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وليعهد سعودی رئيس
جمهور چچن را به
حضور پذيرفت
(صفحه)2

خادم حرمنی شريفنی :موضع ما نسبت به جنگ با تروريسم و تندروی ثابت است

بخشی از حجاج امروز منا را ترک می کنند ..مدینه در انتظار حاجيان
وزير حج و عمره سعودی :در  ۱۰سال آينده آمادگی پذيرايی از  ۳۰۰ميليون حاجی را خواهيم داشت

منا :محمد العايض وسعيد األبيض
وإبراهيم القرشي
در روزی که خادم حرمنی شريفنی در ديدار
با روسای هيئت های حج با تشکر از خداوند
بابت افتخار خدمت رسانی به حجاج بر موضع
ثابت کشورش در م��ب��ارزه با تروريسم و
تندروی تاکيد کرد و بر پايبندی به تسامح
و تساهل به عنوان پيام اصلی امت اسالمی
تاکيد کرد بيش از دو ميليون حاجی که
در طی چند روز پيش مناسک حج را يکی
پس از ديگری انجام داده بودند در مشعر
منی در نزديکی منی رمی جمرات کردند.
پس از رمی روز دوم تشريق حاجيان مستعجل
می توانند مشعر منی را پيش از غروب آفتاب
ترک ک��رده و ب��رای انجام ط��واف وداع به
مکه بروند .اين مسئله بر اغلب حاجيانی
که از کشورهای ديگر به حج آمده اند
صدق می کند؛ يعنی بيش از  ۱.۷ميليون
حاجی .همنی مسئله هم روز دوم تشريق را
تبديل به سخت ترين روز در ميان روزهای حج
می کند.
با اين همه همه چيز دارد به خوبی و خوشی و
بدون هيچ گونه حادثه مهمی متام میشود و
اين نشان دهنده مديريت دقيق جمعيت ميليونی
حجاج از سوی نریوهای سعودی بود.
تازه حاجيان امروز به سمت کشورهای خود
حرکت می کنند تا تصوير اس��الم صلح و
مهربانی را به همراه خاطراتی خوب از يک حج
آرام و امین در کشورهای خود گسرتش دهند.
حج روزه��ای سخت خود را پشت سر گذاشته
است اما هنوز چند صد هزار حاجی منتظرند
تا فردا اعمال حج خود را به پايان بربند و دست
اندرکاران سعودی حج هم خود را برای فردا
آماده کرده اند.
از سوی ديگر بانک اسالمی توسعه که دست
اندرکار توزيع قربانی های حاجيان در روز عيد

حجاج در حال رمى جمرات ديروز (واس)
قربان است اعالم کرد که تا ساعت  2ظهر
ديروز  873هزار راس دام در چارچوب برنامه
پادشاه سعودی برای بهره وری از قربانی های
عيد قربان ذبح شدند.
هالل احمر سعودی نيز در آم��اری اعالم منود
که در طی ده روز نخست ذی حجه بيش از
 14هزار حالت ام��دادی را در مکه مکرمه و
مشاعر مقدسه ثبت منوده که از اين بنی 8962

حالت در محل درمان شده و  4803حالت نيز به
بيمارستان ها ارجاع گشت.
در مدينه منوره نيز نریوهای امدادرسان به بيش
از  2694نفر از حجاج بيت الله ام��داد رسانی
کردند که از اين بنی  1654حاال به صورت
درمان در محل درمان شد و  1040حالت آن نيز
به بيمارستان ها ارجاع داده شد.
حج امسال در حالی دارد به روزه��ای پايانی

خود نزديک می شود که وزير حج پادشاهی
سعودی بر اين نکنه تاکيد کرد که با اين
 2.3ميليون نفری که امسال توفيق حج نصيب
آنان شد پادشاهی سعودی افتخار اين را داشته
که در طی ده سال گذشته ميزبان بيش از
 150ميليون حاجی و عمره گذار از سراسر
جهان بوده و البته در چارچوب رهربی خادم
حرمنی شريفنی و ولی عهد ايشان شاهزاده محمد

بن سلمان در نظر دارد که در  10سال آينده
ميزبان دو برابر اين تعداد يعنی  300ميليون
مسلمانی باشد که به شوق زيارت خانه خدا
ميهمان سعودی ها خواهند بود.
مديريت بسيار خوب روند حج امسال نشان داد
که نریوهای دست اندر کار حج توان مديريت
اين جمعيت را هم خواهند داشت.

(صفحه)2

حركت حجاج ايران در مسری جمرات
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
رئیس مرکز پزشکی حج و زی��ارت ای��ران با بیان
اینکه پزشکان همراه با حجاج از صبح دی��روز راهی
ج �م��رات ش��دن��د ،گ�ف��ت :مشکل خ��اص��ی در ط��ول مسیر
جمرات گزارش نشده است.

قرار است حدود  86هزار نفر از حاجیان ایران طى
روزهای دهم ،یازدهم و دوازدهم ذی الحجه از منا به
سمت جمرات حرکت کنند و به رمی جمرات بپردازند.
ب��ه گ ��زارش ال�ش��رق االوس ��ط ب��ه نقل از خ�ب��رگ��زاری
مهر ،سیدعلی مرعشی با اشاره به ایتکه بیمارستان
صحرایی در منا ،درمانگاههای مکاتب هفت گانه و

مطب مرکز پزشکی حج و زیارت در حال ارائه خدمات
پزشکی و درمانی به حجاج کشورمان هستند ،اظهار
کرد :بیشترین مراجعه به بیمارستان و درمانگاهها،
ب��ه دل�ی��ل ت��اول پ��ا بخاطر راهپیمایی ط��والن��ی و عدم
استفاده از کفش مناسب و احساس گرمازدگی یا بروز
نشانههای آغ��از گرمازدگی اس��ت .دی��روز فقط یکی از

حجاج دچار گرمازدگی شده بود که مورد مداوا قرار
گرفت.
وی همچننی بیان کرد :پزشکان مرکز پزشکی حج
و زیارت همراه با حجاج به جمرات رفتند تا اگر برای
حجاج مشکلی پیش آمد ،به آنها کمک کنند ولی مشکل
خاصی در مسیر جمرات گزارش نشد.

وأذن في الناس بالحج
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وزیر حج و عمره سعودی :در  10سال آینده آمادگی پذیرایی از  300میلیون حاجی را خواهیم داشت
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خادم حرمین شريفني :موضع ما نسبت به جنگ با تروریسم و تندروی ثابت است
مىن{ :الشرق األوسط}
خ��ادم حرمنی شریفنی گفت« :پادشاهی
عربی سعودی بر موضع ثابت خود در جنگ
علیه ت��روری�س��م و پ��ای�ب�ن��دی ب��ه پ�ی��ام تسامح
اسالم تاکید دارد».
به گزارش الشرق االوسط ،ملک سلمان بن
عبدالعزیز پادشاه سعودی چهارشنبه  22اوت
تاکید ک��رد که س�ع��ودی ،در خدمت به حجاج
مشرف میشود و به فراهم کردن آسایش برای
ادای مناسک توسط حجاج ادامه خواهد داد.
ملک سلمان در دیدار با روسای هیئتهای
ح��ج همچننی گ�ف��ت :خ��داون��د پ��ادش��اه��ی را به
خ��دم��ت ح��رم��نی ش��ری �ف��نی ،رس �ی��دگ��ی ب��ه ام��ور
ق��اص��دان�ش��ان و ش��ب زن� ��دهداری ب��رای امنیت،
س��الم��ت و آس��ای��شش��ان ،م�ش��رف ک ��رد ،از ای��ن
رو از زمان تاسیس ارکان کشور توسط ملک
عبدالعزیز –رحمه الله -و پادشاهان پس از او
که رحمت خ��داون��د بر همه آنه��ا ب��اد ،اهمیت
کامل را به این مساله داد.
وی اف��زود :به اذن خداوند به ای��ن مسیر

ادام��ه خواهیم داد زی��را ایمان عمیق داری��م که
خ��دم��ت ب��ه م�ه�م��ان��ان خ��داون��د ،ح �ج��اج ،عمره
گ��ذاران و زائ��ران و فراهم ک��ردن امکانات برای
آنه��ا به منظور ادای مناسک در آسایش ،بر
ما واجب است و شرف عظیم و افتخاری برای

