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شادى مسلمانان جهان در عيد بزرگ خداوند
شور آسمانى در مكه  

عرفات : الشرق االوسط

دکرت سيد علی مرعشی رييس مرکز پزشکی حج و زيارت جمعيت هالل 
احمر ايران درباره آخرين برنامه های انجام شده برای حجاج ايرانی در سرزمنی 

وحی و عرفات گفت:  سالمت حجاج  ايرانی در حال مطلوبی قرار دارد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از پايگاه رسمی سازمان حج و زيارت 
ايران دکرت مرعشی  افزود: تا امروز ۱۵۰ هزار مورد مراجعه و ويزيت انجام 

گرفته است که روند درمانی نيز به خوبی انجام شده است.
رييس مرکز پزشکی جمعيت هالل احمر ايران با اشاره به خدمات پزشکی 

در عرفات با تاکيد بر اين نکته که از ابتدای خدمات رسانی در عرفات، 
حدود يک هزار مراجعه و ويزيت در بيمارستان مرکز پزشکی صورت 
گرفته است عنوان کرد البته خدمات الزم درمانی از سوی پزشکان مجموعه 

ها در مکاتب در حال انجام است. 
وی گفت خوشبختانه سالمت حجاج  ايرانی در حال مطلوبی قرار دارد و اضافه 
کرد خوشبختانه مشکل دارويی نيز تا پايان عمليات حج متتع وجود ندارد 
و حجم داروها نيز به اندازه کافی است.  وى در ادامه افزود: امسال خدمات 

درمانی روانرتی را شاهد هستيم و خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد.
مرعشی درباره خدمات درمانی به حجاج ايرانی از سوی درمانگاه های سعودی 

گفت: طبق تفاهمنامه حج ۹۷ که ميان سازمان حج و زيارت ايران و وزارت 
از سوی  حج و عمره پادشاهی سعودی منعقد شده است خدمات پزشکی 

درمانگاه های سعودی نيز  به حجاج و زايران ايرانی انجام  می گرید.
وی در پايان: نریوهای مرتجم در درمانگاههای سعودی حضور دارند و در صورت 

نياز خدمات الزم ارايه می شود.
گفتنی است که بيش از 86 هزار نفر از ايرانيان در مراسم حج امسال برای 
ادای مناسک حج در کشور پادشاهی سعودی حضور دارند و اين کشور متام 
امکانات الزم را برای برآورده کردن نيازهای پزشکی اين حجاج و حجاج 

ديگر کشورها به صورت رايگان مهيا منوده است.

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت : سالمت حجاج  ایرانی در حال مطلوبی قرار دارد

عيد قربان برتمامى 
مسلمانان مبارك باد

حاجيان سعى شما  شد  به حقيقت مقبول سه شنبه 30 مرداد 1397

عرفات: إبراهيم القرشي 
محمد العايض وسعيد األبيض

مسلمانان در همه اقصی نقاط جهان به 
ويژه حجاج بيت الله احلرام امروز سه 

شنبه عيد قربان را جشن گرفتند.
سلمان  ملک  شريفنی  حرمنی  خادمنی 
بن عبدالعزيز آل سعود ديروز در ميان 
آخرين  بر  واز  يافت  حضور  حاجيان 
اقدامات انجام شد برای برگزاری ايام 

حج در منا  نظارت کرد.
به گزارش الشرق االوسط، بيش از دو 
بر  گذشته  روز  صبح  حاجی  ميليون 
صحرای عرفات وقوف کردند. همه از 
هر رنگی و هر زبانی بدون تبعيض به 
هايشان  قلب  پرداختند.  مناسک  ادای 
يکی شد و دستان هايشان رو به آسمان.

همچننی توده های حجاج از مسجد منره 
به سوی مشعر عرفات حرکت کردند 
و مناز ظهر و عصر را به تاسی از پيامرب 
اکرم )ص( در آنجا اقامه کردند. مسجد 
منره با مساحتی بيش از 110 هزار مرت 
مربع پر از منازگزار شد و همگی به 

خطبه های مناز جمعه گوش دادند.
در پيشانی اين منازگزاران شاهزاده خالد 
رئيس  و  مکرمه  مکه  امییری  الفيصل 
شورای مرکزی حج، شيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ مفتی کل پادشاهی عربی سعودی 
و رئيس هيات عالی علما حضور داشتند.
و  امییام  الشيخ  آل  حسنی  منییاز  از  پيش 
خطيب مسجد نبوی شريف در خطبه 
عرفه گفت: تصوير واقعی اسالم همان 

بهرتين  و  اخییالق  مرحله  ترين  عالی 
نییوع تعامل بییا ديییگییران اسیییت. اسییالم 
در  محافظی  و  مسلمانان  منافع  حافظ 
برابر ضررهاست. بر اصل برادری ميان 
مسلمانان و گسرتش رحمت و دوستی 

تاکيد می کند.
وی با بيان اينکه حضرت محمد در روز 
عرفه روزه خود را باز کرد تا با خيال 

راحت به دعا و مناز بپردازد گفت: از 
جمله احسان به مسلمانان خدمات رسانی 
به حجاج است و از خداوند متعال برای 
نصرت  و  سالمتی  آروزی  سلمان  ملک 

دارم.
از سوی ديگر، شاهزاده خالد الفيصل 
از ولی عهد  تاکيد کییرد: آنچه که 
سعودی شنيده ام که مکه مکرمه و 

مشاعر مقدس در آستانه حتولی بزرگ 
هستند. تاکيد زيادی از طرف وی بر 
توسعه مکه و مشاعر مقدس دارد تا جزو 
شهرهای صدر جهان از حلاظ پيشرفت و 

تکنولوژی و خدمات رسانی باشد.
او ادامه داد: در موسم حج امسال شاهد 
مديريت نوين و جديد بوديم و خدمات 
رسانی به حجاج به آسانی و روانییی در 

حال انجام است.
به گفته مسئوالن حج امسال بيش از 
مراسم  اين  در  و 300 حاجی  ميليون   2
حضور پيدا کردند و در مناسک حج 
سال گذشته در مجموع ۲.۴ ميليون نفر 
زائییر داخلی و خارجی بییرای انجام اين 
فريضه اهلی عازم مکه و مدينه شدند.

ادامه )صفحه 4(

خالد الفيصل: مکه و مدينه در آستانه حتول بزرگی هستند < ۲.3 ميليون حاجی عيد کرامت انسانی را در مشاعر گرامی داشتند

تصوير هوايى از حركت حاجيان در مشاعر عرفات ديروز )عكس: بشير صالح( خادم حرمني شريفني ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  با 
حضور در قصر منى از اقدامات رفاه حاجيان مطلع شدند )واس(
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تیم ويژه تعويض پرده کعبه در حال نصب  پرده جديدن ديروز صبح )واس(

پ�����رده ج���دی���د ک��ع��ب��ه ب����ام����داد روز 
دوشنبه نهم ذی الحجه و همزمان 
ب��ا روز ع��رف��ه ط��ی م��راس��م��ی باشکوه 

نصب شد.
ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس����ط، تیم 
ویژه تعویض پرده کعبه روز یکشنبه 
اق���دام ب��ه ج��داس��ازی ط��اه��ای ب��ه کار 
رف���ت���ه در چ���ه���ار گ���وش���ه پ������رده ک��ع��ب��ه 
ک��ردن��د ت��ا آن را ب���رای تعویض پ��رده 

جدید آماده کنند.
ب����ن����ا ب������ر رس��������م ه����م����ه س�����ال�����ه در 

نیمه های ماه ذی القعده، پرده قبلی 
ت��ا مقدمات  ب���اال زده م��ی ش��ود  کعبه 
نصب پرده جدید در روز عرفه فراهم 

شود.
پ��رده کعبه همیشه م��ورد توجه 
حاکمان دوره های مختلف اسامی 
ب������وده اس�����ت و از زم����ان����ی ک����ه دول����ت 
س��ع��ودی ق��وام ی��اف��ت، کوشید ت��ا این 
اق����دام را خ���ودش ان��ج��ام ده���د ت��ا ای��ن 
که ملک عبدالعزیز تصمیم گرفت تا 
ک��ارگ��اه ب��اف��ن��دگ��ی ج��ام��ه کعبه را راه 

ان����دازی ک��ن��د. ک��ارگ��اه م��زب��ور از س��ال 
۱۳۸۴ ق. کار خود را آغ��از کرد که تا 

امروز ادامه دارد.
»اح����م����د امل����ن����ص����وری« م����دی����ر ک��ل 
م��ج��م��ع م��ل��ک ع��ب��ذال��ع��زی��ز وی����ژه ام��ور 
پ��رده کعبه در ای��ن ب��اره گفت: نصب 
پرده جدید با استفاده از باالبرهای 
م�����درن ان���ج���ام  ش���د ت���ا ک����ارگ����ران فنی 
ب��ت��وان��ن��د ب���ه راح���ت���ی ب���ه س��ق��ف کعبه 

برسند.
وی در سخنانی توضیح داد که 

مدیریت امور حرمنی شرفنی ساالنه با 
هدف حفظ نظافت پرده و جلوگیری 
از آسیب احتمالی در ازدح��ام حج و 
اشتیاق میلیونها حاجی برای ملس 

کعبه آن را باال می برد.
گفتنی است هنرمندان سعودی 
در ک����ارگ����اه دوخ������ت پ������رده ک��ع��ب��ه در 
منطقه ام الجود تاش خود را به کار 
گرفتند تا با طراحی و دوخ��ت آیات 
قرآنی بر پرده کعبه، رختی نو برای 

کعبه تهیه کنند.

