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رئيس کميته مرکزی حج موفقيت موسم امسال را اعالم كرد

امیر مکه :چشم انداز ما میزبانی
ساالنه  5میلیون حاجی است

خالد الفيصل « :حج هوشمند» سرلوحه فرآيند توسعه مشاعر مقدسه
بيش از  250هزار نریوی نظامی و غری نظامی دست اندرکار خدمت رسانی به حجاج

يكى از حاجيان كاروان ايران در مدينه (واس)

سازمان حج ايران :ایام تشریق حج97
موفقتر از سال گذشته است
نمايى از باالى منطقه رمى جمرات (فرانس پرس)
مشاعر مقدس :ابراهيم القرشى
ومحمد العايض وسعيد االبيض
ش��اه��زاده خالد بن فيصل ام��ری مکه و رئيس
کميته مرکزی حج پنج شنبه عنوان کرد
که موسم حج امسال با موفقيت وکمال آرامش
و آسايش برگزار شد.
يه گ��زارش الشرق االوس��ط شاهزاده خالد بن
فيصل در جريان کنفرانسی خری که در مکه
مکرمه برگزار شد با تشکر از متامی دست
اندرکاران حج امسال و متامی رسانه هايی که
اخبار حج را پوشش دادند و نيز متامی کسانی که
با نظرات خود دست اندرکاران را ياری کردند
گفت که در موسم حج امسال بيش از  250هزار
نریوی نظامی و غری نظامی دست اندرکار خدمت
رسانی به حجاج بيت الله احلرام بودند.
ام��ری مکه با تاکيد بر اي��ن که ت��الش های

پادشاهی سعودی سامامنند کردن هر چه بيشرت
موسم حج و کاسنت از بی نظمی هاست گفت
تعداد کسانی که در حج س��ال  1433بدون
گواهی ،حج را برگزار منودند گفت که اين
تعداد امسال تنها  110هزار نفر بود که کاهش
چشمگریی را نشان می دهد.
خالد الفيصل گفت که در موسم حج امسال
بيش از  32ه��زار پزشک و بهيار و پرستار در
خدمت رس��ان��ی ب��ه حجاج خانه خ��دا فعاليت
داشتند و  5هزار ختت بيمارستانی در چارچوب
 25بيمارستان در مکه و مشاعر مقدسه و 106
گروه پزشکی سيار و ميدانی نيز به صورت
شبانه روزی خدمات پزشکی را به حجاج بيت
الله احلرام ارائه می دادند.
بنا به گزارش الشرق االوسط شاهزاده الفيصل
در توضيح تدارکات حج با بيان اين که در
موسم حج ميزان مصرف ب��رق بالغ بر 1779

مگاوات و ميزان مصرف آب در مکه مکرمه
و مشاعر مقدسه بالغ بر  40ميليون مرت مکعب
بود گفت که در طی ماه ذی القعده و دهه اول
ماه ذی احلجه مجموعا بيش از  41ميليون نفر
به وسيله  1600اتوبوس بنی سکونت گاه ها و
مشاعر مقدسه منتقل شده اند.
امری مکه درباره برنامه های آينده برای توسعه
زيربناهای الزم برای ادای مناسک حج با اشاره
به اين که مراحل توسعه مشاعر مقدسه در
آينده ای نزديک به سمع و نظر عموم خواهد
رسيد بيان کرد که احتماال سال آينده سال
آغاز اجرای پروژه کالن توسعه مشاعر مقدسه
است و مطالعات اوليه همراه با متام جزئيات برای
اين پروژه انجام شده و قرار است توسعه مشاعر
مقدسه به نحوی صورت گرید که در سال های
آينده ظرفيت پذيرايی از  5ميليون حاجی را
داشته باشيم.

مکه مکرمه  -الشرق االوسط
رئيس ستاد عمليات مکه سازمان حج و زيارت
ايران نصراله فرهمند با بيان توضيحاتی درباره
ترتيبات اختاذ شده در ايام تشريق امسال گفت
نتيجه اين ترتيبات که برآمده از مطالعات
و هماهنگیها با طرف سعودی است آن بود
که ايام تشريق امسال موفقتر از سالهای
پيش باشد.
فرهمند با اشاره به مديريت خوب حج امسال
خاطر نشان کرد که پس از پايان حج،96
 24کارگروه ختصصی برای آسيبشناسی
اجرای مراسم حج و ارائه راهکارها برای حل
اين آسيبها تشکيل شد ،اظهار کرد :متام
نظرات بعثه حجاج ايران ،سازمان حج و زيارت،
کارگزاران حج و زائران در اين کارگروهها
بررسی شد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از پايگاه
خ��ری س��ازم��ان حج و زي��ارت اي��ران نصراله

فرهمند همچننی بيان کرد :جلسات مشرتکی
با موسسه مطوفی ،وزارت حج ،موسسه نقابه،
پليس و نریوهای امنيتی پادشاهی سعودی
در طول سال برگزار کرديم و نتيجه اين
مذاکرات و آسيبشناسیهای انجام شده برای
ما در حج امسال کامال مشهود و ملموس است.
فرهمند با اشاره به اينکه کار اجرايی در
اين وسعت در کشور ميزبان با مشکالتی هم
همراه است ،تصريح کرد :تا امروز  11ذیاحلجه،
ايام تشريق از جمله انتقال حجاج به عرفات،
مزدلفه و منا و رمی جمره طبق برنامهريزیها
به خوبی انجام ش��ده اس��ت .در مجموع ايام
تشريق حج 97موفقتر از سال گذشته است.
رئيس ستاد عمليات مکه در پايان گفت:
اميدواريم با دعای خری هموطنان عزيز ،ايام
باقيمانده هم به خوبی سپری شود.
گفتنی است امسال بيش از  ۸۶هزار زاير ايرانی
برای ادای مناسک حج ميهمان پادشاهی سعودی
بودند.

وأذن في الناس بالحج

قدردانی دبیرکل شورای
همکاری خلیج از
تالشهای سعودی در
برگزاری حج امسال
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دیدار وزیر کشور سعودی با وزیر آموزش
ورئیس اجنمن پیشاهنگی
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عبداللطيف بن راشد الزياني ({الشرق األوسط})
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
دب� �ی ��رک ��ل ش� � � ��ورای ه �م �ک��اری
کشورهای خلیجی از تالشهای
پ� ��ادش� ��اه� ��ی ع ��رب ��ی س � �ع� ��ودی در
برگزاری موفقیت آمیز موسم حج
1439ه� و همچننی تامنی امکانات
الزم ب��ری رف��اه ،آسایش و امنیت
حجاج قدردانی کرد.
ب��ه گ � ��زارش ال �ش��رق االوس� ��ط،
عبداللطیف بن راشد الزیاني در
گفت و گو با خبرگزاری سعودی
(واس) ،اه� �ت� �م ��ام خ� � ��ادم ح��رم��نی
ش ��ری� �ف ��نی و دول � � ��ت س � �ع� ��ودی ب��ه
میهمانان سرزمنی وحی در ادای
مناسک حج و ایجاد فضایی امن
و راحت برای آنها را مایه افتخار
و خوشنودی توصیف کرد.
وی ب��ا اش ��اره ب��ه ش��رک��ت 2.3
م �ی �ل �ی��ون ح��اج��ی در م ��راس ��م حج
ام� �س ��ال ت��اک �ی��د ک� ��رد :ج �ه��ان ه�م��ه
نظاره گر برنامه ری��زی ،تالش و
اقدامات بزرگ دولت خادم حرمنی
شریفنی در استقبال از میهانان
سرزمنی وحی بود.
الزیاني به اج��رای طرح های
ک� ��الن دول � ��ت س� �ع ��ودی در زم�ی�ن��ه
ه��ای امنیتی ،بهداشتی ،رسانه

ای در حج امسال افزود :دستگاه
ه��ای م�خ�ت�ل��ف س �ع��ودی ام�ک��ان��ات
گ� ��ون� ��اگ� ��ون و ن� � �ی � ��روی ان� �س ��ان ��ی
ف ��راوان ��ی را ب� ��رای ب ��رگ ��زاری حج
امسال به منظور کمک به حجاج
و روان س��ازی ادای مناسک حج
بسیج ک��رد به ط��وری حج امسال
بدون هیچ حادثه ای برپا شد.
دب� �ی ��رک ��ل ش� � � ��ورای ه �م �ک��اری
کشورهای خلیجی همچننی ادامه
داد :پادشاهی عربی سعودی به
لطف و تائید خ��دا و ت��الش های
ره �ب ��ری ح�ک�ی��م اس ��الم ��ی ک ��ه همه
ساله تاکید و اراده فراوانی برای
برگزاری حجی امن و راحت دارد،
تسهیل کننده ادای مناسک برای
حجاج و همچننی استقبالی در
خور شأن این شعیره است.
او در پایان با تبریک انجام
موفقیت آمیز مراسم حج امسال
ب ��ه م �ل��ک س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زی��ز
آل سعود خ��ادم حرمنی شریفنی،
ش � � ��اه � � ��زاده م� �ح� �م ��د ب � ��ن س �ل �م ��ان
ب� ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زی ��ز ول� � ��ی ع� �ه ��د آن،
از خ � ��داون � ��د خ� ��واس � �ت� ��ار ت��وف �ی��ق
روزافزون رهبری رشید سعودی
در دستیابی به پیشرفت و رفاه
بیشتر شد.

