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املرحلة الثانية للعودة للعمرة تبدأ األحد القادم بطاقة تشغيلية ٧٥٪

مكة املكرمةـ  العربية.نت: تبدأ يوم 
األحد القادم املرحلة الثانية الستكمال 
اململكة العربية السعودية مراحل العودة 
ألداء العمرة تدريجيا في املسجد احلرام، 
واملتمثلــة في الســماح بــأداء العمرة 
والزيارة والصلوات للمواطنني واملقيمني 

من داخل اململكة.
وبعــد تعليقها في مــارس املاضي، 
ضمن إجراءات احتواء ڤيروس كورونا، 
أعلنت وزارة احلج والعمرة السعودية 
مؤخرا عن ٤ مراحل للعمرة، تبدأ املرحلة 
األولى بطاقة تشغيلية تصل إلى ٣٠٪، 
فيما تنطلق املرحلة الثانية في ١٨ اجلاري 
بنسبة ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية، وفي 
األول مــن نوفمبر القادم ستســتأنف 
العمــرة والزيــارة من داخــل وخارج 
الســعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية 
تصل إلى ١٠٠٪، وتنطلق املرحلة الرابعة 
مبجرد اإلعالن عن انتهاء أزمة كورونا 

أو زوال اخلطر.
وفــي هذا الصــدد، قــال هاني علي 
العميري عضو اللجنة الوطنية للحج 
والعمرة وعضو جلنــة الفنادق مبكة 
املكــرم لـ«العربية.نت»: «تبدأ املرحلة 
الثانية األحد القادم، وهي كذلك كاملرحلة 
األولى خاصة باملواطنني واملقيمني من 

دخل السعودية فقط مع السماح بفتح 
تصريح الصالة للمصلني باحلرم املكي 
الشــريف وزيــارة الروضة الشــريفة 

باملسجد النبوي».
أكثــر  وأضــاف: «متوقــع دخــول 
مــن ٢٥٠٫٠٠٠ ألــف معتمــر وأكثر من 
٦٠٠٫٠٠٠ مصل ونسبة تشغيل للفنادق 
واملواصالت والقطــاع التجاري تصل 
الى ٢٥٪ وبدخل تقريبي يصل إلى ٢٥٠ 

مليون ريال».
وأوضح العميري ان: «املرحلة الثالثة 
مــن مراحــل العــودة ألداء العمرة هي 
املرحلة الكبرى، والتي ســوف يسمح 
لها بدخــول معتمري اخلــارج، والتي 
ينتظرها أكثر من ٥٣١ شركة ومؤسسة 
عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة 
احلج والعمرة، وأكثر من ٦٥٠٠ وكيل 
عمرة خارجي، وماليني املسلمني حول 
العالم و٣٢ موقعــا ومنصة حجوزات 
عاملية متاحة حلجز البرامج من خاللها 

والدفع اإللكتروني.
وتابــع: «هناك أكثر من ١٢٠٠ فندق 
حتتوي على أكثــر من ٢٧٠ ألف غرفة 
فندقية بتصنيف عالي اجلودة، وحسب 
املواصفــات العاملية كذلــك في املدينة 
املنــورة توجد أكثر مــن ٧٥ ألف غرفة 

فندقية، يعملون بهــا أكثر من ١٤ ألف 
شاب وشابة سعوديني، وستكون خالل 
هذه املرحلة بنســبة تشغيلية لقطاع 
الفنادق واملواصالت واحملالت التجارية 
تصل إلى ٧٠٪ ونسبة دخل تتجاوز ١٠ 
مليار ريال سعودي خالل هذا املوسم».

ولفت الى انه: «حتى اآلن لم تتضح 
املرحلــة الثالثة (عمرة اخلارج) حيث 
يوجد اهتمــام ومتابعة للمســتجدات 
لتقدمي أفضل خدمة لضيوف الرحمن، 
وتطبيق أفضل املعايير والبروتوكوالت 
الصحية العاملية التي متيزت بها وزارة 
احلج والعمرة، وما شهدناه في موسم 
حــج العام املاضي من ترتيب وتنظيم 

ومتيز في إدارة احلشود».
وختم العميري تصريحه بالقول: «في 
انتظار حتديد املعايير واالشتراطات من 
قبل وزارة الصحة واجلهات املسؤولة 
لسالمة قاصدي بيت اهللا احلرام واملسجد 
النبوي الشريف، الفتا إلى أنه مت حتديد 
آلية عمل وســائل النقــل واملواصالت 
بنسبة ال تتجاوز ٤٠٪ من أعداد املقاعد 
باحلافلــة، وكذلك حتديد آلية إســكان 
املعتمرين بحيث ال يتجاوز شــخصني 
بالغرفــة، مع أخذ جميــع االحتياطات 

والبروتوكوالت والوقاية الصحية».