جده : الشرق االوسط

ش�����اه�����زاده ع���ب���دال���ع���زی���ز ب����ن س��ع��ود 
ب����ن ن���ای���ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زی���ز آل س���ع���ود، 
وزی���ر ک��ش��ور، رئ��ی��س کمیته ع��ال��ی حج 
پ���ادش���اه���ی س���ع���ودی روز دوش���ن���ب���ه با 
حضور در محل مرکز عملیات امنیتی 
م��ش��ت��رک 911 در منطقه م��ک��ه م��ک��رم��ه ا 
ای��ن م��رک��ز در خدمت  از رون���د فعالیت  
رسانی به حجاج و تامنی امنیت آنان 

طاع حاصل کرد.
وزی�������������ر ک�������ش�������ور س��������ع��������ودی ض���م���ن 

اط����اع ح��اص��ل ن���م���ودن از خ���دم���ات ای��ن 
از  ب��ه شرحی  ب��ه میهمانان الهی  مرکز 
مسئولیت های مرکز و تعامل آن ه��ا با 
گزارش های وارده از سوی زائران بویژه 
گزارش هایی که به زبان غیر عربی ارسال 

می شود گوش فرا داد.
ش�����اه�����زاده ع���ب���دال���ع���زی���ز ب����ن س��ع��ود 
بن نایف در ای��ن ب��ازدی��د، سیستم پیام 
رسانی ویژه ارسال گزارش های زائران 
را افتتاح نموده و در جریان توضیحات 
رون������د ف��ع��ال��ی��ت ای�����ن س��ی��س��ت��م از زب����ان 
ارتشبد عبدالرحمن بن محمد الصالح 

ف��رم��ان��ده م��رک��ز م��ل��ی ع��م��ل��ی��ات ام��ن��ی در 
وزارت کشور قرار گرفت.

در پ��ای��ان ای��ن ب��ازدی��د، وزی��ر کشور 
ضمن آرزوی موفقیت برای کارکنان این 
م��رک��ز ب��ا تاکید ب��ر ره��ن��م��وده��ای خ��ادم 
ح���رم���نی ش���ری���ف���نی در راس����ت����ای خ��دم��ت 
رسانی هر چه تمام تر به حجاج بیت 
الله الحرام به نقش مهم مرکز عملیات 
ام��ن��ی��ت��ی م��ش��ت��رک در ت���ام���نی ام��ن��ی��ت و 
آرام����ش ح��ج��اج اش����اره ن��م��ود و از آن��ان 
خواست به تاش های خود در راستای 

خدمت گزاری به حاجیان بیفزایند.

جده : الشرق االوسط

گروه جدید حاجیان نیروهای ائتاف 
عربی و خانواده های شهدا و مجروحان 
شرکت کننده در عملیات توفان قاطع  برای 
انجام مناسک حج و زیارت خانه خدا وارد 

سرزمنی حرم الهی شدند
ب��ن��ا ب���ه گ�����زارش ه����ای خ���ب���ری ک�����اروان 
جدید حاجیان نیروهای ائتاف حمایت 
از دول����ت ق��ان��ون��ی ی��م��ن، و خ���ان���واده ه��ای 
ش����ه����دا و م���ج���روح���نی ش����رک����ت ک���ن���ن���ده در 
عملیات توفان قاطع امسال جهت شرکت 

در موسم حج از طریق فرودگاه بنی املللی 
ملک عبدالعزیز در ج��ده وارد پادشاهی 
سعودی شده و مورد استقبال مسئولنی 

امر قرار گرفتند.
این حاجیان که تعداد آن ها در موسم 
حج امسال بیش از 2000 حاجی است و در 
موسم حج میهمان ویژه پادشاهی سعودی 
و خادم حرمنی شریفنی خواهند بود مطابق 
ب��ن عبدالعزیز آل  پ��ادش��اه سلمان  دس��ت��ور 
س��ع��ود در چ���ادره���ای م��رب��وط وزارت دف��اع 
در مشاعر م��ق��دس��ه،  مستقر ش��ده و م��ورد 

میزبانی قرار خواهند گرفت.

در آستانه موسم حج؛ کعبه رخت نو پوشید

بازدید وزیر کشور سعودی از مرکز عملیات امنیتی مشترک در مکه  حاجیان ائتالف عربی در مکه مستقر هستند

خادم حرمین شریفین هزینه  
قربانی حاجیان میهمان 

برنامه حج را می پردازد
مکه  مکرمه : الشرق األوسط

خ��������ادم ح����رم����نی ش���ری���ف���نی م���ل���ک س��ل��م��ان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زی��ز آل س���ع���ود، پ���رداخ���ت ه��زی��ن��ه  
ق��رب��ان��ی ه��ای کلیه  ح��اج��ی��ان میهمان برنامه  
»میهمانان خادم حرمنی شریفنی« را به عهده 

گرفتند.
ب�������ه گ�������������زارش ال�������ش�������رق االوس�������������ط دک����ت����ر 
عبداللطیف آل ش��ی��خ، وزی���ر ش��ئ��ون اسامی 
و دع��وت و ارش��اد کشورمان و ناظر اجرایی 
پ��ذی��رای��ی از میهمانان خ��ادم حرمنی  برنامه 
ای��ن بخشش شاهانه مشمول  شریفنی گفت: 
کلیه میهمانان از جمله خانواده های شهدای 
فلسطینی، خ���ان���واده ه���ای ش��ه��دای م��ص��ری، 
خانواده های شهدای سودانی، خانواده های 
شهدای ارت��ش یمن و دیگر میهمانان خادم 
ح��رم��نی ش��ری��ف��نی از ت��م��ام ک��ش��وره��ای شرکت 

کننده خواهد بود.
وزیر شئون اسامی کشورمان همچننی 
اف����زود: ب��رن��ام��ه پ��ذی��رای��ی از میهمانان خ��ادم 
حرمنی شریفنی هماهنگی های الزم را برای 
این مهم با نهادهای مربوطه انجام داده است 
تا روند تهیه قربانی ها و قربانی کردن آن ها 

به بهترین نحو انجام شود.
پ����ای����ان از خ����داون����د  دک����ت����ر آل ش���ی���خ در 
ت���رازوی حسنات  ای��ن نیکی را در  خواستند 
خادم حرمنی شریفنی قرار داده و حج حاجیان 

را به درگاهش بپذیرد.
ق��اب��ل ذک���ر اس���ت ک���ه ب��رن��ام��ه  »م��ی��ه��م��ان��ان 
خادم حرمنی شریفنی« برنامه ای است که به 
موجب آن پادشاه سعودی ساالنه تعدادی از 
شخصیت ها و مردم عادی را از سراسر جهان 
ب��ه هزینه شخصی  ب���رای ادای مناسک ح��ج 
ای��ن برنامه میزبان  خویش دع��وت می کنند 

5400 میهمان از 95 کشور جهان است.
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مصباحی مقدم:  جلسات مجمع در نبود 
هاشمی شاهرودی با نایب رییس ادامه می یابد

ظریف: حتریم های آمریکا بر وضعیت 
داخلی ایران تأثیری ندارد

لندن : الشرق االوسط

ب����ا ت���ش���دی���د ب���ی���م���اری 
ه������اش������م������ی ش���������اه���������رودی 
رئ��ی��س م��ج��م��ع تشخیص 
مصلحت نظام حاال یکی 
از اع��ض��ای آن مجمع می 
گ��وی��د درص�����ورت ف���وت یا 
غ���ی���ب���ت ط������والن������ی رئ���ی���س 
ب���رگ���زاری ج��ل��س��ات مجمع 
م��ت��وق��ف ن���م���ی ش���ود چ��ون 
در دوره ج���دی���د م��ج��م��ع، 
نایب رئیس انتخاب شد، 
ت��ا تعینی رئیس  جلسات 
جدید می تواند با حضور 

نایب رئیس اداره شود.
م��ص��ب��اح��ی م���ق���دم در 
گ��ف��ت و گ���وی���ی ب���ا پ��ای��گ��اه 
خبری خبرآنالین درب��اره 
نحوه اداره جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

در زم��������ان غ���ی���ب���ت رئ���ی���س 
گفت: نایب رئیس جلسه 

مجمع را اداره می کند.
ان��ت��خ��اب  وی درب������اره 
رئ�������ی�������س ج�������دی�������د م���ج���م���ع 
تشخیص مصلحت نظام 
ی�����ا غ��ی��ب��ت  ف�������وت  ب����ع����د از 
رئیس وق��ت، ی���ادآور شد: 
رهبر معظم انقالب رئیس 
ب����ع����دی را م���ن���ص���وب م��ی 
کنند و زم��ان��ی ب���رای ای��ن 
کار مشخص نشده است. 
ت����ا آن زم����ان  ام����ک����ان دارد 
)ی���ع���ن���ی ان���ت���ص���اب رئ��ی��س 
ج�������دی�������د(، ن�����ای�����ب رئ���ی���س 

جلسات را اداره کند.
ع�������������ض�������������و م�������ج�������م�������ع 
تشخیص مصلحت نظام 
درب����������اره ن����ح����وه ان���ت���خ���اب 
س������ای������ر اع�������ض�������ای ه����ی����أت 
رئ��ی��س��ه ای���ن ن��ه��اد، اظ��ه��ار 

ک�������������رد: رئ�������ی�������س و دب����ی����ر 
مجمع تشخیص مجلس 
ن��ظ��ام منصوب  مصلحت 
ام��ا نایب  رهبری هستند 
رئ���ی���س را رئ���ی���س م��ج��م��ع 

انتخاب می کند.
گ�����ف�����ت�����ن�����ی اس�������������ت ک����ه 
هاشمی شاهرودی رئیس 
پیشنی قوه قضائیه که از 
بیماری رنج می برد مدتی 
است که به دلیل سخت تر 
ش��دن ش��رای��ط ب��ی��م��اری در 
جلسات مجمع تشخیص 
م���ص���ل���ح���ت ح����ض����ور ن��م��ی 
ی��اب��د و م��وح��دی کرمانی 
ب����ه ع����ن����وان ن���ای���ب رئ��ی��س 
ج��ل��س��ات را م��دی��ری��ت می 
ک���ن���د. پ��ی��ش ت���ر ب���رخ���ی از 
م����ن����اب����ع خ�����ب�����ری از م����رگ 
هاشمی شاهرودی سخن 

گفته بودند. 

