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خادم حرمنی شريفنی خطاب به نریوهای نظامی :دفاع شما از کشور و مقدسات آن مايه افتخار است

استقرار حجاج در منا ...آغاز رمی جمرات

مىن :سعيد األبيض
وإبراهيم القرشي ومحمد العايض

خادم حرمنی شريفنی ملک سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود امروز به مناسبت
فرا رسيدن عيد قربان پذيرای متاس
های تلفنی جداگانه ای از سوی امریان
و ره��ربان چندين کشور اسالمی بود
که در آن ها اين رهربان فرارسيدن اين
مناسبت فرخنده را به وی و مردم سعودی
تربيک گفته و از زحمات ايشان برای
خدمت رسانی به حجاج کشورهای
مختلف تشکر منوند.
او همچننی ق��رار است در حضور سران
کشورها و مسئوالن بعثه های حج در
ک��اخ پادشاهی در منا به اي��راد سخن
بپردازد.
از سوی ديگر ،حجاج بيت الله احلرام
همزمان با آغاز اولنی روز ايام تشريق
امروز را در مشعر منا به سر بردند تا به
رمی سه گانه جمرات بپردازند.
ه��م��زم��ان ،ژن�����رال م��ن��ص��ور ال��رتک��ی
سخنگوی وزارت کشور س��ع��ودی از
موفقيت طرح های امنيتی ويژه عرفات،
مزدلفه ،منا و انجام مناسک رمی جمره
عقبه و طواف افاضه از سوی زائران بيت
الله احلرام خرب داد.
الرتکی اف��زود :نریوهای امنيتی ويژه
تامنی امنيت حجاج در حال پيگریی
روند جابه جايی زائران و خدمات دهی
به آنها در اماکن مقدسه هستند.
وی که در کنفرانس مطبوعاتی در منا
سخن می گفت ،افزود :نریوهای امنيتی
به مامويت های خود در خصوص تامنی
امنيت حجاج تا پايان ادای مناسک آنها

طواف حاجيان دور كعبه در عيد قربان ديروز (واس)
و بازگشت سالم آنها به کشورهايشان
ادامه می دهند.
در همنی رابطه ،مسئوالن گذرنامه
سعودی نسبت به سفر حاجيان خارجی
به شهرهای غری از مکه مکرمه ،جده
و مدينه منوره هشدار داد.
از دي��گ��ر س��و و ب��ه گ���زارش الشرق
االوسط ،ملک سلمان بن عبدالعزيز در

استقبال از مقامات عالی رتبه سياسی،
نظامی و مذهبی کشور که به منظور
تربيک عيد در کاخ پادشاهی در مکه
مکرمه حضور يافته بودند ،خطاب به
نریوهای نظامی گفت حاجيان بيت
الله احلرام امروز همه شاهد تالشهای
بیشائبهی شما و خدمتگزاریتان به
ميهمانان اهلی هستند ،عالوه بر اينکه

شما ادای وظيفه میکنيد اجر پاداش
اهلی را نيز کسب میکنيد.
خادم حرمنی شريفنی و فرمانده کل
قوای پادشاهی عربی سعودی همچننی
افزود :فداکاریهای نریوهای انتظامی
امنيتی کشورمان در حمايت از ميهن و
مقدسات آن برکسی پوشيده نيست و
همه به آن افتخار میکنيم.

وی ادام��ه داد :خداوند توفيق خدمت
به ميهمانان اهلی و زائ��ران و تسهيل
امکانات ب��رای ادای مناسکشان را
نصيب اين سرزمنی مبارک گردانده
است.
{مشروح پيام پادشاه سعودی خطاب به
نریوهای مسلح اين کشور را در صفحه
 4بخوانيد}

رئیس جمعیت هالل احمر ایران :گرمازدگی بیشترین علت مراجعه به مراکز درمانی

عرفات  :الشرق االوسط
رئيس جمعيت هالل احمر گفت :بر اساس اعالم
ستاد مکه مکرمه تاکنون دو تن از زائران ايرانی
در هتل فوت کرده اند ،اما حال ساير زائران خوب
اس��ت .بنا به گ��زارش الشرق االوس��ط به نقل از
پايگاه خربی سازمان حج و زيارت ايران علی اصغر
پيوندی رئيس جمعيت هالل احمر در گفتگو با
باشگاه خربنگاران جوان؛ از فوت دو تن از زائران
ايرانی در حج  97خرب داد و گفت :بر اساس اعالم

ستاد مکه مکرمه تا کنون دو تن از زائران ايرانی
زمانی که در هتل مستقر بودند به علت ايست
قلبی در حج  97فوت کردند؛ البته در حال حاضر
خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد.
پيوندی با اشاره به اينکه تا کنون مشکل خاصی
برای زائران به وجود نيامده است ،افزود :باد شديد
و طوفانی که شب گذشته در عرفات آمد ،باعث
ترس تعدادی از زائران شد.
وی با بيان اينکه بيشرت زائران به علت گرمازدگی
به مراکز درمانی مراجعه می کنند ،عنوان کرد:

حجم مراجعه زائ��ران به مراکز درمانی از صبح
ام��روز به داليل گرمازدگی ،بيماری های قلبی
و تنفسی ،گرفتگی عضالت و افت فشار خون
افزايش يافته است.
همچننی سيد علی مرعشی رئيس مرکز پزشکی
حج و زيارت هالل احمر نيز گفت :بيش از 150
هزار مورد خدمات شامل ويزيت پزشکان مجموعه،
خدمات داروي���ی ،پاراکلينيکی مثل آزمايش،
راديولوژی ،انتقال مصدوم ،ويزيت پزشک متخصص
وغریه به زائران داده شده است و تا کنون  536نفر

در بخش های اورژانس مردان و زنان و  CCUبسرتی
و مرخص شده اند و در حال حاضر  42نفر بسرتی،
که  37نفر از آن ها در بيمارستان های ايرانی و 5
نفر در بيمارستان های سعودی در حال درمان هستند.
مرعشی در ادام��ه بيان کرد :حدود  8مورد عمل
جراحی در بيمارستان های سعودی انجام شده که
غالبا شکستگی استخوان ب��وده اس��ت .همچننی
حدود  9560مورد خدمات پاراکلينيکی شامل
آزمايشگاه ،راديولوژی ،سونوگرافی و اکو قلب
انجام شده است.

وأذن في الناس بالحج
خادم حرمین شریفین
عید قربان را به سران عرب
تبریک گفت
خادم حرمن شریفن،
ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود دیروز در تماس
ه��ای تلفنی جداگانه عید
قربان را به برخی از امرا
و شیوخ کشورهای عرب
تبریک گفت.
پ ��ادش ��اه س �ع��ودی در
ت�م��اس تلفنی ک��ه از شیخ
محمد بن زی��اد آل نهیان،
ول �ی �ع �ه��د اب ��وظ� �ب ��ی ب� ��رای
تبریک عید دریافت نمود
عید قربان را به به وی و
ملت امارات تبریک گفت.
همچنن ملک حمد بن
عیسی آل خلیفه ،پادشاه
بحرین در تماسی تلفنی
ب��ا پ��ادش��اه س �ع��ودی عید
س �ع �ی��د ق ��رب ��ان را ب ��ه وی
شادباش گفت.

ملک سلمان همچنن
در ت �م��اس ت�ل�ف�ن��ی دی�گ��ری
ب ��ا ش �ی��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
ال �ص �ب ��اح گ �ف �ت �گ��و ک � ��رد ،و
پ��س از ت�ب��ادل تبریک عید
قربان ،ب��رای جهان اسام
و ج�ه��ان ع��رب دع��ای خیر
و موفقیت نمود.
دیروز همچنن خادم
حرمن شریفن و شاهزاده
م� �ح� �م ��د ب� � ��ن س � �ل � �م� ��ان ب��ن
عبدالعزیز ،ولیعهد ،نایب
رئ� �ی ��س ش� � � ��ورای وزی � � ��ران
و وزی� � � ��ر دف� � � ��اع در پ �ی��ام
هایی جداگانه به رهبران
کشورهای اسامی ،حلول
ع �ی��د س �ع �ی��د ق ��رب ��ان را به
آن��ان تبریک گفته و ب��رای
همه امت اسام دعای خیر
نمودند.