شاهزاده عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير کشور سعودی ميان جمعى از داوطلبان پيشاهنگى (واس)
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
ش� � ��اه� � ��زاده ع �ب ��دال �ع ��زی ��ز ب��ن
س �ع��ود ب��ن ن��ای��ف ب��ن ع�ب��دال�ع��زی��ز
وزی � ��ر ک �ش��ور س� �ع ��ودی ب ��ا أح�م��د
بن محمد العیسى وزی��ر آم��وزش
و رئ � �ی� ��س ان� �ج� �م ��ن پ �ی �ش��اه �ن �گ��ی
س �ع��ودی و اع �ض��ای ای ��ن ان�ج�م��ن

دیدار و گفت و گو کرد .به گزارش
الشرق االوسط ،در این دیدار مدال
طالی پیشاهنگی به عنوان عالی
ترین رتبه انجمن به گ��ردن وزیر
کشور به دلیل حمایت از کارهای
پیشاهنگی آویخته شد.
وزی��ر کشور س�ع��ودی در این
دی��دار ضمن ق��دردان��ی از اقدامات

داوط �ل �ب��ان��ه و پ �ی �ش��روی ان�ج�م��ن
پیشاهنگی در خدمات رسانی به
حجاج بیت الله الحرام از اعضای
آن تقدیر و تشکر کرد.
همچننی در ای��ن دی��دار گردن
آوی��ز ط��الی پیشاهنگی سعودی
ب ��ر گ� ��ردن ع �ب��دال �ع��زی��ز ب ��ن محمد
ال �ه��وی��ری �ن��ي رئ �ی��س ام �ن �ی��ت ملی

سعودی آویخته شد.
گ�ف�ت�ن��ی اس ��ت در ای ��ن دی� ��دار،
ن ��اص ��ر ب� ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زی ��ز ال � � ��داود
م�ع��اون وزی��ر ک�ش��ور ،عبدالله بن
عبدالكریم العیسى معاون رئیس
امنیت ملی سعودی و محمد بن
مهنا املهنا معاون امنیت وزارت
کشور حضور داشتند.

سازماندهی حضور حجاج در منا با  3هزار
افسر دانشکده امنیتی ملک فهد
مشاعر مقدسه  :الشرق االوسط
ح � �ض� ��ور ح � �ج� ��اج و زائ � � � � ��ران در م� �ن ��ا در
ح��ج ام �س��ال ب��ا م �ش��ارک��ت ف �ع��ال  3ه� ��زار اف�س��ر
و دان� �ش� �ج ��وی دان� �ش� �ک ��ده ام �ن �ی �ت��ی م �ل��ک ف�ه��د
سازماندهی و برنامه ریزی شد.
به گ��زارش الشرق االوس��ط ،اق��دام��ات اف��راد
واب�س�ت��ه ب��ه ای��ن دان�ش�ک��ده ش��ام��ل س��ازم��ان��ده��ی

ح��رک��ت و ج��ا ب��ه ج��ای��ی ح �ج��اج ،ج�ل��وگ�ی��ری از
ب�س��اط ک��ردن ح�ج��اج ،کمک در ادای مناسک و
همچننی کمک و همیاری به نیروهای امنیتی
در ماموریت های راهنمایی و رانندگی و کمک
به گمشدگان است.
دانشکده امنیتی ملک فهد همچننی همه
نیرو ،توان و امکانات مادی ،انسانی و ماشنی
آالت خود در قالب واحدهای وزارت کشور در

خدمت حجاج گذاشته است.
ای ��ن م �ش��ارک��ت ح��ام��ل پ �ی��ام ه��ا و م�ع��ان��ی
ب��زرگ��ی اس��ت ک��ه در پیشانی آن�ه��ا م��ی ت��وان به
شرف زمان و اهمیت مکان اشاره کرد ،به طوری
که وابستگان به این دانشکده در قالب  8مرکز
مدیریت راه و با نیرویی بالغ بر ه��زار و 180
نفر در طول مسیر بزرگراه ملک عبدالعزیز به
عنوان شاهراه پرتردد در منا حضور دارند.

وأذن في الناس بالحج
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سخنگوی سازمان انرژی امتی :ممکن است از تعهدات برجام بکاهیم
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مناینده تهران در مجلس

خاک بر سر آن
مناینده که از شورای
نگهبان میترسد

لندن {( :الشرق األوسط})

یروگاه آب سنگنی در اراک ({الشرق األوسط})
لندن {( :الشرق األوسط})
س�خ�ن�گ��وی س ��ازم ��ان ان � ��رژی ات �م��ی در پ��اس��خ به
این سوالی درب��اره برنامه ایران برای ادامه یا توقف
اق��دام��ات در چ��ارچ��وب ت�ع�ه��دات داوط�ل�ب��ان��ه پروتکل
الحاقی گفت :سازمان انرژی اتمی مجری تصمیمات
مراجع باالی نظام است ،اما برای همه سناریوها و
حالتها آم��ادگ��یه��ای الزم را دارد و منتظر دستور
است.
ب��ه گ��زارش ال�ش��رق االوس��ط ب�ه��روز کمالوندی با

اش ��اره ب��ه ای��ن ک��ه تصمیم ن�ه��ای��ی را درب ��اره فعالیت
های هسته ای هیئت نظارت بر برجام می گیرد گفت
که در هیات نظارت صحبتهایی مطرح بود که اگر
اروپاییها تعللی داشته باشند ما بخشی از تعهدات
خود را انجام ندهیم و یا برخی محدویتها را کنار
بگذاریم،
وی با بیان اینکه فعا ق��رار بر این است نتیجه
کار اروپاییها را ببینیم و بعدا تصمیم گیری کنیم،
خاطرنشان ک��رد :باید ت��وازن��ی ب��ن تعهدات و مزایا
وج��ود داشته باشد ،اگ��ر تعهدات خ��ودم��ان را انجام

ده �ی��م ،ول ��ی م��زای��ای��ی ب ��رای م��ا ن��داش �ت��ه ب��اش��د ادام ��ه
آن معنایی ن��دارد و ممکن اس��ت م��ا از تعهدات خود
بکاهیم.
م �ع��اون ام ��ور ب��ن امل�ل��ل س��ازم��ان ان ��رژی ات�م��ی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد پروتکل
الحاقی دستور مشخصی نداشتید که اجرا یا متوقف
شود؟ تاکید کرد :خیر ،فعا در هیچ حوزهای دستوری
نداریم .اگر طرفهای دیگر به خصوص اروپاییها
ت��اش بیشتری کنند آن وق��ت ممکن اس��ت ای ��ران هم
تعهدات خودش را ادامه دهد.