لندن : الشرق االوسط

وزی�������ر ام�������ور خ���ارج���ه 
ای���ران ب��ا تاکید ب��ر ای��ن که 
ای�����ران  ت����واف����ق ه��س��ت��ه ای 
صرفنظر از خروج آمریکا 
ه���م���چ���ن���ان م����ی ت����وان����د ب��ه 
ح���ی���ات خ�����ود ادام�������ه ده���د 
گفت که اعمال تحریم ها 
بر وضعیت داخلی ایران 
چ��ن��دان ت��اث��ی��ری ن��خ��واه��د 

گذاشت.
ب������ه گ�����������زارش ال����ش����رق 
االوس���ط وی ک��ه ب��ا شبکه 
آم��ری��ک��ا سخن  س���ی ان ان 
م������ی گ����ف����ت ض����م����ن م��ت��ه��م 
ک�����ردن آم��ری��ک��ا ب���ه اع��ت��ی��اد 
ی��ک  ت���ح���ری���م ه����ا آن را  ب����ه 
ب��ی��م��اری ت��وص��ی��ف ک���رد و 
گ��ف��ت م��ا گ��م��ان م��ی ک��ردی��م 
ای�������ن درک  ب������ه  آم�����ری�����ک�����ا   ،
تحریم ها  ک�������ه  رس�������ی�������ده 
ق���ط���ع���ًا ب����ه دش������واری ه������ای 
اقتصادی می انجامد اما 

دس����ت����اورده����ای س��ی��اس��ی 
مورد انتظار آنها را تامنی 

نمی کند.
وی در ادام��ه سخنان 
خ������ود ب�����ا اش���������اره ب�����ه ای���ن 
ک��ه م��ا خ���واه���ان ب��ازن��گ��ری 
ت��واف��ق ه��س��ت��ه ای نیستیم 
آمریکا  می خواهیم  بلکه 
ه����م����ان ت�����واف�����ق ه���س���ت���ه ای 
)قبلی( را اجرا کند درباره 
امکان دیدار رودررو میان 
رؤسای جمهوری ۲ کشور 
نیز گفت: بیش ازهرچیز، 
ق��ب��ل��ی  هسته ای  ت�����واف�����ق 

باید محترم شمرده شود. 
برای ما آن توافق به منزله 
آزمونی تعینی کننده برای 
اعتماد یا عدم اعتماد به 

آمریکا بود.
ظ���ری���ف ه��م��چ��ن��نی در 
پاسخ به پرسشی درباره 
ت��اث��ی��ر ت��ح��ری��م ه���ا ت��اث��ی��ر 
ای��ن تحریم ها را محدود 
و م���ن���ح���ص���ر ب�����ه م����ردم����ی 
دان���س���ت ک���ه م���ی خ��واه��ن��د 
غذا و دارو بخرند. این در 
حالی است که طبق اعالم 
رس�����م�����ی ای����������االت م���ت���ح���ده 
تحریم های آمریکا حوزه 
غذا و دارو را مستثنا می 

دانند.
گفتنی است که ایران 
در پ���ی ب���ازگ���ش���ت ت��ح��ری��م 
ای���ران شاهد  ه��ای آمریکا 
ف������ش������اره������ای اق�����ت�����ص�����ادی 
م��ض��اع��ف و ک��اه��ش بیش 
از 100 درصدی قیمت ارز 

خود بود.

وزیر نفت: توتال رسما از ایران رفت
واحدهای پاالیشگاهی ایران مستهلک شده اند

 تهران: الشرق االوسط

وزی����ر ن��ف��ت ای�����ران ب���ا ب��ی��ان 
این که توتال به صورت رسمی 
ق����رارداد توسعه ف��از 11 پ��ارس 
جنوبی را ترک کرده و بیش از 
دو م��اه اس��ت ک��ه اع��الم ک��رده از 
قرارداد خارج می شود درباره 
ج���ای���گ���زی���ن ش���رک���ت ف���ران���س���وی 
ق����رارداد توسعه فاز  ت��وت��ال در 
11 پارس جنوبی تصریح کرد: 
اکنون فرآیند جایگزینی شرکت 

دیگر در حال انجام است.
ب���ی���ژن زن��گ��ن��ه ه��م��چ��ن��نی با 
اش������اره ب���ه ع��م��ر اس���ت���ه���الک یک 
واح���د پاالیشگاهی ح��داق��ل ۳۰ 
سال است گفت پاالیشگاه هایی 
در ای�����ران وج����ود دارن�����د ک���ه ۸۰ 
تا۹۰ سال عمر کردند و منابع 
کافی برای نوسازی و بازسازی 

آنها وجود ندارد.
وزی��������������ر  ن�����ف�����ت ای��������������ران ک���ه 
ب�����رای پ���اس���خ ب���ه پ���رس���ش ه��ای 
نمایندگان در مورد حوادث رخ 
ای��ران  داده در پاالیشگاه ه��ای 
ب����ه م���ج���ل���س رف����ت����ه ب������ود ض��م��ن 
ابراز تاسف از حوادث رخ داده 
ن��ف��ت خ��ص��وص��ا در  در صنعت 
پ���االی���ش���گ���اه ت����ه����ران، گ���ف���ت: در 
صنعت نفت ما با م��واد سمی 
س���روک���ار داری�����م ک���ه اس��ت��ن��ش��اق 

آن��ه��ا م��ی ت��وان��د م��ن��ج��ر ب��ه م��رگ 
ش�����ود ی����ا در م���������واردی ک�����ار ب��ا 
م���واد در ف��ش��ار ب���اال ان��ج��ام می 
شود و متاسفانه در ۶۰ واحد 
ب���االدس���ت���ی و۱۰  پ���ت���روش���ی���م���ی 
پاالیشگاه عظیم داریم و روزانه 
۹۰ م��ی��ل��ی��ون ل��ی��ت��ر ب��ن��زی��ن و ۸۰ 
میلیون لیتر گازوئیل مصرف 
می شودتجهیزات فرسوده ای 
وج���ود دارن���د ک��ه از ایمنی کار 

می کاهند..
زن����گ����ن����ه ب�����ا ب����ی����ان ای����ن ک����ه 

ت��ه��ران متعلق به  پ��االی��ش��گ��اه 
سهام عدالت است، اظهار کرد: 
پاالیشگاه تهران ۵۶ سال عمر 
ک����رده و واح���ده���ای���ی اس���ت که 
۸۰ تا ۹۰ س��ال عمر کردند در 
ح��ال��ی ک��ه ع��م��ر اس��ت��ه��الک یک 
واح����د پ��االی��ش��گ��اه��ی ح��داک��ث��ر 
ب���س���ی���اری از  ۳۰ س�����ال اس������ت. 
پاالیشگاه ها مستهلک شده اند 
و در تاسیسات جنوب هم ۱۰ 
مورد سوراخ شدن لوله داریم 
که منابعی ب��رای ب��ازس��ازی و 

نوسازی آن وجود ندارد.
س���ال ه���ای گ��ذش��ت��ه ای���ران 
ش���اه���د ح������وادث ب���س���ی���اری در 
ح����وزه ص��ن��ع��ت ن��ف��ت ب����وده که 
رون����دی رو ب��ه رش���د را در دو 
سه س��ال اخیر تجربه نموده 
اس��ت. از جمله مهم ترین این 
ح���������وادث م�����ی ت��������وان ب�����ه آت���ش 
سوزی میدان نفتی گچساران 
و آت�����ش س������وزی پ��ت��روش��ی��م��ی 
ب��وع��ل��ی در م��اه��ش��ه��ر و آت��ش 
سوزی پاالیشگاه تهران اشاره 

مکارم شیرازی: حادثه  به متام معنا يك فاجعه بود

انتقاد مراجع قم از اعتراض طالب در فیضیه
لندن : الشرق االوسط

ت��ج��م��ع ت���ع���دادی از ط��ل��ب��ه ه���ای ح���وزه 
علمیه در فیضیه در روز پنج شنبه گذشته 
ح���اال ب���ا واک���ن���ش ش��دی��د ب��رخ��ی از م��راج��ع 

تقلید در قم روبرو شده است.
ب����ه گ��������زارش ال����ش����رق االوس��������ط م���ک���ارم 
شیرازی در بیانیه ای ضمن تاکید بر قرار 
ای���ران در ش��رای��ط حساس تضعیف  گرفنت 
ح��وزه علمیه و مرجعیت و تهدید رئیس 
ج��م��ه��ور را ام�����ری ع��ج��ی��ب و ب���ی ض��اب��ط��ه 
شمرده و با انتقاد از سپاه تاکید کرد که 
سپاه نیز باید روشن سازند، آیا با اجازه 
ای��ن برنامه  آن ه��ا گ��روه��ى از سپاهیان در 

شرکت داشته اند؟

مکارم شیرازی همچننی از پالکاردی 
ک��ه رئ��ی��س ج��م��ه��ور را ت��ه��دی��د ب��ه م���رگ می 
ک���رد و ی��ک��ی از روح��ان��ی��ون آن را ب��ه دس��ت 
داشت انتقاد کرده و در اشاره ای ضمنی 
به شایعه کشته شدن هاشمی رفسنجانی 
در استخر فرح گفت که این پالکارد اعتراف 

ضمنی به مسائلی دیگر داشت
نوری همدانی نیز با انتقاد از تجمع 
طالب حوزه های علمیه در روز پنج شنبه 
تاکید کرد که متاسفانه قسمتی از مطالب 
س��خ��ن��ران جلسه و بعضی از ش��ع��ار ه��ا و 
دس��ت نوشته ها در تجمع فیضیه دقیقا 

در راستای اهداف دشمن بود.
او شعارهای دست نوشته شده را در 
ن��اراح��ت کننده دانسته  ای��ن تجمع بسیار 

و ع��ن��وان داش���ت: کسانی ک��ه ای��ن شعارها 
را ن��وش��ت��ن��د ب���ا ای���ج���اد ش��ب��ه��ه در م��وض��ع 
روح����ان����ی����ون آن ه����ا را رو در روی م����ردم 

بگذارند.
اش���اره م��ی ش��ود ک��ه ت��ع��دادی از طالب 
پ��ن��ج شنبه گ��ذش��ت��ه در  ح���وزه علمیه روز 
فیضیه قم تجمعی اعتراضی علیه دولت 
انجام دادند که با انتقاد دولت روبرو گشته 
و جهانگیری گفت که دود آن به چشم تمام 
نظامی رود. در این تجمع که خبرها حاکی 
از آن است که با حمایت برخی نیروهای 
ت��ن��درو و س��پ��اه پ���اس���داران ص���ورت گرفته 
بود پالکاردهایی وجود داشت که رئیس 
جمهور ای��ران را تهدید به مرگی شبیه به 

مرگ هاشمی رفسنجانی می کرد.

