه به بيش از 60 
هزار نفر برسد با اشاره به خدمات عالی 
ارائه شده به حجاج از سوی خدمتگزاران 
سعودی حج عنوان کردند که تالش های 
گسترده سعودی برای ساماندهی هرچه 
بهتر حج نشان دهنده توجه اين کشور به 
امر خدمتگزاری به حاجيان و تسهيل ادای 

مناسک آنان است.



 مىن:ابراهيم القرشى 

سوری ها با موانع زیادی قبل 
از خروج از کشور برای ادای 

مناسک حج مواجه هستند؛ 
باوجود اینکه آنها تا مرز 

ترکیه فقط 30 کیلومتر فاصله 
دارند اما پیمودن این مسافت 
ساعت های طوالنی را می 

طلبد.
سوری ها به محض رسیدن به 

عربستان سعودی با استقبال 
ویژه ای روبرو می شوند و 

به آسانی به ادای مناسک حج 
می پردازند، آنها معتقدند که 
صداهایی که در پی کوچک 
شماردن نقش عربستان در 

خدمات رسانی به حجاج شنیده 
می شود، غرض ورزانه 

هستند.
حاج »طه محمد الشیخ حسن« 
که 62 سال سن دارد، سختی 
های فراوانی را در سفر حج 

به همراه همسرش متحمل 
شده است. او از مشعر منا به 
»الشرق األوسط« می گوید: 
فاصله روستای ما فینیون از 
توابع استان ادلب تا گذرگاه 
ترکیه 30 کیلومتر است اما 

این مسافت 7 ساعت با ماشین 
طول کشید.

او با این حال می افزاید: 
به محض رسیدن به حج 
و خدمات رسانی مناسب 

مسئوالن حج این سختی ها و 
خستگی ها به پایان رسید.

طه الشیخ حسن، خدماتی که 
عربستان سعودی به حجاج 
ارائه می دهد را برجسته و 

متمایز می داند و به نشانه دعا 
دست های خدا را باال می برد 
و برای خادم حرمین شریفین 
و ولی عهد سعودی آرزوی 

سالمتی و خیر می کند.
»محمد البكراوي« با اشاره 
به اینکه ادای مناسک حج 

آرزوی دیرینه او بوده اضافه 
می کند: خداوند مقدر کرد تا 
موفق به ادای رکن پنجم دین 

شوم. پاسپورتم را ائتالف 
صادر کرد و توانستم همراه 

بعثه بیایم.
حاجی سوری دیگری که »عبد 

الغفور حمیدش« نام دارد، 
می گوید برای چهارمین بار 

است که به حج عمره مشرف 

می شود. او که 60 سال سن 
دارد، می گوید از آخرین 

باری که در سال 2010 آمدم 
تا امروز تفاوت ها و تغییرات 

محسوسی در توسعه حرم 
مکی و خدماتی که به کاروان 
های حج ارائه می دهد، اتفاق 

افتاده است.
او به »الشرق االوسط« اظهار 
می کند: به دلیل نزدیکی منزل 

ما با گذرگاه باب الهوی رنج 
های زیادی متحمل نشدیم، البته 

جا دارد از سطح خدمات و 
کیفیت استقبال مسئوالن حج از 

حجاج سوریه قدردانی کنم.
او در پایان تاکید می کند 

که تبلیغات مخربی که علیه 
عربستان در بحث مدیریت 
حج راه افتاده، غیرواقعی و 

مغرضانه است.
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عبد الغفور حميدش

الحاج الضرير محمد البكراوي

طه محمد الشيخ

 أبوظيب: »الشرق األوسط«
 

نمایشگاه »حج؛ سفری در 
خاطرات« با هدف به نمایش 

گذاشتن دشواری  های سفر 
حج در زمان  های قدیم از 2۹ 

شهریور ماه سال جاری به مدت 
شش ماه در ابوظبی برگزار 

می  شود.
بخش اصلی این نمایشگاه 

»سفرها« نام  دارد که دشواری 
 های سفر حج در زمان  های قدیم 
و پیمودن راه  های طوالنی را به 

نمایش می  گذارد.
این نمایشگاه سفر شیخ زاید بن 
سلطان آل نهیان به حج در سال 
1۹7۹ و سختی هایی که حجاج 
اماراتی قبل از اتحاد این کشور 
برای سفر به حج از راه زمینی 

و آبی متحمل می شدند، را به 
نمایش می گذارد.