موج تورمی شدید در سه چهار ماه آینده
لندن {( :الشرق األوسط})
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد
با بیان اینکه تورم ناشی از ایجاد
ب��ازار ثانویه ارز از همن ح��اال هم
آغ� � ��از ش� � ��ده ،گ� �ف ��ت :در ح ��وزهه ��ای
م��رب��وط ب��ه اق��ام��ی مانند لبنیات،
ف� ��والد ،م�ی�ل�گ��رد ،پ��روف �ی��ل ،چ��وب و
ب�س�ی��اری دی�گ��ر از اق ��ام واس �ط��های
قیمتها دو برابر شده است.
ب� ��ه گ � � � ��زارش ال � �ش� ��رق االوس� � ��ط
حسن صمصامیبا بیان اینکه نرخ
تعین شده در بازار ثانویه ارز اگر
ن��رخ مناسبی ب��ود ،نباید ای��ن قدر
ب��یث�ب��ات��ی و ت ��ورم ای �ج��اد م��یک��رد،
اظ �ه��ار ک� ��رد :م��ا وارد ی��ک م��ارپ�ی��چ

ن��رخ ارز ش��دهای��م؛ ب��ه ای��ن معنا که
قیمتها ب��اال م��یرود تا خ��ود را با
نرخ ارز تعین شده تطبیق دهد و
از آن طرف دوب��اره شرایطی ایجاد
م ��یش ��ود ک ��ه ب ��ه خ ��اط ��ر گ��ران��یه��ا
ن��رخ ارز ب��اال ب ��رود .همه اینها هم
به خاطر این است که ما یک بازار
جعلی ارز درست کردهایم تا نرخ ارز
بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد
گفته اس��ت ک��ه در ب��ازار ثانویه ارز
کماکان سفتهبازیها و داللبازیها
ادامه دارد ،گفت :تا زمانی که افراد
ن ��ااه ��ل و ن ��اپ ��اک ب � � ��ازار ارز را در
اختیار داش�ت��ه باشند و ب��ه دنبال
منافع شخصی خ��ودش��ان باشند،

ای��ن وضعیت ادام��ه دارد و به هیچ
عنوان به این که بازار آزاد باشد یا
دول �ت��ی ،ارت �ب��اط��ی ن� ��دارد .دره�م��ن
ب��ازار ثانویه ارز چند ص��راف تمام
خرید و فروش ارز را انجام میدهند
و سودهای کان به جیب میزنند.
ص � �م � �ص � ��ام � ��ی در ادام� � � � � � � ��ه ب ��ا
پ �ی��شب �ی �ن��ی وض �ع �ی��ت ت ��ورم ��ی در
م��اهه��ای آی �ن��ده اظ �ه��ار ک ��رد :ت��ا سه
چ�ه��ار م��اه آی �ن��ده ی��ک م��وج ت��ورم��ی
شدید ایجاد میشود که از آن طرف
دول ��ت ه��م ن�م��یت��وان��د آن را ج�ب��ران
کند؛ چ��را که اساسا نه ق��درت و نه
منابع آن را دارد و نه اطاعات کافی
دارد که بداند ک��دام اقشار را چقدر
باید تقویت کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
گفته اس��ت :متاسفانه م��ا قوانینی را در همن
مجلس تصویب کردیم که به واسطه آن خسارت
ه��ای زی��ادی به کشور وارد شد ام��ا ام��روز هیچ
مسوولیتی متوجه نمایندگانی که در آن مقطع
به ان طرح و الیحه رای مثبت دادند نیست.
به گ��زارش الشرق االوس��ط به نقل از پایگاه
خ�ب��ری ج �م��اران؛ م�ح�م��دج��واد ف�ت�ح��ی ،نماینده
ت �ه��ران و ع�ض��و ک�م�ی�س�ی��ون ح�ق��وق��ی و قضایی
درب ��اره ط��رح ی��ک ف��وری�ت��ی درب ��اره ش�ف��اف شدن
آرا نمایندگان ب��ا ت��ردی��د درب��اره سرنوشت این
طرح بیان کرد :چنانچه این طرح اعام وصول
و در م�ج�ل��س ت�ص��وی��ب ش ��ود ق�ط�ع��ا م��ی ت��وان��د
بالندگی مجلس را به دنبال داشته باشد چراکه
نمایندگان خود را در برابر رای��ی که می دهند
مسوول می بینند و مجبور می شوند برای هر
طرح و الیحه ای تحقیق کنند.
او گ�ف��ت :پ��ای��ه و اس ��اس م��وس�س��ات م��ال��ی و
اع�ت�ب��اری در قانونی ریخته ش��د ک��ه مجلس آن
را ت�ص��وی��ب ک��رد و ح�ت��ی راه ب ��رای ورود بانک
مرکزی را مسدود کرد .نتیجه ان قانون این شد
که ام��روز چند صد میلیارد خسارت به کشور
خورده است.
ف�ت�ح��ی در پ��اس��خ ب��ه ای ��ن س ��وال ک��ه آی ��ا ای��ن
شفافیت آرا می تواند حساسیت شورای نگهبان
را نسبت ب��ه نمایندگان بیشتر کند گ�ف��ت :اگر
نماینده ای از نظر ش��ورای نگهبان م��ی ترسد
باید گفت خاک بر سر آن نماینده.

دالر با  10480تومان به سنا برگشت
لندن {( :الشرق األوسط})
ب�ع��د از ح ��ذف چ�ن��د روزه
ن��رخ دالر از س��ام��ان��ه سنا در
روزه ��ای گذشته ،ام ��روز دالر
بار دیگر و این بار با نرخ ۱۰
هزار و  ۴۸۰تومان به سامانه
برگشته است.
الشرق االوس��ط به نقل از
خبرگزاری ایسنا گفت حذف
ن � ��رخ دالر از س ��ام ��ان ��ه ن �ظ��ام
ارزی(س� �ن ��ا) در روز یکشنبه
هفته ج��اری یکی از خبرهای
پرحاشیه ارزی بود .هر چند
که بانک مرکزی هیچ واکنشی
نسبت به این موضوع نشان

ن� ��داد و رس �م��ا درب� � ��اره دالی ��ل
ح � ��ذف ن � ��رخ دالر ت��وض�ی�ح��ی
ارائ � ��ه ن �ک ��رد ،ام ��ا ب ��ه ه ��ر ح��ال
ب � ��رخ � ��ی ای� � � ��ن گ � ��ون � ��ه ع � �ن� ��وان
کردهاند که این به معنای کنار
گ��ذاش�ت��ه ش��دن دالر از چرخه
مبادالت است.
ب ��رگ� �ش ��ت دالر ال� �ب� �ت ��ه ب��ا
تغییر ن��رخ ن�ی��ز ه �م��راه ب��وده
است .در حالی تا پیش از این
متوسط نرخی که برای خرید
و ف ��روش دالر در س�ن��ا اع��ام
م ��یش ��د ،ح� ��دود  ۸ت ��ا  ۹ه ��زار
تومان و گاهی اندکی کمتر و
یا بیشتر بود که برگشت دالر
با نرخ  ۸۴۱۱تومانی خرید و

 ۱۰ه��زار و  ۴۸۰تومانی برای
ف ��روش ه �م��راه ش ��ده اس ��ت که
این به معنای نزدیک به 1500
تومان افزایش در قیمت دالر
در این ب��ازار است که معموال
از قیمت آن در ب��ازار آزاد نیز
کمتر است.
ب � � ��ه ن � �ظ � ��ر م � � ��ی رس � � � ��د ک��ه
اف��زای��ش قیمت دالر در ب��ازار
سنا تاثیر خود را بر بازار آزاد
آغاز کرده و در حال حاضر در
کنار نرخی که صرافیها برای
فروش ارزهای خدماتی اعام
میکنند ،در معامات آزاد دالر
تا  ۱۰هزار و  ۷۰۰تومان قیمت
میخورد.
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خالد الفيصل  :پادشاهی سعودی ممنوعیتی برای ورود حجاج قطری وضع نکرد
مكه مكرمه :الشرق األوسط
ش ��اه ��زاده خ��ال��د ب��ن ف�ی�ص��ل ام �ی��ر م�ک��ه و
رئ�ی��س کمیته م��رک��زی ح��ج پنج شنبه عنوان
ک��رد ک��ه م��وس��م ح��ج ام�س��ال ب��ا ک�م��ال آرام ��ش و
آسایش برگزار شد.
یه گزارش الشرق االوسط شاهزاده خالد
بن فیصل در جریان کنفرانسی خبری که در
مکه مکرمه برگزار شد با تشکر از تمامی دست
ان��درک��اران حج امسال و تمامی رسانه هایی
که اخبار حج را پوشش دادن��د و نیز تمامی
ک�س��ان��ی ک��ه ب��ا ن �ظ��رات خ��ود دس��ت ان��درک��اران
را ی��اری کردند گفت که در موسم حج امسال
بیش از  250هزار نیروی نظامی و غیر نظامی
دس��ت ان��درک��ار خدمت رسانی به حجاج بیت
الله الحرام بودند.
امیر مکه با تاکید بر این که تالش های
پ��ادش��اه��ی س�ع��ودی سامانمند ک��ردن ه��ر چه
بیشتر موسم حج و کاسنت از بی نظمی هاست
گفت تعداد کسانی که در حج سال  1433بدون
گ��واه��ی ،ح��ج را ب��رگ��زار ن�م��ودن��د گ�ف��ت ک��ه ای��ن
تعداد امسال تنها  110هزار نفر بود که کاهش
چشمگیری را نشان می دهد.
خ��ال��د ال�ف�ی�ص��ل گ �ف��ت ک ��ه در م��وس��م حج
ام �س��ال ب�ی��ش از  32ه ��زار پ��زش��ک و ب�ه�ی��ار و
پرستار در خدمت رسانی به حجاج خانه خدا

