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عرفات ميزبان اجتماع مليوني حاجيان 
خادم حرمني شريفني براي اطمينان از روند برگزاری حج وارد مكه شد 

طهران: }الشرق االوسط{

عملیات انتقال زائران، از ساعت 16 آغاز می شود و ابتدا بانوان و 
سپس با تاریک شدن هوا و پس از اذان مغرب آقایان سوار بر اتوبوس 

ها راهی صحرای عرفات خواهند شد. 
به گللزارش الشرق االوسللط به نقل از پایگاه اطللاع رسانی حج، از 
صبح امروز هزاران زائر سپید پوش از طریق شارع مسجدالحرام و دیگر 
خیابان های اطراف، پیاده و سواره، لبیک گویان، عازم مشاعر شده اند.

دیروز هشتم ذیحجه روز ترویه است، و حجاج اهل سنت این روز 
را درمنا وقوف می کنند و فردا راهی عرفات می شوند.

مسئول حمل و نقل ترددی ستاد مکه گفت: از ساعت 6 صبح امروز 
بیش از 10 هزارنفر از زائللران اهل سنت ایللران با 76 دستگاه اتوبوس 

راهی منا شده اند. 
ایللران  بلله اینکه زائلللران شیعه  افلللزود: باتوجه  حمیدرضا محمدی 
امشب را درعللرفللات هستند، عملیات انتقال بیش از 75 هللزار زائللر به 
عرفات با 635 دستگاه اتوبوس و طی 3 رد )رفللت وبرگشت اتوبوس 

ها( آغاز شده است. 
وی افزود: به علت آنکه امسال از اتوبوس های سرباز استفاده نمی 
کنیم، عملیات انتقال زائللران، از ساعت 16 آغاز شده و ابتدا بانوان و 
سپس با تاریک شدن هوا و پس از اذان مغرب آقایان سوار بر اتوبوس 

ها راهی صحرای عرفات می شوند. 
خاطرنشان می کنم امسال از 86 هزار زائر بیت الله الحرام 83 هزارو 
پانصد نفر حج تمتع انجام می دهند و  حدود سه هزارنفر ازعوامل 

و دست اندرکاران حج نیز خدمات رسانی به زائران را برعهده دارند.

اتوبوس با 535 دستگاه  ایرانی بیت اهلل احلرام به عرفات  زائران   انتقال 

عرفه؛ محوری برای 
گردهمايی حجاج 
در رکن بزرگ حج
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مكه مكرمه: الشرق األوسط

اکلللبلللر در خللاک  املللللروز و در روز حلللج 
پاک صحرای عرفات و به پیروی از دعوت 
پللیللامللبللر عللظللیللم اللللشلللان اسللللام بللیللش از دو  
میلیون حاجی از تمام نقاط جهان وقوف 
می کنند تا نللدای ابراهیم پیامبر را لبیک 
بللا تکبیر و تهلیل و لبیک فضل  گفته و 
خلللداونلللد را خلللواهلللان گللشللتلله و از خللداونللد 
متعال بخواهند که اعنال و مناسک شان 
را پللذیللرفللتلله و گللنللاهللان آن را بللخللشللوده و 

مردگان شان را بیامرزد.
آنان همچننی نماز ظهر و عصر خود 
را به امامت شیخ حسنی بن عبدالعزیز که 
به امر پادشاه به این افتخار نایل آمده در 
مسجد نمره به جای آورده و به خطبه های 
عرفات از سوی او  گوش فرا خواهند داد.

حجاج بیت الله الحرام دیروز یکشنبه 
بلله مشعر منا  آراملللش و ترافیکی روان  بللا 
آمده و به تأسی از سنت گران قدر پیامبر در 
منا شب را روز کرده و مناسک روز ترویه 

را به جای آوردند.
از دیلللگلللر سلللو خلللللادم حلللرملللنی شللریللفللنی 
پللللللللادشللللللللاه سلللللللعلللللللودی ملللللللللللک سلللللللللللملللللان بلللن 
عبدالعزیز آل سعود نیز قرار است امشب 
بللله مللنللا بللیللایللنللد تلللا از نلللزدیلللک در جللریللان 
خدمت رسانی به حجاج و آمد و شد آن ها 
بنی مشاعر مقدسه قرار گرفته و دستورات 
الزم را برای ارائلله تسهیات بهتر به آنان 
ارائه نموده و همچننی در جشن ساالنه ای 
که روز چهارشنبه ی آینده و در روز نخست 
تشریق در قصر پادشاهی در مکه برگزار 
خللللواهللللد شللللد ملللیلللزبلللان سللللللران کلللشلللورهلللا و 
روسلللای بعثه ها و شخصیت های جهان 

اسللللللام بلللاشلللد کلللله در ملللوسلللم حللللج املللسلللال 
حضور یافته اند.

همچننی شللاهللزاده خالد الفیصل بن 
عبدالعزیز مشاور خادم حرمنی شریفنی و 
امیر منطقه مکرمه و رئیس کمیته مرکزی 
حج نیز از سوی خود و تمامی مشارکت 

کللنللنللدگللان در سللازمللانللدهللی حلللج بللله خلللادم 
حرمنی شریفنی ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سلللعلللود و ولللللی عللهللد ایلللشلللان شلللاهلللزاده 
محمد بللن سلللللمللان وزیلللر دفلللاع پللادشللاهللی 
سعودی موفقیت طرح حرکت حاجیان در 
روز ترویه به مشعر منی و رسیدن جمیع 

حجاج از این مشعر به مکه تبریک گفت.
در همنی راستا وزیر کشور سعودی و 
رئیس کمیته عالی حج شاهزاده عبدالعزیز 
بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز نیز با 
اشلللاره بلله پللایللان یافنت دخللول آرام و ایمن 
تمامی حاجیان به اراضی مقدس گفت که 

تعداد حاجیانی که از خارج از پادشاهی 
فلللریلللضللله حللللج وارد سلللرزملللنی  بللللللرای ادای 
از  بللود که  سعودی شدند ۱.۷۵۶.۰۳۹ نفر 
۱۵۶ کشور برای ادای فریضه آمده بودند.
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حوثی ها برای جذب جوانان دست به دامن خطیبانی از ایران و لبنان شدند

میزبانی ملک سلمان بن عبدالعزیز از تازه مسلمانان از آن ها سفرایی برای اسالم می سازد

روسای جمهوری ساحل عاج و چچن برای 
ادای مناسک حج وارد شهر جده شدند پذیرایی خادم حرمین شریفین از علماى جهان اسالم در موسم 

حج تأکیدی بر توجه ایشان به اسالم و مسلمانان است

لندن : الشرق االوسط

وزیر اوقاف و ارشاد یمن تعداد حاجیان 
یمنی که به سرزمین وحی رسیدند را بیش 
از 24 هزار نفر اعالم کرد و گفت: از میان 
این تعداد 7 هزار حاجی از مناطق کودتاچیان 
هستند و این بزرگترین پاسخ به مدعیانی که 
دولت سعودی را به سیاسی کردن حج متهم 

می کنند. 

»الشرق  با  گو  و  گفت  در  احمد عطیه 
پادشاهی عربی سعودی  اف��زود:  االوس��ط« 
میزبان چیزی در حدود 80 هزار حاجی ایرانی 
برای سومین سال میزبان  است و همچنین 
حجاج یمنی علیرغم درگیربودن در جنگ یمن 
این کشور است.  قانونی  به درخواست دولت 
سعودی این مسائل سیاسی را وارد مسئله حج 
نمی کند و به همه حجاج خدمات رسانی می 

کند.

وی با تاکید بر ضرورت پایبندی حجاج به 
دستورات و قوانین نیروهای امنیتی در سعودی 
اضافه کرد: ورود حجاج یمنی در کمترین زمان 
ممکن یعنی 8 روز آنهم از درگاه »الودیعه« 
 550 قالب  در  حجاج  ای��ن  گرفت.  ص��ورت 
اتوبوس، به آسانی و بدون مشکل راهی مکه 

مکرمه شدند. 
عطیه از با ابراز شگفتی از شایعاتی که 
شبه نظامیان حوثی درباره آنچه که کارشکنی 

سعودی در ورود حجاج یمنی مطرح کردند 
به دروغگویی عادت کردند.  گفت: حوثی ها 
ما از وضعیت حجاج یمنی در هتل های مکه 
مکرمه مرتبا بازدید می کنیم و از بیمارانشان 
در بیمارستان ها عیادت می کنیم، اما آنها این 

اقدامات را نادیده می گیرند. 
وزیر اوقاف و ارشاد یمن همچنین با اشاره 
با  اینکه جنگ در یمن یک جنگ سیاسی  به 
برای جذب  دینی است گفت: حوثی ها  پوشش 

جوانان دست به دامن خطیبانی از ایران و لبنان 
شدند. آنها با مبنی قرارگرفتن اعتقادات منحرفی 
از ایران، دست به تغییراتی در کتب درسی زد. 
اینکه حوثی ها  با اشاره به  پایان  او در 
ماهیت داراالفتا را عوض کردند و نظام آن را 
خاندانی کردند، افزود: یمنی ها اعم از شافعی 
و زیدی بیش از هزار سال در کنار هم بدون 
مشکلی زندگی مسالمت آمیز داشتند اما گروه 

حوثی در حال فرقه افکنی است.

