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خادم حرمني شريفني و ولی عهد موفقيت در برگزاری حج را به وزير کشور تربيک گفتند

جشن پایان موفقیت آمیز حج با حضور خبرنگاران بین املللی

مدينه منوره  :الشرق االوسط
ملک سلمان بن عبدالعزيز خادم
ح��رم��ني شريفني ب��ه پ��ي��ام کتبی
ش��اه��زاده عبدالعزيز بن سعود بن
نايف وزير کشور و رئيس کميته
عالی حج با موضوع تربيک عيد
قربان و ب��رگ��زاری موفقيت آميز
موسم حج امسال پاسخ داد .در همني
راستا وزارت اطالع رسانی سعودی پايان
موفقيت آميز حج امسال را با حضور
خربنگاران رسانه ه��ای بني املللی
شرکت کننده در موسم امسال در
جده جشن گرفت.
به گ��زارش الشرق االوس��ط ،در منت
نامه خادم حرمني شريفني آمده است:
«وزير کشور و رئيس کميته عالی
حج ،نامه شما و همه دست اندرکاران
حج از دستگاه های مختلف خدمات
رسان به حجاج را دريافت کرديم.
حضرتعالی به موفقيت آميز بودن
موسم حج امسال و خالی بودن آن از
هرگونه بيماری های واگریدار اشاره
کرديد ،قطعا اين موفقيت و دستاورد
به لطف و فضل اهلی و تالش مخلصانه
همه دس��ت ان��درک��اران محقق شده
است».
وی همچنني افزود« :برنامه ها و اقدامات
صورت گرفته در حوزه های امنيتی،
پيشگریانه ،سازماندهی ،خدماتی و
ترافيکی کامل بوده و بسرتی برای
راحتی و آسايش حجاج که تعدادشان
به دو ميليون و  371هزار و  655نفر
رسيده ،در فضايی امن و امیانی فراهم

ديد وبازديدهاى حجاج از اماكن تاريخى مدينه منوره ديروز (واس)
کرده است».
ملک سلمان همچنني نوشته است:
«همه تالش ها و اقدامات ارائه شده در
بخش های دولتی و غریدولتی در موسم
حج را رصد کرده ايم و از فداکاری
های همگان مسرور شده ايم».
از س��وی ديگر ،ش��اه��زاده محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ولی عهد ،معاون

نخست وزير و وزير دفاع سعودی در
پيامی جداگانه ب��ه پيام کتبی
شاهزاده عبدالعزيز بن سعود بن نايف
وزير کشور و رئيس کميته عالی
حج با موضوع تربيک عيد قربان و
برگزاری موفقيت آميز موسم حج
امسال پاسخ داد.
در منت نامه ولی عهد آمده است« :وزير

کشور و رئيس کميته عالی حج،
نامه شما و همه دست اندرکاران حج از
دستگاه های مختلف خدمات رسان به
حجاج را دريافت کرديم .حضرتعالی
به موفقيت آميز بودن موسم حج امسال
و خالی بودن آن از هرگونه بيماری
های واگ��ریدار اشاره کرديد ،قطعا
اي��ن موفقيت و دس��ت��اورد به لطف و

فضل اهلی ،پيگریی ها و نظارت خادم
حرمني شريفني و تالش مخلصانه همه
دست اندرکاران محقق شده است».
شاهزاده محمد بن سلمان همچنني از
خداوند متعال خواست تا حج حجاج
را مقبول درگ��اه خود کند و همه
مسئوالن سعودی را برای خدمت به آنها
توفيق دهد و خادم حرمني شريفني را

محفوظ بدارد و کشور را مصون کند.
پيش از اين شاهزاده عبدالعزيز بن
سعود بن نايف وزير کشور و رئيس
کميته عالی حج ،موفقيت برگزاری
مراسم حج امسال را به خادم حرمني
شريفني ملک سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود و ولی عهد او شاهزاده محمد بن
سلمان تربيک و تهنئت گفت.
از س��وی ديگر وزي��ر اط��الع رسانی
س��ع��ودی در سخنرانی خ��ود در اين
مراسم گفت :موفقيت چشم گری در
برگزاری حج امسال و انعکاس بني
املللی رويدادهای حج ،همه نقشه های
دشمنان را نقش بر آب کرد.
عواد العواد ضمن تربيک اين موفقيت
به پادشاهی سعودی افزود :وزارختانه
تابعه امسال از طريق تعامل و همکاری
با رسانه های داخلی و خارجی شاهد
حتولی بزرگ بود.
او با اشاره به اقدامات صورت گرفته
توسط اي��ن وزارخت��ان��ه اظهار کرد:
کليدواژه حج به تنهايی  18ميليارد
و  233ميليون و  192بار در توييرت به
کار رفته است .همچنني  168روزنامه
ن��گ��ار س��ع��ودی و  818خربنگار
خارجی از امکانات وزارختانه اطالع
رسانی برای پوشش حج بهره برده اند.
العواد همچنني با اشاره به توليد هزار و
 419مورد محتوای رسانه ای و انتشار 58
بيانيه رسانه ای توسط اين وزارختانه
گفت :همه اين محتواها در  19شبکه
رسانه ای مدرن و سنتی و به  62زبان
منتشر شدند ،به طوری که به دست
شهروندان  100کشور رسيده است.

رئیس سازمان حج و زیارت ایران :رضایتمندی کامل حجاج از حج امسال

مکه مکرمه  :الشرق االوسط

حميد محمدی رئيس سازمان حج و زيارت در نشست خربی
با اشاره به برنامه های انجام شده در حج متتع  ۹۷گفت:
در حج متتع امسال متامی دست اندرکاران سعودی و ايرانی
زحمات بی وقفه ای را انجام دادند و خوشبختانه حج موفقی
را پشت سرگذاشته ايم و اين موفقيت از زبان خود حجاج
بيان شده و آنها نيز بر اين موضوع صحه گذاشته اند.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از پايگاه خربی حج
و زيارت حميد محمدی با بيان اين که مشاهدات و نظر
سنجی ها نشان دهنده ميزان رضايتمندی مطلوب زايران

عزيز است .با بيان اينکه کار اجرايی در حوزه حج
بسيار سنگني است ،خاطر نشان کرد :امور اجرايی حج و
خدمات رسانی به  ۸۶هزار نفر از حجاج ،آن هم در کشوری
ديگر کاری جدی و سخت خواهد بود که خوشبختانه
برنامه ريزی های ما و هماهنگی طرف سعودی در يک
سال اخری به نتيجه رسيد.
رييس سازمان حج و زيارت ايران تصريح کرد :اعزام
زايران به عرفات توسط حمل و نقل ترددی ،حضور زايران
در عرفات ،اعزام زايران به مزدلفه و منا ،حرکت زايران به
جمرات و  ...در ايام تشريق به خوبی و با نظم انجام گرفت
که از همه دست اندرکاران ايرانی و سعودی و همراهی

زايران در اين رابطه قدردانی می کنيم.
محمدی با اشاره به وضعيت سالمت حجاج در حج امسال
اظهار کرد :خوشبختانه سالمت حجاج وضعيت بهرتی
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته و فراگریی
بيماری ها هم بسيار کمرت بوده است .امسال حدود  ۷نفر
از هموطنامنان
رئيس سازمان حج و زيارت در باره زمان بازگشت زائران
بيت الله احلرام به کشور نيز گفت :فردا يکشنبه
نخستني پ��رواز حجاج کشورمان از فرودگاه جده در
ساعت  ۲۱و  ۳۰دقيقه انجام خواهد شد و ساير پروازها نيز
از فرودگاه های جده و مدينه براساس جداول پروازی

انجام می گرید.
وی در خصوص شنيده ها مبنی بر اعالم آمادگی طرف
سعودی برای از سرگریی حج عمره گفت :موضوع عمره
در نشست با طرف سعودی مطرح شده است و اگر بسرت
آماده شود  ،موضوعات اجرايی به صورت روان قابل اجرا
خواهد بود.
حميد محمدی درب��اره احتمال افزايش ظرفيت حجاج
ايرانی در سال های آينده تصريح کرد :اگر محدوديت
های ذکر شده در عرفات و منا و وضعيت هتل های مدينه
و زيرساخت ها رفع شود می توان سهميه حجاج را اضافه
کرد.
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میهانان برنامه خادم حرمین شريفني موفقیت حج را به ایشان تبریک گفتند
مدینه منوره  :الشرق االوسط
میهمانان برنامه خادم حرمین شریفین برای حج
و عمره ،برگزاری موفقیت آمیز مراسم حج امسال
(1439ه�) را به خادم حرمین شریفین ملک سلمان
بن عبدالعزیز آل سعود ،و ولیعهد شان شاهزاده محمد
بن سلمان بن عبدالعزیز ،تبریک و تهنئت ،گفتند.
به گزارش الشرق االوسط دکتر حقار محمد احمد
مشاور رئیس جمهوری چاد ،موفقیت تحقق یافته
در موسم حج امسال را امتداد موفقیت های سال
های گذشته بر شمرده خاطر نشان کرد که رهبری
عربستان سعودی خدمت به حرمین شرفین و حجاج
و عمره گزاران را در صدر اولویت های خود قرار
داده و برای تحقق این هدف عالی همه امکانات الزم

را فراهم نموده است.
شیخ مصطفی یوسف مفتی بلگراد پایتخت
جمهوری صربستان ،از جمله ی میهمان برنامه
خادم حرمین شریفین برای حج و عمره ،زحمات
مداوم نیروهای امنیتی در ایام حج را در سهولت
رفت و آمد و انتقال حج میان مشاعر مقدسه؛ و انجام
آسان مناسک حج ،مؤثر دانست.
در همین حال میکائیل عبدالعزیز از جمهوری
گینه نو  ،که حج امسال را به میزبانی برنامه
میهمانان خادم حرمین شریفین انجام داد ،ضمن
تشکر از خادم حرمین شریفین بابت این میزبانی
معنوی ،تاکید کرد که برنامه خادم حرمین شریفین
برای حج و عمره از جانب تمامی مسلمانان جهان
در سراسر کره خاکی ،مورد تقدیر و تمجید است.