گفتگوی تلفنی خادم حرمین
شریفین با سران کشورها به
مناسبت عید

ما است که آن را عزیز میداریم.
م �ل��ک س �ل �م��ان اض ��اف ��ه ک� � ��رد :پ��ادش��اه��ی
عربی سعودی بر موضع خ��ود در مبارزه با
تروریسم و تندوری ،ریشه ک��ردن آن با اتمام
چهرههایش ،پایبندی به پیام تسامح اسالم،

اصرار بر اتحاد امت اسالمی و تحقیق امنیت
و ثبات در منطقه و جهان تاکید میکند.
از س��وی دی�گ��ر وزی��ر ح��ج س�ع��ودی گفت:
ما در طی  ۱۰گذشته افتخار میزبانی از ۱۵۰
میلیون حاجی و زائر از اقصی نقاط جهان از

 ۱۰۰ملیت را داشتیم.
وی اض ��اف ��ه ک � ��رد :م ��ا ط �ب��ق ارش� � � ��ادات و
ت��وص�ی��ه ه ��ای خ ��ادم ح��رم��نی ش��ری�ف��نی و ول��ی
عهد آن در خدمت گذاری و خدمات رسانی به
بیش از  ۳۰۰میلیون از حجاج طی  ۱۰آینده گام
خواهیم برداشت.
صالح بننت همچننی اف��زود :از میان این
تعداد  ۷میلیون نفر عمره گذار امسال مناسک
را ادا کردند که هم اکنون  ۲میلیون نفر از آنها
در حال انجام مناسک هستند.
حجاج روز یازدهم ذیالحجه را تجربه
ک��ردن��د ،زائ� ��ران س��رزم��نی وح ��ی از ه��ر رن ��گ و
ن � ��ژادی ک ��ه ب��اش �ن��د دی � ��روز ن �ف��س خ ��ود را به
قربانگاه بردند و امروز تولدی دیگر را تجربه
کردند و سوی رم جمرات حرکت کردهاند ،تا
با پرتاب کردن سنگ به شیطان ،بیزاری خود
را از شیطان درونی و بیرونی فریاد کنند.
گفتنی اس��ت  ۱.۷میلیون نفر از حجاج
مستعجل خود را آماده ترک منا می کنند در
حالی که  ۵۰۰هزار نفر از حجاج غیر مستعجل
در منا باقی می مانند.

ولیعهد سعودی رئیس جمهور چچن را به حضور پذیرفت

منا  :الشرق االوسط

خبرگزاری رسمی سعودی در گزارش هایی از تماس
های سران برخی کشورها با خادم حرمنی شریفنی ،ملک
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ب��رای تبریک عید قربان
خبر داد.
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی خادم حرمنی
شریفنی امروز تماس تلفنی از شیخ نواف االحمد الجابر
الصباح  ،ولیعهد كویت دریافت نمود که در آن ولیعهد
کویت عید قربان را به ملک سلمان تبریک گفت.
همچننی پ��ادش��اه س�ع��ودی ط��ی تماسی ک��ه از رئیس
جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی به منظور تبریک عید
قربان دریافت کرد پس از تبادل تبریک عید قربان ،برای
جهان اسالم و جهان عرب دعای خیر و موفقیت نمود.
در همنی راستا روسای دادگاه های کشور و قاضیان
در بیانیه ای ض�م��ن ت�ب��ری��ک ع�ی��د ق��رب��ان ب��ه خ ��ادم حرمنی
شریفنی ،ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و شاهزاده
محمد ب��ن س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زی��ز ،ول�ی�ع�ه��د ،ن��ای��ب رئیس
ش ��ورای وزی ��ران و وزی��ر دف��اع از آن��ان ب��ه خ��اط��ر اه�ت�م��ام و
توجهشان ب��ه ام��ور ح�ج��اج و خ��دم��ات شایسته ای ک��ه به
مهمانان بیت الله ارائه می شود قدردانی کردند.
امضا کنندگان این بیانیه از توفیقی که برای همکاری
با وزارت امور اسالمی در زمینه ارائه برنامه های فرهنگی
و دینی نصیبشان شده است ابراز خرسندی کرده ،از دکتر
عبداللطیف آل الشیخ ،وزیر امور اسالمی و دعوت و ارشاد
کشورمان تشکر کردند.

برنامه مهمانان حج و عمره
خادم حرمین شریفین برگزار کرد:

مهمانی عید برای
خانواده های شهدا
و مجروحان مصری

منا  :الشرق االوسط

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ،ولیعهد سعودى و آقای رمضان قادروف ،رئیس جمهور چچن (واس)
منا  :الشرق االوسط
ش � � � ��اه � � � ��زاده م � �ح � �م ��د ب� � ��ن س � �ل � �م� ��ان ب��ن
ع�ب��دال�ع��زی��ز ،ولیعهد ،ن��ای��ب رئ�ی��س ش��ورای
وزی� � ��ران و وزی� ��ر دف� ��اع دی � ��روز در ک ��اخ منا
رمضان قادروف ،رئیس جمهور چچن را به
حضور پذیرفت.
طرفنی پس از تبادل تبریکهای مربوط
به عید و مناسک حج ،به بررسی روابط دو

جانبه و م��وض��وع��ات م��ورد ت��وج��ه مشترک
پرداختند.
شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف،
وزیر کشور ،استاد خالد الحمیدان ،رئیس
اداره آگ��اه��ی ک �ش��ور و ه�ی�ئ��ت ه �م��راه آق��ای
قادروف از حاضران در این دیدار بودند.
افزون بر این شاهزاده محمد بن سلمان
بن عبدالعزیز ،آل سعود امروز تماس تلفنی
از ش �ی��خ ن� ��واف االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ،

ولیعهد كویت دری��اف��ت نمود که در آن عید
ق��رب��ان را ب��ه ش��اه��زاده محمد ب��ن سلمان بن
عبدالعزیز ،آل سعود تبریک گفت.
ول� �ی� �ع� �ه ��د ه� �م� �چ� �ن ��نی ت � �م � ��اس دی � �گ� ��ری
ازش ��اه ��زاده ال�ح�س��نی ب��ن ع�ب��دال�ل��ه ال �ث��ان��ى ،
ولیعهد ادرن دری��اف��ت ک��رد.ش��اه��زاده محمد
ب��ن سلمان ب��ن عبدالعزیز آل سعود پ��س از
تبادل تبریک عید قربان ،برای جهان اسالم
و جهان عرب دعای خیر و موفقیت نمود.

خ � � � � ��ان � � � � ��وادهه � � � � ��ای ش � � � �ه � � ��دا و
م �ج��روح��ان م�ص��ر دی� ��روز میهمان
م � ��راس � ��م ع� �ی ��د ق � ��رب � ��ان پ ��ادش ��اه ��ی
سعودی بودند.
ب� ��ه گ� � � ��زارش ال � �ش� ��رق االوس � ��ط
دبیرخانه کل برنامه مهمانان حج و
عمره خادم حرمنی شریفنی پادشاه
س�ل�م��ان ب��ن ع �ی��دال�ع��زی��ز آل س�ع��ود
دیروز در مراسمی به مناسبت عید
سعید قربان میزبان خانواده های
شهدا و مجروحان ارتش و پلیس
مصر بود که امسال موسم حج را
میهمان پادشاه بودند.
در ای ��ن م��راس��م ک��ه ب��ا ح�ض��ور
عبدالعزیز الصالح ،رئیس کمیته
حجاج مصر برگزار ک��رد خانواده
ه��ای ش��رک��ت ک�ن�ن��ده ب ��رای یکدیگر
دع��ای سالمتی و س�ع��ادت ک��رده و
موفقیت مراسم حج را به پادشاه
سعودی تبریک گفتند.