يتوقع دخول أكثر من ٢٥٠ ألف معتمر وأكثر من ٦٠٠ ألف مصلٍّ

(واس) جانب من معتمري املرحلة األولى يطوفون بالكعبة املشرفة  

فيصل بن فرحان: نشاطات إيران النووية 
والصاروخية تهديد كبير للمنطقة

أكد  عواصــم ـ وكاالت: 
الســعودي  وزير اخلارجية 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان أن اململكة ستواصل 
إيران  التصــدي لزعزعــة 
املنطقة، مشــددا على  ألمن 
النووية  إيران  أن «نشاطات 
والصاروخيــة متثل تهديدا 

كبيرا للمنطقة».
وقال األميــر فيصل بن 
فرحان، في مؤمتر صحافي 
مشــترك مع نظيــره وزير 
اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيــو على هامش احلوار 
السعودية  االستراتيجي بني 
والواليات املتحدة الذي انطلقت 
اعماله برئاسة وزير خارجية 
البلدين في العاصمة االميركية 
امس، «نتطلع لتعزيز عالقاتنا 
مع واشــنطن وبحث تعزيز 
استقرار املنطقة»، مشيرا إلى 
أن «قــوى اإلرهاب تواصل 

تهديد استقرار املنطقة».
واشــار وزير اخلارجية 
الســعودي إلــى ان اململكة 
ســتعزز التعــاون الدفاعي 

والتجاري مع واشنطن.
كما تطرق إلى أزمة جائحة 
كورونــا قائال: الســعودية 
ستواصل جهودها في مواجهة 
كورونا بصفتها رئيسا لقمة 

مجموعة العشرين.
من جهتــه، قــال وزير 
اخلارجيــة األميركي خالل 
املؤمتر الصحافي املشــترك 
«بحثت مــع وزير اخلارجية 
الســعودي األمن املشــترك 
وتعزيز التعاون العســكري 
معها». وتركز جلسات احلوار 
التزامات  االستراتيجي على 
البلدين لتعزيز األمن واالزدهار 

وعلى صعيد آخر، أعلنت 
وزارة الدفاع السعودية والهيئة 
العسكرية  العامة للصناعات 
تدشــني وتوطني أول زورق 
اعتراضي ســريع من نوع 
HSI٣٢ مصنع محليا، باالضافة 
إلى تدشني أول حوض عائم، 
وذلــك ضمن خطــة توطني 
الصناعــات العســكرية في 
اململكة، وذلــك بالتعاون بني 
شركة CMN الفرنسية وشركة 

الزامل للخدمات البحرية.
الهيئة  وقــال محافــظ 
العسكرية  العامة للصناعات 
م.أحمد العوهلي، في تصريح 
أوردته وكالة األنباء السعودية 
الرســمية (واس) امــس، إن 
صناعــة وتوطــني منظومة 
الزوارق االعتراضية السريعة 
من نــوع HSI٣٢ تأتي ضمن 
الهيئة االســتراتيجي  توجه 
على صعيد حتقيق األولويات 
التشريعات  الوطنية ووضع 

اخلاصة بإرساء عقود التصنيع 
العســكري ودعــم ومتكني 
املصنعني احملليني، مشيرا إلى 
أن منظومة الزوارق السريعة 
ستســهم في رفع مستوى 
اجلاهزية العسكرية واألمنية 
للقوات البحرية الســعودية، 
كما ستسهم في تعزيز قوة 
املنطقة  البحري فــي  األمن 
وحمايــة املصالــح احليوية 

واالستراتيجية للمملكة.
مــن جانبــه، أكــد قائد 
الســعودية  البحرية  القوات 
الفريــق الركن فهد الغفيلي، 
أن توطني صناعة منظومات 
الزوارق االعتراضية السريعة 
هو جتســيد فعلي وواقعي

 لـــ «رؤية اململكــة ٢٠٣٠»، 
التــي تأتي وفــق توجيهات 
ســمو ولي العهد في سبيل 
حتقيق األهداف االستراتيجية 
لتوطني الصناعات العسكرية 

في اململكة.

