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أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه 
لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بني 
احلجاج. جاء ذلك في تغريدة للوزارة 
على حسابها في موقع »تويتر«، كتبت 
فيها: »بحمد الله ال��وض��ع الصحي 
للحجاج مطمئن، ول��م يتم تسجيل 
أي ح��االت إصابة بفيروس كورونا 

اجلديد بينهم.
وأن��ه��ى ح��ج��اج بيت ال��ل��ه احل��رام 
جميع مراسم احلج هذا العام في ظل 
تدابير وقائية مشددة، ومن ثم بدأت 
العودة مرة أخرى ملسكن احلجاج في 

مكة املكرمة.
وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم 
وس��ط جن��اح للخطط التي وضعتها 
ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��احل��ج لنقل 

احلجاج بني املشاعر بأمن ويسر، وفق 
االش��ت��راط��ات واإلج����راءات الوقائية 

واالحترازية من فيروس كورونا.
وك��ان حجاج بيت الله احل��رام قد 
استقبلوا، السبت أول أيام التشريق 
وب��دأوا في رمي اجلمرات الثالث بعد 
أن حتللوا من إحرامهم، حيث رموا 
ج��م��رة العقبة وه��ي ال��وح��ي��دة التي 
يرمونها ي��وم عيد األضحى املبارك، 
تأسياً بالسنة النبوية، فيما أدى عدد 
منهم ط��واف اإلف��اض��ة والسعي بني 
الصفا واملروة ملن لم يؤِد السعي منهم، 
وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، 
وس��ط جن��اح للخطط التي وضعتها 
القطاعات املعنية باحلج في مراحل 
تنقل احل��ج��اج ب��ني امل��ش��اع��ر وأداء 

مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة، 
وفق االشتراطات واإلجراءات الوقائية 

واالحترازية.

من جهتها، قامت الرئاسة العامة 
ل��ش��ؤون امل��س��ج��د احل����رام واملسجد 
النبوي بتعقيم وتطهير احلرم املكي 

الشريف وكافة مرافقه، مبا فيها صحن 
املطاف وساحاته اخلارجية، وذلك 
بعد أن متكن حجاج بيت الله احلرام 

من أداء طواف اإلفاضة، ضمن جهود 
الرئاسة االحترازية والوقائية بجعل 
بيئة احلرمني الشريفني آمنة وصحية.

حتسبا لتدهور باجلبهتني اللبنانية والسورية

اجليش اإلسرائيلي متأهب 
واجتماع للوزاري املصغر

أبقى جيش االحتالل اإلسرائيلي قواته على أهبة 
االستعداد في جبهتي سوريا ولبنان، غ��داة غارات 
جوية نفذتها مقاتالت إسرائيلية على أهداف للقوات 
السورية في ريف القنيطرة، في الوقت ال��ذي يعقد 
فيه املجلس ال��وزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون 

السياسية واألمنية اجتماعا ألول مرة منذ شهر.
وقال اجليش اإلسرائيلي إن هذه الغارات جاءت 
ردا على زرع خلية من 4 أفراد عبوات ناسفة قرب خط 

وقف إطالق النار في اجلوالن السوري احملتل.
وق��ال مصدر عسكري إن ما ح��دث في اجل��والن ال 
يقلل حالة التوتر على احلدود مع لبنان، بل يزيدها 
حدة، مشيرا إلى أنه ال ميكن الربط بني خلية اجلوالن 

وحزب الله اللبناني.
وأغ��ارت مقاتالت إسرائيلية الليلة املاضية على 
مواقع استطالع ووس��ائ��ل جمع معلومات ومدافع 
مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة تابعة 

لقوات النظام السوري.
وقال مصدر -من احلدود اإلسرائيلية اللبنانية- إن 
اجليش اإلسرائيلي يبدو في ذروة تأهبه واستعداده 
على طول احلدود مع لبنان وعلى جبهة اجلوالن، مبا 
يعني أنها جبهة مفتوحة ومرشحة لكل االحتماالت، 

