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مهمانان سرزمني وحى امشب آماده حركت به عرفات مى شوند

دو میلیون حاجی در منا

خوش آمدگویی خادم حرمني شريفني
به حجاج ایرانی
جده { :الشرق األوسط}
خ��ادم حرمني شريفني ملك سلمان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع��ود در پ �ی��ام��ی ب��ه زب��ان
فارسی به حجاج بیت الله الحرام که امسال
از ایران برای ادای مناسک حج وارد سعودي
شده اند  ،خوش آمد گفت.
ب��ر اس ��اس گ� ��زارش خ �ب��رگ��زاری رس�م��ی
عربستان (واس) در پیام خوش آمد گویی
خ� ��ادم ح��رم�ي�ن ش��ري �ف�ين ب ��ه ح �ج��اج ای��ران��ی
آمده است« :به حجاج بیت الله الحرام که از
اقصی نقاط جهان برای ادای مناسبک حج
وارد سعودي ى شده ان��د ،خوش آمد گفته
از خ��داون��د متعال خ��واه��ان��م ک��ه عبادتشان
را پ��ذی��رف�ت��ه و ت��وف�ی��ق ادای ح��ج م �ب��رور را
ک��ه پ��اداش��ی ج��ز بهشت ن��دارد  ،نصیبشان
فرماید».
گفتنی اس��ت ک��ه ام �س��ال ن��زدی��ک ب��ه 90
هزار حاجی ایرانی مناسک حج را به جای
خواهند آورد که این تعداد نسبت به سال
پیش افزایش نشان می دهد.

ابراز خرسندی
قاضي عسكر از وضعيت حجاج ایران
تهران { :الشرق األوسط}

حاجيان در مكه پيش از عزيمت به منا براى اداى فرايض حج (فرانس پرس)
مكة املكرمة :محمد العايض
وابراهيم القرشي وطارق الثقفي
امروز بیش از  ۲میلیون نفر مناسک
حج خود را آغاز می کنند حجاجی که کاروان
ها و قافله هایشان از صبح زود هشتم ذی
الحجه وارد منی شدند تا پس از آن راهی
عرفات شوند.
در حالی که همه دستگاه ها و نهادهای
امنیتی ،بهداشتی و خدماتی در آماده باش
برای موسم حج و جا به جایی حجاج به
سمت مشاعر مقدس هستند ،برخی از حجاج
دیروز را در منی به سر بردند.
از سوی دیگر و در مکه مکرمه شیخ
عبداللطیف آل الشیخ وزیر امور اسالمی،
تبلیغ و ارش��اد سعودی ممانعت یکی از
کشورها (قطر) از ارسال اتباع خود به حج

به بهانه های واهی را از جمله تناقض ها
برشمرد و گفت :این مسئله به خودشان
برمی گردد و ما آن را به خدا واگذار می
کنیم ،این در حالی است که اسرائیل مانع
اعزام هزاران فلسطینی از سفر به حج نمی
شود.
وی توضیح داد که کشورش پذیرای
حجاج از اقصی نقاط جهان است و این
فرآیند به لطف پیگیری رهبری پادشاهی
عربی سعودی به آسانی و روانی در حال
انجام است.
در موضوع دیگری ،سردار منصور
الترکی سخنگوی امنیتی وزارت کشور
سعودی از افزایش تعداد حجاج خارج و
داخل کشور به دو میلیون نفر خبر داد و
گفت :مرکز آمار عمومی کشور آمار نهایی
تعداد حجاج را صبح روز دهم همزمان با

عید قربان اعالم خواهد کرد.
الترکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک
با تعدادی از سخنگویان دستگاه های ذی
ربط حج در مشعر منی گفت :تعداد حاجیان
داخلی و مقیم کشور  ۲۴۰هزار نفر برآورد
شدند .ما  ۶درگاه برای رسیدن به مکه داریم
که از طریق آنها از داشتن م��دارک الزم
توسط سعودی ها و افراد مقیم مطمئن می
شویم و افرادی که فاقد مدارک الزم باشند
عودت داده می شوند.
وی درباره طرح «طریق مکه» که از
سال گذشته به صورت پایلوت با مشارکت
حجاج مالیزیایی اجرا شد نیز گفت :کشور ما
آمادگی کافی برای تهیه این خدمت به همه
کشورهای اسالمی در صورت درخواست
را دارد .امسال این طرح با مشارکت برخی
حجاج اندونزیایی برگزار شد.

سرپرست حجاج ایرانی در مکه مکرمه
در دیدار با رئیس جمعیت هالل احمر ،گفت:
الزم اس��ت همه ساله پیش از اع��زام زائ��ران،
م ��وض ��وع م �ع��ای �ن��ات پ��زش �ک��ی ج ��دی گ��رف�ت��ه
شود.
س�ی��د ع�ل��ی ق��اض��ی ع�س�ک��ر در دی� ��دار با
رئ �ی��س ج�م�ع�ی��ت ه�ل�ال اح �م��ر ،ض �م��ن اب ��راز
خرسندی از اق��دام��ات انجام ش��ده در مرکز
پزشکی حج و زیارت ،افزود :شرایط نسبت
به سال گذشته بهتر است و امیدواریم این
روند تا پایان مناسک ادامه یابد.
وی درب ��اره وضعیت ح�ج��اج گفت  :با
وج��ود آنکه زائ��ران امسال عمومًا در سننی
باالیی هستند اما از نظر وضع جسمانی،
سرحال تر و شاداب ترند و نشاط خوبی را
در کاروان ها شاهد هستیم.
س ��رپ ��رس ��ت ح� �ج ��اج ای� ��ران� ��ی م��وض��وع
پیشگیری و تحقیقات در زم�ی�ن��ه پزشکی
حج را مهم توصیف و تاکید کرد :پیشگیری
ن�ی��ازم�ن��د س��رم��ای��ه گ ��ذاری اس ��ت ،الزم اس��ت
همه س��ال��ه پیش از اع��زام زائ ��ران ،موضوع
معاینات پزشکی جدی گرفته شود.
وی همچننی بر استفاده بهتر و بیشتر
از ام �ک��ان��ات پ��زش�ک��ی س �ع��ودي در ای ��ام حج
تاکید کرد و گفت :به منظور بهره گیری از
ظرفیت کشور میزبان در بخش پزشکی و

بیمارستانی و کاهش هزینه ها ،الزم است
مذاکرات بیشتری با مسئوالن حج سعودي
صورت گیرد.
ق��اض��ی عسکر وج ��ود آش�پ��زخ��ان��ه ه��ای
مجهز در مکه و مدینه و نیز پخت نان در
این مراکز را از جمله اقدامات برای سالمت
زائر عنوان کرد واف��زود :مطالعه و تحقیق
درباره نوع تغذیه زائران با توجه به اقلیم
عربستان ،می تواند در درمان برخی موارد
بیماری موثر واقع شود.
به گ��زارش خبرگزاری مهر علی اصغر
پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر ،در این
دی� ��دار ب��ا ارائ� ��ه گ��زارش��ی از ف�ع��ال�ی��ت هیات
پزشکی درح��ج  ،۹۷گفت :پ��س از ای��ام حج،
تمهیداتی برای طرح پزشک ک��اروان انجام
می شود تا در سال آینده بتوانیم خدمات
بهتری به زائران ارائه کنیم.
وی ب��ا ت��اک �ی��د ب��ر ای ��ن ک��ه در دی � ��دار با
م �ق ��ام ��ات ح ��ج س� �ع ��ودي درب � � ��اره اس �ت �ف��اده
ب�ی�ش�ت��ر و ب�ه�ت��ر ازظ��رف �ی��ت پ��زش �ک��ی ک�ش��ور
م�ی��زب��ان گفت و گ��و خ��واه��م ک��رد پیشگیری
را مهمتر از درم��ان دانست و گفت :مباحث
مرتبط با بهداشت زائران و آموزش پزشکان
و پ��رس�ت��اران اع��زام��ی ب��ه ح��ج  ،م��ورد توجه
جدی جمعیت هالل احمر است و امیدواریم
در سال های آینده بتوانیم آمار مراجعات
زائ� ��ران را ب��ه م��راک��ز پ��زش�ک��ی م�ک��ه و مدینه
کاهش بیشتری بدهیم.

