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عرفه؛ محوری برای
گردهمایی حجاج
در رکن بزرگ حج
(صفحه )4

خادم حرمني شريفني براي اطمينان از روند برگزاری حج وارد مكه شد

عرفات ميزبان اجتماع مليوني حاجيان
مكه مكرمه :الشرق األوسط
ام�����روز و در روز ح���ج اک���ب���ر در خ��اک
پاک صحرای عرفات و به پیروی از دعوت
پ��ی��ام��ب��ر ع��ظ��ی��م ال���ش���ان اس��ل�ام ب��ی��ش از دو
میلیون حاجی از تمام نقاط جهان وقوف
میکنند تا ن��دای ابراهیم پیامبر را لبیک
گفته و ب��ا تکبیر و تهلیل و لبیک فضل
خ���داون���د را خ���واه���ان گ��ش��ت��ه و از خ��داون��د
متعال بخواهند که اعنال و مناسکشان
را پ��ذی��رف��ت��ه و گ��ن��اه��ان آن را ب��خ��ش��وده و
مردگانشان 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 خطبههای
عرفات از سوی ا و گوش فرا خواهند داد.
حجاج بیت الله الحرام دیروز یکشنبه
ب��ا آرام���ش و ترافیکی روان ب��ه مشعر منا
آمده و به تأسی از سنت گرانقدر پیامبر در
منا شب را روز کرده و مناسک روز ترویه
را به جای آوردند.
از دی���گ���ر س���و خ�����ادم ح���رم�ي�ن ش��ري��ف�ين
پ��������ادش��������اه س�������ع�������ودی م�����ل�����ک س�����ل�����م�����ان ب���ن
عبدالعزیز آل سعود نیز قرار است امشب
ب���ه م��ن��ا ب��ی��ای��ن��د ت���ا از ن���زدی���ک در ج��ری��ان
خدمترسانی به حجاج و آمد و شد آنها
بنی مشاعر مقدسه قرار گرفته و دستورات
الزم را برای ارائ��ه تسهیالت بهتر به آنان
ارائه نموده و همچننی در جشن ساالنهای
که روز چهارشنبهی آینده و در روز نخست
تشریق در قصر پادشاهی در مکه برگزار
خ����واه����د ش����د م���ی���زب���ان س������ران ک���ش���وره���ا و
روس���ای بعثهها و شخصیتهای جهان

اس���ل��ام ب���اش���د ک����ه در م���وس���م ح����ج ام���س���ال
حضور یافته اند.
همچننی ش��اه��زاده خالد الفیصل بن
عبدالعزیز مشاور خادم حرمنی شریفنی و
امیر منطقه مکرمه و رئیس کمیته مرکزی
حج نیز از سوی خود و تمامی مشارکت

ک��ن��ن��دگ��ان در س��ازم��ان��ده��ی ح���ج ب���ه خ���ادم
حرمنی شریفنی ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل س���ع���ود و ول����ی ع��ه��د ای���ش���ان ش���اه���زاده
محمد ب��ن س��ل��م��ان وزی���ر دف���اع پ��ادش��اه��ی
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
اش���اره ب��ه پ��ای��ان یافنت دخ��ول آرام و ایمن
تمامی حاجیان به اراضی مقدس گفت که

تعداد حاجیانی که از خارج از پادشاهی
ب������رای ادای ف���ری���ض���ه ح����ج وارد س���رزم�ی�ن
سعودی شدند  ۱.۷۵۶.۰۳۹نفر ب��ود که از
 ۱۵۶کشور برای ادای فریضه آمده بودند.
ادامه (صفحه )4

انتقال زائران ایرانی بیت اهلل احلرام به عرفات با  535دستگاه اتوبوس
طهران{ :الشرق االوسط}
عملیات انتقال زائران ،از ساعت  16آغاز 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 گ��زارش الشرق االوس��ط به نقل از پایگاه اط�لاع رسانی حج ،از
صبح امروز هزاران زائر سپید پوش از طریق شارع مسجدالحرام و دیگر
خیابانهای 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  6صبح امروز
بیش از  10هزارنفر از زائ��ران اهل سنت ای��ران با  76دستگاه اتوبوس
راهی منا شده اند.
حمیدرضا محمدی اف���زود :باتوجه ب��ه اینکه زائ���ران شیعه ای��ران
امشب را درع��رف��ات هستند ،عملیات انتقال بیش از  75ه��زار زائ��ر به
عرفات با  635دستگاه اتوبوس و طی  3رد (رف��ت وبرگشت اتوبوس

ها) آغاز شده است.
وی افزود :به علت آنکه امسال از اتوبوس های سرباز استفاده نمی
کنیم ،عملیات انتقال زائ��ران ،از ساعت  16آغاز 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  86هزار زائر بیت الله الحرام  83هزارو
پانصد نفر حج تمتع انجام می دهند و حدود سه هزارنفر ازعوامل
و دست اندرکاران حج نیز خدمات رسانی به زائران را برعهده دارند.
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مفتی تاتارستان:
روسای جمهوری ساحل عاج و چچن برای
پذیرایی خادم حرمین شریفین از علماى جهان اسالم در موسم ادای مناسک حج وارد شهر جده شدند
حج تأکیدی بر توجه ایشان به اسالم و مسلمانان است
منا  :الشرق االوسط
شیخ کامل سمیع هللا بن
اسکندر ،مفتی تاتارستان اظهار
داشت :میزبانی و پذیرایی خادم
حرمین شریفین ملک سلمان
بن عبدالعزیز آل سعود از علما
و اندیشمندان در موسم حج
تأکیدی بر توجه و عنایت ایشان
به ایجاد اتحاد و همدلی میان
مسلمانان دارد.
وی اف��زود :حج ،اجتماع
جهانی مسلمانان اس��ت که
همگی برای توحید خداوند و
اجابت ندای او تعالی گرد هم
جمع میشوند ،و امت اسالمی
نیازمند اتحاد و همدلی است،
و نقش علما در حمایت جوامع
از اندیشههای گمراهگر بر کسی
پوشیده نیست ،و عربستان
س��ع��ودی در نهادینه ک��ردن
فرهنگ شهروندی در میان

تعدادى از علما و اندیشمندان جهان اسالم شركت كننده در موسم حج امسال (واس)
شهروندان خود کامال موفق
عمل کرده است.
شیخ کامل سمیع هللا در
ادام��ه گفت :توجه و عنایت
خ��ادم حرمین شریفین ملک
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
به حرمین شریفین و زائران

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

بهنیابت از بعثهی حج تاتارستان
از خ��ادم حرمین شریفین و
ولیعهدشان ،و وزارت شئون
اس�ل�ام���ی و دول����ت و ملت
عربستان سعودی بابت توجه
به حجاج بیت هللا الحرام تشکر
و قدردانی کردند.

رمضان قدیروف
رئیس جمهوری چچن

استقال الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل عاج از
سوى شاهزاده مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز (واس)

جده  :الشرق االوسط
الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل
ع��اج و رمضان ق��دی��روف رئیس جمهوری
چچن ام��روز ب��رای 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 عبدالعزيز استاندار شهر جده
وشمارى از مسئوالن سعودی قرار گرفتند.
گفتنی اس���ت پ��ادش��اه��ی س��ع��ودی هر
س��ال��ه در م��وس��م ح��ج م��ی��زب��ان ب��س��ی��اری از
م��ق��ام��ات رس��م��ی ک��ش��وره��ای م��س��ل��م��ان می
باشد.