کاروان های حجاج مکه را به مقصد مدینه ترک می کنند

كنفرانسى در مورد مفهوم حج ونماز در اسالم (واس)

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

تالش های سعودی در برگزاری حج استثنایی است
ریاض  :الشرق االوسط

تعدادى از حاجيان قبل حركت قطار مكه (واس)
مدینه منوره  :الشرق االوسط
حجاج بیت هللا الحرام بعد از اینکه
فریضه ح��ج را در فضای مملوء از
معنویت و در سایه ی خدمات ارگان های
مختلف دولتی و غیر دولتی با اطمینان
خاطر و آرامش ،بجا آوردند ،مکه مکرمه
را به مقصد مدینه منوره ترک می کنند.
به گ��زارش الشرق االوس��ط وصول

حجاج به مدینه منوره همزمان بود با
تکمیل آمادگیهای بخش های مرتبط با
خدمت رسانی ،این بخش ها وصول حجاج
به اقامتگاه های آنها را در هماهنگی با
دفاتر خدمات میدانی پیگیری می کنند.
بخش بزرگی از فعالیت ارگانهای
ذیربط در مدینه ،به اجرای برنامه برگشت
حجاج به کشورهای شان مربوط می شود
 ،که این مرحله تا  20ماه محرم ادامه

خواهد داشت ،جریان برگشت حجاج از
طریق فرودگاه بین المللی امیر محمد با
دقت انجام می گیرد.
قابل یادآوریست که  850هزار
حاجی قبل از ادای حج به زیارت مدینه
منوره مشرف شدند ،حجاج مدینه بعد ،آن
عده حاجیانی اند که بعد از انجام ناسک
حج به زیارت مسجد نبوی ،مشرف می
شوند.

طی بیانیه ای گفت  « :با توجه به زحمات
چشمگیر و هماهنگی های که بین ارگانهای
شرکت کننده در سازماندهی حج امسال جهت
تقدیم هرنوع کمک به حجاج صورت گرفت،
مناسک حج امسال با سهولت و امنیت به
پایان رسید.
دکتر عالم در این بیانیه ،از تالش های
همه جانبه کشورمان برای آسایش و راحتی
میهمانان حرم امنی الهی ،از لحظه قدوم شان

به حرمین تا هنگام برگشت به کشورهای
شان ،قدردانی کرد.
مفتی مصر ،همچنین از وزارت حج
و عمره کشورمان و از ریاست کل امور
مسجد الحرام و مسجد نبوی ،و همه نهادهای
شرکت کننده در روند برگزاری و موفقیت حج
امسال ،تشکر نموده ،از درگاه هللا مسئلت
کرد که عربستان سعودی را از هرنوع بدی
و ناخوشایندی ،محفوظ نگهدارد.

مفتی مصر موفقیت حج را به پادشاه سعودی تبریک گفت

قاهره  :الشرق االوسط
دکتور شوقی عالم مفتی مصر ،برگزاری
موفقیت آمیز مراسم حج امسال را به خادم
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود ،و ولیعهد شان شاهزاده محمد
بن سلمان بن عبدالعزیز ،تبریک و تهنئت،
عرض کرد.
به گزارش الشرق االوسط مفتی مصر

دکتر تئودور ادهانوم دبیرکل سازمان
جهانی بهداشت ،خدمات وزارت بهداشت
کشورمان به حجاج بیت هللا و تالش های
مبذول داشته شده برای حفظ سالمت حجاج
در موسم حج امسال را ،ستودنی خواند.
بنا به گزارش الشرق االوسط دکتر تئودور
در توئیتی که در صفحه رسمی توئیترش نشر
نمود ،موفقیت حج را به وزارت بهداشت
کشورمان تبریک گفته ،فعالیت این وزارتخانه
در موسم حج را استثنایی ،توصیف کرد.
وی گفت  « :میلیونها حاجی ساالنه به
سعودی می روند ،بهداشت آنها در اولویت
قرار دارد ،ما از سیستم هشدار دهنده ی

زودهنگام که برای حفظ صحت مردم است،
حمایت می کنیم.
سازمان جهانی بهداشت دیروز موفقیت
حج را به وزارت بهداشت تبریک گفته ،از
زحمات تمامی ارگانها و تیم های رضاکار
برای خدمت به حجاج ،تقدیر کرد.
از جانب دیگر ،دیروز دکتر توفیق الربیعه
وزیر بهداشت کشورمان ،موسم حج امسال
را خالی از هرگونه بیماری های همه گیر و
عفونی اعالم نموده برنامه های بهداشتی
در حج امسال را موفقیت آمیز ،عنوان کرد.
شایان ذکر است که تالش های وزارت
بهداشت در خدمت به حجاج بیت هللا الحرام،
مورد تقدیر و تحسین متخصصین و رسانه
های داخلی و بین المللی قرار گرفت.

رئیس احتادیه رادیوهای عربی موفقیت حج را شاد باش گفت
جده  :الشرق االوسط
محمد عبدالمحسن العواش رئیس اتحادیه
رادیوهای کشورهای عربی ،برگزاری موفقیت
آمیز مراسم حج امسال (1439ه�) را به خادم
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود ،و ولیعهد شان شاهزاده محمد بن
سلمان بن عبدالعزیز ،تبریک و تهنئت ،عرض
نمود.
به گ��زارش الشرق االوس��ط العواش
طی مصاحبه مطبوعاتی ،به تالش ها و
زحمات کشورمان در راستای ایجاد سهولت
و راحتی و آسایش برای حجاج بیت هللا

الحرام اشاره کرد.
وی ،از همکاری و هماهنگی موجود
میان اتحادیه رادیوهای عربی و کشورمان در
زمینۀ رادیو و تلویزیون تقدیر نموده ،حمایت
چشمگیر سعودی از اتحادیه رادیوهای عربی
در راستای بازتاب وقایع این مناسبت بزرگ از
طریق رادیو و تلویزیون را قابل تمجید ،خواند.
آقای العواش ،همچنین از دکتر صالح
العواد وزیر اطالع رسانی کشورمان ،بابت
تسهیالت و خدماتی که وزارت اطالع رسانی
به رسانه های خارجی به ویژه رسانه های
عضو اتحادیه رادیوهای کشورهای عربی در
خالل ماموریت شان برای بازتاب دهی شعائر
حج تقدیم کرد ،تشکر و قدردانی نمود.
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مجلس وزیر اقتصاد را برکنار کرد

پزشکیان :بررسی وقایع قم به نتیجه
منیرسد بهتر است زحمت نکشید!
لندن  :الشرق االوسط

درگيرى نمايندگان موافق ومخالف وزير اقتصاد ديروز در مجلس ايران (فرانس پرس)
لندن  :الشرق االوسط
دو ه�ف�ت��ه ب �ع��د از رای ع��دم
اعتماد به وزیر کار که با جنجال
ه ��ای ب �س �ی��اری ه �م��راه ب ��ود ای��ن
ب��ار نمایندگان مجلس ش��ورای
اس��ام��ی ب��ا رای ع��دم اع�ت�م��اد به
مسعود کرباسیان به استیضاح
وزیر اقتصاد رای مثبت دادند.
ب��ه گ��زارش ال�ش��رق االوس��ط،
با پایان یافنت جلسه استیضاح
م�س�ع��ود ک��رب��اس�ی��ان وزی ��ر ام��ور
اق�ت�ص��ادی و دارای ��ی در مجلس

شورای اسامی و پس از شمارش
آرای ن�م��ای�ن��دگ��ان ،ک��رب��اس�ی��ان از
سمت خود برکنار شد.
ن� �م ��ای� �ن ��دگ ��ان ب � ��ا  ۱۳۷رای
م ��واف ��ق ۱۲۱ ،رای م �خ��ال��ف و ۲
رای ممتنع از مجموع  ۲۶۰رای
م ��اخ ��وذه اع �ت �م��اد س ��ال گ��ذش�ت��ه
خ��ود از وزی��ر ام��ور اقتصادی و
دارایی را پس گرفتند.
اس �ت �ی �ض��اح ک��رب��اس �ی��ان در
 ۱۷محور و با  ۳۳امضاء تقدیم
هیئت رئیسه مجلس شده بود و
موضوعاتی شامل عدم شفافیت