وزیر نفت ایران در حال پاسخ به پرسش های نمایندگان در مورد حوادث پاالیشگاه ها)خانه ملت(
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عرفات: إبراهيم القرشي 
محمد العايض وسعيد األبيض

شاهزاده خالد الفيصل  امير مكه ديروز 
درباره اقدامات اتخاذ شده برای خدمت رسانی 
به حجاج گفت: آنچه که از ولی عهد سعودی 
شنيده ام که مکه مکرمه و مشاعر مقدس در 
آستانه تحولی بزرگ هستند. تاکيد زيادی از 
طرف وی بر توسعه مکه و مشاعر مقدس دارد 
تا جزو شهرهای صدر جهان از لحاظ پيشرفت 

و تکنولوژی و خدمات رسانی باشد.  
او ادامه داد: در موسم حج امسال شاهد 
مديريت نوين و جديد بوديم و خدمات رسانی 
ب��ه ح��ج��اج ب��ه آس��ان��ی و روان���ی در ح��ال انجام 

است. 
ب��ه گفته م��س��ئ��والن ح��ج ام��س��ال بيش از 2 
اي��ن م��راس��م حضور  ميليون و 300 ح��اج��ی در 
پيدا کردند و در مناسک حج س��ال گذشته در 
مجموع ۲.۴ ميليون نفر زائر داخلی و خارجی 
برای انجام اين فريضه الهی عازم مکه و مدينه 

شدند.
ش�����اه�����زاده خ���ال���د ب����ن ف��ي��ص��ل ام���ي���ر م��ک��ه، 
همچننی با اشاره به پوشش خبری مراسم حج 
امسال، گفت، پيش از اين هرگز چننی پوشش 
رسانه ای باشکوهی با تعداد شرکت کنندگان 
و نحوه ادای مناسک  حج که امسال شاهد آن 
بوديم را نديده ام، اين موفقيتی بزرگ و بی نظير 

است.
شاهزاده خالد بن فيصل گفت: جهان به 
ام��ک��ان��ات س��ي��اس��ی، اداری و م���ادی پ��ادش��اه��ی 
ب��رای تبديل سفر ايمانی حج  عربی سعودی 

به سفری جذاب اعتراف می کند«
شاهزاده خالد الفيصل در ادامه تصريح 
ک��رد، نيروهای پليس سعودی در تالشند تا 
امنيت و آس��اي��ش ح��ج��اج بيت ال��ل��ه ال��ح��رام را 

فراهم کنند.
وی خطاب به نيروهای پليس کشورش 
گ��ف��ت: ج��ل��وی چ��ش��م ج��ه��ان��ي��ان م���ا را س���راف���راز 
کرديد، چه کسی پليسی را ديده که کفش های 
خود را درآورده و به يک زن حاج گذار تقديم کند 
و يا با آب حاج گذار ديگری را از خطر گرمازدگی 
ن���ج���ات ده�����د؟ اي���ن ه���ا ص��ح��ن��ه ه��ای ب��ی ن��ظ��ي��ری 

هستند که در هيچ جای جهان کنونی از توسط 
پليس اتفاق نمی افتد. در همه جای جهان اولنی 
واکنشی که پليس از خ��ود نشان می دهد اين 
اس��ت که دس��ت به اسلحه م��ی ش��ود، ام��ا اينجا 
پليس به يک حج گذار از حجاج بيت الله الحرام 
ماساژ داده است. اين اخالقی است که انسان 
مسلمان در اي���ن ک��ش��ور ب��ا آن آراس��ت��ه اس���ت و 

مايه عزت و افتخار ماست. به پيش که ما همه 
پشتيبان شما هستيم.

ف����ن آوری ه����ای  از  ادام������ه اس���ت���ف���اده  وی در 
پ��ي��ش��رف��ت��ه در ارائ������ه خ���دم���ات ب���ه ح���ج���اج بيت 
الله الحرام و مديريت مراسم حج را بی نظير 
توصيف ک��رد و گ��ف��ت: ب��ک��ارگ��ي��ری  ف��ن آوری ه��ا 
در خدمات رسانی به حجاج بی نظير و شاهد 

جهش بسيار بزرگی است و در سال های آينده 
اي��ن گفته م��ن را ب��ه ي��اد  خواهيد آورد ک��ه شهر 
م��ک��ه ي��ک��ی از ه��وش��م��ن��دت��ري��ن ش��ه��ره��ای ج��ه��ان 

خواهد بود.
پ�����روژه  گ����ف����ت:  ادام��������ه س���خ���ن���ان���ش  وی در 
الجمرات ما را به ياد ملک عبدالله که خدا او را 
رحمت کند و نيز شاهزاده متعب )بن عبدالله( 

که خدا او را شفای عاجل دهد، می اندازد. 
بنا به آمارهای رسمی وزارت حج سعودی 
بيش از دو ميليون حج گذار در ادای مناسک و 
فريضه حج امسال شرکت می کنند و نزديک به 
18 هزار تن از کارکنان پدافند غير عامل)دفاع 
مدنی( سعودی در حفظ ايمنی حجاج شرکت 
دارن����د و همچننی 30 ه���زار ک��ارم��ن��د در بخش 
ب��ه��داش��ت و درم����ان در 25 ب��ي��م��ارس��ت��ان و 180 
آمبوالنس برای فراهم کردن نيازهای احتمالی 
حجاج به خدمات و فوريت های پزشکی انجام 

وظيفه می کنند.
همچننی در راستای فراهم کردن خدمات 
و رفاه برای حجاج بيت الله الحرام دهها هزار 
از خيمه های مجهز به سيستم های برودتی در 
فاصله ميان جبل ع��رف��ات و شهر مکه مکرمه 

احداث شده است.
ب����ن����ا ب�����ه آم���������ار رس�����م�����ی س�����ع�����ودی ت����ع����داد 
پروازهای خارجی و داخلی اضافی برای انتقال 
حجاج تاکنون به 14 هزار پرواز رسيده است و 
بيش از 21 هزار دستگاه اتوبوس تا به امروز 

برای جابجايی حج گذاران به کار رفته است.
همچننی در راستای فراهم کردن خدمات 
ارتباطی و دسترسی حجاج به اينترنت 16 
ه��زار دک��ل مخابراتی و 3 ه��زار مرکز انترنت 
بی سيم )Wi-Fi( ايجاد شده و بيش از 8 هزار 
نسخه از قرآن کريم به همراه انواع ترجمه های 
آن ع��الوه بر کتب دينی ديگر توزيع خواهد 

شد.

وأذن في الناس بالحج

ASHARQ AL - AWSAT :  تدابیر ویژه برای  برای رویارویی با گرمازدگی و آفتاب زدگی  وزیر بهداشت سعودی به 
عرفات: محمد العايض

ب��ا تاکيد بر  وزي���ر بهداشت س��ع��ودی 
ب���رای مقابله با  ب��ه��داش��ت  آم��ادگ��ی وزارت 
ب��ي��م��اری ه��ای عفونی و واگ��ي��ردار گفت که 
اي��ن وزارت تدابير وي��ژه ای را ب��رای کنترل 
اين بيماری ها چه در گذرگاه های ورود به 
سعودی و چه در اثنای ادای مناسک حج 

در مکه و مشاعر مقدس دارد.
دکتر توفيق الربيعه در گفت وگويی 
اخ��ت��ص��اص��ی ب��ا »ال���ش���رق االوس�����ط« ضمن 
اش��اره به اي��ن نکته که وزارت بهداشت با 
ب��ه همزمانی موسم ح��ج ام��س��ال با  توجه 
م��اه اوت و دم��ای ب��االی ه��وا در اي��ن م��اه و 
برای رويارويی با گرمازدگی و آفتاب زدگی 
ب��رن��ام��ه ه��ای خ��اص��ی دارد ت��اک��ي��د ک���رد که 

در راس����ت����ای خ���دم���ت رس���ان���ی ب����ه ح���ج���اج، 
بينارستان های تابعه اين وزارت از ابتدای 
ماه ذی الحجه تا کنون ۷۰ عمل آنژيوگرافی 
قلب و ۱۷ عمل قلب ب��از و ۶ زاي��م��ان را به 

انجام رسانده اند.
ال��رب��ي��ع��ه گ��ف��ت ک���ه ن���ي���روه���ای وزارت 
ب���ه���داش���ت در خ�����الل م���وس���م ک���ن���ون���ی ح��ج 
حالتی از بيماری های همه گير را در مشاعر 
و در ميان حاجيان روي��ت نکرده اند ودر 
صورت مشاهده چننی حالت هايی آمادگی 
الزم برای کنترل آن را داشته و در اين راه 
ب��ا س��ازم��ان  ارت���ب���اط روزان�����ه و تنگاتنگی 
ب��ه��داش��ت ج��ه��ان��ی در راس���ت���ای آگ���اه���ی از 
بيماری های واگيردار در ميان کشورهای 

مبدا حجاج برقرار کرده اند.
وزي�����ر ب���ه���داش���ت ب���ا اش������اره ب���ه اي��ن ک��ه 

خدمات پزشکی که به حجاج ارائه می شود 
از روز ورود حاجيان به پادشاهی سعودی 
در اختيار آنان قرار خواهد گرفت گفت مه 

اي��ن خ��دم��ات هيچ ح��د و  م���رزی ن��داش��ت��ه و 
امکان انجام حجی آسان را به بيماران داده 
و حتی ويلچرهايی را در اختيار حجاج 
ن��ات��وان گذاشته اس��ت تا بتوانند مناسک 

حج را آسان تر به سرانجام برسانند.
اين وزي��ر سعودی به الشرق االوسط 
گفت که ۱۷۰۹ گ��روه تابع وزارت بهداشت 
ش��ام��ل پ��زش��ک��ان و  پ��رس��ت��اران در ۱۲ مرکز 
م��راق��ب��ت ه��ای پ��زش��ک��ی ک���ار ام�����داد رس��ان��ی 
و خ��دم��ت ب��ه ح��ج��اج را در م��ب��ادی ورودی 

انجام می دهند.
ب����رن����ام����ه ه����ای وزارت  م�������ورد  در  وی 
اي�����ن وزارت در  ک����ه  ک�����رد  اع������الم  ب���ه���داش���ت 
راس��ت��ای خدمت رسانی به حجاج در مکه 
و مدينه و مشاعر مقدسه ۲۵ بيمارستان 
با ۵۰۰۰ تخت آماده به کار دارد که از اين 

م��ي��ان ۵۰۰ تخت مخصوص مراقبت های 
ويژه است و افزود که عالوه بر اين وزارت 
ب��ه��داش��ت ۵۰۰ ت��خ��ت اورژان�����س را در ۱۵۵ 
مرکز بهداشت ب��رای مقابله با حالت های 

بحران آماده کرده است.
ال��رب��ي��ع��ه ب���ا اش�����اره ب���ه اي���ن ک���ه وزارت 
بهداشت ۳۰ ه��زار نفر از کارکنان خود را 
در راستای خدمت رسانی به حجاج آماده 
ک��رده گفت ک��ه اي��ن اف���راد شامل پزشکان و 
پرستاران و بهياران  و نيروهای خدماتی 
ان��د که ک��ار خدمت رسانی به حجاج را در 
مشاعر مقدسه به انجام می رسانند و افزود 
که در اين ميان وزارت بهداشت ۱۰۰ گشت 
بهداشتی و پزشکی را برای امدادرسانی 
و ارائه بهترين خدمات پزشکی به حجاج 

در سرتاسر مشاعر مقدسه به کار گيرد.