وأذن في الناس بالحج
وزیر خارجه انگلیس :دلیل فشارهای
آمریکا اقدامات مخرب ایران است

وزیر امور خارجه انگلیس جرمی هانت (ا.پ.ا)
لندن {( :الشرق األوسط})
وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه ای به ایران توصیه
کرده است که برای بغرنج تر نشدن وضعیت و عدم واکنش
منفی کشورهای اروپایی ،فعالیت هسته ای سابق خود را از
سر نگیرد.
ب��ه گ ��زارش ال �ش��رق االوس� ��ط ،ج��رم��ی ه��ان��ت وزی ��ر خ��ارج��ه
ان�گ�ل�ی��س ک��ه ب��ا ب��ی ب��ی س��ی م�ص��اح�ب��ه م��ی ک ��رد در پ��اس��خ به
پرسشی درباره اینکه با توجه به تصمیم شرکت های غربی
برای خروج از ایران آیا امکان حفظ برجام وجود دارد یا نه،
گفت« :فکر میکنم برای پاسخ دادن به این سوال هنوز خیلی
زود اس��ت .ام��ا آنچه االن میگویم ،ای��ن اس��ت که به نفع ای��ران
است که برنامه هستهای خود را احیا نکند ،چراکه کشورهای
اروپایی همچنان به این توافق پایبند هستند».
هانت در ادامه با تاکید بر فشارهای آمریکا به ایران عنوان
کرد که دلیل این فشارها اقدامات مخربی است که ایرانی ها
در دیگر نقاط خاورمیانه ان�ج��ام م��یده�ن��د .بنابراین ت��ا حد
مشخصی ،وضعیتی که اکنون در آن هستیم ،فشار حداکثری
به ایران وارد میکند .اما نگرانی ما این است که اگر توافق به
کلی از بنی برود ،ممکن است شاهد انتخاب یک فرد تندروتر
در ایران باشیم ،که میتواند وضعیت را خطرناکتر کند.

ASHARQ AL - AWSAT

پنجشنبه  1شهریور 1397

سال گذشته حدود  544هزار و  470نفر در
کشور به علت نزاع به پزشکی قانونی مراجعه
ک��ردن��د ک��ه نسبت ب��ه س��ال پ�ی��ش از آن رک ��وردی
جدید به شمار می آید.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از ایرنا ،از
مجموع ح��دود  544ه��زار و  470م��ورد مراجعه
به پزشکی قانونی در نتیجه صدمات ناشی از
ن��زاع و دع ��وا ،ت�ه��ران��یه��ا ب��ا ثبت رک ��ورد جالب
توجه  93هزار و  295مورد در صدر جدول دعوا
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طرح عجیب در مجلس «ممنوعیت واگذاری سکه به متقاضیان»
لندن {( :الشرق األوسط})
ط� ��رح  ۵۱ن �ف��ر از ن �م��ای �ن��دگ��ان م �ج �ل��س ش� ��ورای
اس��الم��ی مبنی ب��ر «ممنوعیت واگ� ��ذاری سکه بهار
آزادی به متقاضیان» در جلسه علنی روز یکشنبه
( ۲۸مرداد) مجلس به صورت عادی اعالم وصول شد.
در م�ق��دم��ه ای��ن ط��رح عجیب آم ��ده اس ��ت :ن�ظ��ر به
اینکه نحوه پیش فروش سکه به گونه ای است که اوال
موجبات عدم ت��وازن و به جیب زدن سرمایه هنگفت
توسط عده ای خاص شده است و ثانیا این امر موجب
کنترل قیمت و تنظیم بازار و رفع نیازها نشده است
لذا می بایست از واگذاری سکه های ثبت نام شده بیش
از  ۱۰عدد سکه جلوگیری به عمل آید و اصل پول به
خریداران بازگردد.
این  ۵۱نماینده مجلس ای��ران در حالی این طرح
جالب را ب��رای بررسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه
ن �م��وده ان��د ک��ه از ی��ک ط ��رف ق��ان��ون ای� ��ران ه�ی��چ گونه
محدودیتی برای خرید و فروش قانونی سکه اعمال
ن�ک��رده اس��ت و از ط��رق دیگر نیز کارشناسان نسبت
به تاثیرات منفی چننی کارهایی بر اعتماد م��ردم به
نظام بانکی هشدار داده ان��د .گفتنی اس��ت که بانک
مرکزی در زمستان گذشته و برای کنترل بازار پولی
طرحی را با تایید دولت مبنی بر پیش فروش سکه
به متقاضیان انجام داد که در نتیجه آن بیش از هفت
و نیم میلیون سکه به فروش رسید.

خانم وآقايى روبروى صرافى در تهران (مهر)

مناینده تهران :سوال جامعه این است که پس دولت چه میکند؟

لندن {( :الشرق األوسط})

ن �م ��ای �ن ��ده م � � ��ردم ت � �ه� ��ران در م �ج �ل��س گ �ف��ت:
نمایندگان مجلس نمیتوانند نسبت به فشارهای
م�ع�ی�ش�ت��ی ج��ام �ع��ه ب��یت �ف��اوت ب��اش �ن��د و چ�ی��زی
نگویند تا رییسجمهور و تیم اقتصادی دولت
به شیوهها و بهانههای مختلف از پاسخگویی
به مجلس طفره برود.
الشرق االوسط به نقل از ایسنا عنوان کرده
اس��ت ک��ه ابوالفضل س��روش در گفت و گ��وی��ی با

تهران رکورد دار نزاع خیابانی
لندن {( :الشرق األوسط})
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و زد و خورد قرار گرفتند و ایالمیها در سال
 96کمترین میزان نزاع را داشتند.
همچننی تنها در فروردین ماه امسال  6هزار
و  486نفر و در سه ماهه ابتدایی سال بیش از
 25هزار تهرانی به علت آسیبهای ناشی از نزاع
به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه
ک��ردن��د .م�س�ع��ود ق ��ادی پ��اش��ا م��دی��رک��ل پزشکی
قانونی استان تهران با بیان این آمارها ،گفت:
این ارقام افزایش  2درصدی مراجعه به پزشکی
ق��ان��ون��ی اس �ت��ان ب��ه ع�ل��ت ن ��زاع ن�س�ب��ت ب��ه م��دت
مشابه سال قبل را نشان میدهد.

این خبرگزاری ضمن اشاره به این که با توجه به
نابسامانیهای ارزی و اقتصادی فشار اقتصادی
و معیشتی بر مردم به شدت افزایش یافته است
گفت ب��رای آح��اد مختلف جامعه س��وال اس��ت که
پس ،دولت چه میکند؟ چرا بسته ارزی که اخیرا
به اجرا درآمد ،هفت ماه قبل به اجرا گذاشته نشد؟
سروش با بیان این که مدیران اجرایی تهدید
دی ماه ترامپ به خروج از برجام و حتی خروج
خ��رداد ماه ترامپ از برجام را ب��اور نداشتند به
همنی دلیل هیچ برنامه پیشگیرانهای تدوین و

اجرا نکردند گفت مجلس به نمایندگی از موکالن
خ��ود در روز س��وال از رییسجمهور از روحانی
سوال خواهد کرد که دلیل این رفتار چه بود؟
این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد :نمی
شود که مردم مثل اسپند روی آتش باال و پاینی
بپرند و دولت واکنش کند و منفعالنه نسبت به
مشکالت و چالشهای عدیده آنان داشته باشد.
ح��داق��ل رف �ت��اری ک��ه ب��ای��د ب��ا دول ��تم ��ردان ش��ود،
سرزنش و توبیخ کردن آنهاست.