در اق� �ت� �ص ��اد ک � �ش ��ور ،م �ش �ک��ات
ن��اش��ی از ن��وس��ان��ات ن ��رخ ارز و
نابسامانی در نظام بانکی را در
بر می گرفت.
گفتنی است که کرباسیان
که از اعضای یکی از خانواده
های تاجر ایران است پیش از
این معاون وزیر اقتصاد بود
ک��ه در دول ��ت دوم روح��ان��ی و
پ��س از ک �ن��ار رف��نت ع�ل��ی طیب
ن �ی��ا وزی � ��ر اق �ت �ص��اد ب ��ه دل �ی��ل
اختاف نظر با تیم اقتصادی
دولت به عنوان وزیر اقتصاد

زلزله در کرمانشاه؛ توفان گرد
و غبار در بلوچستان
لندن  :الشرق االوسط
بامداد روز یکشنبه زلزله زلزله 5.9
ری �ش �ت��ری در ع�م��ق  10ک�ی�ل��وم�ت��ری سطح
زمني جوانرود و ت��ازه آب��اد در کرمانشاه
را لرزاند.
به گ��زارش الشرق االوس��ط ش��دت این
زم ��نيل ��رزه ب��ه ان � � ��دازهای ب ��ود ک��ه در اک�ث��ر
شهرهای استانهای کرمانشاه ،کردستان
و بخش جنوبی آذربایجان غربی کاما
احساس شد و باعث خارج شدن مردم از
خانههایشان گشت.
ف � � ��ره � � ��اد ف � � � � � � � ��روزی ،ری � � �ی� � ��س ش �ب �ک��ه
ل��رزهن �گ��اری اس �ت��ان ک��رم��ان�ش��اه گ�ف��ت :ای��ن
زم ��نيل ��رزه س��اع��ت  ۲و  ۴۳دق�ی�ق��ه ب��ام��داد
یکشنبه به بزرگی  ۵.۹ریشتر در حوالی

تازهآباد و در عمق  ۸کیلومتری زمني رخ
داد.
رئیس اورژان ��س پیش بیمارستانی
و م��دی��ر ح ��وادث دان �ش �گ��اه ع�ل��وم پزشکی
کرمانشاه اعام کرد که بر اثر زلزله بامداد
امروز (یکشنبه) تازه آباد  241نفر مصدوم
شدند و  2جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر مدیرکل دفتر مدیریت
بحران استانداری سیستان و بلوچستان
با اشره به موج گرد و غبار حاکم بر استان
گفت که تا کنون این گرد و غبار که باعث
تعطیلی ادارات و نهادهای عمومی شده
باعث مراجعه  810نفر به مراکز درمانی
به دلیل مشکات تنفسی ناشی از توفان و
گرد و خاک شده که از این تعداد  171نفر
در بیمارستانها بستری شدند.
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به مجلس معرفی شد.
نمایندگان ب��االرف��نت قیمت
ارز و ک��االه��ای اس��اس��ی و نبود
نظارت بر بازار و عدم ارائه یک
ب��رن��ام��ه م ��دون ب ��رای م �ب ��ارزه با
مشکات اق�ت�ص��ادی را از جمله
م� �ش� �ک ��ات زم � � ��ان ت � �ص ��دی آق� ��ای
کرباسیان عنوان کرده اند.
ع � �ل� ��ی الری � � �ج� � ��ان� � ��ی رئ� �ی ��س
مجلس پ��س از اع��ام نتیجه آرا
گفت :امیدواریم آقای کرباسیان
در مسندهای دیگر توفیق های
بیشتری داشته باشد.

ن��ای��ب رئ �ی��س م�ج�ل��س ای ��ران
م � �س � �ع� ��ود پ� ��زش � �ک � �ی� ��ان در گ �ف��ت
و گ ��وی ��ی ب� ��ا روزن � ��ام � ��ه اع �ت �م��اد
گ�ف��ت :ت �ن��دروه��ا در ه��ر ج�ن��اح و
ج��ری��ان��ی وج � ��ود دارن � � ��د .گ��اه��ی
ح �ت��ی م��یب�ی�ن�ی��م ع � ��دهای ت �ن��درو
وارد ت�ج�م��ع ی��ک ج��ری��ان خ��اص
سیاسی ش��ده و در قالب تجمع
آن گروه خاص سیاسی ،اقدام به
طرح شعارهای افراطی میکنند
و ما نمیتوانیم این شعارها را
به همه آن افراد نسبت بدهیم.
ب��ه گ � ��زارش ال �ش��رق االوس ��ط
وی ب ��ا اش � � ��اره ب ��ه ح� ��وادث� ��ی ک��ه
در ج ��ری ��ان ت �ج �م��ع اخ �ی��ر ط��اب
در ق��م رخ داد ع�ن��وان ک��رد گاهي
ميبینیم در برخي راهپیمایيها
و تجمعات ،ع��دهاي برخاسته و
قطعنامه ميخوانند و حرفهاي
افراطي ميزنند و اینطور تصور
ميشود كه ای��ن قطعنامه حرف
ه �م��ه ت�ج�م��عك�ن�ن��دگ��ان ب� ��وده ام��ا
چنني نیست .متاسفانه ع��دهاي
سوار بر موج شده و حرف خود
را به عنوان نظر عمومي مطرح
م��يك�ن�ن��د ام ��ا ای ��ن ب��ه م�ع�ن��اي آن

نیست كه همه مردم چنني حرفي
ميزنند.
ن� �م ��ای� �ن ��ده م � � ��ردم ت� �ب ��ری ��ز در
راستای طفره رفنت از پاسخ به
پ��رس��ش ه ��ای روزن ��ام ��ه درب� ��اره
جزئیات این تجمع گفت  :دقیقا
در جریان وقایع اخیر قم نیستم.
شما درب��اره موضوعي از بنده
تحلیل ميخواهید كه از جزییات
آن ب��يخ�ب��رم و ع�ل��م غ�ی��ب ه��م كه
ن � ��دارم( .ب ��ا خ �ن��ده) ش��ای��د بهتر
ب��اش��د از ك �س��ان��ي ك ��ه ع �ل��م غیب
دارند ،بپرسید
پزشکیان با لحنی انتقادی
به نهادهایی که مانع از تحقیق
در ای��ن گ��ون��ه مسائل م��ی شوند
ب �ی��ان ن �م��ود :چ� ��را ب��ای��د مجلس
ای��ن موضوع (ح��وادث اخیر قم)
را ب��ررس��ي ك �ن��د؟ ب��ررس��يه��ا به
ج��ای��ي ن �م��يرس��د و ب �ه �ت��ر اس��ت
زحمت نكشید
ق ��اب ��ل ذک� ��ر اس� ��ت ک ��ه چ �ن��دی
پ �ی��ش ت �ج �م �ع��ی از س� ��وی ط��اب
ح� ��وزه ع�ل�م�ی��ه ق��م در ن�ق��د دول��ت
ب� � ��رگ� � ��زار ش � � ��ده ب � � ��ود ک � ��ه در آن
پ��اک��اره��ای��ی وج � ��ود داش � ��ت که
روح��ان��ی را ت�ه��دی��د ب��ه م��رگ می
نمود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ماند
لندن  :الشرق االوسط
م�ح�س��ن ه��اش�م��ی ب��ا کسب
 ۲۱رای ب� � ��رای س � ��ال دوم ن�ی��ز
ریاست ش��ورای شهر پایتخت
ایران را از آن خود نمود.
به گ��زارش الشرق االوس��ط
در ان �ت �خ��اب��ات ه �ی �ئ��ت رئ�ی�س��ه
ش��ورای شهر تهران برای سال
دوم محسن هاشمی به عنوان
کاندیدای ریاست شورای شهر
ت �ه��ران م�ع��رف��ی ش��د و در ادام��ه
توانست با کسب  21رای از 21
رای م��اخ��وذه ب��ه ع�ن��وان رئیس
شورای شهر انتخاب شود.
در ه � �م� ��ني زم � �ی � �ن� ��ه س �ی��د
اب � ��راه � �ی � ��م ام� �ی� �ن ��ی ب � ��ه ع� �ن ��وان
کاندیدای نایب رئیسی شورای
ش �ه��ر ت� �ه ��ران آم ��ادگ ��ی خ ��ود را
اع� ��ام ک ��رد و در ادام � ��ه وی با

محسن هاشمی (مهر)
کسب  20رای از  21رای ماخوذه
به عنوان نایب رئیس شورای
شهر تهران انتخاب شد.
ب� ��ه گ� � � ��زارش ت �س �ن �ی��م ،در
ادام� � � ��ه ان� �ت� �خ ��اب م �ن �ش��یه��ای

