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حوثی ها در موسم حج ۵ موشک به سمت سعودی شلیک کردند 
فرار سرکردگان حوثی از احلديده در پی حمالت ائتالف

ائتالف عربی: از »ترويج داستان سرايی حوثی ها« در جامعه جهانی متعجبيم

لندن: الشرق االوسط

بيان  با  ايرانی  حجاج  سرپرست  و  فقيه  ولی  مناينده 
اينکه ديپلماسی حج می تواند به بهبود شرايط سياسی 
، اظهار کرد: ايران و  بنی تهران ورياض کمک کند 
سعودىدو کشور بزرگ منطقه هستند و می توانند 
مسائل خود را با گفتگو حل و مشکالت را به حداقل 

برسانند.
اطالع رسانی  پايگاه  از  نقل  به  ايسنا  گ��زارش  به 
عسکر  قاضی  سيدعلی  واملسلمنی  حج،حجت االسالم 
سخن  مکرمه  درمکه  خربنگاران  درجمع  ک��ه  
با  حج  درم��وض��وع  که  همانگونه  می گفت،افزود: 

گفتگو و تعامل طرفنی توانستيم برنامه های خود را 
به خوبی پيش بربيم، اگر به همنی گونه نيز برای 
بهبود شرايط سياسی بنی دو کشورعمل شود، نتيجه 

بخش خواهد بود.
سرپرست حجاج ايرانی با اشاره به نشست ها و ديدارهايش 
، ابراز اميدواری  با مقامات سعودی درموسم حج امسال 
کرد برگزاری خوب حج امسال زمينه ساز بهبود روابط 
دو کشورشود و طرفنی برای روابط درازمدت با هم وارد 

گفتگو شوند.
وی با بيان اينکه خصومت و دشمنی دو کشور ايران و 
سعودى را به نقطه مطلوب نخواهد رساند، تصريح کرد: 
حال که فتنه داعش ازمنطقه برچيده شده است ما بايد 

بدنبال هدف بزرگرت باشيم و با کشورهای همسايه 
خود يک احتاد منطقه ای تشکيل دهيم.  

وی درادامه به چند منونه از بهبود شرايط خدمات رسانی 
به حجاج ايرانی، ازجمله در نقل و انتقال و زمانبندی رمی 
جمرات حاجيان ، تسهيالت درصدور ويزا ، بهبود وضعيت 
عبور و مرور در مکه و توسعه مسجداحلرام اشاره کرد.
وی اضافه کرد: احداث خط ريلی برای مشاعر و بنی 
دو شهر مدينه به مکه و همچننی طرح های  حوزه های 

بهداشت و درمان بايد شتاب بيشرتی بگرید.
سرپرست حجاج ايرانی ي��ادآور شد برخی نارسايی ها 
مانند بحث نظافت و ... موضوعی نيست که بتوان زائر 
را قانع کرد و اين برای مسلمانان که در آموزه هايشان 

به مسئله نظافت تاکيد زيادی شده ، پسنديده نيست.
وی گفت: هدف ما همکاری برای بهرت برگزار شدن 
حج است و تالش خواهيم کرد نظرات و پيشنهادهای 
خود را جمع بندی کنيم و در اختيار طرف سعودی قرار 

دهيم.
به  همچننی  عسکر  قاضی  واملسلمنی  حجت االسالم 
صدور ويزای الکرتونيک و ايجاد سهولت بيشرت در دو 
فرودگاه مدينه و جده در روند ورود و خروج حجاج 
ايرانی اشاره کرد و گفت: نقاط مثبت را  بايد بگوييم 
و برای نقاط منفی هم  راه حل عملی ارائه کنيم و قطعا 
همکاری کشورهای اسالمی می تواند به بهرت برگزار 

شدن حج کمک کند.

قاضی عسگر: ایران و سعودى می توانند مشکالت خود را با گفت وگو حل کنند

مزار »سيد الشهدا« در 
صدر مکان های مذهبی 

پربازديد حجاج در 
مدينه منوره 

)صفحه 4(
سه شنبه 6 شهريور 1397

رياض : الشرق االوسط

 سخنگوی رسمی ائتالف عربی حمايت از 
دولت قانونی مین با اعالم اينکه حوثی ها 
از سال 2015 تاکنون، 182 موشک به سمت 
سعودی پرتاب کردند که 5 تای آن ها در 

موسم حج بود، گفت: 
از  ائتالف،  مشرتک  نریوهای  فرماندهی 
برخی اظهارنظرهای مسئوالن سازمان ملل 

متحد، شگفت زده هستند.
به گ��زارش الشرق االوس���ط،  سرهنگ 
اوت در  املالکی که دوشنبه 30  ترکی 
کنفرانسی خربی در رياض سخن می گفت 
افزود: »آن ها به دليل ادعاهای باطل، مواضع 

اشتباهی می گریند«.
او تاکيد کرد که دليل حادثه بمباران 
بازار ماهی، حوثی ها بودند و روايتی که 
آن ها ترويج می کنند، اشتباه است. او گفت 
که محيط صنعا، برای فعاليت موسسه های 

مرتبط با سازمان ملل متحد، مناسب نيست.
املالکی گفت که »راهکارهايی توسط 
ائتالف عربی در ح��ال اج��را ش��دن اس��ت و 
پذيرای هرگونه متاسی از سوی هر موسسه 
که  ک��رد  تاکيد  او  هستيم«.  بنی املللی 
بايد در اين زمينه بی طرفی، پايبندی به 
ارزش های سازمان ملل متحد و عدم سکوت 
رعايت  بايد  حوثی ها  جتاوزهای  برابر  در 

شود.
سخگوی ائ��ت��الف ع��رب��ی گ��ف��ت: »هيچ 
بيانيه ای از سوی سازمان ملل متحد درباره 
تصرف انبارهای اين سازمان توسط حوثی ها 

منتشر نشد«.
او تاکيد کرد که گذرگاه های انسانی 
در مین با متام توان در خال کار کردن 
هستند و مجوزهای هوايی، زمينی و دريايی 

بدون توقف صادر می شود.
املالکي درباره آخرين حتوالت و پيشروی 
نریوهای ارتش مین با پشتيبانی ائتالف در 

شماری از مناطق هم سخن گفت.
او گفت که شبه نظاميان حوثی از سال 
ب��ه سمت  ت��ا ک��ن��ون، 182 موشک   2015
سعودی پرتاب کردند که 5 تای آن ها در 

موسم حج بود.
مناطق  از  شبه نظاميان  ک��ه  اف���زود  او 
حمايت شده برپايه قانون بنی املللی استفاده 
می کنند و همچننی از غرینظاميان برای 
اجتناب از قرار گرفنت در معرض حمالت 

ائتالف، بهره می برند.
زندان  يک  از  »حوثی ها  گفت:  املالکی 

برای آموزش تروريست ها استفاده می کنند، 
تریاندازها  تک  به  مسکونی  اماکن  در 
آموزش می دهند و همچننی از مدارس استفاده 

می کنند«.
او اف��زود که ائتالف به هدف ق��رار دادن 
سکوهای پرتاب موشک شبه نظاميان ادامه 

می دهد. 
از سوی ديگر، استاندار احلديده مین در 
گفت و گوی تلفنی با الشرق االوسط 
گفت: ايران علنا به تسليح حوثی ها از 

راه دريا اقدام می کند و آنها با استفاده 
سمت  به  ارتش  پيشروی  توقف  دوره  از 
مرکز به امدادرسانی با سالح پرداخته 

است.
شبه  گ��ف��ت:  همچننی  ال��ط��اه��ر  حسن 
کارگریی  به  با  کودتاچی  نظاميان 
مزدوران آفريقايی خود تعداد زيادی سالح 
وارد کشور کرده و از اين افراد با پول 

سپری برای خود درست کرده است. 
وی همچننی اف��زود: منی ت��وان به نقش 

فرستاده سازمان ملل اميد بست اما چاره 
ای جز عملياتی کردن قطعنامه سازمان 

ملل وجود ندارد. 
سرکردگان  ف��رار  از  احلديده  استاندار 
ائتالف  از احلديده در پی حمالت  حوثی 
خرب داد و اضافه کرد: عمليات اطالعاتی 
ائتالف در شناسايی فرماندهان درجه يک 
و دو حوثی ها تاکنون موفقيت آميز بوده 
است و بايد تاکيد که تا پاکسازی کامل 

مناطق اشغال شده ادامه می دهيم.