رئیس مرکز اسالمی نیوزلند:

میزبانی ملک سلمان بن عبدالعزیز از تازه مسلمانان از آنها سفرایی برای اسالم میسازد

مکه مکرمه :الشرق االوسط

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

در کشورهایی که مسلمانان اقلیت محسوب
میشوند دارد.
ایشان طی سخنانی که در مقر برنامهی
میزبانی از میهمانان خادم حرمین شریفین
ایراد میکرد گفت :تازه مسلمانان بشدت
نیازمند شناخت بیشتر از اسالم هستند و
سفر کنونی آنان به مکهی مکرمه و دیدن

بیت هللا الحرام و مشاعر مقدسه جهت
شناخت بیشتر آنان از دین اسالم بعنوان دین
میانه رو بسیار ضروری است ،و حج به
آنها میآموزد که دین اسالم دینی میانه رو
است و در آن کسی غیر از خداوند عبادت
نمیشود و دین اسالم دین صلح و آرامش
است و هیچ تبعیضی میان رنگها و نژادها

و کشورها قائل نمیشود.
ای��ش��ان اف��زودن��د :ام��س��ال  10ت��ازه
مسلمانان نیوزلندی میهمان خادم حرمین
شریفین هستند و بهترین روزهای زندگی
خود را در جوار این سرزمین مقدس سپری
میکنند ،و آمادهاند تا این تصویر زیبا را
برای خانوادهها و نزدیکانشان منتقل نموده

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

حوثیها برای جذب جوانان دست به دامن خطیبانی از ایران و لبنان شدند
لندن  :الشرق االوسط
وزیر اوقاف و ارشاد یمن تعداد حاجیان
یمنی که به سرزمین وحی رسیدند را بیش
از  24هزار نفر اعالم کرد و گفت :از میان
این تعداد  7هزار حاجی از مناطق کودتاچیان
هستند و این بزرگترین پاسخ به مدعیانی که
دولت سعودی را به سیاسی کردن حج متهم
می کنند.

احمد عطیه در گفت و گو با «الشرق
االوس��ط» اف��زود :پادشاهی عربی سعودی
میزبان چیزی در حدود  80هزار حاجی ایرانی
است و همچنین برای سومین سال میزبان
حجاج یمنی علیرغم درگیربودن در جنگ یمن
به درخواست دولت قانونی این کشور است.
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  8روز آنهم از درگاه «الودیعه»
ص��ورت گرفت .ای��ن حجاج در قالب 550
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
گفت :حوثی ها به دروغگویی عادت کردند.
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
به اینکه جنگ در یمن یک جنگ سیاسی با
پوشش دینی است گفت :حوثیها برای جذب

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.
او در پایان با اشاره به اینکه حوثی ها
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.
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ظریف« :گروه اقدام» به دنبال سرنگونی
نظام ایران است

در حمایت از برجام تاکید
تهران  :الشرق االوسط
ک��������رده آن����چ����ه اروپ����ای����یه����ا
از زم��������ان خ��������روج آم���ری���ک���ا
وزی��ر خ��ارج��ه ای���ران با
از ب��رج��ام ان��ج��ام دادهان�����د،
اش���اره ب��ه نقش آم��ری��ک��ا در
ب����ی����ش����ت����ر اع������ل������ام م����وض����ع
ک����ودت����ای  28م������رداد 1332
ب���وده و اروپ��ای��یه��ا هنوز
گ���ف���ت :اک����ن����ون ن���ی���ز «گ�����روه
ب�����رای ه��زی��ن��ه ک�����ردن آم����اده
اق�����دام» آن ک��ش��ور از طریق
نشدهاند.
ف������ش������ار ،درو غپ�������������������ردازی و
ظ��ری��ف گفته اس���ت هر
ع��وامف��ری��ب��ی آرزوی ت��ک��رار
چند اروپاییها «حرکت
همان سناریو را در سر
محمد جواد ظریف
رو به جلو داشتهاند ،اما
میپروراند.
به گ��زارش الشرق االوس��ط ،محمد اعتقاد ما این است که آنها هنوز برای
ج������واد ظ���ری���ف در ص��ف��ح��ه ت��وئ��ی��ت��رش هزینه کردن آماده نشدهاند».
گفتنی است روز پنجشنبه گذشته
نوشت ۶۵« :سال قبل در چننی روزی،
آمریکا دول��ت منتخب م��ردم��ی مرحوم «م����ای����ک پ��م��پ��ئ��و» وزی������ر ام������ور خ���ارج���ه
دکتر مصدق را سرنگون نموده ،رژیم آم��ری��ک��ا از تشکیل «گ���روه اق���دام ای���ران»
خودکامه را دوباره حاکم کرد و برای  ۲۵خ��ب��ر داد و ب��رای��ان ه���وک را ب��ه ع��ن��وان
سال بعد مردم ایران را تحت استیالی گزارشگر وی��ژه ای��ران برگزید .او گفته
خ��وی��ش ق����رار داد .اک���ن���ون ن��ی��ز «گ����روه بود :این گروه ویژه که برای هماهنگی
اق��دام» آن کشور از طریق فشار ،دروغ و اج����رای س��ی��اس��ته��ای دول���ت دون��ال��د
پ������ردازی و ع��وام��ف��ری��ب��ی آرزوی ت��ک��رار ترامپ رئیس جمهوری ای��ن کشور در
ه��م��ان سناریو را در س��ر م��یپ��روران��د .قبال ایران ایجاد شده ،از سوی «برایان
ه��وک» که در ح��ال حاضر مدیر بخش
دوباره هرگز!
وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران همچننی سیاست گ��ذاری وزارت خارجه آمریکا
با ناکافی دانسنت اق��دام��ات اروپائیان است ،هدایت میشود.

انتقاد اسحاق جهانگیری از منتقدین دولت

3

تهران  :الشرق االوسط
م���ع���اون اول رئ��ی��س
جمهوری ایران با انتقاد از
کسانی که به دول��ت حسن
روحانی حمله می کنند گفت
که دود این حمالت به چشم
خود آن ها خواهد رفت.
اسحاق جهانگیری در
پاسخ به سوالی درم��ورد
تجمع پنج شنبه گذشته در
قم که شعارهایی در راستای
تخریب دول��ت در آن داده
شد با تاکید بر این نکته که
اکنون ایران در شرایط غیر
عادی و در معرض جنگی
اقتصادی است گفت تضعیف
دولت در این موقعیت به نفع
آمریکایی ها خواهد بود.
او در اشاره ای ضمنی
به درخواست محمود احمدی
ن��ژاد از روحانی مبنی بر
تقدیم استعفا این حرف ها
را شبیه به شوخی بی اهمتی
دانست که از دهان کسانی
بیرون می آید که در گذشته
مسیر اش��ت��ب��اه��ی را طی
کردند و باید با آنان بابت

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

در گذشته برخی مقامات
دستگیر شدند ،اگر به آن
پرونده ها رسیدگی می شد
امروز چنین حرف هایی را
به دنبال نداشت.
احمدی ن��ژاد چند روز
پیش در فیلمی ضبط شده
ضمن انتقاد از دولت حسن
روح��ان��ی ع��ن��وان ک��رد که
روحانی بهتر است به دلیل

عدم مقبولیت اجتماعی کناره
گیری کند؛ موضعی که دیگر
اصولگرایان نیز به نوعی
به آن اشاره کرده اند.
ع��م��ل��ک��رد س��ی��اس��ی و
اق��ت��ص��ادی حسن روح��ان��ی
نه تنها از سوی نیروهای
سیاسی منتقد بلکه از سوی
مردم نیز بارها مورد انتقاد
قرار گرفته است.

موج استیضاح در مجلس ایران

استیضاح وزیر اقتصاد اعالم وصول شد؛ استیضاح وزیر کشاورزی به هیئت رئیسه ارجاع گشت
تهران :الشرق االوسط
تقاضای استیضاح مسعود کرباسیان
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
اع�لام ک��رد :تقاضای استیضاح کرباسیان
وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارای���ی که طی
گزارش شماره  37733مورخ  10مرداد
 97کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به
هیات رییسه ارائه شد ،طبق ماده  233آیین
نامه داخلی مجلس اعالم وصول می شود.