در این نمایشگاه آثار محاسبات 
دقیق تاریخی به منظور یافتن 

مسیر، نقشه راه  های زمینی طی 
شده توسط حجاج قبل از پیدایش 

وسایل حمل و نقل و میراث 
علمی برجای مانده که 

از طریق آنها، سفرهای 
زمینی حجاج صورت 

می  گرفته است، در 
معرض دید عموم 

قرار می  گیرد.
همچنین ابزار 
نجومی مانند 

اسطرالب  
های مسی 
که تاریخ 

برخی از آنها 
به حدود 10 

قرن پیش باز می 
 گردد و نشانگرهای 

یافتن »قبله« به منظور 
انتخاب راه مناسب، در این نمایشگاه 

به نمایش گذاشته می  شود.
این نمایشگاه همچنین نمودارها 
و نقشه راه هایی برای گذر از 
جزیرة العرب به سمت حج را 

به نمایش می گذارد همچنین یک 
مجموعه از عکس ها و تمبرهای 
نادر که طرح راه آهن شهرهای 
بزرگ به مکه تا زمان تخریب 

آن در جنگ جهانی دوم را مستند 
کرده، در معرض دید عموم 

گذاشته است.

دشواری های سفر حج تا 6 ماه در مسجد شیخ زاید ادامه دارد
ابوظبی میزبان منایشگاه »حج؛ سفری در خاطرات«

قبله نما بعد از 1738 و 
شايد قرن 19 در ترکيه 

يا هند )از مجموعه 
هنر اسالمی ناصر 

داوود خليلی

قبله نما )از 
مجموعه هنر 

اسالمی ناصر 
داوود خليلی( 
مربوط به دوره 

عثمانی ها 
در قرن 19

يک حاجی هندی در راه بازگشت از 
مکه )موزه جنگ امپراطوری - لندن( 

حجاج سوری و رجن هایی که تا قبل از رسیدن به 
مشاعر مقدس به همراه آنهاست
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رشد 121%  شرکت موبایلی در روز عید قربان
رياض: الشرق األوسط 

سيار  ارتباطات  سعودی  شرکت 
موبايلی با بيان اين که ميزان نقل و انتقال 
داده و رسانه از طريق شبکه موبايلی در 
روز عيد در مشعر منی نسبت به سال 
گذشته رشدی 121 درصدص نشان داده 
است عنوان نمود که ميزان نقل و انتقال 
داده ها در تمام موسم حج نيز نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با رشدی 97 

درصدی روبرو بود.
داده های جابجا  اين شرکت حجم 
ترابايت عنوان نموده و  شده را 133 
برآيند توسعه  اين رشد  گفته است که 
خدمات زير ساختی اين شرکت ارتباطی 

و همچنين نتيجه رشد قابل مالحظه در 
ارتباط گروهی  برنامه های  از  استفاده 
است که تا 162 درصد نسبت به سال 

گذشته رشد نشان می دهد.
قابل ذکر است که شرکت سعودی 
ارتباطات موبايلی که هشت سال است 
اطالع  حوزه  در  کميته حجاج  همکار 
برنامه  از  اين  از  پيش  است  رسانی 
همه جانبه و گسترده خود برای توسعه 
کاربران در موسم امسال حج خبر داده 
و از جمله گام های اين برنامه به توسعه 
آنتن دهی و  امکانات  زيرساخت ها و 
افزايش نقاط فروش سيم کارت و شارژ 
به حدود 450 واحد فروش ثابت و سيار 

اشاره نموده بود.

14 دولت عربی و اروپایی میزبان خرمای عنیزه

عنيزة :الشرق األوسط 

دوره 13 جشنواره خرمای عنيزه 
بازرگانی  و  اتاق صنعت  از سوی  که 
باعث  است  جريان  در  غذا  شهر  در 
تاثير  و  منطقه  اين  اقتصادی  رون��ق 
مثبت بر روند صادرات خرمای عنيزه 

شده است.
محمد الموسی رئيس اتاق بازرگانی 
بيان اين که صادرات  با  استان عنيزه 
اهداف چشم  از  يکی  به عنوان  خرما 
يکی  پادشاهی سعودی  اندازه 2030 

از اهداف راهبردی اين جشنواره است 
گفت که خرما يکی از کاالهای اقتصادی 
آن  به  قصيم  منطقه  که  است  مهمی 

معروف است.
از  بعد  که  ک��رد  عنوان  الموسی 
امکانات  تمام  خرما  جشنواره  پايان 
الزم بارگيری و حمل و نقل اتوماتيک 
آماده شده اند تا اين محصول از طريق 
بندرگاه  به  بهداشتی  و  امن  راه های 
از  استفاده  با  و  رفته  مختلف  ه��ای 
کشورهای  به  کانتينرهای مخصوص 

مقصد روانه گردد.

