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قصور دولت عربستان باعث بروز حادثه مکه شد
رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی ضمن عرض تسلیت به مسلمانان در پی حادثه دلخراش مکه مکرمه، با خانواده زائران 

جان باخته اظهار همدردی کرد. 
در بخشی از پیام الریجانی می خوانیم: »وقوع این ضایعه جانکاه باعث تاثر خاطر و رنجش قلوب امت اسالمی شد و مناسک 

حج ابراهیمی را با غم و اندوه همراه ساخت که ضرورت دارد؛ رسیدگی های الزم در این خصوص صورت پذیرد. دولت عربستان 
تمهیدات الزم را برای تامین جان حجاج فراهم می کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه گردید. اینجانب ضمن 

عرض تسلیت این حادثه دلخراش به مسلمانان و اظهار همدردی با خانواده زائران جان باخته، شفای عاجل مصدومین و علو 
درجات درگذشتگان را از درگاه خداوند متعال مسألت می کنم.«

یــک عضــو کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی اظهار 
کرد: ریزش تونل توحید به دلیل ...

گارد ســاحلی یونان از غرق شدن 
دســت کم 34 پناهجو در آب های 

نزدیک به یکی از جزایر ...

یک عضــو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شــورای اسالمی 
به روند بررسی برجام در مجلس ...

ریزش تونل 
توحید منطقی 

نیست

34 پناهجو در 
آب های یونان 

غرق شدند

 هیچ حقوقدانی
  در کمیسیون 
برجام نیست

تنبور استاد هم 
مجوز نگرفت

ظریف صبح امروز )دوشنبه( به دعوت »وانگ یی« همتای چینی خود به پایتخت این 
کشور سفر می کند. وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفت وگو در مورد توافق 

وین و تالش برای تقویت روابط ایران و چین به این کشور سفر کرده و قرار 
است با برخی از مقامات کشور چین دیدار کند. این اولین سفر رئیس 

دستگاه دیپلماسی کشورمان به چین بعد از توافق هسته ای ...

 مجوز برگزاری کنسرت 
علی اکبر مرادی صادر نشد