بیش از دو میلیون و 300 نفر در عرفات؛ وزیر حج از موفقیت خدمات الکرتونیک خرب می دهد

خالد الفیصل: مکه و مدینه در آستانه حتول بزرگی هستند

تصويرى هوايى از استقرار حجاج بر روى جبل الرحمه در عرفات ديروز )عكس: بشير صالح(
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اپلیکیشین هایی برای راحتی حجاج در مناطق مشاعر مقدس 

پادشاهی سعودی فناوری دیجیتال را برای خدمت به حجاج به کار می گیرد 
جده: }الشرق االوسط{

پادشاهی سعودی برنامه های عملیاتی 
ب��ا استفاده  ام��س��ال را  ب���رای ح��ج  خ��ود 
از  و  ک���رده   تقویت  ش��دن  دیجیتالی  از 
این  ارتباطی در  فناوری های  پیشرفته ترینن 
زمینه به کمک گرفته است تا مهمانان الهی 
بتوانند فریضه حج را با آسانی هر چه بیشتر 

به جای بیاورند. 
پادشاهی سعودی در برنامه های عملیاتی 
از  کامل  مجموعه ای  آماده سازی  بر  خود 
خدمات و تسهیالت حساب باز کرده است . 
در تاکید این موضوع »محمد صالح بن طاهر 
بنتن« وزیر حج و عمره پادشاهی سعودی 
خبرنگاران  از  گروهی  با  که  نشستی  طی 
گفت:»  داشت  اسالمی  مختلف  کشورهای 
با  امسال  حج  در  تکنولوژی  از  استفاده 
ارتباطات و  فناوری  از بکارگیری  استفاده 
فناوری های هوشمند، برای  به  پیوند آن 
قابل توجه خواهد   ، هماهنگ کردن حجاج 
تا سال  داد »  بود«. وی همچنین توضیح 
2030 تمام خدمات حج الکترونیکی خواهد 

شد«. 
بنتن همچنین عنوان کرد »اگر بارهای 
خود را گم کردید و یا نیازمند مراقبت پزشکی 
این  دچ��ار سانحه ای شده اید،  یا  و  هستید 
مشکالت شما خیلی سریع رفع خواهد شد« 
پادشاهی سعودی در  وی همچنین بر عزم 
عملیات جابجایی حجاج تاکید کرده و گفت »تا 
جایی که ممکن است روند عملیات جابجایی 
از لحاظ سالمت، امنیت، حمل و نقل و اقامت 

آسان خواهد شد« 
از تحول  تکنولوژی به عنوان جزئی 
عنوان  تحت  سعودی  پادشاهی  دیجیتالی 
»چشم انداز 2030« برای بهبودی خدمات 
حج و تغییر مفاهیمی که بیش از صد سال 
به آن خو گرفته بودند، به کار گرفته شد. در 
تمام فضاهای  به  اخیر تکنولوژی  سال های 
حج از خرید اینترنتی بلیت گرفته تا عکس 
منتشر  اینترنت  در  که  ی��ادگ��اری ای  ه��ای 
می شود و مراجعی که از طریق اینترنت به 
سوال ها پاسخ می دهند، رخنه کرد. و مراسم 
کننده ترین  دنبال  پر  از  به یکی  تبدیل  حج 
موضوع ها چه داخل مسجد الحرام  چه در 

تمام دنیا شده است. 
آمادگی  ضمن  عمره  و  ح��ج  وزارت 
برای ساده سازی حرکت حجاج در مشاعر 
مقدس، تعدادی اپلیکیشن هوشمند نیز تهیه و 
تدارک دیده است که مهمترین شان اپلیکیشن 
»مناسکنا« است که خدمات زیادی از طریق 
به زبان های عربی،  دستگاه های هوشمند 
اردو، ترکی، ماالیی،  انگلیسی، فرانسوی، 

وبنگالی ب حجاج ارائه می دهد. 
تماس های  شماره  اپلیکیشن  این  در 

اضطراری که ممکن است حجاج در طول 
فریضه حج به آن نیاز پیدا کنند وجود دارد به 
اضافه اینکه حجاج می توانند از طریق آن با 
وزارت حج و عمره در ارتباط باشند. همچنین 
خدماتی  پیامک های  حاوی  اپلیکیشن  این 
آگاه سازی و راهنمایی های الزم  در زمینه 
است. و از دیگر امکانات آن اوقات شرعی، 
مساجد،  نزدیکترین  شناسایی  ی��اب،  قبله 

هواشناسی، تبدیل ارز و غیره می باشد. 
اپلیکیشنی برای  وزارت حج همچنین 
حجاج  الکترونیکی  دستبندهای  شناسایی 
راه اندازی کرده است که هدف از آن کمک 
به آژانس های رسمی در تعیین تعداد حجاج 
هنگام ادای فریضه حج در پادشاهی سعودی 

است. 
این اپلیکیشن به نمایندگان این آژانس ها 
این قابلیت را می دهد که با کنترل دستنبدهای 
حجاج به اطالعات شخصی آنها و بسته های 

خدماتی تقدیمی به آنان، دست پیدا کنند. 
نیز  س��ع��ودی  پ��ادش��اه��ی  پست  اداره 
و  حج  »هدایتگر  عنوان  تحت  اپلیکیشنی 
دیجیتالی  نقشه های  مختص  که  عمره« 
منطقه مشاعر مقدس و مدینه منوره است 
احداث کرده که دارای اطالعاتی راجع به 
مشاعر  چادرهای  پایگاه ها،  ساختمان ها، 
مقدس، مسیر ها، خیابان ها، محله ها، محدوده 

مشاعر، خدمات، دستشویی های عمومی و 
عالیم است. 

خصوص  در  حجاج  راهنمایی  ب��رای 
اپلیکیشن  تعدادی  آداب آن  مناسک حج و 
راه اندازی شد که مهمترین آنها اپلیکیشن 
»طواف حج و عمره« می باشد که تعدادی 
آنها  مهمترین  که  می دهد  ارائ��ه  خدمات 
راهنمای هوشمند خدمات و اماکن داخل حرم 

است. 
فناوری اطالعات  ارتباطات و  وزارت 
پادشاهی سعودی در راستای تالش های این 
بخش همزمان با تالش های دیگر بخش های 
بکارگیری  زمینه  در  خصوصی  و  دولتی 
ادای  سازی  ساده  برای  امکانات  بهترین 
اندازی  به راه  اقدام  مناسک حج زائ��ران، 
»حج هوشمند« روی پورتال »سعودی« 

کرد. 
این وزارت عنوان کرد که این اقدام شامل 
خدمات دیجیتال و فهرستی از اپلیکیشن های 
تعاملی )تعیین مناسک، کمک به حجاج در 
استفاده از تکنولوژی برای جابجایی مابین 
راهنمایی های  و  دستورالعمل ها  مشاعر، 
فناوری شده، اپلیکیشن های سالمت و دولتی 
که در مکه مکرمه و مدینه منوره مورد 

استفاده حجاج قرار می گیرند( می باشد. 
این مجموعه هوشمندی که  بر  عالوه 

ارائه می دهند،  این وزارت و شرکای آن 
ماه گذشته برنامه نویسانی از اقصی نقاط 
در  تا  آمدند  گرد هم  جهان در شهر جده 
جهت رفع موانعی که در موسم حج بوجود 
ابتکار راهکارهایی فنی  به  می آیند دست 
بزنند و همه این اتفاقات ضمن یک مسابقه 
برنامه نویسی تحت عنوان » هکاتون حج« 
اتفاق افتاد  که از بزرگترین رویدادهای فنی 

خاورمیانه بود. 
و  دهندگان  توسعه  از  عظیمی  خیل 
برای  مسابقه  ای��ن  در  کامپیوتر  طراحان 
با  اف��زاری بخش های مرتبط  پیشرفت نرم 
موسم حج و خدمات و چالش های آن شرکت 
این چالش ها اغذیه و  کردند که مهمترین 
نوشیدنی ها، سالمت عمومی، راهکارهای 
کنترل  نقل، مدیریت جمعیت،  مالی، حمل و 
حرکت عبور، آماده سازی های سفر،  اقامت، 
و  اسکان  پسماندها،  و  زباله ها  مدیریت 

راهکارهای ارتباطی می باشد. 
برندگان خود  نهایت  این مسابقه در  و 
اپلیکیشن  اول آن را  را شناخت و جایگاه 
»ترجمان« کسب کرد که سعی در برطرف 
کردن مشکالت تفاوت زبانی حجاج دارد از 
این طریق که تابلوهای راهنما را با اسکن 

کردن ترجمه می کند. 
پول  اپلیکیشن »کیف  را  دوم  جایگاه 

حجاج« کسب کرد که به حجاج این امکان 
را می دهد تا بدون حمل پول نقد و یا حتی 
کارت  های بانکی، پرداخت های مالی خود را 

انجام دهند. 
اندازها« که جایگاه  اپلیکشین »چشم 
سوم را بدست آورد شبکه ای اجتماعی برای 
حجاج است که شامل متن ها، عکس ها و 

داده ها است. 
عالوه بر آن گروهی از زنان پادشاهی 
اپلیکیشنی  اری��ت��ره ای  و  یمنی  سعودیی، 
از  با استفاده  اورژان��س  طراحی کردند که 
تکنولوژی مکان یابی، با سرعت بیشتری به 
اشخاصی که نیاز به خدمات پزشکی دارند 

دسترسی پیدا می کند. 
چهار دانشجو نیز اپلیکیشن »راهنمای 
مجازی« را اختراع کردند که استفاده کننده 
آن میتواند بوسیله آن دوستان خود را در 
دستبندی  از  استفاه  با  ش��دن  گم  ص��ورت 

بلوتوثی، پیدا کند. 
پادشاهی سعودی در نظر دارد که ضمن 
برنامه تحول دیجیتالی »چشم انداز 2030« 
مبنی بر استقبال از 6 ملیون زائر در موسم 
حج و 30 میلیون عمره کننده در طول سال، 
مجموعه خدمات ارائه شده به حجاج را  با 
ادغام ابزراهای لجستک با خدمات فناوری 

ارتباطات، تقویت کند. 