وی با بيان اين که مديريت اجرايی 
 14 که  نموده  عنوان  جشنواره  اين 
دولت عربی و اروپايی امسال ميزبان 
نشان  اين  و  اند  بوده  خرمای عنيزه 
و  جهانی  ب��ازاره��ای  اطمينان  دهنده 
ای است که 13  به جشنواره  معتبر 
گ��ذرد توضيح  آن می  تاريخ  از  سال 
در  جشنواره  اي��ن  دبيرخانه  که  داد 
از  تجاری  پذيرای  اوقات مختلف سال 
که  است  اروپايی  و  کشورهای عرب 
برای  ريالی  ميليون  قراردادهای چند 
خريد خرمای اين منطقه منعقد می کنند.

بارگيرى خرماى صادراتى عنيزه به كشورهاى عربى واروپايى در بندر جده )واس( 

روز ترویه افزایش 24% کاربران STC در 
رياض: الشرق األوسط 

سعودی  سيار  ارتباطات  شرکت 
تعداد  آماری عنوان کرد که  STC در 
کاربرانی که در روز ترويه در مشعر 
برای  اين شرکت  های  از شبکه  منی 
برقراری تماس های صوتی و نيز برای 
نقل و انتقال استفاده کرده اند نسبت به 
افزايش نشان  سال گذشته 24 درصد 

می دهد.
اين  بيان  با  ارتباطاتی  اين شرکت 
مطلب عنوان کرده که در همين حين 
تعداد کاربران رومينگ بين المللی اين 
شرکت در طی همين مدت 28 درصد 
و حج داده های منتقل شده با استفاده 

از شبکه های تابعه اين شرکت نيز 29 
درص��د نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته افزايش داشته است.
بيانيه اين شرکت ارتباطاتی سعودی 
با اعالم اين که تماس های صوتی اين 
شرکت در منی نيز با رشدی 4 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو 
بوده و رشد کابران نسل چهارم نيز 41 
درصد رشد را نشان می دهد توضيح داده 
فعاليت  نتيجه  فرآيند رشد  اين  است که 
اين شرکت و توسعه خدمات و  مستمر 
افزايش کيفيت تماس ها و داده پردازی 
ادامه روند خدمات  بوده و در صورت 
رسانی در سال های آينده شاهد ازايش 

اين ميانگين ها خواهيم بود.

سعودی ها روزی 2 میلیارد ریال پول
 از عابر بانک ها بیرون می کشند

رياض:الشرق األوسط

آمارهای عنوان شده از سوی مؤسسه پول 
پادشاهی سعودی)ساما( نشان می دهد که حجم 
پول هايی که شهروندان سعودی در هفت ماه 
های  دستگاه  از  ميالدی  سال 2017  نخست 
خودپرداز سراسر کشور سعودی بيرون کشيده 
اند 425.7 ميليارد لایر سعودی است که اين به 
معنای آن است که سعودی ها به طور ميانگين 
روزانه 2.03 ميليارد لایر و ساعتی 85 ميليون 

لایر از اين خودپردازها برداشت کرده اند.
از بين  آمارهای ساما نشان می دهند که 

گرفته،  نقدی صورت  های  برداشت  مجموعه 
برداشت های نقدی که از شبکه بين بانکی انجام 
گرفته 61 درصد از کل برداشت ها يعنی  257.6 
ميليارد لایر و برداشت های نقدی صورت گرفته 
از شبکه خاص هر بانک نيز با 39 درصد معادل 

168 ميليارد لایر بوده است.
آمار اعالم کرده که  اين  ساما همچنين در 
تعداد کارت های بانکی که بانک های سعودی 
اند 22.5  در طول سال 2015 صادر نموده 
ميليون کارت بوده که در سال 2016 با رشدی 
18 درصدی به رقم 26.5 ميليون کارت بانکی 

رسيده است.
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