أمیر مکه موفقيت موسم حج را اعالم كرد

فعالیت داشتند و  5هزار تخت بیمارستانی
بنا به گزارش الشرق االوسط شاهزاده
الفیصل در توضیح تدارکات حج با بیان این
که در موسم حج میزان مصرف برق بالغ بر
 1779م�گ��اوات و م�ی��زان م�ص��رف آب در مکه
مکرمه و مشاعر مقدسه بالغ بر  40میلیون
متر مکعب بود گفت که در طی ماه ذی القعده
و ده��ه اول م��اه ذی ال�ح�ج��ه مجموعا بیش
از  41میلیون نفر به وسیله  1600اتوبوس
بنی سکونت گاه ها و مشاعر مقدسه منتقل
شده اند.
ام �ی ��ر م �ک��ه ه �م �چ �ن��نی در ای� ��ن ک �ن �ف��ران��س
خبری درباره برنامه های آینده برای توسعه
زی��رب�ن��اه��ای ح��ج ب��ا اش ��اره ب��ه ای��ن ک��ه م��راح��ل
توسعه مشاعر مقدسه در آی�ن��ده ای نزدیک
به سمع و نظر عموم خواهد رسید بیان کرد
که احتماال سال آینده سال آغاز اجرای پروژه
کالن توسعه مشاعر مقدسه است و مطالعات
اولیه همراه با تمام جزئیات برای این پروژه
انجام شده و قرار است توسعه مشاعر مقدسه
به نحوی صورت گیرد که در سال های آینده
ظرفیت پذیرایی از  5میلیون حاجی را داشته
باشیم.
رئیس کمیته مرکزی حج شاهزاده خالد
ب��ن ف�ی�ص��ل ب��ا اش � ��اره ب��ه ای ��ن ک��ه اس �ت �ف��اده از
تکنولوژی ه��ای م��درن باعث ش��د رون��د اداره

حج در موسم امسال بسیار آس��ان تر و روان
تر شود عنوان کرد که ما در آینده و در فرآیند
ت��وس�ع��ه م�ش��اع��ر م�ق��دس��ه «ح��ج ه��وش�م�ن��د» را
سرلوحه ک��اره��ا ق��رار خواهیم داد و گفت که
فعالیت ه��ای کمیته م��رک��زی ح��ج در راستای
آم��اده سازی برای موسم آینده حج یک هفته
بعد از پایان موسم کنونی آغاز خواهد شد.
ش��اه��زاده خالد الفیصل ضمن تاکید بر
نقش رسانه ها در رخدادهای کنونی و ساخت
رخدادهای آینده از آنان برای همفکری در راه
توسعه موسم حج دع��وت نموده و با تاکید

بر ای��ن که رسانه ها تصویر واقعی ما را به
ما نشان می دهند از اهل رسانه خواست که
اشتباهات پیش آم��ده در موسم حج را برای
اصالح آن ها یادآوری کنند.
خ��ال��د ال�ف�ی�ص��ل ت��اک�ی��د ک ��رد ک��ه ب��ا وج��ود
موفقیت این موسم از حج اما همچنان چشم
دست اندرکاران به دستاوردهای باالتر است
و ب��ه پ��روژه ک��الن��ی اش��اره ن�م��ود ک��ه ب��رای حل
مشکل ترافیک آمد و شد حجاج در زمان موسم
حج برنامه ریزی شده است گفت که این پروژه
از سوی مدیران مکه در حال انجام است و در

نتیجه آن مشکل ترافیک پیش آم��ده در آمد و
شد حجاج در مکه و نیز میان مکه و مشاعر
مقدسه به ط��ور کل مرتفع ش��ده و زیرساخت
های الزم برای هضم ترافیک های باالتر نیز
مهیا خواهد شد.
ام �ی ��ر م �ک��ه ع� �ن ��وان ن �م ��ود ک ��ه پ��ادش��اه��ی
سعودی هیچ محدودیت عمری ب��رای حجاج
خارج از پادشاهی ایجاد نکرده و تمام هم و
غم خ��ود را ب��رای آس��ان تر ش��دن ورود حجاج
دیگر کشورها به سعودی به کار گرفته است
و اگ ��ر م �ح��دودی �ت��ی اع �م ��ال ش ��ده اس ��ت منبع
اع �م��ال ای ��ن م �ح��دودی��ت از س ��وی ک �ش��وره��ای
م�ب��دا ص ��ورت گ��رف�ت��ه اس��ت گ�ف��ت ک��ه ب��ا وج��ود
اختالفات میان سعودی و قطر اما پادشاهی
سعودی ممنوعیتی برای ورود حجاج قطری
وضع نکرد و این قطر بود که مانع مسافرت
شهروندان خود به قصد اقامه حج شد و البته
با این وج��ود صدها تن از شهروندان قطری
توانستند از راه های مختلف حج را به جای
آورند و هیچ مشکلی در انجام مناسک از سوی
آنان پیش نیامد.
گفتنی است که در موسم امسال حج بیش
از  2.3میلیون حاجی مناسک حج را به جای
آوردند که بیش از  1.7میلیون نفر از آن ها از
دیگر کشورها ب��ه قصد زی��ارت خانه خ��دا به
پادشاهی سعودی آمده بودند.

وزیر بهداشت پادشاهی سعودی :حج امسال خالی از بیماریهای واگیردار

مکه مکرمه  :الشرق االوسط

وزی��ر بهداشت پادشاهی س�ع��ودی دكتر
توفیق الربیعه دیروز در كنفرانس خبرى عنوان
ک��رد ک��ه وزارت در ب��رن��ام��ه س��الم��ت م��وس��م حج
امسال بر سه محور اساسی تکیه کرد :جلوگیری
از گ� ��رم� ��ازدگ� ��ی ،ج �ل��وگ �ی��ری از ب �ی �م��اریه��ای
واگ�ی��ردار،آگ��اه س��ازی حجاج در زمینه اهمیت
م�ل��زم ب��ودن آن��ان ب��ه دس�ت��ورال�ع�م��له��ای وزارت
حج و عمره در خصوص طرحهای تفویجی و
هماهنگی دستههای حجاج برای جلوگیری از
آسیب و استرس گرمایی.
وی یا اش��اره به ای��ن که وزارت بهداشت
قبل از حج برای نیروهای بهداشت دورههای
آم ��وزش ��ی م �ت��راک��م در زم �ی �ن��هه��ای تشخیص
ب �ی �م��اری و م��راق �ب��ت از ح �ج��اج ب��ا ت �م��رک��ز بر
بیماریهای گرمایی و التهاب دستگاههای
تنفسی و گوارشی و تبهای خونریزی دهنده
و دیگر اتفاقاتی که ممکن است در موسم حج
بیفتد ،گذاشته بود گفت که وزارت بهداشت در
ماههای گذشته از طریق شبکههای اجتماعی
و باکمک سازمان هواپیمایی کشور از طریق
ف��رودگ��اهه��ا و خ�ط��وط پ ��رواز ش ��روع ب��ه آگ��اه
سازی به چند زبان در مورد موضوعات یاد
شده کرده بود.