نقشه اماكن ورود كمك هاى بشر دوستانه از سوى نيروهاى ائتالف با رنگ هاى آبى وسبز )»الشرق األوسط«(

 كنفرانس خبرى سخنگوی رسمی ائتالف 
عربی در رياض ديروز  )إ.پ.أ(
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متجید معاون رئیس جمهور غنا از زحمات سعودی در خدمت به حجاج

مهمانان طرح خادم حرمین شريفني: حج باعث التیام زخم ها شد

مدینه منوره : الشرق االوسط

حج بیت الله و شرف زی��ارت حرمنی شریفنی 
نعمتی بزرگی است که الله تعالی برای بندگانش 
ارزان������ی ف���رم���وده اس����ت، م��ی��ل��ی��ون ه���ا م��س��ل��م��ان در 
سراسر این گیتی پهناور برای رسیدن به مسجد 
ال��ح��رام و مسجد نبوی لحظه ش��م��اری م��ی کنند، 
ادای رک��ن پنجم اس��ام آرزوی ه��ر مسلمان اس��ت، 
الله متعال برخی از بندگانش را برای هموار سازی 
زمینه وص��ول بندگان دیگرش به سرزمنی وحی؛ 
فراهم می س��ازد. برنامه میهمانان خ��ادم حرمنی 
شریفنی یکی از نعمت های الهی است که ساالنه 
توسط این برنامه زمینه انجام فریضه حج برای 

چندین هزار مسلمان میسر می گردد.
به گزارش الشرق االوسط، امسال نیز تعدادی 
از م��س��ل��م��ان��ه��ا ب���ه وس��ی��ل��ه ای���ن ب��رن��ام��ه ش���رف حج 
بیت الله را حاصل نمودند، هرکدام از آنها برای 
ای��ن آرزو، حکایتی دارد که توجه تان  رسیدن به 
را به خ��وان��دن دل گفته ه��ای دو تن آن��ان معطوف 

می داریم.
سروان محمد علی یکی از افسران ارتش ملی 

ب��ه میزبانی برنامه  ام��س��ال را  یمن اس��ت ک��ه ح��ج 
خادم حرمنی شریفنی بجا آورد. وی در یک حمله 
ای خمپاره ای تروریستان حوثی م��ورد حمایت 

رژیم ایران از ناحیه چشم و رانش مجروح شد.
م��ح��م��د ع��ل��ی ح��ک��ای��ت��ش را از م��ق��ر م��ی��ه��م��ان��ان 
برنامه خادم حرمنی شریفنی در مدینه منوره چننی 
بیان می کند: خدا را شاکرم که من را از مرگ محقق 
نجات داد، من در یکی از بیمارستانهای دولتی 
در شهر ش��روره در جنوب سعودی تحت درم��ان 
قرار که به دستور شاهزاده محمد بن سلمان بن 
ب��ه بیمارستان  عبدالعزیز جهت پیگیری درم���ان 
ای��ن  ن��ی��روه��ای مسلح در ط��ای��ف منتقل ش���دم، در 
بیمارستان 4 عمل جراجی بر روی ران��م صورت 
گرفت، و چشمم نیز 2 بار عمل شد، که به حمدو 
ب��ا اهتمام و توجه کشور انسانیت  منت الهی و 
بینایی ام را باز یافتم و زخم هایم نیز شفا یافت، 

و به لطف الله موفق به ادای فریضه حج شدم.
س��روان محمد علی، از خ��ادم حرمنی شریفنی 
ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد ش��ان بابت 
خماتی ارزن��ده ی که به مسلمانان و حجاج بیت 

الله، انجام می دهند، تشکر و قدردانی کرد.

امجد زک��ارن��ه حاجی دیگری اس��ت که آرزی��ش 
برای ادای فریضه حج توسط برنامه خادم حرمنی 
شریفنی برآورده شد، وی شهروند فلسطینی است.

امجد زک��ارن��ه در ب��اره قدومش به حج گفت : 
امسال فرصت انجام رکن پنجم اسام به لطف الله 
ب��ا اه��ت��م��ام خ���ادم ح��رم��نی شریفنی رهبر  تعالی و 
عربستان سعودی که همواره از ملت فلسطنی و 
اس��ی��ران شهدای فلسطینی حمایت و پشتیبانی 

کرده است، برایم میسر شد.
وی خ��اط��ر ن��ش��ان ک���رد 10 س���ال ع��م��رش را در 
زندان های رژیم اشغالگری صهیونیستی سپری 
کرده، و هنگام خروج از زندان خبر خواهر 10 ساله 

اش او را داغدار کرد.
زک���ارن���ه ب��ر ع��م��ق رواب����ط م��ی��ان م��ل��ت س��ع��ودی 
و فلسطنی ک��ه ب��راس��اس اخ���وت ع��رب��ی و اس��ام��ی 
استوار است تاکید کرده، حمایت ها و ایستادگی 
های صادقانه حکومت خ��ادم حرمنی شریفنی در 
کنار ملت فلسطنی در شرایط مختلف را ستودنی 
و قابل تقدیر دانست. وی همچننی از استقبال گرم 
و حسن میزبانی دست اندرکاران برنامه میهمانان 

خادم حرمنی شریفنی، تشکر نمود.

مهمانان طرح خادم حرمني شريفني در مدينه منوره )واس(

شیخ االزهر موفقیت حج امسال را به 
خادم حرمین تبریک گفت

قاهره : الشرق االوسط

دکتر احمد الطیب شیخ االزه��ر، موفقیت موسم حج 
ام��س��ال را خ��دم��ت خ���ادم ح��رم��نی شریفنی ملک سلمان بن 
عبدالعزیز آل سعود و ولیعهدشان ش��اه��زاده محمد بن 

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تبریک گفتند.
بر اساس گزارش الشرق االوسط احمد الطیب با اشاره 
به تاش های عربستان سعودی در ایجاد بستر مناسب 
برای ادای مناسک حاجیان و برطرف کردن نیازهای آنان 
از کلیه ی س��ازم��ان ه��ا و هیئت های دول��ت��ی و غیر دولتی 
ع��رب��س��ت��ان س��ع��ودی ب��اب��ت ن��ق��ش آف��ری��ن��ی در موفقیت ای��ن 
موسم تشکر و قدردانی نموده و از خداوند خواستند که 
عربستان سعودی و همه ی کشورهای اسامی را از هر 

گزندی محفوظ و مصون بدارد.

مکه مکرمه : الشرق االوسط

م���ع���اون رئ��ی��س ج��م��ه��ور غ��ن��ا از خ���ادم 
حرمنی شریفنی، ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود و شاهزاده محمد بن سلمان بن 
عبدالعزیز، ولیعهد، معاون رئیس شورای 
وزی�����ران و وزی����ر دف����اع ب��ه خ��اط��ر پ��ذی��رای��ی 
الله  ب��ه مهمانان  ارائ���ه بهترین خ��دم��ات  و 

قدردانی کرد.
به گزارش الشرق االوسط دکتر محمود 
ب��اوم��ی��ا در ج��ش��ن��ی ک��ه ت��وس��ط دف��ت��ر ام��ور 
ح��ج��اج غ��ن��ا ب��ه م��ن��اس��ب��ت م��وف��ق��ی��ت موسم 
حج برگزار شد، نقش مهم حکومت خادم 
حرمنی شریفنی در مدیریت حرمنی شریفنی 
و تامنی آسایش و امنیت حجاج را ستوده، 
ی����ادآور ش��د ک��ه م��دی��ری��ت ح��رک��ت بیش از 2 

میلیون نفر در منطقه ای محدود و زمانی 
محدود به زبانهای مختلف ک��اری سخت 
و طاقت فرساست، و موفقیت سعودی در 
مدیریت حج نتیجه تجارب سالیان دراز و 

پشتکار و تاش مستمر است.
وی از زحمات همه مسئولنی و کارکنان 
ن���ه���اده���ای م����رب����وط ب����ه ح����ج ت��ش��ک��ر ک�����رده، 
تاکید کرد که حجاج غنا مناسک خود را 

با آسایش و راحتی انجام داده ان��د، و به 
سامت به کشور خود باز خواهند گشت.

الزم ب��ه ذک���ر اس���ت م��راس��م ی��ادش��ده با 
تاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، و سپس 
رئیس دفتر امور حجاج غنا در سخنانی 
در مورد برنامه های دفتر و هماهنگی آن 
با نهادهای دولتی سعودی سخن گفته، از 

همه افراد و موسسات ذیربط تشکر کرد.