احمد توکلی :برخی خبرنگاران از بانک مرکزی سکه گرفتند
لندن {( :الشرق األوسط})
اح� �م ��د ت��وک �ل��ی ن �م��ای �ن��ده س��اب��ق
ت� �ه ��ران و رئ �ی��س س ��ازم ��ان دی ��دهب ��ان
شفافیت و عدالت در مطلبی با تاکید
ب ��ر ای� ��ن ک ��ه ب ��ان ��ک م �ل��ی در ح��ال��یک��ه
میدانست  ۱۴مرداد تحریمها تشدید
میشود و ازطریق مجرای سامانهای
قادر به تجارت طال و دالر نخواهیم
بود ۲۰ ،میلیارد دالر و  ۶۲تن طال را
حراج کرد خواستار آن شد که اسامی

آنهایی که ارز دریافت کردهاند ،روی
صفحه م��ان�ی�ت��ور ب��ان��ک م��رک��زی درج
شود،
به گزارش الشرق االوسط توکلی
تاکید کرد« :در این صورت  ۸۰میلیون
ناظر در باالترین سطح از قضایای
ارز و سکه اطالع مییابند ولی بانک
مرکزی از این کار امتناع کرد».
ت ��وک� �ل ��ی ض� �م ��ن اش� � � ��اره ب� ��ه ف� ��رار
بانک مرکزی از شفافیت عنوان کرد
ک��ه در ای��ن م�ی��ان ب��رخ��ی رس��ان��هه��ا از

ب��ان��ک م ��رک ��زی دف� ��اع ک ��ردن ��د؛ چ��راک��ه
بانک مرکزی در نشستها به برخی
خ �ب ��رن �گ ��اران س �ک��ه ه ��دی ��ه م ��یده ��د و
مسافرتهای خارجی هم ب��رای آنها
ایجاد میکند.
گفتنی اس��ت توکلی پیش از این
نیز در نامه ای به دادستان کل ایران
خواستار ممنوع الخروجی ولی الله
سیف رئیس سابق بانک مرکزی به
تهمت اق��دام��ات م�خ��رب اق�ت �ص��ادی و
محاکمه وی شده بود.

وأذن في الناس بالحج
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شهردار مكه خاطر نشان کرد که طرح چرخدستیهای فروش غذا توسط جوانان موفق بوده است
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شهردار مکه :غذاهای آماده باعث کاهش  70درصدی تولید پسماند میشوند
منا :ابراهيم القرشى
مهندس محمد القویحص شهردار
م�ک��ه دوش �ن �ب��ه اع ��ام ک ��رد ک��ه ش �ه��رداری
ت�ع��داد زی��ادی کمپرسور م�خ��ازن زمینی
برای انبار کردن پسماندها داخل مشاعر
مقدس به مدت فقط دو روز تهیه کرده تا
پس از آن با تجهیزات و مکانیزم خاص،
آنها را نابود کند.
م�ح�م��د ال�ق��وی�ح��ص در گفتگویی با
ال �ش��رق االوس� ��ط ض�م��ن اش� ��اره ب��ه اینکه
ع�م�ل�ی��ات ج �م��ع آوری زب��ال��ه در م�ش��اع��ر
مقدس همچنان توسط شهرداری در حال
ان�ج��ام اس��ت ،ع�ن��وان ک��رد ک��ه ان�ب��ار ک��ردن
پسماندها به دلیل سختی نقل و انتقال
تجهیزات و ماشنی آالت مربوط به این
کار ،در میان سیل عظیم حجاج صورت
م��یگ �ی��رد پ��س ب�ه�ت��ری��ن راه ان �ب��ار ک��ردن
پسماندها برای مدتی محدود میباشد.
او ه�م�چ�ن��نی گ �ف��ت ک��ه پ �خ��ت غ ��ذا به
ش �ی��وه س�ن�ت��ی در م�ش��اع��ر م �ق��دس باعث
تولید زیاد زباله میشود به همنی دلیل
خ ��ال ��د ال �ف �ی �ص��ل م� �ش ��اور خ� � ��ادم ح��رم��نی
ش��ری �ف��نی و ام� �ی ��ر م �ک��ه ب ��ه م� ��دت  5س��ال
دستور داده که غذاهای آماده جایگزین
غذاهای پخته شود و این کار  70درصد
تولید زباله را کاهش داده است.
به گفته القویحص این کار در کاهش
تولید زباله زائران -که شهرداری هر ساله
برای روند کاهش آن برنامه ریزی میکند-
م��وث��ر ب��وده اس��ت .وی توضیح میدهد
ک��ه ش �ه��رداری ب��ا چ��ال��شه��ای زی ��ادی در
ای��ن زمینه روب��رور اس��ت که یکی از آنها
توزیع خیری غذاها و نوشیدینیهاست
ک��ه خیلی خ��ودج��وش ص��ورت میگیرد.
خ �ص��وص��ا ت��وزی��ع آب و زی� ��اد ش ��دن آب
سردکنهای خیریه در اقصی نقاط ،باعث
تولید زبالههای پاستیکی در همه جای
مشاعر شده است.
وی م ��یگ ��وی ��د ک� ��ه ب �ه �ت��ر اس � ��ت ای ��ن
کارها تحت ل��وای قانون ص��ورت بگیرد
ت ��ا ای� ��ن ت ��وزی ��ع م �ن �ظ��م ش� ��ده و ف �ق��ط ب��ه
کسانیکه نیازمند آب ش��رب هستند و
ب��ه ان ��دازه ن �ی��ازش��ان،آب ت��وزی��ع ش��ود؛ تا
عاوه بر اینکه خیابانها کثیف نشوند،
هزینههای مالی نیز ه��در ن��رود چ��را که
س ��ال گ��ذش�ت��ه ط �ب��ق آم� ��اری ک��ه داده شد
ح � ��دود ی ��ک م �ی �ل �ی��ون ب� �ط ��ری آب ،دس��ت
نخورده باقی مانده بود.
القویحص راجع به برنامه ریزیهای
ش�ه��رداری ب��رای مشاعر مقدس گفت که
شهرداری طرحی یکپارچه و چند جانبه
تدارک دیده است که برای اجرای آن نیاز
ب��ه  26ه��زار ن�ی��روی ف�ن��ی،ک��ارگ��ر ،ناظر و

محمد القویحص شهردار مکه ميان دست اندركاران خدمت رسانى به حجاج (واس)
سرپرست ناظر بر ک��ار ،میباشد که به
حجاج خ��دم��ات ارائ��ه ده�ن��د .و ای��ن طرح
دربرگیرنده خدماتی جداگانه برای زمان
قبل از صعود حجاج به عرفات است .و
شهرداری در آماده کردن منی و عرفات و
مزدلقه برای حجاج در حنی ادای مناسک
ح��ج و بعد از ادای آن�ه��ا همچنان فعال
دارد.
وی ادامه داد :ما در مرحله دوم این
طرح هستیم؛ که ارائه خدمات شهرداری
در عرفه میباشد؛ جایی محدود که بیش
از  2.3میلیون نفر در آن مستقر میباشند
وای ��ن منطقه ب��ه خ��دم��ات ش �ه��رداری اع��م
از ن�ظ��اف��ت ،م �ب��ارزه ب��ا آف ��ات ،م��دی��ری��ت و
آبیاری نیاز دارد .و شهرداری تمام تاش
خ ��ود را ب� ��رای ت��ام��نی ن �ظ��اف��ت ،ن��اب��ودی
پ �س �م��ان��ده��ا و م � �ب ��ارزه ب ��ا آف � ��ات ان �ج��ام
داده و همچننی بر تغذیهه حجاج ،کار
رستورانها ،دستفروشها ،دورهگردها،
غ��ذا ف��روش��یه��ا و ت�م��ام ام��ور م��رب��وط به
نابودی پسماندها نظارت دارد.
ال �ق��وی �ح��ص ه �م �چ �ن��نی ع � �ن ��وان ک��رد

ک��ه ک��اره��ای ش �ه��رداری ت��ا بعد از موسم
ح��ج ه�م�چ�ن��ان ادام� ��ه دارد و ای ��ن ک��اره��ا
بخصوص در منطقه مرکزی ،که حجاج
بعد از ادای مناسک ب��ه آن م��یرون��د ،تا
اواسط ماه محرم ادامه خواهد داشت و
آنجا بیش یک از شهرداری فرعی در ارائه
خ��دم��ات ب��ه ح �ج��اج ،ن �ظ��ارت ب��ر نظافت،
ب� �ه ��داش ��ت م �ح �ی ��ط ،پ �ی �گ �ی��ری وض �ع �ی��ت
رستورانها ،غ��ذا فروشیها ،روشنایی
شهر ،نظارت بر خیابانها و تمیزیشان
فعال هستند.
وی راج��ع ب��ه دس�ت�ف��روشه��ای دوره
گ��رد در مشاعر گ�ف��ت :دستفروشهایی
دوره گ ��رد در م �ش��اع��ر وج� ��ود دارن � ��د که
ک��اره��ای غ�ی��ر ق��ان��ون��ی از ق�ب�ی��ل پ�خ��ت و
پ��ز و ف��روش غ��ذا میکنند .و ش�ه��رداری
به نوبه خ��ود آنها را تحت تعقیب قرار
داده و توانسته اس��ت ب��ا کمک مقامات
مربوطه آنها را دستگیر ک��رده و ام��وال
غیر بهداشتی آنها را مصادره و نابود
کند که هدف از این کار حمایت از حجاج
در م�ق��اب��ل اج �ن��اس ع��رض��ه ش ��ده توسط