وزير بهداشت پادشاهی سعودی در كنفرانس خبرى ديروز (واس)
وزی��ر ب�ه��داش��ت ت��اک�ی��د ن�م��ود «در زمینه
آمادگی برای موسم حج ،وزارت بهداشت 12
مرکز بهداشت در مناطق را مجهز ب��ه نیرو
و ام�ک��ان��ات ک��رد ت��ا هنگام رس�ی��دن ح�ج��اج به
پ��ادش��اه��ی س �ع��ودی در زم�ی�ن��ه پیشگیری از

بیماریها و درمان به آنها خدمات ارائه دهند
وهمچننی بر کارایی اقدامات پیشگیرانه در
م��رزه��ا ک ��ار ش��د و گ ��روهه ��ای وزارت ام�س��ال
ت ��وان �س �ت ��د در ک ��وت ��اه �ت ��ری ��ن زم� � ��ان خ ��دم ��ات
پیشگرانه به حجاج ارائه دهند»

وی ض� �م ��ن ب� ��رش � �م� ��ردن ای � � ��ن ن� �ک� �ت ��ه ک��ه
وزارت بهداشت  25بیمارستان (که هر کدام
ح��دودا  5000تخت خوابی اس��ت) 155 ،مرکز
ک �م��ک رس ��ان ��یه ��ای اول� �ی ��ه 180 ،آم �ب��والن��س،
کلینیکهای سیار و بیمارستان صحرایی در
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مناطق حج آماده خدمات رسانی کرده است
خاطر نشان کرد «امسال تمام بیمارستانها
و ب�ی�ش�ت��ر م��راک��ز ب �ه��داش��ت م�ج�ه��ز ب��ه شبکه
نظارت بر سالمت الکترونیکی ( )HESNشدند
همچننی وزارت با همکاری سازمان سالمت
جهانی مرحله اول سیستم هشدار اولیه برای
رویدادهای بهداشتی را راه اندازی کرد که قبل
از انتشار بیماریهای واگیر کمک به شناخت
آنها و جلوگیری از انتشار آنها میکند».
وزی� ��ر ب �ه��داش��ت س �ع��ودی ه�م�چ�ن��نی با
اش ��اره ب��ه ارق��ام��ی ک��ه حجم ب��االی ک��اری که
وزارت ب �ه��داش��ت ان �ج��ام داده اس ��ت ع�ن��وان
ک��رد از جمله ای��ن ک��اره��ا م��ی ت��وان ب��ه ده ها
گام از جمله فعالیت های زیر اشاره نمود:
معاینه  600هزار حاجی در مراکز بهداشت،
واکسیناسیون فلج اطفال  360هزار کودک
در مرزهای ورودی کشور ،واکسیناسیون
آنفوالنزای فصلی و تب مالت  480هزار نفر
از ح �ج��اج س �ع��ودی و س��اک�ن��نی م�ک��ه مکرمه
و مدینه منوره و معاینه بیش از  12هزار
مکان برای مطمئن شدن از خالی بودن آنها
از پشه و همچننی اجرای برنامههایی برای
مبارزه با ناقلهای بیماری و آفات سالمتی
در مناطق ح��ج ب��ا همکاری ش �ه��رداری مکه
مکرمه و مدینه منوره.
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عالقه خبرنگار آملانی به هنرهای اسالمی او را به حج کشاند
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
کریستیان بکر خبرنگار آلمانی
داستان مسلمان شدنش را میگوید و
از احساسات معنوی خود هنگام ادای
مناسک حج امسال به دعوت وزارت
اطالعات صحبت میکند .وی اشاره
میکند که کارش در زمینه هنرهای
نوگرا در کشورش به او کمک کرده
اس��ت که با تاثیر تمدن اسالمی بر
زیبایی شناسی هنر و مکاتبی که در
ادبیات انسانی بوجود آورد آشنا شود.
کریستیان در اب��ت��دای صحبت
خ��ود از شگفتی نسبت به اقدامات
عظیمی که در مسجد الحرام و مشاعر
مقدس صورت میگیرد سخن گفت،
و تالشهای فروان ملت سعودی در
خدمت به میلیونهاحاجی را تحسین
کرد.
کریستیان داستان مسلمان شدنش
را به مثابه دوب���اره متولد شدنش
دانست و در رابطه با مطالعهای که
راجع به دین اسالم داشته است گفت
که سالها برای افزایش اطالعاتش در
زمینه اسالم مطالع کرده است .همچنین
کارش در زمینه هنرهای نوگرا به او

کریستیان بکر خبرنگار آملانی (الشرق االوسط)
کمک کرد که تاثیر تمدن اسالمی را بر
هنر و مکاتبی که در ادبیات انسانی
بوجود آورد ،کشف کند.
وی افزود که پس از ادای عمره و

زیارت مدینه منوره در سال  2001و
همچنین ادای حج تمتع در سال 2006
کتابی تحت عنوان From MTV
 to Meccaنوشت که در آن داستان

زندگی و مسلمان شدنش را بیان کرده
است.
وی ع��ن��وان ک��ردم��ن ام���روز در
کنار دستههای حجاج خانه خدا هستم

5

و تفاوت زیاد حج امسال را با سال
 2006کامال احساس یکنم.
کریستیان همچنین گفت شرایط
اک��ن��ون ب��ا قبال خیلی ف��رق ک��رده و
پروژههای توسعهای همچون پایگاه
جمرات ،خدمات جدید و کیفیت باالی
آن و مسیرها ،همه به فضل خدا در
خدمت حجاج قرار گرفته است.
وی راجع به احساس خود از اینکه
کعبه را پس از دوازده سال دیده است
گفت احساس غیر قابل توصیفی است
و کلمات در توصیف آن نمیگنجد،
هنگامی که کعبه را دیدم از اینکه در
برابر خانه خدا –نقطه محوری جهان
اس��الم -ایستادهام احساس فروتنی
کردم .جاییکه تمام دنیا رو به آن نماز
میگذارند و میبینی که همه به دور
آن میچرخند-و در برابر خدای خود
سر تعظیم فرود آوردهاند -اینجا رنگ،
زبان و ملیت هیچ معنایی ندارد.
وی جوانان سعودی که به عنوان
عضوی از سیستم حج با اخالص و
تعهد کار میکنند و پا به پای خدماتی
همچون هماهنگی حجاج و تفویج
دستهها بین مشاعر مقدس کار میکنند
را تحسین کرد.

قهرمان املپیاد آمریکا :بهترین روزهای معنوی زندگی خود را در حج گذراندم

ابتهاج محمد ،اسالم را مانعی برای رسیدن به موفقت منیداند
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
ابتهاج محمد قهرمان المپیاد شمشیر
بازی آمریکا و عضو گروه شمشیر بازی
آن ،از پرتاب سنگ به سوی جمره در
مشعر منی اظهار خرسندی کرد.
این قهرمان جهانی در صحبتی که
با الشرق االوسط در مشعر منی داشت
گفت توسعه چشمگیر حرم مکه او را
شگفت زده کرده است.
وی از دیگر جوانب زندگی خود گفت
که از جمله آنها انتخاب شدنش به عنوان
نماینده وزارت خارجه آمریکا و سفیر
حسن نیت در حوزه توانمند سازی زنان
آمریکا و جهان ،توسط هیالری کلینتون
وزیر خارجه سابق آمریکا میباشد .و
از اینکه مهمان باراک اوباما رئیس
جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید بود
ابراز خوشحالی کرد.
ابتهاج راج��ع به ش��روع فعالیت
ورزش��ی خود گفت از دروان کودکی
مادرم مرا تشویق به ورزش کرد و به
من پیشنهاد کرد که ورزش شمشیربازی

را ب��ه ص��ورت ح��رف��های دن��ب��ال کنم؛
بخصوص که میتوانستم در این ورزش
لباسی مناسب با عقاید اسالمیام بپوشم.
ابتهاج تا به اکنون چهار مدال برنز
کسب کرده و عنوان اولین زن مسلمانی
ک��ه ب��ا حجاب در ب��ازیه��ای المپیک
تابستانی  2016در شهر ریو دو ژانیرو
برزیل شرکت کرده را کسب کرده است.
با توجه به شهرت بزرگی که ابتهاج
به دست آورد شرکت  Mattelاقدام
به ساخت عروسک باربی محجه شبیه
به چهره این قهرمان کرد .و خو ِد این
قهرمان راج��ع به این اتفاق میگوید
قطعا این اتفاق مرا بسیار خوشحال کرد
بخصوص که من از بچگی طرفدار این
عروسک بودم و االن عروسکی با شکل
و شمایل و لباس خودم میبینم و این
واقعا شگفت آور است.
ابتهاج همچنین عنوان میکند به
خاطر شهرتی که دارم دو کتاب نوشتم
و کتاب دوم من هفته پیش منتشر شد
که راجع به موانع روانی همچون یأس
و افسردگی میباشد که زنان با آنها

روبرو میشوند .خود من نیز این موانع
را به نوعی تجربه کرهام و هدفم این
بود که به دیگر زنان برای غلبه بر
آنها کمک کنم.
ابتهاج همچنین ذکر کرد که شهرتش
باعث شد تا چهار سال پیش ،شرکتی
برای طراحی لباس زنانه تأسیس کند
و خودش به عنوان مدل لباس در آن
فعالیت کند.
ابتهاج باز هم از حال و هوایی که در
حج دارد میگوید تا عمر دارم لحظاتی را
که در مشاعر مقدس میان مکه و مدینه
تجربه کردم ،فراموش نمیکنم .واقعا
منظره زیبا و چشم نواز مسجد الحرام،
بعد از توسعه مرا شگفت زده کرد .این
توسعه باعث شده بود که مسلمانان
به راحتی نماز خود را بجا آورده و
طواف کنند ،همچنین احساس آرامش و
امنیتی که در مدینه منوره تجربه کردم
از خاطرم نخواهد رفت.
ابتهاج در آخر میگوید علیرغم
خوشحالیام از ادای اکثر مناسک حج،
اندوهگینم؛ چرا که مجبور به ترک جایی

ابتهاج محمد قهرمان املپیاد شمشیر بازی آمریکا (الشرق االوسط)
هستم که احساس معنوی خاصی که تا
به حال نداشتهام را در آن تجربه کردم.
قهرمان
الزم به ذکر است که این
ِ
المپیاد ،در زمینه علمی نیز موفق
بوده است و دارای مدرک دانشگاهی

میباشد .وی  4دسامبر  1985در
شهر مپلوود ایالت نیوجرسی آمریکا
متولد شد .پدرش ایجوین محمد پلیس
و مادرش معلم دوره ابتدائی بود و 4
خواهر و برادر دارد.