از س�����وی دی���گ���ر ن���ای���ب رئ���ی���س ه��ی��ئ��ت 
مدیره موسسه مطوفی حجاج کشورهای 
آف��ری��ق��ای��ی غ��ی��ر ع��رب��ی در سخنانی ان��ج��ام 
م��وف��ق��ی��ت آم���ی���ز م��ن��اس��ک ح���ج را ب���ه دک��ت��ر 
باومیا و حجاج کشور غنا تبریک گفته، 
به نقش مهم موسسه در خدمات رسانی 
ب��ه ح��ج��اج 47 ک��ش��ور آفریقایی غیر عربی 

اشاره کرد.
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نشست روسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه 
در ماه آوریل گذشته در آنکارا )رویترز(

لندن: الشرق االوسط 

تلویزیون دولتی ترکیه »تی آر تی« 
روز دوشنبه 27 اوت اعالم کرد، شهر تربیز 
در شمال غرب ای��ران، اوای��ل ماه سپتامرب 
روسای  سه جانبه  نشست  میزبان  آینده 
جمهوری ایران، روسیه و ترکیه خواهد 

بود.
به گ��زارش الشرق االوس��ط، رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور 
سوریه  درب��اره  سه جانبه  نشست  این  در 
که قرار است اوایل ماه سپتامرب در ایران 

برگزار شود شرکت خواهد کرد.
درباره  وی« ترکیه  تی  »ان  شبکه 
ای��ن نشست سه جانبه  ب��رگ��زاری  محل 

گفت که این نشست در شهر تربیز در 
شمال غرب ایران برگزار خواهد شد.

نهاد ریاست جمهوری ترکیه پیش از 
این از سفر رجب طیب اردوغان در روز 7 

ماه سپتامرب آینده به ایران خرب داده بود.
در همنی راستا کاخ کرملنی دو هفته 
پیش اعالم کرده بود که والدمیری پوتنی 
اوای��ل ماه  این کشور در  رییس جمهوری 
سپتامرب در نشستی با حضور حسن روحانی 
و رجب طیب اردوغ���ان، روس��ای جمهوری 

ایران و ترکیه شرکت خواهد کرد.
روس��ای جمهوری سه کشور ای��ران، 
روسیه و ترکیه در ماه آوریل گذشته در 
آنکارا در نشستی مشابه، اوضاع و حتوالت 

سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سران ایران، روسیه و ترکیه 
درباره سوریه گردهم می آیند

لندن : الشرق االوسط

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
ایران گفت: حسن روحانی رییس جمهوری ایران 
صبح امروز  )سه شنبه( با حضور در مجلس به 

پنج سوال منایندگان پاسخ می دهد.
به گزارش الشرق االوسط احمد امریآبادی 
در گفت وگو با خربنگار پارملانی خربگزاری 
دولتی ایرنا اظهار داشت: رییس جمهوری هشت 
صبح فردا برای پاسخ به سوال های منایندگان 

در مجلس حضور می یابد.
امریآبادی یادآور شد: مطابق آینی نامه داخلی 
مجلس، رییس جمهوری موظف است درمدت یک 
ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤاالت منایندگان 
در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال 

یا سوال های مطروحه منایندگان پاسخ دهد.
از  وی همچننی گفت: پنج ط��راح س��وال 
رییس جمهوری قرار است فردا به مدت 30 دقیقه 
درباره این سوال ها صحبت کنند، سپس رییس 

جمهوری به پرسش های آنان پاسخ می دهد.
وی یادآور شد: سوال کنندگان بار دیگر 
می توانند ابهامات خود را از رییس جمهوری سوال 

کنند و دکرت روحانی به آنها پاسخ می دهد.
داشت:  اظهار  در مجلس  مناینده مردم قم 
طبق آی��نی ن��ام��ه داخ��ل��ی مجلس درخ��ص��وص 
سؤاالت  از  یک  هر  به  رییس جمهوری  پاسخ 
از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت 
دو  چنانچه  م��ی ش��ود،  رأی گ���ریی  جداگانه 
پاسخ  از  در جلسه  از منایندگان حاضر  سوم 
آن  قانع نشوند،  رییس جمهوری به هر سؤالی 

سؤال به قوه قضاییه ارسال می شود.
از رییس جمهوری شامل  پنج محور سوال 
عدم موفقیت دولت در کنرتل قاچاق کاال 
و ارز، استمرار حتریم های بانکی، عدم اقدام 
شایسته دولت در باره کاهش نرخ بیکاری، 
افزایش  و  ساله  چند  شدید  اقتصادی  رک��ود 
شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش 

پول ملی است.

روحانی امروز به سوال های منایندگان پاسخ می دهد

لندن : الشرق االوسط

معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت 
هالل احمر ای��ران گفت: روزان��ه به صورت 
میانگنی ۴۷ نفر در ح��وادث جاده ای برون 

شهری کشور کشته می شوند.
ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس���ط ب��ه نقل 
جمع  در  غیبی  ب��ه��رام  م��ه��ر،  خربنگار  از 

خربنگاران با اش��اره به آم��ار ب��االی تلفات 
حوادث جاده ای در ایران اظهار کرد: کشته 
های ح��وادث ج��اده ای ب��رون شهری یکی از 
مشکالت اصلی ما است به گونه ای که سال 
گذشته ۱۷ هزار نفر در حوادث جاده ای برون 
شهری فوت شدند. وی بیان کرد: طبق آمار به 
ازای هر ساعت ۲ نفر و روزانه ۴۷ نفر به صورت 
میانگنی در حوادث جاده ای کشته می شوند.

غیبی تاکید کرد که به همنی دلیل 
تصمیم گرفته شده که طرح های هالل 
احمر امداد محور و اولویت آنها برای پایگاه 
های امداد و نجات بنی شهری باشد با اشاره به 
طرح های نیمه متام جمعیت هالل احمر بیان 
کرد: ۴۰۰ طرح نیمه متام در سراسر کشور 
وجود دارد که تالش می کنیم آن ها را به 

امتام برسانیم.

روزانه 47 نفر در حوادث 
جاده ای ایران کشته می شوند

لندن: الشرق االوسط

قیمت هر قطعه سکه متام بهار آزادی 
دیروز در بازار تهران به بیش از سه میلیون و 
900 هزار تومان رسید تا رشدی دوباره را در 
اولنی روز خداحافظی کرباسیان از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ایران به ثبت برساند.

به گزارش الشرق االوسط، هر قطعه 
سکه متام بهار آزادی با افزایش 60 هزار 
تومانی قیمت، سه میلیون و 920 هزار تومان 

قیمت خورد.
سکه طرح قدیم اما با رشد 30 هزار 

تومانی قیمت به بهای 3 میلیون و 476 هزار 
تومان معامله شد .

 هر نیم سکه نیز یک میلیون و 754 
هزار تومان و هر ربع سکه به قیمت 933 
هزار تومان معامله شد که نسبت به دیروز 
افزایشی برابر با 20 و 10 هزار تومان را شاهد 

بود .
با رشد قیمت طال و سکه   همزمان 
بهای ارز در بازار نیز دستخوش افزایش شد. 
قیمت هر یورو به 12 هزار و 648 تومان و 
قیمت هر پوند در بازار به 13 هزار و 652 

تومان رسیده است.

واکنش منفی بازار ایران به استیضاح 
وزیر اقتصاد/ باال رفنت قیمت ها

جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ایران )ایرنا(

وزیر اقتصاد بركنار شده )تسنیم(
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مدینه منوره : }الشرق االوسط{

ط�����ب�����ق آم������������ار ارائ��������������ه ش���������ده ت����وس����ط 
شرکت های توریستی مذهبی در مدینه 
م���ن���وره، م�����زار »س���ی���د ال���ش���ه���دا« در ص��در 
ف��ه��رس��ت م���ک���ان ه���ای م��ذه��ب��ی ت��وری��س��ت��ی 
حجاج در این موسم قرار گرفت، به طوری 
که تعداد زائ��ری��ن ای��ن مکان به 310 هزار 
نفر رسید و بعد از آن بقیع جایگاه دوم 
ای��ن فهرست را  ب��ا ج��ذب 250 ه���زار زائ��ر 

کسب کرد.
ای����ن ت���ف���اوت در اس��ت��ق��ب��ال ح��ج��اج از 
م��ک��ان ه��ای زی��ارت��ی دالی���ل خ��اص خ��ود را 
دارد که مهمترین آنها جایگاه دینی مکان 
و میزان توسعه آن است؛ که باعث شده 
اندازه گنجایش آن از جهت تعداد نفراتی 
ک��ه در آن واح��د م��ی توانند از آن بازدید 

کنند بیشتر شود.
بقیع که جایگاه دوم این زیارتگاه های 
پربازدید در مدینه منوره را در این موسم 
کسب ک��رده اس��ت، صبح ها فقط پذیرای 
زوار ب����ود. ای����ن م��ک��ان از ل��ح��اظ م��ذه��ب��ی 
ن��زد اغلب مسلمانان از  جایگاه وی���ژه ای 