مزدلفه  :الشرق االوسط
وزارت ب�ه��داش��ت پ��ادش��اه��ی س�ع��ودی
اع��ام ک��رد ک��ه ای��ن وزات�خ��ان��ه در چارچوب
برنام عملیاتی اش برای خدمت به حجاج
در مشعر منی  16مركز بهداشتی درمانی
را در پل جمرات برای خدمت به حجاج بیت
الله الحرام ،آماده کرده است.
این مراکز بهداشتی درمانی با کادر
پ��زش�ک��ی م�ج��رب و ت�ج�ه�ی��زات پیشرفته و
داروه � ��ای م ��ورد ن �ی��از م�ج�ه��ز ب� ��وده ،و در
ه��ر ط�ب�ق��ه از ط �ب �ق��ات پ��ل ج �م��رات  5م��رک��ز
بهداشتی اخ�ت�ص��اص داده ش��ده اس��ت ،و
یک مرکز در ورودی پل جمرات ایجاد شده
است.
وزارت ب �ه��داش��ت ت��اک �ی��د ک ��رد ک��ه ای��ن
مراکز بهداشتی درمانی با تمامی امکانات
م ��درن و م ��ورد ض� ��رورت ب ��رای ت�ع��ام��ل به
حالت های اورژانسی مجهز گردیده است،
بیمارانی که وضعیت آنان بحرانی باشد
توسط آمبوالنس های مجهز با پیشرفته
ترین امکانات اورژان �س��ی ،ب��ه نزدیکترین
بیمارستان ،منتقل می شوند.
وزارت بهداشت خاطر نشان ک��رد که
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بازدید وزیر کشور سعودی
از روند آمادگی نیروهای امنیتی
منا  :الشرق االوسط
ش��اه��زاده ع�ب��دال�ع��زی��ز بن
سعود بن نایف ،وزی��ر کشور
و رئ� �ی ��س ک �م �ی �ت��ه ع ��ال ��ی ح��ج
دی � � ��روز ب ��ا ح� �ض ��ور در ک �ی��ان
نیروهای امنیتی سعودی از
روند آمادگی این نیروها برای
خ��دم��ت ب ��ه ح �ج��اج ب �ی��ت ال�ل��ه
ال �ح��رام ب��ر اس ��اس دس �ت��ورات
خ ��ادم ح��رم��ن ش��ری �ف��ن ،ملک
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
و شاهزاده محمد بن سلمان
بن عبدالعزیز ،ولیعهد ،نایب
رئیس شورای وزیران و وزیر
دفاع مطلع شد.
به گزارش الشرق االوسط
وزی� � � ��ر ک � �ش � ��ور ه �م �چ �ن��ن در
جریان این بازدید با افسران
ارشد نیروهای امنیتی دیدار
و گفت و گو کرد.
در این دیدار سپهبد مفلح

دبیرکل سازمان همکاری
اسالمی عید قربان را به امت
اسالمی تبریک گفت

ریاض  :الشرق االوسط

شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف ،وزیر کشور در حال دست دادن
با یكى از ماموران امنيتى حج (واس)
العتیبی ،ف��رم��ان��ده نیروهای
وی��ژه امنیتی در سخنانی بر
آمادگی نیروهای تحت امرش
ت ��اک� �ی ��د ک � � ��رده و از خ ��داون ��د

متعال ب��رای موفقیت نیروها
در ان� �ج ��ام وظ �ی �ف��ه و خ��دم��ت
ب��ه ح�ج��اج درخ��واس��ت توفیق
نمود

دک� �ت ��ر ی ��وس ��ف ب ��ن اح �م��د
ال �ع �ث �ی �م��ن ،دب �ی��رک��ل س��ازم��ان
همکاری اس��ام��ی ،ف��را رسیدن
عید قربان سال 1439ه �� ،را به
ه�م��ه ام ��ت اس��ام��ی ،ت�ب��ری��ک و
تهنئت عرض نمود.
دک�ت��ر العثیمن از درگ��اه
ال�ل��ه ت�ع��ال��ی ب ��رای ح�ج��اج بیت
ال �ل��ه ق �ب��ول��ی ح ��ج؛ پ � ��اداش بی
شمار؛ گناهان بخشوده شده
و برگشت سالم به کشورهای
ش��ان را مسئلت ک��رد .دبیرکل
س� ��ازم� ��ان ه �م �ک ��اری اس ��ام ��ی،
همچنن این مناسبت خجسته
را ب ��ه خ � ��ادم ح��رم��ن ش��ری�ف��ن
م �ل��ک س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زی��ز
آل س� � �ع � ��ود ،و ول� �ی� �ع� �ه ��د وی
ش� ��اه� ��زاده م �ح �م��د ب ��ن س�ل�م��ان

اعالم آمادگی وزارتخانه بهداشت برای خدمت به حجاج
ک ��ادر م�ش�غ��ول خ��دم��ت در م��راک��ز خ��دم��ات
اورژان� � �س � ��ی در پ ��ل ج � �م� ��رات؛ دوره ه��ای
آموزشی تخصصی را در مورد چگونگی
تعامل با حالت های اورژانسی و سرعت
نجات و درمان بیماران ،پشت سر گذاشته
اند.
افزون بر این وزارت حج و عمره نیز در
پیامی برای حفظ ایمنی حجاج بیت الله
الحرام؛ آنها را به اجتناب از حمل وسایل
و چمدانها؛ هنگام حرکت به سمت مسجد
الحرام و پل جمرات ،فراخواند.
مدیریت کل اداره آتش نشانی و دفاع
م��دن��ی نیز ب��ر آم��ادگ��ی ن�ی��روه��ای خ��ود در
تمامی مناطق مشاعر مقدسه ب��رای ارائه
خ��دم��ات ب��ه ح �ج��اج ب �ی��ت ال �ل��ه ال� �ح ��رام ،از
جمله خارج کردن بیماران و سالخوردگان
از م�ن��اط��ق پ��ر ازدح � ��ام ،و ت�ع��ام��ل ب��ا همه
حالتهای ف��وق العاده و اورژان�س��ی تاکید
کرد .سرهنگ عبدالله السحیبانی توضیح
داد که نیروهای دفاع مدنی در ساختمان
جمرات مستقر شده ،همه طبقه ها را تحت
نظر دارند و مراقب خطرات احتمالی برای
ح�ج��اج مانند س�ق��وط و ازدح ��ام خواهند
بود.

2

تعدادى از حاجيان در نزدیكى رمى جمرات دیروز (واس)

ب��ن ع�ب��دال�ع��زی��ز ،ت�ب��ری��ک گفته؛
از ایشان بابت توجه و خدمت
ب��ه میهمانان ح��رم ام��ن ال�ه��ی،
و ف ��راه ��م ن� �م ��ودن ام �ک ��ان ��ات و
ت�س�ه�ی��ات ه�م��ه ج��ان�ب��ه ک��ه در
سهولت ادای حج؛ مؤثر است،
ت�ش�ک��ر و ق ��دردان ��ی ک ��رد .دک�ت��ر
ال�ع�ث�ی�م��ن اف � ��زود  :پ��ادش��اه��ی
س � �ع ��ودی ب ��ه گ ��واه ��ی ت �م��ام��ی
ک � �ش� ��وره� ��ای ع� �ض ��و س ��ازم ��ان
ه �م �ک ��اری اس ��ام ��ی و ه �م��ه ی
مسلمانان جهان ،همواره برای
اج��رای پ��روژه ه��ای متوالی در
راس �ت��ای اس�ت�م��رار ت��وس�ع��ه ای
ح� ��رم� ��ن ش ��ری� �ف ��ن و س��اخ��ت
زیربناهای اساسی در حرمن
شریفن جهت ارائ��ه تسهیات
مزید به حجاج و عمره گزاران
و تامن فضای مطمئن و آرام
برای آنها ،تاش کرده است.

