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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

اعالن صادر عن 

اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي في الحوض رقم ) 17 البقعان ، حي 1 
الشرقي( من اراضي بيتونيا -

رقم المشروع )2022/ 8/ 1503( 

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي 
لتعديل مس���ار طريق واعادة تقس���يم عدة قط���ع ، والمار في القط���ع ذوات االرقام 
)40+45+46+57( من الحوض رقم )17 البقعان ، حي 1 الش���رقي( من اراضي مدينة 
بيتوني���ا لالعتراضات وذلك حس���ب المخطط���ات المعلنة والمودعة ف���ي مقر بلدية 
بيتونيا ومقر مديرية الحكم المحلي / محافظة رام الله والبيرة وذلك اس���تنادا للمواد 
) 26,21،20( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )79( لس���نة 1966م ويجوز 
ألي شخص وألي سلطة او مؤسسة رسمية او أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم 
اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية 
خالل ثالثين يومًا من تاريخ اعالن االيداع في جريدتين محليتين وتدعم االعتراضات 

او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية .
م . ليالي مقدادي
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

 إعالن مناقـصة

اسم المناقصة: استكمال بناء وتشطيب مدرسة كفر راعي.

MOLG-IDB-2020-063: رقم المناقصة

  تـــود ] بلدية كفر راعي / جنين [ اســـتخدام جزء من ايراداتها ضمن  .1
مشروع ]اســـتكمال بناء وتشطيب مدرسة كفر راعي[ الممول من قبل 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي والجتماعي بادارة البنك اإلسالمي 
للتنمية  لتســـديد المبالغ المســـتحقة بموجب عقد اســـتكمال بناء 

وتشطيب مدرسة كفر راعي

2 . ]MOLG-IDB-2020-063[رقم العقد  

 أن يكـــون المقاول مصنـــف لدى اتحاد المقاولين فـــي مجال االبنيه . 3
درجه ثانية وثالثة فقط.

 تدعـــو ] بلدية كفـــر راعـــي [ المناقصين ذوي االهليـــة الى تقديم . 4
عطاءات بالظرف المختوم لـ ] مشروع استكمال بناء وتشطيب مدرسة 
كفر راعي وتعبيد الساحات الخارجية بطبقة اسفلت 5 سم [، علما بان 
المؤهالت المطلوب توفرهـــا لدى المناقص الفائز محددة في  وثائق 

المناقصة.

 يمكـــن للمناقصين المهتمين الحصول علـــى معلومات إضافية عن . 5
المناقصة مـــن ] بلدية كفر راعي [ على العنـــوان المبين أدناه وذلك 

من الساعة ]8:00[ إلى الساعة ]2:00[ من أيام السبت الى الخميس.

 يمكـــن للمناقصين المهتمين شـــراء وثائـــق المناقصة من العنوان . 6
المبيـــن أدناه، وبعد دفع رســـوم غير مســـتردة مقدارهـــا ]150دوالرا 

أمريكيا [.

 يجب تســــليم العطــــاءات في العنوان المبين أدنــــاه قبل االثنين . 7
]4/18/ 2022[، ويجــــب أن تكون صالحية العطاءات ســــارية لمدة 

]120 يوم تقويمي[ يوما من تاريخ فتح العطاء. 

 يجـــب ان يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطـــاء بقيمة 14000دوالر . 8
أمريكي سارية المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ فتح العطاء.

 زيارة الموقع واالجتماعى التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2022/4/5 . 9
الساعه11صباحا في مقر البلدية.

 سيتم اســـتبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، . 10
وســـيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في 

ذلك في العنوان المبين أدناه في يوم االثنين الموافق 2022/4/18 

 العنوان المذكور اعاله هو:. 11

]بلدية كفر راعي [.

] كفر راعي – مدرسة د.عنان صبيح [.

kufrraimun@yahoo.com

042466481

إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء
ثمن النسخة

)تدفع في البنك(
موعد الطرح

 الموعد النهائي

كفالة دخول العطاءلتقديم عروض األسعار

الساعةالتاريخ

T32/2021.22
 لوازم صيانة

أجهزة حاسوب
50

دوالر أمريكي
2022/3/192022/4/314:00

5 % من قيمة 

العرض المقدم 

صالحة لمدة 3 شهور

اللوازم والمشتريات في الجامعة- مبنى الدوائر اإلدارية الطابق  على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة 
الثاني أو زيارة الموقع االلكتروني www.aaup.edu/Tenders، للحصول على نسخة من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:

األسعار بالشيكل شاملة لجميع أنواع الضرائب.  .1
الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.  .2

إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.  .3
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.  .4

لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم 042418888 –تحويلة 1488.