همه جای دنیا دارد.
و اما مزار »سید الشهدا«، دربرگیرنده 
کوه رمات و مقبره شهدای جنگ احد است 

که هر دو در کوه احد هستند.
مقبره شهدا در میدان عمومی شهر، 
ک��ن��ار م��س��ج��دی ج���دی���دی ک���ه اخ���ی���را اح���داث 
شده -گنجایش 15 هزار نمازگزار را دارد- 
ق��رار گرفته اس��ت و روزان���ه ه���زاران زائ��ر از 
آن بازدید می کنند. آنها مزار سیدالشهدا 
حمزه بن عبداملطلب و حدود 70 صحابی 
دی���گ���ر را زی�����ارت ک�����رده و ب���ه آن�����ان س����ام و 
ب��ع��د از اینکه  درود م��ی ف��رس��ت��ن��د. ح��ج��اج 
شهدای جنگ احد که در این مقبره به خاک 
سپرده شده اند را زیارت می کنند به روایت 
تاریخی این جنگ که نقطه عطفی در تاریخ 
اسام بوده است گوش فرا می دهند. آنها 
همچننی روی کوه رمات ایستاده و حجم 
پیشرفت و توسعه ای که این منطقه به خود 
از این  دی��ده اس��ت را نظاره می کنند. یکی 
اق��دام��ات توسعه ای، تاسیس مجتمع های 
ت��ج��اری در آن��ج��اس��ت ک��ه ب��ه ح��ج��اج ام��ک��ان 
خ��ری��د و همچننی ت��ه��ی��ه ه���دای���ای ن��م��ادی��ن 

مرتبط این مکان را می دهد.
و ام���ا ب����ازار م��ن��اخ��ه در ج��ای��گ��اه س��وم 
این فهرست توریستی مذهبی قرار گرفته 
اس��ت. ای��ن ب��ازار در منطقه مرکزی مدینه 
ق���رار دارد و  م��ن��وره )غ���رب مسجد النبی( 
تعداد زائ��ران آن به 200 ه��زار نفر رسیده 
است که البته این استقبال به دلیل پیشینه 
ت��اری��خ��ی م��ک��ان اس���ت ک��ه ب��ه زم���ان پیامبر 
ام��ا دلیل دیگر آن توجهی  ب��رم��ی گ��ردد. و 
است که از جانب امیر مدینه منوره به آن 

شده است به طوری که این مکان تاریخی 
ضمن طرح ها توسعه ای مرمت شده و به 
مکانی فراخور جایگاه این ب��ازار و حجم 
اس��ت��ق��ب��ال م���ردم از آن، ت��ب��دی��ل ش���ده اس��ت. 
ای��ن ب���ازار ک��ه پیامبر راج��ع ب��ه آن فرموده 
»این بازار شماست و از آن خراجی گرفته 
نمی شود« زائران مدینه منوره را به سفری 
تاریخی در دل خ��ود م��ی ب��رد ک��ه از طریق 
آن ب���ا ب����ازاره����ای م��دی��ن��ه م���ن���وره در زم���ان 
ق���دی���م آش���ن���ا م���ی ش���ون���د. ای����ن ب�����ازار ضمن 
عملیات توسعه ای به مکانی مناسب برای 
ف��روش��ن��دگ��ان تبدیل ش��ده ک��ه از ط��ری��ق آن 
می توانند جنس های خود را به شیوه ای 

سنتی به مشتریان عرضه کنند.
م��س��اج��د ه��ف��ت��گ��ان��ه در منطقه خندق 
جایگاه چهارم پربازدیدترین مکان های 
ت��ع��داد  ب���دس���ت آورده اس������ت.   م��ذه��ب��ی را 
بازدید کنندگان این مکان روی هم به 150 
ه��زار نفر رسید. ای��ن مساجد در واق��ع در 
ن��م��از لشکریان مسلمان  اق��ام��ه  م��ک��ان ه��ای 
در جنگ خندق  ساخته شده اند. و زایر با 
رفنت به آنجا آشنایی بیشتری با جزئیات 

پ��ی��دا م��ی ک��ن��د؛ مسجد الفتح  جنگ خ��ن��دق 
-م��ح��ل خ��ی��م��ه گ���اه پ��ی��ام��ب��ر اک�������رم)ص(- در 
کناره غربی ک��وه سلع واق��ع ش��ده اس��ت و 
بعد از زیات آن، زائر می تواند بقیه مساجد 
دیگر که پشت سر هم در جهت غربی کوه 
قرار گرفته اند را زیارت کند که این مساجد 
به ترتیب؛ مسجد سلمان فارسی، مسجد 
ب��ن خطاب،  اب��وب��ک��ر ص��دی��ق، مسجد عمر 
مسجد علی بن ابیطالب و مسجد فاطمه 
می باشند. بر اساس اسناد تاریخی، این 
مساجد در واقع محل فرماندهی رهبران 
ب��وده اس��ت.  لشکرهای مسلمان در جنگ 
زائ����ر م��ی ت��وان��د در ای���ن منطقه ک��ه ب��ه ام��ر 
خادم حرمنی شریفنی ضمن پروژه حفاظت 
ت��اری��خ��ی س��ع��ودی، توسعه و  از مساجد 
پیشرفت یافته است،عکس های بسیاری 
بگیرد و در آنها برای خود خاطره بسازد.
و اما چاه های نبوی و خصوصا چاه 
عثمان بن عفان »چاه رومه« با استقبال از 
80 هزار نفر از حجاجی که مشتاق زیارت 
اماکن تاریخی مدینه منوره هستند، در 
جایگاه پنجم مکان های مذهبی پربازدید 

حجاج قرار گرفت. این چاه  در 5 کیلومتری 
مسجد النبی ق��رار دارد؛ ع��رض آن 4 متر 
و طول آن 12 متر می باشد و تا به امروز 
آب آن خروشان است. این مکان در وسط 
مزرعه ای است که بخش وزارت کشاوری 
در مدینه منوره بر آن اشراف دارد. زائرانی 
که به آنجا م��ی رون��د از طریق راهنمایان 
گردشگری، روایات متواتری راجع به این 
چاه می شوند و در واقع به آنها داستان 
چاه گفته می شود که عثمان آن را وقف کرد 
تا مسلمانان از آن آب بنوشند. این چاه به 
همراه مزرعه ای که در آن ق��رار دارد مکان 
مذهبی خاصی است که خیلی از حجاج 
در سفر به این سرزمنی مقدس، به دیدن آن 
تمایل دارند تا همزمان با بازدید از آن، از 
زبان راهنمایان وصف نیکی و بزرگی های 

پیامبر و صحابه اش را بشنوند.

دسته بندی بازدیدکنندگان
ع���ب���دال���ل���ه ک���اب���ر پ���ژوه���ش���گ���ر ت���اری���خ 
م��دی��ن��ه م���ن���وره در ای����ن ب�����اره م��ی گ��وی��د: 

م���ک���ان ه���ای ت��وری��س��ت��ی م��ذه��ب��ی م��دی��ن��ه 
منوره از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان به 
سه دسته تقسیم می شود: دسته اول که 
شامل مسیر عمومی اکثر حجاج است 
و اغ��ل��ب آن ه���ا ب��ا ه��رگ��رای��ش��ی ک��ه دارن���د 
ب���ازدی���د م��ی ک��ن��ن��د، م��س��ی��ر دوم در  از آن 
برگیرنده مکان های تاریخی مرتبط با 
مسجدالنبی است که در محدوده حرم 
نبوی قرار دارند و رفنت به آنها نیاز به 
وسیله نقلیه ن���دارد. و ام��ا مسیر سوم 
پاسخگوی نیاز حجاجی است که پیش 
زم��ی��ن��ه ای راج���ع ب��ه م��ک��ان ه��ای تاریخی 
ای��ن شهر دارن��د و رف��نت به ای��ن مکان ها 
نیازمند کمک گرفنت از افراد متخصص 

و راهنمایان گردشگری است.
ای�����ن پ���ژوه���ش���گ���ر ه��م��چ��ن��نی ع���ن���وان 
ل���ح���اظ  از  ای��������ن م���ن���ط���ق���ه  ک������ه  م����ی ک����ن����د 
گ����ردش����گ����ری در ح���ال  راه����ن����م����ای����ی ه����ای 
توسعه و تحول اس��ت و ای��ن ح��وزه در 
ان�����داز س���ع���ودی 2030 از اهمیت  چ��ش��م 
ویژه ای برخوردار بوده و از ارکان اصلی 

آن به شمار می رود.