نمايى از حضور حاجيان موبايل به دست بر روى كوه عرفه ديروز عصر )ا.پ.ا(
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انجام 20 عمل قلب باز بر روی حجاج
 در شهرک پزشکی ملک عبدالله

منا : الشرق االوسط

شهرک پزشکی ملک 
م��ک��ه مکرمه  ع��ب��دال��ل��ه در 
از 358  ب���ی���ش  ت���اک���ن���ون 
عمل تخصصی قلب بر 
ال��ل��ه  ب���ی���ت  روی ح���ج���اج 
الحرام انجام داده است.

بنا به گزارش الشرق 

االوسط به نقل از منابع 
مطلع در وزارت بهداشت 
س��������ع��������ودی، ب�������ر اس�������اس 
ج����دی����دت����ری����ن آم�����اره�����ای 
از  پ������زش������ک������ی،  ش�������ه�������رک 
ابتدای ماه ذوالقعده تا 
7 ذوال���ح���ج���ه، 338  روز 
ع����م����ل ک���ات���ت���ری���زاس���ی���ون 
قلب و 20 عمل جراحی 

قلب باز بر روی حجاج 
ک�������ش�������وره�������ای م���خ���ت���ل���ف 

انجام شده است. 
وزارت  گ�����ف�����ت�����ه  ب��������ه 
ان��واع خدمات  بهداشت 
م�������رب�������وط ب�������ه ب����ی����م����اری 
از ج��م��ل��ه  ق����ل����ب����ی  ه��������ای 
ج���������راح���������ی ق������ل������ب ب���������از، 
کاشت  کاتتریزاسیون، 

دس����ت����گ����اه ه������ای ت��ن��ظ��ی��م 
ض����������رب����������ان، و درم������������ان 
نارسایی ه��ای مختلف 
م��ل��ک  ق���ل���ب���ی در ش���ه���رک 
عبدالله مکه مکرمه  به 
رای������گ������ان و در  ص��������ورت 
ت���م���ام ط����ول م���وس���م ح��ج 
به زایران سرزمنی وحی 

ارائه می شود.
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تصويرى از نماى باال كه مسيرهاى تردد حجاج در منا را نشان مى دهد )ا.پ.ا(

 وزارت بازرگانی: توزیع 95 میلیون بسته  غذایی مشاعر  
منا – الشرق االوسط

ب�����ا ورود  ه����م����زم����ان 
حاجیان بیت الله الحرام 
به مشاعر مقدسه » منا، 
عرفات، مزدلفه« وزارت 
ب����ازرگ����ان����ی و س���رم���ای���ه 
گذاری کشورمان نظارت 
بر ورود م��واد غذایی و 
آش���ام���ی���دن���ی ب���ه م��ش��اع��ر 
ک����رده  آغ�������از  را  م���ق���دس���ه 

است.
ب�������ن�������ا ب����������ه گ�������������زارش 
ال��ش��رق االوس����ط ب��ه نقل 
ب�����ازرگ�����ان�����ی  وزارت  از 

پادشاهی سعودی طی 
پنج روز گذشته بیش از 
43 میلیون بسته  غذایی 
میلیون   35 و همچننی 
بطری آبمیوه، لبنیات، 
13 میلیون قطعه  نان و 
4 میلیون بسته  غذایی 
آم�����اده  ب��ه��داش��ت��ی ب��رای 
ت���وزی���ع م���ی���ان ح��اج��ی��ان 
ب��ی��ت ال��ل��ه ال���ح���رام داخ���ل 
م����ش����اع����ر م����ق����دس����ه ش����ده 

است.
وزارت  ب��������ازرس��������ان 
ب����ازرگ����ان����ی و س���رم���ای���ه 
گذاری سعودی افزون بر 

از ماشنی های  ب��ازرس��ی 
ح������ام������ل م������������واد غ�����ذای�����ی 
از کافی  ب���رای اطمینان 
ت���وزی���ع  ب������رای  ب������ودن آن 
ت��م��ام  م���ی���ان زائ��������ران در 
24 س���اع���ت ش��ب��ان��ه روز 
ف���روش���گ���اه ه���ای م���واد  از 
غذایی بازدید نموده و 
از ت��اری��خ م��ص��رف م��واد 
غ���ذای���ی ق��اب��ل ف����روش در 
این فروشگاه ها اطمینان 

حاصل می کنند.
ب����ازرگ����ان����ی  وزارت 
گ������������ذاری  و س�������رم�������ای�������ه 
پ�������ادش�������اه�������ی س�����ع�����ودی 

ه������ای خ���ود  ب���ی���ان���ی���ه  در 
ت���أک���ی���د ک��������رده اس������ت در 
م�������ج�������ازات ک����س����ان����ی ک���ه 
ب���ا ت���وزی���ع م����واد غ��ذای��ی 
ت���اری���خ م��ص��رف گ��ذش��ت��ه 
س����ام����ت����ی ح����اج����ی����ان را 
ب�����ه خ�����ط�����ر م������ی ان������دازن������د 
ه���ی���چ ک���وت���اه���ی ن���ک���رده، 
ک����ن����ن����دگ����ان  م������ص������رف  و 
م���واد غ��ذای��ی می توانند 
ش����ک����ای����ت ه����ای خ�������ود را 
ب���ه ش���م���اره  »1900« یا 
پ����ای����گ����اه  ال���ک���ت���رون���ی���ک���ی 
وزارت بازرگانی ارسال 

کنند.

150  گروه هال احمر آماده 
 خدمات رسانی در منا

 منا : الشرق االوسط

س�����������ازم�����������ان ه������������ال اح�����م�����ر 
پ����ادش����اه����ی س����ع����ودی ب����ا ت��م��ام 
ن��ی��رو آم���اده  خ��دم��ت رس��ان��ی به 
ح��اج��ی��ان ب��ی��ت ال���ل���ه ال���ح���رام در 
روز نهم ذوالحجه در سرزمنی 

عرفات است.
ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس��ط 
ب����ه ن���ق���ل از خ����ب����رگ����زاری رس��م��ی 
سعودی ای��ن س��ازم��ان در همنی 
راستا 33 مرکز درم��ان��ی مجهز 
ب����ه ک������ادر پ���زش���ک���ی م��ت��خ��ص��ص، 

پ���ی���ش���رف���ت���ه ت���ری���ن دس���ت���گ���اه ه���ای 
پزشکی و داروهای الزم و بیش 
از 26 پ��ای��گ��اه و 355 ک��ارم��ن��د از 
ج���م���ل���ه 19 پ����زش����ک ع���م���وم���ی، 9 
پزشک متخصص، 100 نیروی 
داوط��ل��ب و 11 ن��اظ��ر و ت��ع��دادی 
نیروی فنی و اداری، 150 گروه 
امدادی برای خدمت به حاجیان 

تدارک دیده است.
خبرگزاری رسمی با اشاره 
ب��ه م��اش��نی آالت بسیج ش��ده در 
م���ش���اع���ر م���ق���دس���ه در راس����ت����ای 
خ��دم��ت رس��ان��ی ب��ه ح��ج��اج بیت 

الله در موسم حج امسال عنوان 
کرده است گروه امدادی سازمان 
هال احمر در سرزمنی عرفات و 
مشعر مزدلفه تاش می کند با 
بیش از 95 آمبوالنس مجهز و 
پیشرفته در نظر گرفته شده از 
360 آمبوالنس مورد استفاده در 
موسم حج امسال، خدمات خود 
را به میهمانان الهی ارائه کند.

پ���ن���ج ه��ل��ی  ب�����ر آن،  ع��������اوه 
کوپتر و چرخبال امدادی مجهز 
در عرفات و مزدلفه آماده  تعامل 

با هرگونه حادثه ای هستند.

پخش HD مناسک حج امسال
منا – الشرق االوسط

رس����ان����ی  اط����������اع  وزارت 
پادشاهی سعودی عنوان کرده 
است که امسال پخش مناسک 
ب��ا کیفیت HD بر  ح��ج ام��س��ال 
روی ش����ب����ک����ه ه����ای اج���ت���م���اع���ی 
»تویتر و فیسبوک« و همچننی 

یوتیوپ آغاز نموده است.
دک���ت���ر ع���ب���دال���ل���ه امل���غ���ل���وث، 
م�������دی�������ر رواب����������������ط ع������م������وم������ی و 
سخنگوی وزارت اطاع رسانی 
پادشاهی س��ع��ودی در گفت و 
گ��وی��ی ت��اک��ی��د ک���رد ای���ن برنامه 

بنابر دستور ع��واد بن صالح 
ال����ع����واد وزی������ر اط������اع رس���ان���ی 
ب���ع���ن���وان ه����دی����ه ای از س���وی  و 
وزارت اط���اع رس��ان��ی ب��ه همه  
مسلمانان جهان اجرا می شود.

امل���غ���ل���وث در ای������ن گ���ف���ت و 
گو با بیان جزئیات ای��ن اق��دام 
وزارت خانه گفت وزارت اطاع 
رسانی 19 کانال به شش زبان 
زن���ده  دن��ی��ا: ع��رب��ی، انگلیسی، 
ف���ران���س���وی، و  م�������االوی،  اردو، 
آمل���ان���ی ب����رای پ��وش��ش خ��دم��ات 
ص���ورت گ��رف��ت��ه ب���رای حاجیان 

راه اندازی کرده است.

