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إيران من  جديد«  »تنظيم  له  خطط  ضخم..  إرهابي  هجوم  إحباط  تعلن  البحرين 
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط ما قالت إنه مخطط 
إرهابي ضخم كان يستهدف تفجير عدد من املنشآت العامة 

واألمنية في البحرين.
وقالت ال��وزارة إن حترياتها كشفت عن ش��روع عدد ممن 
وصفتهم بالعناصر اإلرهابية بإيران في تشكيل تنظيم جديد 

باسم »سرايا قاسم سليماني«.
وأك��دت وزارة الداخلية البحرينية أنها عثرت على عبوة 
متفجرة ف��ي منطقة البديع ُوض��ع��ت م��ن قبل م��ن وصفتهم 
بالعناصر اإلرهابية، وكانت معدة الستهداف وفد أجنبي 

حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.

وحسب السلطات في البحرين، ف��إن التنظيم يضم 18 
شخصا خضعوا لتدريبات عسكرية في اخل���ارج، وقاموا 
برصد ومراقبة القواعد العسكرية األجنبية واملنشآت األمنية 
في البحرين، ومراقبة العاملني بها، وحتديد نقاط جتمعاتهم 

متهيدا الستهدافهم.
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ناقش األم��ني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية نايف احلجرف مع 
عدد من الوزراء القطريني سبل التعاون 

اخلليجي املشترك.
وح��س��ب ب��ي��ان ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة 
ال��ق��ط��ري��ة، ف��ق��د اج��ت��م��ع احل��ج��رف مع 
نائب رئيس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
القطري محمد بن عبدالرحمن، جرى 
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
مسيرة مجلس التعاون، وتعزيز دور 
املنظومة اخلليجية باإلضافة إلى قضايا 
محل اهتمام مشترك. وإل��ى جانب ذلك 
اجتمع األم��ني ال��ع��ام ملجلس التعاون 
مع على العمادي وزير املالية القطري، 
واجتمع احل��ج��رف أي��ض��اً م��ع علي بن 
أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة 

القطري.
وحسب بيان ل��وزارة التجارة، فقد 
ج��رى خ��الل االج��ت��م��اع بحث ع��دد من 
امل��وض��وع��ات وال��ق��ض��اي��ا ذات ال��ش��أن 
اخل��ل��ي��ج��ي امل��ش��ت��رك وال س��ي��م��ا على 
الصعيد ال��ت��ج��اري وال��ص��ن��اع��ي. ومت 
مناقشة اجلهود التي تبذلها دول مجلس 
التعاون اخلليجي ملواجهة التحديات 
االقتصادية والتجارية جراء تداعيات 

انتشار فيروس كورونا.
ه���ذا ومت خ���الل ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض 

ال��ت��داب��ي��ر االح��ت��رازي��ة واإلج�����راءات 
الوقائية التي اتخذتها دول اخلليج 
في إطار احلد من تفشي وانتشار وباء 

فيروس كورونا.
وتأتي زيارة احلجرف في ظل حديث 
ع��ن م��ح��اوالت حل��ل األزم���ة اخلليجية، 
حيث سبق أن أش��ارت املتحدثة باسم 
اخلارجية القطرية لولوة اخلاطر، إلى 
أنه كان هناك رسل ورسائل في األشهر 

األخيرة.
وأضافت اخلاطر أن الكويت تلعب 
دورا قويا وأن الواليات املتحدة زادت من 
جهودها حلل األزمة، مشيرة إلى أنه من 
املبكر جدا احلديث عن اختراق، وقالت 

إن األسابيع املقبلة قد حتمل اجلديد.
وك���ان���ت ال��س��ع��ودي��ة واإلم������ارات 
والبحرين ومصر قد فرضت حصارا 
على الدوحة، في يونيو 2017، متهمة 
إياها بدعم اإلرهاب. وهو ما تنفيه قطر، 
متهمة تلك ال���دول بالسعي للنيل من 
سيادتها والتعدي على قرارها الوطني 

املستقل.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بني 
طرفي األزمة، لكنها لم تتمكن حتى اآلن 
من حتقيق اخ��ت��راق يعيد األوض���اع ملا 
كانت عليه بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