 
    إعالن بيع شارع تسوية

 تعلن بلدية بيرزيت عن بيع شارع التسوية
حوض من   )296( رقم  للقطعة   المحاذي 
 )13(،  فمن لديه أي اعتراض عليه تقديم
 اعتراضه للبلدية – القسم الهندسي وذلك

خالل شهر من تاريخه.
 
هيفاء قسيس
  رئيس بلدية بيرزيت

تعلن إدارة ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن شاغر 
وظيفة مدير دائرة مخاطر أمن المعلومات، لإلطالع على 
الشروط المطلوبة والوصف الوظيفي يرجى زيارة موقع 
الشركة www.jdeco.net – وظائف/ بند وظيفة مدير 
دائ���رة مخاطر أمن المعلومات. عل���ى من تنطبق عليه 
الش���روط مجتمعة التقدم بطلبة مرفقا بكافة الوثائق 
المطلوبة من خ���الل موقع التوظيف أعاله، وذلك حتى 

نهاية دوام يوم 29.3.2022. 
اإلدارة

توظيفإعالن 

"العربية األميركية" و"الوقائي" يوقعان اتفاقية تعاون
ع رئي���س الجامعة العربية 

ّ
جنين - محم���د بالص: وق

األميركي���ة، علي زيدان أب���و زهري، ومدي���ر عام جهاز 
األم���ن الوقائ���ي الل���واء عبد الق���ادر التعم���ري، أمس، 
اتفاقية تعاون بمجال إنشاء حاضنة لألبحاث من خبراء 
ومختصي���ن، وتطوير القدرات، وقي���اس األداء وتحليل 
البيانات للخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تقديم 
منح دراسية لمنتسبي الجهاز في الدراسات العليا في 

العديد من التخصصات االستراتيجية.
وحضر التوقيع نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات 
الطبية محمد آسيا، ومساعد رئيس الجامعة براء عصفور، 
والرئيس التنفيذي لمركز الجامعة لألبحاث واستطالع 
الرأي فيصل عورتاني، ومس���اعدو مدير عام جهاز األمن 

الوقائ���ي إلدارة العالقات العامة واإلعالم العميد عكرمة 
ثابت، وإلدارة التدريب العمي���د حجازي جعبري، ومدير 

العالقات العامة العقيد نهيل عازر.
وتضمن���ت االتفاقية التعاون بوضع مؤش���رات واضحة 
وقابلة للقي���اس للخدمات المقدم���ة للمواطنين من قبل 
"األمن الوقائي"، وإنش���اء برامج علمية من ش���أنها تطوير 
القدرات التطبيقية للخدمات المقدمة من الجهاز بأفضل 
جودة واستنادًا للدراسات العلمية المبنية على التحليل.

واتفق الطرفان على توقي���ع اتفاقية خاصة تتضمن 
تطوير مه���ارات أفراد "الوقائي" في اإلس���عاف األولي 
وإنعاش القلب األساسي، إضافة إلى أساليب التدريب 

العملي على األجهزة المستخدمة في هذا المجال.

"القدس المفتوحة" و"الزرقاء" تنظمان ندوة حول "واقع التعليم العالي"
رام الله - "األيام": أوصت ندوة عقدتها كليتا العلوم 
التربوية ف���ي جامعَتي القدس المفتوح���ة والزرقاء، 
أم���س، بتطوير السياس���ة التربوي���ة للتعليم العالي 
في الوط���ن العربي، عن طريق دع���م أنظمة تعليمية 
مرنة، تنس���جم مع تخريج الك���وادر المؤهلة للتعامل 
والمنافس���ة في أس���واق العمل المحلي���ة واإلقليمية 

والعالمية.
ودعت الندوة إل���ى ضرورة تغيي���ر إدارة المنظومة 
التعليمي���ة الجامعي���ة، وتكوين منظوم���ة تعليمية 
عربية تنس���جم مع التطورات الحاصلة، وإلى اهتمام 
مؤسس���ات التعليم العالي بزي���ادة الثقافة الرقمية 
لدى الكادر األكاديم���ي والطلبة، والتعامل مع التعلم 

المدمج والرقمي باعتباره ثقافة تعاش.
وكانت الكليتان عقدتا ندوة تربوية متخصصة حول 
"واقع التعليم العالي في الوطن العربي ما بعد جائحة 
كورونا"، عبر "زووم"، بحضور رئيَسي جامعَتي القدس 
المفتوح���ة س���مير النجدي، والزرقاء نض���ال الرمحي، 
وعمداء كليات التربية في الوطن العربي، وصناع القرار 

والباحثين واألكاديميين وطلبة الدراسات العليا.
وأش���ار النجدي إل���ى أن جامعة الق���دس المفتوحة 
المدعوم���ة  األكاديمي���ة  ببرامجه���ا  "تمي���زت 
بالمس���تحدثات الرقمية وتمكين الطلبة من التعليم 
ف���ي ظل الظ���روف المختلفة، وتفوقت ف���ي التعليم 

اإللكتروني في جائحة كورونا".