وأذن في الناس بالحج
بزرگترین دیوار نوشت در منا؛
مکانی برای ابراز احساسات حجاج
مشاعر مقدسه :
({الشرق األوسط})
بیش از دو ه��زار حاجی زن
و م��رد از خ��ان��واده ه��ای شهدای
ف �ل �س �ط �ی �ن ��ی و م � �ص � ��ری ک � ��ه در
ق��ال��ب ط��رح مهمان خ��ادم حرمنی
شریفنی حضور پیدا ک��ردن��د ،بر
روی دیوارنوشت منا به نگارش
اح � �س� ��اس� ��ات خ � � ��ود از ح � �ض� ��ور در يكى از حاجيان در حال ديوارنويسى (واس)
سرزمنی پرداختند .به گزارش الشرق
ح� � ��اج ع� ��ادل� ��ي ال � � �ی � � ��ازوري در ای ��ن
االوس��ط ،آنها در نوشته های یادگاری
خود ضمن ابراز شور و شعف از زیارت دی��وارن��وش��ت ب��ه ی��ادب��ود ن��وش�ت��ه اس��ت:
اماکن مقدس در سرزمنی وحی از مهمان دس� �ت ��اورده ��ای ب � ��زرگ ب � ��رای ح�ک��وم�ت��ی
نوازی ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم بزرگ با مردانی بزرگ ..از خادم حرمنی
حرمنی شریفنی (حفظه الله) و همچننی شریفنی و مردان آن تشکر می کنیم .حاج
تامنی امکانات الزم ب��رای ادای مناسک ع�ب��دال�ع��زی��ز ال�ع�م��ران ن�ی��ز ن��وش�ت��ه اس��ت:
حج تقدیر و تشکر کردند.
ملک سلمان متشکریم.
�ا
�
ن
�
م
در
�ت
�
�
ش
�و
ب ��زرگ �ت ��ری ��ن دی� ��وارن� �
یک حاجیه فلسطینی نیز این گونه
برای
معکوس
همزمان با آغاز شمارش
ابراز احساسات کرده است :تشکر مادر
پ��ای��ان آم� ��دن ح �ج��اج از م�ش�ع��ر م �ن��ی به شهید محمد جمال جوده از خادم حرمنی
م�ن�ظ��ور ادای ط ��واف وداع ت��وس��ط ط��رح ش��ری�ف��نی ب ��رای م�ه�م��ان��وازی و استقبال
مهمان خ��ادم حرمنی شریفنی زی��ر نظر پ��ذی��را ب��اش �ی��د .ح ��اج زی ��اد ن�ص�ی��ب نیز
وزارت امور اسالمی ،تبلیغ و ارشاد راه نوشته اس��ت :از پ��ادش��اه ،دول��ت و ملت
سعودی برای مهمانوازی متشکریم.
اندازی شده است.

راهنمایی بیش از  155هزار حاجی
در دومین روز عید توسط پیشاهنگان

مکه مکرمه {( :الشرق األوسط})
اعضای پیشاهنگی پادشاهی
ع��رب��ی س �ع��ودی مستقر در ام��اک��ن
مقدس  155ه��زار و  445حاجی از
ملیت های مختلف را در دومنی روز
عید در قالب اردوگ��اه های خدمت
ع �م��وم��ی ب ��ه ح �ج��اج راه �ن �م��ای��ی و
ارش� ��اد ک��ردن��د .ب��ه گ� ��زارش ال�ش��رق
االوسط ،بنابراین آمار ،پیشاهنگان
 15هزار و  60حاجی گمشده به محل عضو پيشاهنگی در حال راهنمايى
حجاج (واس)
استقرار خود رسانیده اند و بیش از
 5هزار و  348بازدید انجام داده اند.
انجمن پیشاهنگی به منظور ارشاد و راهنمایی در دومنی روز عید تا صبح روز
پنج شنبه بیش از هزار و  200پیشاهنگ ،سیار و فرمانده در قالب  8مرکز ارشادی در
مشعر منی بسیج کرده است ،عالوه بر این مراکز ارشاد سیار و اورژانس سیار را طبق
برنامه زمان بندی شده و الکترونیک مستقر کرده است .مسئول اردوگاه های خدمت
عمومی در پادشاهی عربی سعودی در این باره توضیح داد :بیش از یک میلیون نقشه
راهنمایی در میان حجاج توزیع کردیم عالوه بر این این نقشه در قالب اپلیکیشن در
اختیار کاربران قرار دادیم .از سوی دیگر نقشه راهنمایی را در قالب بیلبورد در مکان
های مختلفی در منا نصب کردیم.
عبدالله بن سلیمان الفهد افزود :این نقشه ضمن آشنا کردن حجاج با چادرهای
محل استقرار خود ،منجر به کاهش تعداد گمشدگان شده است.
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گشت  313ساعته هواپیماهای امنیتی سعودی در آسمان سرزمین وحی
لندن {( :الشرق األوسط})
بالگردهای هوانیروز پادشاهی عربی
سعودی تا پایان روز یازدهم ذی حجه313 ،
ساعت در قالب  542پرواز به گشت هوایی
در آسمان سرزمنی وحی شامل مکه مکرمه،
مدینه منوره و مشاعر مقدس پرداختند.
ب��ه گ ��زارش ال�ش��رق االوس ��ط ،ای��ن گشت
ها که زیر نظر واحدهای امنیتی و نظامی
مستقر ص��ورت گ��رف�ت��ه ،ب��ه منظور نظارت
ب��ر حسن ج��ا ب��ه جایی و حرکت حجاج در
م�ش��اع��ر م �ق��دس و ب�ی��ت ال �ل��ه ال �ح ��رام ،رص��د
وضعیت امنیتی و وضعیت ت��ردد حجاج
و نیز نظارت بر حمل و نقل و جابه جایی
م��اش��نی ه��ا و اف��راد در منطقه م��رک��زی حرم
مکی و راه های منتهی به آن صورت گرفت.
ب �ن��ا ب ��ه گ � � ��زارش ف ��رم ��ان ��ده ��ان ن�ظ��ام��ی
م �س �ت �ق��ر در ام� ��اک� ��ن م � �ق� ��دس ،ب ��ال �گ ��رده ��ای
مجهز ه��وان�ی��روز ب��ه تجهیزات پزشکی در
 20ماموریت اورژان �س��ی و انتقال اف��راد به
بیمارستان ها شرکت کردند.
ه �م �چ �ن��نی ب �ی��ش از  21ه �ل �ی �ک��وپ �ت��ر در
اج � ��رای م��ام��ورم �ی��ت ه ��ای م �ح��ول��ه در مکه
مکرمه ،مشاعر مقدس و مدینه م�ن��وره به
م �ن �ظ��ور خ ��دم ��ات رس ��ان ��ی ب ��ه ح �ج��اج طبق
برنامه ریزی صورت گرفته و نظارت بر آن
شرکت کردند.