ه�ی�ئ��ت رئ �ی �س��ه ش � ��ورای شهر
تهران در دستور کار اعضای
ش � ��ورا ق � ��رار گ ��رف ��ت و در ای��ن
بخش نیز بهاره آروین و زهرا
نژادبهرام دو کاندیدای کسب

این سمت بودند.
ب��ر همني اس��اس و ب��ا رای
اع �ض��ای ش � ��ورای ش �ه��ر ت �ه��ران
زه� ��را ن ��ژادب� �ه ��رام ب ��ا ک �س��ب 20
رای از  21رای ماخوذه و بهاره
آروی� � ��ن ب ��ا  19رای از  21رای
م��اخ��وذه به عنوان منشیهای
ش � ��ورای ش �ه��ر ت �ه��ران ان�ت�خ��اب
شدند.
گ � �ف � �ت � �ن� ��ی اس � � � � ��ت م� �ح� �س ��ن
ه � ��اش� � �م � ��ی ف � � ��رزن � � ��د ه ��اش� �م ��ی
رف�س�ن�ج��ان��ی ک��ه در ان�ت�خ��اب��ات
دوره پ� �ن� �ج ��م ش � � � � ��ورای ش �ه��ر
باالترین آرای تهران را به خود
اختصاص داد در حالی ب��رای
س��ال دوم رئیس ش��ورای شهر
تهران می شود که شایعه هایی
درب ��اره اح�ت�م��ال ک��ان��دی��دات��وری
وی ب � ��رای ری ��اس ��ت ج �م �ه��وری
آینده به گوش می رسد.
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مسجد پیامبر؛ مرکز توجه عاشقان رسالت
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مدينه منوره :الشرق األوسط
م� �س� �ج ��د ال � �ن � �ب� ��ی ی� � ��ا م �س �ج��د
پیامبر جایگاه مهمی در نزد یک
میلیارد و  800میلیون مسلمان
در سطح جهان دارد .ای��ن مسجد
از مهمترین زیارتگاههای ساالنه
م �س �ل �م��ان��ان��ی اس� ��ت ک ��ه ب ��ه ح ��ج و
ع �م ��ره م �ش ��رف م ��ی ش ��ون ��د .آن �ج��ا
نماز اق��ام��ه م��ی کنند و ب��ه زی��ارت
ق�ب��ر پ�ی��ام�ب��ر و دو ت��ن از ی��اران��ش
م ��ی رون� � ��د .ای� ��ن م �س �ج��د در ط��ول
ت��اری��خ ش��اه��د توسعه ه��ا و ف��راخ
س� ��ازی ه ��ای زی � ��ادی ب� ��وده اس ��ت،
اما بزرگترین مورد آن در دورران
معاصر رخ داده است.
مسجد نبوی نخستنی مکانی
بود که در جزیرة العرب روشنایی
آن ب ��ه واس �ط ��ه چ� ��راغ ه ��ای ب��رق��ی
در س ��ال 1327ه� � � � ص� ��ورت گ��رف��ت.
ای ��ن م �ک��ان ،دوم ��نی م�س�ج��دی ب��ود
ک��ه پ�ی��ام�ب��ر (ع�ل�ی��ه أف �ض��ل ال�ص��اة
وال�س��ام) در س��ال نخست هجری
بنا ک��رد .زم��نی آن که مکانی برای
خشک کردن خرما بود ،متعلق به
دو یتمی به نام های سهل و سهیل
که پیامبر خواستار خریدن مربد
شد تا در آنجا خانه و مسجدش
را بنا نهد .ایشان طول مسجد را
 50متر و عرض آن را  49متر تعینی
کرد .قبله اش را به سمت مسجد
االق �ص��ی ق ��رار داد .س�ق��ف مسجد
را ب��ا ش ��اخ و ب ��رگ درخ� ��ت خ��رم��ا
پ��وش��ان�ی��د و از ت�ن��ه درخ ��ت خرما
براى ستونهاى آن استفاده کرد.
س��ه درب ب� ��رای آن م�ش�خ��ص ک��رد
درب��ی در انتهای مسجد ،ب��ه نام
«عاتکه» ،درب باب الرحمة و درب
س ��وم ه �م��ان درب ج �ب��رئ �ی��ل اس��ت
ک��ه پیامبر از آن وارد م��ی شدند.
در داخ ��ل م�س�ج��د ال�ن�ب��ى ص�ف��ه یا
ای��وان �چ��ه م��ان �ن��دى آم� ��اده ساخته
ب��ودن��د ک��ه م �ه��اج��ران بى س��رپ�ن��اه
در آن جا به سر مىبردند .اینان
همان دسته از مسلمانان اند که
به «اصحاب ُصفه» معروف شدند.
به دلیل اینکه حضرت رسول
(ص) فقط بخش هایی از مسجد
را مسقف کرده بود ،هنگام باران
حیات آن پ��ر از گ��ل و الی م��ی شد
و ن� �م ��ازگ ��زان خ �ی��س م ��ی ش��دن��د.
وقتی به حضور پیامبر آمدند و
پیشنهاد دادند که مسجد را سقف
را بازسازی کند .ایشان گفتند( :ال،
ع��ری��ش ك�ع��ری��ش م��وس��ى) «س�ق��ف
مسجد برادرم موسی نیز همچننی

مسجد النبي موسم حج امسال ميزبان حاجيان (واس)
بود و من از روشش برنمیگردم».
در اب� �ت ��دای ک ��ف م�س �ج��د م �ف��روش
نبود ،اما سپس دستور داد تا با
سنگ ری��زه آن بپوشانند .پس از
تغییر قبله به دستور پیامبر ،درب
در سمت جنوب مسجد که
صفه ِ
بعد از تغییر قبله ،ای��ن در بسته
ش��ده و ب��ه ج��ای آن دری دی�گ��ر در
شمال مسجد باز شد.

مسجد النبی در دوران
خلفای راشدين
در دوره خ � ��اف � ��ت اب ��وب� �ک ��ر
(رض��ي الله عنه) به دلیل انشغال
وی ب ��ه ج �ن��گ ه� ��ای رده در س��ال
هفدهم هجری و در دوره خافت
خلیفه دوم ب��ا ت��وج��ه ب��ه ف��راوان��ی
و ان�ب��وه��ی مسلمانان در مسجد
ال�ن�ب��ی و ن �ب��ود ج ��ای ب ��هان ��دازه از
ب�ه��ر ب��رگ��زاری ف��رای��ض و اعتکاف
و نیایش و زی��ارت ،عمر الخطاب
(رض��ي ال�ل��ه ع�ن��ه) ،تصمیم گرفت
تعدادی از خانههای اطراف مسجد
ٔ
توسعه مسجد خریداری
را برای

و ض�م�ی�م��ه م�س�ج��د ک �ن��د .توسعه
مسجد در این دوره از جهت های
ش �م��ال��ی ،ج �ن��وب��ی و غ��رب��ی ب��وده
است .و چون قسمت شرقی دیوار
م �س �ج ��د ،ح� �ج ��ره ه � ��ای ه �م �س��ران
پ �ی��ام �ب��ر ق� ��رار داش� �ت ��ه ،خ�ل�ی�ف��ه در
آنجا تصرف و تغییری به وجود
نیاورد.
مسجدالنبی پ��س از توسعه
ٔ
خلیفه دوم ،درازای ��ش از
در زم��ان
قبله به شام ۱۴۰ ،آرش (ذراع) و از
شرق به غرب  ۱۲۰آرش بوده است.
ب �ن��اب��رای��ن م �ج �م��وع ک ��ل م�س��اح��ت
ت��وس �ع��ه ی��اف �ت��ه در زم � ��ان خ�ل�ی�ف��ه
دوم ح ��دود  1100م�ت��ر م��رب��ع ب��ود
و م �ج �م��وع م �س��اح��ت آن ب��ه 3575
متر مربع رس�ی��د .در ای��ن افزایش
مساحت ،ج��ای ستون ه��ای قبلی
را س �ت��ون ه ��ای ج ��دی ��دی از نخل
گرفت و بنای مسجد نیز نسبت
به بنای سابق استحکام بیشتری
یافت و البته مصالح به کار رفته،
همان خشت و برگ نخل بود .کف
مسجد را نیز ب��ا ری��گ ه��ای ب��ادی
عقیق فرش کردند و مسجد دارای

شش درب شد.
در س � ��ال  29ه � � ��.ق در دوره
خ��اف��ت ع �ث �م��ان ب��ن ع �ف��ان (رض��ي
ال � �ل� ��ه ع� � �ن � ��ه) ،اف� � ��زای� � ��ش ج �م �ع �ی��ت
نمازگزار و کمی جا ،مسجدالنبی
را ش�ل��وغ ک��رده ب��ود .عثمان ،پس
از م �ش��ورت ب��ا ص��اح�ب��ان رای ،به
انجام توسعه رضایت و آن را از
جهت قبله (ج�ن��وب) ب��ه م�ق��دار 10
ذرع توسعه داد ،از جهت مغرب
 10ذرع و از جهت شمال  20ذرع
ولی از جانب مشرق ،چیزی به آن
نیافزود ،زی��را حجره های رسول
خ��دا در آن قسمت ق ��رار داش�ت�ن��د.
پ��س از آن ط ��ول م�س�ج��د از شمال
ب��ه ج�ن��وب  170ذرع و از ش��رق به
غرب  130ذرع که این افزایش 496
مترمربع تخمنی زده می شود .از
مجموع ای��ن مطالب چننی بر می
آید که خلیفه سوم برای نخستنی
بار مسجد را از سادگی نخستنی
آن به در آورد و آن را با سنگ های
حجاری شده و منقش زینت داد.
پ � ��س از ت ��وس� �ع ��ه و ت �ع �م �ی��ر
ب �ن��ای م�س�ج��د ت��وس��ط ع �ث �م��ان بن