مکه مکرمه: الشرق االوسط

شیخ محمدحسین زواده، رئیس مرکز 
اسالمی شهر ویلنگتن پایتخت نیوزلند تأکید 
کرد، میزبانی خادم حرمین شریفین ملک 
تازه  از  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان 
مسلمانان تأثیر بسیار زیادی در نشر اسالم 

در کشورهایی که مسلمانان اقلیت محسوب 
می شوند دارد.

ایشان طی سخنانی که در مقر برنامه ی 
میزبانی از میهمانان خادم حرمین شریفین 
تازه مسلمانان بشدت  ایراد می کرد گفت: 
از اسالم هستند و  بیشتر  نیازمند شناخت 
سفر کنونی آنان به مکه ی مکرمه و دیدن 

جهت  مقدسه  مشاعر  و  الحرام  هللا  بیت 
شناخت بیشتر آنان از دین اسالم بعنوان دین 
میانه رو بسیار ضروری است، و حج به 
آن ها می آموزد که دین اسالم دینی میانه رو 
است و در آن کسی غیر از خداوند عبادت 
نمی شود و دین اسالم دین صلح و آرامش 
است و هیچ تبعیضی میان رنگ ها و نژادها 

و کشورها قائل نمی شود.
ای��ش��ان اف��زودن��د: ام��س��ال 10 ت��ازه 
نیوزلندی میهمان خادم حرمین  مسلمانان 
شریفین هستند و بهترین روزهای زندگی 
خود را در جوار این سرزمین مقدس سپری 
تا این تصویر زیبا را  می کنند، و آماده اند 
برای خانواده ها و نزدیکانشان منتقل نموده 

و آنان را بسوی اسالم فرا بخوانند.
از خادم حرمین شریفین  شیخ زواده 
و  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  ملک 
سلمان  بن  محمد  ش��اه��زاده  ولیعهدشان 
دکتر  کشورمان  اسالمی  شئون  وزی��ر  و 
عبداللطیف آل شیخ بابت توجه به میهمانان 

الهی تشکر و قدردانی کردند.

جده : الشرق االوسط

الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل 
عللاج و رمضان قللدیللروف رئیس جمهوری 
چچن امللروز بللرای ادای مناسک حج وارد 

شهر جده شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی پادشاهی 
سعودی الحسن واتارا و رمضان قدیروف 

در فرودگاه بنی املللی ملک عبدالعزیز جده 
مورد استقبال رسمی شاهزاده مشعل بن 
ماجد بن عبدالعزیز استاندار شهر جده 
وشمارى از مسئوالن سعودی قرار گرفتند.

گفتنی اسلللت پللادشللاهللی سللعللودی هر 
سللاللله در مللوسللم حللج مللیللزبللان بللسللیللاری از 
مللقللامللات رسللمللی کللشللورهللای مللسلللللمللان می 

باشد.

منا : الشرق االوسط

بن  هللا  سمیع  کامل  شیخ 
اسکندر، مفتی تاتارستان اظهار 
داشت: میزبانی و پذیرایی خادم 
سلمان  ملک  شریفین  حرمین 
بن عبدالعزیز آل سعود از علما 
حج  موسم  در  اندیشمندان  و 
تأکیدی بر توجه و عنایت ایشان 
اتحاد و همدلی میان  ایجاد  به 

مسلمانان دارد.
اف��زود: حج، اجتماع  وی 
که  اس��ت  مسلمانان  جهانی 
همگی برای توحید خداوند و 
تعالی گرد هم  او  ندای  اجابت 
جمع می شوند، و امت اسالمی 
اتحاد و همدلی است،  نیازمند 
و نقش علما در حمایت جوامع 
از اندیشه های گمراه گر بر کسی 
عربستان  و  نیست،  پوشیده 
ک��ردن  نهادینه  در  س��ع��ودی 
میان  در  شهروندی  فرهنگ 

موفق  کامال  خود  شهروندان 
عمل کرده است.

در  هللا  سمیع  کامل  شیخ 
عنایت  و  توجه  گفت:  ادام��ه 
ملک  شریفین  حرمین  خ��ادم 
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود 
زائران  و  شریفین  حرمین  به 

پروژه های  ان��دازی  راه  آن و 
بزرگ جهت تسهیل امور حج و 
خدمات رسانی برتر به میهمانان 
از خدمتگزاری  اسالمی نشان 
ایشان به دین مبین اسالم و امت 
اسالمی در سراسر جهان دارد.
پایان  تاتارستان در  مفتی 

به نیابت از بعثه ی حج تاتارستان 
و  شریفین  حرمین  خ��ادم  از 
ولیعهدشان، و وزارت شئون 
ملت  و  دول����ت  و  اس���الم���ی 
بابت توجه  عربستان سعودی 
به حجاج بیت هللا الحرام تشکر 

و قدردانی کردند.

تعدادى از علما و اندیشمندان جهان اسالم شركت كننده در موسم حج امسال )واس(

رمضان قدیروف
 رئیس جمهوری چچن

استقال الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل عاج از 
سوى شاهزاده مشعل بن ماجد بن عبدالعزیز  )واس(
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رئیس مرکز اسالمی نیوزلند: 

مفتی تاتارستان:
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آغاز واگذاری 2 میلیون و 600 هزار سکه پیش فروش شده

استیضاح وزیر اقتصاد اعالم وصول شد؛ استیضاح وزیر کشاورزی به هیئت رئیسه ارجاع گشت

انتقاد اسحاق جهانگیری از منتقدین دولت

تهران : الشرق االوسط

بیش از ۲ میلیون قطعه سکه پیش فروش با سررسید ۶ ماهه از 
امروز به مدت ۳ ماه در شعب بانک ملی عرضه خواهد شد.

به گزارش عصرایران، از حدود 7 میلیون و 600 هزار سکه پیش 
فللروش شللده، دو میلیون و ۶۰۰ هللزار قطعه سکه با سر رسید شش 
ماهه پیش فروش شده که از این میزان ۲۵ هزار قطعه سکه ودیعه ای 

و مابقی پیش فروش قطعی سکه بوده است.
شایان ذکر است که قیمت سکه در بازار ایران در چند ماه گذشته 
به بیش از 4 میلیون و 400 هزار تومان رسیده و این امر اعتراضاتی 

را در بازار تهران به دنبال داشت.

تهران: الشرق االوسط

کرباسیان  مسعود  استیضاح  تقاضای 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای 33 
نماینده در جلسه علنی روزیکشنبه مجلس 

اعالم وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی 

اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس 
ک��رد: تقاضای استیضاح کرباسیان  اع��الم 
دارای���ی که طی  اقتصادی و  ام��ور  وزی��ر 
گزارش شماره 37733 مورخ 10 مرداد 
97 کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به 
هیات رییسه ارائه شد، طبق ماده 233 آیین 

نامه داخلی مجلس اعالم وصول می شود.

وی ادامه داد: کرباسیان مطابق با این 
ماده باید حداکثر در مدت 10 روز در مجلس 

شورای اسالمی حضور یابد.
یوسف نژاد همچنین در گفت وگو با ایسنا، 
آقای حجتی در ۴۶  اظهار کرد: استیضاح 
محور و با امضای 22 نماینده تقدیم هیات 
آیین نامه داخلی مجلس  رییسه شده و طبق 

محورهای  و  تقاضا  این  اسالمی  ش��ورای 
تقاضا به کمیسیون کشاورزی ارجاع خواهند 
دارد  این کمیسیون هفت روز فرصت  شد. 
با تشکیل جلسه با حضور وزیر مربوطه و 
نمایندگان متقاضی موضوع را بررسی کند.

پایان  از  بعد  وی اضافه کرد: چنانچه 
اف��رادی که اص��رار به  تعداد  مهلت مقرر 

نباشد  نفر   10 از  کمتر  دارن��د  استیضاح 
به هیات رییسه می رود و اعالم  استیضاح 

وصول می شود.
یوسف نژاد در پایان گفت: پس از اعالم 
یا کاهش امضاها  ازدیاد  وصول استیضاح، 
تاثیری بر فرآیند استیضاح ندارد و وزیر باید 

طی 10 روز پاسخ دهد.