مبا فيها املواجهة الشاملة.
ونقل امل��ص��در ع��ن اجليش اإلسرائيلي قوله إن 
قواته باقية على أهبة االستعداد، ويواصل تعزيز 
مواقعه على طول احلدود باملدفعية الثقيلة والدبابات 
واملدرعات وناقالت اجلند حتسبا ألي طارئ، مشيرا 
إلى أن الهدف من هذه التعزيزات هو إمكانية الرد 
السريع على أي هجوم ينفذه ح��زب ال��ل��ه، إضافة 
إلى اجلاهزية الحتمالية تدهور األمور إلى مواجهة 

شاملة.
وأفاد بأن الغارات التي شنها اجليش اإلسرائيلي 
على مواقع تابعة جليش النظام السوري بالقنيطرة 
االث��ن��ني رمب��ا حتمل ف��ي طياتها رس��ائ��ل إسرائيلية 
مفادها أن زرع العبوات الناسفة ق��رب خط وقف 
إط��الق النار لم ينته فقط بقتل أعضاء هذه اخللية، 
وإمنا يتحمل جيش النظام السوري املسؤولية عن 
هذه العملية، إذ تقول إسرائيل إنه املسؤول عن كل ما 

ينطلق من أراضيه.
سياسيا، يعقد املجلس ال���وزاري اإلسرائيلي 
املصغر للشؤون السياسية واألمنية اجتماعا ألول 
مرة منذ شهر، ملناقشة الوضع األمني على احلدود 
الشمالية مع لبنان وسوريا واحل��دود اجلنوبية 
مع قطاع غزة، ويستمع املجلس ملسؤولي الدوائر 
األم��ن��ي��ة وي��ن��اق��ش مستجدات األوض����اع األمنية 

والسياسية.
وق��ال مصدر إن االجتماع يعكس األهمية التي 
تعيرها احلكومة اإلسرائيلية للوضع املتفاقم على 
احلدود مع سوريا ولبنان، وأيضا مع قطاع غزة، 
مضيفا أنه ليس من املتوقع أن تعلن قرارات عن هذا 

االجتماع.
وأش����ار إل���ى ال��ظ��روف ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا توليفة 
حكومة نتنياهو الداخلية على خلفية املوازنة 
العامة وانتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي إسرائيل 
واالحتجاجات التي تطالب نتنياهو باالستقالة، 
وقال إن هذه األحداث قد تدفع احلكومة اإلسرائيلية 
للتصعيد لصرف أنظار الشارع اإلسرائيلي عن 

مشاكله الداخلية نحو مشاكله األمنية.

العام هذا  احلج  مراسم  كافة  من  االنتهاء  بعد 

يتم  لم  السعودية:  الصحة 
احلجاج بني  بكورونا  إصابة  أي  تسجيل 

بعد جتاهل قضايا مرفوعة ضده

حفتر يقرر الرد أمام محكمة 
فدرالية أميركية

قرر اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر الرد على قضيتني مرفوعتني 
ضده في احملاكم الفدرالية األميركية تتهمانه بارتكاب جرائم حرب، 

وذلك بعدما حلقت هزائم بقواته في الغرب الليبي.
وحسب تقرير رسمي فإن حفتر جتاهل -في بداية األمر- القضيتني 
املرفوعتني ضده أمام محكمة بوالية فرجينيا، لكنه قرر اآلن الرد على 
التهم املوجهة إليه، وذلك حسب ما جاء في رسالة وجهها محامي حفتر 

إلى احملكمة.
واعتبر رئيس »التحالف الليبي األميركي« عصام عميش -الذي كان 
يدعم الدعاوى املرفوعة ضد حفتر- في بيان؛ أن حفتر أدرك أنه بحاجة 

إلى إستراتيجية للخروج من ليبيا بعد هزائمه العسكرية األخيرة.
وتضم وثائق ال��دع��وى ما يشير إل��ى ش��راء حفتر -ال��ذي يحتفظ 
باجلنسية األميركية- وأسرته عقارات في فيرجينيا ب�8 ماليني دوالر 
بني عامي 2014 و2017. وكانت وسائل اعالم اميركية قد كشفت في 
يونيو املاضي عن أن احملكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلَتني 
ليبيتني ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرهما 
وأمالكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيني عبد الله الكرشيني 