عفان ،مسجدالنبی به همان شکل
و م �ص��ال��ح ب��اق��ی م��ان��د ت ��ا ای�ن�ک��ه
ولید بن عبدامللک در سال  88ه.ق
ب ��ه خ��اف ��ت رس �ی��د و ب ��ه ع �م��ر ب��ن
ع�ب��دال�ع��زی��ز وال ��ی خ��ود در مدینه
دس�ت��ور خ��ری��د خ��ان��ه ه��ای اط��راف
مسجد و توسعه آن را صادر کرد.
حجره ه��ای همسران رس��ول خدا
(ص�ل��ی ال�ل��ه علیه و آل ��ه) در زم��ان
ولید بن عبدامللک و مباشرت عمر
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زی��ز ب ��ه م�س�ج��دال�ن�ب��ی
پ �ی��وس��ت و در درون م �س �ج��د ب��ه
عنوان بخشی از آن درآمد.

دوران اموی و عباسی

ول� �ی ��د از س� ��ه ج �ه��ت ش��رق��ی،
ش � � �م� � ��ال� � ��ی و غ � � ��رب � � ��ی ب � � � ��ه ط� � ��ول
مسجدالنبی اضافه کرد به طوری
ک��ه دی ��وار جنوبی  84م�ت��ر ،دی��وار
ش� �م ��ال  68م �ت ��ر و دی� � � ��وار غ��رب��ی
 100اف��زای��ش پیدا ک��ردن��د .ک��ل این
افزایش ،دو هزار و  369مترمربع
تخمنی زده شد.
در دوره ول �ی��د ب ��ن ع�ب��دامل�ل��ك
ب � � ��رای اول � � ��نی ب� � ��ار م � �ن� ��اره ه� ��ا ب��ر

م�س�ج��دال�ن�ب��ی ب��راف��راش �ت��ه ش��دن��د.
ب��ه ط ��وری ک��ه در ه��ر چ�ه��ارس��وی
آن مناره ای نصب ش��د .همچننی
ب��ال �ک��ن ه ��ای ��ی ب � ��را اول� � ��نی ب � ��ار در
مسجد ساخته شدند .ط��رح تازه
دی�گ��ری ک��ه در ب�ن��ای ج��دی��د اعمال
ش� ��د ،س��اخ��ن م� �ح ��راب در محلی
بود که رس��ول خدا (ص) در آنجا
به نماز می ایستاد.
پس از این بازسازی اقدامات
دیگری در حد ترمیم و تعمیر در
�ت
آن ص � ��ورت گ ��رف ��ت .وق �ت��ی ن��وب� ِ
خافت به مهدی عباسی رسید،
او در س��ال  160ه� � در ب��ازدی��د از
مدینه منوره به جعفر بن سلیمان
کارگزار خود در مدینه دستور داد،
مسجدالنبی را توسعه دهد .این
توسعه  5سال طول کشید .در این
توسعه خانه هایی را که در شمال
مسجد قرار داشت بدان پیوست.
اف� ��زای� ��ش ح��اص �ل��ه در
ح� ��دود  100ذرع ب��ود
ک��ه ط��ول مسجد را به
 300ذرع و ع ��رض آن
را به  80ذرع رسانید
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دومنی مسجدی بود که پیامبر در سال نخست هجری بنا کرد

مسجد النبي در ابتداى قرن بيستم (واس)
ک��ه روی ه��م رف�ت��ه ای��ن
افزایش  245مترمربع
شد.
در س � � � � � ��ال ۶۵۴
هجری ،مسجد النبی
آتش گرفت .در این خلفای زیادی
ب � � ��رای ب� � ��ازس� � ��ازی م �س �ج��د ن �ی��رو
ف��رس �ت��ادن��د .در س ��ال  ۸۸۶ق�م��ری
ن�ی��ز مسجد ب��ر اث��ر ص��اع�ق��ه آت��ش
گ��رف��ت ک��ه ب ��از ه��م م�م��ال�ی��ک مصر
کار بازسازی را انجام دادندّ .
ولی
عهد اش��رف قایتبای دس�ت��ور داد
دس��ت ب��ه ک��ار ت��رم�ی��م و ب��ازس��ازی
وی ��ران ��ی ه ��ا ش��ون��د و م �س �ج��د را
در س�م��ت ش��رق��ی آن ن�ی��ز توسعه
دادن��د .ای��ن وضعیت تا  387سال
در حد تعمیر و ترمیم پیش رفت.
ب��رای اول��نی ب��ار در دوره سلطان
عبداملجید عثمانی به سال 1265ه�
مسجد تخریب و ساخته شد که
ای��ن ف��رآی�ن��د  13س��ال ط��ول کشید.
ستون ها را با سنگ قرمز ،تجدید
بنا کردند و آن را با سنگ مرمر
روسازي كرده و با نقوش زیبا به
آب طال زینت بخشیدند.

مسجد پیامرب در دوران معاصر
پس از یکپارچه شدن سعودی
ب ��ه دس� ��ت ع �ب��دال �ع��زی��ز آل س �ع��ود
رس �ی��دگ��ی ب��ه ح��رم��نی ش��ری�ف��نی به
صدر اهتمامات برگشت .در سال
 1365ه� ساختمان مسجد شاهد
ت��رک هایی ش��د ،پادشاه سعودی
دس�ت��ور ترمیم و توسعه مسجد
را ص��ادر و در سخنرانی رسمی
در س��ال  1368آن را علنی ک��رد و
در س��ال 1370ه � � عملیات توسعه
ب ��ا ت �خ��ری��ب م� �غ ��ازه ه� ��ای م �ج��اور
مسجد آغ��از ش��د .در س��ال 1374ق
عبد العزیز آل سعود در حضور
نمایندگانی از کشورهای اسالمی
آغ � ��از ب ��ه ک� ��ار ای� ��ن ط� ��رح را ج�ش��ن
گرفت .این افزایش در قسمت های
ش�م��ال��ی ،غ��رب��ی و ش��رق��ی ص��ورت
گرفت.
در س� � ��ال 1375ه � � � � � � ع �م �ل �ی��ات
ساخت و ساز و توسعه در زمان
پ��ادش��اه سعود ب��ن عبدالعزیز به
پ��ای��ان رس�ی��د 6033 .متر ضمیمه
م�س�ج��د ش��د و ط ��ول م �ن��اره ه��ا به

مسجد النبي از بارزترين نمادهاى جهان اسالم (واس)
ب �ی��ش از  72م �ت��ر رس �ی ��د .دی� ��واره
ه��ای مسجد ب��ه پنجره ه��ا مجهز
شد .درهای آن به  10باب افزایش
پیدا کردند.
در دوره پ��ادش��اه ف�ی�ص��ل بن
عبدالعزیز آل س�ع��ود ب��ات��وج��ه به
افزایش تعداد زائران در موسم به
دلیل سهولت ایجادشده در راه ها
و حمل و نقل و گسترش خدمات
رسانی به حجاج ،مسئله توسعه
م�س�ج��د ن �ب��وی را ض � ��روری ک ��رده
ب � ��ود .او دس� �ت ��ور ت��وس �ع��ه بخش
غ��رب��ی مسجد را ص��ادر ک��رد .این
توسعه م��وج��ب اف��زای��ش  35ه��زار
مترمربعی شد .تغییری در عمارت
مسجد ای�ج��اد نشد ،ام��ا مساحت
جدید به واسطه چترهایی سایه
دار شد و به عنوان مصالی جدید
تعینی شد .در سال  1395ه� .ق نیز
 5ه��زار و  550مترمربع مجهز به
چ�ت��ر ب��ه م�س��اح��ت م�س�ج��د اض��اف��ه
شد.
در دوره خالد بن عبدالعزیز
آل سعود در سال  1397ه�.ق آتشی
در بازار پارچه فروشان در جهت