تهران : الشرق االوسط 

رئ��ی��س  اول  م���ع���اون 
جمهوری ایران با انتقاد از 
دول��ت حسن  به  که  کسانی 
روحانی حمله می کنند گفت 
که دود این حمالت به چشم 

خود آن ها خواهد رفت.
در  جهانگیری  اسحاق 
درم��ورد  سوالی  به  پاسخ 
در  گذشته  پنج شنبه  تجمع 
قم که شعارهایی در راستای 
داده  آن  در  دول��ت  تخریب 
شد با تاکید بر این نکته که 
اکنون ایران در شرایط غیر 
در معرض جنگی  و  عادی 
اقتصادی است گفت تضعیف 
دولت در این موقعیت به نفع 

آمریکایی ها خواهد بود.
او در اشاره ای ضمنی 
به درخواست محمود احمدی 
بر  مبنی  روحانی  از  ن��ژاد 
ها  این حرف  استعفا  تقدیم 
را شبیه به شوخی بی اهمتی 
دهان کسانی  از  که  دانست 
بیرون می آید که در گذشته 
طی  را  اش��ت��ب��اه��ی  مسیر 
بابت  آنان  با  باید  و  کردند 

اشتباهاتشان برخورد شود.  
ری��ی��س  اول  م���ع���اون 
ج��م��ه��وری خ��اط��رن��ش��ان 
بانی  گذشته  در  آنان  کرد: 
کشور  در  ب��دی  فسادهای 
و  تلخ  ف��س��اده��ای  ش��دن��د، 
داد  رخ  کشور  در  بزرگی 
رتبه کشور  مسئوالن عالی 
نوعی  ب��ه  زم���ان  آن  در 
بودند،  این موضوع  درگیر 

مقامات  برخی  گذشته  در 
آن  به  اگر  شدند،  دستگیر 
ها رسیدگی می شد  پرونده 
امروز چنین حرف هایی را 

به دنبال نداشت.
روز  چند  ن��ژاد  احمدی 
شده  ضبط  فیلمی  در  پیش 
انتقاد از دولت حسن  ضمن 
روح��ان��ی ع��ن��وان ک��رد که 
دلیل  به  بهتر است  روحانی 

عدم مقبولیت اجتماعی کناره 
گیری کند؛ موضعی که دیگر 
نوعی  به  نیز  اصولگرایان 

به آن اشاره کرده اند. 
ع��م��ل��ک��رد س��ی��اس��ی و 
اق��ت��ص��ادی حسن روح��ان��ی 
نیروهای  از سوی  تنها  نه 
سیاسی منتقد بلکه از سوی 
مردم نیز بارها مورد انتقاد 

قرار گرفته است. 

معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری )مهر( 

ظریف: »گروه اقدام« به دنبال سرنگونی 
نظام ایران است

تهران : الشرق االوسط

وزیللر خللارجلله ایلللران با 
اشلللاره بلله نقش آمللریللکللا در 
کللللودتللللای 28 مللللللرداد 1332 
گلللفلللت: اکللللنللللون نلللیلللز »گلللللروه 
اقلللللدام« آن کللشللور از طریق 
فللللللشللللللار، دروغ پلللللللللللللللللللردازی و 
تللکللرار  عللوام فللریللبللی آرزوی 

همان سناریو را در سر 
می پروراند.

به گللزارش الشرق االوسللط، محمد 
جللللللواد ظلللریلللف در صللفللحلله تللوئللیللتللرش 
نوشت: »۶۵ سال قبل در چننی روزی، 
آمریکا دولللت منتخب مللردمللی مرحوم 
دکتر مصدق را سرنگون نموده، رژیم 
خودکامه را دوباره حاکم کرد و برای ۲۵ 
سال بعد مردم ایران را تحت استیای 
خللویللش قللللرار داد. اکلللنلللون نللیللز »گللللروه 
اقللدام« آن کشور از طریق فشار، دروغ 
تللکللرار  پللللللردازی و عللوامللفللریللبللی آرزوی 
هللمللان سناریو را در سللر مللی پللرورانللد. 

دوباره هرگز!
وزیللر امللور خارجه ایللران همچننی 
اقللدامللات اروپائیان  با ناکافی دانسنت 

در حمایت از برجام تاکید 
کللللللللرده آنللللچلللله اروپللللایللللی هللللا 
آملللریلللکلللا  از زمللللللللان خللللللللروج 
از بللرجللام انللجللام داده انلللللد، 
بللللیللللشللللتللللر اعلللللللللللللام مللللوضللللع 
بلللوده و اروپللایللی هللا هنوز 
بلللللرای هللزیللنلله کلللللردن آمللللاده 

نشده اند.
ظللریللف گفته اسلللت هر 
چند اروپایی ها »حرکت 
رو به جلو داشته اند، اما 
اعتقاد ما این است که آنها هنوز برای 

هزینه کردن آماده نشده اند.«
گفتنی است روز پنجشنبه گذشته 
»مللللایللللک پللمللپللئللو« وزیللللللر امللللللور خلللارجللله 
آمللریللکللا از تشکیل »گلللروه اقلللدام ایلللران« 
خللبللر داد و بللرایللان هلللوک را بلله عللنللوان 
ایللران برگزید. او گفته  گزارشگر ویللژه 
بود: این گروه ویژه که برای هماهنگی 
و اجللللرای سللیللاسللت هللای دوللللت دونللالللد 
ایللن کشور در  ترامپ رئیس جمهوری 
قبال ایران ایجاد شده، از سوی »برایان 
هللوک« که در حللال حاضر مدیر بخش 
سیاست گللذاری وزارت خارجه آمریکا 

است، هدایت می شود.

دوشنبه 29 مرداد 1397
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT وأذن في الناس بالحج

موج استيضاح در مجلس ايران

 محمد جواد ظریف

عزت اهلل انتظامی در کنار خسرو شکیبایی آرام گرفت
تهران: الشرق االوسط

پیکر عزت الله انتظامی آقای بازیگر سینمای ایران پس از تشییع در 
کنار خسرو شکیبایی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( آرام گرفت. این 

بازیگر روز جمعه 26 مرداد درگذشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآناین، پس از بدرقه پیکر عزت الله انتظامی 
از تاالر وحدت، پیکر این هنرمند با همراهی خانواده،بستگان،هنرمندان 
و دوستدارانش در قطعه هنرمندان و در کنار مرحوم خسرو شکیبایی به 

خاک سپرده شد.
تللئللاتللر، سینما و تلویزیون،  کلللارگلللردان  بللازیللگللر و  عللزت الللللله انتظامی 

مشهور به »آقای بازیگر« سینمای ایران در هنگام مرگ 94 سال داشت.

اتاق بازرگانی ایران: به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بپیوندیم
تهران: الشرق االوسط

اتاق بازرگانی ایران در سی و نهمنی نشست هیئت نمایندگان خود 
بیانیه ای در خصوص ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 

)FATF( صادر کرد.
ایللن بیانیه آورده  از  اتللاق بازرگانی در بخشی  به گللزارش ایسنا، 
اسللت: »با علم به این موضوع که قللرار نگرفنت در فهرست کشورهای 
مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه 
مراودات مالی با ایران منجر می شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران با توجه به نظرات بخش خصوصی می خواهد که 

ایران به این گر
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مکه مکرمه: الشرق االوسط 

بللن عبدالعزیز مشاور  شللاهللزاده خلاللد الفیصل 
خادم حرمنی شریفنی و امیر منطقه مکرمه و رئیس 
کمیته مرکزی حج در پیامی از خادم حرمنی شریفنی 
برای تاش های بی شائبه برای برگزاری هرچه بهتر 

حج تشکر نمود.
وی در این پیام از سوی خود و تمامی مشارکت 
کنندگان در سازماندهی حج به خادم حرمنی شریفنی 

ملک سلمان
 بلللن عللبللدالللعللزیللز آل سللعللود و ولللللی عللهللد ایللشللان 
شلللاهلللزاده مللحللمللد بلللن سلللللمللان وزیللللر دفللللاع پللادشللاهللی 
سعودی موفقیت طرح حرکت حاجیان در روز ترویه 
به مشعر منی و رسیدن جمیع حجاج از این مشعر 

به مکه تبریک گفت.
امللیللر مللکلله همچننی بللا تللبللریللک ایلللن ایلللام بلله همه 
حللاجللیللان از خلللداونلللد مللتللعللال خللواسللتللار قللبللول حللج و 

بازگشت سامت آنان به سرزمنی های خویش شد.
وی در جلللریلللان کللنللفللرانللس خللبللری کللله در دربللللار 
امللارت مکه مکرمه برگزار شده بود سخن می گفت از 