دو خلبان نيروى هوايى سعودى در مكه (واس)

دانشجویان دامپزشکی دانشگاه القصیم بر ذبح در مشاعر نظارت می کنند
مکه مکرمه {( :الشرق األوسط})
 30دانشجوی رشته دامپزشکی دانشکده
ک � �ش� ��اورزی ،دام �پ��زش �ک��ی دان �ش �گ��اه ال�ق�ص�ی��م
سعودی در طرح ملی نظارت و بهره برداری
از ذب��ح و گ��وش��ت ق��رب��ان��ی ح��ج ام�س��ال شرک
کردند.
به گ��زارش الشرق االوس��ط ،دانشجویان
دانشگاه شهر قصیم در مرکز کشور در بازه
زمانی ابتدای ذی حجه تا پایان موسم حج

در  13ماه جاری در چارچوب خدمات رسانی
ب��ه م�ی�ه�م��ان��ان س��رزم��نی وح ��ی در ای ��ن ط��رح
مشارکت می کنند.
در همنی باره ،استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه القصیم گفت :دانشجویان موظف
شدند که نسبت به دریافت و آزمایش همه
ذب��ح ه��ا ک��ه از ط��ری��ق ک�ش�ت��ارگ��اه ش�م��اره  4و
همچننی ن�ظ��ارت ب��ر همه دام ه��ای وارده به
این کشتارگاه اقدام کنند.
او ب ��ا اش� � ��اره ب ��ه ای �ن �ک��ه ف �ق��ط دام ه��ای

حایز شرایط شرعی و دامپزشکی وارد این
کشتارگاه می شوند اف��زود :دانشجویان در
عنی حال تجربه خوبی در مدیریت کشتارگاه
ه��ا ک�س��ب ک ��ردن ��د .ای ��ن اس �ت��اد دان �ش �گ��اه با
اش ��اره ب��ه ممنوعیت چ�ه��ار س��ال��ه ذب��ح شتر
در موسم حج به منظور جلوگیری از انتشار
وی��روس کرونا در میان حجاج اضافه کرد:
ای��ن ممنوعیت فقط در زم��ان موسم ح��ج در
شهرهای مکه و مدینه جاری است ،بنابراین
فقط گاوها بررسی و آزمایش می شوند.

کاهش  15درصدی قیمت دام در مدینه منوره در عید قربان

مدینه منوره {( :الشرق األوسط})

همزمان با روز سوم عید قربان امسال
در مدینه منوره بازار دام وجها پایان این
ش �ه��ر ش��اه��د ک��اه��ش  ۱۵درص � ��دی قیمت
نسبت به روز اول بود.
به گزارش الشرق االوسط روز سوم عید
قربان نیز در مدینه منوره شاهد استقبال
گسترده شهروندان از ب��ازار چارپایان با

هدف قربانی کردن به مناسبت عید قربان
بود اما با این وجود قیمت دام نسبت به
روز نخست با کاهشی معادل  ۱۵درصد
روبرو شد.
گزارشهای میدانی حکایت دارد که
قیمت گوسفند نوع حری در بازار مدینه
دیروز بنی  ۱۲۰۰تا  ۱۵۰۰ریال سعودی
ب ��رآورد میشد و قیمت گوسفند نوع
ن�ع�ی�م��ی ن �ی��ز م �ی��ان  ۷۰۰ت ��ا  ۹۵۰ری ��ال

ب��رآورد میشد .یکی از فروشندگان با
اش��اره به این که ب��ازار دان در روزهای
عید قربان یکی از بازارهای پرفروش
سال است علت پاینی آمدن قیمت دام در
روز سوم عید را پاینی آم��دن تقاضای
دام نسبت به دو روز اول عید شمرده
و گفت که با این وجود قیمت دام هنوز
به زمان پیش از عید قربان بازنگشته
است.
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مكه مكرمه :الشرق األوسط
مسجد بیعت در  500متری جمرات در مکه
مکرمه واقع شده است که حجاج با حضور در
منطقه جمرات از این مسجد که نخستنی بیعت
در اس ��ام در ای��ن م�ک��ان ان �ج��ام گرفته اس��ت و
اهمیت تاریخی دارد ،بازدید میکنند.
ای��ن مسجد دارای مصایی ب ��دون سقف
است و تنها یک محراب و یک حیاط بزرگ دارد
و در مکانی نزدیک مکه مشرف به منطقه منا
از ناحیه شمالی در سفح جنوبی در نزدیکی
شعب االنصار یا شعب البیعه واقع شده است.
به عبارت دیگر؛ مسجد البیعه در سمت چپ
کسی قرار دارد که به منا میرود و میان آن و
عقبه فاصلهای اندک است و مکان آن به ِش ْعب
البیعه و ِش ْعب االنصار شهرت دارد.
تاریخ ساخت مسجد بیعت به سال ۱۴۴
هجری قمری باز میگردد .این مسجد در زمان
خلیفه عباسی «ابوجعفر املنصور» در مکانی
که نخستنی بیعت اسام صورت گرفته است،
ساخته شد.
دو کتیبه در آن به یادگار مانده که روی
یکی از آنها نوشته شده؛ به دستور عبدالله
– امیراملؤمننی(اشاره به خلیفه عباسی) ،این
مسجد ساخته ش��ده و در آن دو رواق از دو
جهت ش��ام��ی و یمانی ب��ه ط��ول  23ذرع و به
عرض  14.5ذرع که هرکدام به واسطه سه گنبد
مسقف شده اند؛ دارای دو در و طول مسجد از
محراب تا آخرین ایوان تقریبا  38ذرع است.
این مسجد همچنان بخشی از مساحت و
نقوش باستانی و سنگ نگاره های تاریخی
خ ��ود را ح�ف��ظ ک ��رده اس ��ت؛ ب��ه ط ��وری ک��ه یک
نقش ن�گ��اره آن ت��اری��خ ع�م��ارت آن را ثبت می
کند و آخرین یادگار آن دوره مصادف با 625
ه� .است.
ب� �ی� �ع ��ت اول ع� �ق� �ب ��ه ،در س� � ��ال دوازده � � � ��م
ب� �ع� �ث ��ت(621م) ،در م��وس��م ح��ج در ای ��ن م�ک��ان

مکه مکرمه :عبد اهلادي حبتور

مسجد بيعت در مكه ولوح سنگى مزين به آيات قرآن (واس)
صورت گرفت .دوازده تن از هفت خانواده دو
قبیله اوس و خ��زرج در عقبه با پیامبر(ص)
دی � � ��دار ک ��ردن ��د و اس� � ��ام آورده و ب ��ا رس ��ول
خ ��دا(ص) بیعت ک��ردن��د .بیعت دوم در عقبه
نیز در موسم حج سال سیزدهم بعثت(622م)،
در محل مسجد البیعه واقع شد.
در ای��ن بیعت  73ت��ن زن و م��رد از اه��ال��ی
مدینه منوره حضور داشتند و از پیامبر اکرم
(ص) خواستند ت��ا ب��ه مدینه هجرت کنند و

گفتند :تا چه زمانی بگذاریم رسول الله (ص)
در کوه های مکه مورد تعقیب و گریز بماند.
ای��ن بیعت به بیعت کبری مشهور شد و ابو
جعفر املنصور در سال  144ه� (761م) مسجدی
در محل بیعت ساخت؛ همان گونه که در کتیبه
ای ک��ه همچنان روی دی��وار مسجد ب��ه سمت
قبله در خ��ارج از آن ثبت شده است در حالی
که دارای یک حیاط روباز و با سایه بانی رو
به جلو است.

برکه زبیده؛ مهندسی اسالمی در  1200سال پیش

برکه زبیده که در منتهی الیه کوه های حجاز
واقع است ،نمونه برجسته ای از مهندسی معماری
اس��ام��ی در دوره ع �ب��اس��ی ش �م��رده م��ی ش ��ود که
توانست در  1200سال پیش آب را از وادی نعمان
به مکه مکرمه برای پایان دادن به بحران بی آبی
در زمان ادای مناسک حج منتقل کند.
ف��واز ال��ده��اس م��ورخ س�ع��ودی در ای��ن ب��اره به
«الشرق األوسط» می گوید« :برکه زبیده شاهدی
بر نبوغ مهندسي معماري اسامي و بر چگونگی
قدرت محاسبه نسبت و جریان آب به مکه مکرمه
است».
بركه زبیده از بركه هاي معروف شهر مكه که
به (زبیده بنت جعفر بن منصور) همسر هارون