ومنى صويد باعتبارهما ضحيتني في القضية.
ونقلت مصادر أن محامي حفتر غاب عن اجللسة األولى التي تناولت 
مسائل إجرائية، في حني تسعى العائلتان إلى احلصول على تعويضات 

تصل إلى 85 مليون دوالر من حفتر وولديه خالد وصدام.
كما رفع مواطنون ليبيون في فبراير املاضي دع��وى أم��ام احملاكم 
الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودول��ة اإلم��ارات الداعمة له بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات 

حقوقية واسعة.
ومتكنت قوات حكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا في 4 يونيو 
املاضي من حترير كل املناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر في املناطق 
احمليطة بطرابلس، ومع انسحاب قوات حفتر عثرت حكومة الوفاق على 

11 مقبرة جماعية، تضم رفات مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.

مفاوضات سد النهضة.. مشادات مصرية 
إثيوبية وواشنطن حتذر من نفاد الوقت

شهدت أح��دث جلسة من املفاوضات املتعثرة حول سد النهضة 
مشادات مصرية إثيوبية، وفي حني طالبت القاهرة بجدول زمني 
وال��س��ودان ب��ق��رارات حاسمة، ح��ذرت واشنطن من أن الوقت ينفد 

للتوصل التفاق يضع حدا لهذه األزمة املستمرة منذ سنوات.
ومجددا تعثرت جولة املفاوضات الثانية برعاية االحتاد األفريقي 
التي جرت أمس عبر تقنية الفيديو بني وزراء الري واملياه في كل من 
إثيوبيا ومصر والسودان، وحضرها أيضا مراقبون من الواليات 

املتحدة واالحتاد األفريقي.
وأفاد مصدر مطلع في أثيوبيا بأن اجللسة تعثرت على إثر مشادات 
كالمية بني وزير الري اإلثيوبي سيلشي بقلي ونظيره املصري محمد 
عبد العاطي حول أجندة االجتماع، وأن وزير الري السوداني ياسر 

عباس بذل جهدا إلعادة مسار التفاوض ووضع جدول للمفاوضات.
وقد انتهت اجللسة باتفاق على استئناف احملادثات الفنية خالل 
اليومني القادمني في مسارين متوازيني، وعرض النتائج في االجتماع 

الوزاري اجلديد بعد غد اخلميس.
وبعيد انتهاء االجتماع الوزاري، حذرت وزارة الري املصرية من 
اتخاذ إج��راءات أحادية دون التشاور مع دولتي املصب، وطالبت 
بااللتزام مبخرجات القمة األفريقية املصغرة التي عقدت مؤخرا 
بوضع سقف زمني للمفاوضات خالل أسبوعني، واتفاق على أجندة 

محددة.

استثمار ال جدوى منه

منظمة غرينبيس تنتقد مفاعل براكة النووي باإلمارات
أدان���ت منظمة غرينبيس -
وه��ي منظمة بيئية عاملية غير 
حكومية- ب��دء تشغيل الوحدة 
األول�����ى م���ن م��ف��اع��الت محطة 

»براكة« النووية باإلمارات.
ورأت املنظمة أن هذا املشروع 
»اس��ت��ث��م��ار ال ج����دوى م��ن��ه في 
التكنولوجيا اخلاطئة، التي لن 
ت��ؤدي إال إل��ى استنزاف م��وارد 

املياه النادرة في اإلمارات«.
وأوضحت أن الطاقة النووية 
ليست طاقة املستقبل، »وبالتأكيد 
ل��ي��س��ت احل���ل ألن��ه��ا ل���ن ت��ت��رك 
لألجيال ال��ق��ادم��ة س��وى اإلرث 
الفاسد م��ن النفايات النووية 

املشّعة واخلطرة«.
وأش����ارت إل���ى أن اإلم����ارات 
اختارت الطاقة النووية في وقت 
اختارت فيه دول حول العالم مثل 
أملانيا التخلص التدريجي منها 