طللرف تمامی دسللت انللدرکللاران حج از پللادشللاه سلمان 
بلللن عللبللدالللعللزیللز آل سللعللود و وللللی عللهللد ایلللشلللان بلللرای 
تمامی تاش هایی که در راه موفقیت موسم امسال 
حلللج مللتللحللمللل شلللدنلللد تللبللریللک گللفللتلله و از تلللاش هلللای 
تمامی رسانه هایی که این رخداد بی نظیر را پوشش 

دادندسپاسگذاری نمود
امیر مکه ادامه داد که شورای توسعه مکه ۱۰ طرح 
توسعه ای عمرانی در مشاعر مقدس اعم از توسعه راه 
ها، سایه بان بندی پیاده روها اجرا کرده است. عاوه 
بر این طرح جداسازی مسیر عابران پیاده از مسیر 
اتوبوس ها و آماده سازی قطار مشاعر برای جا به 
جایی ۳۵۰ هزار حاجی نیز اجرا شد. گفتنی است قرار 
است بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را به وسیله 

۱۸ هزار اتوبوس جا به جا شوند .
وی هللمللچللنللنی بلللا اشلللللاره بللله آملللللاده بللللاش وزارت 
بهداشت برای موسم حج امسال گفت: تعداد پزشکان، 
پرستاران و منتسبان وزارت برای شرکت در خدمات 
رسانی به حجاج به ۳۲ هزار نفر رسیده است. از سوی 
دیگر سرانه تخت ها در مکه به ۵ هزار تخت رسیده 
است. عاوه بر این ۲۵ بیمارستان در مکه و مشاعر و 

مناطق نزدیک به آن به بهره برداری رسیدند. 
به گفته او وزارت بهداشت ۱۳۵ مرکز بهداشتی 
انلللدازی کللرده و ۱۰۶ اکیپ پزشکی  دائللم و موقت راه 
میدانی موتورسوار را برای خدمات رسانی به حجاج 

گماشته است. 
اعلللزام ۲۳ حللاجللی از بیمارستان  از  او همچننی 
های مدینه به عرفات جهت ادای مناسک حج از طریق 

آمبوالنس های مجهز خبر داد.
وزیللر کشور سعودی و رئیس کمیته عالی حج 
شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز 
نیز با اشاره به پایان یافنت دخول آرام و ایمن تمامی 
حاجیان به اراضللی مقدس گفت که تعداد حاجیانی 
که از خارج از پادشاهی برای ادای فریضه حج وارد 
سرزمنی سعودی شدند ۱.۷۵۶.۰۳۹ نفر بود که از ۱۵۶ 

کشور برای ادای فریضه آمده بودند.
وزیر کشور سعودی در پیامی خطاب به پادشاه 
با تبریک برپایی ایمن و سامت موسم امسال حج از 
ایشان بابت تمامی توجهاتی که در راه ارائه بهترین 
خدمات به حاجیان در راستای برنامه ۲۰۳۰ پادشاهی 

سعودی متحمل شدند تشکر نمود.

ِره؛ شاهدی تاریخی بر خطبة الوداع نمَ

وأذن في الناس بالحج

عرفه؛ محوری برای گردهمایی حجاج در رکن بزرگ حج
مكه: }الشرق االوسط{

صحنه عرفات یا مشعر عرفات 
یکی از اماکنی که پذیرای 12 ساعته 
حللجللاج اسلللت. بلله اسللتللثللنللای بللرخللی از 
مراکز دولتی و ستادی مستقر در ایام 
حج در طول سال خالی از سکنه است. 
بدون وقوف در صحنه آن مناسک حج 
برای حاجی ناتمام می ماند. عرفات 
میانه راه مکه و طائف واقللع شده به 
طوری که در 22 کیلومتری شرق مکه 
و تقریبا 6 کیلومتری مشعر مزدلفه 

واقع شده است. 
 حجاج امللروز در صحنه مشعر 
علللرفلللات سلللازملللانلللدهلللی و مللسللتللقللر می 
شللونللد. مللحللوریللت حللضللور حللجللاج در 
بللرای ادای رکن  مسجد مشهور نمره 
بللزرگ حللج خللواهللد بللود. همان جایی 
است که حضرت رسول اکرم )ص( در 
آن جا وقوف کردند و در همان وحی 
الهی برای اکمال رسالت و اتمام نعمت 

نازل شد. 
ایللن مسجد از مساجد تاریخی   
مکه است که در غرب عرفات در وادی 
ُعَرنه )مللرز حرم و عرفات( واقللع شده 
است. همچننی یکی از شاخص ترین 
نمادهای مشعر عرفات و عرفه است. 
بلله روستایی  نللمللره )منسوب  مسجد 
کللله در نللزدیللکللی آن واقللللع بللللود( هللمللان 

مکانی است حضرت رسول اکرم )ص( 
الللوداع را در آن خواندند. این  خطبة 
تللاریللخ بسیار مللورد  مسجد در طللول 
توجه مسلمانان بوده و در دوره های 
مختلف تاریخی بازسازی و توسعه 
یافته است. اولنی مرحله بازسازی آن 
در دوره خافت عباسی اتفاق افتاد و 

در نیمه قللرن دوم هجری ده ها هزار 
نفر از حاجیان نماز ظهر و عصر در 

روز عرفه در آن به جای می آوردند. 
بللزرگللتللریللن تللوسللعلله ایللللن مسجد 
در دوره پادشاهی عربی سعودی با 
بلله 100 میلیون دالر صللورت  نللزدیللک 
گلللرفلللت. بلللنلللای فللعلللللی مللسللجللد بللسللیللار 

بللاشللکللوه و زیللبللا سللاخللتلله شلللده اسللت؛ 
مساحت آن با تمام ملحقات به 110 
هلللزار متر مللربللع مللی رسلللد؛ 350 هللزار 
نمازگزار را در خود جای می دهد؛ 6 
مناره به ارتفاع 60 متر و سه گنبد، 
10 دروازه اصلللللی و 64 درب کوچک 
بللرای  اتللاقللی  بلللزرگ دارد. همچننی  و 

پخش ماهواره ای خطبه و نماز ظهر 
و عصر روز عرفه به صورت زنده در 

نظر گرفته شده است.
 ۱۰ در  و  عللللللللرفللللللللات  شللللللللللرق  در 
کیلومتری مکه »جبل الرحمه« واقع 
شده است. کوهی کوچک با نام های 
مللخللتلللللف هللمللچللون الللقللریللن، اللللدعلللاء و 

اآلل. ، پیامبر)ص( در روز عرفه )نهم 
ذی حجه( تا هنگام غروب وقوف کرد 
و بلله دعلللا و تللضللرع پللرداخللت و گفت: 
»وقفت ها هنا، وعرفات كلها موقف 
إال بطن عرنة« )من اینجا وقوف كردم 
و تمام صحراي عرفات جایگاه وقوف 
ایلللن رو، به  از  اسلللت جلللز دره علللرنللله.( 
پیروی از ایشان، حاجیان نیز در روز 
عرفه پیرامون ایللن کللوه گللرد می آیند. 
بنابراین وقللوف روی آن امللری واجب 

شمرده نمی شود. 
از سوی دیگر، واحد حمل و نقل 
عمومی، از طریق هزار و 44 اتوبوس 
حلللجلللاج کللللشللللورهللللای آفلللریلللقلللایلللی غللیللر 
عللربللی و ایللرانللی را در مللوسللم 1439هلللل 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته برای 
خدمات رسانی به مهمانان سرزمنی 

وحی جا به جا کرد. 
طبق این برنامه ریزی، از ساعت 
5 بعداز ظهر دو روز گذشته )هفتم( 
و تا ساعت 11 صبح دیللروز )هشتم( 
ایللن جللا بلله جللایللی انللجللام شللد. حجاج 
آفللریللقللایللی بللا 966 اتللوبللوس و حجاج 
ایرانی با 78 اتوبوس جا به جا شدند. 
قلللللللرار اسلللللت واحلللللللد حلللملللل و نللقللل 
بللللا 542  ایلللللرانلللللی را  علللملللوملللی حلللجلللاج 
اتوبوس در راس 14 و 30 روز هشتم 
تا ساعت 23 شب همان روز به باالی 

مشعر عرفات ببرد.