وأذن في الناس بالحج
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روحانی از یک هواپیمای جنگنده جدید رومنایی کرد

3

تهدید جدی وزیر کشور:
لیگ را بدون متاشاگر
برگزار میکنیم
لندن :الشرق االوسط

رئيس جمهور ايران حسن روحانى در مراسم رونمايى از اولني جنگنده بومی ( وبسايت رياست جمهورى)
لندن :الشرق االوسط
منابع خبری در ایران گفته اند که این کشور
در روز ملی صنعت دفاعی از اولین جنگنده بومی
خود با نام کوثر رونمایی کرده است.
بنا بر اعالم این منابع این جنگنده پیشرفته که
با حضور رئیس جمهور ایران رونمایی شد مجهز
به سامانه های اویونیک و کنترل آتش بومی نسل
 4است و برای مقاصد رزمی وآموزشی می توان
از آن بهره گرفت.

بهره گیری از معماری یکپارچه پیشرفته و
اویونیک و کنترل آتش با استفاده از شبکه داده
دیجیتال نظامی منطبق با نسل  ،4بهره گیری
از کامپیوتر محاسبات بالستیک سالح و سامانه
پیشرفته نشانه روی مقابل خلبان ( )HUDبه
منظور افزایش دقت اصابت سالح و مهمات ،بهره
گیری از رادار پیشرفته و چندمنظوره کنترل آتش
جهت باال بردن دقت کشف اهداف و تهدیدات و
بهره گیری از ناوبری دقیق به صورت رادیویی
و مستقل و استفاده از سامانه نقشه متحرک

هوشمند از مهمترین ویژگی های این جنگنده
است.
این هواپیما در دو نوع تک کابین و دوکابین
قابل تولید بوده که نوع دو کابینه عالوه بر قابلیت
رزمی ،برای آموزش خلبان در مرحله پیشرفته
نیز کاربرد دارد.
منابع ایرانی چند سال پیش هم صحبت از
تولید نخستین هواپیمای پیشرفته بومی با نام
آذرخش کرده بودند اما مشخص شد که آن هواپیما
مدل تغییر یافته هواپیمای آمریکایی  F5است.

وزی��ر کشور ای��ران درب��اره اتفاقات اخیر در
ورزشگاه های ایران و خشونت های موجود گفت
که رویدادهایی که در ورزشگاهها رخ داد نشانه ای
از نارضایتی بود اما مشکل آن جاست که شعارهایی
که تماشاگران مطرح می کردند با جنس اعتراض
هماهنگی نداشت.
به گزارش الشرق االوسط رحمانی فضلی در گفت
و گویی با روزنامه ایران با اشاره به جنبه های امنیتی
موضوع رویدادهای ورزشگاه ها از طرف شورای
امنیت از دست اندرکاران خواست مانع از تکرار
چنین حوادثی شوند وگرنه ممکن است شورای امنیت
تصمیم به برگزاری بازیها بدون تماشاگر بگیرد.
او در گفت و گو با روزنامه رسمی دولت با
تاکید بر این که قرار است جلسه ای با وزیر ورزش
برای بررسی جنبه های امنیتی بازی ها برگزار شود
گفت فضا باید کنترل و مدیریت شود ،برای ما امنیت
مهم است .اگر احساس کنیم گروههایی وارد شده
و انتظامات را دچار خدشه میکنند ،این تصمیم را
خواهیم گرفت.
بازی های لیگ برتر فوتبال ایران در هفته های
گذشته شاهد رخدادهای خشونت باری در درون
ورزشگاه ها بود که در آن تماشاگران شعارهای
قومیتی و سیاسی سر دادند و درگیری هایی میان
تماشاگران رخ داد که منجر به دخالت پلیس شد.

متدید یک ماهه نرخ سود سپردهها طوفان سیستان و بلوچستان  9۵نفر را روانه بیمارستان کرد
از سوى بانک مرکزی

لندن  :الشرق االوسط

ب��ان��ک م��رک��زی اع���الم ک��رد:
قراردادهای سپرده سرمایهگذاری
که در فاصله زمانی  ۲تا 11
شهریور  139۶افتتاح شده ،در
صورت در خواست سپرده گذاران
به مدت یک ماه قابل تمدید است.
به گ��زارش الشرق االوس��ط
به نقل از خبرگزاری مهر بانک
مرکزی ای��ران اعالم کرده که با
توجه ب��ه ن��زدی��ک ش��دن ب��ه سر
رسید قراردادهای سپرده گذاری
و با التفات به تدابیر و برنامههای
جدید بانک مرکزی که با هدف
ایجاد ثبات در بازارهای مختلف
از طریق بعضی سیاستهای موثر
و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر

اس��ت ،اع��الم م��یدارد بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی،
بنا به درخواست سپرده گذاران
خود میتوانند قراردادهای سپرده
گذاری که در بازه زمانی یاد شده
منعقد شدهاند را به مدت یک ماه
با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید
کنند.
بانک مرکزی ایران یک سال
قبل و در راستای اصالحات بانکی
خود نرخ بهره بانکی را به 15
درصد رساند اما در همان زمان
مهلتی یک ساله به بانک ها داد
تا با نرخ قدیم سپرده ها را یک
سال دیگر تمدید کنند .حاال بعد از
افزایش بی رویه قیمت ارز و طال
بانک مرکزی در اعترافی ضمنی
به شکست سیاست های خود این
مهلت را دوباره تمدیده کرده است.

لندن  :الشرق االوسط
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری
سیستان و بلوچستان گفت 9۵ :نفر از مردم
منطقه سیستان به دلیل مشکالت تنفسی ناشی
از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی
شدند.
بنا به گزارش الشرق االوسط عبدالرحمن
شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر،
اظهار داشت :از ساعت ۲3شب گذشته (۲9
مرداد ماه) تا صبح امروز ( 3۰مردادماه) در
شهرستان های زابل ،زهک ،هامون ،هیرمند و
نیمروز  9۵نفربه دلیل مشکالت تنفسی ناشی
از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی و
بیمارستان شدند.
وی با اشاره به تعطیلی امروز ادارات ۵
شهرستان شمال سیستان و بلوچستان تصریح
کرد :با توجه به میزان غلظت ذرات معلق
هوا از مردم منطقه سیستان به ویژه بیماران،
سالمندان و کودکان خواهشمندیم در این مدت
از ت��ردد های غیر ض��روری در فضای باز

تعدادى از سبزى فروشان در بلوچستان در حومه زاهدان (مهر)
خودداری کنند.
گفتنی اس��ت ک��ه منطقه بلوچستان و
شهر زابل به دلیل سیاست های کنترل آبی
و خشکسالی و اختالفات آبی با افغانستان با

مشکالت خشکسالی و گرد و غبار ناشی از
آن روب��رو است و روزه��ای زی��ادی از سال
ادارات شهرهای مختلف آن به دلیل گرد و
غبار تعطیل می شوند.