وليس العكس.
وأضافت أن بناء محطة نووية 
في بلد يعاني من ندرة املياه هو 
مجرد استثمار سيئ وخطير في 
منطقة معرضة لصراعات تشّكل 
فيها املفاعالت النووية خطرا 

كبيرا على سالمة الشعب.
وت���أت���ي ه���ذه اإلدان������ة عقب 
حتذير خبراء في تقرير نشرته 
منظمة باور تكنولوجي الدولية 
املختصة في مصادر الطاقة مما 

قالوا إنها مخاطر بيئية محدقة 
مع تدشني املفاعل النووي املدني 
ف��ي اإلم������ارات، ب��ع��د ت��أج��ي��الت 
متكررة بسبب مشاكل متعددة 

متعلقة بالسالمة.
وأعلنت اإلمارات في األول من 
أغسطس احلالي تشغيل مفاعل 
براكة النووي مبنطقة الظفرة 
في أبو ظبي، وهو األول من بني 4 
مفاعالت تقيمها ضمن مساعيها 
لبناء قدراتها النووية، ومصادر 

إنتاج الطاقة.
وتعول أبو ظبي على احملطة 
إلن��ت��اج رب��ع احتياجات البالد 

م��ن ال��ط��اق��ة، م��ع ت��وق��ع��ات بأن 
تبلغ طاقتها التشغيلية 5.6 
ج���ي���ج���اوات، م���ن خ����الل ه��ذه 
املفاعالت التي استعانت فيها 
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 
باخلبرات األجنبية، وحتديدا 
اخل��ب��رة ال��ك��وري��ة اجلنوبية. 
ول���ك���ن االح���ت���ف���اء اإلم���ارات���ي 
بتشغيل مفاعلها النووي ال يبدد 
امل��خ��اوف م��ن املخاطر احملتملة 
للمنشأة اجل��دي��دة، ول��م يجب 
بعد ع��ن أسئلة ع��دي��دة م��ا فتئ 
خبراء الطاقة يطرحونها بشأن 

املشروع.

وق����ال اخل���ب���راء ف���ي تقرير 
منظمة باور تكنولوجي الدولية 
املختصة في مصادر الطاقة إن 
الكثير من املخاوف حتوم حول 
امل��ش��روع، خاصة تلك املتعلقة 
ب���أي ت��س��رب محتمل بالنظر 
للمشاكل الفنية ال��ت��ي تخللت 

تدشني املفاعل.
كما اعتبر اخل��ب��راء أن موقع 
املفاعل يشكل حتديا آخر، حيث 
يقام املشروع في منطقة متخمة 
باألزمات، ومحيط ال يبعث على 
االطمئنان ملنشآت حساسة من 

هذا القبيل.

أزمة تأجيل مهرجان املصاحلة في غزة 
بني فتح وحماس مستمرة

عزت حامد

تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية 
عقب اللقاء الذي أجراه مسؤول دائرة العالقات 
الوطنية في حركة حماس حسام ب��دران مع 
قناة االقصى أخيرا ، وهو اللقاء الذي انتقد فيه 
بدران السلطة الفلسطينية وألقى عليها اللوم 
في فشل التخطيط للمهرجان املشترك في غزة. 

وأكد بدران إن التقارب بني حركتي حماس 
وفتح، جاء بناًء على مجموعة من الترتيبات 
والعوامل، نافيا أن يكون هناك أي إلغاء أو 

تأجيل ملهرجان »غزة«.
وق���ال ب����دران اي��ض��ا ف��ي ه���ذا احل����وار إّن 
حركة حماس معنية بالذهاب نحو عملية 
تراكمية تؤدي إلى شراكة حقيقية في القرار 
واملؤسسات وحتديد اإلستراتيجيات النضالية 
في مواجهة االحتالل، وال يقتصر على حماس 
وفتح، بل بحضور ومشاركة فاعلة من مكونات 
شعبنا الفلسطيني كافة. وأشار إلى أن املؤمتر 
الصحفي بني نائب رئيس حركة حماس صالح 
العاروري وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح 
جبريل الرجوب أسس ملناخات إيجابية أفضل 

