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السعودية تعلن خطة موسم احلج: 
«رقمنة» اخلدمات وتهيئة بيئة إميانية

مكــة املكرمة ـ واس: أعلــن الرئيس العام 
لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشيخ 
د.عبدالرحمن الســديس أمس خطة رئاســة 
شؤون احلرمني التشــغيلية ملوسم حج هذا 
العــام ١٤٤٣هـ، بحضــور كل من: وزير احلج 
والعمــرة د.توفيق بن فوزان الربيعة ومدير 
األمن العام الفريق محمد بن عبداهللا البسامي، 
حيث تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة بعد 

جائحة «كورونا».
وقال الســديس فــي مؤمتــر إعالمي عبر 
«الفيديو كونفراس»، بحسب ما ذكرت وكالة 
األنباء السعودية «واس»، ان اخلطة تركز على 
(١٠) محاور رئيســة ترتبط بأهداف رئاســة 
شؤون احلرمني اإلستراتيجية املنطلقة من رؤية 
(اململكة ٢٠٣٠) التي تعنى بتمكني القاصدين 
وتهيئــة البيئــة اإلميانية اخلاشــعة لهم في 

احلرمني الشريفني.
وقال الســديس: «إن موسم حج هذا العام 
١٤٤٣هـ يأتي بعد موسمني استثنائيني في كل 
شــيء، في النجاح الباهر، وحســن التنظيم، 
ومتكني اإلنســان من أداء املناسك، مع تهيئة 
األجــواء التعبدية الصحية املثالية، لتضرب 
اململكة أروع األمثلة في حسن إدارة اجلوائح 
واألزمات، وتسطر بحروف من نور في جبني 
التاريخ قصة جناح مبهرة ستروى لألجيال»، 
مشــيرا إلى أن الرئاسة أعدت حزمة متنوعة 
من اخلدمات في مختلف املجاالت التي تعنى 
بتمكني القاصدين، وتيسير مناسكهم، وإثراء 

جتربتهم.
وأوضح أن خطة رئاســة شؤون احلرمني 

حلج هذا العام تنطلق من اعتبارات رئيسة، 
أهمهــا: حتقيق الريادة في جــودة اخلدمات، 
واستدامتها على مدار الساعة، كما روعي في 
إعدادهــا التنوع الثقافــي واملعرفي لقاصدي 
بيت اهللا احلرام الذي جعله اهللا مباركا وهدى 

للعاملني.
وأشار إلى أن اخلطة ارتكزت على التكامل 
والترابط والتناغــم مع مختلف اجلهات ذات 
العالقــة، فضــال عن تطبيــق أعلــى معايير 
الوقايــة البيئيــة فــي خدماتهــا املقدمــة في 
احلرمني الشريفني، حرصا على سالمة احلجاج 
والقاصدين. وأضاف الســديس أن الرئاســة 
أعطت أولوية لرقمنة جميع خدماتها، وإدخال 
التقنيات احلديثة والتطبيقات الذكية واألنظمة 
املالحية والروبوتات اآللية ومصاحف «برايل» 
اإللكترونية، لتمكني القاصدين وتسهيل أداء 

مناسكهم.
وأفــاد بــأن الرئاســة اســتكملت صيانة 
منظومتهــا التشــغيلية والكهربائية لضمان 
جودتها خالل موسم احلج، في أنظمة التبريد 
واألنظمــة الصوتية، وأنظمة اإلنارة وأنظمة 
االتصــاالت، إلــى جانب إعــداد برامج علمية 
ودروس توعوية يقوم عليها كوكبة من أصحاب 
املعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة 
ومدرسي املسجد احلرام، تعنى بإجابة السائلني 
وتقدمي الفتاوى وتصحيح التالوة، مشيرا إلى 
أن جميع خدمات الرئاسة ودروسها العلمية 
ومحاضراتها التوجيهية تترجم إلى (١٠) لغات 
حية من خالل مشروع خادم احلرمني الشريفني 
للترجمة الفورية ومشروع ترجمة خطبة عرفة.