وأذن في الناس بالحج
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دیدار فرماندهان نظامی مسئول برگزاری حج با خادم حرمین شریفین

شرکت آب سعودی:
پمپاژ  900هزار
مترمکعب آب
برای حجاج

مكه مكرمه :الشرق األوسط

خادم حرمني شريفني ملک سلمان بن عبدالعزيز در حال قرائت پيام خود به مناسبت عيد قربان ديروز در کاخ منا (واس)
مىن :سعيد األبيض وإبراهيم القرشي
ومحمد العايض
خادم حرمني شريفني ملک سلمان بن
عبدالعزيز ديروز شاهزادگان ،مفتی اعظم،
علما ،وزراء و فرماندهان نظامی کشور را
بهحضور پذيرفت.
خ� ��ادم ح��رم��ني ش��ري�ف��ني م �ل��ک س�ل�م��ان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س �ع��ود ،ف��رم��ان��دهی کل
قوا امروز در دربار پادشاهی در کاخ منا
و در حضور ش��اه��زاده محمد بن سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود ول�ی�ع�ه��د ،نايب
رئیس شورای وزيران ،وزير دفاع ،جمعی
از ش��اه��زادگ��ان ،مفتی اعظم ک�ش��ور ،علما
و میهمانان ارشد از کشورهای خلیجی،
وزراء ،فرماندهان نیروی نظامی کشور،
فرماندهان نیروهای پیشاهنگی کشورمان
ک ��ه ب � ��رای ع ��رض س ��ام و ت �ب��ري��ک خ��دم��ت
رسیده بودند را به حضور پذيرفت.
اين محفل با تاوت آياتی از قرآن کريم
آغاز شد.
پس از آن خ��ادم حرمني شريفني ملک
سلمان ب��ن عبدالعزيز آل سعود سخنان
خود را اين گونه آغاز کرد:

بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله والصاله والسالم على رسول
الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
فرا رسيدن عيد سعيد قربان را خدمت
شما ،همهی شهروندان ،حاجيان بيت الله
احلرام تربيک عرض کرده و از خداوند
میخواهم اين عيد را مايهی خری و برکت
برای همهی ما قرار دهد.
برادران گرامی
خداوند توفيق خدمت به ميهمانان
اهلی و زائران و تسهيل امکانات برای ادای
مناسکشان را نصيب اين سرزمني مبارک
گردانده است.
از زمان تأسيس عربستان سعودی به
دستان ملک عبدالعزيز –رحمه الله -اين
کشور خدمت به حاجيان را افتخار خود
دانسته و از هيچ تالشی در اين راستا دريغ
منیکند و با عون و مدد اهلی اين راه را
ادامه خواهد داد.
برادران و فرزندان نظامیام
ح��اج��ي��ان ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام ام���روز

همه شاهد تالشهای بیشائبهی شما و
خدمتگزاریتان به ميهمانان اهلی هستند،
عالوه بر اينکه شما ادای وظيفه میکنيد
اجر پاداش اهلی را نيز کسب میمناييد.
فداکاریهای نریوهای انتظامی امنيتی
کشورمان در حمايت از ميهن و مقدسات آن
برکسی پوشيده نيست و همه به آن افتخار
میکنيم.
ما در اين روز مبارک ياد میکنيم
از شهدا و قهرمانانمان که جان خود را
در دفاع از دين و ميهن فدا کردند و از
خداوند میخواهيم آنها را مشمول رحمت
بیکران خود قرار داده و به مجروحني و
بيماران شفای عاجل نصيب کند.
در پايان از خداوند میخواهم نعمت
امنيت را بر کشور ما مستدام داشته و به
ما توفيق خدمت بيشرت به دين و ميهن
عنايت کند.
هرساله شاد و شادکام باشيد.
ُ
والسالم عليكم ورحمه الله وبركاته
گفتنی است که در اين مراسم شاهزاده
خالد الفیصل ب��ن عبد العزيز م�ش��اور خ��ادم
حرمني شريفني أمیر منطقه مكه مكرمه رئیس

کمیته مرکزی حج املركزيه ،ش��اه��زاده خالد
بن فهد بن خالد ،ش��اه��زاده ط��ال بن سعود
بن عبد العزيز ،شاهزاده فهد بن عبد الله بن
مساعد ،شاهزاده خالد بن فیصل بن تركی
فرمانده ارت��ش ملی منطقه غ��رب  ،شاهزاده
فیصل بن سعود بن محمد ،شاهزاده مشعل
ب��ن م��اج��د ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز اس �ت��ان��دار ج��ده،
ش��اه��زاده بندر ب��ن سعود ب��ن محمد مشاور
درب��ار ،ش��اه��زاده سعود بن سعد بن محمد،
شاهزاده عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز
م� �ش ��اور خ � ��ادم ح��رم��ني ش��ري �ف��ني ،ش ��اه ��زاده
خالد بن منصور بن جلوی ،شاهزاده تركی
بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مشاور در
ديوان ملكى ،شاهزاده عبد العزيز بن سعود
بن نايف بن عبد العزيز وزير کشور و رئیس
کمیته عالی حج  ،شاهزاده عبد الله بن بندر
بن عبد العزيز نائب أمیر منطقه مكه مكرمه،
ش��اه��زاده ب��در ب��ن عبد ال�ل��ه ب��ن ف��رح��ان وزي��ر
فرهنگ ،شاهزاده عبد الله بن خالد بن سلطان
بن عبد العزيز مشاور دربار ،شاهزاده خالد
ب��ن سلمان ب��ن عبد العزيز سفیر پادشاهی
سعودی در اي��االت متحده و شاهزاده خالد
بن عبد العزيز بن عیاف وزير ارتش ملی

حضور داشتند.

شرکت آب پادشاهی عربی
س� � �ع � ��ودی در ادام� � � � ��ه خ ��دم ��ات
رس��ان��ی ب��ه ح�ج��اج و مهمانان
س ��رزم ��ني وح � ��ی ،در روز ع�ی��د
قربان  ۹۲۹ه��زار متر مکعب در
شبکه آب مشاعر مقدس پمپاژ
و توزيع کرد.
محمد بن صالح الغامدی
مديرکل آب منطقه مکه مکرمه
واب� �س� �ت ��ه ب� ��ه ش ��رک ��ت م� �ل ��ی آب
س �ع��ودی ب��ا اش ��اره ب��ه فعالیت
در زم�ی�ن��ه آب��رس��ان��ی و ن�ظ��ارت
ب�ه��داش�ت��ی ب��ر آن ط�ب��ق ب��رن��ام��ه
پیش بینی ش��ده گ�ف��ت :شرکت
ه �م �گ��ام ب ��ا اف ��زاي ��ش ت �ق��اض��ا با
توجه به افزايش تعداد حجاج،
م� � �ی � ��زان آب ت � ��وزي � ��ع ش � � ��ده در
م�ق��اي�س��ه ب��ا س ��ال ه ��ای گذشته
بی سابقه است.
او ادام � � ��ه داد ۵۲۵ :ه� ��زار
متر مکعب ب��رای منطقه مکه و
م��دي �ن��ه ۲۹۲ ،ه� ��زار م�ت��ر مکعب
ب� � ��رای م �ش��اع��ر م� �ق ��دس و ۱۱۲
هزار متر مکعب برای ايستگاه
اشیاب آبرسانی شده است.
غامدی توضیح داد :توزيع
آب از ط��ري��ق ش�ب�ک��ه آب��رس��ان��ی
عمومی به منظور تامني مخازن
اص �ل��ی ،آب ش ��رب ،ش�ب�ک��ه ه��ای
اط�ف��ای ح��ري��ق ،ام��اک��ن خدماتی
در ط��ول شبانه روز ب��ا نظارت
و پیگیری تعدادی از مهندسان
و ن ��اظ ��ران ش��رک��ت م�س�ت�ق��ر در
مشاعر مقدس انجام می شود.
وی در پايان گفت :با توفیق
الهی در اين مدت شاهد قطعی
آب نبوده ايم .و تاکنون به همه
 ۴۳۴اع ��ان ق�ط�ع��ی م �ح��دود آب
رسیدگی شده است.
امسال بیش از  ۲.۳میلیون
مسلمان برای مراسم حج امسال
در م � �ش ��اع ��ر م � �ق� ��دس ح� �ض ��ور
داشتند .مراسمی که از اهمیت
خاصی برای پیروان دين اسام
برخوردار است.