ترأس وفد اململكة في جلسات احلوار اإلستراتيجي السعودي ـ األميركي بواشنطن

صورة تلفزيونية لوزير اخلارجية الســعودي األميــر فيصل بن فرحان ونظيره األميركي مايك بومبيو خالل 
مؤمترهما الصحافي املشترك في واشنطن أمس

اإلقليميني والنمو االقتصادي 
الشــعبني،  والتواصــل بني 
وتعزيز العالقات االستراتيجية 
املمتدة لعقود بني  التاريخية 
السعودية والواليات املتحدة.
وقالــت وزارة اخلارجية 
الســعودية بحســابها على 
«تويتــر» امــس ان احلوار 
السعودي ـ  االســتراتيجي 
األميركي يستعرض الشراكة 
االستراتيجية التي جتمع بني 

اململكة وأميركا.
وأضافت أن احلوار يناقش 
جملة من القضايا االستراتيجية 
التــي تهدف إلى اســتمرار 
وتعزيز الشراكة بني السعودية 
وأميركا في عدد من املجاالت.
«اخلارجية  وأوضحــت 
السعودية» أن احلوار يناقش 
محاربــة التطرف واإلرهاب 
وتعزيز التعاون العســكري 
واألمني واالقتصادي والتعاون 

في مجال الطاقة.

أنباء مصرية

وزيرة الهجرة: الرحالت االستثنائية للكويت 
مخصصة لـ ٣٠٠ مصري عالق باإلمارات فقط

القاهرة ـ ناهد إمام

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج، أنه مت التنسيق مع د.خالد 
العنانــي، وزير الســياحة واآلثار، في ضوء ما وصل 
لــوزارة الدولة للهجرة وشــؤون املصريني باخلارج 
من استفسارات حول إمكانية سفر عدد من املصريني 
باإلمارات إلــى الكويت عبر الرحالت التي خصصتها 
وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة 
واآلثار لعدد ٣٠٠ مصري الذين تعرضوا لعملية نصب 
من شركات زعمت إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة 
حجر صحي بدولة اإلمــارات وإجراء حتليل ڤيروس 

كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان امس لوزارة 
الهجــرة، أن الرحالت التي مت االتفاق عليها بالتعاون 
والتنســيق مع وزير الســياحة، ســتكون ٤ مواعيد 
للرحــالت موزعة على أيــام: (١٥، ١٩، ٢١، ٢٢) أكتوبر 
اجلاري لنقل املصريني العالقني بدولة اإلمارات وعودتهم 
للكويت في تلك الفترة احملددة، ومت تخصيصها فقط 
للمجموعات التي تعاقدت مع شركة سياحة وسددت 
كل تكاليف السفر من القاهرة لإلمارات ومن اإلمارات 

للكويت واإلقامة باإلمارات.
وأضافت وزيرة الهجرة، أنه مت التنسيق أيضا مع 
وزارة السياحة واآلثار وإبالغ تلك الشركات التي تلقت 
كامل التكلفــة عن إقامة املصريني العالقني باإلمارات، 
ضــرورة االلتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من 
فندق اإلقامة حلني عودتهــم إلى الكويت في املواعيد 

احملددة.
وتهيب الوزارة مرة أخرى باملواطنني الراغبني في 
العودة لعملهم بالكويت الى عدم السفر إال بعد التأكد 
من اســتكمال كل اإلجــراءات املقننة لذلك، ومن بينها 
تذكــرة الرحلة بني الثالث دول وحجــز فندق اإلقامة 

املؤقتة باإلمارات وتأشيرة سارية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أجرت 
تنســيقا موســعا مع د.خالد العناني وزير السياحة 
واآلثــار، منذ العلم بالواقعة وحتدد على أثر دراســة 
املوقف حتديد ٤ مواعيد رحالت أيام: (١٥، ١٩، ٢١، ٢٢) 
أكتوبر اجلاري، لنقل املصريني العالقني بدولة اإلمارات 