وأذن في الناس بالحج
وزیر امور اسالمی سعودی:
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عربستان مهد میانه روی اسالمی است بیش از دو میلیون حاجی مناز جمعه در مکه و مدینه اقامه کردند

ري������اض{ :ال���ش���رق
از افراد است که
االوس��������ط} وزی���ر
م��ن��ادی تخریب
ش��ئ��ون اس��الم��ی و
امنیت در سرارس
جهان شده اند و
دع����وت و ارش���اد
م��ل��ت ق��ط��ر نیز
ع��ب��دال��ل��ط��ی��ف آل
امتداد طبیعی ملت
الشیخ یا تاکید بر
ای��ن ک��ه عربستان
سعودی بوده اند
و ناتوانی آن ها
ه��م��ه ح��ج��اج بیت
از ادای واجب حج
هللا الحرام را از هر
ن��اش��ی از سنگ
کجای دنیا که آمده
اندازی رژیم حاکم
باشند با روی باز
و آغ��وش��ی گشاده
ب��ر ک��ش��ور است
وگرنه عربستان
پ��ذی��راس��ت و ای��ن
ب��ا روی��ی گشاده
م��س��ئ��ل��ه را م��ای��ه
از ای��ن ب��رادران
م��ب��اه��ات خ��ود می
داند گفت که وزارت وزیر شئون اسالمی عبداللطيف آل الشيخ استقبال خواهد
کرد.
ت���ح���ت ام�����ر وی
آل شیخ همچنین ضمن اشاره به این
آمادگی کامل برای توجه و خدمت رسانی
که واژه وهابیت دروغی است که دشمنان
به حجاج بیت هللا را داراست.
آل الشیخ در گفت و گو با الشرق گرایش های میانه رو در عربستان آن
االوس��ط با تاکید بر این که تفکر میانه را ترویج داده اند با تاکید بر این که
رو تفکر مسلط در عربستان از ابتدای وزارت تحت امر وی با هرگونه تفکر
تاسیس این کشور به دست شاه عبدالعزیز افراطی که در میان اندکی شماری از
است گفت متاسفانه در این میان تعدادی مردم سعودی تاثیر گرفته از تفکر اخوانی
از معلمان و آموزگارانی که عربستان وجود دارد مبارزه می کند گفت که این
در زمان های پیشین و پس از شکوفایی وزارت ابزارهایی قدرتمند از جمله کنترل
علمی به کار گرفته بود تالش داشتند تفکر منابر مساجد و خطبه های نماز جمعه
اخوانی را در میان جوانان بگستراند و و دروس دینی را در اختیار دارد و از
بدین ترتیب با تمام تاسف گامی در راه طریق آن ها می کوشد تصویر میانه رو
گسترش تفکر اف��راط��ی در پادشاهی و معتدلی از شریعت اسالمی را همانطور
که در عربستان سعودی رواج دارد تقویت
سعودی برداشتند.
وزیر امور اسالمی عربستان همچنین نموده و در این راه از حمایت کامل خادم
با اش��اره به دو ملت ای��ران و یمن گفت حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز
که ملت ایران متاسفانه زیر سلطه اندکی برخوردار است.

آخرین وضعیت مکه مکرمه برای
استقبال از حجاج بررسی شد
در چارچوب بررسی آمادگی مشاعر
مقدس برای استقبال از حجاج ،شاهزاده
عبدهللا بن بندر بن عبدالعزیز معاون امیر
منطقه مکه مکرمه و معاون شورای
مرکزی حج از تعدادی از مراکز و پایگاه
های مستقر در حج بازدید کرد.
او در این بازدید در جریان آخرین
وضعیت آمادگی این مراکز برای موسم
حج امسال قرار گرفت.
شاهزاده عبدهللا بن بندر از مسجد
ام المومنین عائشه(رضی هللا عنها)،

مرکز هالل احمر در دقم الوبر ،کمیته
پیگیری اعمال حج ،ایستگاه آبرسانی
اشیاب و طرح ملک عبدهللا ویژه آب
زمزم بازدید کرد.
وی در پایان به مسجد الحرام سر زد
و در جریان آخرین وضعیت این مسجد
و میزان آمادگی آن برای میزبانی از
حجاج قرار گرفت .معاون امیر منطقه
مکه مکرمه همچنین برنامه مدیریت
زائران برای جمعه اول ماه ذی حجه را
مورد بررسی قرار داد..

بیش از دو میلیون نفر از حجاج،
زائران و نمازگزاران روز گذشته در فضایی
معنوی نماز جمعه را در مسجد الحرام و
مسجد نبوی اقامه کردند ،این در حالی است
که آماده سازی ها برای استقبال از حجاج و
خدمات رسانی به آنها به اوج خود رسیده
است.
در همین باره ،شیخ سعود الشریم امام
و خطیب جمعه حرم مکی در خطبه های

این هفته گفت :خداوند حج را بر بندگان
خود تشریع کرد و در پی آن اهداف و منافع
فراوانی در نظر گرفت که امت اسالم از آنها
بی نیاز نیست.
در آن سو و در مدینه منوره نیز شیخ
صالح البدیر خطیب مسجد نبوی با اشاره به
حج و فضیلت ایام و عظمت آن ،از حجاج
خواست تا حرم را مقدس ،حرمت آن را
بزرگ و جایگاه آن را مراعات کنند.

او همچنین تاکید ک��رد :حج مکانی
برای ابراز دشمنیها ،منازعات و مجادالت
و برپایی گردهماییها ،راهپیماییها و
تظاهرات نیست .همچنین حج جایی برای
سردادن شعارها و گرایش های حزبی و
عصبیت ها نیست ،بلکه شأن حج اجل تر
و واالتر از آنکه صحنه ای برای اختالفات
حزبی و فرقه گرایی و درگیری های فرقه
گرایی و سیاسی باشد.

پرده جدید به پرده دار بزرگ کعبه حتویل داده شد

هيئت نظارت بر پردهی جدید کعبه در حال بررسى كیفیت آماده سازى در كارگاه دوخت آن در مكه (خبرگزارى واس)
ري��اض{ :ال��ش��رق االوس���ط} طبق روال
هرساله ،به نیابت از خ��ادم حرمین
شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل
سعود و در حضور شاهزاده عبدهللا بن
بندر بن عبدالعزیز آل سعود نایب امیر
منطقهی مکهی مکرمه ،شاهزاده خالد
الفیصل امیر منطقهی مکهی مکرمه
پردهی جدید کعبه را به صالح بن زین
العابدین الشیبی سادن بزرگ کعبه سپرد.
محضر تحویل پردهی کعبه به سادن
بزرگ مسجد الحرام را عبدالرحمن بن
عبدالعزیز السدیس رئیس کل ادارهی
امور حرمین شریفین و صالح الشیبی
سادن بزرگ کعبه امضا کردند.

قرار است پردهی جدید کعبه طبق
روال هر ساله در روز عرفه بر خانهی
کعبه پوشانیده شود.
طبق رسم هر ساله در نیمههای ماه
ذیالقعده ،پرده کعبه باال زده میشود تا
مقدمات نصب پرده جدید در روز عرفه
فراهم شود.
پرده جدید هر سال در روز عرفه(نهم
ذیالحجه) یعنی روزی که مسجدالحرام
خلوتترین روز خود را میگذراند و
تمامی حاجیان خ��ود را ب��رای انجام
اعمال حج به صحرای عرفات رساندهاند،
انجام میشود و با این کار کعبه را برای
بازگشت حجاج آماده میکنند.

پس از آن ،شاهزاده خالد الفیصل و
نائبش فیلم روند ساخت پردهی جدید کعبه
را مشاهده کردند.
الزم به ذکر است پ��ردهی کعبه از
حریر خالص رنگ آمیزی شده به رنگ
سیاه ساخته میشود و  ۱۴متر ارتفاع
دارد.
پرده خانه کعبه که به «لباس کعبه»
موسوم اس��ت ،از ابریشم خالص طی
یکسال بافته شده و در باالی آن آیات
قرآن مجید با تارهایی از طال و نقره
نوشته شده است و طبق رسم متداول از
سوی مسئوالن کارگاه بافت پرده تحویل
مسئول خادمان بیتهللا الحرام شد.
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جلسه سوال از رییس جمهوری  6شهریور برگزار می شود

تهران« :الشرق األوسط»

عضو هیات رئیسه مجلس
اي��ران از برگزاری جلسه سوال
از رئ �ی ��س ج �م �ه��ور در ج�ل�س��ه
علنی سه شنبه  6شهريور ماه
با حضور دکتر حسن روحانی
ريیس جمهوری خبر داد.
ب��ه گ� ��زارش پ��اي �گ��اه اط��اع
رس ��ان ��ی خ��ان��ه م �ل��ت ،اس��دال �ل��ه
ع �ب ��اس ��ی در خ� �ص ��وص زم� ��ان
ب � � ��رگ � � ��زاری ج� �ل� �س ��ه س � � � ��وال از
رئیس جمهور ،اظهار داش��ت:
ب� ��راس� ��اس ت ��واف �ق ��ی ک ��ه ان �ج��ام
شده ،سه شنبه  6شهريورماه
جلسه سوال از رئیس جمهور
برگزار میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس
گفت :مجلس با معاون پارملانی
رئ�ی��س جمهور ب��رای ت��اري��خ 6
شهريور ماه به توافق رسیده
و ظ��اه��را آق��ای رئ�ی��س جمهور
در صحبتهايی که با معاون
پ��ارمل��ان��ی داش �ت��ه ،پ��ذي��رف�ت��ه تا
در اين تاريخ ب��رای حضور در
جلسه سوال از رئیس جمهور
به بهارستان بیايد.
ب� ��ر اس � � ��اس اي � ��ن گ � � ��زارش،
ط��رح س ��وال از رئ�ی��س جمهور