جنوب غرب مسجد النبی درگرفت
که منجر به یکسان سازی آن مغازه
ها با زمنی شد و با دادن خسارت
ب ��ه ص ��اح �ب ��ان آن� �ه ��ا ،ای� ��ن م�ن�ط�ق��ه
ب��ه وس�ع��ت  43ه ��زار م�ت��رم��رب��ع به
م �س �ج��د پ �ی��وس��ت ش ��د ک ��ه بخشی
از آن ب��ه ع�ن��وان پارکینگ خ��ودرو
تعینی یافت.
توسعه مسجد در دوره ملک
فهد ب��ن عبد ال�ع��زی��ز س��ال 1405ق
ب ��ا اف ��زای ��ش م �س��اح��ت م �س �ج��د ب��ه
واسطه ساخت یک بنای جدید در
همسایگی ب�ن��ای اص�ل��ی از جهت
ش�م��ال ،ش��رق و غ��رب و ال�ح��اق آن
به مسجد ،به  82ه��زار متر مربع
ان �ج��ام ش��د ک��ه ظ��رف�ی��ت  167ه��زار
نمازگزار را داشت .با این حساب،
م �س��اح��ت اج �م��ال��ی م�س�ج��د ب ��ه 98
هزار و  500مترمربع رسید.
در ت��وس�ع��ه م�ل��ک ف �ه��د ،م�ک��ان
های متعددی برای وضو ساخته
شد و نورافکن های فراوانی برای
تأمنی روشنایی آن بر فراز ستون
های سنگی نصب شد .به عالوه،
در برخی از صحن ه��ای مسجد،

چ�ت��ره��ای خ��ودک��اری گ��ذاش�ت��ه شد
ک��ه ب��رای جلوگیری از آف�ت��اب ،باز
و بسته می ش��ود .همچننی شش
م �ن��اره ب��ر م�س�ج��د اف� ��زوده ش��د که
ارتفاع هر یک از آنها تا  104متر
می رسد .بدین ترتیب مسجد در
حال حاضر  10مناره دارد.
در دوره م �ل��ک ع �ب��دال �ل��ه ب��ن
عبدالعزیز آل سعود مسجد النبی
شاهد بزرگترین توسعه در طول
ت� ��اری� ��خ در ک� �ن ��ار پ � � ��روژه ش �گ��رف
چ �ت��ره��ا ب� ��ود .ای ��ن پ � ��روژه ن �ی��ز در
حد خود بی نظیر است و از 250
چتر بزرگ تشکیل شده که بر روی
س�ت��ون ه��ای م��وج��ود در محوطه
ه��ای بیرونی مسجد نصب شده
اند.
ای��ن چترها پس از ب��از شدن،
م�س��اح��ت  143ه ��زار م�ت��ر م��رب��ع از
محوطه های اطراف مسجدالنبی
(ص) را در چ �ه��ار ج �ه��ت آن می
پ��وش��ان��د .در زی��ر سایه ه��ر ی��ک از
ای��ن چتر ها بیش از  800نفر می
ت��وان �ن��د ن �م��از ب �خ��وان �ن��د .اض��اف��ه
ب� ��ر ای � ��ن چ� �ت ��ره ��ا ک� ��ه م �خ �ص��وص

ن�م��ازگ��زاران اس��ت ،شش مسیر در
جهت جنوبی مسجد ب��رای عبور
و مرور حجاج و معتمرین نیز به
وسیله چتر پوشیده ش��ده است.
ای��ن چ�ت��ره��ا ب��ه ط��ور اختصاصی
ب� ��رای اس �ت �ف��اده در م�س�ج��دال�ن�ب��ی
س��اخ �ت��ه ش ��ده و در س��اخ��ت آن�ه��ا
آخرین تکنولوژی ها به کار رفته
اس� � ��ت .ای � ��ن چ �ت��ره��ا ب ��ه ص��ورت��ی
س��اخ �ت��ه و ن �ص��ب ش� ��ده اس� ��ت ک��ه
در ه �ن �گ��ام ب ��از ش ��دن ی �ک��ی ب ��االی
دیگری قرار می گیرند به طوری که
محوطه زیر خود را کامال پوشش
می دهند .ارتفاع یک سری از آنها
هنگام باز شده  14.40متر و ارتفاع
گروه دیگر  15.30متر است .جالب
اینجاست که ارتفاع هر دو گروه
چترها در حالت بسته  21.70متر
است.
پ ��س از او م �ل��ک س �ل �م��ان ب��ن
عبدالعزیز آل سعود (حفظه الله)
امروزه ادامه دهنده این راه است و
تاکید ویژه ای بر توسعه مسجد
النبی و خدمات رسانی مناسب به
زائران دارد.

وأذن في الناس بالحج
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 :تالشهای سعودی در خدمت به مسلمانان کامال روشن است

این روزها از بودن در مشاعر مقدس مکه احساس آرامش زیادی دارم
ASHARQ AL - AWSAT

عكس رقصنده پيشنی فرانسوى سمت راست باال _ تعدادى از حاجيان در حال بازديد از مكانى تاريخى در حومه مدينه ديروز (واس)
مكه مكرمه :الشرق األوسط
رق� �ص� �ن ��ده پ �ی �ش��ن ف ��رن� �س ��وی ک� ��ه از
شهرتی جهانی برخوردار بوده است حاال
بعد از اسالم آوردن نام خود را به ابوبکر
تغییر داده و ب ��رای گ� ��زاردن ح��ج ام�س��ال
میهمان پادشاهی سعودی است.
او که از این مسئله که خیلی ها او را
به نام رقصنده می شناسند اما مشکلی
با پیشینه او ندارند ذوق زده است و می
گوید انتظار نداشته که این جا هم او را
بشناسند
وی از ای� ��ن ک ��ه ام� �س ��ال ب ��ه ح ��ج آم ��ده
خ��وش �ح��ال اس� ��ت و از ب � ��ودن در م�ش��اع��ر
مقدس احساس آرام��ش ف��راوان می کند و
همچنن از پروژه های سنگن پادشاهی
س �ع��ودی ب ��رای ت��وس�ع��ه زی��رس��اخ��ت ه��ای
ح��ج اب ��راز شگفتی م��ی ک�ن��د و ت��اک�ی��د می
کند که دع��ای خیر حجاج همواره بدرقه
راه پادشاه سعودی است.
به گ��زارش الشرق االوس��ط از مشاعر
مقدسه رودلف ( )Rodolpheرقاص مشهور
فرانسوی ،که به بی بوی ( )B Boyمعروف

بوده است ،اصرار داشت که در منطقهای
ک��ه س��اک��ن آن اس��ت ،دور از چشم کسانی
باشد که او را می شناختند.
بی بوی یا ابوبکر در گوشهای دنج و
آرام ،به دور از رفت و آمد حجاج ،صدها
م �ت��ر آن ط��رف �ت��ر از ح ��رم م �ک��ه ،ب��ا عینکی
آفتابی نشسته است تا از دید هوادارانش
پ�ن�ه��ان ب �م��ان��د ،ه �م��انه��ای��ی ک��ه ب��ه اذع ��ان
خودش ،با نام سابقش صدایش کردهاند.
او امسال برای نخستن بار برای ادای
فریضه حج به مکه مکرمه آم��ده و عنوان
میکند که این روزه��ا از ب��ودن در مشاعر
مقدس مکه احساس آرام��ش زی��ادی دارد.
وی در گ�ف�ت�گ��وی��ی ک��ه ب��ا ال �ش��رق االوس ��ط
داش �ت ��ه اس ��ت ب ��ر ای ��ن اح �س��اس��ش ب�س�ی��ار
تاکید می کند .البته به سختی موافقت
ک��رد ک��ه ت��ن ب��ه م�ص��اح�ب��ه ب��ده��د و پ��س از
تالش های بسیار به این کار رضایت داد.
رودل � � ��ف ک ��ه ب �ع��د از م �س �ل �م��ان ش��دن
ن��ام خ��ود را ب��ه اب��وب�ک��ر تغییر داده است
میگوید :اس��م من رودل��ف گاستلی است.
ام ��ا ن ��ام ه �ن��ری م��ن در رق ��ص و ب��ازی�گ��ری
بی بوی بوده است .در واقع گاستلی نام

خ��ان��وادگ��ی م ��ادرم اس��ت ک��ه بعد از کشته
شدن پدرم هنگامیکه کودک بودم ،این نام
را از او گرفتم.
بی بوی راجع به زندگیاش میگوید:
در م �ح �ل��های ف�ق�ی��ر ن �ش��ن در م��ارس �ل �ی��ای
فرانسه بزرگ شدم که قاچاق مواد مخدر
در آن زیاد است .جرم و جنایتهای زیادی
ب��ه چشم دی��دم ک��ه در نتیجه یکی از آنها
ب��ود ک��ه پ ��درم هنگامیکه ک ��ودک ب ��ودم به
دست باندهای قاچاق مواد مخدر کشته
شد.
وی ادامه میدهد :از طریق تلویزیون
ب ��رن ��ام ��هه ��ای ه �ن ��ری و خ �ص��وص��ا رق��ص
–از ن��وع ب��دون آه�ن��گ آن-را بسیار دنبال
م��یک��ردم .ای��ن هنر را ی��اد گرفتم و در آن
متبحر شدم و خیلی زود در فرانسه ،اروپا
و آمریکا به شهرت دست پیدا کردم و میان
طرفداران این نوع رقص در همه جای دنیا،
به چهرهای شناخته شده تبدیل شدم.
وی راج��ع به علت شهرت جهانیاش
م��یگ��وی��د :ه�ن��ری ک��ه ارائ ��ه م��ی ک ��ردم هنر
رق��ص ب��ود و ب��رای ارائ��ه آن نیاز ب��ه زب��ان
ندارم و همه آن را متوجه میشوند؛ چرا