وأذن في الناس بالحج
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پروژه بهره وری از قربانی های عید

5

پروژه ای کالن برای اطعام  30میلیون نیازمند در  27کشور

مكه مكرمه :الشرق األوسط

در موسم های دور حج که مقدار گوشت
از نیاز روزم��ره بیشتر می شد حاجیان در
ای ��ام ت�ش��ری��ق گ��وش��ت ه��ا را خ�ش��ک م��ی ک��رده
و با خود به کشورهای خویش می بردند.
به مرور زمان اما توزیع گوشت قربانی
برای حاجیان و برای اهل مکه مکرمه تبدیل
به ب��اری گ��ران شد که نمی دانستند چگونه
با آن کنار بیایند .برای همنی هم بسیاری از
حاجیان در موسم های دور بعد از قربانی
کردن دامی که به عنوان قربانی تهیه نموده
بودند آن را همان طور کنار خیابان ها رها
می کردند تا بعد از مدتی بگندد و بوهای
ن��ام�ط�ب��وع آن ف�ض��ا را پ��ر ک�ن��د و س��ر منشأ
بسیاری از بیماری ها برای خود حاجیان و
برای اهالی مکه شود .نتیجه هم هزاران الشه
حیوانات قربانی شده بود که شهرداری مکه
مجبور می شد برای رهایی از بوی آن ها و
بیماری هایی که موجب آن می شدند آن ها
را در جایی دفن کنند بی آن که هیچ استفاده
ای از آن ان�ج��ام گ�ی��رد .ح��اال تصور کنید که
بیش از دو و نیم میلیون حاجی بخواهند
چارپایان قربانی شده خود را همنی طور بال
استفاده رها کنند.
پژوهشگر سعودی سعید العمودی که
دست اندرکار یافنت راه هایی برای تبدیل مکه

مكه مكرمه :الشرق األوسط

هموطنان سعودى در حاله معامله دام قبل از عيد قربان (واس)
به شهری ابداع گر است می گوید که با باال
گرفنت مشکالت و آلودگی بهداشتی و بصری
ناشی از گندیدن قربانی های حجاج در روز
عید قربان و ناتوانی از نگهداری آن ها ،اولنی
گام پروژه پادشاهی سعودی برای بهره وری
از ق��رب��ان��ی ه ��ای ع�ی��د ق��رب��ان در س ��ال 1983

م�ی��الدی برداشته ش��د .پ��روژه ای ک��ه وظیفه
مدیریت آن به عهده بانک توسعه اسالمی
گذاشته ش��د و ت�ع��دادی از نهادهای دولتی
دست ان��در کار آن شدند تا هرف این پروژه
که همان استفاده از گوشت قربانی ها برای
اطعام فقرای جهان اسالم است میسر شود.

ه �ف��ده س� ��ال پ ��س از آن ی �ع �ن��ی در س��ال
 2000این پروژه گسترش یافت و در راستای
اس �ت �ف��اده ح��داک �ث��ری از گ��وش��ت ای��ن ق��رب��ان��ی
ه��ا ،ب��زرگ ترین کشتارگاه جهان در منطقه
املعیصیم مکه مکرمه تاسیس شد.
در این پروژه بسیار گسترده و یگانه که

با هدف خدمت به فقیران و نیازمندان جهان
انجام می گیرد  40هزار کار مدیریت و نظارت
و کشتار و حمل و توزیع را به عهده دارند
و س��االن��ه ک��ار ذب��ح و آم��اده س��ازی و توزیع
گوشت قربانی ها را انجام می دهند.
در چ��ارچ��وب ای��ن پ ��روژه عظیم ساالنه
بیش از یک میلیون راس گوسفند و هزاران
راس گ��او و شتر س��ر ب��ری��ده ش��ده و بعد از
بسته بندی در میان بیش از  30میلیون فقیر
در  27دولت آسیایی و آفریقایی توزیع می
شوند.
اف��زون ب��ر ای��ن ،در چ��ارچ��وب ای��ن پ��روژه
صدها تن روغ��ن حیوانی و روزان��ه بیش از
 500ت��ن ک��ود حیوانی از مخلفات حیوانات
قربانی تولید شده و در طی فرآیندی کامال
ب �ه��داش �ت��ی در ط ��ی  8روز ت� �م ��ام م�خ�ل�ف��ات
ح� �ی ��وان ��ات ق ��رب ��ان ��ی م� � ��ورد اس� �ت� �ف ��اده ه��ای
صنعتی و غذایی قرار می گیرند و سود آن
ها نیز خرج کارهای خیریه می شود.
ب��دی��ن ت��رت�ی��ب م��ی ت ��وان گ�ف��ت ک��ه پ��روژه
پ ��ادش ��اه ��ی س � �ع ��ودی ب� � ��رای ب� �ه ��ره وری از
ق��رب��ان��ی ه��ای عید ق��رب��ان توانسته اس��ت نه
تنها مشکلی زیست محیطی و شهری را حل
و فصل ک��رده و ب��رای ه��زاران نفر کار ایجاد
کند بلکه ک��اری انجام ده��د که عمل قربانی
ک��ردن دام توسط حاجیان به فلسفه اصلی
اسالم نیز نزدیک تر باشد.

قطار مشاعر ساعتى  70هزار زائر جابجا میکند

ق �ط��ار م �ش��اع��ر م� �ق ��دس ،ن �ش ��ان ده �ن��ده
اه �م �ی��ت ح �ک��وم��ت ع��رب �س �ت��ان ب � ��رای ت��ام��نی
آس��ای��ش ح�ج��اج ه�ن�گ��ام ج��اب�ج��ای��ی آن ��ان در
ح��نی ادای م�ن��اس��ک ح��ج اس ��ت .ب��رن��ام��ه ای��ن
قطار در موسم حج امسال این است که 350
ه��زار زائ��ر را با بیش از  1000سفر در طول
یک هفته جابجا کرده و ساعتی به  72زائر
برنامه تفویجی ارائه دهد  .تعدد قطار ها
 15تا است که هر کدام دارای  204واگن 300
متری مجهز بوده و ظرفیت هر واگن آن 300
نفر است.
این قطارها از صبح روز یکشنبه شروع
به انتقال حجاج به مشاعر کردند .همچننی
اپلیکشینی هوشمند ک��ه موسسه توسعه
حج آن را راه ان��دازی ک��رده و در موسم حج
اس�ت�ف��اده م��یش��ود یکی از ع��وام��ل کمکی در
ه�م��ان��گ ک ��ردن ح��رک��ت ج��اب�ج��ای��ی ح�ج��اج از
چادرها به سمت ایستگاههای قطار تعینی
شده برای سوار شدن آنها بر اساس جدول
زمانی تفویج ،به حساب میآید. .
مهندس «جالل کعکی» سخنگوی طرح
توسعه مکه مکرمه میگوید«:این موسسه

قطار مشاعر در حال انتقال حجاج براى اداى مناسك حج (واس)
ب��رای دوم��نی س��ال اس��ت ک��ه از روش برنامه
الکترونیکی استفاده میکند و هدف آن است
که سامانه توزیع بلیت قطار منظم ،روان و
سریع شود و در صورت وارد کردن صحیح
اطالعات ،دسترسی خریداران به آن ،سریع
ب��اش��د و همچیننی م��ان��ع از ف ��روش بلیت،
خارج از چارچوب مشخص شده میشود.
وی توضیح داد که بلیط در واقع عبارت

است از دستبندی که شامل تمام ایستگاههای
مشاعر مقدس میباشد و حجاج سعودی،
حجاج شورای همکاری خلیج و کشورهای
عربی ،جحاج جنوب آسیا ،ترکیه ،اروپ��ا و
آمریکا آنگونه که وزارت حج و عمره توزیع
کرده از آن استفاده میکنند.
م �ه �ن��دس «ک �ع �ک��ی» ه �م �چ �ن��نی گ �ف��ت ک��ه
خ��ط سفر ق�ط��ار از مشعر ع��رف��ات ت��ا مشعر