مجلس ايران در حال آماده شدن براى سوال از رئیس جمهور (مهر)
روز (چ �ه��ارش �ن �ب��ه)  10م ��رداد
م� � ��اه ت� ��وس� ��ط رئ � �ی� ��س م �ج �ل��س
ش ��ورای اس��ام��ی ،اع��ام وص��ل

ش� ��د ،رئ �ی ��س ج �م �ه��ور م��وظ��ف
اس��ت طبق م��اده  213آينینامه
حداکثر ت��ا م��دت ي��ک م��اه ب��رای

طرح نذر آب این هفته همگانی می شود

> خ �ب��رگ��زاری رس �م��ی اي� ��ران در
خبری عنوان کرده است که دبیرکل
ج�م�ع�ی��ت ه ��ال اح �م��ر ض �م��ن ت��اک�ی��د
بر اي��ن ک��ه تبلیغات ط��رح «ن��ذر آب»
ب��رای جلب مشارکت م��ردم و خیران
از هفته جاری در سراسر کشور آغاز
می شود گفت عاقمندان می توانند
در اين طرح با ارگان ها و نهادهای
دست اندرکار همکاری کنند.
محمود محمد نسب روز شنبه
در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی
اي��رن��ا اظ�ه��ار داش ��ت :ح�ض��ور اقشار
م �خ �ت �ل��ف در ط� ��رح ن� ��ذر آب ص�ح�ن��ه
زي� �ب ��ای م �ش��ارک��ت م � ��ردم در ک��اه��ش
پیامدهای خشکسالی را به تصوير
می کشد.
وی ب��ا اش ��اره ب��ه اي�ن�ک��ه  19تیم
متشکل از ک��ادر درمانی پزشکی در
قالب طرح نذر آب به  19شهرستان
اس �ت��ان اع� ��زام ش��دن��د ،گ �ف��ت :در اي��ن
بخش از ط��رح ن��ذر آب تیم پزشکان
م �ت �خ �ص��ص ب ��ه م �ن��اط �ق��ی ک ��ه دچ ��ار
پ� �ی ��ام ��ده ��ای خ �ش �ک �س��ال��ی ه �س �ت �ن��د،
اع��زام شدند ک��ه نشان ده�ن��ده ،حس
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نوع دوستی و همدلی اقوام مختلف
ايرانی برای کاهش درد و آالم مردم
اين مناطق است.
م �ح �م��دی ن �س��ب اظ� �ه ��ار داش� ��ت:
در مطالعات انجام گرفته مشخص
شد 521 ،روستای استان سیستان
و بلوچستان ب��رای تامنی آب شرب
روزان � � ��ه ب ��ا م �ش �ک��ات ج� ��دی م��واج��ه
هستند که يا شبکه آبرسانی ندارند
يا در شبکه آبرسانی اين روستاها،
آب تزريق نمی شود.
وی اض��اف��ه ک��رد :جمعیت هال
احمر متناسب با جمعیت روستاها
و سرانه مصرف روزان��ه آب ،وظیفه
ت ��ام ��نی م � �خ� ��ازن آب اي � ��ن روس �ت��اه��ا
را ب��رع �ه��ده گ��رف �ت��ه اس� ��ت .ال �ب �ت��ه در
اي��ن خ�ص��وص اداره آب و ف��اض��اب
روستايی با هال احمر همکاری می
کند تا میزان آب الزم اين مخازن برای
دسترسی مردم تامنی شود.
اي��ن م�س�ئ��ول ه��ال اح�م��ر تاکید
کرد :مسئولیت نظارت بر سامت آب
اين مخازن برعهده شبکه بهداشت و
درمان است.

پ��اس��خ ب��ه س ��واالت در مجلس
ش ��ورای اس��ام��ی ح�ض��ور پیدا
کند.

فالحتپیشه :عراق توان پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد

تهران« :الشرق األوسط»

ريیس کمیسیون امنیت
م� �ل ��ی و س� �ی ��اس ��ت خ ��ارج ��ی
م� �ج� �ل ��س اي � � � � ��ران ب� � ��ا ت ��اک �ی ��د
ب� ��ر اي� ��نک� ��ه غ� ��رام� ��ت ت �ع �ه��دی
غ� �ی ��رق ��اب ��ل چ� �ش ��مپ ��وش ��ی در
مناسبات ايران و عراق است،
گ �ف��ت :ع � ��راق ت � ��وان پ��رداخ��ت
غرامت جنگی اي��ران را دارد.
ان�ت�ظ��ار م��ا اي��ن اس��ت ک��ه اي��ن
موضوع اجرايی شود.
ح� �ش� �م ��ت ال� � �ل � ��ه ف ��اح ��ت
پیشه در گفتوگو با ايسنا،
درب � � � � ��اره آخ � ��ري � ��ن وض �ع �ی��ت
پرداخت غرامت دوران جنگ
ع � � ��راق ب � ��ه اي � � � ��ران ب� ��راس� ��اس
ق �ط �ع �ن��ام��ه ش� � � ��ورای ام �ن �ی��ت
س��ازم��ان م�ل��ل ،گ�ف��ت :غ��رام��ت
پ��رون��ده ب ��ازی در مناسبات
ايران و عراق بايد طبق بند ۶
قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت
س��ازم��ان ملل آن را پ��رداخ��ت
ک �ن��د .در ه�م��نی راب �ط��ه ط��رف
ع� ��راق� ��ی ه� ��م ب� ��ه ط � ��ور ک��ام��ل
پرداخت غرامت را رد نکرده
است.
ريیس کمیسیون امنیت
م� �ل ��ی و س� �ی ��اس ��ت خ ��ارج ��ی
مجلس ادامه داد :در اين بنی

حشمت الله فالحت پیشه (مهر)
اي��ران و ع��راق تاش کردهاند
که موضوع از لحاظ زمانی
به گ��ون��های پیش رفته که به
ام ��ر اخ �ت��اف��ی در م�ن��اس�ب��ات
ط � ��رف � ��نی ت � �ب � ��دي � ��ل ن � � �ش � ��ود و
گ � � ��روهه � � ��ای ص� ��اح� ��ب ن �ف ��وذ
درع � ��راق و ب��رخ��ی ب��ازي �گ��ران
خ��ارج��ی ت ��اش م��یک�ن�ن��د که
مانع از شکلگیری مناسبات،
ت��رم�ی��م و ب��ازس��ازی يکسری
زيرساختهای اقتصادی و
تجاری مشترک بنی دو طرف
ش � ��ود ت ��ا ع� � ��راق ت� � ��وان م��ال��ی
الزم را برای پرداخت غرامت

عرضه مرغ با قیمت  11هزارو  400تومان
> رئیس اتحاديه فروشندگان مرغ
و ماهی از ادام��ه رون��د افزايشی قیمت
و ع��رض��ه م� ��رغ آم� � ��اده ط �ب��خ ب ��ه ق�ی�م��ت
 ۱۱ه��زار و  ۴۰۰ت��وم��ان در ب ��ازار خ��رده
فروشی خبر داد .مهدی يوسفخانی در
گفتگو با صداوسیما با اشاره به روند
افزايشی قیمت مرغ آم��اده طبخ افزود:
ام��روز م��رغ زن��ده  2ت��ا 3کیلو گرمی در
م��راک��ز ع��رض��ه از  5900ت��ا  6400تومان

عرضه شده است که البته افزايش قیمت
مرغ درصورتی است که قیمت مرغ زنده
تغییر ی نداشته است.
وی گ �ف��ت :ق �ی �م��ت م� ��رغ ام� � ��روز در
ک�ش�ت��ار گ��اه ب ��رای ص��اح�ب��ان واح��ده��ای
عرضه کننده مرغ 10هزار و  350تومان
است .يوسفخانی با بیان اينکه قیمت
م��رغ در واح��ده��ای صنفی ب��ا احتساب
 10درص ��د س ��ود ب��ه م�ش�ت��ري��ان ع��رض��ه

م��ی ش��ود اف ��زود :قیمت م��رغ در مراکز
ع�م��ده ف��روش��ی  10ه ��زار و  500ت��وم��ان
به صاحبان واح��د های صنفی عرضه
می شود .رئیس اتحاديه فروشندگان
مرغ و ماهی با بیان اينکه امروز قیمت
خرده فروشی مرغ شمال  10هزار و 600
توماندر بازار خرده فروشی است ادامه
داد :قیمت عمده مرغ کشتار شمال در
میدان بهمن 9600تومان است.