دستفروشها بوده است .بخصوص که
معلوم نیست مواد غذایی مورد استفاده
آنها از کجا تهیه میشود و حتی ممکن
است از مکانهایی غیر بهداشتی تامنی
شوند که در اینصورت میتوانند حامل
م �ی �ک��روب و وب ��ا ه��م ب��اش �ن��د .از ای ��ن رو
اه�م�ی��ت م�ح��اف�ظ��ت از ص�ح��ت و س��ام��ت
حجاج و متوقف کردن فعالیتهای غیر
قانونی برای ما اولویت دارد.
او ب��ه ط��رح چ��رخدس�ت��یه��ای ف��روش
غذا (فود ترک) اشاره کرد و گفتاین ایده
بسیار موفق بود و بانی آن امیر عبدالله
بن بندر نائب امیر مکه است .و این طرح
به جوانان سعودی این اجازه را میدهد
که با داشنت این چرخدستیها ،در منطقه
مشاعر مقدس فعالیت کنند .وی در این
خصوص عنوان کرد شهرداری به بیش
از  47ج��وان س�ع��ودی م�ج��وز ک��ار ب��ا این
چ��رخدس �ت��یه��ا را داده اس ��ت و ب��ه نظر
ت�ج��رب��های م��وف��ق ب ��وده اس ��ت؛ چ��را ک��ه از
یکسو در خدمت ک��ردن ب��ه حجاج نقش
پر رنگی ایفا کرد و از سویی دیگر باعث

اشتغالزایی ب��رای ش�ه��رون��دان سعودی
شد.
القویحص پیش بینی کرد که تعداد
این چرخدستیها سال بعد افزایش یابد
چ��را ک��ه ای��ن ط��رح در عرفه خ��وب ج��واب
داده اس��ت و تعدادی ج��وان سعودی در
این زمینه کار میکنند که ملزم به تامنی
سامت غذای تقدیمی به حجاج شدهاند
و ما به هر جوانی که درخواست مجوز
ای��ن چ��رخ دستیها را ک��رد ،ش��رط کردیم
ک��ه تحت معاینه پزشکی ق��رار بگیرد و
گواهی سامتی ارائه دهد که بوسیله آن
به تمامی استاندارهای سامت پایبند
باشد و شرایط تهیه غذای سالم را فراهم
کند .و همه آنها ب��ه ای��ن ق��وان��نی پایبند
بودند و حتی تعدادی از دختران سعودی
با آنها در این زمینه رقابت میکنند آنها
مجوز فروش مواد غذایی از طریق (فود
ت��رک) را گرفته و همپای پ�س��ران در این
زمینه فعالیت کرده و همانند آنان شور
وش ��وق ��ی ق��اب��ل ت��وج��ه در ح �ف��ظ ن �ظ��م و
خدمت به حجاج دارند.

وأذن في الناس بالحج

پذیرایی از حجاج
با شیرینی محلی مکه
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فضای مشاعر مقدسه با  61هزار
آبپاش خنک می شود

عرفه :طارق الثقفي

مکه مکرمه  :الشرق االوسط
در ح� ��رک � �ت� ��ی ج � ��ال � ��ب ت � � �ع � � ��دادی از
جوانان اهل مکه با شیرینیهای محلی
دس��تس��از ای��ن شهر ب��ه پیشواز حجاج
کشورهای مختلف در ای��ن شهر رفتند
تا عید قربان را به آنها تبریک بگویند.
در این پویش مردمی که به ابتکار
برخی گ��روهه��ای مدنی و در چارچوب
پروژه گرامیداشت حرم امن الهی برگزار
شد گروههای مختلفی از جوانان مکی با
تقدیم این شیرینیها عید را به حجاج
تبریک گفتند.
مدیر این پویش سلطان آل زاید با
تاکید بر این که هدف از این پویش کمک
در روانس ��ازی ح��رک��ت ح�ج��اج بیت الله

در راهروهای منتهی به مسجد الحرام
و صحنهای آن است گفت مه این کار با
هدف آگاهسازی حجاج از عدم توقف و
نشسنت روی زمنی انجام میشود چرا که
این مار باعث ایجاد شلوغی و ترافیک
در حرکت آمد و شد حاجیان خواهد شد.
آل زای ��د ب��ا اش� ��اره ب��ه ف�ع��ال�ی��ته��ای
ای ��ن ک� ��روه گ �ف��ت ک ��ه اع �ض ��ای ای ��ن گ ��روه
در راس� �ت ��ای گ �س �ت��رش روح �ی��ه ب� ��رادری
وکاهش فشار بر حجاج اقدام به توزیع
ش �ی ��ری �ن ��یه ��ای م �ح �ل��ی در م� �ی ��ان آن� ��ان
نمودند.
گ �ف �ت �ن��ی اس� ��ت در روزه� � � ��ای ج ��اری
مکه مکرمه میزبان بیش از  ۲.۳میلیون
ح��اج��ی اس��ت ک��ه از ک�ش��وره��ای مختلف
میهمان حرم امن الهی هستند.

سيستم آبپاش در خيابان هاى منا (واس)

ا

كودكى سعودى در حال پذیرایی از حجاج

مسئوالن برگزارکننده حج
فضای مشاعر مقدس را با 61
هزار و  250اسپری آبپاش (مه
پ ��اش) ک��ه ب��ر روی  12ه ��زار و
 200س �ت��ون ن �ص��ب ش ��ده ان ��د،
برای حجاج خنک می کنند.
ب �ن ��ا ب� ��ر ای � ��ن گ � � � ��زارش ،در
م�ش�ع��ر ع��رف��ات  4ه ��زار س�ت��ون
ب � ��رای خ �ن��ک ک � ��ردن ح �ج��اج که
نقش مهمی در مرطوب سازی
ف �ض��ای ع��رف��ه دارن� � ��د ،در نظر
گ��رف �ت��ه ش ��ده اس� ��ت ،ای ��ن اق ��دام
عالوه بر فروخواباندن گرد و
خاک ها ناشی از اتوبوس ها5 ،
تا  7درجه کاهش دما به دنبال
دارد .س� ��ازم� ��ان ه��واش �ن��اس��ی
و ح �ف��اظ��ت از م �ح �ی��ط زی �س��ت
عربستان سعودی در این باره
گزارش داده بود دمای مشاعر
در روزه � ��ای ادای م�ن��اس��ک به
بیش از  40درجه می رسد ،این
خبر انگیزه ای ب��رای متولیان
ایجاد کرد تا راهی برای کاهش
دم��ا و ای�ج��اد بستری مناسب
برای ادای مناسک پیدا کنند.
ارت �ف ��اع ای ��ن س �ت��ون ه��ا به
 350هزار متر افزایش پیدا می

کنند؛ ای��ن درحالی اس��ت که از
م�ک��ان��ی ب��ه م �ک��ان دی �گ��ر ان ��دازه
ه��ا متفاوت هستند .ای��ده این
تمهید از آنجا شکل گرفت که
راح �ت��ی ح �ج��اج در ط ��ول ت��ردد
ب� ��نی م �ش �ع��ر ع ��رف ��ه و م��زدل �ف��ه
فراهم ش��ود؛ به وی��ژه به اینکه

ب��رخ��ی از ح �ج��اج ت��رج �ی��ح می
دهند با پای پیاده این مسافت
را طی کنند.
ایستگاه های خنک کننده
م��وج��ود در س�ت��ون ه��ای نقاط
مختلف مشاعر مقدس ،روزانه
آب را روی ح �ج��اج در مشعر

عرفات می پاشند ،در منا نیز
این ستون ها به بیش از  2هزار
و  500ستون می رسند که 12
ه��زار و  500آبپاش را در خود
جای دادند ،در جمرات اما 750
ستون با  3هزار و  750آبپاش
کار گذاشته شدند.