اخلليجي التعاون  ملناقشة  قطريني  وزراء  مع  يجتمع  »احلجرف« 

فرق الهالل األحمر تدعم السودان

حقوقه نيل  حتى  الفلسطيني  للشعب  دعمها  وتؤكد  الفلسطينية  القضية  من  الثابت  موقفها  جتدد  قطر 
أك��دت دول��ة قطر موقفها الثابت من القضية 
الفلسطينية، وال��ذي ينص على إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي وإقامة دول��ة فلسطني وعاصمتها 
القدس، ضمن إطار الشرعية الدولية وق��رارات 
مجلس األمن ذات الصلة، مع منح كافة الالجئني 
الفلسطينيني حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر 
أنه احلل اجلذري واملستدام لهذا الصراع، الذي 

دام أكثر من 70 عاما.
وقالت وزارة اخلارجية -في بيان- امس »إنه 
ملن املؤسف أن ن��رى بعض احلمالت اإلعالمية 
املضللة التي حت��اول خلط القضايا وتشويه 
صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني 
الشقيق وحقوقه املشروعة ف��ي ه��ذه اللحظة 

الفارقة من تاريخ الصراع«.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر لن تألو جهدا 
في تقدمي ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من 
معاناة األشقاء الفلسطينيني، وحتى نيل الشعب 

الفلسطيني كافة حقوقه املشروعة.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر، أط��ل��ق ال��ه��الل األحمر 
القطري حملة إغاثة لنجدة املتضررين من كارثة 
الفيضانات ب��ال��س��ودان حت��ت اس��م »س��امل��ة يا 
سودان«، وجمعت احلملة قرابة 90 مليون ريال 

خالل يومني من انطالقها.
الهالل األحمر القطري لم ينتظر اكتمال احلملة 
بل وّجه عبر بعثته التمثيلية في السودان بتوزيع 
مساعدات غذائية عاجلة بالتعاون مع الهالل 
األحمر ال��س��ودان��ي، وذل��ك لتغطية احتياجات 
اإلغاثة العاجلة من توفير الدعم العاجل للمرافق 
اإلسعافية والصحية، وتوزيع الغذاء على األسر 

املتضررة، واإلصالح املؤقت للمنازل.
حملة »ساملة يا سودان« التي شارك فيها أمير 
دول��ة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مببلغ 
50 مليون ري��ال حققت قرابة 90 مليون ريال 
خالل يومني من انطالقها، ما يدل على التعاطف 

الشعبي القطري مع السودان في أزمة الفيضانات 
غير املسبوقة التي حلت بالبالد.

ويعمل ال��ه��الل األح��م��ر القطري حاليا بعد 
وصول فرقه إلى املناطق املتضررة في السودان 
على تنفيذ خطة ت��دخ��الت موسعة ملساعدة 
املتضررين من السيول -بالتركيز على قطاعات 
األمن الغذائي واإليواء العاجل واملياه واخلدمات 
الصحية واحلد من املخاطر- بإجمالي 120 ألف 

شخص.
ويتم تنفيذ خطة تدخل سريع تبلغ تكلفتها 
12 مليون ريال قطري، وتتضمن إج��راء تقييم 
سريع لتحديد االحتياجات التفصيلية وقوائم 
املستفيدين في املناطق املستهدفة، وتوفير سالت 
غذائية على املدى املتوسط لفائدة 20 ألف أسرة، 

واملساهمة في أعمال إي��واء 10 آالف أس��رة من 
خالل توزيع مواد غير غذائية.

إلى ذل��ك، مت تركيب 300 خيمة إي��واء مؤقت 
لألسر التي شردت من منازلها، وتنفيذ عمليات 
ترميم 100 مرفق من املرافق العامة املتضررة، 
ودعم وإع��ادة إعمار وتأهيل سبل كسب العيش 
التي تضررت من الفيضانات، وتنفيذ عمليات 
سحب امل��ي��اه ال��راك��دة ورش امل��ب��ي��دات وتنقية 
مياه الشرب من أج��ل احل��د من انتشار األوبئة 

واألمراض.
وأك��د األم��ني ال��ع��ام للهالل األح��م��ر القطري، 
علي بن حسن احلمادي، أن الهالل األحمر يتبنى 
منهجية عمل متكاملة تغطي احتياجات اإلغاثة 
العاجلة م��ن توفير ال��دع��م ال��ع��اج��ل للمرافق 

اإلسعافية والصحية، وتوزيع السالت الغذائية 
على األسر املتضررة، واإلصالح املؤقت للمنازل، 

وهو ما يتم تطبيقه في السودان حاليا.
وأض��اف احلمادي -ال��ذي أنهى يوم اجلمعة 
املاضي زي��ارة ميدانية للسودان تفقد خاللها 
والي���ة اخل��رط��وم امل��ت��ض��ررة م��ن الفيضانات- 
أن ال��ه��الل األح��م��ر ال��ق��ط��ري يعمل على تنفيذ 
خطة تدخل موسعة ملساعدة املتضررين من 
السيول والفيضانات في كافة املناطق املتضررة 