بیش از  ۳هزار تن دارو وارد کشور شد
> طی چهار ماه نخست سالجاری
 ۳ه ��زار و  ۶۷ت��ن ان ��واع دارو ب��ه ارزش
 ۳۹۹میلیون و  ۸۵۸هزار دالر به کشور
وارد ش��ده اس��ت .به گ��زارش خبرگزاری
مهر ،گمرک ايران اعام کرد :طی چهار
ماه نخست سالجاری  ۳هزار و  ۶۷تن
انواع دارو به ارزش  ۳۹۹میلیون و ۸۵۸
هزار دالر به کشور وارد شده است .اين
آمار صرفا مشمول واردات دارو بوده و
واردات مواد اولیه دارويی و تجهیزات

3

پزشکی را شامل نمیشود .گفتنی است
انواع دارو طی چهار ماهه نخست سال
گذشته  ۳هزار تن به ارزش  ۴۴۲میلیون
و  ۱۲۱هزار دالر بوده است.
بنابراين گ��زارش؛ ريیس کل گمرک
اي� ��ران در راب �ط��ه اق ��دام ��ات گ �م��رک جهت
تسريع در ترخیص انواع دارو در شرايط
فعلی گفت :ترخیص دارو و تجهیزات
پزشکی نیز با همکاری وزارت بهداشت
درم��ان و آم��وزش پزشکی بدون معطلی

از گ �م��رک��ات ان �ج��ام م��ی ش ��ود .عسگری
همچننی در خصوص ترخیص کاالهای
ض��روری تاکید ک��رد :ترخیص کاالهای
ضروری به ويژه دارو از گمرکات بدون
معطلی در ح��ال ان�ج��ام اس��ت .براساس
تفاهمنامه ج��دي��د ب��ا وزارت بهداشت،
درم� � � ��ان و آم� � � ��وزش پ ��زش �ک ��ی ع �م �ل �ی��ات
ترخیص اين کاالها پس از صدور مجوز
اين وزارتخانه در اسرع وقت به صورت
حمل مستقیم انجام میشود.

نداشته باشد.
فاحتپیشه در عنی حال
گفت :البته عراقیها از لحاظ
فروش تولید و فروش نفت از
ايران جلوتر هستند و بیشتر
میفروشند .اين يعنی توان
پ � ��رداخ � ��ت غ� ��رام� ��ت اي� � � ��ران را
دارن ��د .اک�ن��ون غ��رام��ت کويت
را به دلیل يک الزام بنیاملللی
پرداخت میکنند .انتظار ما
اي ��ن اس ��ت ک��ه اي ��ن ق�ط�ع�ن��ام��ه
درباره ايران هم اجرا شود و
به تدريج مذاکرات مربوط به
غرامت شروع گردد.

کاهش اندک
بهای ارزها در
بازار تهران
> پ� � ��اي � � �گ� � ��اه خ � �ب� ��ری
خ �ب��رآن��اي��ن در خ �ب��ری با
ب �ی��ان اي ��ن ن�ک�ت��ه ک��ه قیمت
ه��ر قطعه سکه تمام بهار
آزادی در اول��نی روز هفته
ب��ه  3میلیون و  816ه��زار
ت ��وم ��ان رس �ی ��د ک ��ه ن�س�ب��ت
ب� ��ه آخ� ��ري� ��ن ق �ی �م��ت ه� ��ا در
روز ک � ��اری ه �ف �ت��ه گ��ذش�ت��ه
افزايشی در حدود  10هزار
تومان را نشان می دهد.
به گزارش خبرآناين،
هر قطعه نیم سکه نیز يک
میلیون و  726هزار تومان
فروخته شد اما ربع سکه
ب��ا رش��د  10ه��زار تومانی
ق�ی�م��ت ب��ار دي �گ��ر روی يک
میلیون تومان را در بازار
ديد.

وأذن في الناس بالحج
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یکشنبه  28مرداد 1397

مشعر منا؛ بزرگترین شهر چادر نشین جهان
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مسلمانان جهان از مليت هاى مختلف ديروز با جامه احرام در حال نيايش پیش از استقرار در منا (فرانس پرس)
منی :الشرق األوسط
امشب در صحنه هایی پر از روحانیت و
معنویت حاجیان خانه خدا در مشعر منی بهسر
خواهند برد .
مشعر منی با مساحت شرعی 16.8
کیلومتر مربع در میانه راه مکه مکرمه و
مشعر مزدلفه و در هفت کیلومتری شمال شرق
مسجدالحرام واقع شده و یکی از حدود شرعی
حرم است که از شمال و جنوب در میان کوه
قرار دارد و البته جز در موسم حج ساکنی
ندارد .مساحتی که در جهت کعبه جمرة العقبه
آن را در بر می گیرد و از جهت مشعر مزدلفه
نیز وادی محسر.
مشعر منی از ارزش تاریخی و دینی

ریاض  :الشرق األوسط

ف��راوان��ی ب��رای مسلمانان ب��رخ��وردار است.
ابراهیم خلیل رمی جمرات را در آن به جای
آورد و گوسفندی که خداوند فدیه اسماعیل
کرده بود را آن جا قربانی نمود .پیامبر اسالم
نیز در حجة الوداع همین کار را کرد و موهای
خویش را تراشید تا مسلمانان نیز به تأسی از
سنت وی هر ساله در همین جا رمی جمرات
کنند و چارپایان خود را قربانی نمایند و موهای
خویش را بتراشند.
مشعر منی همچنین جایگاه ها و بناهای
مهمی را در خود جای داده است .سه ستونی
که باید مورد رمی قرار گیرند ،مسجد خیف که
نام خود را از دامنه کوه گرفته است و البته
در دامنه غربی کوه منی و در نزدیکی جمره
صغری قرار دارد و بنا به اهمیتی که دارد

در سال  1407هجری قمری مورد مرمت و
توسعه قرار گرفت از جمله این بناها و جایگاه
های تاریخی اند.
از جمله حوادث تاریخی مشهوری که در
منی رخ داده اند نیز می توان به دو بیعت عقبه
نخست و عقبه دوم اشاره کرد .عقبه نخست در
سال  12بعثت انجام گرفت و در آن  12مرد
از اوس و خزرج با پیامبر(ص) بیعت کردند.
بیعت دوم نیز در سال بعد یعنی در سال 13
بعثت انجام گرفت و در آن  73مرد و دو زن از
اهل مدینه منوره در همان محلی با پیامبر بیعت
نمودند که در شمال شرقی جمرة العقبه واقع
شده است؛ جایی که بعدها ابوجعفر المنصور
خلیفه ی عباسی در سال  144مسجد البیعه
را به بزرگداشت یاد آن مردان و زنانی که با

پیامبر بر سر یاری وی بیعت نمودند در پایین
دست کوه ثبیر در جایی نزدیک به شعب بیعة
العقبه بنا نمود.
دول��ت خ��ادم الحرمین الشریفین پادشاه
سلمان بن عبدالعزیز نیز با توجه به دوره زمانی
که حاجیان در منی می گذرانند و به سبب باور
به اهمیت برآوردن نیازها و ابزارهای آرامش
حاجیان در هنگام ادای مناسک خود مورد توجه
قرار گرفته و برنامه های بسیاری برای توسعه
این مکان اجرا گردید.
در همین راستا دولت سعودی مبادرت به
تهیه خدمات امنیتی ،پزشکی و پشتیبانی و نقلیه
ای نمود تا راه را بر ادای مناسک از سوی
حاجیان خانه خدا و حفظ آرامش و امنیت و
معنویت آنان فراهم نموده و به همه نهادهای

اداء؛ مركزی برای سنجش خدمات دولتی به حجاج

م ��رک ��ز م �ل��ی س �ن �ج��ش خ ��دم ��ات دس �ت �گ��اهه��ای
عمومی موسوم به اداء فرآیند ارزیابی رضایتمندی
میهمانان خانه خدا از خدمات ارائه شده در طول
موسم حج را آغاز کرده است .این فرآیند در راستای
تالشهای پادشاهی سعودی برای خدمترسانی
به حجاج بیت الله و تسهیل ادای مناسک حج از
س��وی آن��ان و در چ��ارچ��وب ب��رن��ام��هه��ای ای��ن مرکز
برای پشتیبانی از بهبود خدمات دولتی و ارزیابی

کیفیت آنها انجام میگیرد.
حسام الدین مدنی مدیر کل مرکز ملی سنجش
خ��دم��ات دس�ت�گ��اهه��ای دول �ت��ی ب��ا ب�ی��ان ای��ن ن�ک�ت��ه که
فرآیند سنجش رضایتمندی حجاج بیت الله الحرام
از خدمات دولتی ارائه شده در پرتو ارسادات خادم
ح��رم��ن ش��ری�ف��ن و اص� ��رار ای �ش��ان ب��ر ت�س�ه�ی��ل ادای
مناسک ح��ج و راحتمندی زای ��ران خ��ان��ه خ��دا انجام
م��یگ�ی��رد گفت ک��ه ای��ن ف��رآی�ن��د تحت اش ��راف مستقیم
ول��یع �ه��د پ��ادش��اه��ی س �ع��ودی ش ��اه ��زاده م�ح�م��د بن
سلمان به عنوان نایب رئیس شورای امور اقتصادی

و توسعه و رئیس هیئت مدیره «اداء» انجام خواهد
گ��رف��ت و ه ��دف از آن ارائ � ��ه گ ��زارشه ��ای ��ی واق �ع��ی از
کیفیت خدمات ارائ��ه شده و رضایتمندی حجاج از
این خدمات از طریق نظرسنجی از آنان خواهد بود.
مدنی با تاکید بر این که سنجش رضایتمندی
حجاج از خدمات دولتی حول چهار محور اساسی
انجام خواهد شد که تمام فرآیند حجگزاری حجاج را
شامل خواهد شد گفت این مراحل عبارتند از گرفنت
ویزا یا اجازهنامه حج برای حجاج داخلی و خارجی؛
تجربه سفر به مکه و اقامت در آن و خدمات ارائه شده

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

در مسجد ال�ح��رام و مشاهر مقدسه؛ زی��ارت مسجد
النبی و خ��دم��ات ارائ��ه ش��ده در مدینه و نیز فرآیند
خروج حجاج و پایان موسم حج.
حسام الدین مدنی با بیان این که در چارچوب
ای��ن چ�ه��ار م�ح��ور ع��ام ک��ارم �ن��دان م��رک��ز  ۳۰س��روی��س
مختلف را که از سوی نهادهای دولتی به حجاج ارائه
میشوند را در بر خواهد گرفت درباره شاخصهای
ارزی��اب��ی گفت که ای��ن مرکز از جدیدترین معیارهای
جهانی در سنجش رضایتمندی حجاج خانه خدا
بهره خواهد گرفت.