ادامه فعالیت های وزارت حج و وزارت بهداشت در خدمت رسانی به حجاج

منا  :الشرق االوسط
دک�ت��ر ت��وف�ی��ق ب��ن ف ��وزان الربیعه
وزی ��ر ب �ه��داش��ت پ��ادش��اه��ی س�ع��ودی
ام��روز از وضعیت سالمتی بیماران
ب� � �س� � �ت � ��ری ش � � � ��ده در ب � �ی � �م� ��ارس � �ت� ��ان
«ف� ��وری� ��ته� ��ای م� �ن ��ا» اط� � ��الع ح��اص��ل
نمود.
وی هنگام دیدار عید با کارکنان
وزارت بهداشت فعال در موسم حج
از آن ��ان خ��واس��ت ت��الشه��ای خ��ود را
در راس �ت��ای ارائ ��هی خ��دم��ات پزشکی
درم��ان��ی مناسب ب��ه میهمانان الهی
بیفزایند.
ال� ��رب � �ی � �ع� ��ه ت� ��أک � �ی� ��د ک � � ��رد وزارت
ب �ه��داش��ت ق�ب��ل از وص ��ول میهمانان

الهی ب��ه خ��اک عربستان س�ع��ودی به
وضعیت سالمتی آنان توجه نموده
و این عنایت تا انجام مناسک حج و
خروج حاجیان از کشور ادامه دارد.
افزون بر این وزارت حج و عمره
پادشاهی س�ع��ودی از حاجیان بیت
الله الحرام خواست جهت حفاظت از
س��الم�ت��ی خ��ود در ه�ن�گ��ام س�ن��گ زدن
ب��ه س �ت��ونه��ای ج �م��رات ،از ب��هه�م��راه
ب��ردن کودکان خ��ودداری نموده و به
جدولهای تعینی شده پایبند باشند.
وزارت ح ��ج و ع �م ��ره ب ��ا ارس� ��ال
پ �ی��ام��که��ای��ی ب ��ه ح��اج �ی��ان ،ف �ت��اوای
شرعی در جواز نیابت دادن در سنگ
زدن به ستونها ب��رای بزرگساالن و
کودکان و بیماران را بیان کرده است.

مركز درمانى در منا (واس)
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عرضه نسخه های خطی کمیاب قرآن در منایشگاهی در ریاض

رياض :الشرق األوسط

موزه هنرهای عربی اسالمی فیصل در
ری��اض برخی از نسخه ه��ای خطی ن��ادر و
بی همتای جهان اسالم و از جمله «مصحف
های امصار» یا همان مصحف هایی که به
دستور خلیفه سوم و پس از جمع آوری قرآن
به سرزمنی های اسالمی ارسال شده و پایه
مصحف قرآن قرار گرفتند را در معرض دید
عموم قرار داده است.
از ج�م�ل��ه وس��ای��ل ع��رض��ه ش ��ده در ای��ن
موزه می توان به ابزارهای باستانی نادر
به جا مانده از دوره های مختلف اسالمی
و نسخه های خطی برخی از مصحف های
موجود در موزه های مختلف جهان اسالم
اشاره نمود.
همچننی ای��ن م ��وزه ،ن�م��ون��ه ه��ای��ی بی
نظیر از مجموعه هنری خود را در دو سالن
در م�ع��رض دی��د ب��ازدی��دک�ن�ن��دگ��ان ق��رار داده
اس��ت؛ س��ال��ن نخست وس��ای��ل و قطعه های

آغاز فعالیت کشتارگاه های
تابع پروژه قربانی سعودی
در موسم حج 1439

ت��اری �خ��ی ن� ��ادری را از ه�ن��ر ع��رب��ی اس��الم��ی
در اخ �ت �ی ��ار ب �ی �ن �ن��دگ��ان م ��ی ن �ه��د و س��ال��ن
دوم مجموعه ای از نسخ خطی ق��رآن را به
بینندگان پیشکش می کند که مرکز مصاحف
امصار در اختیر دارد؛ نسخی که در کشورها
و سرزمنی ها و تاریخ های مختلف نگاشته
و منتشر شده اند و هر کدام از ارش هنری و
تاریخی جداگانه ای برخوردارند.
ای��ن نمایشگاه همچننی ن�م��ون��ه هایی
از ابزارهایی را عرضه می کند که در دوره
های تاریخی متفاوت از سوی مردم جوامع
اس��الم��ی م ��ورد اس �ت �ف��اده ق ��رار م��ی گرفتند.
نسخ خطی قرآن از قرن دوم تا قرن چهارده
هجری به همراه بیش از  200قطعه تاریخی
ن��ادر در ای��ن نمایشگاه عرضه ش��ده ان��د که
شامل اب��زاره��ای خانگی ،اب��زاره��ای جنگی،
ابزارهای پزشکی و بافته ها و پارچه هایی
است که از سرتاسر جهان اسالم گرد آمده اند
تابیننده را با تخصص و مهارت صنعتگران
مسلمان از نزدیک آشنا کنند.

عرضه نسخه نایابى از قرآن كریم در نمایشگاهی در ریاض (واس)

نيروی هوایی سعودی وضعیت حجاج را پیگیری می کند
مشاعر مقدسه  :الشرق االوسط

نيروى هوایى سعودى
در حال اداى ماموریت
بر فراز مكه (واس)

نیروی هوایی سعودی ،در چارچوب منظومة امنیتی و خدماتی مرتبط
با امور حجاج؛ ماموریت خود را برای پیگیری اوضاع حجاج در نقاط مختلف
مشاعر مقدسه ،ادامه می دهد.
سرتیپ خلبان سعید بن علی الزهرانی فرمانده هلیکوپترهای شرکت
کننده در ماموریت حج امسال ،بیان کرد که نیروی هوایی پادشاهی سعودی در
همکاری و هماهنگی نزدیک با وزارت کشور و ارگان دیگر؛ جریان عبور و مرور
حجاج در اماکن شلوغ ،و نقاط پرازدحام خود روها را از فضا کنترل می کند.
الزهرانی ماموریت نیروی هوایی سعودی در موسم حج را ،انتقال بیماران
اورژانسی در همکاری و هماهنگی با وزارت بهداشت به بیمارستانها ،و ارائه
خدمت به خبرنگاران برای پوشش شعائر حج از فضای مشاعر مقدسه و مکه
مکرمه ،عنوان کرد.
اف��زون ب��ر ای��ن هواپیمایی امنیتی پادشاهی س�ع��ودی نیز ب��ه پ��روازه��ای
نظارتی خود بر فراز مشاعر مقدسه در ایام حج ادامه می دهد.
این نهاد تاکنون  430پرواز نظارتی بر فراز مشاعر مقدسه ،مکه مکرمه و
مدینه منوره انجام داده است ،و به نظارت و مراقبت از کاروان های حجاج و
مسیرهای رفت و آمد ،و تصویربرداری زنده از مراکز عملیاتی ،و پشتیبانی از
گروه های خبری و انتقال آنان در مناطق مختلف مشاعر می پردازد.

منا  :الشرق االوسط
ه� �م ��راه ب ��ا ط �ل ��وع آف� �ت ��اب ام� ��روز
س ��ه ش �ن �ب��ه ،ده� ��م ذوال� �ح� �ج ��ه ،1439
ف�ع��ال�ی�ت�ه��ای ان �ج��ام ق��رب��ان��ی در همه
کشتارگاه ه��ای ت��اب��ع پ ��روژه قربانی
پ ��ادش ��اه ��ی ع��رب �س �ت��ان س� �ع ��ودی ک��ه
توسط بانک توسعه اسالمی مدیریت
می شود آغاز شد.
با نظارت بانک توسعه اسالمی،
بیش از  40ه��زار کارمند از قصاب و
ک��ارگ��ر س��اده ت��ا پ��زش��ک و ن��اظ��ر ،کار
ادای فریضه قربانی برای حجاج را در
 8کشتارگاه در مشاعر مقدسه انجام
می دهند.
ب �ن��در ب��ن م�ح�م��د ح �ج��ار ،رئ�ی��س
گ � � ��روه ب� ��ان� ��ک ت ��وس� �ع ��ه اس � ��الم � ��ی در
سخنانی حلول عید سعید قربان را
به همه مسلمانان جهان تبریک گفته،
ب��رای ام��ت اس��الم دع��ای خیر و برکت
نمود.
حجار تاکید کرد که بانک توسعه
اس��الم��ی ب��ه م��دی��ری��ت پ ��روژه قربانی
پادشاهی سعودی افتخار می کند،
از جمله اه ��داف ای��ن پ ��روژه عظیم را
تسهیل ادای ف��ری�ض��ه ق��رب��ان��ی ب��رای
حجاج دانست.