آغاز واگذاری  2میلیون و  600هزار سکه پیشفروش شده

وی ادامه داد :کرباسیان مطابق با این
ماده باید حداکثر در مدت  10روز در مجلس
شورای اسالمی حضور یابد.
یوسفنژاد همچنین در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :استیضاح آقای حجتی در ۴۶
محور و با امضای  ۲۲نماینده تقدیم هیات
رییسه شده و طبق آییننامه داخلی مجلس

ش��ورای اسالمی این تقاضا و محورهای
تقاضا به کمیسیون کشاورزی ارجاع خواهند
شد .این کمیسیون هفت روز فرصت دارد
با تشکیل جلسه با حضور وزیر مربوطه و
نمایندگان متقاضی موضوع را بررسی کند.
وی اضافه کرد :چنانچه بعد از پایان
مهلت مقرر تعداد اف��رادی که اص��رار به

عزتاهلل انتظامی در کنار خسرو شکیبایی آرام گرفت

استیضاح دارن��د کمتر از  ۱۰نفر نباشد
استیضاح به هیات رییسه میرود و اعالم
وصول میشود.
یوسف نژاد در پایان گفت :پس از اعالم
وصول استیضاح ،ازدیاد یا کاهش امضاها
تاثیری بر فرآیند استیضاح ندارد و وزیر باید
طی  ۱۰روز پاسخ دهد.

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

تهران  :الشرق االوسط

تهران :الشرق االوسط

تهران :الشرق االوسط

بیش از  ۲میلیون قطعه سکه پیش فروش با سررسید  ۶ماهه از
امروز به مدت  ۳ماه در شعب بانک ملی عرضه خواهد شد.
به گزارش عصرایران ،از حدود  7میلیون و  600هزار سکه پیش
ف��روش ش��ده ،دو میلیون و  ۶۰۰ه��زار قطعه سکه با سر رسید شش
ماهه پیش فروش شده که از این میزان  ۲۵هزار 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  4میلیون و  400هزار تومان رسیده و این امر اعتراضاتی
را در بازار تهران به دنبال داشت.

پیکر عزتالله انتظامی آقای بازیگر سینمای ایران پس از تشییع در
کنار خسرو شکیبایی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام گرفت .این
بازیگر روز جمعه  26مرداد درگذشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،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.
ع��زتال��ل��ه انتظامی ب��ازی��گ��ر و ک���ارگ���ردان ت��ئ��ات��ر ،سینما و تلویزیون،
مشهور به «آقای بازیگر» سینمای ایران در هنگام مرگ  94سال داشت.

اتاق بازرگانی ایران در سی و نهمنی نشست هیئت نمایندگان خود
بیانیهای در خصوص ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی
( )FATFصادر کرد.
به گ��زارش ایسنا ،ات��اق بازرگانی در بخشی از ای��ن بیانیه آورده
اس��ت« :با علم به این موضوع که ق��رار نگرفنت در فهرست کشورهای
مورد قبول  FATFیک 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 میخواهد که
ایران به این گر
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وزیر کشور :امسال میزبان 1.756ميليون حاجی از  153کشور بودیم

مکه مکرمه :الشرق االوسط

4

شاهزاده خالد بن فیصل :پایان موفقیت آمیز روز ترویه

ش��اه��زاده خ�ال�د الفیصل ب��ن عبدالعزیز مشاور
خادم حرمنی شریفنی و امیر منطقه مکرمه و رئیس
کمیته مرکزی حج در پیامی از خادم حرمنی شریفنی
برای تالشهای 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
ب���ن ع��ب��دال��ع��زی��ز آل س��ع��ود و ول����ی ع��ه��د ای��ش��ان
ش���اه���زاده م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان وزی����ر دف����اع پ��ادش��اه��ی
سعودی موفقیت طرح حرکت حاجیان در روز ترویه
به مشعر منی و رسیدن جمیع حجاج از این مشعر
به مکه تبریک گفت.
ام��ی��ر م��ک��ه همچننی ب��ا ت��ب��ری��ک ای���ن ای���ام ب��ه همه
ح��اج��ی��ان از خ���داون���د م��ت��ع��ال خ��واس��ت��ار ق��ب��ول ح��ج و
بازگشت سالمت آنان به سرزمنیهای خویش شد.
وی در ج���ری���ان ک��ن��ف��ران��س خ��ب��ری ک���ه در درب����ار
ام��ارت مکه مکرمه برگزار شده بود سخن میگفت از

ط��رف تمامی دس��تان��درک��اران حج از پ��ادش��اه سلمان
ب���ن ع��ب��دال��ع��زی��ز آل س��ع��ود و ول���ی ع��ه��د ای���ش���ان ب���رای
تمامی تالشهایی که در راه موفقیت موسم امسال
شه���ای
ح���ج م��ت��ح��م��ل ش���دن���د ت��ب��ری��ک گ��ف��ت��ه و از ت�ل�ا 
تمامی رسانههایی که این رخداد بینظیر را پوشش
دادندسپاسگذاری نمود
امیر مکه ادامه داد که شورای توسعه مکه  ۱۰طرح
توسعه ای عمرانی در مشاعر مقدس اعم از توسعه راه
ها ،سایه بان بندی پیاده روها اجرا کرده است .عالوه
بر این طرح جداسازی مسیر عابران پیاده از مسیر
اتوبوس ها و آماده سازی قطار مشاعر برای جا به
جایی  ۳۵۰هزار حاجی نیز اجرا شد .گفتنی است قرار
است بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر را به وسیله
 ۱۸هزار اتوبوس جا به جا شوند.
وی ه��م��چ��ن�ین ب���ا اش�����اره ب���ه آم�����اده ب����اش وزارت
بهداشت برای موسم حج امسال گفت :تعداد پزشکان،
پرستاران و منتسبان وزارت برای شرکت در خدمات
رسانی به حجاج به  ۳۲هزار نفر رسیده است .از سوی
دیگر سرانه تخت ها در مکه به  ۵هزار تخت رسیده
است .عالوه بر این  ۲۵بیمارستان در مکه و مشاعر و

مناطق نزدیک به آن به بهره برداری رسیدند.
به گفته او وزارت بهداشت  ۱۳۵مرکز بهداشتی
دائ��م و موقت راه ان���دازی ک��رده و  ۱۰۶اکیپ پزشکی
میدانی موتورسوار را برای خدمات رسانی به حجاج
گماشته است.
او همچننی از اع���زام  ۲۳ح��اج��ی از بیمارستان
های مدینه به عرفات جهت ادای مناسک حج از طریق
آمبوالنس های مجهز خبر داد.
وزی��ر 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 اراض��ی مقدس گفت که تعداد حاجیانی
که از خارج از پادشاهی برای ادای فریضه حج وارد
سرزمنی سعودی شدند  ۱.۷۵۶.۰۳۹نفر بود که از ۱۵۶
کشور برای ادای فریضه آمده بودند.
وزیر کشور سعودی در پیامی خطاب به پادشاه
با تبریک برپایی ایمن و سالمت موسم امسال حج از
ایشان بابت تمامی توجهاتی که در راه ارائه بهترین
خدمات به حاجیان در راستای برنامه  ۲۰۳۰پادشاهی
سعودی متحمل شدند تشکر نمود.