وأذن في الناس بالحج
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مكه املكرمة :الشرق األوسط
ولید البخاری کاردار سفارت سعودى
در بیروت ،در گفتگوبی که با «الشرق
االوس���ط» داش��ت تاکید ک��رد ک��ه سفارت
سعودى با تمامی درخواستها برای حج خانه
خدا ،تعاملی مثبت داشته است.
پس از اینکه حکومت سعودى سهمیه
لبنان از روادید حج را سه برابر کرد ،جهت
تسهیل عملیات پرواز زائران ،مهلت استقبال
ازهواپیماهای لبنانی حامل زائران را تمدید
کرد و در این راستا روز یکشنبه آخرین
گروه لبنان عازم حج خواهد شد .عالوه
بر افزایش سهمیه لبنان ،سعودى سهمیه
سوریه و فلسطین را نیز به میزان  7هزار
نفر افزایش داد تا همراه میلیونها زائر دیگر
از اقصی نقاط جهان ،به حج مشرف شوند.
همه این افزایشها در راستای تحقیق شعار
امسال سعودى برای مراسم حج تحت عنوان
«سعودى در قلب جهان» صورت گرفته
است.
همچنین منابع دیپلماسی سعودىی به
«الشرق االوسط» عنوان کردند که سفارت
سعودى روز پنجشنبه ،روادید  4200زائر
لبنانی از سبد سهمیه حج «سعد الحریری»
نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان،
را ص��ادر ک��رد .این منابع همچنین گفتند
بر خالف شایعاتی پیرامون سهمیه حزب
«نیروهای لبنانی» مبنی بر چند هزارتایی
ب��ودن آن ،اما در واق��ع به این حزب که
ریاست آن را «سمیر جعع» بر عهده دارد،
سهمیه  25تایی تعلق گرفته است .
در بند دوم «توافقنامه حج» میان
هیئت امور حج و عمره لبنان و وزارت حج
سعودى اشاره شده است که سهمیه لبنان از
حج امسال  4000روادید است؛ و این تعداد
بر اساس قانونی است که در نشست وزرای
خارجه سازمان همکاری اسالمی تصویب
شد و نص آن اشاره به نسب تعداد زائران
به نسبت تعداد جمعیت است؛ بطوریکه به
ازای هر یک میلیون شهروند ،به  4هزار
نفر از آنها روادید حج تعلق میگیرد.
ولی حکومت سعودى این سهمیه را
به میزان  5500افزایش داد و به آن تعداد
 1500روادید برای فلسطینیهای مقیم لبنان
و  5500روادید برای سوریهایهای مقیم
لبنان نیز افزود .این افزایشها فقط به اینجا
ختم نشد بلکه سعودى سهمیه حج  5هزار
نفری به «سعد الحریری» تخصیص داد
و  1500روادید نیز به مراجع ،وزراء،
نمایندگان ،سفارتها ،سازمانهای دولتی (که
برای او در لبنان کار میکنند) و نیروهای
ویژه اضطراری لبنان که اغلب اندونزی و
سنگالی هستند تخصیص داد.
این منابع همچنین ضمن اش��اره به

حجاج پیش از عزیمت به منا دیروز در كعبه مشرف ( فرانس پرس)
اینکه هجمه ه��ای ص��ورت گرفته علیه
سفارت سعودى از طرف متضررانی بود
که در بازار سیاه روادید حج میفروختند،
عنوان کردند که عملیات برخورد سفارت
سعودى برای جلوگیری از فروش روادید
در بازار سیاه نتیجه داده است؛ این برخورد
در نتیجه فروش روادید در بازار سیاه به
قیمت  2500دالر آمریکا صورت گرفت
در حالیکه قیمت این روادی��د در اصل به
اضافه هزینه بلیط و اقامت فقط  1800دالر
است؛ در نتیجه سفارت سعودى اعالم کرد
که تمامی روادید باید در نظام اکترونیکی
روای��د ،ثبت شوند و به همین منظور از
درخواست کنندگان طی پیامی الکترونیکی
خواست که درخواستهای خود را در سامانه
ثبت کنند و همچنین اشخاص را ملزم به
دریافت حضوری این روادید کرد.
«ولید البخاری» مسئول هیئت سعودى
در لبنان به «الشرق االوس��ط» گفت که
سفارت سعودى هرگونه اقدامی در رابطه
با سیاسی کردن فریضه حج و تجارت با

دین را رد میکند و آنها با تمامی درخواستها
تعاملی مثبت داشتند؛ چرا که حج رسالت
اسالم است و به همین دلیل سفارت با تمام
توان خود تالش میکند که بهترین خدمات
را به زائران خانه خدا ارائه دهد و همچنین
سطح کیفیت خدمات حج سال  1439هجری
را باال ببرد .کشور سعودى نیز سعی بر این
دارد که آرامش ،اطمینان و امنیت زائران
خانه خدا را به بهترین شکل تامین کند و
«سعودى قلب جهان اسالم است و تمامی
آمال و دردهای مسلمانان جهان را احساس
می کند».
در همین راستا نخست وزیر سابق لبنان
«فؤاد السنیوره» بر «عمق روابط برادرانه
لبنان وسعودى تاکید کرد و گفت که سعودى
همیشه حامي دولت لبنان بوده است و این
کشور را در بسط حکومت بر تمامی خاکهای
لبنان کمک کرده است.
«السنیوره» همچنین گفت «:روادیدی
که سعودى به لبنان برای ادای فرائض حج
اعطا میکند در واقع من باب تاکید پادشاهی

سعودی برای مشرف شدن تمام کسانی که
خواستار ادای فریضه حج هستند ،به خانه
خدا میباشد؛ چرا که سعودى بر اساس
توافقنامه حج سعودى و لبنان ،اهمیت
ویژهای به لبنان من حیث تعداد زائران و
شیوه برخورد با آنان میدهد».
«السنیوره» همچنین اذع��ان کرد«:
حکومت سعودى بیش از یک قرن است
که بر گسترش مساحت حرمین شریفین،
تسهیل فرایند استقبال از زائران وخدمت
به آنها ،حفظ امنیت ،مراقبت از بیماران و
آسان سازی حمل و نقل آنها کار میکند .و
امسال شعار جدیدی تحت عنوان «جهان در
قلب سعودى» اتخاذ کرده است که برگرفته
از روحانیت مناسک حج ب��وده و فرای
تفاوتهای مذهبی و منطقهای و نژادی است.
چناچه همه این تالشها در راستای محقق
شدن پیام حج صورت میگیرد که پیام صلح
به جهانیان است .از خداوند متعال خواستارم
که به خادم حرمین شریفین «ملک سلمان
بن عبدالعزیز» و ولی عهد او «امیر محمد

بن سلمان» ،بخاطر تمامی تالشهایی که
در جهت خدمت به زائران میکنند ،خیر و
اجر بدهد .برای حجاج نیز از خداوند حجی
مقبول و تالشی مشکور و گناهی مغفور
خواستارم».
«السنیوره» اینگونه سخنان خود را
خاتمه داد«:مسلمانان لبنان همچون دیگر
مسلمانان جهان ،سپاسگزار زحمات حکومت
سعودى هستند .آنها همچنین سپاسگزار
تمامی کارهایی هستند که سفارت سعودى
در لبنان برای کمک به حجاج در جهت ادای
فریضه حج انجام میدهد .چنانچه قدردان
سطح باالی خدماتی هستند که سفارت به
زایرین ارائه میدهد .و همچنین سپاسگزار
سعد الحریری بخاطر همکاریهای او با
سفارت در این زمینه نیز هستند».
«ال���س���ن���ی���وره» ه��م��چ��ن��ی��ن ت��اک��ی��د
کرد«:اهمیت نقشی که سعودى در لبنان
و خاورمیانه در جهت مقابله با اتفاقات
مشکوکی که امنیت کشورهای عربی را
نشانه گرفته ،بسیار حائز اهمیت است».