ک��ه ای��ن هنر ،همانند آواز ب��رای ب��رق��راری
ارتباط با مخاطب نیاز به زبان ن��دارد .و
به همن خاطر از طریق اجراهای زیادی
که در همه جای دنیا و خصوصا آمریکا
داشتم به شهرتی جهانی دست پیدا کردم
وی راجع به مسلمان شدنش میگوید:
من نیز همچون خانوادهام -خصوصا در
دوران جوانی -در اص��ل مسیحی ب��ودم و
ب��ه ح�ض��رت عیسی مسیح ارادت دارم و
همانند بیشتر مسیحیهایی بودم که از
حضرت عیسی تاثیر ف��راوان��ی میگیرند
و دوست دارند داستان های پیامبران را
بشنوند ،و از آجاییکه به خداوند ایمان
داشتم این باعث شد که پروسه مسلمان
شدنم راحتتر صورت گیرد.
وی ادامه میدهد :با مسلمانان زیادی
دی� ��دار داش �ت��م ک��ه راج ��ع ب��ه اس ��الم ب��ه من
گفتند و از آنجایی که ملحد نبودم با آنچه
میگفتند ارتباط برقرار کردم ،همینطور
ک��ه م�ص��اح�ب��های ت�ل��وی��زی��ون��ی ب��ا میانالی
خواننده مشهور ک��ه ب��ه دی��ام��س معروف
بود و مسلمان شد ،روی من تاثیر گذاشت.
به گفته رودلف شیوه دیامس در رساندن

رس��ال��ت اس��الم از خیلیها بهتر ب��ود .او
میگوید :در ابتدا هنگامیکه مسلمان شدم
فقط شهادتن را گفتم و نماز نمیخواندم،
و رقص و بازیگری را ادامه دادم.
و این رقاص فرانسوی که اکنون البته
رقص را کنار گذاشته است ،راجع به حال و
هوایی که در مکه دارد میگوید :فضاهای
معنوی مکه و مشاعر مقدس ،باعث شده
است احساساتی را تجربه کنم که قبال به
من دست نداده بود؛ احساساتی همچون
أسایش و آرام��ش .در واقع من میخواهم
از این فرصت استفاده کرده و از حکومت
س�ع��ودی ب��ه خ��اط��ر خ��دم��ات ب��زرگ��ی ک��ه به
اسالم و مسلمن ارائه میدهد تشکر کنم.
او همچنن میگوید :همانطور که در
کنارههای حرم راه میروم به حجم تالشها
و مبالغ مالی سنگینی که هزینه شده است
پ��ی م ��یب ��رم .ول ��ی در م �ق��اب� ِ�ل ای ��ن زح �م��ات،
پ ��ادش ��اه ��ی س� �ع ��ودی و م �ل �ت��ش ب ��ه خ��اط��ر
خوشحال کردن مسلمانان بوسیله خدمات
ارزشمندی که در مشاعر مقدس ،مکه مکرمه
و مدینه منوره ارائه میدهند ،دعاهای خیر
حجاج نصیبشان میشود.
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رئیس اتاق بازرگانی :امنیتی کردن فضای
بازار به ضرر اقتصاد است

لندن  :الشرق االوسط

رئ�ی��س ات ��اق ب��ازرگ��ان��ی ای ��ران معتقد
است که همه با برخورد جدی با محتکران
موافق هستند و اتاق بازرگانی ایران نیز
از آن استقبال میکند اما این فرآیند باید
ب��ه دور از ف�ض��ای امنیتی شکل بگیرد و
مشکلی برای بازاریان به وجود نیاورد.
ب ��ه گ � ��زارش ال� �ش ��رق االوس � ��ط ب ��ه نقل
از ای �س �ن��ا غ��ام �ح �س��ن ش��اف �ع��ی  -رئ�ی��س
ات��اق ب��ازرگ��ان��ی ای��ران درب��اره تبعیض در
تخصیص دالر  4200تومانی به بازرگانان
گفت م��ا نیز ب��اره��ا اع��ام ک��رده ب��ودی��م که
ب��ای��د م��اب��ه ال �ت �ف��اوت ارزی ب� ��رای واردات
کاالهای تولیدی ،مواد اولیه و ماشن آالت
خط تولید برداشته شود.
وی درباره توقیف و پلمب انبارها نیز
تاکید کرد که این شیوه که فضا را امنیتی
کنیم ،درس��ت نیست .ام��ا باید با احتکار
ش��دی��دا م�ب��ارزه ک��رد و متخلف را ب��ه اشد
مجازات رساند .اما در این میان بنکداران
ساملی که کار میکنند نباید آسیب ببینند
و تر و خشک کنار هم بسوزند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:

البته به این معنا نیست که با مبارزه با
احتکار و برخورد با متخلفان مخالفیم،
ب �ل �ک��ه م �ن �ظ��ور ای� ��ن اس� ��ت ک ��ه ن �ب��ای��د فضا
امنیتی شود و تولیدکنندگان و بازاریان

واقعی در این میان متضرر شوند .البته
در ه��ر جایی ک��ه ب��رخ��ورد ب��ا محتکران را
ب�ب�ی�ن�ی��م ای �س �ت��اده ب� ��رای م �س �ئ��والن دس��ت
میزنیم و از آن استقبال میکنیم.

لندن { :الشرق االوسط}

كارخانجات ساخت پراید (میزان)
 54میلیون تومان به فروش میرسد.
شایان ذکر است که به دنبال موج
اول تحریم های آمریکا علیه ای��ران که
ت�ح��ری��م خ� ��ودرو را ن�ی��ز در ب�ط��ن خ��ود

دارن��د ب��ازاره��ای ای��ران شاهد افزایش
باالی قیمت کاال بودند که در این زمینه
قیمت خ��ود رو ب��ا اف��زای�ش��ی ح��دود 60
درصدی همراه بود.

7

بن بست مالی بزرگترین
شرکت نیروگاهی ایران

نیروگاهی در ایران (مهر)

دو تن از نیروهاى امنیتى پس از اعتراضات بازار تهران (ایسنا)

پراید به  35میلیون تومان رسید
به گ��زارش الشرق االوس��ط به نقل
از خ� �ب ��رگ ��زاری ت �س �ن �ی��م ،ب� � ��ازار ام� ��روز
قیمت خ��ودرو نسبت به هفته گذشته
ب ��ا آش �ف �ت �گ��ی ب �ی �ش �ت��ری روب � ��ه رو ب��ود
ب��ه ن�ح��وی ک��ه قیمت پ��رای��د  111ام��روز
ب��ا رش��د  2م�ی�ل�ی��ون ت��وم��ان��ی ب��ا قیمت
 35میلیون ت��وم��ان ف��روخ�ت��ه م��یش��ود
و گ � � � ��زارش ه � ��ا ح� �ک ��ای ��ت از اف� ��زای� ��ش
۳ت ��ا ۷م �ی �ل �ی��ون ت��وم��ان��ی ق�ی�م��ت ان ��واع
خودروهای داخلی دارد.
در همن زمینه قیمت پژو 206تیپ
 2با افزایش  5میلیون تومانی با قیمت
 60میلیون ت��وم��ان ،پ� ��ژو GLX 405با
افزایش2میلیون تومانی با قیمت 53
میلیون ت��وم��ان ،دن��ا پ��اس با افزایش
 7میلیون تومانی با قیمت  95میلیون
تومان و پ��ژو 207دن��ده ای با افزایش
 6میلیون تومانی با قیمت  86میلیون
تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنن سمند  LXب��ا اف��زای��ش 3
میلیون و  500هزار تومانی با قیمت

ASHARQ AL-AWSAT

لندن { :الشرق االوسط}
م� ��دی� ��رع� ��ام� ��ل ش� ��رک� ��ت م� �پ� �ن ��ا از
م �ش �ک��ات م ��ال ��ی ای� �ج ��ادش ��ده ب ��رای
ای��ن شرکت گفت و تصریح ک��رد :در
ح ��ال ح��اض��ر م�ط��ال�ب��ات م�پ�ن��ا از کل
ش��رک��ت ه��ا و ک��ارف��رم��اه��ا در بخش
ه ��ای م�خ�ت�ل��ف ح� ��دود ی ��ک م�ی�ل�ی��ارد
دالر است که همن مساله نیز روند
اجرای پروژه ها را راکد و یا بعضا
کند کرده است.
وی در خ�ص��وص م �ی��زان بدهی
وزارت نیرو به این شرکت ،تصریح
کرد :در حال حاضر مپنا حدود ۷۰۰
میلیون دالر و  ۲۰۰۰میلیارد تومان
از وزارت نیرو طلب دارد که البته این
عدد روزانه متغیر است.
م��دی��رع��ام��ل م�پ�ن��ا در پ��اس��خ به
این س��وال که آیا این چالش موجب
ت �ع��دی��ل ن �ی��رو در م�پ�ن��ا ش ��ده اس��ت،
اظ �ه��ار ک��رد:چ �ی��زی ک��ه ام� ��روز ادام ��ه
مسیر بنگاه ها و شرکت ها را ممکن
می کند تامن منابع مالی است که
متاسفانه اکنون مپنا در این زمینه
به شدت تحت فشارقرار گرفته است.
ب� ��ه گ �ف �ت��ه وی در ح � ��ال ح��اض��ر
بسیاری از طرح های مپنا به دلیل
نبود منابع مالی راکد و یا از سرعت
آن کاسته شده است به گونه ای که
اکنون این شرکت  ۱۰ه��زار مگاوات
در دست احداث دارد و عاوه بر این
پروژه های دیگری نیزدر بخش های