بالسودان.
مواجهة الفيضانات لم تكن املساعدات الوحيدة 
التي وجهها الهالل األحمر القطري إلى السودان 
هذا الشهر، بل وصلت إلى اخلرطوم دفعتان من 
شحنات املساعدات اإلنسانية التي أرسلها الهالل 
األحمر القطري بالتعاون مع نظيره التركي 
لدعم قدرات االستجابة احمللية جلائحة فيروس 

كورونا »كوفيد19-«.
وأوض��ح األمني العام للهالل األحمر القطري 
أن الشحنتني تضمنتا 25 طنا من املواد واألجهزة 
الطبية التي ستمّكن املستشفيات ومراكز احلجر 
الصحي بالسودان من ع��الج املصابني مبرض 
»كوفيد″19-، الفتا إلى استمرار تسليم املساعدات 
الطبية إلى مزيد من املؤسسات الصحية من أجل 

دعمها في مواجهة انتشار الفيروس.
وفي والية شمال كردفان، قام الوفد القطري 
ال��زائ��ر بتوقيع اتفاقية ت��ع��اون م��ع اجلانب 
السوداني لتنفيذ مشروع جديد في مجال املياه 
واإلص��ح��اح البيئي، يتضمن إنشاء 8 محطات 
لتنقية مياه الشرب بعدد من املناطق. وأوضح 
األمني العام للهالل األحمر القطري أن هذا املشروع 
يوفر املياه النقية ألكثر من 20 ألف شخص من 
أهالي الوالية، مشيرا إلى أن هذا املشروع يأتي 
ضمن املشروعات املشتركة بني الهالل األحمر 

القطري ونظيره السوداني.

ال������ع������رب  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م  وزراء 
مبا  املناهج  تطوير  يناقشون 

يالئم سوق العمل.. غدًا

يعقد وزراء التعليم العرب، غداً األربعاء  اجتماعاً برئاسة وزير 
التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، إلق��رار وثيقة تطوير 
التعليم في العالم العربي التي أعدها البرملان العربي كوثيقة 

مرجعية.
لمي، وفقاً لبيان من  وأكد رئيس البرملان العربي مشعل بن فهم السُّ
وزارة التعليم السعودية، امس االثنني أن البرملان العربي أعد هذه 
الوثيقة إدراك��اً منه بأن التعليم هو أحد الركائز األساسية لصيانة 

األمن القومي العربي.
لمي أن هدف البرملان العربي من إعداد هذه الوثيقة  وأضاف السُّ
التي جاءت في 3 فصول، هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي اجلودة، 
وتطوير املناهج الدراسية وط��رق التدريس مبا يالئم احتياجات 

ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية.
وأش��ار إلى أن أه��داف الوثيقة تشمل كذلك تعزيز مكانة البحث 
العلمي في العالم العربي وحتسني القدرة التنافسية للمؤسسات 
التعليمية العربية، ُمشدداً على أن الوثيقة خصصت محوراً مستقالً 

للتعليم عن ُبعد.
كما لفت رئيس البرملان العربي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في 
العالم العربي، هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع 

املنظمات العربية واإلقليمية والدولية املختصة في التعليم.

ال���������رج���������وب: ف����ل����س����ط����ني ذاه�����ب�����ة 
النتخابات تشريعية ورئاسية

أعلن أمني سر اللجنة املركزية حلركة فتح جبريل الرجوب أن 
الفلسطينيني يتجهون إلجراء االنتخابات العامة، وأن قرارهم بات 

بأيديهم بعيدا عن نفوذ ورعاية أي طرف إقليمي.
وق��ال الرجوب »ذاه��ب��ون لبناء شراكة داخلية في االنتخابات 
بالتمثيل النسبي«، مضيفا أن الفلسطينيني توافقوا على بناء شراكة 
تعبر عن م��وازي��ن القوى الداخلية والوطنية من خ��الل صندوق 
االقتراع. ودعا إلى أن تكون هناك صيغة حلكومة ائتالف وطني بعد 
االنتخابات، معربا عن أمله في أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام 

السياسي.
وذكر القيادي الفلسطيني أنه سيتم إجراء االنتخابات التشريعية 
أوال، ثم االنتخابات الرئاسية، وبعد ذل��ك سيتم تشكيل املجلس 
الوطني الفلسطيني )برملان منظمة التحرير( حسب آليات متفق 