وأذن في الناس بالحج
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تعیین مجازات برای حجاج غیرقانونی
رياض{ :الشرق االوسط} مدیرکل اداره گذرنامه سعودی در
کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت پایان مرحله ورود حجاج
به کشور پادشاهی عربی سعودی اعالم کرد :تاکنون یک
میلیون و  684هزار و  629حاجی برای ادای مناسک
حج امسال از تمامی گذرگاه های مرزی وارد کشور سعودی
شده اند.
سرلشکر سلیمان الیحیی توضیح داد که کمیته های
ویژه ای در همه جاده های ورودی مکه مکرمه و مراکز
ایست بازرسی مستقر شده ،برای جلوگیری از ورود غیر
قانونی کسانی که اجازه نامه حج دریافت نکرده اند تالش
می کنند و مجازات های الزم برای متخلفین را اجرا می
کنند.
او اضافه کرد که مجازات حمل و نقل حجاج غیر قانونی
برای راننده ،به ازای هر حاجی  ۱0هزار لایر سعودی و
 ۱5روز زندان است.
به گفته وی در صورت تکرار این تخلف راننده خاطی
به ازای هر حاجی  25هزار لایر جریمه شده و به مدت 2
ماه زندانی می شود و برای سومین بار میزان جریمه به 50
هزار لایر و میزان زندان به  6ماه افزایش پیدا خواهد کرد.
الیحیی افزود :همچنین اگر فرد متخلف از اتباع دیگر
کشورها باشد ،از سعودی اخراج می شود و امکان ورود
مجدد را نخواهد داشت.

آماده باش نیروهای آتش نشانی در حرم مکی

تاکید وزیر اطالع رسانی سعودی
بر پوشش مناسبت عظیم حج
عواد بن صالح العواد وزیر اطالع رسانی پادشاهی عربی سعودی ،طی
دیدارش از مقر سازمان رادیو و تلویزیون و خبرگزاری سعودی در مشعر منی و
عرفات ،آمادگی های وزارتخانۀ متبوعش برای حج امسال و مکانیزم ماموریت
های رسانه های مختلف داخلی ،عربی و بین المللی در راستای پوشش این مناسبت
عظیم را مورد بررسی قرار داد.
همچنین هیأتی متشکل از خبرنگاران شبکه های تلویزیونی منطقه ای و
بین المللی ،از مرکز سازمان هالل احمر سعودی در مکه مکرمه بازدید کرده و
از نزدیک با خدمات اورژانسی و پزشکی که هالل احمر به حاجیان بیت هللا تقدیم
می کند ،آشنا شدند.
حضور تیم های سازمان آتش نشانی در حرم مکی ،احساس راحت و امنیت
حجاج بیمار و بزرگسال را چند برابر می کند ،زیرا افراد سازمان آتش نشانی به
صورت  24ساعته در نقاط مختلف حرم مکی در خدمت حجاج قرار دارند و حاجیان
بزرگسال و بیمار در صحن مطاف را در هماهنگی با بقیه نهادها کمک و یاری می
کنند و آنان را از تمام خطرات احتمالی هنگام وجودشان درحرم نجات می دهند.
این سازمان استقرار تیم هایش در نقاط مختلف حرم مانند ،صحن مطاف،
طبقه های مختلف مسعی ،ورودی های حرم و صحن های بیرونی و پیرامون حرم
را جهت تقدیم خدمات انسانی و امدادی به حاجیان به صورت گسترده افزایش داده
است .سرهنگ سعد الشهرانی فرمانده سازمان آتش نشانی در حرم مکی اظهار
کرد که تیم های این سازمان به صورت شبانه روز در حرم مکی جهت رسیدگی
به نیازها و خطرات احتمالی و انتقال بیماران به بیمارستان ها حضور دارند.

ورود حاجيان به فرود گاه جده (خبر گزارى واس)

قطار مشاعر  350هزار حاجی را به عرفات منتقل میکند
رياض{ :الشرق االوسط} قطار مشاعر در موسم حج امسال 350 ،هزار حاجی را از
منا به عرفات منتقل میکند .نخستین حرکت قطار به سوی عرفات ساعت  ۱2نیمه شب
هشتم ذی الحجه خواهد بود .جالل کعکی سخنگوی رسمی سازمان توسعهی مکهی
مکرمه در این باره اظهار کرد :این سازمان پیشتر فروش بلیت  250ریالی قطار را آغاز
کرده و این بلیت عبارت از دستبندی است که در کلیهی ایستگاههای قطار در مشاعر
مقدسه قابل استفاده است و بر اساس جدول بندی وزارت حج و عمره ،حاجیان داخلی،
کشورهای عربی ،کشورهای خلیجی ،کشورهای جنوب آسیا ،ترکیه ،اروپا ،و آمریکا
از آن بهرهمند میشوند.
وی افزود :مسافت منا تا عرفات از مزدلفه میگذرد و  ۱2قطار طی یک سفر سه
هزار حاجی را منتقل میکنند .او ادامه داد :دستبندهای قطار مشاعر پنج رنگ دارند،
دستبندهای آبی برای کارکنان ایستگاهها ،دستبدهای زرد برای ایام تشریق ،دستبندهای
سیاه برای ایستگاه شماره یک در مشاعر منا ،مزدلفه ،عرفات و دستبندهای سفید برای
ایستگاه شماره  2در مشاعر سه گانه و دستبند قرمز رنگ برای ایستگاههای مختلف
در کل مشاعر مقدسه.
کعکی در پایان گفت :قطار مشاعر ،حاجیان را از طریق  9ایستگاه – سه ایستگاه در
هر مشعر -در مسافتی  ۱8کیلومتری از منا به مزدلفه با عبور از مزدلفه منتقل میکند.

آمادگی اتوبوسرانی سعودی برای انتقال حاجیان

سازمان اتوبوسرانی پادشاهی عربی سعودی
از آمادگی کامل برای انتقال بیش از یک میلیون و
هشتصد هزار حاجی از طریق  ۱۶مرکز پشتیبانی
در صورت بروز هرگونه اختالل خبر داد.
سازمان اتوبوسرانی سعودی ۶ ،منطقهی

جغرافیایی را ب��رای گشتهای میدانی داخل
پادشاهی عربی سعودی (مکهی مکرمه و مدینهی
منوره) به طور شبانه روزی آماده کرده است.
سازمان اتوبوسرانی سعودی همچنین طی
همکاری با مؤسسهی «هدیهی حاجی و عمره

گزار» هنگام وصول حاجیان از طریق فرودگاه
بین المللی ملک عبدالعزیز در جده و فرودگاه
بین المللی شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در
مدینهی منوره و دیگر درگاههای مرزی سعودی،
بطریهای آب معدنی میان حاجیان توزیع میکند.
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محکومیت حملهی شورشیان حوثی به انبارهای سازمان ملل

سعد احلریری با كاردار سفارت
سعودی در لبنان دیدار کرد

جدة« :الشرق األوسط»

لندن« :الشرق األوسط»

ع �ب��دال �ف �ت��ح رق� �ی ��ب وزی � ��ر ادارهی
ام� ��ور م�ح�ل��ی ی �م��ن و رئ �ی��س کمیتهی
عالی امداد رسانی این کشور ،حملهی
شورشیان حوثی به یکی از انبارهای
برنامهی جهانی غذا در بخش دریهمی
در استان حدیده و تبدیل آن به پادگان
نظامی را محکوم کرد.
ب�ن��اب��ر گ� ��زارش خ �ب��رگ��زاری واس،
ع �ب��دال �ف �ت��ح از س ��ازم ��انه ��ای ج�ه��ان��ی
خواسته است این اقدام جنایتکارانه ی
شورشیان که مغایر با کلیهی قوانن
بن املللی است را محکوم کنند.
وی اف � ��زوده اس� ��ت :س��ازم��انه��ای
ام��دادرس��ان��ی جهانی فعال در استان
ح��دی��دهی تحت س�ی�ط��رهی شورشیان
با فشارهای زیادی از سوی شورشیان
مزدور ایران مواجه هستند.
ای ��ن وزی� ��ر ی�م�ن��ی ه�م�چ�ن��ن گفته
اس � � ��ت :ت � ��ا زم � ��ان � ��ی ک � ��ه ک � ��ه ج ��ام �ع ��هی
جهانی تدابیری ج��دی نیندیشد این
جنایتهای شورشیان همچنان ادامه
خواهد داشت.