ب���ه ذک���ر اس���ت وزارت  الزم 
اط�����������اع رس�������ان�������ی پ�����ادش�����اه�����ی 
سعودی حساب »الحج 1439« 
پ���وش���ش  ب��������رای  ت���وی���ت���ر  را در 
مناسک حج راه ان���دازی نموده 
که روزانه بیش از 120 پیام در 

این راستا منتشر می کند.
ه��م��چ��ن��نی در گ���ام���ی دی��گ��ر 
ب��رای گسترش پوشش رسانه 
ای روی�����داد ح��ج وزارت اط��اع 
رس�������ان�������ی س�������ع�������ودی پ����ای����گ����اه 
https://hajj.media.gov.sa  را 
ب������رای پ���وش���ش ت�����ازه ه�����ای ح��ج 

راه اندازی کرده است.

طوالنی ترین پیاده  راه جهان با 500 هزار متر سنگفرش شد
منا – الشرق االوسط

طوالنی ترین پیاده راه جهان در چهار مسیر رفت و برگشت 
به طول 25 کیلومتر به درازای مشاعر مقدس با 500 هزار متر 

با سنگفرش هایی از نوع »انترلوک« سنگفرش شد.
به گزارش الشرق االوسط، طول چهار مسیر این پیاده راه 
شامل مسیر اول 5 هزار و 100 متر، مسیر دوم 7 هزار و 580 
متر، مسیر سوم 7 هزار و 556 متر و مسیر چهارم 4 هزار و 

620 متر است. 
در طول این مسیرها که از جبل الرحمه در مشعر عرفات تا 
مزدلفه را شکل می دهد، 500 قطعه حفاظ بتنی، هزار صندلی 

برای استراحت حجاج پیاده در نظر گرفته شده است.
در حاشیه این پیاده راه 57 بیلبورد ارشادی و آموزشی و 
بیش از 400 ستون روشنایی طراحی شده با آخرین تکنولوژی 

روز نصب شده است. 
این پیاده راه همچننی با چترهای ب��زرگ و نیز آب پاش 
ن��ور مستقیم  از  ب��ه منظور حمایت حجاج  ه��ای خنک کننده 

آفتاب و گرما طراحی شده است.
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مكه: )}الشرق األوسط{(

زائ���������ران ب����ه س���م���ت ج����وان����ی ک����ه ک��ت��ی 
خاکستری  بر تن دارد و نشانه مترجم 
ب��ودن او اس��ت می روند تا از او در مورد 
ک���ن���ار او در م��س��ی��ر مسجد  ک���ه در  ب���ن���ری 
ال��ح��رام در مکه نصب ش��ده – و راج���ع به 
ترجمه خطبه نماز روز عرفه به چند زبان 

است - پرس و جو کنند.
او ب����ه زب�������ان ف����ران����س����وی ب����ه زائ�������ران 
توضیح می دهد که چگونه از برنامه ای که 
روی تلفن همراه نصب می شود استفاده 
کنند تا از خدمات ترجمه همزمان خطبه 

برای غیر عرب زبانان، استفاده کنند.
زائران از همه جای دنیا به سمت مکه 
می آیند و به زب��ان ه��ای مختلف صحبت 
می کنند و ص��ده��ا ه���زار زائ����ری ک��ه زب��ان 
ن��م��ی ش��ون��د، می توانند  ع��رب��ی را متوجه 
از خ��دم��ات گ���روه م��ت��رج��م��ان ب���رای ج��واب 

سوال هایشان کمک بگیرند.
روز شنبه ن��زدی��ک ب��ه ی��ک میلیون و 
سیصد هزار مسلمان که از همه جای دنیا 
به مکه آمده اند شروع به ادای مناسک حج 

که رکن پنجم دین اسالم است میکنند.

»م������������ازن ال������ص������اع������دی« ک������ه م���س���ئ���ول 
م����ت����رج����م����ان م����س����ج����د ال�������ح�������رام اس��������ت ب��ه 
خ��ب��رگ��زاری »ف���ران���س پ����رس« م��ی گ��وی��د: » 
80 درصد کسانی که برای حج خانه خدا 
می آیند عرب نیستند و زبان اردو پس از 
زبان انگلیسی زبان اکثریت زائران است.«
در خیابان های شهر زائ���ران ع��رب و 
آسیایی و اروپ��ای��ی وآف��ری��ق��ای��ی ک��ن��ار هم 
راه م��ی رون��د و اش��ت��راک خاصی ج��ز دین 
ندارند. بیشتر آنها جز به زبان خود که 
زب��ان��ی غیر ع��رب��ی اس���ت، ب��ه زب��ان��ی دیگر 
ح���رف ن��م��ی زن��ن��د و ه��م��ن ب��اع��ث ب��وج��ود 
آمدن مشکالت تعاملی برای آنها می شود.

80 مرتجم به 8 زبان
در بخش اطالع رسانی 80 مترجم به 
صورت 24 ساعته برای راهنمایی زائران 
ب��ه زب��ان ه��ای انگلیسی،  ک��ار می کنند ک��ه 
فرانسوی، فارسی، ماالیی، ترکی، چینی، 
ه��وس��ای��ی و زب���ان اردو ک��ه زب���ان اکثریت 

حجاج است، خدمات ارائه می دهند.
مترجمان کتی خاکستری رنگ بر تن 
دارند که روی آن زبانی که با آن صحبت 

می کنند مشخص شده است تا زائران به 
راح��ت��ی ب��ه مترجم زب���ان خ��ود دسترسی 

پیدا کنند.
یکی از این زائ��ران »سمیر فارتیشا« 
اس����ت ک���ه از ج���زی���ره رئ���ون���ی���ون در ک��ن��اره 
اقیانوس هند برای ادای مناسک حج آمده 

است و به زبان عربی صحبت نمی کند.
ب����ا خ���ب���رگ���زاری  ک����ه  او در ص��ح��ب��ت��ی 
»فرانس پ��رس« داشته اس��ت با اش��اره به 
وج���ود خ��دم��ات مترجمن در راهنمایی 
زائ��������ران در ام�������وری ه���م���چ���ون م���ن���اس���ک و 
س��واالت��ش��ان می گوید :»ل��زوم��ی ن���دارد به 
زبان عربی آشنا باشیم، چرا که مترجمان 
خیلی بهتر م��ی ت��وان��ن��د م��ا را راهنمایی 

کنند«.
»ع�����ب�����د امل������وم������ن ال�����س�����اک�����ت« م���ت���رج���م 
آم���اده کمک  تونسی می گوید ک��ه همیشه 
رس���ان���ی ب���ه زائ������ران اس���ت و در صحبتی 
ک��ه ب��ا خ��ب��رگ��زاری »ف��ران��س پ���رس« داشته 
است عنوان می کند:» زائران را در اموری 
همچون فهمیدن تابلوها و نقشه ها کمک 
می کنیم. ما به ده زبان در ترجمه و پنج 

زبان در رادیوها کار می کنیم«.
او ب��ا خ��ن��ده اض��اف��ه م��ی ک��ن��د ک��ه بعد 

از راهنمایی زائ��ران »برخی از آنان از ما 
شماره تفلن می خواهند تا در مواقع لزوم 

به آنها کمک کنیم.«
در اط�������راف م��س��ج��د ال����ح����رام ب��ع��ض��ی 
اوق������ات ب��ن��ره��ای��ی ب���ه زب�����ان ه����ای اردو و 

انگلیسی و غیره نصب می شود.
ال��ح��رام از طریق بخش هایی  مسجد 
ح�����رف�����ه ای، خ����دم����ات ت���رج���م���ه ای م��ت��ف��اوت 
ب���ه ح��ج��اج ارائ�����ه م���ی ده���د. و ی��ک��ی از ای��ن 
بخش ها مخصوص ترجمه خطبه های 
دینی همچون خطبه نماز جمعه و خطبه 
عرفه بوسیله افرادی متخصص در زمینه 

ترجمه اینگونه منت ها است.
بخشی دیگر نیز وج��ود دارد ک��ه در 
زمینه فتوا دادن به زبان های مختلف کار 
می کند و از طریق خط تماس اضطراری به 
زائرانی  که نمی توانند آنجا حضور پیدا 

کنند، به ده زبان خدمات ارائه می دهد. 
زائ���ران ب��ا ای��ن بخش ب���رای ب��ه پاسخ 
س���واالت دی��ن��ی اض��ط��راری خ��ود راج���ع به 
حج و دیگر موضوعات تماس می گیرند.
ک�����ه در  ب���خ���ش���ی دی����گ����ر وج�������ود دارد 
محوطه حرم مستقر هستند و در زمینه 

مسیریابی به زائران کمک می کنند.

وأذن في الناس بالحج

اختراع احرامیمترجمان 24 ساعته در مکه برای خدمت به حجاج
 با تکنولوژی نانو سیلور

مكه مكرمه: محمد العايض

ج������وان������ی س������ع������ودی م�����وف�����ق ش������د ب��ا 
ن��ان��وس��ی��ل��ور  ت���ک���ن���ول���وژی  از  اس����ت����ف����اده 

احرامی درمانی ابداع کند.
هدف از این اختراع آن است که مانع 
از انتشار بیماری های باکتریال در میان 
ح��اج��ی��ان خ��ان��ه خ���دا در ام��اک��ن ش��ل��وغ و 
بخصوس در هنگام ادای مناسک حج در 

مشاعر مقدسه شود. 
حیدر الیامی جوان ۳۲ ساله سعودی 
که دیروز برای نظارت بر توزیع تعدادی 
از اح��رام ه��ای تولید ش��ده در شکتش در 
مشاعر مقدسه بود در گفت وگو با الشرق 
االوس��ط گفت که نقطه آغاز و ایده اولیه 
این کار برآمده از سنت ها و عادت هایی 
اس��ت که نیاکان ما در راستای استفاده 
از نقره در پاکسازی زخم ها با آن آشنا 
ب��ودن��د؛ س��ن��ت ه��ای��ی ک��ه در ت��م��ام ج��وام��ع 
عرب نمونه هایی از آن را مخصوصا در 
پاکسازی ظ��روف آب با استفاده از نقره 