وزير کشور: امسال ميزبان 1.756ميليون حاجی از 153 کشور بوديم

شاهزاده خالد بن فیصل: پایان موفقیت آمیز روز ترویه
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رياض : الشرق األوسط

ده ها شهروند عربستانی 
تللاش خللود را بلله کللار گرفتند 
تلللا بلللا طلللراحلللی و دوخللللت آیلللات 
قللرآنللی بللر پللرده کعبه بتوانند 
در روز عرفه پوشش قبلی آن 
پللللرده ای جللدیللد  بلللردارنلللد و  را 

جایگزین آن کنند.
در کللللارگللللاه دوخللللللت پللللرده 
الللجللود  ام  کعبه کلله در منطقه 
واقللع شده است کارگرانی کار 
مللی کنند کلله تمام عمر بلله این 
کلللار پللرداخللتلله انللد و سلللال هللای 
آخللر کلللاری خللود را سللپللری می 

کنند.
بللن عللبللدالللللله، مدیر  محمد 
ایلللللن کلللللارگلللللاه مللللی گللللویللللد نللسللل 
جلللدیلللد کللللارگللللران در کلللنلللار ایللن 
افلللراد آملللوزش مللی بینند تللا از 
سال بعد در دوخت آیات قرآنی 
روی پرده کعبه مشغول به کار 

شوند.
گفتنی است هر ساله بیش 
از 2 مللیلللللیللون زائللللر خللانلله خللدا 
رهسپار عربستان می شوند و 
حدود 200 نفر به مدت 9 ماه در 
کارگاه مشغول به کار هستند 
تا پرده خانه کعبه در روز عرفه 

تعویض شود.
انداخنت پللرده بر کعبه به 
پللیللش از اسلللام بللرمللی گلللردد و 
این سنت در دوره های بعدی 
تا امروز هم چنان ادامه یافت. 
پللیللش از ایلللللن، مللصللر بللله مللدت 
صدها سللال طراحی و دوخت 

پلللللرده خلللانللله خللللدا را بلللر عللهللده 
داشت و آن را به عربستان می 
فرستاد، اما در سال 1962 این 
کللار متوقف شللد و از آن زمللان 
بللله بللعللد شلللهلللرونلللدان سللعللودی 
برآن شدند تا خود پرده کعبه 

را بدوزند.
بللللللرای آملللللللاده کللللللردن پللللرده 
خانه کعبه باید مراحلی مانند 
رنگ رزی، چاپ، تزئنی، دوخت 
ماشینی و دوخت دستی پشت 

سر گذاشته شود.
بللرای تهیه پرده  همچننی 
کللعللبلله نلللیلللاز بللله 670 کللیلللللوگللرم 
حریر خللام، نللخ نقره ای و نخ 
هللای نللقللره ای – طللایللی اسللت. 
پللرده کعبه از ایتالیا و  حریر 
نللخ هللای مللورد نیاز دوخللت از 

آملان وارد می شود.
چللاپ آیللات قرآنی بر پرده 
کللعللبلله، 60 روز طلللول مللی کشد 
تا مسلمانان از دیدن پوشش 
جدید خانه کعبه در روز عرفه 

خوشحال شوند.
تللللللا 25  کللللعللللبلللله، 20  پلللللللللرده 
میلیون ریلللال سللعللودی قیمت 
بللا توجه  ایللن قیمت  امللا  دارد، 
به تغییر نرخ ارز متغیر است

آن چلله در ایلللن مللیللان قابل 
ذکر است آن که پوشش سیاه 
رنلللللگ خلللانللله خلللللدا هللللر سلللللال بلله 
رسم هدیه به برخی از نهادها 
و شخصیت هلللای مسلمانان 
داده مللی شلللود تللا یلللادگلللاری از 
پلللوشلللش خلللانللله خلللداونلللد را با 

خود به دیارشان ببرند.

کسوة الکعبه؛ جکایت پوشش سیاه رنگ خانه خدا

با حنا رنگ شوند تا قربانی هایشان   پیرزنان ترجیح می دهند 

وأذن في الناس بالحج

عید قربان در عربستان؛ حج و ذبح در آغوش مکان و زمان  
رياض: الشرق االوسط

عربستان سعودی به دلیل 
وجللللود امللاکللن و عللتللبللات مقدس 
نللسللبللت بلله کللشللورهللای عللربللی یا 
اسللللامللللی ملللتلللملللایلللز شلللللده اسللللت. 
ملللسلللللللملللانلللان از سللللراسللللر جللهللان 
برای ادای رکن پنجم اسام عازم 
عربستان سللعللودی مللی شوند؛ 
موسم حج مصادف با عید ذبح 
یا عید قربان می شود و شادی 
و جشن سللعللودی هللا دوچللنللدان 
مللی شللود و همه دسللتللگللاه هللا و 
نللهللادهللا بلللرای بلللرگلللزاری مللراسللم 

بللسللیللج می  آرام  حللجللی آسللللان و 
شوند.

همزمان با حلول عید قربان 
امللسللال در روز جللمللعلله دهلللم ذی 
الللحللجلله )ملللصلللادف بلللا آغللللاز مللاه 
سپتامبر( و بیتوته حجاج در 
مزدلفه پس از گذر از عرفات در 
روز قبلش، آنها از روز شنبه، 
سه شبانه روز)یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم ذی الحجه( را در منا 
توقف خواهند کرد البته کسانی 
که عجله برای بازگشت دارند به 

دو شب بسنده می کنند.
سللللللللعللللللللودی هللللللللا ملللللثلللللل هلللمللله 

مللسلللللمللانللان تللاکللیللد ویللللژه ای بر 
برزگداشت دو عید فطر و قربان 
دارنللللللد؛ عللیللد اول نللشللانلله پللایللان 
یلللک مللللاه روزه داری و دیللگللری 
همزمانی با موسم حج. شعیره 
ذبح قربانی در طول چهار روز 

برگزار می شود.
روزهای عید قربان همواره 
با خاطرات شیرینی همراه است 
که از زبان بزرگترها می شنویم. 
در گذشته در روستاها کللاروان 
بلللللللرای ادای مللنللاسللک  هللللایللللی را 
حللللج بللللللرای اهللللالللللی بللللا اسلللتلللفلللاده 
از چللهللارپللایللان بلله ویلللژه شللتللران 

ترتیب می دادند که قبل از آغاز 
مللاه ذی الحجه شللروع و تا ماه 

ها طول می کشید.
قلللللربلللللانلللللی کللللللللللردن بلللللله دللللیلللل 
خللواسللتللگللاه هللللای صللللرف دیللنللی 
برای عربستانی ها و مسلمانان 
مقیم در آن از اهمیت ویلللژه ای 
برخوردار است و ادای آن دغدغه 

همیشگی آنهاست.  
بلللا شللللروع هللنللگللاملله قللربللانللی 
کلللردن بللرخللی از مللنللازل سعودی 
ها به کشتارگاهی به مدت 4 روز 
)هللمللزمللان بللا روزهللللای تشریق( 
تللبللدیللل ملللی شلللونلللد. بلللرخلللی نیز 

این مهم را به نیابت از خود به 
نهادهای دولتی و برخی دیگر 
بلللله ملللوسلللسلللات خلللیلللریللله واگللللللذار 
می کنند تا به میان نیازمندان 

توزیع کنند.
معموال شهروندان در خرید 
بللرای قربانی کردن  چهارپایان 
بللللرای ایلللن مللنللاسللبللت چللانلله نمی 
زنند در حالیکه قیمت برخی از 
چهارپایان به 2 هزار و 500 ریال 

سعودی می رسد.
برخی از پیرزنان همچنان 
به رسم نگهداری از چهارپایان 
کلله چند روز قبل از حلللللول عید 

آغاز می شود، پایبند هستند و 
به نظافت و رنگ کردن آن عاقه 

خاصی دارند.
بللللللرخللللللی از خلللللللللانلللللللللواده هلللا 
حساسیت خاصی روی سامتی 
شلللللرعلللللی ذبللللللللح خللللللللود دارنللللللللللللد و 
معموال چهارپایانی که نشانه 
ای در گوش خود دارند مشتری 
بللنللابللرایللن اخیرا  کمتری دارنللللد، 
فلللروشلللنلللدگلللان بللللللرای تللشللخللیللص 
چلللهلللارپلللایلللان خللللللود، از نللوشللتلله 
یللا علللددی کلله بللا رنلللگ روی آنها 
نوشته مللی شللود، اسللتللفللاده می 

کنند.
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تشکر فلسطني از ميزبانى خانواده های 
شهدای فلسطینی  در حج

هالل احمر سعودی20 گروه امدادی موتوری را 
برای خدمت به میهمانان الهی آماده کرده است

»واس« اخبار حاجیان بیمار را پوشش می دهد

مکه ی مکرمه : الشرق االوسط

شیخ یوسف ادعللیللس، وزیللر اوقللاف 
و شئون دینی فلسطنی و شیخ محمود 
الللللهللللبللللاش، مللللشللللاور امللللللور دیلللنلللی رئللیللس 
تشکیات خودگردان فلسطینی و قاضی 
ارشلللد فلسطنی از پللادشللاهللی و دوللللت و 
ملت عربستان سعودی بابت میزبانی 
گللرم از خانواده های شهدای فلسطینی 

تشکر و قدردانی کردند.
ایشان هنگام دیدار با خانواده های 
شهدای فلسطینی در منطقه ی بطحای 
قریش در شهر مکه گفتند: میزبانی خادم 
حرمنی شریفنی از خانواده های شهدای 
فلسطینی در مللوسللم حللج امللسللال ضمن 
ایللنللکلله از درد و رنللج هللای خللانللواده هللای 
شهدا خواهد کاست، تعبیری آشکار از 

برادری ایمانی میان مسلمانان است.