س � � �ع� � ��د ال � � �ح� � ��ری� � ��رى
نخست وزی ��ر م��ام��ور به
ت�ش�ک�ی��ل ک��اب �ی �ن��ه ل �ب �ن��ان،
ام ��روز شنبه در ب�ی��روت
ب��ا ول �ی��د ب �خ��ارى ك ��اردار
س � �ف� ��ارت خ � � ��ادم ح��رم��ن
شریفن در لبنان دی��دار
كرد.
ب � � � �ن� � � ��اب� � � ��ر گ � � � � � � ��زارش
خبرگزاری واس ،در این
دیدار الحریرى از دولت
خادم حرمن شریفن و
ولیعهدشان بابت ارائه
تسهیالت به میهمانان
ال�ه��ی و ح�ج��اج تشکر و
قدردانی کرده و حمایت
های پادشاهی سعودی
را از روند تشکیل دولت
در لبنان ارج نهاد.
س �ع��د ال� �ح ��ری ��ری ک��ه
ب � ��ا اک � �ث� ��ری� ��ت  111رای
از ن �م��ای �ن��دگ��ان پ ��ارمل ��ان

مركز امداد رسانی ملك سلمان در حال توزيع كمك هاى انسان دوستانه آورگان يمنى (واس)

کوفی عنان دبیرکل
سابق سازمان ملل درگذشت

لندن« :الشرق األوسط»

ک ��وف ��ی ع� �ن ��ان دب �ی��ر
ک � ��ل پ� �ی� �ش ��ن س� ��ازم� ��ان
م �ل��ل م �ت �ح��د و ب��رن��ده
ج� ��ای� ��زه ن ��وب ��ل ص�ل��ح
ام� ��روز ش�ن�ب��ه در سن
 ۸۰سالگی در کشورش
سوییس پس از سپری
ک � ��ردن ی ��ک دوره ک��وت��اه
بیماری درگذشت.
ب� � � ��ه گ � � � � � � ��زارش ال� � �ش � ��رق
االوس��ط ،کوفی عنان ک��ه از
سال  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۶به عنوان
ه�ف�ت�م��ن دب �ی��رک��ل س��ازم��ان
ملل فعالیت ک��رد ،اخیرا به
ع� �ن ��وان رئ� �ی ��س ک�م�ی�س�ی��ون
مسئول رسیدگی به بحران
میانمار فعال ب��ود و پیش
از آن ه� ��م ن� �م ��ای� �ن ��ده وی� ��ژه
سازمان ملل در امور سوریه
ب��ود که ک��اری از پیش نبرد
و ج��ای خ��ود را ب��ه استفان
دیمیستورا داد.
او در س��ال  ۲۰۱۶بنیاد

کوفی عنان
کوفی عنان و دفتر مشاوره
دول� � � �ت � � ��ی ب � � ��ه درخ � � ��واس � � ��ت
آن� ��گ س� ��ان س ��وچ ��ی ،ره �ب��ر
دوف� ��اک � �ت� ��وی م �ی ��ان �م ��ار ی��ک
ک� �م� �ی� �س� �ی ��ون م � �ش� ��ورت� ��ی را
ب��رای ایالت راخ��ن میانمار
ب �ن��ا ن� �ه ��اد .ای ��ن ک�م�ی�س�ی��ون
ی��ک ن �ه��اد م�ل��ی ب ��ود و اکثر
اع� � �ض � ��ای آن از م �ی ��ان �م ��ار
ب � � ��ودن � � ��د .وظ � �ی � �ف� ��ه اص� �ل ��ی
آن ب� � ��ررس� � ��ی چ� ��ال� ��شه� ��ای

پیچیده ایالت راخن و ارائه
پیشنهادات ب��رای برطرف
ک� � � � ��ردن ای� � � ��ن چ ��ال ��شه ��ا
عنوان شده بود.
ع � � �ن � � ��ان ه ��مچ� �ن ��ن
موفق شده بود در سال
 ۲۰۰۱به همراه سازمان
ملل جایزه صلح نوبل
را به دلیل فعالیتهای
ان�س��اندوس�ت��ان��ه ب��ه خ��ود
اختصاص دهد.
دوره دب �ی��رک �ل��ی ک��وف��ی
ع �ن��ان در س ��ازم ��ان م �ل��ل با
ب�ح��رانه��ای��ی ج�ه��ان��ی چ��ون
ش � �ی� ��وع ای� � � ��دز و ه �م �چ �ن��ن
حمله آمریکا به عراق همراه
ب � ��ود .وی اش� �غ ��ال ع � ��راق را
«غیرقانونی» خوانده بود.
کوفی عنان در  ۸آوریل
 ۱۹۳۸در غ�ن��ا ب��ه دن�ی��ا آم��د.
وی اولن آفریقایی و اولن
دب �ی��رک �ل��ی ب ��ود ک��ه از م�ی��ان
خ��ود پ��رس�ن��ل س��ازم��ان ملل
ب � ��رای ای� ��ن س �م��ت ب��رگ��زی��ده
شد.
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سعد الحريری
لبنان به عنوان نخست
وزی � � ��ر م �ن �ت �خ��ب م ��ام ��ور
ت �ش �ک �ی ��ل ک ��اب� �ی� �ن ��ه ش ��ده
است این روزه��ا سرگرم
گفت و گو با طرف های
مختلف برای انجام این
کار است.

گوترش  ۴پیشنهاد را برای حمایت از فلسطینیان ارائه کرد

لندن« :الشرق األوسط»

آن� � � �ت � � ��ون� � � �ی � � ��و گ � � ��وت � � ��رش
دبیرکل سازمان ملل متحد،
 ۴پیشنهاد را ب��رای حمایت
از ف �ل �س �ط �ی �ن �ی��ان س ��اک ��ن در
سرزمنهای اشغالی مطرح
کرد.
ب � � � ��ه گ� � � � � � � � ��زارش ال � � �ش� � ��رق
االوس � ��ط؛ آن�ت��ون�ی��و گ��وت��رش
روز گ��ذش�ت��ه ( ۲۶م��ردادم��اه)
در گ ��زارش ��ی م�ت�ش�ک��ل از ۱۴
ص �ف �ح��ه ک� ��ه ب� ��ه درخ� ��واس� ��ت
مجمع عمومی سازمان ملل
پس از آغاز خشونتها از ماه
م ��ارس در ن ��وار غ ��زه آم��اده
ک� ��رده اس� ��ت ۴ ،پ�ی�ش�ن�ه��اد را
برای حمایت از فلسطینیان
در س� ��رزم� ��نه� ��ای اش �غ��ال��ی
مطرح کرد.
گ��وت��رش در ای��ن گ��زارش
ت��اک �ی��د ک� ��رد اج� � ��رای ه ��ر ی��ک
از ای��ن پیشنهادها نیازمند
ه � �م � �ک� ��اری ف �ل �س �ط �ی �ن �ی��ان و
اسرائیلیهاست ،اما بسیار
بعید است که اسرائیل با این
پیشنهادها موافقت کند.
طرح چهارگانه دبیرکل

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد(رويترز)
سازمان ملل متحد مشتمل
بر «تقویت حضور میدانی
س� ��ازم� ��ان م �ل��ل ب ��ه م�ن�ظ��ور
ارزی � � � ��اب � � � ��ی وض � �ع � �ی� ��ت در
سرزمنهای اشغالی» و «
افزایش کمکهای انسانی
و « ت� �ش� �ک� �ی ��ل ه� �ی� �ئ� �ت ��ی از
ناظران مدنی برای استقرار
در م� �ن ��اط ��ق ح� � �س � ��اس» و

«اس �ت �ق��رار ن �ی��روی نظامی
ب��ه منظور حمایت از غیر
نظامیان فلسطینی است».
گ�ف�ت�ن��ی اس� ��ت؛ تشکیل
ن �ی��روه��ای ح��ام��ی واب�س�ت��ه
ب��ه س��ازم��ان م�ل��ل نیازمند
ص��دور قطعنامه از سوی
ش � � � ��ورای ام� �ن� �ی ��ت اس� � ��ت و
تحقق آن امری بعید است.

همچنن در سال ۱۹۹۴
هیئتی ک��وچ��ک از ن��اظ��ران
اروپ��ای��ی در ش�ه��ر الخلیل
در ک��ران��ه باختری مستقر
ش��دن��د ،ام��ا اس��رائ�ی��ل از آن
زم � ��ان ب ��ا ه ��ر درخ��واس �ت��ی
برای حضور سازمانهای
ب� � ��ن امل � �ل � �ل� ��ی در م� �ن ��اط ��ق
حساس مخالفت میکند.
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آمارهایی از حج؛  278هزار منازگزار در هر ساعت در مسجد احلرام مناز می گزارند
مکه مکرمه :الشرق األوسط
ت�ع��داد ن �م��ازگ��زاران مسجدالحرام از
 278ه��زار نفر در ساعت و تعداد طواف
کنندگان خانه خدا نیز از  107هزار نفر
در هر ساعت فراتر رفته است.
ای� ��ن آم � ��ار را ش � ��ورای ع �م��وم��ی آم ��ار
عربستان سعودی عنوان کرده و تاکید
نموده است که  10هزار نفر از کارمندان
ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد
پیامبر به ص��ورت  24ساعته در خدمت
حاجیان بیت الله الحرام خواهند بود.
بنا بر آمار شورای عمومی آما ،این
کارکنان با استفاده از  54ه��زار ماشنی
ابزار سعی می کنند آب شرب مورد نیاز
حجاج را فراهم نمایند که بر همنی مبنا
روزان ��ه  2000ت��ن آب زم ��زم در بیت الله
ال� �ح ��رام و  300ت ��ن آب ش ��رب در م��دی�ن��ه
منوره در اختیار زایران حرم خداوند قرار
خواهد گرفت .همچننی ریاست کل امور
مسجد الحرام و مسجد پیامبر 13هزار و
 650ویلچر رایگان را در اختیار حجاج کم
توان و توان یاب قرار داده که از این میان
 700ویلچر ،برقی است.
گ � ��روه ه� ��ای ک � ��اری م �ت �ف��اوت��ی ت�ح��ت
اش ��راف ای��ن ری��اس��ت ک��ل در ک��ار خ��دم��ات
رسانی و تسهیل امور حجاج بیت الله و
کنترل فعالیت امامان مساجد و مؤذنان
هستند تا  20اذان گو و  10امام جماعت
به طور متناوب کار اذان گویی و نماز را
در مسجد الحرام به طور منظم و دقیق
و منطبق بر قواعد شریعت انجام دهند.
افزون بر این  123راهنما و راهنمای
طواف زیر نظر این ریاست کل کار کمک
رسانی و ارشاد حجاج زن و مرد با هدف
انجام طواف درست و منطبق بر شریعت
را بر عهده دارند.