6

منا :الشرق األوسط

 10هزار بیمار به بیمارستان های منی مراجعه کردند

بالغ بر  10هزار و  531نفر از حجاج
خانه خدا در روز عید قربان به بیمارستان
های مشعر منی مراجعه کردند.
وزارت بهداشت سعودی در توضیح
ای��ن مطلب ب��ا ب�ی��ان ای��ن ک��ه ک��ه  1649نفر
از ای��ن اف��راد ب��ه اورژان ��س ه��ا و  7588نفر
ب��ه س��ای��ر ب�خ��ش ه��ای چ�ه��ار بیمارستان

موجود در منی مراجعه نموده اند گفت
ک��ه از ای��ن ب��نی  391ح��ال��ت بستری و 284
حالت مربوط به گرمازدگی و  153حالت
مربوط به آفتاب زدگی بودنه و  17مورد
نیز دیالیز در ای��ن بیمارستان ها انجام
گرفته است.
گ� ��زارش خ �ب��رگ��زاری واس ب��ر اس��اس
بیانیه وزارت بهداشت تاکید می کند که
بیمارستان های تابع این وزارت در مکه

و مشاعر مقدسه تخصص های مختلف
پ��زش�ک��ی را ش��ام��ل ش��ده و ب��ا اس�ت�ف��اده از
گ��روه ه��ای متخصص اورژان��س ،مراقبت
ه��ای وی��ژه ،جراحی ،داخلی ،کارهایی از
قبیل احیای قلبی ،جراحی مغز ،جراحی
عمومی ،اعصاب ،مجاری ادرار و جراحی
داخ � �ل ��ی و درم � � ��ان ف� �ش ��ار خ � ��ون را ب ��رای
حاجیان بیت الله الحرام انجام می دهند.
الزم به ذکر است که وزارت بهداشت

چهار بیمارستان را در مشعر منی برای
ح ��اج �ی ��ان ت � � ��دارک دی � ��ده اس� ��ت ک ��ه ش��ام��ل
بیمارستان  138تخت خوابی اورژانس با
 34تخت اورژانسی مجهز ،بیمارستان 152
تخت خوابی پل منی با  28تخت اورژانس،
بیمارستان  158تخت خوابی وادی منی
ب��ا  25تخت اورژان �س��ی و بیمارستان 50
تخت خوابی ال�ش��ارع الجدید منی با 16
تخت اورژانس است.

وأذن في الناس بالحج
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کاروان حج عراق عمق روابط ریاض و بغداد را حتسین میکند

رئیس کاروان خرطوم :میزبانی  1500نفر از خانواده شهدا
نشان دهنده وفای به عهد ملک سلمان است
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حجاج سودانی برای اجرای طرح
جاده مکه آماده میشوند

يكى از حجاج سودانى در مكه (واس)
مکه مکرمه  :فتح الرحمن یوسف؛
الشرق االوسط

حجاج عراقى در مرز عراق وسعودى (واس)
مکه مکرمه  :ابراهیم القرشی؛
الشرق االوسط
دکتر خالد العطیه رئیس کاروان
حج عراق به الشرق االوس��ط گفت
که عمق دادن به روابط میان ریاض
و عراق کاری مبارک و میمون است
و این ارتباط در همان مسیری که باید
باشد قرار گرفته است چرا که منافع
مشترکی میان دو کشور وجود دارد و
منافع در هم تنیده ،روابط
به حکم این
ِ
زیاد و سرنوشتی مرتبط دو کشور،
اهمیتی زیاد از جانب هر دو حکومت
برای گسترش این ارتباطات وجود دارد.
العطیه به اهمیت تجمع اسالمی
در حج اشاره کرد و گفت بی شک این
اتفاق ،دلیل مهمی برای تعمیق پیوند
الفت و محبت میان ملتها و زمینه
آشنایی آنها با هم را فراهم میآورد و
قطعا حکومت سعودی در بوجود آوردن
این فضاهای باز و گشاده برای تمام
ملتهای مسلمان برای ادای مناسک
حج ،لطف بزرگی داشته است .
العطیه توضیح داد خدماتی که
به ک��اروان حج عراق ارائ��ه میشود
درست برحسب توافقنامهای است که
ساالنه در دفتر وزارت حج و عمره
سعودی منعقد میشود .وی همچنین

گفت که هر دو کشور در زمینه ارائه
خدمات به حجاج عراقی و پیوند آنها
به الین الکترونیکی-که چند سالی است
پادشاهی سعودی از آن تبعیت میکند-
کار میکنند که این الین باعث پیوند
روادید حجاج به این بستهها میشود
که شامل محل سکونت ،غذا و محل
قاقمت آنها در منی و عرفات میباشد.
وی همچنین عنوان کرد که تالش
پادشاهی سعودی در زمینه توسعه
مناطق مقدس ،بهبود اجراهای الزم در
نظم دادن به ادای فریضه حج ،حفظ
سالمت حجاجی که برای ادای رکن پنجم
اسالم به آنجا آمدهاند و تامین سالمت
آنها مادامیکه در خاک این پادشاهی
هستند ،جای بسی تشکر دارد و از
خداوند متعال خواست تا این حکومت
را همیشه از این نعمات مستفیض کند
و حجاج همیشه بتوانند در امنیت و
آرامش به ادای مناسک حج در خاک
آنها بپردازند.
العطیه در خصوص تعداد حجاج
توضیح داد که سهمیه  38هزار نفری
برای عراق اختصاص داده شده است که
از طریق قرعه کشی انتخاب میشوند و
از این سهمیه برای هر استان تعدادی
خاص بر حسب جمعیت آن مشخص
میشود که تعدای از قضات مجلس عالی

قضایی عراق بر توزیع آن اشراف دارند
و شوراهایی رسمی در کنار نمایندگان
مجلس بر این عملیات که بر اساس
برنامهای که دانشگاه تکنولوژی تهیه
و تایید کرده است ،نظارت میکنند.
العطیه همچنین اشاره کرد در این
قرعه کشی اقلیم کردستان استثناء واقع
شده و سهم آنها از شهرهای (سلیمانیه،
دهوک و اربیل) را به خو ِد آنها میکنند
و همچنین سهمی برای خانواده شهدا
اختصاص داده شده است و مابقی آن
بین استانها بر حسب تعداد جمعیت آنها
توزیع میشود.
او توضیح داد که  60درصد حجاج
عراقی از راه هوایی به سعودی آمدند
در حالیکه  40درصد دیگر آنها از
طریق راه زمینی و مرزی جدید عرعر
وارد سعودی شدند.
وی از حکومت سعودی و خادم
حرمین شریفین ملک سلمان بن
عبدالعزیز و ولی عهد او امیر محمد
بن سلمان و وزارت حج و عمره
سعودی و تمامی سازمانهایی که به
حجاج خانه خدا خدمت کرده و تسهیالت
ارائه میدهند تشکر کرد و از گرمی
استقبال آنان و مهیا کردن امکانات
برای حجاج و افزایش هر ساله سهمیه
حجاج قدردانی کرد.