ایللن دو شخصیت دینی فلسطینی 
از خللللادم حللرمللنی شللریللفللنی ملللللک سلمان 
بن عبدالعزیز آل سعود بابت حمایت از 

فلسطنی تشکر و قدردانی کردند.

منا: الشرق االوسط

سللللازمللللان هلللللال احلللملللر عللربللسللتللان 
بللله  مللللللللوتللللللللور ملللللجلللللهلللللز  سللللللللعللللللللودی 20 
دسلللتلللگلللاه هلللای پلللزشلللکلللی بللللللرای وصللللول 
بللله امللاکللنللی کللله بللسللبللب ازدحللللللام امللکللان 
وصول آمبوالنس و ماشنی های وزارت 
بهداشت وجود ندارد تدارک دیده است 
کلله در مللکلله ی مللکللرملله، مللدیللنلله ی مللنللوره، 

بلله فعالیت  و مشاعر مقدسه مشغول 
هستند.

14 گللروه موتور املللدادی در مکه ی 
مکرمه، منا، عرفات و مزدلفه و 6 گروه 
املللدادی در مدینه ی مللنللوره 24 ساعت 

شبانه روز مشغول فعالیت هستند.
این موتورها مجهز به کپسول های 
اکلللسلللیلللژن کللللوچللللک، و دیللللگللللر املللکلللانلللات 

پزشکی دیگر هستند.

مدينه ی منوره : الشرق االوسط

با نظارت و پیگیری شاهزاده فیصل 
بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امیر 
منطقه ی مدینه ی منوره و رئیس کمیته ی 
حللللج در ملللدیلللنللله ی مللللنللللوره و شللللاهللللزاده 
سلللعلللود بلللن خلللاللللد الللفللیللصللل نلللائلللب امللیللر 
منطقه ی مدینه ی منوره، وزارت بهداشت 
کشورمان از طریق نمایندگی خللود در 
مللدیللنلله ی ملللنلللوره آن دسلللتللله از حللاجللیللان 

بللسللتللری شللللده کللله املللکلللان حلللج بللرایللشللان 
وجود دارد را با آمبوالنس های ویژه ای 
که حکومت خادم حرمنی شریفنی تدارک 
دیده برای ادای مناسک حج بسوی مکه ی 

مکرمه اعزام کرد.
دوربنی خبرگزاری رسمی عربستان 
سعودی »واس« راه افللتللادن ایللن کللاروان 
ملللجلللهلللز بللللله دسللللتللللگللللاه هللللای پللیللشللرفللتلله ی 
پلللزشلللکلللی و هلللملللراهلللی کللللللادر تللخللصللصللی 

پزشکی را ثبت کرده است.

شیخ یوسف ادعیس وزیر اوقاف و شئون 
دینی فلسطنی )واس(

بازدید رئيس ستاد مشترک سعودی 
از واحدهای نظامی موجود در مشاعر

مشاعر مقدسه : الشرق االوسط

سلللرللللشلللکلللر فللللیللللاض اللللرویلللللللي 
رئلللللیلللللس سلللللتلللللاد مللللشللللتللللرک ارتللللللش 
سعودی روز شنبه ضمن بازدید 
از واحلللدهلللای نللظللامللی مللوجللود در 
مشاعر مقدس، در جریان آخرین 
وضعیت آمادگی نیروهای مسلح 
قلللللرار گللللرفللللت.  بللله گللللللزارش الللشللرق 
االوسللط، در ایللن بازدید سرلشکر 
خلللللبللان عللبللداللللللطللیللف بلللن عللبللدالللللله 
الللشللریللم فللرمللانللده مللسللئللول منطقه 
طللللائللللف و سلللرللللشلللکلللر سلللللللملللان بللن 
محسن الشهري فرمانده واحدهای 
نظامی موجود در مشاعر مقدس 

او را همراهی کردند. 
وی پس از ایللن بازدید گفت: 
اهللللتللللمللللام کللللشللللور ملللللا بللللله خلللدملللات 

رسلللانلللی بللله حلللجلللاج، مللعللتللمللریللن و 
زائران یک مسئله ریشه دار است، 
به طوری پادشاهی عربی سعودی 
از بدو تاسیس تاکنون همه توان 

خود را برای این موضوع گذاشته 
است. رهبری رشید ما نیز بر ارائه 
بلللاالتلللریلللن و بللیللشللتللریللن خلللدملللات، 
آسایش و امنیت به حجاج بدون 

تبعیض تاکید دارند. 
الرویلی همچننی پس از آن از 
بیمارستان صحرایی در املغمس 
و بیمارستان صحرایی سیار در 
منی بازدید و گزارشی از اقدامات 
و بلللرنلللامللله هلللللای ملللسلللئلللوالن آنللهللا 

دریافت کرد. 
رئللیللس سللتللاد مشترک ارتللش 
سلللللللعلللللللودی هللللمللللچللللنللللنی از مللللرکللللز 
نیروهای مسلح ویللژه میهمانان 
وزارت دفللاع و حجاج کشورهای 
عللضللو ائللتللاف عللربللی و خللانللواده 
هللا و بستگان شهدا و جانبازان 

ائتاف بازدید کرد. 
او در پایان از مرکز عملیات 
پللیللشللرفللتلله فللرمللانللدهللی واحلللدهلللای 
نللیللروی مللسلللللح شللرکللت کللنللنللده در 
ماموریت حج امسال بازدید کرد.

»وكلنا وتوكل«؛ طرحی مجازی برای آسان سازی ذبح برای حاجیان  

بنادر سعودي: واردات 567 هزار راس 
دام در ماه ژوالی 

رياض : الشرق االوسط

مللللوسللللسلللله پللللسللللت پلللللادشلللللاهلللللی علللربلللی 
سللعللودی از طللریللق دفللاتللر خلللود در اقصی 
نقاط کشور، طرح مجازی »وكلنا وتوكل« 
و اپلیکیشن »الهدي واألضاحي« با منظور 
آسلللان سلللازی قللربللانللی کلللردن نیابتی را در 

اختیار حجاج قرار داده است. 
این برنامه موسسه پست سعودی با 

همکاری طرح پادشاهی عربی سعودی به 
منظور بهره بللرداری از نللذورات و قربانی 
های حج انجام می شود و از طریق همه 
دفللاتللر پللسللتللی مستقر در سللراسللر کللشللور، 
گللللذرگللللاه هللللای ملللللرزی هلللوایلللی و زمللیللنللی و 
کللیللوسللک هللللای ملللوقلللت در ملللکللله، مللدیللنلله و 

مشاعر مقدس قابل انجام است. 
عللاقللمللنللدان هللمللچللنللنی ملللی تلللوانلللنلللد از 
طللریللق شللبللکلله بللللازار ایللنللتللرنللتللی »إي مللول« 

یا آدرس اینترنتی پست پادشاهی عربی 
سعودی www.sp.com.sa   به این برنامه 

دست یابند. 
به گفته مسئوالن، هدف از این برنامه 
آسللان سللازی مسئله ذبللح، فللدیلله، صدقه و 
عقیقه برای حاجیان عنوان شده است که 
پس از دریافت مبلغ آن را به بانک توسعه 
اسامی داده می شود تا به نیابت از حجاج 

به مستمندان و نیازمندان داده شود.