مَنِره؛ شاهدی تاریخی بر خطبة الوداع

مكه{ :الشرق االوسط}
صحنه عرفات یا مشعر عرفات
یکی از اماکنی که پذیرای  12ساعته
ح��ج��اج اس���ت .ب��ه اس��ت��ث��ن��ای ب��رخ��ی 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 واق��ع شده به
طوری که در  22کیلومتری شرق مکه
و تقریبا  6کیلومتری مشعر مزدلفه
واقع شده است.
حجاج ام��روز در صحنه مشعر
ع���رف���ات س���ازم���ان���ده���ی و م��س��ت��ق��ر می
ش��ون��د .م��ح��وری��ت ح��ض��ور ح��ج��اج در
مسجد مشهور نمره ب��رای ادای رکن
ب��زرگ ح��ج خ��واه��د ب��ود .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.
ای��ن مسجد از مساجد تاریخی
مکه است که در غرب عرفات در وادی
ُع َرنه (م��رز حرم و عرفات) واق��ع شده
است .همچننی یکی از شاخص ترین
نمادهای مشعر عرفات و عرفه است.
مسجد ن��م��ره (منسوب ب��ه روستایی
ک���ه در ن��زدی��ک��ی آن واق����ع ب����ود) ه��م��ان

عرفه؛ محوری برای گردهمایی حجاج در رکن بزرگ حج

مکانی است حضرت رسول اکرم (ص)
خطبة ال��وداع را در آن خواندند .این
مسجد در ط��ول ت��اری��خ بسیار م��ورد
توجه مسلمانان بوده و در دوره های
مختلف تاریخی بازسازی و توسعه
یافته است .اولنی مرحله بازسازی آن
در دوره خالفت عباسی اتفاق افتاد و

در نیمه ق��رن دوم هجری ده ها هزار
نفر از حاجیان نماز ظهر و عصر در
روز عرفه در آن به جای می آوردند.
ب��زرگ��ت��ری��ن ت��وس��ع��ه ای����ن مسجد
در دوره پادشاهی عربی سعودی با
ن��زدی��ک ب��ه  100میلیون دالر ص��ورت
گ���رف���ت .ب���ن���ای ف��ع��ل��ی م��س��ج��د ب��س��ی��ار

ب��اش��ک��وه و زی��ب��ا س��اخ��ت��ه ش���ده اس��ت؛
مساحت آن با تمام ملحقات به 110
ه���زار متر م��رب��ع م��ی رس���د؛  350ه��زار
نمازگزار را در خود جای می دهد؛ 6
مناره به ارتفاع  60متر و سه گنبد،
 10دروازه اص��ل��ی و  64درب کوچک
و ب���زرگ دارد .همچننی ات��اق��ی ب��رای

پخش ماهواره ای خطبه و نماز ظهر
و عصر روز عرفه به صورت زنده در
نظر گرفته شده است.
در ش����������رق ع��������رف��������ات و در ۱۰
کیلومتری مکه «جبل الرحمه» واقع
شده است .کوهی کوچک با نام های
م��خ��ت��ل��ف ه��م��چ��ون ال��ق��ری��ن ،ال���دع���اء و

اآلل ، .پیامبر(ص) در روز عرفه (نهم
ذیحجه) تا هنگام غروب وقوف کرد
و ب��ه دع���ا و ت��ض��رع پ��رداخ��ت و گفت:
«وقفت ها هنا ،وعرفات كلها موقف
إال بطن عرنة» (من اينجا وقوف كردم
و تمام صحراي عرفات جايگاه وقوف
اس���ت ج���ز دره ع���رن���ه ).از ای���ن رو ،به
پیروی از ایشان ،حاجیان نیز در روز
عرفه پیرامون ای��ن ک��وه گ��رد میآیند.
بنابراین وق��وف روی آن ام��ری واجب
شمرده نمی شود.
از سوی دیگر ،واحد حمل و نقل
عمومی ،از طریق هزار و  44اتوبوس
ح���ج���اج ک����ش����وره����ای آف���ری���ق���ای���ی غ��ی��ر
ع��رب��ی و ای��ران��ی را در م��وس��م 1439ه���ـ
طبق برنامه ریزی صورت گرفته برای
خدمات رسانی به مهمانان سرزمنی
وحی جا به جا کرد.
طبق این برنامه ریزی ،از ساعت
 5بعداز ظهر دو روز گذشته (هفتم)
و تا ساعت  11صبح دی��روز (هشتم)
ای��ن ج��ا ب��ه ج��ای��ی ان��ج��ام ش��د .حجاج
آف��ری��ق��ای��ی ب��ا  966ات��وب��وس و حجاج
ایرانی با  78اتوبوس جا به جا شدند.
ق�������رار اس�����ت واح�������د ح���م���ل و ن��ق��ل
ع���م���وم���ی ح���ج���اج ای�����ران�����ی را ب����ا 542
اتوبوس در راس  14و  30روز هشتم
تا ساعت  23شب همان روز به باالی
مشعر عرفات ببرد.
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کسوة الکعبه؛ جکایت پوشش سیاه رنگ خانه خدا
ریاض  :الشرق األوسط
ده ها شهروند عربستانی
ت�لاش خ��ود را ب��ه ک��ار گرفتند
ت���ا ب���ا ط���راح���ی و دوخ����ت آی���ات
ق��رآن��ی ب��ر پ��رده کعبه بتوانند
در روز عرفه پوشش قبلی آن
را ب���ردارن���د و پ����رده ای ج��دی��د
جایگزین آن کنند.
در ک����ارگ����اه دوخ������ت پ����رده
کعبه ک��ه در منطقه ام ال��ج��ود
واق��ع شده است کارگرانی کار
م��ی کنند ک��ه تمام عمر ب��ه این
ک���ار پ��رداخ��ت��هان��د و س���ال ه��ای
آخ��ر ک���اری خ��ود را س��پ��ری می
کنند.
محمد ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ،مدیر
ای�����ن ک�����ارگ�����اه م����ی گ����وی����د ن��س��ل
ج���دی���د ک����ارگ����ران در ک���ن���ار ای��ن
اف���راد آم���وزش م��ی بینند ت��ا از
سال بعد در دوخت آیات قرآنی
روی پرده کعبه مشغول به کار
شوند.
گفتنی است هر ساله بیش
از  2م��ی��ل��ی��ون زائ����ر خ��ان��ه خ��دا
رهسپار عربستان می شوند و
حدود  200نفر به مدت  9ماه در
کارگاه مشغول به کار هستند
تا پرده خانه کعبه در روز عرفه
تعویض شود.
انداخنت پ��رده بر کعبه به
پ��ی��ش از اس�ل�ام ب��رم��ی گ���ردد و
این سنت در دوره های بعدی
تا امروز هم چنان ادامه یافت.
پ��ی��ش از ای�����ن ،م��ص��ر ب���ه م��دت
صدها س��ال طراحی و دوخت
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پ�����رده خ���ان���ه خ����دا را ب���ر ع��ه��ده
داشت و آن را به عربستان می
فرستاد ،اما در سال  1962این
ک��ار متوقف ش��د و از آن زم��ان
ب���ه ب��ع��د ش���ه���رون���دان س��ع��ودی
برآن شدند تا خود پرده کعبه
را بدوزند.
ب������رای آم�������اده ک������ردن پ����رده
خانه کعبه باید مراحلی مانند
رنگ رزی ،چاپ ،تزئنی ،دوخت
ماشینی و دوخت دستی پشت
سر گذاشته شود.
همچننی ب��رای تهیه پرده
ک��ع��ب��ه ن���ی���از ب���ه  670ک��ی��ل��وگ��رم
حریر خ��ام ،ن��خ نقره ای و نخ
ه��ای ن��ق��ره ای – ط�لای��ی اس��ت.
حریر پ��رده کعبه از ایتالیا و
ن��خ ه��ای م��ورد نیاز دوخ��ت از
آملان وارد می شود.
چ��اپ آی��ات قرآنی بر پرده
ک��ع��ب��ه 60 ،روز ط���ول م��ی کشد
تا مسلمانان از دیدن پوشش
جدید خانه کعبه در روز عرفه
خوشحال شوند.
پ���������رده ک����ع����ب����ه 20 ،ت������ا 25
میلیون ری���ال س��ع��ودی قیمت
دارد ،ام��ا ای��ن قیمت ب��ا توجه
به تغییر نرخ ارز متغیر است
آن چ��ه در ای���ن م��ی��ان قابل
ذکر است آن که پوشش سیاه
رن�����گ خ���ان���ه خ�����دا ه����ر س�����ال ب��ه
رسم هدیه به برخی از نهادها
و شخصیت ه���ای مسلمانان
داده م��ی ش���ود ت��ا ی���ادگ���اری از
پ���وش���ش خ���ان���ه خ���داون���د را با
خود به دیارشان ببرند.