وأذن في الناس بالحج

مزار »سید الشهدا« در صدر مکان های مذهبی پربازدید حجاج در مدینه منوره 

مزار »سید الشهدا«  در حومه مدينه منوره )واس(
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مدينه منوره : الشرق االوسط

ب����ر اس������اس آم�����اره�����اي اع������ام ش���ده 
توسط معاونت اط��اع رس��ان��ي کميته  
حج در مدينه  منوره، تعداد حجاجى که 
پس انجام مناسک حج امسال )1439ه�( 
از مكه مكرمه وارد مدينه منوره شده 

اند، به )83.521( حاجي رسيد.
براساس خبرهای دريافتی الشرق 
االوسط اين آمارها نشان مي دهد ديروز 
61.702 حاجي وارد شهر پيامبر اسام 
ش��دن��د، و ب��ه ت��ع��داد 4.577 ح��اج��ي اين 
شهر را به مقصد کشورهاي شان ترک 

نمودند.

از سوی ديگر ميهمانان برنامه ی 
حج و عمره ی خادم حرمنی شريفنی از 
چاپخانه ی قرآن کريم و اماکن تاريخی 

مدينه ی منوره بازديد کردند.
اي���ن ب��ازدي��ده��ا از مسجد ن��ب��وی و 
نماز در آن و درود فرستادن بر پيامبر 
ص��ل��ی ال���ل���ه ع��ل��ي��ه و س��ل��م و دو ي���ارش 

پ���س از آن، م��ي��ه��م��ان��ان از  آغ�����از ش���د و 
چاپخانه ی ملک فهد در چاپ قرآن کريم 
بازديد نموده و به شرحی از فعاليت 
اين چاپخانه از زبان مسئولنی آن گوش 
ف��را دادن��د، پس از آن، ميهمانان راهی 
مسجد قبا و قبرستان شهدای احد و 
ديگر مراکز تاريخی شهر مدينه شدند.

وأذن في الناس بالحج

تقدیر کمیته ی ملی 
حقوق بشر سعودی از 

خدمات دولت به حاجیان 
جده : الشرق االوسط

کميته ی ملی حقوق بشر کشورمان از خدمات 
دولت به حاجيان تمجيد و قدردانی کرد.

سليمان زاي��دی سرپرست نمايندگی کميته در 
مکه ی مکرمه گفت: کميته ی حقوق بشر کشورمان 
هيئتی به مکه ی مکرمه و مشاعر مقدسه اعزام نموده 
و از نزديک شاهد خدمات رسانی های سازمان های 
دولتی و غير دولتی و گروه های داوطلب به زائران 
ب���وده همچننی از ب��رن��ام��ه ی ذب��ح ق��رب��ان��ی ه��ا توسط 

بانک توسعه ی اسامی اطاع حاصل نموده است.
ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس���ط زاي���دی ب��ا اش���اره به 
پيشرفت های ح��اص��ل ش��ده در بهبود خ��دم��ات طی 
موسم حج امسال از جمله حضور کارکنان سعودی 
در کشورهای حاجيان و ارائ��ه ی خدمات به زائ��ران 
در فرودگاه های مالزی و اندونزی، خدمات انسانی 
دول����ت ع��رب��س��ت��ان و ک��م��ک ه��ای ن��ي��روه��ای انتظامی 
کشور به حاجيان و مديريت حرکت آن ها را ستودنی 

خواند.
آقای زايدی همچننی از برنامه ی توسعه ی اعام 
شده از سوی شاهزاده خالد الفيصل مشاور خادم 
حرمنی شريفنی، امير منطقه ی مکه ی مکرمه و رئيس 
کميته ی مرکزی حج که با اشراف و سرپرستی هيئت 
پادشاهی مکه ی مکرمه انجام می شود ابراز خرسندی 
نموده و تأکيد کرد سعودی با عنايات ويژه ی خادم 
حرمنی شريفنی ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
و وليعهدشان می کوشد طی ده سال آينده ساالنه 
م��ي��زب��ان بيش از ۳۰۰ ميليون ح��اج��ی و ع��م��ره گ��زار 
باشد، و اين کشور طی ده سال گذشته ميزبان ۱۵۰ 

ميليون زائر از صد کشور بوده است.

مدينه ی منوره : الشرق االوسط

ح����اج����ي����ان  از  ت������ن   ۱۰۰۰
م��ي��ه��م��ان ط����رح خ�����ادم ح��رم��نی 
ش��ري��ف��نی – م��ج��روح��ان ارت���ش 
مصر و خانواده های شهدای 
ارتش اين کشور- پس از ادای 
مناسک ح��ج و زي���ارت مسجد 
نبوی خاک کشورمان را ترک 
گفته و از خداوند برای خادم 
ح��رم��نی شريفنی ملک سلمان 
ب������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز آل س���ع���ود 
پ��اداش ه��ا را مسئلت  بهترين 

نمودند.
عبدالعزيز الصالح رئيس 
ک���م���ي���ت���ه ی ح����اج����ي����ان م���ص���ری 
ام����روز ميهمانان  ک���رد  ت��أک��ي��د 
خ���ادم ح��رم��نی ش��ري��ف��نی کشور 

را ترک گفتند.
اي����ن دس���ت���ه از ح��اج��ي��ان، 
مراتب تشکر و قدردانی خود 
را از خ�����ادم ح���رم���نی ش��ري��ف��نی 
ملک سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود و وليعهدشان و دکتر 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف آل ش���ي���خ وزي����ر 
امور اسامی را تقديم استاد 

عبدالعزيز الصالح نمودند.

اس��������ت  ذک���������������ر  ب�����������ه  الزم 
م����ي����ه����م����ان����ان خ����������ادم ح���رم���نی 
ب��ه  ش����ري����ف����نی در س����ف����ر خ�������ود 
مدينه ی م��ن��وره ضمن زي��ارت 

مسجد نبوی و درود به رسول 
ال��ل��ه ص��ل��ی ال��ل��ه ع��ل��ي��ه و سلم 
ي������ارش، از چ��اپ��خ��ان��ه ی  و دو 
ق���رآن ک��ري��م، مسجد  ملک فهد 

ق��ب��ا، ق��ب��رس��ت��ان ش��ه��دای اح��د، 
بازديد نموده و با عبدالباری 
الثبيتی امام و خطيب مسجد 

نبوی ديدار کردند.

دو تن از حجاج ميان داوطلبان  خدمت به حاجيان )واس(

هزار حاجی میهمان خادم حرمین، سعودی را ترک کردند

رياض : الشرق االوسط

اداره ی گذرنامه ی کشورمان برنامه ی 
خروج حاجيان از طريق درگاه های مرزی 
ه��واي��ی، زمينی، دري��اي��ی را وف��ق ج��دول 

تعينی شده پيش می برد.
ب���ر م��ب��ن��ای گ������زارش ه����ای دري��اف��ت��ی 
ال���ش���رق االوس�����ط س��ره��ن��گ ب���در ال��ق��ري��ن��ی 
سخنگوی رسمی اداره ی کل گذرنامه ی 
کشورمان تأکيد کرد برنامه ی استقبال 
از ح���اج���ي���ان م��وف��ق��ي��ت آم���ي���ز ب�����وده و از 
ه��م اک��ن��ون اداره ی ک��ل گ��ذرن��ام��ه برنامه ی 
خ����روج ح��اج��ي��ان از ک��ش��ور را از ط��ري��ق 
تسهيل سازوکارهای الزم در درگاه های 
م���رزی ه��واي��ی، زم��ي��ن��ی، و دري��اي��ی اج��را 

می کند.

وی گفت: اداره ی کل گذرنامه ی کشور 
کليه ی امکانات مادی و انسانی خود را 
ب��رای اج���رای اي��ن مرحله از برنامه بکار 
ب��س��ت��ه و م��ی ک��وش��د در ک���م���ال راح���ت���ی و 
آسانی زمينه ی خروج حاجيان از کشور 

را فراهم کند.
قرينی از حاجيان خارجی خواست 
به ج��دول ه��ای تعينی ش��ده ب��رای خروج 
از ک���ش���ور پ��اي��ب��ن��د ب�����وده و م����دت ب��ق��ای 
آن��ان در س��ع��ودی از ت��اري��خ تعينی شده 
ف��رات��ر نباشد، وی همچننی  در روادي���د 
از ادای  پ����س  ک����ردن����د ح���اج���ي���ان  ت���أک���ي���د 
مناسک حج حق ماندن در سعودی را 
نداشته و نيز نمی توانند به شهرهايی 
جز مکه ی مکرمه، مدينه ی منوره و جده 

سفر کنند.