عليها، دون اإلشارة إلى مواعيد محددة.
وق���ال إن الفلسطينيني ت��واف��ق��وا، وال أح��د مينعهم م��ن إج��راء 
االنتخابات وجتديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، ليتقدم 

اجلميع من خالل مظلة منظمة التحرير »التي أجمع عليها الكل«.
وتوقع الرجوب أن تكون الظروف ناضجة خالل أسابيع، وأن 
تكون هناك مخرجات للحوار الوطني بشكل عام، خاصة بني حركتي 
فتح وحماس. وأجريت االنتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة 

عام 2006، في حني أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.
وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من االنقسام منذ يونيو 2007، 
وذلك عقب سيطرة حماس على غزة، في حني تدير حركة فتح -التي 
يتزعمها الرئيس محمود عباس- الضفة الغربية، ولم تفلح العديد 

من الوساطات واالتفاقيات في حتقيق الوحدة.

تدريجي بشكل  العمرة  عودة  تفاصيل  يكشف  السعودي  احلج  وزير 

كشف وزي��ر احل��ج وال��ع��م��رة السعودي، 
محمد صالح بننت، ام��س االث��ن��ني، تفاصيل 
ج��دي��دة بشأن كيفية ع��ودة مناسك العمرة 

بشكل تدريجي خالل املرحلة القادمة.
وق��ال ال��وزي��ر، خ��الل امللتقى االفتراضي 
الثاني إلث��راء جتربة املعتمر املنعقد أمس، 
إن اململكة بصدد العودة التدريجية للعمرة 
وال��زي��ارة مع مراعاة االح��ت��رازات الصحية، 
مبينا أنها ستكون عبر حلول تقنية متكن 
الشركات واملؤسسات من تطوير خدماتها 

وتسويقها محليا وعامليا.
وأضاف بننت، أن العودة ستكون عبر حلول 
تقنية متكن الشركات واملؤسسات من تطوير 

خدماتها، وه��ذه احل��ل��ول تتمثل ف��ي تطبيق 
»اعتمرنا« بحيث كل من يقدم أو يرغب في 
القدوم للعمرة يدخل حلجز الوقت املتوفر له 

ألداء مناسك العمرة.
وت���اب���ع: »وه��ن��ا ي��أت��ي دور م��ؤس��س��ات 
وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنني 
أو القادمني من خارج اململكة«. وأش��ار وزير 
احل��ج والعمرة، إل��ى أن��ه سيكون هناك أكثر 
من 30 شركة محلية وعاملية ميكن التعامل 
معها، مشيرا إل��ى توفير املسار اإللكتروني 
لهذه الشركات لتتمكن من تقدمي اخلدمات 
ومتابعتها للمعتمرين، مبينا أن كارت التحول 
األول يكون خلدمة زوار املسجد النبوي من 

الداخل واخلارج.
وأكد الوزير، وقوف وزارة احلج والعمرة 
مع املستثمرين والعاملني في ه��ذا القطاع، 
خ��ص��وص��ا ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة وف���ي مرحلة 
التحول املؤسسي والتي ستجعل من شركات 
ومؤسسات العمرة كيانات اقتصادية قوية 

وذات خدمات تخصصية عالية اجلودة.
وأش��ار، إلى أن شركات العمرة تخدم نحو 
16 مليون معتمرا من الداخل من املواطنني 
واملقيمني ومن مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومعتمري اخل���ارج. وش��دد وزير 
احلج والعمرة، أن اململكة العربية السعودية 
جتند الطاقات خلدوم ضيوف الرحمن وأداء 

مناسكهم حتى عودتهم. وأردف الوزير قائال: 
»نطمح بخدمة 30 مليون معتمر سنويا 
بحلول عام 2030«. وصرح مصدر مسؤول 
بوزارة الداخلية السعودية، في 13 سبتمبر 
اجل���اري، أن��ه ب��ن��اًء على م��ا رفعته اجلهات 
املختصة بشأن مستجدات املواجهة مع جائحة 
فيروس كورونا املستجد، في اململكة، سيتم 
اإلعالن عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة 
تدريجيا. ونقلت م��ص��ادر محلية، ف��ي 17 
سبتمبر ، أن��ه مت تشكيل جلنة لتنظيم آلية 
ع��ودة العمرة خ��الل الفترة املقبلة، ورفعت 
هذه اللجنة عدة مقترحات وتصورات للجهات 

العليا املعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
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محمد صالح بننت

لمي مشعل بن فهم السُّ