می شد دید.
الیامی با اشاره به این که نقره یکی از 
مواد اولیه به کار رفته در تکنولوژی نانو 
سیلور است که در آن نانو در بافت پارچه 
م��ورد استفاده ق��رار می گیرد گفت که با 
توجه به دش��واری های ناشی از انتقال 
ب��اک��ت��ری ب��ن ح��ج��اج در اوق����ات شلوغی 
ای����ده ی  و در ه��ن��گ��ام ادای م��ن��اس��ک ح���ج 
اس��ت��ف��اده از ن��ق��ره در ت��ول��ی��د پ��ارچ��ه ه��ای 
نانو سیاور برای بافت پارچه های احرام 
به ذهن من خطور کرد تا بتوان از انتقال 

باکتری جلوگیری نمود.
این ج��وان سعودی با اش��اره به این 
ک���ه ب���ا ت��م��اس ه��ای��ی ک���ه ب���ا ک��م��ک ی��ک��ی از 
ام��ارات با شرکت های آملانی  شهروندان 
فعال در زمینه نانو سیلور برقرار کرد 
ای����ده اش را مهیا نمود  م��ق��دم��ات اج����رای 
گ��ف��ت وق��ت��ی ک��ه ب��ا ای���ن ش��رک��ت ه��ا تماس 
ب��رق��رار ک���ردم ب��ه آن ه���ا نمی گفتم ک��ه ای��ن 
پ��ارچ��ه ب���رای اح���رام م���ورد اس��ت��ف��اده ق��رار 
خواهد کرفت چون که آن ه��ا تصوری از 
اح��رام نداشتند. من به آن ه��ا گفته بودم 
که برای تولید یک روپوش بهداشتی به 

پارچه نیاز دارم. 
ال��ی��ام��ی ع��ن��وان م��ی ک��ن��د ک��ه علی رغم 
آن ک���ه تخصص وی در ب��ازاری��اب��ی اس��ت 
و نه در نانو تکنولوژی اما با این وجود 
ب��ازدی��د از  ای���ن زم��ی��ن��ه و  مطالعاتش در 
کارکاه های متخصص در این کار به او 
در شناخت بیشتر این حوزه کمک کرده 
و حتی توانسته است مدارکی تخصصی 
از جمله از مرکز آملانی SGS و دانشگاه ام 

القرای سعودی کسب کند.

تعدادى از حجاج بر كوه عرفه ديروز )ا.پ.ا(
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تعدادی از حجاج و مسئوالن 
حج کانادایی گفتند که حکومت 
پادشاهی سعودی باعث شد که 
ترس آنها از مشکل سیاسی او با 
اتاوا بریزد چرا که مالحظه کردند 
پادشاهی سعودی مشکل خود با 
ای���ن ک��ش��ور را از ح��ج��اج آن��ج��ا که 
ب���رای ادای م��ن��اس��ک ح��ج آم��ده ان��د 

جدا کرده است. 
دی�����روز »ال���ش���رق االوس������ط« از 
ی���ک���ی از ک���م���پ���ن ه���ای ح����ج ک���ان���ادا 
دیدار کرد تا از برداشتی که حجاج 
آنها از حج دارند و از احساسات 
م��ع��ن��وی ای ک��ه در م��ش��اع��ر مقدس 

تجربه می کنند جویا شود. 
»ندیم محمد علی« گفت که او 
قبل از آمدن به پادشاهی سعودی 
ت��رس داش��ت و دلیل آن » ت��رس از 
ت���اث���ی���ر م��ش��ک��ل س���ی���اس���ی ب���وج���ود 
آم���ده م��ی��ان پ��ادش��اه��ی س��ع��ودی و 
ک��ش��ورش در اح��س��اس��ات معنوی 
و اج��رای مناسک حج ب��وده است 
ولی با استقبال بینظیر پادشاهی 
سعودی و نماینده های آن روبرو 
ن���م���ی دان���م  ش����دی����م و در ح��ق��ی��ق��ت 
چ���ط���ور از آن���ه���ا ت��ش��ک��ر ک���ن���م، م��ن 
بخاطر تمام خدمات واالیی که به 

ما ارائه دادند سپاسگزارم.« 
»ندیم« همچنن عنوان کرد» 
واقعا فکر می کردم که این مشکل 
س��ی��اس��ی ب��ر م��ع��ن��وی��ات ح��ج��اج و 
کارهای اداری ما تاثیر بگذارد و 
از این بابت نگران بودم ولی آنچه 
دیدم دقیقا عکس تصورات من بود 
و باعث شد ت��رس من بریزد چرا 

ک��ه همه چیز از امینت وآس��ای��ش 
گرفته تا حس اطمینان در موسم 
حج، کامال عادی و برقرار بود و از 
حکومت پادشاهی سعودی کمال 

تشکر را دارم«. 

مشکل سیاسی دو کشور تاثری 
منفی بر حجاج نداشت

»یوسف بیدات« رهبر یکی از 
کمپن های ک��ان��ادای��ی نیز عنوان 

کرد »الزم به ذکر می دانم که حجاج 
کانادایی هیچ مشکلی پیدا نکردند 
ب��ل��ک��ه ب��رع��ک��س، آن��ه��ا ب��ا استقبال 
خ�����وب�����ی روب����������رو ش�����دن�����د و ه��ی��چ 
اتفاق بدی نیفتاد و به نظرم این 
مشکل سیاسی میان دو حکومت 
است و الحمدلله روی حضور ما 
بعنوان حجاج کانادایی در خاک 
پ��ادش��اه��ی س��ع��ودی ت��اث��ی��ر منفی 

نخواهد گذاشت«. 

وی با بیان این که »به حکومت 
پادشاهی سعودی تبریک می گویم 
ب��ه خ��اط��ر موفقیت بینظر آن  ه��م 
در ه��م��اه��ن��گ س����ازی ف���وق ال��ع��اده 
آن و ه��م ب��ه خاطر ت��الش ه��ای بی 
وقفه آن در خدمت به مسلمانان« 
اضافه ک��رد » از زم��ان رسیدنمان 
به خاک پادشاهی سعودی شاهد 
ب��ودی��م که  تمامی تدابیر امنیتی 
برای حفظ سالمتی مان و سالمت 

ت����م����ام����ی ح�����ج�����اج ب������ا ه���م���اه���ن���گ���ی 
بینظیری به کار گرفته شد«. 

وی عنوان کرد که در مدینه 
منوره و مسجد الرسول تمامی 
ام��ک��ان��ات در دس��ت��رس آن��ه��ا ق��رار 
داش����ت ه��م��ان��ط��ور ک���ه در م��ک��ه و 
مشاعر مقدس نیز این امکانات 
م���ه���ی���ا اس�������ت و اض�����اف�����ه ک�������رد » 
خ�����دم�����ات ارادئ����������ه ش������ده ف���ق���ط از 
جانب حکومت نبود، بلکه حتی 
پ��ادش��اه��ی سعودیی  داوط��ل��ب��ان 
کمک و خدمات زیادی به ما ارائه 

دادند«. 
وی در م�����ورد خ���دم���ات حمل 
و نقل مشاعر م��ق��دس می گوید » 
حمل نقل راحت بوده و به حجاج 
ک����م����ک زی����������ادی م����ی ک����ن����د و ب���اع���ث 
ش��ده ک��ه جابجایی م��ی��ان مشاعر 
راح��ت ص��ورت بگیرد. تالش های 
ای���ن زم��ی��ن��ه ص��ورت  بینظیری در 
گرفته و من از این فرصت استفاده 
ب��رای حکومت پادشاهی  ک��رده و 
س��ع��ودی دع���ای خیر می کنم و از 
خداوند می خواهم آنها را در ادامه 
خ���دم���ت ب���ه م��س��ل��م��ان��ان و ح��ج��اج 

یاری کند«. 
»م��ح��م��د ان���ع���ام« ع��ض��و گ���روه 
ب���دو  از  گ���ف���ت »  ن���ی���ز  ک�����ان�����ادای�����ی 
ب���ه االن ه��ی��چ چیز  ت���ا  ورودم��������ان 
ب�����دی ن���دی���دی���م و ال��ح��م��دل��ل��ه ه��م��ه 
کارها خیلی خوب پیش می رود. 
هر کس که به مشاعر مقدس بیاید 
و خدمات و همانگی و استقبالی 
که ما با آن روبرو شدیم را `ببیند 
م��ت��وج��ه م��ن��ظ��ور م���ا م����ی ش����ود، از 
ح����ک����وم����ت پ�����ادش�����اه�����ی س����ع����ودی 

سپاسگزاریم«. 

حجاج کانادا:  خدماتی که پادشاهی سعودی ارائه می دهد بیش از آن چیزی بود که گمان می کردیم 

تعدادی از حجاج حج کانادایی در منا آماده رفنت به عرفات مى شوند )الشرق االوسط(

وأذن في الناس بالحج

احساس منی کنند مشکلی میان پادشاهی سعودی و کانادا وجود دارد

حجم عظیم 
توسعه در خدمت 

حجاج
مكه : الشرق االوسط 

»ع���ب���دال���رج���م���ن ش��ی��خ 
م���ح���م���د« رئ����ی����س ش���رک���ت 
کانادایی ناقل حجاج در 
ب��ا »ال��ش��رق  گفتگویی ک��ه 
االوس�������������ط« داش���������ت گ��ف��ت 
ای���ن  »م�����ن از س�����ال 2003 
شرکت را تاسیس کردم و 
از آن م��وق��ع ت��ا ب��ه االن از 
پادشاهی سعودی چیزی 
ج���ز ح��م��ای��ت و ه��م��ک��اری 
ت��ش��ک��ر  آن����ه����ا  از  ن������دی������دم. 
م��ی ک��ن��م. ام��س��ال نیز همه 
چیز دقیقا مثل سال های 
گذشته بود و ما به خاطر 
ت�����م�����ام خ�����دم�����ات�����ی ک������ه در 
مشاعر مقدس به ما ارائه 
می شود سپاسگزاریم «. 

وی در م��ورد برنامه 
توسعه حرمن می گوید 
»ن��م��ی ت��وان��م ح��ج��م عظیم 
ت���وس���ع���ه ای ک���ه در زم��ی��ن��ه 
خ�������دم�������ت ب��������ه ح�������ج�������اج و 
م����س����ل����م����ان����ان در س�������اده 
س��ازی ادای مناسک حج 
صورت گرفته را توصیف 
ک���ن���م چ������را ک����ه چ����ی����زی ک��ه 
می بینم بسیار غیرقابل 

توصیف است«.