ترتكز على جودة اخلدمات واستدامتها على مدار الساعة لضيوف الرحمن

(واس) الرئيس العام لشؤون احلرمني الشيخ د.عبدالرحمن السديس  

ماكرون يدخل مرحلة «تقدمي التنازالت» 
بعد اجلولة الثانية من االنتخابات البرملانية

أوكرانيا تصّد هجمات روسية و«الناتو» لدعم طويل األمد لها

باريــس- وكاالت: صــوت 
الفرنســيون امس فــي الدورة 
االنتخابــات  مــن  الثانيــة 
التشريعية بإقبال أكبر مقارنة 
بالدورة األولى، في استحقاق 
ستحدد نتائجه هامش املناورة 
املتاح للرئيس إميانويل ماكرون 
في السنوات اخلمس املقبلة في 
مواجهة يسار موحد الصفوف 

ومستعد للمواجهة.
وتعد نتائج هذه االنتخابات 
مهمــة جدا بالنســبة ملاكرون، 
وتوصف بأنها مبنزلة «اجلولة 
الثالثة» لالنتخابات الرئاسية، 
التي أجريت في أبريل املنصرم.
وأيا كان ما ســتنتهي إليه 
االنتخابات، من املرجح أن يدخل 
الرئيس الفرنسي مرحلة جديدة 
يقدم فيها املزيد من التنازالت 
بعد خمس سنوات من السيطرة 
بــال منازع منذ أول فوز له في 

االنتخابات عام ٢٠١٧.
النتائــج  اولــى  وأظهــرت 
الــواردة من مقاطعات ما وراء 
البحار خسارة سكرتيرة الدولة 
لشؤون البحار جوستني بينان 
فــي «غوادلوب» أمام مرشــح 

اليسار كريستيان باتيست.
وتطبيقا لقاعدة غير مكتوبة 
بدأ ماكرون تطبيقها في العام 
٢٠١٧، ســيتعني علــى بينــان 
التي عينت مؤخرا التخلي عن 

منصبها احلكومي.
ودعي نحو ٤٨ مليون ناخب 
إلى التصويت في خضم موجة 
حر تضرب فرنسا. وكان أكثر 

عواصمـ  وكاالت: أكد اجليش 
األوكراني أمس أنه صد هجمات 
روسية قرب سيفيرودونيتسك 
فــي شــرق البالد التي تشــهد 
معــارك عنيفــة في حــرب قد 
تستمر «سنوات» وفقا حللف 

شمال األطلسي (الناتو).
وأوضح اجليــش األوكراني 
على فيســبوك «وحداتنا صدت 
الهجوم في منطقة توشــكيفكا. 
العــدو تراجــع ويعيــد تنظيم 
صفوفه». وقال سيرغي غايداي 
حاكم منطقــة لوغانســك التي 
تضم مدينتي سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانســك علــى تلغرام 
«كل تصريحات الــروس بأنهم 
يسيطرون على سيفيرودونيتسك 
هــي أكاذيــب. فــي الواقــع، هم 
يســيطرون على معظم املدينة 
لكنهم ال يسيطرون عليها متاما».

وأضاف أن القوات الروسية 
بجنــود  صفوفهــا  «تعــزز 
االحتيــاط بشــكل مســتمر» 
وبالتالي، تدخل قوات جديدة 
إلى سيفيرودونيتسك واملناطق 
احمليطة بها. ورغم ذلك اعتبرت 
الروســية أن  الدفــاع  وزارة 
«الهجوم على سيفيرودونيتسك 
يسير بنجاح»، وأوضح املتحدث 
باســم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف في بيان 
مصــور «الهجــوم فــي اجتاه 
سيفيرودونيتســك يتطــور 
بنجــاح»، وأضــاف أن القوات 
ســيطرت على حي ميتيولكني 
على األطراف الشرقية للمدينة.
وأفــاد كوناشــينكوف بأن 
صواريخ كاليبر طويلة املدى 
استهدفت مقر قيادة في منطقة 

املعلنة.
وفــي حــال حصولــه على 
غالبية نســبية، سيضطر إلى 
البحــث عــن دعم ضمــن كتل 
سياسية أخرى لتمرير مشاريع 

القوانني التي يقترحها.
وفي املرحلــة األخيرة قبل 
االقتراع، ســعى ماكرون الذي 
زار كييڤ للمرة األولى اخلميس 
الفائــت إلــى التشــديد علــى 
أهمية الرهان بقوله إن النزاع 
في أوكرانيا يؤثــر على حياة 
الفرنسيني اليومية مشددا على 

توفير دعم طويل األمد لكييڤ.
وأكــد «علينــا أن نســتعد 
الحتمال أن يستمر ذلك (احلرب) 
لسنوات. علينا أال نخفف دعمنا 
ألوكرانيا حتى لو كانت االكالف 
مرتفعة ليس فقط على صعيد 
الدعــم العســكري لكــن أيضا 
بسبب أســعار الطاقة واملواد 
الغذائية التي تشهد ارتفاعا».