احمد سر الختم رئیس کاروان حج
سودان عنوان کرد که حجاج سودانی
سومین نامزد شرکت در طرح جاده
مکه میباشند.
این طرح برای انجام امور مربوط
به وارد شدن ک��اروانه��ای حجاج به
پادشاهی سعودی از طریق فرودگاه
کشورشان بدون نیاز به استقبال و یا
انتظار در فرودگاههاست که امسال برای
حجاج مالزی و اندونزی اجرا شد.
س��ر الختم همچنین در تماس
تلفنی با الشرق االوسط عنوان کرد
که پادشاهی سعودی جهشی بزرگ در
خدمات حج و بخصوص پل جمرات کرده
اس��ت .وی با اش��اره به هدیه حج به
 1500خانواده شهید سودانی و تکفل
هزینههای آن از جانب خادم حرمین
شریفین ،آن را نشان دهده وفای بزرگ
ایشان دانست.
سر الختم توضیح داد که تعداد
حجاج س��ودان به بیش از  35هزار
رسید و گفت که حکومت سعودی
تالش زیادی در زمینه آگاه سازی و
راهنمایی در خصوص مساله توکیل
گرفتن بزرگساالن برای رمی حجرات
کرده است.
سر الختم ادامه داد که مهمترین
چیزی که به آن پایبند بودیم مساله مقید
بودن به جدول تفویجی حجاج برای
جلوگیری از ازدحام بیش از حد ،عدم

بردن بار به جمرات و مقید شدن به
زمانهای تعیین شده برای جلوگیری از
هدر رفتن زمان بود ،بطوریکه امسال
کارگاهی برای آموزش رعایت جدول
زمانبندی تفویج اختصاص داده شده
بود. .
وی با اشاره به اینکه موسم حج
امسال شاهد جهشی قابل توجه در تمامی
زمینهها بود ،عنوان کرد که خدمت به
حجاج به خوبی پیش م��یرود و این
کاری است که پادشاهی سعودی همیشه
انجام میداده است و هر ساله اقدامات
زیادی از طریق طرحهای جدید کرده
است که هدف از آن موفقیت حج و
فراهم کردن وسایل رفاهی حجاج است.
سر الختم گفت که مهمترین اقداماتی
که پادشاهی سعودی امسال انجام داده؛
ارائه اطالعات و آگاه سازی حجاج بوده
است و از آن به عنوان عاملی اصلی
در ساده سازی فعالیتها عنوان کرد
که حجاج در ادای مناسک حج از این
خدمات استفاده میکنند.
در رابطه با برنامه کاروان سودانی
برای اجتناب از مشکالتی که حجاج
قبال با آن روبرو میشدند گفت کاروان
برنامههایی توسعهای در پیش گرفته
و به راهکارهایی موثر دس��ت پیدا
کرده است بطوریکه به حجاج مچ بند
الکترونیکی که شامل اطالعات مورد
نیاز وی بوده است داده شده و اضافه
بر آن سیمکارتی در اختیارشان قرار
داده شده تا با رهبران کاروانهای خود
در تماس باشند.

وأذن في الناس بالحج
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تقدیر وزیر بهداشت سعودی از اعضای پیشاهنگی
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منا :الشرق االوسط
توفیق بن فوزان الربیعه وزیر بهداشت پادشاهی سعودی از نیروهای
پیشاهنگی و داوطلبان سیار همکار با وزارت بهداشت سعودی در قالب
اردوگاه های خدماتی عمومی در مکه مکرمه و مدینه منوره تقدیر کرد.
ب � ��ه گ � � � ��زارش ال � �ش � ��رق االوس � � � � ��ط ،ای ��ن
اظ� �ه ��ارات وزی ��ر ب �ه��داش��ت س �ع��ودی روز
گذشته در دیدار با اعضای پیشاهنگی و
نیروهای داوطلب همکار با بیمارستان
اورژانسی در مشعر منا مطرح شده است.
او در این دی��دار از اقدامات و برنامه
های این افراد در موسم حج قدردانی کرد
و خطاب ب��ه آنها گفت :همکاری شما با
دس �ت �گ��اه ه ��ای م�خ�ت�ل��ف دول �ت��ی ب��ه وی��ژه
وزارت ب �ه��داش��ت ب�س�ی��ار ت�ل�ق��ی م��ی ش��ود
و نقشی زی��ادی در سازماندهی مراجعه
ک�ن�ن��دگ��ان ب��ه ب�ی�م��ارس�ت��ان ه ��ای و م��راک��ز
بهداشتی داشته است.
در همنی دیدار ،ولید خلیفة الزویمل مسئول اکیپ بهداشت نیز گفت:
انجمن پیشاهنگی  463نفر از اعضای خ��ود را ب��رای همکاری با وزارت
بهداشت در قالب اردوگاه های خدمات عمومی بسیج کرده است.
او ادام��ه داد :ای��ن اف��راد ب��نی  10مرکز بهداشتی و  7بیمارستان در
مشاعر مقدس و مکه مکرمه تقسیم شدند که مهمترین وظیفه محول شده
به آنها سازماندهی ورود حجاج و مراجعه کنندگان ،راهنمایی آنها در
مطب ها و رسیدگی به وضعیت های اورژانسی سرپایی تعینی شده است.

عكس يادگار پیشاهنگان سعودی با وزير بهداشت (واس)

نقش پیشاهنگان سعودی در حج در آینه آمار
ریاض:الشرق األوسط
ج� �م� �ع� �ی ��ت پ� �ی� �ش ��اه� �ن� �گ ��ان س � �ع� ��ودی
گ��زارش��ی آم ��اری در م��ورد دس�ت��اورده��ای
ای��ن جمعیت در م��وس��م ح��ج ام�س��ال ارائ��ه
نموده است که در آن به خدمات متفاوت
ای��ن جمعیت در راس�ت��ای خ��دم��ت رسانی
ه��ر چ��ه بهتر ب��ه حجاج بیت الله الحرام
در م�ک��ه م�ک��رم��ه و م�ش��اع��ر م�ق��دس��ه اش��اره
نموده است.
ب� ��ر اس � � ��اس ای � ��ن گ� � � ��زارش آم� � � ��اری ك��ه

خ �ب��رگ��زاری رس�م��ی (واس) منتشر ک��رده
اس��ت ،جمعیت پیشاهنگان س�ع��ودی در
راس� �ت ��ای ف �ع��ال �ی��ت ه �م��ه ج��ان �ب��ه خ ��ود در
موسم ه��ای پیشنی امسال نیز توانسته
است با همکاری وزارت حج و عمره و از
طریق راهنمایی و همراهی حجاج153 ،
هزار و  11نفر از حجاج راه گم کرده را به
مقاصد خ��ود رس��ان��ده ی��ا ب��ه محل اقامت
کاروان های خود راهنمایی نمایند.
همچننی داوطلبان عضو این جمعیت
در سازماندهی و گروه بندی و حرکت 892

ه��زار و  148ح��اج��ی ک ��اروان ه��ای مربوط
به کشورهای عربی ،جنوب شرق آسیا و
ای��ران مشارکت نموده با همکاری وزارت
بهداشت سعودی نسبت به امادا رسانی و
کمک به  23هزار و  862حالت اورژانسی و
 83هزار و  501حالت بستری اقدام نماید.
همچننی بر مبنای این گزارش آماری
مفصل ،داوطلبان این جمعیت توانسته
ان��د  38ه ��زار و  23ح��اج��ی ب�ی�م��ار راه گم
ک��رده را در مشاعر مقدسه و مکه مکرمه
راه�ن�م��ای��ی ن �م��وده و در  11ه ��زار و 277

مورد نیز آنان را با استفاده از خودرو و
آمبوالنس به  8بیمارستان واقع در مکه
م�ک��رم��ه و م�ن��ی و ع��رف��ات و  10درم��ان�گ��اه
موجود در منی منتقل سازند.
ای ��ن گ � ��زارش ه�م�چ�ن��نی ب ��ا اش � ��اره به
ه�م�ک��اری جمعیت پیشاهنگی ب��ا وزارت
ارشاد و تبلیغ و امور اسالمی عنوان کرد
که داوطلبان جمعیت پیشاهنگی نسبت
به سازماندهی  1860حاجی و مهیا کردن
دی��دار  190نفر از آن��ان با شیوخ دینی و
توزیع  8800جزوه و کتاب دینی اقدامات

الزم را انجام دادند.
در ک � �ن� ��ار ه� �م ��ه ای � � ��ن ه � � ��ا ،ج �م �ع �ی��ت
داوطلبان پیشاهنگ در همکاری با بانک
توسعه اسالمی نسبت به راهنمایی 14
هزار و  178حاجی و توزیع  4400بروشور
این بانک در میان حجاج اقدام نموده و در
همکاری با وزارت بازرگانی  60ماموریت
سرکشی به مکان های تجاری و بازرسی
از  383مغازه 129 ،یخچال را انجام داده و
در همکاری با شهرداری از  2هزار و 978
دستفروش بازرسی نمودند.