اداره ی گذرنامه ی سعودی: التزام حاجیان به جدول های تعیین شده برای ترک کشور

بيش از 83 هزار حاجي به مدينه رسیدند

ترمينال مكه وآماده شدن حج براى رفنت به مدينه )واس(
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طرح استیضاح وزرای راه
ایران کلید خورد   و صنعت 

لندن: الشرق االوسط

ی��ک ن��م��ای��ن��ده مجلس ای����ران گفته ت��ا روز گ��ذش��ت��ه، ام��ض��اه��ای ط��رح 
استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به 30 امضا رسیده 
بود. در عنی حال یکی دیگر از نمایندگان از تهیه طرح استیضاح محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس این کشور خبر داد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از ایلنا؛ عضو کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس ایران در خصوص طرح استیضاح گفت: تا روز گذشته 
که بنده در جریان هستم، امضاهای طرح استیضاح عباس آخوندی به 
30 امضا رسیده بود و این نشان دهنده آن است که وی برای سومنی بار 

باید در صحن مجلس شورای اسالمی حاضر شود.
جلیل رحیمی ج��ه��ان آب��ادی اف���زود: ما در ح��وزه وزارت راه مشکالت 
عدیده ای داری��م؛ به جاده های م��رزی توجه نمی شود و با کمبود اعتبار 
مواجه هستند. برخی پروژه های راه آه��ن در کشور با تعطیلی پروژه ها 

مواجه هستند.
نماینده تربت جام گفت: در همنی رابطه ارتباطات ما با وزارت خانه 
هم به نتیجه نرسیده و وزیر و تیم ایشان تعامل ضعیفی با مجلس دارند. 

آقای آخوندی باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
ج��ه��ان آب��ادی در خصوص ای��ن موضوع که تنها چند م��اه از آخرین 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی گذشته است، گفت: امکان دارد این بار 
هم آقای آخوندی بتواند اعتماد نمایندگان را کسب کند؛ بنده هم امیدوارم 
وزیر با پاسخ های مستدل پاسخگوی عملکرد ضعیف خود و تیمش باشد 
اما با جوی که می بینم آخوندی پس از جلسه استیضاح، به عنوان وزیر 

از مجلس خارج نمی شود.
در همنی حال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ایران از تهیه طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و 

تجارت در مجلس این کشور خبر داد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از الف؛ حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهنی شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی ایران 
با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودرو و نابسامانی در بازار خودرو 
گفت: ما جمعی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر صنعت را تهیه کردیم 

و در حال جمع آوری امضاء برای این طرح هستیم.
وی با بیان اینکه طرح مذکور در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس تهیه شده است، افزود: نمایندگان همانطور که در نامه خود به 
رئیس جمهور تاکید ک��ردن��د، بر تغییر تیم اقتصادی دول��ت نظر دارن��د 
و چون رئیس جمهور این تیم را تغییر نداد، خود مجلس دست به کار 

شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
استیضاح شریعتمداری هفت محور دارد که در جلسه روز یکشنبه 4 
شهریور ماه به امضای جمعی از نمایندگان رسید و قرار است در روزهای 

آینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.

لندن: الشرق االوسط

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد 
ای�������ران در اه�������واز و ک�����ارگ�����ران ش��رک��ت 
نیشکر هفت تپه به اعتصاب خود در 
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 
م�����زدی خ����ود ادام������ه دادن�������د. همچننی 
ت��ن از ک��ارک��ن��ان بیمارستان فوق   ۲۵۰
تخصصی »ام��ام خمینی«  در کرج در 
مقابل استانداری البرز تجمع کردند.

به گزارش الشرق االوسط به نقل از 
ایلنا، کارگران گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران روز دوشنبه پنجم شهریور، در 
اعتراض به پرداخت نشدن »چهار ماه 
دس��ت��م��زد و ت��ام��نی ن��ش��دن م���واد اول��ی��ه 
ب����رای راه ان�������دازی م��ج��دد فعالیت  الزم 
این مجتمع«، راهپیمایی و در مقابل 

استانداری خوزستان تجمع کردند.
ک������ارگ������ران گ��������روه م���ل���ی ص��ن��ع��ت��ی 

فوالد ایران در راهپیمایی خود شعار 
می دادند »حقوق ما رو نمی دن، مرگ 

بر آمریکا«.
پیش از این، اتحادیه آزاد کارگران 
ایران گزارش داده بود که کارگران این 
مجتمع ب��زرگ صنعتی در اه��واز روز 
یکشنبه چ��ه��ارم ش��ه��ری��ور، در تجمع 
خود در مقابل استانداری خوزستان 
خ���واس���ت���ار »اف���ش���ای دس���ت ه���ای پشت 
پ�����������رده ای« ش������ده ب����ودن����د ک����ه ع��ل��ی��رغ��م 
بازگشت مالکیت این مجتمع به بانک 
ت��ام��نی م���واد اولیه  از  م��ل��ی، »همچنان 
و راه ان����دازی همه بخش های تولیدی 
ش���رک���ت و پ����رداخ����ت ح���ق���وق ک����ارگ����ران 

جلوگیری می کنند.«
خبرگزاری ایلنا اش��اره کرد 
که برخی از کارگران این مجتمع 
در م�����اه ه�����ای گ���ذش���ت���ه ب����ه دل��ی��ل 
اع��ت��راض ه��ای صنفی  شرکت در 

بازداشت شده اند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر 
ه��ف��ت ت��پ��ه روز دوش���ن���ب���ه خ��ب��ر داد که 
اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی 
– صنعتی وارد دهمنی روز خود شده 

است.
ب��ر اس����اس ای���ن گ�����زارش، ک��ارگ��ران 
ن��ی��ش��ک��ر ه���ف���ت ت���پ���ه ب����ه واگ�����������ذاری ای���ن 
ش��رک��ت و عملکرد ضعیف کارفرمای 
خصوصی آن معترضند و خواستار 
آن هستند ک��ه م��ال��ی��ک��ت ای���ن واح����د به 

دولت بازگردانده شود.
ب��ر اس����اس ای���ن گ�����زارش، ک��ارگ��ران 
ب��ه واری���ز  ت��پ��ه همچننی  نیشکر ه��ف��ت 
ن����ش����دن ح����ق ب���ی���م���ه خ������ود و س���خ���ت و 
زیان آور محسوب نشدن شغل شان در 

لیست های بیمه اعتراض دارند.
پ�����رداخ�����ت  در س�����ال�����ی�����ان اخ������ی������ر، 
نشدن دستمزدها به یکی از مشکالت 

م��ه��م ک���ارگ���ران و ک��ارک��ن��ان ش���م���اری از 
ک���ارخ���ان���ه ه���ا و ش��رک��ت ه��ا در م��ن��اط��ق 
ای���ران تبدیل ش��ده اس���ت. این  مختلف 
وضعیت منجر به اعتراض  صنفی و 
یا اعتصاب در این واحدها شده است.
در ای��ن ارت��ب��اط،  خ��ب��رگ��زاری ایرنا 
ک���ارگ���ران  از  ک���ه ش���م���اری  گ������زارش داد 
ش��رک��ت »ک��ی��س��ون«، پ��ی��م��ان��ک��ار اج���رای 
ط��رح ق��ط��ار ش��ه��ری اه����واز، روز شنبه 
سوم شهریور، در اعتراض به پرداخت 
ن���ش���دن ۱۶ م����اه دس���ت���م���زد خ����ود ب���رای 
ساعاتی، کارگاه این پروژه را بستند.

ایرنا به نقل از یکی از کارگران این 
شرکت نوشت که کارگران با مشکالت 
مالی مواجه شده اند و بسیاری از آنها 
خودرو و وسایل زندگی خود را برای 
گذران زندگی فروخته و بسیاری دیگر 
در تامنی هزینه های معیشتی روزمره 

خود درمانده اند.

تصويرى از اعتراضات  کارگران نيشکر هفت تپه ماه گذشته )سوشيال مديا(

دهمین روز اعتصاب کارگران فوالد اهواز و نیشکر هفت تپه

پراید به ۴۰ میلیون رسید

ادامه آشفتگی در بازار خودروی ایران
لندن: الشرق االوسط

در ادام���ه آشفتگی ح��اک��م ب��ر ب��ازار 
خ��ودروی ای��ران ام��روز هم ب��ازار شاهد 
افزایش قیمت پراید بود؛ به نحوی که 
قیمت این محصول به مرز ۴۰ میلیون 
تومان رسیده و این موضوع برای مردم 
ب���ا ع��الم��ت ه��ای س����وال زی�����ادی روب����ه رو 

شده است.

ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس���ط قیمت 
پژو GLX ۴۰۵ هم با افزایش ۳ میلیون 
ت��وم��ان��ی ب���ه ۵۶ م��ی��ل��ی��ون ت���وم���ان، پ��ژو 
اف���زای���ش ۸ میلیون  ب��ا  ات��وم��ات��ی��ک   ۲۰۷
تومانی به ۱۰۸ میلیون تومان، سمند 
LX با افزایش ۶ میلیون تومانی به ۶۰ 
میلیون تومان و سمند EF7 با افزایش 
۴ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان 

رسیدند.

رئ�������ی�������س  راس�������������ت�������������ا  ه���������م���������نی  در 
نمایشگاه داران خ��ودرو با اع��الم اینکه 
در خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان، 
اختالف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ 
میلیون تومان رسیده اس��ت، گفت: در 
خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی 
نیز اختالف قیمت کارخانه تا بازار از 
۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است، 
که این موضوع اصال منطقی نیست. در 

شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار 
ن��ش��ده و دالالن و واس��ط��ه گ��ران  ان���ج���ام 
یکه تاز بازار هستند. قرار بود با فروش 
خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی 
ام��ا تحویل های بلندمدت و  پیدا کند، 
ف���روش ه���ای م��ح��دود ب��اع��ث ش���ده اس��ت 
ب���ازار قابل  ت��ا رش��د قیمت ها در سطح 
توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید 

پیدا کند.

مجلس ايران )ايسنا(
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پروژه تربیتى برای کودکان 
سربازگیری شده در یمن

جنات حاجی اندونزی در شهرک 
پزشکی ملک عبداهلل

مفتی چچن: بهبود خدمات در 
موسم حج ستودنی است

مرکز امدادرسانی و فعالیت 
های انسان دوستانه ملک سلمان 
امروز در شهر مأرب یمن سومنی 
مرحله از پروژه تربیتی خود برای 
ب��ازگ��ردان��دن ک��ودک��ان سربازگیری 
ش��ده توسط حوثی ه��ا ب��ه آغ��وش 

جامعه را افتتاح کرد.
ب���ه گ������زارش ال���ش���رق االوس�����ط، 
در ای��ن دوره 26 ک��ودک که توسط 

ح��وث��ی ه���ا ب���ه م���ی���دان ج��ن��گ ب���رده 
ب����رن����ام����ه ه����ای  ب�����ودن�����د در  ش�������ده 
تربیتی مرکز شرکت خواهند کرد.

م��س��ئ��ول��نی پ������روژه ت����اش می 
ک��ن��ن��د ک����ودک����ان ش���رک���ت ک��ن��ن��ده را 
ان��ج��ام فعالیتهای فرهنگی و  ب��ا 
ورزشی، و استفاده از برنامه های 
سرگرم کننده و سفرهای تفریحی 

به آغوش جامعه بازگردانند.

ال��ه��ی و با  ب��ه لطف و عنایت 
دخ��ال��ت ف���وری ت��ی��م م��رک��ز پزشکی 
شهرک ملک عبدالله مکه مکرمه، 
جان یک حاجی اندونزیایی که از 
ان��س��داد ک��ام��ل رگ��ه��ای اص��ل��ی قلب 

خود رنج می برد را نجات داد.
ب���ه گ������زارش ال���ش���رق االوس�����ط، 
دک���ت���ر م���م���دوح اس��م��اع��ی��ل م��رش��د، 
م���ت���خ���ص���ص ب����ی����م����اری ه������ای ق��ل��ب 
ب��ا بررسی  م��رک��ز توضیح داد ک��ه 
سابقه بیمار مشخص شد که وی 
4 ماه پیش در کشورش عمل پیوند 
رگهای قلب انجام داده، و پس از 
ان��ج��ام آن��ژی��وگ��راف��ی مشخص شد 
که بیمار از انسداد کامل سرخرگ 

تاجی سمت چپ، و انسداد جزئی 
چند سرخرگ دیگر قلب رن��ج می 

برد.
وی اف��������زود ک����ه ب����ا ت����وج����ه ب��ه 
ان���س���داد ب��ی��ش��ت��ر رگ���ه���ای پ��ی��ون��دی 
بیمار و پیچیدگی عمل، تصمیم 
بر این گرفته شد که این عمل در دو 
مرحله انجام شود، که در مرحله 
اول س��رخ��رگ ت��اج��ی اص��ل��ی سمت 
راس��ت، و در مرحله دوم سرخرگ 
تاجی اصلی سمت چپ که کاما 
م��س��دود ش��ده ب��ود گ��ش��وده ش��د، و 
به حول و قوه الهی این عمل کاما 
م��وف��ق��ی��ت آم���ی���ز ب�����ود، و ج����ان ای��ن 

مهمان اندونزیایی را نجات داد.

ش��ی��خ ص��ال��ح م��ج��ی��ی��ف مفتی 
و م���ش���اور رئ���ی���س ج��م��ه��ور چچن 
ت�����اش ه�����ای دول�������ت ع��رب��س��ت��ان  از 
س��ع��ودی ب��ه ره��ب��ری خ���ادم حرمنی 
شریفنی ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود و ولیعهدشان در خدمت 
به میهمانان الهی تمجید نموده 
و ب��ه��ب��ود خ��دم��ات در م��وس��م حج 

امسال را ستودنی خواند.
ب���ه گ������زارش ال���ش���رق االوس�����ط، 
شیخ مجییف ضمن عرض تبریک 
بابت موفقیت آمیز ب��ودن موسم 
ح������ج ام������س������ال ب������ه خ���������ادم ح���رم���نی 

شریفنی ملک سلمان بن عبدالعزیز 
از خ�����دم�����ات  و ول�����ی�����ع�����ه�����دش�����ان، 
عربستان س��ع��ودی و رهبریت آن 
به مسلمانان سراسر جهان تقدیر 

نمود.
م���ف���ت���ی چ����چ����ن ب�����ا اش����������اره ب��ه 
ب��رن��ام��ه ی م��ی��زب��ان��ی از میهمانان 
خادم حرمنی شریفنی که از سوی 
وزارت شئون اس��ام��ی کشورمان 
اجرا می شود، از دکتر عبداللطیف 
آل ش���ی���خ وزی�������ر ش����ئ����ون اس���ام���ی 
ک���ش���ورم���ان ب���اب���ت ن���ظ���ارت ب���ر ای��ن 

برنامه ی تشکر کردند.

شاهزاده خالد بن سلمان: مک کین 
از دوستان بزرگ سعودی بود

 رياض : الشرق االوسط 

س��ف��ی��ر  س��ع��ودى در آم��ری��ک��ا در 
پیامی توئیتری مرگ سناتور جان 
مک کنی را به م��ردم آمریکا تسلیت 
گفت، از س��وی دی��گ��ر، وزی��ر خارجه 
سعودی نیز ضمن تسلیت درگذشت 
م��ک  ک��نی وی را دوس����ت خ���ود و یک 

قهرمان توصیف کرد.
ب����ه گ��������زارش ال����ش����رق االوس�������ط، 
ش���اه���زاده خ��ال��د ب��ن س��ل��م��ان، سفیر  

س���ع���ودی در واش���ن���گ���ن ب���ا ان��ت��ش��ار 
مطلبی در صفحه اجتماعی خود 
در ت��وئ��ی��ت��ر درب������اره م���رگ ج���ان مک 
کنی، سناتور جمهوری خواه آمریکا 
اعام کرد مک کنی از دوستان بزرگ 

عربستان بود.
خالد بن سلمان در این توئیت 
م����رگ س��ن��ات��ور ج����ان م���ک ک���نی را به 

مردم آمریکا تسلیت گفت.
سفیر سعودى در واشنگن در 
ادامه مک کنی را یک قهرمان توصیف 

کرد که زندگی خود را در خدمت به 
کشور و تاش برای برقراری صلح و 

امنیت جهانی تخصیص داد.
از س���وی دی��گ��ر، ع���ادل الجبیر 
وزی����ر خ���ارج���ه س���ع���ودی درگ��ذش��ت 
س���ن���ات���ور »ج������ان م����ک ک����نی« رئ��ی��س 
ک��م��ی��ت��ه ن���ی���روه���ای م��س��ل��ح س��ن��ای 

آمریکا را تسلیت گفت.
ت���وئ���ی���ت���ر  در  پ���س���ت���ی  در  وی 
نوشت: از صمیم قلب به خانواده 
س���ن���ات���ور ج�����ان م����ک ک�����نی، ت��س��ل��ی��ت 

می گویم. آمریکا یک قهرمان را از 
دست داده است. من نیز یک دوست 
را از دست دادم که بیش از 30 سال 
او را م��ی ش��ن��اخ��ت��م.روح��ش��ن قرین 

آرامش باد.
ای�����ن س���ن���ات���ور  آم���ری���ک���ای���ی ک��ه 
رئ�����ی�����س ک���م���ی���ت���ه خ������دم������ات م��س��ل��ح 
مجلس سنای آمریکا بود، بامداد 
)27 آگوست( در سن 81 سالگی به 
دلیل کهولت سن و ابتا به سرطان 

مغز درگذشت.