وعلى غرار ســتولتنبرغ، 
شدد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــس جونســون أمس انه 
«على البريطانيني االســتعداد 
حلرب طويلة في أوكرانيا فيما 
تواصل روسيا حملة استنزاف 
شــاملة فــي محاولــة لطحــن 

االستحقاق ضئيلة، إال أنه بات 
مؤكدا أن اليسار سيشكل أكبر 
تكتل معــارض فــي اجلمعية 
الوطنية، علمــا بأن هذا الدور 
كان إلى اآلن يضطلع به اليمني.
ويضــع هذا االقتــراع حدا 
لسلســلة انتخابــات طويلــة 
شهدتها فرنسا أظهرت مشهدا 
سياســيا جديــدا فــي البــالد 
حول ثالث كتل رئيســية على 
حساب األحزاب التقلدية، كان 
بدأ يرتسم مع انتخاب ماكرون 

رئيسا في ٢٠١٧.

أوكرانيا. وبعد زيارته اجلبهة 
اجلنوبية، بدا الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي واثقا من 
قدرة قواته على االنتصار على 
الــروس، مؤكدا أن معنوياتهم 

عالية.
وفي زيــارة جديدة خارج 
كييــڤ، ذهب زيلينســكي إلى 
مدينة ميكواليــف املطلة على 
البحر األسود حيث تفقد القوات 
املتمركزة في مكان قريب وفي 
منطقة أوديسا املجاورة. وقال 
في مقطع ڤيديــو عبر تلغرام 
لدى عودته إلى كييڤ «لن مننح 
اجلنوب ألحد وسنستعيد كل 
شيء وسيكون البحر أوكرانيا».

«احلاجة إلى فرنســا أوروبية 
فعال ميكنهــا احلديث بصوت 

واضح».
وحتدث عــن التهديد الذي 
يشكله «املتطرفون» الذين إن 
فازوا في االنتخابات، سيزرعون 
«الفوضى» في فرنســا متهما 
إياهــم أيضــا بالعــزم علــى 
االنسحاب من االحتاد األوروبي.
من جهته، يســعى اليسار 
املوحد للمرة األولى منذ عقود 
إلى فرض «مساكنة» على رئيس 
الدولة، لكن أرجحية فوزه في 

أوكرانيا من خالل الوحشــية 
املطلقــة». وحــذر جونســون 
وفــق مــا نقلته هيئــة االذاعة 
البريطانية (بي بي ســي) من 
انه «لو جنحت موسكو في تأمني 
جزء من األراضي في أوكرانيا 
فلــن تكــون أي دولــة في أي 
مــكان آمنــة ألن كل ديكتاتور 
سيشــعر باجلــرأة لتحقيــق 
طموحاته بالقوة». وذهب قائد 
هيئــة األركان العامة للجيش 
البريطانــي اجلنــرال باتريك 
ســاندرس أبعد من ذلك وقال 
أمس إنه على القوات البريطانية 
االستعداد للقتال في أوروبا مرة 
أخرى مع استمرار احلرب في 

اليسار يحقق أول انتصاراته في «غوادلوب» ويهزم وزيرة الدولة لشؤون البحار

بريطانيا تدعو لالستعداد للقتال إلى جانب احللفاء ضد روسيا

زعيم اليسار جان لوك ميالنشون مدلياً بصوته بأحد مراكز االقتراع في مرسيليا امس  (رويترز)

(رويترز) صورة من ڤيديو لقصف يولد حرائق في أحد املنازل مبنطقة سيردينا بودا في ضواحي سومي بأوكرانيا  

مــن ٥٠٪ من الناخبني قاطعوا 
االنتخابات فــي الدورة األولى 

التي أجريت في ١٢ اجلاري.
آخــر  نتائــج  وأظهــرت 
الــرأي عشــية  اســتطالعات 
اجلولة الثانية من االنتخابات 
أن االئتالف الوســطي «معا!» 
بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز 
من دون أن يكون مؤكدا حصوله 
علــى الغالبية املطلقة أي ٢٨٩ 
نائبا من أصل ٥٧٧ في اجلمعية 
الوطنيــة وهو عتبة البد منها 
إلجناز سياسته واالصالحات 

دنيبروبتروفيســك، ممــا أدى 
إلــى مقتل جنــراالت وضباط 
أوكرانيني من وحدات منها هيئة 

األركان العامة.
وأكــد كوناشــينكوف أن 
صواريخ إسكندر قصفت محطة 
خاركيــف إلصــالح الدبابــات 
في أوكرانيــا، فدمرت نظامني 

متعددين إلطالق الصواريخ.
وفي تقييم قــامت للوضع، 
حذر األمني العام حللف شمال 
ينــس  (الناتــو)  االطلســي 
ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها 
صحيفة «بيلد» األملانية أمس من 
أن احلرب قد تستمر «لسنوات» 
وحــض الــدول الغربيــة على 