پیرزنان ترجیح می دهند تا قربانی هایشان با حنا رنگ شوند

رياض :الشرق االوسط
عربستان سعودی به دلیل
وج����ود ام��اک��ن و ع��ت��ب��ات مقدس
ن��س��ب��ت ب��ه ک��ش��وره��ای ع��رب��ی یا
اس��ل�ام����ی م���ت���م���ای���ز ش�����ده اس����ت.
م���س���ل���م���ان���ان از س����راس����ر ج��ه��ان
برای ادای رکن پنجم اسالم عازم
عربستان س��ع��ودی م��ی شوند؛
موسم حج مصادف با عید ذبح
یا عید قربان می شود و شادی
و جشن س��ع��ودی ه��ا دوچ��ن��دان
م��ی ش��ود و همه دس��ت��گ��اه ه��ا و
ن��ه��اده��ا ب���رای ب���رگ���زاری م��راس��م

عید قربان در عربستان؛ حج و ذبح در آغوش مکان و زمان

ح��ج��ی آس����ان و آرام ب��س��ی��ج می
شوند.
همزمان با حلول عید قربان
ام��س��ال در روز ج��م��ع��ه ده���م ذی
ال��ح��ج��ه (م���ص���ادف ب���ا آغ����از م��اه
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.
س��������ع��������ودی ه��������ا م�����ث�����ل ه���م���ه

م��س��ل��م��ان��ان ت��اک��ی��د وی����ژه ای بر
برزگداشت دو عید فطر و قربان
دارن������د؛ ع��ی��د اول ن��ش��ان��ه پ��ای��ان
ی���ک م����اه روزه داری و دی��گ��ری
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 ک��اروان
ه����ای����ی را ب�������رای ادای م��ن��اس��ک
ح����ج ب������رای اه����ال����ی ب����ا اس���ت���ف���اده
از چ��ه��ارپ��ای��ان ب��ه وی���ژه ش��ت��ران

ترتیب می دادند که قبل از آغاز
م��اه ذی الحجه ش��روع و تا ماه
ها طول می کشید.
ق�����رب�����ان�����ی ک����������ردن ب������ه دل���ی���ل
خ��واس��ت��گ��اه ه����ای ص����رف دی��ن��ی
برای عربستانی ها و مسلمانان
مقیم در آن از اهمیت وی���ژه ای
برخوردار است و ادای آن دغدغه
همیشگی آنهاست.
ب���ا ش����روع ه��ن��گ��ام��ه ق��رب��ان��ی
ک���ردن ب��رخ��ی از م��ن��ازل سعودی
ها به کشتارگاهی به مدت  4روز
(ه��م��زم��ان ب��ا روزه����ای تشریق)
ت��ب��دی��ل م���ی ش���ون���د .ب���رخ���ی نیز

این مهم را به نیابت از خود به
نهادهای دولتی و برخی دیگر
ب����ه م���وس���س���ات خ���ی���ری���ه واگ������ذار
می کنند تا به میان نیازمندان
توزیع کنند.
معموال شهروندان در خرید
چهارپایان ب��رای قربانی کردن
ب����رای ای���ن م��ن��اس��ب��ت چ��ان��ه نمی
زنند در حالیکه قیمت برخی از
چهارپایان به  2هزار و  500ریال
سعودی می رسد.
برخی از پیرزنان همچنان
به رسم نگهداری از چهارپایان
ک��ه چند روز قبل از ح��ل��ول عید

آغاز می شود ،پایبند هستند و
به نظافت و رنگ کردن آن عالقه
خاصی دارند.
ب������رخ������ی از خ���������ان���������واده ه���ا
حساسیت خاصی روی سالمتی
ش�����رع�����ی ذب��������ح خ��������ود دارن������������د و
معموال چهارپایانی که نشانه
ای در گوش خود دارند مشتری
کمتری دارن����د ،ب��ن��اب��رای��ن اخیرا
ف���روش���ن���دگ���ان ب������رای ت��ش��خ��ی��ص
چ���ه���ارپ���ای���ان خ������ود ،از ن��وش��ت��ه
ی��ا ع���ددی ک��ه ب��ا رن���گ روی آنها
نوشته م��ی ش��ود ،اس��ت��ف��اده می
کنند.

وأذن في الناس بالحج

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT

دوشنبه  29مرداد 1397
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تشکرفلسطنيازميزبانىخانوادههای بازدید رئيس ستاد مشترک سعودی
شهدای فلسطینی در حج از واحدهای نظامی موجود در مشاعر
مکهی مکرمه  :الشرق االوسط

مشاعر مقدسه  :الشرق االوسط

شیخ یوسف ادع��ی��س ،وزی��ر اوق��اف
و شئون دینی فلسطنی و شیخ محمود
ال����ه����ب����اش ،م����ش����اور ام������ور دی���ن���ی رئ��ی��س
تشکیالت خودگردان فلسطینی و قاضی
ارش���د فلسطنی از پ��ادش��اه��ی و دول���ت و
ملت عربستان سعودی بابت میزبانی
گ��رم از خانوادههای شهدای فلسطینی
تشکر و قدردانی کردند.
ایشان هنگام دیدار با خانوادههای
شهدای فلسطینی در منطقهی بطحای
قریش در شهر مکه گفتند :میزبانی خادم
حرمنی شریفنی از خانوادههای شهدای
فلسطینی در م��وس��م ح��ج ام��س��ال ضمن
جه��ای خ��ان��واد هه��ای
ای��ن��ک��ه از درد و رن�� 
شهدا خواهد کاست ،تعبیری آشکار از
برادری ایمانی میان مسلمانان است.

س���رل���ش���ک���ر ف����ي����اض ال���روي���ل���ي
رئ�����ي�����س س�����ت�����اد م����ش����ت����رک ارت������ش
سعودی روز شنبه ضمن بازدید
از واح���ده���ای ن��ظ��ام��ی م��وج��ود در
مشاعر مقدس ،در جریان آخرین
وضعیت آمادگی نیروهای مسلح
ق�����رار گ����رف����ت .ب���ه گ������زارش ال��ش��رق
االوس��ط ،در ای��ن بازدید سرلشکر
خ��ل��ب��ان ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن ع��ب��دال��ل��ه
ال��ش��ري��م ف��رم��ان��ده م��س��ئ��ول منطقه
ط����ائ����ف و س���رل���ش���ک���ر س���ل���م���ان ب��ن
محسن الشهري فرمانده واحدهای
نظامی موجود در مشاعر مقدس
او را همراهی کردند.
وی پس از ای��ن بازدید گفت:
اه����ت����م����ام ک����ش����ور م�����ا ب�����ه خ���دم���ات

شیخ یوسف ادعیس وزیر اوقاف و شئون
دینی فلسطنی (واس)
ای��ن دو شخصیت دینی فلسطینی
از خ����ادم ح��رم�ین ش��ری��ف�ین م��ل��ک سلمان
بن عبدالعزیز آل سعود بابت حمایت از
فلسطنی تشکر و قدردانی کردند.