رياض : الشرق االوسط

بلللللنلللللادر  اداره  علللللملللللوملللللی  شلللللللللللللورای 
پللادشللاهللی سللعللودی بللا تاکید بللر ایللن که 
بیش از 567 هزار راس دام در ماه ژوالی 
ایلللن کللشللور وارد  بلللنلللادر  2018 از طللریللق 
پادشاهی سعودی شده است بیان نمود 
که ایللن میزان در سللال گذشته 511 هزار 
راس بللود کلله نللشللان دهللنللده افللزایللشللی در 

حدود 11 درصد است.
تعداد دام های وارد شده از ابتدای 

سللللال ملللیلللادی جلللللاری تلللا مللللاه ژوالی به 
پادشاهی سعودی بالغ بر 3.4 میلیون 

راس دام بوده است.
شورای عمومی اداره بنادر با اشاره 
بللله اقللللدامللللات خللللود در راسللللتللللای خللدمللت 
رسانی به حجاج بیت الله عنوان کرده 
اسلللت کلله نللیللروهللای متخصص و دسللت 
انللللدرکللللاران حللللوزه پللزشللکللی ایلللن نللهللاد به 
صللورت 24 ساعته بللر رونللد واردات دام 
به این کشور از طریق بندرگاه ها نظارت 
ملللی کللنللنللد تلللا دام هللللای حلللجلللاج و دیللگللر 

شللهللرونللدان بللا کیفیت بللاال و دور از هر 
گونه بیماری و آفتی به دست آنان برسد.
گفتنی اسللت شلللورای عمومی اداره 
بللنللادر پللادشللاهللی سللعللودی بللا هللمللراهللی 
نهادهایی دیگر از جمله اداره کل گمرک و 
وزارت محیط زیس و کشاورزی اقداماتی 
چند را در راسللتللای چللک کللردن دام های 
وارداتلللللللی در بلللنلللدرگلللاه هللللای سلللعلللودی و 
نمونه بللرداری تصادفی از آن ها انجام 
می دهند تا از صحت و سامت و کیفیت 

این دام ها اطمینان حاصل کنند.

سرلشکر فیاض الرویلي رئیس ستاد مشترک ارتش سعودی )واس(
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جده: }الشرق األوسط{

»نیوم« در شمال غرب سعودى ، قطبی 
جللدیللد در سللرمللایلله گلللذاری هلللای هوشمند و 
حلقه مهمی در زمینه تجارت جهانی است. 
ایللللن شللهللر هللمللچللنللنی یلللک قللطللب تللوریللسللتللی، 
فللنللاوری، پژوهش های علمی و  تکنولوژی، 
اقتصاد دانش بنیان نیز محسوب می شود 
کلله ایللن امللر آن را تبدیل بلله نقطه عطفی در 

اقتصاد سعودى خواهد کرد. 
تا یک سال پیش »نیوم« آروزی سعودى 
بود ولی امروز به واقعیت تبدیل شد و طی 
چند هفته گذشته میزبان جلسه های شورای 
وزیللللران سللعللودى بلللود. همینطور کلله خللادم 
حریمن شریفنی ملک سلمان بن عبدالعزیز 
نیز تصمیم دارد که مرخصی ساالنه خود را 
امسال در »نیوم« سپری کند تا بدینوسیله 
از صنعت گردشگری و رویای بزرگ سعودى 

حمایت کرده باشد. 
پروژه »نیوم« در واقع در منطقه ای در 
امللتللداد مللیللان سلله کللشللور سللعللودى، مصر و 
اردن قللرار دارد و قطب فعال سعودى است 
که در شمال غربی آن واقللع شده اسللت. این 
پلللللروژه تلللاش مللی کللنللد تلللا تللبللدیللل بللله قطبی 
بللرای نخبه ها و شرکت های جهانی باشد 
و هدفش رسیدن به باالترین درجلله تمدن 
انسانی در زمینه نوآوری است. ساخت این 
بللر دیگر شهرهای  بلله منظور غلبه  منطقه 

بللزرگ جهان از لحاظ قللدرت رقابتی و نوع 
زنللدگللی اسللت و ایللن احتمال وجللود دارد که 

تبدیل به قطب پیشروی کل جهان شود. 
»نلللیلللوم« نللقللطلله ای تلللوسلللعللله ای اسللللت که 
سرشار از فرصت های پیشرفت خواهد بود. 
مساحت این شهر بیش از 26 هزار کیلومتر 
مربع می باشد و دارای مزیت هایی منحصر 
بلله فللرد اسلللت. هلللوای خللوب و تللونللع زمینی 
این امکان را بوجود آورده که پروژه »نیوم« 
شللکللل گللرفللتلله و بللله پللیللشللرفللت بلللرسلللد و ایللن 
اتفاق فرصتی استثنائی برای خاورمیانه 
به شمار می رود که او را از دیگر شهرهای 
بللللللزرگ دنلللیلللا کلللله طللللی قللللرن هللللا بلللله پللیللشللرفللت 
رسید متمایز می کند بطوریکه به منظور 
پیشرفت سریعتر از طریق تمرکز بر نسل 
جدید تکنولوژی در زیر ساخت این پروژه  

استفاده خواهد شد. 
پللروژه »نیوم« در منطقه ای بادخیز و 
پللر از انللللرژی خللورشللیللدی قلللرار دارد کلله ایللن 
باعث شده تا محیطی ایده آل برای توسعه 
پللللروژه هللللای انلللللرژی بللرگللشللت پلللذیلللر بللوجللود 
بیاید که این امکان را به پروژه می دهد تا با 
کمترین هزینه، انرژی آن از طریق نور مداوم 
خورشید )20 مگاوات در هر متر مربع در 
روز( و سرعت باد )متوسط 10.3 متر مربع 
در ثانیه( تامنی شود. این منطقه همچننی 
غنی از منابع نللفللت، گللاز و مللعللادن طبیعی 
است. که این ثروت ها در مسیر پایداری این 

پروژه به کار گرفته می شوند. 
ایللللن پللللللروژه مللزیللت هللایللی ارزشلللملللنلللد به 
شرکت ها و اشخاص می دهد و باعث رفع 
نللیللازهللای سللعللودى خللواهللد شللد و بهترین 
شرکت ها و افراد توامند را از همه جای جهان 
به خود جذب خواهد کرد. از جمله مزایایی 
که این شرکت ها از آن برخوردار خواهند شد 
این است که در وهله اول بطور مستقیم به 
بازار سعودى دست پیدا خواهند کرد و در 
وهله دوم به این دلیل که این منطقه نقطه 
وصللل سلله قللار بلله شمار ملللی رود می توانند 
بواسطه آن به بازار جهانی نیز دست پیدا 
کنند . از دیگر مزایایی که این شرکت ها به 
آن دست پیدا می کنند می توان به سیستم 
عللرضلله و نللللوآوری شللامللل، سللرمللایلله گلللذاری، 
انگیزه های مالی، محیطی سازمانی شده 
برای بخش های خاص و زیر ساختی آینده 
مللحللور اشللللاره کلللرد بلله اضللافلله ایللنللکلله دارای 
قلللوانلللنی تلللجلللاری تللرغللیللب کللنللنللده در سطح 

جهانی نیز است. 
از جللمللللله امللتللیللاز هللایللی کللله ایللللن پللللروژه 
اعطا می کند این است که انرژی آن تماما با 
بللدون استفاده  انللرژی هللای برگشت پذیر و 
از کلللربلللون تللامللنی ملللی شلللود و بللدیللن ترتیب 
ایلللن پلللللروژه تللبللدیللل بللله آزمللایللشللگللاهللی بلللرای 
روش هلللللللای نلللویلللن سللاخللتللمللان و ملللللواد ؛ با 
انعطاف پذیری باال در جهت تامنی نیازهای 

آینده خواهد شد. 

پللللروژه پیشرفت بخش های  ایلللن  هلللدف 
اقتصادی اصلی در آینده است و همچننی 
بخش هایی کلله در سللعللودى و خاورمیانه 
نشت اقتصادی دارد را مللورد بررسی قرار 
مللی دهللد بللطللوریللکلله ایلللن شللرکللت هللا از طریق 
بودجه های توسعه ای حمایت خواهند شد. 
افللزایللش حضور اقتصادی فعال  بللرای 
در ایلللن پلللللروژه، 9 بللخللش اقللتللصللادی اصلی 
مشخص شلللده  اسلللت کلله حیطه آنللهللا آیللنللده 
انرژی و آب بوده و شامل استفاده از انرژی 
برگشت پللذیللر، راهللکللارهللای ذخللیللره انلللرژی، 
انتقال آن، تطبیق فنی، تحقیق و توسعه 
است. همچننی در این پروژه از فناوری های 
دوسلللللتلللللدار ملللحلللیلللط زیللللسللللت بلللللللرای افللللزایللللش 
مللکللانللیللزم اسللتللفللاده از آب بلله بللهللتللریللن شکل 

استفاده می شود. 
در خصوص آینده بخش حمل و نقل آن 
باید گفت که پورت های دریایی و هوایی را 
شامل می شود و همچننی از سیستم حمل 
و نقل اتوماتیک که شامل وسایل نقلیه و 
هواپیماها  و غیره خواهد بود نیز استفاده 

خواهد شد. 
بلللخلللش بلللیلللوتلللکلللنلللوللللوژی آن نلللیلللز قللللرار 
است شامل بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی 