وعودتهم للكويت في تلك الفترة احملددة.
وتعود املشكلة إلى تلقي الوزارة شكوى من شخصني 
بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنني بتوفير عروض 
للراغبــني في العــودة إلى الكويت عــن طريق قضاء 
فترة ١٤ يوما حجرا صحيا باإلمارات تشمل حجوزات 
الطيران والفندق والتحليل اخلاص بڤيروس كورونا 
املســتجد، ولكن قامت في يوم الســفر بإرسال تذاكر 
ســفر من مصر لإلمارات وتذاكــر طيران من اإلمارات 
للكويــت، وبعد وصول املصريــني للفنادق باإلمارات 
وإقامتهــم بها وانقضاء الفترات احملددة، فوجئوا بأن 
تذاكر العــودة للكويت صادرة من شــركات مختلفة 

ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

أكدت أنهم تعرضوا للنصب وسددوا التكلفة لكن تأخر سفرهم

البنك الدولي: زيادة االستثمار األجنبي 
في مصر لـ ٩ مليارات دوالر

القاهرة ـ هالة عمران ووكاالت

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء 
املصري «انفوجراف»، أوضح خالله أن 
الدولي إلحصاءات  البنك  نتائج تقرير 
الديــن العاملي ٢٠٢١، أظهــرت زيادة 
املباشر في مصر  االستثمار األجنبي 
إلى ٩ مليارات دوالر، أي بنســبة ١٦٪ 
خالل عام ٢٠١٩ مقارنة بـ ٨٫١ مليارات 
دوالر في ٢٠١٨، وقد أرجع التقرير ذلك 
إلى اإلجنازات التي حققتها مصر من 
تطبيقها لبرنامج اإلصالح االقتصادي 

بداية من عام ٢٠١٦.

وكان املركز قد نشــر انفوجراف 
سلط من خالله الضوء على أن مصر 
اســتطاعت حتقيق تقدم ملحوظ في 
 US مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة
News حول أفضل الدول في مستوى 
التعليم ٢٠٢٠.وأوضح االنفوجراف أن 
الـ٣ عربيا والـــ٤٢ عامليا على  مصر 
التعليم وفقا تصنيف لوكالة  مستوى 
US News ٢٠٢٠. الى ذلك، أصدرت وكالة 
«فيتــش» تقريرها لقطاع التعدين في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، وجاءت 
مصر بتوقعات لنمو قطاع التعدين بشكل 
عام، وصناعة الذهب خصوصا، حتى 

عــام ٢٠٢٩، وأرجعت الوكالة توقعاتها 
اإليجابية لنمو قطاع التعدين في مصر 
إلى اجتاه املنتجني لزيادة اإلنتاج، ودعوة 
احلكومة املستثمرين األجانب للدخول 
إلى السوق احمللية، وتعد مصر موطنا 
لعديد من الثروات املعدنية كالفوسفات، 
وخام احلديد، والكاولني، والفحم بجانب 
مخزون كبير من النحاس واليورانيوم، 
وتعد شركة «سنتامني» ـ املسجلة في 
بورصة لندنـ  جتربة ناجحة لالستثمار 
األجنبي في قطاع التعدين املصري، حيث 
أولت احلكومة أهمية كبرى لنمو حجم 
املشاركة األجنبية في التعدين في مصر.

«فيتش» تتوقع زيادة منو قطاع التعدين املصري على مدار ٩ سنوات

قائد القوات اجلوية املصرية:
قادرون على الوصول ألبعد مدى

القاهرة - خديجة حمودة

أكد قائــد القوات اجلوية الفريق محمــد حلمى عباس، أن حرب 
أكتوبر املجيدة التي تعد إجنازا وإعجازا ظلت وستظل مبعث فخر 
واعتــزاز، حيث أعادت بفضل من اهللا وتوفيقه لقواتنا املســلحة 