جتدد املظاهرات الرافضة للتعديل 
الدستوري التونسي

تونــس - وكاالت: لليــوم الثانــي على 
التوالي تظاهر مئات التونسيني أمس، رفضا 
لالستفتاء على مشــروع تعديل الدستور، 
وإقالة الرئيس قيس سعيد نحو ٦٠ قاضيا 

من مهامهم.
ودعــت الى التظاهــرة «جبهة اخلالص 
الوطنــي» التي تضم أحزابــا معارضة مبا 
فيها حركة النهضة، من أجل «االنتصار لقيم 
احلرية والدفاع عن املكتسبات الدميوقراطية».

وجاء ذلك في أعقاب احتجاج مماثل أمس 
األول دعا إليه احلزب الدستوري احلر على 
االســتفتاء، وإضراب شــامل يوم اخلميس 
املاضي نظمه االحتاد العام للشغل صاحب 
النفوذ الكبير احتجاجا على خطط احلكومة 

اخلاصة باإلصالح االقتصادي.
وردد احملتجــون أمس شــعارات بينها 
«دســتور حرية كرامة وطنية»، و«الشعب 
يريد اســتقالل القضاء»، و«ارفع يدك على 
القضاء»، و«دســتورك ال يلزمنا»، ورفعوا 
نســخا من دســتور ٢٠١٤ الــذي وضع بعد 
«الثــورة» التي أطاحت بالرئيس الســابق 

زين العابدين بن علي في ٢٠١١.
وأطلق سعيد منذ أسبوعني حوارا وطنيا 
إلعداد مشروع تعديل الدستور لكن ايا من 
االحــزاب الكبرى لم يدع اليه، كما رفض 
«االحتاد العام التونسي للشغل» (املركزية 
النقابية) املشــاركة فيه. ومن املرتقب ان 
يتســلم الرئيس املشروع اليوم، على أن 
يعرضه على اســتفتاء شعبي بحلول ٢٥ 

يوليو املقبل.
وقــال القيادي في حركــة النهضة علي 
لعريض لوكالة فرانس برس «هذا التحايل 
حتت عنوان استفتاء ودستور وانتخابات 

ال معنى له وال يقدم بنا».
وتابع «االحتجاج على استبعاد السلطة 
القضائية وضد مسار االنقالب على الدستور 
والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل 

املشروعة».
ومطلــع يونيــو احلالي، عــزز الرئيس 
التونسي من صالحياته بتعديل قانون منظم 
للمجلــس األعلى للقضاء عزل مبوجبه ٥٧ 
قاضيــا ووجه لهم تهما تتعلق بـ«التســتر 
على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش 

اجلنسي» و«املواالة ألحزاب سياسية».
إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل 
محاكم البالد اليزال متواصال ومت أمس األول 

متديده أسبوعا ثالثا.
فــي املقابــل، يقول أنصــار الرئيس إنه 
يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها 
تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود 

االقتصادي على مدى عقد كامل.
وتقول األحزاب السياسية الرئيسية في 
تونس إنها ستقاطع االستفتاء. لكن جبهة 
املعارضة لسعيد مازالت مجزأة، مثلما يتضح 
من املظاهرات املنفصلة في مطلع األسبوع.

وسار املتظاهرون عبر وسط العاصمة 
التونسية إلى شارع احلبيب بورقيبة، وسط 

وجود مكثف للشرطة.

أنباء سورية

صويلو يكشف عدد املجنسني السوريني: ٢١٠ آالف في١١ عامًا
وزيــر  كشــف  وكاالت: 
الداخليــة التركــي ســليمان 
صويلو عن عدد الســوريني 
احلاصلــني علــى اجلنســية 
األطفــال  وعــدد  التركيــة، 

في كلمة ألقاها خالل اجتماع 
حلزب «العدالة والتنمية» في 
غازي عينتاب، إن «٢١٠ آالف 
سوري حصلوا على اجلنسية 
التركيــة خــالل الســنوات

الـــ ١١ املاضيــة، فــي حني أن 
عدد املجنســني مــن األجانب 
وصل إلــى مليون و٢٥٠ ألفا 
فــي أملانيــا»، وأضــاف «هذا 
الكالم أوجهه إلى أولئك الذين 
يعانون من كره األجانب في 

تركيا».
االنتقــادات  علــى  وردا 
املوجهة إلى األجانب الرتكاب 
الكثير من اجلرائم في تركيا، 
شدد الوزير صويلو على أن 
معــدل جرائــم األجانــب هو 
٣٣٪ في أملانيا، أما في تركيا 
فهــو ١٫٣٪، موضحا أن «هذه 

اليد التي تأخذ. ماذا سنفعل، 
هل ندير ظهورنا لهم؟».