انسانی و ساخت دارو باشد. 
در ملللورد آیللنللده بللخللش صللنللایللع غللذایللی 
بللایللد گفت کلله ایللن بخش یللک مللرکللز جهانی 
بلللرای اخللتللراع فللنللاوری هللای غللذایللی خللواهللد 

بود که از جمله آنها می توان به »کشاورزی 
با استفاده از آب دریللا«، »کللشللاورزی آبی و 
هوایی« و »کشاورزی صحرایی« اشاره کرد. 
در بخش تولید پیشرفته، ما در آینده 
شللاهللد اسللتللفللاده از مللللواد جللدیللد، چلللاپ سه 
بللعللدی، سللاخللت روبلللات هلللا، سللاخللت وسللایللل 
حللمللل و نللقللل و غللیللره و در بللخللش رسللانلله و 
تللولللیللدات آن نللیللز شللاهللد پللیللشللرفللت صنعت 
تلویزیونی و سینمایی، توسعه محتوای 
بللازی هللای ویدیویی و  دیجیتال و توسعه 

غیره خواهیم بود. 
پللروژه  ایللن  در زمینه امکانات رفللاهللی، 
مجهز به پایگاه ها، فعالیات ها و رویدادهای 

ورزشی و فرهنگی خواهد بود. 
در بخش علوم فناوری و دیجیتال نیز 
فللنللاوری واقعیت های  از هللوش مصنوعی، 
مجازی، مراکز داده هلللا، اینترنت چیزها و 

تجارت الکترونیک بهره خواهد گرفت. 
بلللخلللش مللعللیللشللتللی آن بللللله نلللیلللز علللنلللوان 
ایللن مجموعه شامل محل  بخش اصلی کل 
آمللوزش، امنیت، سامت، فضای  سکونت، 
سبز، مراقبت های بهداشتی، مهماندری و 

هتل خواهد بود. 
 قرار است که اقتصاد پروژه »نیوم« با 
روشی ترکیبی از اقتصاد سنتی و پیشرفته 
با تکیه بر بخش های آینده گری اداره شود و 
هدف از آن افزایش صادرات به خاورمیانه 

و جهان است.

پروژه »نیوم« محل تالقی عقل و نوآوری 

وأذن في الناس بالحج
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منطقه مشاعر مقدس 

زائلللللللللران خللللانلللله خللللللدا از روز شللنللبلله 
راهلللی منطقه مللشللاعللر مللقللدس شللدنللد تا 
مناسک حللج امللسللال را بلله جللا بیاورند. 
بللله هللمللنی دللللیلللل الزم اسللللت نللکللاتللی مهم 
در ایللللن بللللاره علللنلللوان شللللود؛ بللخللصللوص 
کللله شلللرایلللط گلللرملللایلللی سللخللت و ازدحلللللام 
جمعیت ممکن است باعث بوجود آمدن 
مشکات اورژانسی  شود که از جمله آنها  
ملللی تلللوان اسلللتلللرس هلللای حلللرارتلللی، گللرمللا 
زدگللی، اصابت های عمومی، شکستگی 
استخوان، انتقال بیماری و مسمومیت 

غذایی را نام برد. 

گرما زدگی: 

دکللتللر »احللمللد الللخللمللاش« متخصص 
بللیللمللاری هللای داخلللللی و مللدیللر پللزشللکللی و 
رئللیللس بللخللش داخلللللی بللیللمللارسللتللان منی 
الوادی واقع در منطقه شعائر مقدس، با 
تاکید که پیشگیری بهتر از درمان است 
عللنللوان می کند کلله زائلللران امللسللال گرمای 
طللاقللت فللرسللایللی را تجربه خللواهللنللد کرد 
و مللنللاسللک حللج را تللحللت شللرایللط سخت 
گرمایی ادا می کنند به همنی دلیل ممکن 
اسلللت دچللللار مللشللکللات جللسللمللی مختلفی 
شلللونلللد کللله مللهللمللتللریللنللشللان بللیللمللاری هللای 
ناشی از گرما است که ابتدا با استرس 
گللرمللایللی شللللروع ملللی شلللود و در آخللللر در 
برخی حاالت ممکن است منجر به گرما 

زندگی کشنده نیز شود. 
قلللرار گرفنت  آفللتللاب زدگلللی در نتیجه 
طللوالنللی ملللدت فلللرد در مللعللرض آفللتللاب و 
فعالیت بدنی زیاد در حنی انجام مناسک 
حج حاصل می شود که در اثر آن درجه 
حرارت بدن باالرفته و از 40 درجه بیشتر 
می شود و این باعث ایجاد خلل در بدن  

شلللللده و بللللر سلللللللول هلللای عللصللبللی کللنللتللرل 
کننده دمای بدن، تاثیر می گذارد. اغلب 
این اتفاقات با عایمی همراه است که در 
نهایت باعث از حال رفنت و حتی برخی 

حاالت به کما رفنت فرد می شود. 

عاليم گرمازدگی: 

مهمترین عایمی که یک زایر ممکن 
است در هنگام گرمازدگی به آنها دچار 
تللشللخللیللص  شلللللده و اطللللرافللللیللللان او را در 
حالتش کمک کنند به شرح زیر هستند: 
- باال رفنت دمای بدن به بیش از 40 

درجه سانتیگراد 

- سردرد شدید 
- سرگیجه 

- کللمللبللود تلللعلللرق علللللیللرغللم بللللاال رفللنت 
دمای بدن 

- سرخی و خشکی پوست 
- سستی عضات 

- تپش تند قلب و به نفس افتادن 
- تشنج و از حال رفنت 

کمک های اوليه: 

بللرای کمک به  راهکارهایی اساسی 
کسی که دچار گرمازدگی شده است – تا 
رسیدن آمبوالنس و کمک های پژشکی- 

وجود دارد که به شرح زیر است: 
- منتقل کردن بیمار به جایی خنک 

و دور از آفتاب 
- در آوردن لباس های او تا حد امکان 
- خلللنلللک کلللللللردن بللللللدن او بللللا وسلللایلللل 

تهویه ای همچون پنکه 
بللرای  بلله بیمار  -دادن مایعات و آب 
کلللاسلللنت خللشللکللی بلللدنلللش در صللورتللیللکلله 

هوشیار باشد 
- اسلللتلللفلللاده از یللللک اسلللفلللنلللج یللللا تللکلله 
پللارچلله ای خیس بلللرای خیس کلللردن بدن 
بیمار همچون کمپرس های آب سرد، این 
کار بخصوص در مناطق زیر بغل و بنی 

ران ها و روی گردن و کمر انجام شود چرا 
که این مناطق پر از رگ های خونی است 
که به پاینی آوردن هر چه سریعتر دمای 

بدن کمک می کند. 

عواملی که احتمال گرمازدگی را باال می برد: 

- سلللن علللاملللل مللهللمللی در گلللرملللازدگلللی 
مللی بللاشللد؛ بطوریکه احللتللمللال گللرمللازدگللی 
کودکان زیر 4 سال و ساملندان باالی 65 
سللال بیشتر اسللت. بخصوص کلله تعداد 
زیادی از حجاج از افراد ساملند هستند. 
- کسانیکه دارای بیماری های مزمن 
هلللملللچلللون دیللللابللللت، فلللشلللار خللللللون، قلللللبللی، 

تنفسی و کلیه ای هستند. 
- عدم نوشیدن مایعات کافی یکی از 
مهمترین عواملی است که باعث خشکی 

بدن می شود. 
- قللرار گرفنت در معرض آفتاب و یا 

حتی حرارت آن به مدت طوالنی. 
- عللللللللادت نلللللداشلللللنت بللللله هللللللللوای گلللللرم، 
خللصللوصللا بللللرای زائلللرانلللی کلله متعلق به 
مناطق سرد هستند، احتمال اصابت را 

افزایش می دهد. 
نلللبلللودن  بللللدنللللی زیللللللللاد و  فلللعلللاللللیلللت   -

امکانات تهویه ای. 

جلوگریی از گرمازدگی: 

- عدم قرار گرفنت در معرض مستقیم 
اشعه آفتاب به مدت طوالنی تا حد امکان؛ 

و تردد در سایه. 
- استفاده از چتر هنگام جابجایی 

در طول روز. 
- نوشیدن آب و مایعات فراوان برای 
جلوگیری از خشکی بدن؛ روزانه 8 لیوان 

آب مصرف شود. 
- توجه به رنگ ادرار؛ تیره شدن رنگ 

ادرار نشانه خشکی بدن است.

نصایحی برای جلوگیری از گرما زدگی و شکستگی استخوان و انتقال بیماری 

وأذن في الناس بالحج

مشکالت اورژانسی در حج 