م �ن��ی اس ��ت و از م�ش�ع��ر م��زدل �ف��ه ن �ی��ز ع�ب��ور
م��یک�ن��د .وی توضیح داد ک��ه دستبندها 5
رنگ است؛ رنگ آبی آن مخصوص نیروهای
شاغل در تمامی ایستگاهها است ،رنگ زرد
آن مخصوص روزه��ای تشریق اس��ت ،رنگ
سیاه مخصوص ایستگاههای شماره یک در
مشاعر منی ،مزدلفه و عرفات میباشد ،رنگ
سفید متعلق به ایستگاه های شماره دو در

مشاعر سه گانه است و رنگ قرمز نیز برای
تمامی ایستگاههای مشاعر مقدس میباشد.
ق �ط��ار م�ش��اع��ر م �ق��دس ک��ه ج �ن��وب ش��رق
مشعر عرفات را به جنوب غرب مشعر منی
واق��ع در منطقه ج�م��رات وص��ل میکند و از
م�ش�ع��ر م��زدل �ف��ه م ��یگ ��ذرد .م �س �ی��ری ک ��ه ای��ن
ق�ط��ار میپیماید ح��دود  20کیلومتر است
و گنجایش  3200مسافر را دارد .ری��ل این
قطار ب��االی سطح زم��نی ق��رار گرفته اس��ت و
از وی��ژگ��یه��ای آن مماس ب��ودن سطح آن با
سطح سوار شدن مسافران است .پروژه قطار
مشاعر در ابتدای سال  2009کلید خورد و در
نوامبر سال  2010راه اندازی شد.
محل قطار ،محدودههای مسافرگیری
و محل انتظار مسافران بوسیله دربه��ای
اتوماتیکی ج��دا م��یش��ود .ای��ن ق�ط��ار از سه
ایستگاه اصلی عرفات ،مزدلفه و منی که هر
ک��دام نیز دارای سه ایستگاه فرعی هستند
میگذرد .بدین ترتیب که در مشعر عرفات
از سه ایستگاه و در مزدلفه هم همینطور
و سپس در ایستگاه اول مشعر منی توقف
ک��رده و از ایستگاه وس��ط آن میگذرد تا در
نهایت به آخرین ایستگاه که در طبقه چهارم
پایگاه پل جمرات است میرسد.

وأذن في الناس بالحج
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عید قربان؛ منادی از احسان و همیاری

لندن{ :الشرق االوسط}
عید قربان به همراه عید فطر یکی
از دو عید مهم اسالمی جوامع اسالمی
ک ��ه آی� ��ن ه� ��ای خ� ��اص خ� ��ود را دارد و
مسلمانان ب��رای بزرگداشت عید قربان
ب��ه تکاپو م��ی افتند و ب��ا ب��رگ��زاری آئن
های ویژه و دید و بازدید ،ذبح قربانی
و احسان و همیاری انجام می دهند.
عید قربان که به عنوان بزرگترین
عید اسالمی در جوامع اسالمی از مشرق
زم ��ن ت��ا م �غ��رب زم ��ن ب��ا ش ��ور و ش��وق
گ��رام��ی داش�ت��ه م��ی ش��ود و ب��دون اغ��راق
بهترین نماد همیاری و احسان اسالمی
در این کشورها به شمار می رود.
تعطیالت عید قربان در کشورهای
مسلمان از  ۱۶روز در عربستان سعودی
تا  ۱روز در ایران متفاوت است.
عید قربان بطور سنتی در بیشتر
کشورهای مسلمان  ۴روز تعطیل است.
ع �ی��د ق ��رب ��ان در ق �ط��ر و ت��رک �ی��ه ۱۰
روز ،ام��ارات متحده عربی (س��ال )۲۰۱۶

عید بندگی در کشورهای اسالمی

و س ��ودان  ۹روز ،م�ص��ر ،ع�م��ان ،کویت،
اردن و فلسطن  ۵روز ،در افغانستان،
جمهوری آذرب��ای�ج��ان ،تونس ،مراکش،
پ��اک�س�ت��ان و ل�ب�ن��ان  ۴روز ،در فیلیپن،
ان��دن��زی ،سنگاپور ،نیجریه ،اوگ��ان��دا و
غنا  ۳روز و در ایران  ۱روز تعطیل است.
ع��الوه بر قربانی ،پوشیدن لباس
نو ،پخت شیرینی خانگی ،دید و بازدید
به ویژه دیدار خانواده هایی که یکی از
نزدیکان آنان در فاصله عید فطر و عید
ق��رب��ان ف��وت ک��رده ،کمک ب��ه نیازمندان،
ب��ازدی��د از آسایشگاه س��امل�ن��دان از آداب
و رس ��وم م ��ردم ب�س�ی��اری از ک�ش��وره��ای
اسالمی در این ایام است.
از س� ��وی دی �گ ��ر روس� � ��ای س��ازم��ان
م�ل��ل و ب�س�ی��اری از وزرای ام��ورخ��ارج��ه
ک� �ش ��وره ��ای دن� �ی ��ا م �ع �م ��وال ب� ��ا ص� ��دور
پ �ی��ام �ه��ای ت �ص��وی��ری و ب �ی��ان �ی��ه ه��ای��ی
ع�ی��د ق��رب��ان را ب��ه دوس �ت��ان ،م�ت�ح��دان و
همپیمانان خ��ود در س��راس��ر ج�ه��ان که
این مناسبت را جشن گرفته اند ،تبریک
می گویند.

عيد قربان وخوشحالى خردساالن در امان پايتخت اردن هاشمى

مرد كهنسال قرقيزستانى در حال اداى نماز عيد (فرانس پرس)
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شادى كودكان در بيت املقدس (فرانس پرس)

مادر وفرزندش در جاكارتا (فرانس پرس)

دو خانم اهل بغداد در حال روبوسى (اسوشيتدپرس)

تعدادى از اهالى قاهره پايتخت مصر در حال ابراز خوشحالى(اسوشيتدپرس)

خانواده مسلمان بعد نماز عيد در تورين ايتاليا (فرانس پرس)

كودكان خوشحال در شهر درعا جنوب غرب سوريه ميان آثار جنگ (فرانس پرس)

وأذن في الناس بالحج
بالگردهای امنیتی اوضاع در عرفات را از فضا کنترل می کنند
عرفات  :الشرق االوسط
س��رل �ش �ک��ر ح �س��ن زای� ��د آل
ب� �س ��ام ف ��رم ��ان ��ده ک� ��ل ن �ی ��روی
امنیت هوایی گفت بالگردهای
ای��ن ن �ی��رو ب��ه پ��روزه��ای خ��ود
در ص�ح��رای ع��رف��ات ت��ا غ��روب
خورشید و استقرار حجاج در
مزدلفه؛ ادامه می دهند.
وی هدف از وجود مداوم
ب ��ال� �گ ��رده ��ای ن� �ی ��روی ام�ن�ی��ت
در ف �ض��ای ع ��رف ��ات را ک�ن�ت��رل
امنیت ح�ج��اج و تقدیم کمک
ه� ��ای ل��وج�س�ت�ی�ک��ی ب ��ه ارگ� ��ان
ه ��ای خ��دم��ت رس��ان��ی و ارائ ��ه
خدمات اورژان�س��ی و انسانی
ب� ��ه م �ی �ه �م��ان��ان خ ��ان ��ه ال �ه��ی،
عنوان کرد.
س � ��رل� � �ش� � �ك � ��ر آل ب � � �س � ��ام،
در ب� � ��اره م ��ام ��وری ��ت ن �ی ��روی
ه � ��وای � ��ی ام� �ن� �ی ��ت گ� �ف ��ت  :ای ��ن
ن � �ی� ��رو م �س �ئ ��ول �ی ��ت پ �ی �گ �ی��ری
اوض� ��اع ح �ج��اج در ع��رف��ات و
ح��رک��ت آن��ان ب��ه س��وی مزذلفه
و گ��ذران��د ش��ب در ای��ن مشعر
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و حرکت آن��ان به منی و رمی
جمره عقبه و وص��ول آنها به
حرم برای انجام طواف افاضه
را به عهده دارد .همچننی این