إلى ذلــك، أعلنــت وكالة 
«االناضول» أمــس أن جهاز 
االستخبارات التركي متكن من 
حتييد حسني شبلي، الرئيس 
املشــارك ملا يسمى باملجلس 
املركــزي لإلدارة  التنفيــذي 
الذاتية السورية التي اعلنها 
االكراد شــمال شرق سورية 
وتعتبرها انقرة امتداد حلزب 
العمال الكردستاني (بي كي 
كي) املصنف إرهابيا في انقرة. 
ونقلت الوكالة عن مصادر 
أمنية تركية أن شبلي امللقب بـ 
«فرحات دريك» كلف مبهمة في 
العراق من قبل قيادة التنظيم، 
حيــث مت حتييده، في مدينة 

السليمانية شمالي العراق.

التالعبات لن تؤدي إال إلى قلب 
الناس ضد بعضهم بعضا».

وبني صويلو أن ٧٠٠ ألف 
طفل سوري ولد في تركيا منذ 
عام ٢٠١١، وقال «كما تعلمنا من 
شيوخنا، كل إنسان هو عالم. 
وقد ولد فــي تركيا ٧٠٠ ألف 
طفل من إخواننا السوريني. 
ولو أن رجب طيب أردوغان 
أدار ظهره لهم، فإن هؤالء الـ 
٧٠٠ ألف طفل، أي الـ ٧٠٠ ألف 

عالم، كانوا سيختفون».
وأضاف «لم يأت الناس إلى 
حدودنا من أجل ســعادتهم. 
جاؤوا خوفا مــن املوت. هل 
نعلم أطفالنا إغالق الستائر 
عند وجود حريق بجوارهم؟ 
أين إســالمنا؟ أظهرنا للعالم 
أن اليد التي تعطي أفضل من 

الســوريني الذيــن ولدوا في 
البــالد منذ بدء احلــرب عام 

٢٠١١ حتى اليوم.
ونقــل موقــع تلفزيــون 
«ســورية» أن صويلــو قال 

عودة تقنني الكهرباء ملا كان عليه قبل «التعتيم»
وكاالت: أعلن مسؤول في مؤسسة الكهرباء 
السورية، عودة برامج التقنني ملا كانت عليه 
قبل حالة التعتيم العام التي عاشتها سورية 
منذ مساء اجلمعة. وقال مدير عام مؤسسة 
نقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر إنه متت 
إعــادة نحو ٩٠٪ من التيــار الكهربائي بعد 
حالة التعتيم العام التي طالت كامل الشبكة 
الكهربائية في مختلف احملافظات السورية.

وعن أســباب ما حدث، نقلــت صحيفة 
«الوطن» املوالية عن الضاهر أنه يعود «لعطل 
فنــي حصل في محطة حتويــل الزارة أدى 
إلــى خروج مجموعتي التوليد من اخلدمة، 
وبالتالــي هبــوط التردد بشــكل كبير جدا 
وتوقــف باقي املجموعات حلمايتها من هذا 
العطل الكبير ما تسبب بانقطاع عام للتيار 

الكهربائي».
أما السبب غير املباشر للتعتيم فهو ضعف 
الشبكة (انخفاض التغذية) التي تراجعت 
خــالل األيام املاضية حلدود ١٢٠٠ ميغاواط 

بسبب تراجع توريدات حوامل الطاقة خاصة 
مــادة الفيول التي تراجــع توريدها حلدود 
١٥٠٠ طن يوميا وهو ما تســبب في خروج 
العديد من املجموعات البخارية التي متنح 

وثوقية أعلى للشبكة.
وعــن عجز املؤسســة عن منــع حدوث 
التعتيم العام، أوضح الضاهر أنه رغم حالة 
املتابعة الدقيقة في غرفة التنسيق كان من 
غير املمكن الســيطرة على خروج محطات 
التوليد عن اخلدمة واحليلولة دون الوصول 
حلالة التعتيم العــام التي حدثت، وأنه مت 
اتخاذ الكثير من اإلجراءات الفورية واستنفار 
كل الورشــات في احملافظــات وقت حدوث 
العطل الفني في الزارة وإرســال الورشات 
في حماة إلى محطــة توليد الزارة ملعاجلة 
العطل بأسرع ما ميكن كما توجهت ورشات 
إلى مركز التحكم الرئيسي في مركز التنسيق 
الرئيسي بوزارة الكهرباء من أجل املباشرة 

بإعادة التيار.