غزة: مبيدات االحتالل تتلف 
المزروعات وتهدد سالمة المواطنين

غزة - محمد الجمل: أبدى مزارعون يمتلكون أراضي 
ومزارع شرق قطاع غزة قلقًا كبيرًا؛ بعد تسارع عمليات 
رش المبيدات الس���امة تجاه األراضي الزراعية، وسط 
مخ���اوف من امت���داد عمليات ال���رش لتطال مناطق 

جديدة بمحاذاة خط التحديد.
 مناطق واسعة 

ّ
وأكد مزارعون أن االحتالل بدأ برش

ش���رق مدينة دير البلح وس���ط القط���اع، ثم ألحقها 
بعملية رش أوس���ع طالت مناطق ش���رق مدينة غزة 
وقبالة محافظة وس���ط القط���اع، إضافة إلى األطراف 
الش���رقية لمحافظة خ���ان يونس، ما ألح���ق أضرارًا 
بالمزروع���ات، مؤكدين أنه في حال تواصلت عمليات 
ال���رش في األي���ام المقبلة، س���تكون هن���اك كارثة 

ستتسّبب بالمزيد من الخسائر.
وقال المزارع عبد الله رضوان: إن االحتالل يستخدم 
خ���الل عمليات ال���رش أنواعًا فتاكة م���ن المبيدات، 
فالس���موم التي تتساقط من الجو، بمجرد أن تالمس 

أوراق النبات تتسّبب بجفافها ثم موتها.
وبّين أن المزارعين يتكبدون خسائر كبيرة كل عام، 
وتتعرض مس���احات واس���عة من األراضي المزروعة 
بالخضراوات الموسمية للتلف بسبب عمليات الرش 
المذك���ورة، وهذا الع���ام الجميع قلق���ون، خاصة مع 
هطول أمطار وافرة ونجاح موس���م الزراعة الشتوية، 
حتى أن بع���ض المزارعين بات���وا يبحثون عن طرق 

لحماية مزارعهم، لتقليل أضرار الرش حال حدثت.
ووف���ق رضوان، ف���إن مزارعي النبات���ات الورقية، مثل: 
الس���بانخ، والملفوف، والتوابل الخضراء، هم األكثر قلقًا، 
لذلك يواصلون التواجد في أراضيهم، وعينهم ال تغيب 

عن السماء، خوفًا من قدوم طائرات الرش في أي لحظة.
ولفت إلى أن وصول المبيدات السامة للمزرعة بأّي 

كمي���ة، يعني إتالف كل المزروع���ات، بصرف النظر 
عن درجة الضرر، ألن هذه المواد ش���ديدة الس���مّية، 
وقد تؤث���ر عل���ى المس���تهلكين، وألن الخضراوات 

المرشوشة ال تصلح حتى إلطعام الماشية.
ويتذرع االحتالل بأنه يق���وم بعمليات الرش إلبادة 
الحزام النباتي األخضر الممتد قرب الس���ياج الفاصل، 
وال���ذي يعيق الرؤية، لكن اختي���ار توقيت الرش في 
الصباح الباكر، حين يكون اتجاه الرياح من الشرق إلى 
الغرب، يتسبب بامتداد المبيدات السامة مئات األمتار 

في عمق القطاع، ووصولها إلى مزارع المواطنين.
واضطر الكثي���ر من المزارعين، مّمن تقع أراضيهم 
ش���رق قطاع غزة وقد تكون عرض���ة للرش، للتعجيل 
ف���ي جني محاصيلهم الموس���مية، خوفًا من امتداد 
عمليات ال���رش، التي عادة ما تتزاي���د بعد النصف 

الثاني من شهر آذار من كل عام.
وذكر المزارع أحمد الش���اعر أن المبيدات الس���امة 
تعتبر من أكثر التحديات التي تواجه المزارعين في 
ي الش���تاء والربيع من كل عام، حيث إن رش���ها 

َ
فصل

يح���دث فجأة دون س���ابق إنذار، وس���بق أن تعّرض 
لخسائر كبيرة جراء وصولها ألرضه قبل عامين.

وأكد الش���اعر أن بعض المزارعي���ن يحاولون وضع 
ساتر أمام األراضي في محاولة لمنع وصول المبيدات، 
وغيرهم يحاولون تعجيل جن���ي المحاصيل تفاديًا 

لخسائر متوقعة.
وأش���ار الش���اعر، إلى أن أخطر ما ف���ي األمر تحّول 
عمليات الرش المذكورة إلى روتين س���نوي، يمارسه 
ي الش���تاء والربيع م���ن كل عام، 

َ
االحت���الل في فصل

دون االكتراث بالنتائج، ودون أن يحرك أحد س���اكنًا، 
والضحية هو المزارع.