سرلشکر فياض الرويلي رئيس ستاد مشترک ارتش سعودی (واس)
رس���ان���ی ب���ه ح���ج���اج ،م��ع��ت��م��ری��ن 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
ب���االت���ری���ن و ب��ی��ش��ت��ری��ن خ���دم���ات،
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 ب���رن���ام���ه ه�����ای م���س���ئ���والن آن��ه��ا
دریافت کرد.
رئ��ي��س س��ت��اد مشترک ارت��ش
س�������ع�������ودی ه����م����چ����ن��ی�ن از م����رک����ز
نیروهای مسلح وی��ژه میهمانان
وزارت دف��اع و حجاج کشورهای
ع��ض��و ائ��ت�لاف ع��رب��ی و خ��ان��واده
ه��ا و بستگان شهدا و جانبازان
ائتالف بازدید کرد.
او در پایان از مرکز عملیات
پ��ی��ش��رف��ت��ه ف��رم��ان��ده��ی واح���ده���ای
ن��ی��روی م��س��ل��ح ش��رک��ت ک��ن��ن��ده در
ماموریت حج امسال بازدید کرد.

«وكلنا وتوكل»؛ طرحی مجازی برای آسان سازی ذبح برای حاجیان «واس» اخبار حاجیان بیمار را پوشش میدهد
ریاض  :الشرق االوسط
م����وس����س����ه پ����س����ت پ�����ادش�����اه�����ی ع���رب���ی
س��ع��ودی از ط��ری��ق دف��ات��ر خ���ود در اقصی
نقاط کشور ،طرح مجازی «وكلنا وتوكل»
و اپلیکیشن «الهدي واألضاحي» با منظور
آس���ان س���ازی ق��رب��ان��ی ک���ردن نیابتی را در
اختیار حجاج قرار داده است.
این برنامه موسسه پست سعودی با

همکاری طرح پادشاهی عربی سعودی به
منظور بهره ب��رداری از ن��ذورات و قربانی
های حج انجام می شود و از طریق همه
دف��ات��ر پ��س��ت��ی مستقر در س��راس��ر ک��ش��ور،
گ����ذرگ����اه ه����ای م�����رزی ه���وای���ی و زم��ی��ن��ی و
ک��ی��وس��ک ه����ای م���وق���ت در م���ک���ه ،م��دی��ن��ه و
مشاعر مقدس قابل انجام است.
ع�لاق��م��ن��دان ه��م��چ��ن�ین م���ی ت���وان���ن���د از
ط��ری��ق ش��ب��ک��ه ب����ازار ای��ن��ت��رن��ت��ی «إي م��ول»

یا آدرس اینترنتی پست پادشاهی عربی
سعودی  www.sp.com.saبه این برنامه
دست یابند.
به گفته مسئوالن ،هدف از این برنامه
آس��ان س��ازی مسئله ذب��ح ،ف��دی��ه ،صدقه و
عقیقه برای حاجیان عنوان شده است که
پس از دریافت مبلغ آن را به بانک توسعه
اسالمی داده می شود تا به نیابت از حجاج
به مستمندان و نیازمندان داده شود.

بنادر سعودي :واردات  567هزار راس
دام در ماه ژوالی
ریاض  :الشرق االوسط
ش�������������ورای ع�����م�����وم�����ی اداره ب�����ن�����ادر
پ��ادش��اه��ی س��ع��ودی ب��ا تاکید ب��ر ای��ن که
بیش از  567هزار راس دام در ماه ژوالی
 2018از ط��ری��ق ب���ن���ادر ای���ن ک��ش��ور وارد
پادشاهی سعودی شده است بیان نمود
که ای��ن میزان در س��ال گذشته  511هزار
راس ب��ود ک��ه ن��ش��ان ده��ن��ده اف��زای��ش��ی در
حدود  11درصد است.
تعداد دام های وارد شده از ابتدای

س����ال م���ی�ل�ادی ج�����اری ت���ا م����اه ژوالی به
پادشاهی سعودی بالغ بر  3.4میلیون
راس دام بوده است.
شورای عمومی اداره بنادر با اشاره
ب���ه اق����دام����ات خ����ود در راس����ت����ای خ��دم��ت
رسانی به حجاج بیت الله عنوان کرده
اس���ت ک��ه ن��ی��روه��ای متخصص و دس��ت
ان����درک����اران ح����وزه پ��زش��ک��ی ای���ن ن��ه��اد به
ص��ورت  24ساعته ب��ر رون��د واردات دام
به این کشور از طریق بندرگاه ها نظارت
م���ی ک��ن��ن��د ت���ا دام ه����ای ح���ج���اج و دی��گ��ر

ش��ه��رون��دان ب��ا کیفیت ب��اال و دور از هر
گونه بیماری و آفتی به دست آنان برسد.
گفتنی اس��ت ش���ورای عمومی اداره
ب��ن��ادر پ��ادش��اه��ی س��ع��ودی ب��ا ه��م��راه��ی
نهادهایی دیگر از جمله اداره کل گمرک و
وزارت محیط زیس و کشاورزی اقداماتی
چند را در راس��ت��ای چ��ک ک��ردن دام های
واردات�������ی در ب���ن���درگ���اه ه����ای س���ع���ودی و
نمونه ب��رداری تصادفی از آن ها انجام
می دهند تا از صحت و سالمت و کیفیت
این دام ها اطمینان حاصل کنند.

مدینهی منوره  :الشرق االوسط
با نظارت و پیگیری شاهزاده فیصل
بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امیر
منطقهی مدینهی منوره و رئیس کمیتهی
ح����ج در م���دی���ن���هی م����ن����وره و ش����اه����زاده
س���ع���ود ب���ن خ���ال���د ال��ف��ی��ص��ل ن���ائ���ب ام��ی��ر
منطقهی مدینهی منوره ،وزارت بهداشت
کشورمان از طریق نمایندگی خ��ود در
م��دی��ن��هی م���ن���وره آن دس���ت���ه از ح��اج��ی��ان

ب��س��ت��ری ش����ده ک���ه ام���ک���ان ح���ج ب��رای��ش��ان
وجود دارد را با آمبوالنسهای ویژه ای
که حکومت خادم حرمنی شریفنی تدارک
دیده برای ادای مناسک حج بسوی مکهی
مکرمه اعزام کرد.
دوربنی خبرگزاری رسمی عربستان
سعودی «واس» راه اف��ت��ادن ای��ن ک��اروان
م���ج���ه���ز ب�����ه دس����ت����گ����ا هه����ای پ��ی��ش��رف��ت��هی
پ���زش���ک���ی و ه���م���راه���ی ک������ادر ت��خ��ص��ص��ی
پزشکی را ثبت کرده است.

هالل احمر سعودی 20گروه امدادی موتوری را
برای خدمت به میهمانان الهی آماده کرده است
منا :الشرق االوسط
س����ازم����ان ه��ل��ال اح���م���ر ع��رب��س��ت��ان
س��������ع��������ودی  20م��������وت��������ور م�����ج�����ه�����ز ب���ه
دس���ت���گ���ا هه���ای پ���زش���ک���ی ب������رای وص����ول
ب���ه ام��اک��ن��ی ک���ه ب��س��ب��ب ازدح������ام ام��ک��ان
وصول آمبوالنس و ماشنیهای وزارت
بهداشت وجود ندارد تدارک دیده است
ک��ه در م��ک��هی م��ک��رم��ه ،م��دی��ن��هی م��ن��وره،

و مشاعر مقدسه مشغول ب��ه فعالیت
هستند.
 14گ��روه موتور ام���دادی در مکهی
مکرمه ،منا ،عرفات و مزدلفه و  6گروه
ام���دادی در مدینهی م��ن��وره  24ساعت
شبانه روز مشغول فعالیت هستند.
این موتورها مجهز به کپسولهای
اک���س���ی���ژن ک����وچ����ک ،و دی����گ����ر ام���ک���ان���ات
پزشکی دیگر هستند.
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پروژه «نیوم» محل تالقی عقل و نوآوری