ال��رش�ی��د خلیفه عباسي منسوب اس��ت .ای��ن برکه
از وادی نعمان در منتهی الیه کوه های حجاز به
واسطه کانال های آبی با عمق  40متر در زیرزمنی
ساخته ش��ده ب��ا سنگ ترمیناتور سرچشمه می
گیرد و با طراحی دقیقی به مشاعر مقدس در سطح
زمنی می رسد و حجاج از آن سیراب می شدند.
الدهاس با اش��اره به کم آب ب��ودن مکه مکرمه
از زمان حضرت ابراهیم (علیه السام) تا پیدآمدن
چ ��اه زم ��زم م��ی اف ��زای ��د« :ه �ن �گ��ام ف��رارس �ی��دن دوره
خافت عباسی ،زبیده قصد داش��ت آب را به مکه
منتقل کند ،او در اب�ت��دا آب برکه حننی ک��ه ام��روز
ب��ا ن��ام «ش��رائ��ع» م�ش�ه��ور اس��ت را ب��ه م�ک��ه رس��ان��د
و بسیاری از چ��اه ها و چشمه ه��ای آن منطقه را
خ��ری��داری و عملیات لوله کشی را انجام داد ،اما
پس از مدتی متوجه شدند که آب این برکه توانایی

رفع نیاز را ندارد ،آنها به این فکر افتادند تا آب را
از کوه های هدی در منطقه پرباران وادی نعمان
منتقل کنند».
او ادامه داد :زبیده دستور داد تا اقدام به ساخت
سد در آن کوه ها کنند سپس آب را به واسطه لوله
هایی با شیوه ای عجیب به مکه برسانند ،هنگامی
ک��ه ب��ه ک��وه الرحمه رس�ی��د مشاهده ک��رد ک��ه آب به
حجاج در عرفات رسیده است ،پس از آن آب از کناره
کوه ها به سمت مکه جریان پیدا کردند .این برکه تا
دوره ای نزدیک آب را منتقل می کرد و اکنون آثار
آن در میانه مسیر طائف – مکه مکرمه باقی است.
از کارهای ماندگار زبیده می توان به ساخت
حوضچه ها و کانال های آبرسانی به حجاج در
مسیر عراق به مکه است که به «درب زبیده» معروف
شده ،اشاره کرد؛ درب یا مسیر زبیده در مرزهای

شمالی عربستان که در آن استراحتگاه ها و کانال
های آب برای تأمنی آب زائران ایجاد شد .این مسیر
از کوفه در عراق تا عربستان کشیده شده .به گفته
ک��ارش�ن��اس��ان در س��اخ��ت ای��ن مسیر از روش های
بسیار علمی و مهندسی بی نظیری استفاده شده
است.
زمان ساخت آن  10سال طول کشید و  51انبار
آب زیرزمینی را در خ��ود ج��ای داده اس��ت .زبیده
مجبور شد برای تکمیل این طرح سرنوشت ساز
همه دارائی های خود را بفروشد.
ملک عبدالعزیز (رحمه الله) همچننی در اواخر
دهه چهل قرن بیستم دستور داد تا انبارآب های
برکه زبیده ترمیم شوند و دولت کنونی سعودی
مطالعات زیادی برای احیای برکه زبیده در حال
انجام است.

وأذن في الناس بالحج

ASHARQ AL-AWSAT

جمعه  2شهریور 1397

میزبانی از مهمانان خادم حرمین شریفین برای ادای رکن پنجم اسالم

8

با یک پا و قلبی داغ دیده  ..پیرمرد  80ساله یمنی آرزوی خود در رفنت به حج را برآورده میکند
مىن :طارق الثقفي
علی سعد الخضمی پیرمرد  80ساله از
استان ریمه یمن ،در تظاهراتی مساملت آمیز
علیه علی عبدالله صالح یک پای خود را از
دست داد؛ همینطور که تظاهرات کنندگان
به سمت صنعا پیش میرفتند و شعارهای
مطالبه حکومت دموکراتیک سر میدادند
رگبارها آنان را نشانه گرفت و چند گلوله
به پای این پیرمرد اصابت کرد.
گ�ل��ول��هه��ای��ی ک��ه در س��ال  2011ب��ه پ��ای
الخضمی خ��ورد او را زم��ن زد و اورژان��س
او را به یکی از بیمارستانهای صنعا برد
که در اثر آن مجبور به قطع پای وی شدند
و هم اکنون او باید با یک پا زندگی خود
را ادامه دهد.
ال �خ �ض �م��ی ای � ��ن ب� ��رخ� ��ورد دول� � ��ت .ق��ت
ی�م��ن را ب��ه ع �ن��وان ی�ک��ی از وح�ش�ی��ان��هت��ری��ن
برخوردهای دولت در مواجهه با اعتراض
ک�ن�ن��دگ��ان ت��وص�ی��ف ک ��رد .اع �ت��راض��ی ک��ه در
راب�ط��ه ب��ا اص��اح وضعیت یمن ،مقابله با
ب �ی �ک��اری ،ش��رای��ط ب��د و ف��اس��د اق �ت �ص��ادی،
تغییر ایجاد شده درقانون اساسی توسط
حکومت و برکناری علی عبدالله صالح از
قدرت صورت گرفت.
وی در مورد اینکه علیرغم مصدومیتش،
فرصتی پیش آمد تا فریضه حج را با یک پا،
بجا بیاورد گفت پادشاهی سعودی کشوری
صلح طلب است و سعی در اتحاد کشورها
و عدم ایجاد تفرقه میان آنها دارد .ایستادن
کشورهای ائتاف به فرماندهی عربستان،
در کنار حکومت قانونی یمن از یک سو و
خدماتی که به حجاج ارائه میدهد از سویی
دیگر باعث دلگرمی ما میباشد.
الخضمی در ادامه داستان خود میگوید
که همه م��ردم یمن در مراحل اولیه انقاب
شرایط مادی سختی را تجربه کردند که این

حركت حجاج در رمى جمرات (واس)
امر منجر به قیام پیر و جوان در تظاهراتی
مساملت آمیز علیه اوض��اع بد سیاسی شد
که خواستار اصاحات سیاسی و قانونی
و محقق شدن دموکراسی بودند.
ال �خ �ض �م��ی ه �م �چ �ن��ن گ �ف ��ت ک� ��ه ب� ��دون
استثناء تمام استانها و شهرهای یمن -
بخصوص بعد از سرکوبی شورش جنوب
یمن -از ش��رای��ط ب��د اق�ت�ص��ادی و اجتماعی
ک��ه منجر ب��ه فقر و بیکاری ش��ده ب��ود رنج
میبردند .وی توضیح داد که اغلب یمنیها
زی��ر خ��ط ف�ق��ر زن��دگ��ی م��یک��ردن��د و از اینکه

حزب حاکم از قدرت کنار نمیرفت ناراحت
بودند؛ چرا که علی عبد الله صالح از سال
 1978بر یمن حکومت میکرد و همه نگران
بودند که مبادا این حکومت موروثی شود.
الخضمی در مورد رنجهایی که کشید
ن�ی��ز م��یگ��وی��د ب��رخ��ورده��ای وح�ش�ی��ان��ه در
استان مأرب به اوج خود رسید و مبارزان
یمنی ب��ه ی ��اری ب� ��رادران خ��ود در ای��ن قیام
مهم برخاستند .وی تاکید کرد که بیشتر
مردم یمن فرزندان خود را به پیوسنت به این
جبهههای استراتژیک و سرنوشت ساز در

جهت تحقق پیروزی تشویق کردند و همن
هم باعث شد که خود او نیز پسر بزرگش
را که به تازگی ازدواج کرده بود ترغیب به
ش��رک��ت در ق�ی��امه��ای م ��أرب ک�ن��د و در سیل
همن قیامها علیه حوثیها و پیروان صالح
در سال  2016بود که کشته شد.
ع�ل�ی��رغ��م داغ از دس��ت دادن ف��رزن��دش،
مردی پرتوان و قاطع به نظر میرسید .او
درب ��اره ای��ن ات�ف��اق��ات ب��ا تاکید م��یگ��وی��د که
این کارها همه برای حمایت از وطن ،حفظ
شأن و عزت یمن و همچنن حفاظت از یمن

عربی در برابر استعمار منفور فارسی بود
که هدفی جز ایجاد تفرقه میان کشورهای
ع��رب��ی و پ��ای�م��ال ک ��ردن زح �م��ات م �ب��ارزان و
ک �ش��ان��دن ای ��ن اس �ت �ع �م��ار در دل پ��ادش��اه��ی
سعودی ندارد تا مقابله بزرگ خود را علیه
سعودی ش��روع کند؛ اتفاقی که یمنیهای
شریف با آن موافق نیستند؛ که پای تهران
و دس� ��ت ن �ش��ان��دهه��ای��ش ب ��ه ش �ب��ه ج��زی��ره
عربستان باز شود و این استعمار به دست
کشورهای ائتاف و یمنیهای غیور و وطن
پرست ،سرکوب خواهد شد.