پیش بینی صندوق بین املللی پول از وضعیت اقتصاد سعودی
رياض : الشرق االوسط

صندوق بنی املللی پول اعام 
ک��رد ب��ا اف��زای��ش ب��ه��ای ن��ف��ت، رشد 
اقتصادی سعودی به ۱.۹ درصد 
اف���زای���ش خ���واه���د ی���اف���ت و ک��س��ری 

بودجه دولت کمتر می شود.
به گزارش الشرق االوسط، این 
نهاد پیش بینی کرده است کسری 
بودجه دولت از ۹.۳ درصد تولید 

ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به 
۴.۶ درص���د در س��ال ۲۰۱۸ کاهش 
یابد. هم چننی رش��د سپرده ها و 
اع��ت��ب��ارات بانکی ضعیف خواهد 
ب���ود و دول���ت ب���رای اف��زای��ش آن ه��ا 
ب��ه��ت��ر اس�����ت س�����ود ح����اش����ی����ه ای را 

افزایش دهد.
ص������ن������دوق ب������ا اس����ت����ق����ب����ال از 
اف���زوده  ب��ر ارزش  معرفی م��ال��ی��ات 
در سعودی از مقامات این کشور 

خ��واس��ت��ه اس��ت ت��ا ثبت ن��ام اتباع 
س��ع��ودی در س��ام��ان��ه م��ال��ی��ات��ی را 
تسهیل کنند. ه��م چننی از دول��ت 
خواسته شده است تا با افزایش 
م����ش����ارک����ت ب���خ���ش خ���ص���وص���ی از 
اقتصاد، اصاحات اقتصادی که 
از سال گذشته در این کشور آغاز 
شده است را با قدرت بیشتری به 

پیش ببرند.
نرخ تورم برای سال جاری ۳ 

درص��د و در س��ال آی��ن��ده ۲ درص��د 
پ���ی���ش ب���ی���ن���ی ش��������ده اس����������ت. رش����د 
س��رم��ای��ه گ��ذاری خ��ارج��ی مستقیم 
در سعودی هم برای امسال و هم 
برای سال آینده در سطح ضعیف 
۰.۲ درصد پیش بینی شده است 
و همچننی بدهی خارجی از ۳۵.۷ 
درصد تولید ناخالص داخلی در 
سال جاری به ۳۶.۵ درصد در سال 

آینده افزایش خواهد یافت.

يادبود  مک کنی در نيويورك )فرانس پرس(



8سه شنبه 6 شهريور 1397 ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مكه مکرمه : الشرق األوسط

ه���ر ک�����دام از ص���ده���ا ه�����زار دس��ت��گ��اه تلفن 
همراهی که این روزه��ا در دستان حجاج بیت 
الله می توان دید پر است از برنامه های مکامله 
ت��ص��وی��ری ک��ه ای��ن روزه���ا رون���د زن��دگ��ی حجاج 
و بستگان آن ها را دگرگون کرده است. اگر تا 
دیروز بستگان حجاج باید منتظر می ماندند 
ت���ا ح��اج��ی آن ه���ا از س��ف��ر ب���رگ���ردد و ب���ه لطف 
روای��ت ه��ای شفاهی و حداکثر به لطف عکس 
ه��ای دورب���ن ه��ای قدیمی ح��ج را ب���رای آن ها 
بازو کند حاال آن ها در لحظه با سفر معنوی 

او شریک اند.
ال��ح��رام در  عبدالرحمن در صحن مسجد 
شهر مکه مکرمه دست خود را تا آن جا که می 
تواند دراز می کند تا موبایل هوشمندی که 
در دست اوست تصویری بهتر از او و صحنه 
پشت سرش را به پسرش در تانزانیا برساند؛ 
ب��ه گرد  تصویر مستقیم حاجیانی ک��ه دارن���د 

کعبه طواف می کنند.
کمی آن ط��رف ت��ر؛ یعنی در ق��اره ای دیگر 
و ه�������زاران ک��ی��ل��وم��ت��ر دورت������ر از ع��ب��دال��رح��م��ن، 
پسرش نبیل هجده ساله در خانه نشسته و 
در مانیتوری کوچک لحظه به لحظه سفر پدر 
را به مقدس ترین مکان مسلمانان دنبال می 

کند و خود را در شادی اش شریک می کند.
برنامه های مکامله تصویری که این روزها 
رواج یافته، نبیل و بسیاری دیر را در لحظه به 
مکه و مدینه می برند و عبدالرحمن و نزدیک به 
دو میلیون حاجی را که از همه جای دنیا برای 
زی��ارت خانه خدا آم��ده اند به سرزمن و خانه 

خود و به میان خویشان خویش.
نبیل از راه همان برنامه مکامله تصویری 
که بر موبایل پدر نصب شده به خبرنگار ما در 
مسجدالحرام از آرزویش برای خاجی شدن می 
گوید. عبدالرحمن هم از دریچه کوچک همان 
تلفن همراه برای پسرش توضیح می دهد که 

حال و هوا چگونه است و چقدر او خوشبخت 
و خوش شانس بوده.

در زمانه پخش مستقیم مکه مکرمه نیز 
وارد عصر تکنولوژی تلفن های هوشمند شده 
ت��ا ب��دی��ن ت��رت��ی��ب م��ن��اس��ک ح��ج از در اب��زاره��ای 
ارت���ب���اط���ی ب����دل ب���ه ت��رن��د ش��ون��د و م��ی��ل��ی��ون ها 
نفر تصویر و فیلم خود را مستقیما از درون 
م��س��ج��دال��ح��رام ب����رای ک��س��ان و خ��وی��ش��ان خ��ود 
ارس���ال کنند. ش��رک��ت ه��ا و ک���اروان ه��ای دست 
اندرکار حج هم به خوبی از توجه حاجیان به 
اهمیت ارتباط مجازی با خانواده و خویشان و 

دوستان خود آگاه هستند و برای همن هم هر 
کدام سعی می کنند قیمتی رقابتی را برای این 
گونه تماس ها ارائه کرده و بسته های تشویقی 

در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
از آمادگی برای اقامه نماز در مسجد الحرام 
گرفته تا گشت و ذار حاجیان در بازارهای شهر 
و تصویر برداری از کاسبکارهایی که وقت نماز 
در جلوی در مغازه خود سجاده پهن می کنند 
و نماز می خوانند همه جا می ت��وان اث��ری از 

تلفن های هوشمند دید.
پیش از نماز، یکی از همن حاجیان را می 

بینم که دارد عکس هایی که پیش از این گرفته 
را مرور می کند و وقتی به یکی شان می رسد 
متوقف می ش��ود و اندکی به آن دق��ت می کند 
انگار که دارد به ادیت کردن آن فکر می کند؛ به 
این که رنگی ارسالش کند یا سیاه و سفید و 
بعد قبل از آن که بتواند کاری بکند برای نماز 

به پا می خیزد.
محمد 26 ساله یکی دیگر از حجاج است 
که در کشور خود به حرفه خبرنگاری مشغول 
است. او می گوید از آن وقتی که وارد سعودی 
ش�����ده ص���ده���ا ع���ک���س گ���رف���ت���ه و در ای���ن���س���ت���ارام 

و ف��ی��س��ب��وک خ���ود م��ن��ت��ش��ر ک����رده ت���ا ب��ع��ده��ا با 
دیدن شان خاطره سفر زنده شود. تلفن های 
هوشمند سفر زی��ارت��ی ح��ج را ک��ام��ا دگ��رگ��ون 
کرده اند؛ هم آن را عمومی تر کرده و هم حسرت 
ها را بیشتر نموده اند. با استفاده از تلفن های 
هوشمند آدم هایی که هزاران کیلومتر دورتر 
نشسته اند به یک ثاینه خود را در چند قدیم 
کعبه می بینند؛ بی آن که بتوانند حال و هوای 
آن جا را نفس بکشند. باید منتظر ماند و دید 
با پیشرفت تکنولوژی ارتباطی چه تغییراتی 
در مهم ترین سفر مسلمانان پیش خواهد آمد.

وأذن في الناس بالحج

رسانه ای در دست تک تک حجاج  

نمايي از حجاج در مشاعر هفته گذشته )واس(

تلفن های هوشمند حج را حلظه به حلظه مخابره کردند