ریلی ،نفت و گاز ،پزشکی با کاهش
سرعت مواجه شده اند.
مپنا بزرگ ترین شرکت مدیریت
پ��روژهه��ای ن�ی��روگ��اه��ی ای ��ران ک��ه در
حوزه صنایع نیروگاه برق ،نفت و
گاز و ترابری ریلی بصورت پیمانکار
اجرایی و سرمایهگذاری خصوصی
ف �ع��ال �ی��ت م ��یک� �ن ��د  ٪۸۵درص � � ��د از
ظرفیت نصب شده شبکه برق کشور،
با بیش از  ۵۶۰۰۰مگاوات و به ارزش
قراردادی بالغ بر  ۳۰میلیارد دالر را
مهندسی ،تامن ک��اال و تجهیزات،
اح� ��داث ی��ا س��رم��ای��هگ��ذاری ک� ��رده یا
اجرای آنها را ،در دست انجام دارد.
س� � � � � ��رم� � � � � ��ای� � � � � ��ه ف � � � �ع � � � �ل � � � ��ی م� � � �پ� � � �ن � � ��ا،
 ۹٫۹۷۵٫۱۰۳٫۷۶۳٫۰۰۰است که در حال
حاضر  ۷۵/۴۷درصد از سهام آن در
اختیار شرکت سرمایهگذاری صنایع
ب��رق و آب و صبا ۱۱ ،درص��د سهام
در اخ �ت �ی��ار ش��رک��ت س��رم��ای��هگ��ذاری
کارکنان مپنا و  ۶۳/۲۵درصد سهام
ن�ی��ز در اخ�ت�ی��ار گ ��روه ع��دال��ت اس��ت.
همچنن  ۶۲/۱۵درصد سهام شرکت
مپنا نیز در اختیار سایر شرکتها
و افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد.
از آغ��از تأسیس در س��ال ،۱۳۷۱
گ� ��روه م�پ�ن��ا اج � ��رای ن��زدی��ک ب��ه ۱۰۰
پروژه به ارزش بیش از  ۳۰میلیارد
یورو را در کارنامه خود ثبت نموده
اس� � ��ت .ع� � ��اوه ب ��ر آن  ۶۰م �ح �ص��ول
گوناگون و  ۸۵نوع خدمات مختلف
را به مشتریان خود عرضه میکند.
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داوود :حج جائزهای است که خدا بعد از اسالم آوردن به من داد

منا :ابراهيم القرشي

خوشحالی تازه مسلمانان آمریکایی از حج

داوود خ��واب��ی ک��ه دی��د باعث ش��د ت��ا ب��رای
م�س�ل�م��ان ش ��دن م�ص�م��مت��ر ش ��ود .او در خ��واب
پیامبر و همسر ایشان را دی��د که با چهرهای
نورانی به خانهای آمدهاند که دیوید به همراه
جمع ب��زرگ��ی از م��ردم��ی ک��ه لباس اح��رام ب��ر تن
داشتند در آن بودند.
دیوید  33ساله که بعد از مسلمان شدن
نامش را به داوود تغییر داده است گفت که با
دین مادرش که مسیحیت بود از بچگی بزرگ
ش��ده اس��ت و ت��ا  18س��ال�گ��ی ه�ی��چ شناختی از
اسالم نداشته استتا اینکه با پدرش که مسلمان
است آشنا میشود و او برایش قرآن میخواند
و راجع به اسالم با او صحبت میکند .دیوید به
آنچه در قرآن آمده بود عالقه پیدا میکند و این
باعث شد که یک سال به مطالعه در زمینه اسالم
بپردازد و به اذعان خودش این کار عالقهاش به
این دین را بیشتر کرد.
داوود میگوید خوابی دیدم که بعد از آن
احساس ک��ردم باید دینم را تغییر ده��م و این
باعث شد که شهادتنی را بگویم
او راجع به جزئیات خوابش میگوید در
خ��ان��های پرسه م��یزدم که رن��گ دی��واره��ای��ش از
ب�ی��رون آب��ی ب��ود و در ک�ن��ارم اف ��رادی ب��ودن��د که
لباس احرام بر تن داشتند –درست مثل لباسی
که االن برتن دارم-ب��ه پرسه زدن در خانه ادامه
دادم ت��ا اینکه شنیدم همه م��را ص��دا میکنند
که به آنجا بروم .ناگهان ماشینی دیدم که دو
نفر از آن پیاده میشوند که پیامبر و همسر
ایشان بودند .ن��وری شدید آنجا را ف��را گرفته
بود و نمیتوانستم آنها را ببینم ،با شنیدن
صدای اطرافیانم که به استقبال پیامبر رفته
بودند و ایشان را رسوال الله ،رسول الله خطاب
میکردند از خواب که بیدار شدم عزم خود را بر
مسلمان شدن جزم کردم.
داوود از اینکه امسال در این اماکن مقدس

الحرس الوطني يختتم مشاركته فيه خدمة حجاج بيت الله ويودعهم بالدعاء والورود نيروهاى امنيتى واستقبال از حجاج با ادعيه وگل (واس)
است تا حج را به جا بیاورد ،ابراز خوشحالی
ک��رد و گفت که احساس او غیر قابل توصیف
است و این جائزهای است که خدا بعد از هدایت
او به اس��الم ،به او عطا ک��رده اس��ت و او اصال
تصورش را هم نمیکرد که اماکن مقدسی که
فقط در عکس و فیلم دیده است ،تا این اندازه
زی �ب��ا ب��اش �ن��د .وی م��یگ��وی��د :ای ��ن ج ��ا خیلی
زیباست ،فکر نمیکردم به این زیبایی باشد،
اینجا از عکسهایی که از آن دی��دم نیز بسیار
زیباتر است.
دیوید راجع به خدماتی که به حجاج ارائه

م��یش��ود و آن�ه��ا را در ادای مناسک ح��ج کمک
میکند گفت :علیرغم جمعیت زی��اد اف��رادی که
برای ادای فریضه حج در اینجا حضور دارند،
همه چیز عالی و هماهنگ اس��ت و جابجایی
بنی مشاعر بسیار روان بوده و همه از ماموران
امنیتی گرفته ت��ا ملت س�ع��وی ،ب��رای کمک به
حجاج آمادهاند .خیلی اینجا را دوست داشتم و
خودم به شخصه چننی جاهایی را که میتوانم
در آنها با مسلمانان ارتباط برقرار کنم دوست
دارم.
در گوشهای دیگر از اردوگ��اه منی ،زولنی

حاجی آمریکایی که  48ساله است از مسلمان
ش��دن��ش م��یگ��وی��د  :ج ��وان ک��ه ب ��ودم ن��ه اس��الم
را م��یش �ن��اخ �ت��م و ن ��ه ح �ت��ی اص ��الب ��ه آن ف�ک��ر
میکردم .بودایی ب��ودم .مسلمانان را میدیدم
و رفتارهایشان و شیوه کمک کردن آنها به هم
برای رفع مشکلی که برایشان پیش میآمد .آن
موقع بود که عالقه پیدا کردم تا با دین اسالم
بیشتر آشنا شوم .با زنی مسلمان آشنا شدم و
به او پیشنهاد ازدواج دادم با این نیت که بعد
از شناخت این دین ،اسالم بیاورم.
وی اض ��اف ��ه ک � ��رد :ای� ��ن زن خ �ی �ل��ی از م��ن

استقبال کرد و مرا به محل تجمع مسلمانان
م��یب��رد ت��ا ب��ا آن �ه��ا ص�ح�ب��ت ک �ن��م و ب��ه م��ن در
شناخت اس��الم کمک کنند .ب��ه ای��ن ترتیب به
جوامع مسلمان نزدیک شدم و در سفرهایشان
شرکت م��یک��ردم و خیلی از اوق��ات ،وقتم را با
آنها سپری م��یک��ردم .آن��ان نیز ج��واب س��واالت
مرا میدادند و خیلی چیزها از آنها یاد گرفتم.
هنگامیکه یقنی پیدا ک��ردم که اس��الم همان راه
درست است با علما به گفتگو نشستم و جواب
سواالت مرا دادند و بعد از آن مسلمان شدنم
را اعالم کردم.