جده{ :الشرق األوسط}
«نیوم» در شمال غرب سعودى  ،قطبی
یه���ای هوشمند و
ج��دی��د در س��رم��ای��ه گ���ذار 
حلقه مهمی در زمینه تجارت جهانی است.
ای����ن ش��ه��ر ه��م��چ��ن�ین ی���ک ق��ط��ب ت��وری��س��ت��ی،
تکنولوژی ،ف��ن��اوری ،پژوهشهای علمی و
اقتصاد دانش بنیان نیز محسوب میشود
ک��ه ای��ن ام��ر آن را تبدیل ب��ه 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 جلسههای شورای
وزی����ران س��ع��ودى ب���ود .همینطور ک��ه خ��ادم
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 منطقهای در
ام��ت��داد م��ی��ان س��ه ک��ش��ور س��ع��ودى ،مصر و
اردن ق��رار دارد و قطب فعال سعودى است
که در شمال غربی آن واق��ع شده اس��ت .این
پ�����روژه ت�ل�اش م��یک��ن��د ت���ا ت��ب��دی��ل ب���ه قطبی
ب��رای نخبهها و شرکتهای جهانی باشد
و هدفش رسیدن به باالترین درج��ه تمدن
انسانی در زمینه نوآوری است .ساخت این
منطقه ب��ه منظور غلبه ب��ر دیگر شهرهای

ب��زرگ جهان از لحاظ ق��درت رقابتی و نوع
زن��دگ��ی اس��ت و ای��ن احتمال وج��ود دارد که
تبدیل به قطب پیشروی کل جهان شود.
«ن���ی���وم» ن��ق��ط��های ت���وس���ع���های اس����ت که
سرشار از فرصتهای پیشرفت خواهد بود.
مساحت این شهر بیش از  26هزار کیلومتر
مربع میباشد و دارای مزیتهایی منحصر
ب��ه ف��رد اس���ت .ه���وای خ��وب و ت��ون��ع زمینی
این امکان را بوجود آورده که پروژه «نیوم»
ش��ک��ل گ��رف��ت��ه و ب���ه پ��ی��ش��رف��ت ب���رس���د و ای��ن
اتفاق فرصتی استثنائی برای خاورمیانه
به شمار میرود که او را از دیگر شهرهای
ب������زرگ دن���ی���ا ک����ه ط����ی ق����ر نه����ا ب����ه پ��ی��ش��رف��ت
رسید متمایز میکند بطوریکه به منظور
پیشرفت سریعتر از طریق تمرکز بر نسل
جدید تکنولوژی در زیر ساخت این پروژه
استفاده خواهد شد.
پ��روژه «نیوم» در منطقهای بادخیز و
پ��ر از ان����رژی خ��ورش��ی��دی ق���رار دارد ک��ه ای��ن
باعث شده تا محیطی ایدهآل برای توسعه
پ����روژ هه����ای ان�����رژی ب��رگ��ش��ت پ���ذی���ر ب��وج��ود
بیاید که این امکان را به پروژه میدهد تا با
کمترین هزینه ،انرژی آن از طریق نور مداوم
خورشید ( 20مگاوات در هر متر مربع در
روز) و سرعت باد (متوسط  10.3متر مربع
در ثانیه) تامنی شود .این منطقه همچننی
غنی از منابع ن��ف��ت ،گ��از و م��ع��ادن طبیعی
است .که این ثروتها در مسیر پایداری این

پروژه به کار گرفته میشوند.
ای����ن پ������روژه م��زی��ته��ای��ی ارزش���م���ن���د به
شرکتها و اشخاص میدهد و باعث رفع
ن��ی��ازه��ای س��ع��ودى خ��واه��د ش��د و بهترین
شرکتها و افراد توامند را از همه جای جهان
به خود جذب خواهد کرد .از جمله مزایایی
که این شرکتها 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
وص��ل س��ه ق��ار ب��ه شمار م���یرود میتوانند
بواسطه آن به بازار جهانی نیز دست پیدا
کنند  .از دیگر مزایایی که این شرکتها به
آن دست پیدا میکنند میتوان به سیستم
ع��رض��ه و ن����وآوری ش��ام��ل ،س��رم��ای��ه گ���ذاری،
انگیزههای مالی ،محیطی سازمانی شده
برای بخشهای خاص و زیر ساختی آینده
م��ح��ور اش����اره ک���رد ب��ه اض��اف��ه ای��ن��ک��ه دارای
ق���وان�ی�ن ت���ج���اری ت��رغ��ی��ب ک��ن��ن��ده در سطح
جهانی نیز است.
از ج��م��ل��ه ام��ت��ی��ازه��ای��ی ک���ه ای����ن پ����روژه
اعطا میکند این است که انرژی آن تماما با
ان��رژیه��ای برگشت پذیر و ب��دون استفاده
از ک���رب���ون ت��ام�ین م���یش���ود و ب��دی��ن ترتیب
ای���ن پ�����روژه ت��ب��دی��ل ب���ه آزم��ای��ش��گ��اه��ی ب���رای
شه�������ای ن���وی���ن س��اخ��ت��م��ان و م�����واد ؛ با
رو 
انعطاف پذیری باال در جهت تامنی نیازهای
آینده خواهد شد.

ه���دف ای���ن پ����روژه پیشرفت بخشهای
اقتصادی اصلی در آینده است و همچننی
بخشهایی ک��ه در س��ع��ودى و خاورمیانه
نشت اقتصادی دارد را م��ورد بررسی قرار
م��یده��د ب��ط��وری��ک��ه ای���ن ش��رک��ته��ا از طریق
بودجههای توسعهای حمایت خواهند شد.
ب��رای اف��زای��ش حضور اقتصادی فعال
در ای���ن پ�����روژه 9 ،ب��خ��ش اق��ت��ص��ادی اصلی
مشخص ش���ده اس���ت ک��ه حیطه آن��ه��ا آی��ن��ده
انرژی و آب بوده و شامل استفاده از انرژی
برگشت پ��ذی��ر ،راه��ک��اره��ای ذخ��ی��ره ان���رژی،
انتقال آن ،تطبیق فنی ،تحقیق و توسعه
است .همچننی در این پروژه از فناوریهای
دوس�����ت�����دار م���ح���ی���ط زی����س����ت ب�������رای اف����زای����ش
م��ک��ان��ی��زم اس��ت��ف��اده از آب ب��ه ب��ه��ت��ری��ن شکل
استفاده میشود.
در خصوص آینده بخش حمل و نقل آن
باید گفت که پورتهای دریایی و هوایی را
شامل میشود و همچننی از سیستم حمل
و نقل اتوماتیک که شامل وسایل نقلیه و
هواپیماها و غیره خواهد بود نیز استفاده
خواهد شد.
ب���خ���ش ب���ی���وت���ک���ن���ول���وژی آن ن���ی���ز ق����رار
است شامل بیوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی
انسانی و ساخت دارو باشد.
در م���ورد آی��ن��ده ب��خ��ش ص��ن��ای��ع غ��ذای��ی
ب��ای��د گفت ک��ه ای��ن بخش ی��ک م��رک��ز جهانی
ب���رای اخ��ت��راع ف��ن��اوریه��ای غ��ذای��ی خ��واه��د
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بود که از جمله آنها میتوان به «کشاورزی
با استفاده از آب دری��ا»« ،ک��ش��اورزی آبی و
هوایی» و «کشاورزی صحرایی» اشاره کرد.
در بخش تولید پیشرفته ،ما در آینده
ش��اه��د اس��ت��ف��اده از م����واد ج��دی��د ،چ���اپ سه
ته���ا ،س��اخ��ت وس��ای��ل
ب��ع��دی ،س��اخ��ت روب���ا 
ح��م��ل و ن��ق��ل و غ��ی��ره و در ب��خ��ش رس��ان��ه و
ت��ول��ی��دات آن ن��ی��ز ش��اه��د پ��ی��ش��رف��ت صنعت
تلویزیونی و سینمایی ،توسعه محتوای
دیجیتال و توسعه ب��ازیه��ای ویدیویی و
غیره خواهیم بود.
در زمینه امکانات رف��اه��ی ،ای��ن پ��روژه
مجهز به پایگاهها ،فعالیاتها و رویدادهای
ورزشی و فرهنگی خواهد بود.
در بخش علوم فناوری و دیجیتال نیز
از ه��وش مصنوعی ،ف��ن��اوری واقعیتهای
مجازی ،مراکز داد هه���ا ،اینترنت چیزها و
تجارت الکترونیک بهره خواهد گرفت.
ب���خ���ش م��ع��ی��ش��ت��ی آن ب�����ه ن���ی���ز ع���ن���وان
بخش اصلی کل ای��ن مجموعه شامل محل
سکونت ،آم��وزش ،امنیت ،سالمت ،فضای
سبز ،مراقبتهای بهداشتی ،مهماندری و
هتل خواهد بود.
قرار است که اقتصاد پروژه «نیوم» با
روشی ترکیبی از اقتصاد سنتی و پیشرفته
با تکیه بر بخشهای آیندهگری اداره شود و
هدف از آن افزایش صادرات به خاورمیانه
و جهان است.
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مشکالت اورژانسی در حج
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نصایحی برای جلوگیری از گرما زدگی و شکستگی استخوان و انتقال بیماری