بكثير مما كان سابقا.
ولفت إل��ى أن اخلطوات التي نواصل حث 
السير فيها، مهمة بعد س��ن��وات طويلة من 
االنقسام تركت آثارا سلبية حول هذه اللقاءات 
والتجارب املتكررة التي كانت تفشل في كل مرة 

وال تؤدي إلى نهاية االنقسام.
الالفت أنه وفي ذات الوقت الذي أنتقد فيه 
ب���دران حركة فتح ، ف��إن الكثير م��ن املقربني 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقدوا 
بدورهم حركة حماس ، مؤكدين أنها لم تبذل 
اجلهود الالزمة من أجل جناح هذا املهرجان ، 

وهو ما أدلى لتأجيله في النهاية.
املثير لالنتباه إنه وفي ذروة كل هذا تتواصل 
ردود الفعل على الساحة الفلسطينية على 

اث��ر التطورات اجليوسياسية التي تعصف 
بهذه الساحة ، خاصة عقب ما تردد عن تأجيل 
أو إل��غ��اء م��ه��رج��ان امل��ص��احل��ة ف��ي غ���زة بني 
فتح وحماس ألسباب لم يتم اإلع��الن عنها ، 
باالضافة إلى وجود الكثير من العرقيل التي 
تعترض هذه املصاحلة ، وهو ما تؤكده مختلف 

الشواهد السياسية االن. 
وتقول مصادر في حركة حماس متواجدة 
في قطاع غزة أن هناك بالفعل أزمات واضحة 
بني فتح وحماس ، وهي األزمات التي تنعكس 
ف��ي الكثير م��ن الشواهد ولعل أب��رزه��ا أزم��ة 
املواقع اإلخبارية النابعة حلركة حماس ، أو 
ما يعرف باحلرب االنترفلسطينية بني فتح 
وح��م��اس.  وقالت صحيفة ميرور في تقرير 
لها إلى أن الكثير من املواقع اإلخبارية التابعة 
حلركة حماس ، بداية من موقع الرسالة أو 
فلسطني آالن  أو وكالة شهاب لألنباء تعطلت 
عن العمل الشهر املاضي ، وهي اخلطوة التي 
دفعت بعناصر من حركة حماس إل��ى اتهام 

حركة فتح بالتسبب في هذه األزمة . 
وكشفت تقارير صحفية أن السبب وراء 
ذلك هو بعض من قراصنة اإلنترنت ممن قاموا 

بتعطيل عمل هذه املواقع  بناء على تعليمات 
صدرت من السلطة الفلسطينية إليهم. 

وأشارت هذه التقارير أن عناصر من حركة 
حماس اتهمت السلطة بأنها تقوم بذلك من 
أجل إسكات أي أصوات معارضة ، مؤكدين في 
ذات الوقت أن ما نسب حلركة حماس من نشر 
تقارير او اخبار تنتقد حركة فتح غير صحيح 
، موضحة إن مواقعها اإلخبارية تسير مبهنية 
وبالتالي فإن قرصنة هذه املواقع ومحاولة 
تعطيلها ميثل سلوك مرفوض ، مشيرة إلى أن 
هذه احمل��اوالت متت على يد عناصر من حركة 
فتح. ششوأشارت مصادر في حركة حماس 
إلى أنها تسعى إلى املصاحلة االن مع حركة 
فتح ، األمر الذي دفعها لعدم إجراء أي حتقيق 

في هذه القضية. 
عموما فإن التباين بني حركتي فتح وحماس 
م��ازال قائما وينعكس في الكثير من الشواهد 
السياسية االن ، سواء بالضفة الغربي أو قطاع 
غزة أو عموم أراضي فلسطني ، وهو ما يشير 
إل��ى ض��رورة ب��ذل املزيد من اجلهود للهادفة 
إل��ى إذاب��ة اخلالفات للوصول إل��ى املصاحلة 

الفلسطينية املأمولة.

اللواء خليفة حفتر
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