 ١٠میلیون متاس موفق
بني املللی از مکه مکرمه
رياض :الشرق األوسط
ش� � � ��ورای ع ��ال ��ی ارت � �ب� ��اط� ��ات و ف � �ن ��اوری
اطالعات پادشاهی سعودی آم��اری از تعداد
تماس ه��ای انجام گرفته در روزه��ای حج و
داده های اطالعاتی رد و بدل شده را منتشر
کرد.
در گزارشی که این شورا منتشر کرده به
این نکته اشاره شده است که تعداد  10میلیون
تماس تلفنی موفق در روز عید قربان در مکه
و مشاعر مقدسه انجام گرفته است که نسبت
ب��ه روز قبل از آن ک��ه ت�ع��داد ت�م��اس ه��ای بنی
املللی موفق حدود  5میلیون تماس بوده با
رشدی  100درصدی روبرو بوده ایم.
گ� ��زارش ص� ��ادره از س ��وی ش� ��ورای ع��ال��ی
ارت �ب��اط��ات و ف �ن��اوری اط��الع��ات همچننی با
اش��اره به حجم ترافیک داده ارس��ال ش��ده در
طی روزهای حج تا روز دهم ذی الحجه بیان
ک��رده که مجموع کل داده ه��ای انتقال یافته
 10ه��زار و  78ترابایت ب��وده که از ای��ن میان
سهم یوتیوپ  241ترابایت ،سناپ چت 132
ترابایت ،فیسبوک  43ترابایتریال واتس اپ
 30ترابایت و اینستاگرام  32ترابایت سهم
داشته اند.

نیرو؛ تصویر واضح و روشن
خ��دم��ات و پ� ��روژه ه ��ای ک��ه از
س��وی ح�ک��وم��ت خ ��ادم حرمنی
ش� ��ری � �ف� ��نی ب � � � ��رای خ � ��دم � ��ت ب��ه

حجاج بیت الله الحرام در مکه
و مشاعر مقدسه ،اج��را شده
است را به جهانیان منعکس
می کند.
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نیروهای پیشاهنگی در
مشاعر مقدسه فعال هستند
مکه مکرمه  :الشرق االوسط

بالگرد سعودى هنگام فرود بعد از عمليات گشت بر فراز منا (واس)
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در زم�ی�ن��هه��ای خ��دم��ات��ی مختلف
موسم حج یکی از بارزترین ارگانها،
نیروهای پیشاهنگی هستند چ��را که
ک��اره��ای زی ��ادی در ای��ن م��وس��م امسال
بعهده گرفتند .ن�ی��روه��ای مستقر در
عمومی نیروهای
اردوگاههای خدمات
ِ
پیشاهنگی پ��ادش��اه��ی س �ع��ودی ،روز
شنبه  14503زائر از کشورهای مختلف
را راه�ن�م��ای��ی ک��ردن��د 3411 .ن�ف��ر را به
م�ح��ل اق��ام��ت گ��روهه��ای �ش��ان رس��ان��دن��د
و  11092ن�ف��ر را راه�ن�م��ای��ی و توجیه
ک��ردن��د و ت �ع��داد گ�ش��ته��ای��ی ک��ه در آن
روز داشتند به  1146رسید.
دک�ت��ر «عبدالله الفهد» سرپرست
ک��ل اردوگ��اهه��ای خدماتی ع�ن��وان کرد
ت��وزی��ع نقشههای راه�ن�م��ا ک��ه انجمن
پ �ی �ش��اه �ن �گ��ان در ی ��ک م �ل �ی��ون ن�س�خ��ه
تهیه ک��رده و م�ی��ان زائ ��ران پخش کرد
وهمینطور اپلیکشن نقشه و همچننی

ن�ق�ش��هه��ای��ی ک��ه ب��ه م �ق �ی��اس ب� ��زرگ در
تابلوها و اماکن مختلف مشعر منی،
نصب شدهاند به زائران کمک میکنند
ک��ه چ��ادره��ای�ش��ان را پ�ی��دا کنند و این
ک��ار ب��ه ک��اه��ش ت�ع��داد گ��مش��دگ��ان کمک
میکند.
ای� ��ن ارگ� � ��ان در روز ه �ش �ت��م ب ��رای
راه� �ن� �م ��ای ��ی ح� � �ج � ��اج 1200 ،ن� �ی ��روی
پیشاهنگ ،گشت و رهبری به کار گرفت
که در  8مرکز در مشعر منی و همچننی
مراکز راهنمای سیار فعالیت داشتند
و از مکانیزمی دقیق از نظر ترتیب و
ثبت الکترونیکی کار استفاده پیروی
میکردند.
ای� � ��ن پ� �ی� �ش ��اه� �ن� �گ ��ان در ع �م �ل �ی��ات
راهنمایی از مکانیزمی دقیق پیروی
میکنند به طوریکه در ابتدا اطالعات
روی دس�ت�ب�ن� ِ�د زائ ��ر گ��م ش ��ده ،را ثبت
میکنند و سپس این اطالعات را وارد
س�ی�س�ت��م ک� ��رده ت ��ا م �ش �خ��ص ش ��ود که
متعلق به کدام موسسه است.

عکاسی آمریکایی کیفیت کنترل جمعیت حجاج را رصد میکند
مکه  :الشرق االوسط
ب ��ه گ� � ��زارش ال� �ش ��رق االوس� ��ط
«م � � �ح � � �م� � ��د زوی� � � � � � � � � � ��اری» ع � �ک� ��اس
آم� ��ری � �ک� ��ای� ��ی ،در ح � ��نی ع �ک��اس��ی
هنگامیکه از صحن روبروی حرم
ب��ه س��وی مسجد ال �ح��رام م��یرود
ت ��ا گ �س �ت��ره ت �ص��وی��ری ب�ی�ش�ت��ری
از زوای ��ای مسجد را رص��د کند،
بسیار دقیق بود.
او ک� ��ه م� ��یخ� ��واه� ��د م �ش��اع��ر
م� � �ق � ��دس را ب� � ��ا دورب � � � � ��نی خ� � ��ود،
ک ��ه م � ��ورد ت ��وج ��ه روزن ��ام ��هه ��ا و
پ��ای�گ��اهه��ای اینترنتی زی ��ادی از
جمله واش�ن�گ��ن پ�س��ت ،یونایتد
پ ��رس ای�ن�ت��رن�ش�ن��ال و ش�ب�ک��ه بی
بی س است ،رصد کند به «الشرق
االوسط» میگوید که در عکاسی
تدبیری اتخاذ میکند که مخاطب
ب��دون هیچ تاثیری از جانب او،
برداشتی آزاد از عکسها داشته
باشد؛ چ��را که از نظر او عکسی
خ ��وب اس ��ت ک��ه اض��اف��ات��ی در بر
نداشته باشد.
زویاری که در سن  21سالگی
ج��ای��زه ب��نی املللی بهترین عکس
را در سال  2009کسب کرده است