منطقه مشاعر مقدس

رانها و روی گردن و کمر انجام شود چرا
که این مناطق پر از رگهای خونی است
که به پاینی آوردن هر چه سریعتر دمای
بدن کمک میکند.

زائ���������ران خ����ان����ه خ������دا از روز ش��ن��ب��ه
راه���ی منطقه م��ش��اع��ر م��ق��دس ش��دن��د تا
مناسک ح��ج ام��س��ال را ب��ه ج��ا بیاورند.
ب���ه ه��م�ین دل���ی���ل الزم اس����ت ن��ک��ات��ی مهم
در ای����ن ب����اره ع���ن���وان ش����ود؛ ب��خ��ص��وص
ک���ه ش���رای���ط گ���رم���ای���ی س��خ��ت و ازدح�����ام
جمعیت ممکن است باعث بوجود آمدن
مشکالت اورژانسیشود که از جمله آنها
م���یت���وان اس���ت���رس ه���ای ح���رارت���ی ،گ��رم��ا
زدگ��ی ،اصابتهای عمومی ،شکستگی
استخوان ،انتقال بیماری و مسمومیت
غذایی را نام برد.

عواملی که احتمال گرمازدگی را باال میبرد:

گرما زدگی:
دک��ت��ر «اح��م��د ال��خ��م��اش» متخصص
ب��ی��م��اریه��ای داخ��ل��ی و م��دی��ر پ��زش��ک��ی و
رئ��ی��س ب��خ��ش داخ��ل��ی ب��ی��م��ارس��ت��ان منی
الوادی واقع در منطقه شعائر مقدس ،با
تاکید که پیشگیری بهتر از درمان است
ع��ن��وان میکند ک��ه زائ���ران ام��س��ال گرمای
ط��اق��ت ف��رس��ای��ی را تجربه خ��واه��ن��د کرد
و م��ن��اس��ک ح��ج را ت��ح��ت ش��رای��ط سخت
گرمایی ادا میکنند به همنی دلیل ممکن
اس���ت دچ����ار م��ش��ک�لات ج��س��م��ی مختلفی
ش���ون���د ک���ه م��ه��م��ت��ری��ن��ش��ان ب��ی��م��اریه��ای
ناشی از گرما است که ابتدا با استرس
گ��رم��ای��ی ش����روع م���یش���ود و در آخ����ر در
برخی حاالت ممکن است منجر به گرما
زندگی کشنده نیز شود.
آف��ت��اب زدگ���ی در نتیجه ق���رار گرفنت
ط��والن��ی م���دت ف���رد در م��ع��رض آف��ت��اب و
فعالیت بدنی زیاد در حنی انجام مناسک
حج حاصل میشود که در اثر آن درجه
حرارت بدن باالرفته و از  40درجه بیشتر
میشود و این باعث ایجاد خلل در بدن

ش�����ده و ب����ر س���ل���و له���ای ع��ص��ب��ی ک��ن��ت��رل
کننده دمای بدن ،تاثیر میگذارد .اغلب
این اتفاقات با عالیمی همراه است که در
نهایت باعث از حال رفنت و حتی برخی
حاالت به کما رفنت فرد میشود.

عالیم گرمازدگی:
مهمترین عالیمی که یک زایر ممکن
است در هنگام گرمازدگی به آنها دچار
ش�����ده و اط����راف����ی����ان او را در ت��ش��خ��ی��ص
حالتش کمک کنند به شرح زیر هستند:
 باال رفنت دمای بدن به بیش از 40درجه سانتیگراد

 سردرد شدید سرگیجه ک��م��ب��ود ت���ع���رق ع��ل��ی��رغ��م ب����اال رف�تندمای بدن
 سرخی و خشکی پوست سستی عضالت تپش تند قلب و به نفس افتادن -تشنج و از حال رفنت

کمکهای اولیه:
راهکارهایی اساسی ب��رای کمک به
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 خنکو دور از آفتاب
 در آوردن لباسهای او تا حد امکان خ���ن���ک ک�������ردن ب������دن او ب����ا وس���ای���لتهویهای همچون پنکه
دادن مایعات و آب ب��ه بیمار ب��رایک���اس�ت�ن خ��ش��ک��ی ب���دن���ش در ص��ورت��ی��ک��ه
هوشیار باشد
 اس���ت���ف���اده از ی����ک اس���ف���ن���ج ی����ا ت��ک��هپ��ارچ��های خیس ب���رای خیس ک���ردن بدن
بیمار همچون کمپرس های آب سرد ،این
کار بخصوص در مناطق زیر بغل و بنی

 س���ن ع���ام���ل م��ه��م��ی در گ���رم���ازدگ���یم��یب��اش��د؛ بطوریکه اح��ت��م��ال گ��رم��ازدگ��ی
کودکان زیر  4سال و ساملندان باالی 65
س��ال بیشتر اس��ت .بخصوص ک��ه تعداد
زیادی از حجاج از افراد ساملند هستند.
 کسانیکه دارای بیماریهای مزمنه���م���چ���ون دی����اب����ت ،ف���ش���ار خ������ون ،ق��ل��ب��ی،
تنفسی و کلیهای هستند.
 عدم نوشیدن مایعات کافی یکی ازمهمترین عواملی است که باعث خشکی
بدن میشود.
 ق��رار گرفنت در معرض آفتاب و یاحتی حرارت آن به مدت طوالنی.
 ع��������ادت ن�����داش��ت��ن ب�����ه ه��������وای گ�����رم،خ��ص��وص��ا ب����رای زائ���ران���ی ک��ه متعلق به
مناطق سرد هستند ،احتمال اصابت را
افزایش میدهد.
 ف���ع���ال���ی���ت ب����دن����ی زی��������اد و ن���ب���ودنامکانات تهویهای.

جلوگریی از گرمازدگی:
 عدم قرار گرفنت در معرض مستقیماشعه آفتاب به مدت طوالنی تا حد امکان؛
و تردد در سایه.
 استفاده از چتر هنگام جابجاییدر طول روز.
 نوشیدن آب و مایعات فراوان برایجلوگیری از خشکی بدن؛ روزانه  8لیوان
آب مصرف شود.
 توجه به رنگ ادرار؛ تیره شدن رنگادرار نشانه خشکی بدن است.