يكى از نيروهاى پلیس حاضر همراه با فرزندش در حاشیه مناسک حج (واس)
ری� ��اس� ��ت ک� ��ل ام� � ��ور م �س �ج��د ال� �ح ��رام
و م �س �ج��د پ �ی��ام �ب��ر ب ��ا ب �ک��ارگ �ی��ری ت�م��ام
ای��ن ن�ی��روه��ا و ارائ ��ه خ��دم��ات م��رب��وط به
پ ��اک �س ��ازی و ن �گ �ه ��داری از ص �ح��ن ه��ای
مختلف مسجد الحرام و تهیه قرآن کریم
با ترجمه به چندین زب��ان دنیا در کنار
نظارت بر نظافت شبانه روزی حرمنی

شریفنی و کنترل امنیتی و درب��ان��ی آن
ه��ا و پ�ی�گ�ی��ری پ��وش��ش ک�ع�ب��ه از ط��ری��ق
همکاری با مجموعه مخصوص این کار
و نیز اشراف و مراقبت بر اماکن ترافیک
و شلوغی و سعی در روان سازی حرکت
ح�ج��اج در پ��ی ارائ��ه بهترین خ��دم��ات به
حجاج خانه خداوند است.

از سوی دیگر مرکز پژوهشی خادم
حرمنی شریفنی در طول سال گذشته 42
پژوهش و مطالعه علمی را در راستای
ای �ج��اد س��ام��ان��ه ف��راگ�ی��ر و پ��ای��دار ح��ج و
عمره و زیارت یا هرف تحقق غایات دین
مبنی اس��ام به سرانجام رسانده است.
تاش های این مرکز انجام پژوهش ها

حج در آینه ارقام
مکه مکرمه :الشرق األوسط

تعداد کسانی که امسال به حج میروند چیزی
ح � ��دود دو م �ی �ل �ی��ون ن �ف��ر اس� ��ت ک ��ه ب ��ه  54م�ی�ل�ی��ون
مسلمانی که طی  25سال گذشته برای ادای مناسک
حج به خانه خدا رفته اند اضافه میشوند .از میان
آنها  43هزار نفر از «برنامه مهمانان خادم حرمنی
شریفنی» استفاده کردهاند که از اقصی نقاط جهان
برای زیارت خانه خدا آمده اند .در زیر شرح گزارشی
از آمار حج امسال تقدیم میگردد:

تعداد حجاج

مدیر کل اداره گذرنامههای عربستان عنوان
میکند تعداد زائرانی که تا روز سه شنبه از خارج

از عربستان بوسیله راهه��ای هوایی و زمینی و
دری ��ای ��ی ب� ��رای ادای م �ن��اس��ک ح ��ج ب ��ه ع��رب�س�ت��ان
رس�ی��دهان��د ب��ال��غ ب��ر ی��ک میلیون و  657ه��زار نفر
است .حاجیانی که از داخل عربستان برای ادای
م �ن��اس��ک ح ��ج م �ش��رف ش��دن��د ه ��م  225ه � ��زار نفر
میباشند.

سفرهای هوایی بین املللی و داخلی

ب��ر اس��اس س��ای��ت رس�م��ی س��ازم��ان آم��ار عربستان،
تعداد پروازهای داخلی و خارجی حجاج به حدود ۱۳
هزار و  ۹۰۹پرواز رسید.

 1000سفر قطار مشاعر مقدس

س��ازم��ان توسعه مکه و مشاعر مقدس عنوان

ک ��رده اس��ت ک��ه ق�ط��ار م�ش��اع��ر را ب ��رای ن�ق��ل ب�ی��ش از
ی��ک میلیون زای��ر در ط��ول  7روز آم��اده ک��رده اس��ت.
همچننی  9ایستگاه در عرفات و منی و مزدلفه تعبیه
شده که دارای  60درب خروج و ورود هستند.

نیروی کار

ت�ع��داد ن�ی��روه��ای ک��ار ب��رای ح��ج  2018ب��ه 192
هزار نفر رسیده است
س��ازم��ان آم��ار عربستان عنوان ک��رده اس��ت که
تعداد خدماتی که برای حجاج در نظر گرفته شده
است بالغ بر  136خدمت است که از سوی  19ارگان
دولتی ارائ��ه میشوند و تعداد نیروی کار شاغل
در آنها  192.254نفر هستند که  3.141نفر از آنها
خانم میباشند.

و مطالعات علمی است که با استفاده از
بررسی وضعیت حاضر و جمع آوری داده
ها و اطاعات تفصیلی از تمام جوانب و
مراحل حج و عمره و زیارت و تمرکز بر
نیازهای حجاج بیت الله و عمره گزاران
و زایران مسجد النبی تصویری درست و
عینی از وضعیت کنونی حج ارائه کرده
و با تاش برای تقویت نقاط مثبت این
وضعیت و کاسنت از قاط منفی آن ادای
مناسک حج را تسهیل نموده و خدماتی
بهتر را به حاجیان خانه خ��دا و زای��ران
مسجد پیامبر اکرم ارائه نماید.
در ه �م��نی راس � �ت� ��ا م ��رک ��ز پ��ژوه �ش��ی
خ��ادم حرمنی شریفنی توجه خ��ود را بر
محورهایی چند معطوف ن�م��وده ک��ه از
ج�م�ل��ه آن ه��ا م��ی ت ��وان ب ��ه م�ح��وره��ای��ی
ه �م �چ��ون :م�ط��ال�ع��ه ت�ح�ل�ی�ل��ی زم��ان�ب�ن��دی
مراحل اجرایی حج گزار از زمان رسیدن
به مرزهای هوایی تا هنگام رسیدن به
محل اقامت؛ شبیه سازی سامانه طواف
گ� ��زاری ح �ج��اج ب�ی��ت ال �ل��ه؛ آم ��ار جمعیت
ش �ن��اخ �ت��ی ح� �ج ��اج و ع� �م ��ره گ� � � ��زاران در
سال 1439؛ تکنولوژی صفحات ملسی و
کنش پذیر و نقش آن ها در آگ��اه سازی
و راه� �ن� �م ��ای ��ی ح� �ج ��اج در ط � ��ول ح� ��ج و
عمره و زی��ارت؛ نقض منشورات رواب��ط
ع �م��وم��ی در ف��ره �ن��گ س � ��ازی ب�ه��داش�ت��ی
ح �ج��اج ک �ش ��وره ��ای م �خ �ت �ل��ف؛ ارزی ��اب ��ی
محیط بهداشتی ن �م��ازگ��زاران بیت الله
الحرام در سال 1439؛ استفاده از وسایل
نقلیه مختلف از مشاعر مقدسه ،کنترل
مراکز راهنمایی دینی در مسجدالحرام
و مسجد پیامبر و نقش آن ه��ا در آگ��اه
س� ��ازی از م �ن��اس��ک و آی ��نی ه ��ای ح ��ج؛ و
ن�ق��ش س �ف��ارت ع��رب�س�ت��ان در آگ��اه س��ازی
میهمانان خانه خدا از رفتارهای دینی
و قواننی حج.

 16هزار برج ارتباطی
س ��ازم ��ان ارت �ب��اط��ات و ف �ن ��اوری اط ��اع ��ات خ �ب��ر از
تجهیز  16هزار ایستگاه پایه مخابراتی و بیش از 3000
نقطه دسترسی ب��ه شبکه وای ف��ای در مکه و مدینه و
مشاعر مقدس داده است.

پرده کعبه 22..میلیون ریال

م�س�ل�م��ان��ان ج�ه��ان ه��ر س��ال در ن�ه��م ذی�ح�ج��ه منتظر
تغییر پرده مکه هستند .هزینه ساخت این پرده حدود 22
میلیون ریال ( 5میلیون و  864هزار دالر) میباشد .حدود
 200فرد عربستانی کارآزموده و مجرب در این زمینه بر
روی ساخت پرده خارجی کعبه و پرچمها و قطعاتی که
عربستان به دیگر کشورها اهدا میکند ،کار میکنند.