ولألمة املصرية والعربية عزتها وكرامتها.
وأكد قائد القوات اجلوية - في كلمة له مبناســبة عيد القوات 
اجلويــة الذي يوافق ١٤ أكتوبر من كل عــام- أن من أهم النتائج 
والدروس املســتفادة من انتصارات أكتوبــر املجيدة، أن القوات 
املسلحة انتهجت وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنويع في 
مصادر التسليح، مشيرا إلى أن كل األفرع الرئيسية ومنها القوات 
اجلوية، شهدت طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح خاصة 
في السنوات األخيرة، حيث انضمت العديد من الطائرات احلديثة 
املواكبة ألحدث ما متتلكه اجليوش وليبقى بفضل اهللا جليش مصر 
العظيم قوات جوية قادرة على الوصول ألبعد مدى ملجابهة ما يهدد 
أمن مصر القومي. وقال الفريق محمد حلمى عباس، إنه من أجل 
تهيئة أنســب الظروف لعمل هذه الطائرات شهدت برامج التأهيل 
والتدريب واإلمكانيات الفنية واإلدارية تطويرا هائال يتناسب مع 

ما مت تدبيره ويالءم التحديات والتهديدات املنتظرة.
وأضاف أنه للمزيد من اكتساب وتبادل اخلبرات واملهارات فقد 
مت االشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات 
املشتركة داخل وخارج أرض الوطن، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع 
مــا يتم من تطوير إلمكانات القوات اجلوية وما يتطلبه من جهود 
من جميع أبنائها تستمر القوات اجلوية باالشتراك مع بقية أسلحة 
القوات املسلحة في القيام بواجبها جتاه مكافحة اإلرهاب وتأمني 
احلدود على مدار الساعة، لتحيا مصر آمنة مطمئنة ولتبقى ذكرى 
نصر أكتوبر برهانا حيا ومتجددا على شــموخ قواتنا املســلحة 
وشجاعة وتضحيات أبطالها ورمزا لعظمة مصر وصالبة إرادتها 
وعزمية شعبها. وأشار إلى أننا في رحاب شهر يشهد ذكريات عطرة 
حملت في طياتها أياما وساعات حاسمة سطرت أمجاد وبطوالت 
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فاستحقوا نصر اهللا وتأييده في 
حرب أكتوبر املجيدة التي حفرت بحروف من نور في ســجالت 
التاريخ أروع االنتصارات بتضحيات وبطوالت املصريني ولتكون 
نبراسا نهتدى به لنحقق النجاحات واالنتصارات في كافة املجاالت.

وأوضح أن املعارك ليســت قاصرة على املعارك العســكرية، 
فحسب بل هناك معارك العلم والعمل والبناء.

وقــال «إذ نلتقى بكم في هذه األيــام من كل عام لنحتفل معا 
بأحد أهم األيــام اخلالدة في عمر وطننا الغالي يوم يعتز ويفخر 
به رجال القوات اجلوية على مر األجيال والذي يســتدعي سجال 
مشرفا نحرص على أن نرسخه في وعى األجيال املتتالية يستمدوا 
منه إلهاما متجددا يشــحذ الهمم والعزائم ويعزز في قلوبهم قيم 
الوطنية واالنتماء ويحفظ في صدورهم الوالء ملصر وأرضها وهو 

ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام ١٩٧٣».
وأضاف الفريق محمد حلمي عباس، أن ذلك اليوم الذي ظن فيه 
العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول في سمائنا الغالية دون أن يجد 
مــن يردعه فحدث ما لم يدر بخلده حيث كان الرد عنيفا ومزلزال 
ليفقــده توازنه وتتحطم آماله فكانت معركة املنصورة التي لقنت 
العدو أعظم الدروس وبرهنت على مدى اجلاهزية والكفاءة العالية 
لنسور اجلو الذين تصدوا ببراعة وجسارة لتلك الهجمة الشرسة 
قبل أن تصل طائراته ألهدافها رغم تفوقها الكمي والنوعي، وكانت 
املفاجأة الصادمة لهم حني قام نسور اجلو وبتوظيف أمثل ملا لديهم 
من إمكانيات باالشتباك في معارك جوية مع طائراته ملدة ٥٣ دقيقة 
ومبشــاركة أكثر من ١٥٠ طائرة من اجلانبني في معركة جوية هي 
األطول في تاريخ احلروب احلديثة تكبد فيها العدو خسائر فادحة 
باإلضافة إلى عجز باقي طائراته عن مواصلة القتال، فالذوا بالفرار 

جتنبا ملزيد من اخلسائر.