اش ��اره میکند «آن�چ��ه م��را اینجا
در مشاعر م�ق��دس ج��ذب میکند
وج��ود بزرگترین تجمع انسانی
در دنیا در این مکان محدود است
ک��ه ت�ع��داد آن�ه��ا از  2میلیون نفر
نیز میگذرد.
وی همچننی میگوید«آنچه
این امر را زیبا کرده وجود نژادها
و ملیتهای مختلفی است که در
طول یک هفته به اینجا میآیند و
همه با هم متحد و یکدل هستند
و در یک زمان و با نظمی شگفت
انگیز روی به خدایی واحد نماز
میگذارند و هنگامیکه عربستان
ان� �س ��ان ��ی دی� �گ ��ر ش � ��دهان � ��د ک� ��ه از
ف�ض��ای روح��ان��ی م�ش��اع��ر مقدس
تاثیر پذیرفته است».
زوی� � � � ��اری ک� ��ه م �ق �ی��م آم��ری �ک��ا
اس ��ت م��یگ��وی��د « 2م�ی�ل�ی��ون زائ��ر
در یک منطقه به راحتی جابجا
م ��یش ��ون ��د و ای � ��ن خ � ��ود ن �ش��ان��ه
کیفیت خدماتی است که حکومت
ع ��رب� �س� �ت ��ان ارائ � � � ��ه م � ��یده � ��د .در
حقیقت این اتفاق بسیار خوبی
اس� ��ت ک ��ه در م �ن �ط �ق��های در ح��ال
ت��وس�ع��ه ،ب��ا ک�ی�ف��ت ب�س�ی��ار عالی
پذیرای حجاج هستند».

«محمد زوياری» عکاس آمريکايی ايرانى االصل («الشرق االوسط»)

وأذن في الناس بالحج
مكه مكرمه :الشرق األوسط

ASHARQ AL-AWSAT
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زمزم؛ چشمه جوشان معجزه
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تاریخ پدیدآمدن آب چاه زمزم به دوره
حضرت اسماعيل ف��رزن��د ابراهيم (عليهما
ال� �س ��ام) ب��رم��ی گ � ��ردد ،چ��اه��ی م �ش �ه��ور در
�رق
م �س �ج��دال �ح��رام در ف��اص �ل��ه  ۲۱م �ت��ری ش� ِ
کعبه در پ��اک ترین قطعه ای در زم��ن واقع
شده است.
در دليل نامگذاری آن آمده است که هاجر
بعد از آنکه آب زیر پای اسماعيل آشکار شد
با ریگها دور آن را گرفت تا آب در آنجا جمع
شودّ .
(زم یعنی جلو چيزی را گرفنت یا جمع
کردن) .در حدیث آمده است است :خدا مادر
اسماعيل را بيامرزد که اگر جلوی زم��زم را
نمی گرفت چشمه ای گوارا می شد.

• اسماعیل نبی  :آغاز معجزه

این چاه ،در آغاز ،چشمهای بوده که به
لطف خداوند برای حضرت اسماعيل جاری
شده است .هنگامی که حضرت ابراهيم (ع)
گفت( :پروردگارا برخى از فرزندان و خاندان
خویش را در صحرایى غير قابل كشت نزد
خانه حرمت یافته تو سكونت دادم ).زمانی
ک��ه حضرت ابراهيم (ع) همسرش هاجر و
فرزندش اسماعيل را در سرزمن مکه قرار
داد ،به همراه آنها یک مشک آب و مقداری
خرما گذاشت و سپس او از مکه خارج شد.
هنگامی که این توشه به پایان رسيد تشنگی
بر آنها چيره شد .تشنگی فرزند ،مادر را به
تاش برای یافنت آب وا داشت .هاجر در پی
آب ،فاصله ميان ک��وه «صفا و م��روه» را به
گمان دیدن آب دوان دوان می پيمود وليکن
هر بار سرابی بيش نبوده .تا اینکه صدایی
از سمت کودکش می آید ،سپس گفت :صدا را
شنيدی ،آیا کمکی می کنی .سپس به سمت
کودک آمد و به اعجاز الهی به ناگاه از زیر
صورت اسماعيل چشمه ای ظاهر شد و آب
ف ��وران زد .او ب��ا دس�ت��ان خ��ود آب در مشک
می گذاشت .که حضرت (ص) فرمودند( :اگر
رهایش می کرد به یک چشمه تبدیل می شد،
یا گفته :نهری گوارا).

فروشنده آب در نزديكى چاه زمزم (واس)
م�ن��اب��ع ت��اری�خ��ی آورده ان��د ک��ه رس�ي��دن
ح�ض��رت اس�م��اع�ي��ل ب��ه م�ک��ه تقریبا ب��ه س��ال
 1910ق �ب ��ل از م� �ي ��اد ب ��رم ��ی گ� � ��ردد ک� ��ه در
ه�م��ان اث�ن��ا چ��اه زم��زم پ��دی��د آم��د و م�ي��ان ما
و پ��دی��دآم��دن زم��زم ب��ه روای��ت تقویم هجری
تقریبا  4هزار سال است.

• جد پیامرب؛ مسئول زمزم

پس از آن که جمعيت و اقامت قبائل
در مکه مکرمه بيشتر شد ،چاه زمزم خشک
ش��د ی��ا گفته ش��ده مخفی ب��ود؛ شهر مکه
م �ک��رم��ه ام ��ا پ�ي�ش��رف��ت و ت��وس �ع��ه ی��اف��ت و
ج��ای�گ��اه و م�ن��زل��ت زی ��ادی ب��ه دل�ي��ل وج��ود

کعبه و همچنن ج��ای�گ��اه ج�غ��راف�ي��ای��ی و
ش �ک��وف��ای��ی م��وق �ع �ي��ت ت� �ج ��اری پ �ي��دا ک ��رد.
عبداملطلب بن هاشم پدر بزرگ پيامبر بنا
ب��ر روای ��ات مختلف پ��س از آن�ک��ه شبی در
خ ��واب دی��د ک��ه ب��ه او ف��رم��ان م��ی ده�ن��د که
نقطه ای خاص را حفر کند ،با کمک فرزند
خود همان نقطه را حفر کرد.
مسئوليت سقایت حاجيان را بر
او
ِ
ع�ه��ده داش ��ت .او آب را در كوزه ه��ای��ى یا
سبوهایی ك��ه آن را دورق مى نامند می
ریخت و به حجاج می داد .گنبدهایی روی
چاه ساخته شد؛ یک گنبد چاه بر روی چاه
قرار دارد و گنبدی بزرگتر اتاق زائ��ران را

م��یپ��وش��ان��د .از آن پ��س ح��اج�ي��ان کعبه از
آب زمزم می نوشيدند و سقایت حاجيان
به شغلی شریف و گرانمایه مبدل گشت.
در هنگام ظهور اسام ،این شغل در دست
عباس بن عبداملطلب بود.
گنبدهای چاه در آغاز والیت امير مکه
سابق الشریف ع��ون الرفيق و شيخ حرم
عثمان ن��وری پاشا به دليل سيل عظيمی
که به مشجد الحرام زد و بسياری از کتب
و اشياء را از بن برد ،برداشته شدند؛ آنها
در سال 1310ه� .مجبور شدند کتاب ها را
از یکی از گنبدها و در دارالکتاب که مدرسه
ای در باب الدریبه است ،منتقل کنند.

اكنون موقعيت چاه زمزم در نزدیکی
کعبه مشرفه واقع شده ،اما دهانه آن 1.56
متر زیر سطح مطاف قرار دارد .کتيبه ای
گردشکل نيز با عنوان (بئر زمزم) در پشت
مقام به سمت چپ کعبه نصب شده است.
آب زم��زم را به ص��ورت آبسردکن های
ب��زرگ را در نقاط مختلف داخ��ل و خ��ارج
مسجدالحرام کارگذاری شدند ،به صورتی
که  733شير و  8هزار آبسردکن در موسم
های حج و ماه مبارک رمضان به این چاه
متصل م��ی ش��ون��د .ای��ن آب ه��ا ب��ه واسطه
یخ ساخته شده از آب چاه زمزم خنک می
شوند.