خبراء: روسيا تسعى إلنجازات عسكرية
 في أوكرانيا قابلة للتحّول لمكاسب سياسية

باري���س- أ ف ب: بعدم���ا فش���ل ف���ي تحقيق 
مكاسب سريعة في بداية غزوه ألوكرانيا، يتقّدم 
ا ف���ي مواجهة 

ً
ا فش���يئ

ً
الجيش الروس���ي ش���يئ

الق���وات األوكرانية التي ال تزال تقاوم، ويس���عى 
إلى تحقيق إنجازات عس���كرية قابلة للتحّول إلى 

مكاسب سياسية، وفق خبراء.
ي���رى مراقبون غربي���ون كثٌر أن الروس فش���لوا 
ف���ي دخولهم الحرب متوقعي���ن مقاومة ضعيفة 
من جانب خصمهم وانتصاًرا س���ريًعا متجاهلين 

حاجاتهم اللوجستية.
يش���ير فيليب غرو وفانس���ان توريه في مذكرة 
صادرة عن مؤسس���ة البحث االستراتيجي إلى أن 
"عدم فعالية القوة القتالية الروسية وقوة المقاومة 

العسكرية األوكرانية هما مفاجأة حقيقية".
بعدما فش���لوا في ترس���يخ التف���وق الجوي في 
األجواء األوكرانية، لم يش���ّن الروس عملية كبيرة 
منذ مطل���ع آذار ويصطدمون بدفاع أوكراني قوي، 
بما في ذلك على أبواب العاصمة كييف. واعتبرت 
وزارة الدف���اع البريطاني���ة ف���ي تقيي���م للوضع 
الخميس أن "الغزو الروس���ي في حالة جمود على 

كافة الجبهات".
إذا كان الروس ق���د أطبقوا حصاًرا على مدن عدة 
في شمال ش���رق البالد )س���ومي، خاركيف( وفي 
جنوب شرق البالد )ماريوبول( وقطعوا اإلمدادات، 
إال أن معرك���ة كييف لم تبدأ بع���د، رغم عمليات 
القصف المنتظمة التي تستهدف العاصمة. لم 

ينِه الجيش الروسي بعد مناورته لتطويقها.
يعتبر خبراء مؤسس���ة البحث االس���تراتيجي أن 
السيطرة على هذه المدينة التي تعّد 2,8 مليون 
نس���مة "تتطلب على األرجح قوات يتراوح عددها 
بي���ن 150 و200 ألف عنص���ر"، مذكرين بضرورة أن 
ا للقت���ال في منطقة 

ً
يك���ون توازن القوى س���احق

حضرية، حيث تكون األفضلية دائًما للُمدافع.
غي���ر أن مص���دًرا عس���كرًيا غربًيا يؤك���د أن رغم 
الصعوب���ات الموجودة عل���ى األرض، فإن "التفّوق 
العسكري الروسي ليس موضع تشكيك". ويشير 
إلى أن "االس���تراحة التش���غيلية التي نشهدها 
تس���مح للقوات الروس���ية بأن تتجدد، وتحش���د 

تعزيزات لالنطالق مجّدًدا وبدء مرحلة ثانية".
يقول البنتاغون إن ال�150 ألف عس���كري روسي 
الذين تّمت تعبئتهم لهذه الحرب، منخرطون في 
الن���زاع على األراضي األوكراني���ة. ووفق تقديرات 
الت���ي نقلتها صحيفة  األميركية  االس���تخبارات 
"نيويورك تايمز" فإن موس���كو فقدت سبعة آالف 
جندي خالل ثالثة أس���ابيع، ما يمثل أكثر من 300 

قتيل يومًيا على أرض المعركة.
وإذ ينبغي التعامل مع هذه األرقام بحذر، فالواقع 

هو أن الجيش الروس���ي المنخرط في الهجوم منذ 
24 ش���باط، يحتاج إلى التجّدد لالستمرار. تسعى 
 دم جديد في صفوف جيشها، وقد 

ّ
موس���كو لضخ

وع���دت بعدم اللجوء إلى المجّندين فيما تحش���د 
جنود االحتي���اط وأطلق���ت مؤخًرا حمل���ة تجنيد 

للسوريين.
يلفت الجنرال األميركي المتقاعد بن هودجز من 
مركز تحليل السياسة األوروبية في واشنطن إلى 
أن "الذخائ���ر والقوات ب���دأت تنفد لدى الجنراالت 
الروس. بحس���ب البنتاغون، فإن 50% من القدرات 
القتالية الروس���ية موضوعة في أوكرانيا. في ذروة 
انخراطن���ا في العراق وأفغانس���تان، كان الجيش 
األميركي منخرط بنس���بة 29% وكان من الصعب 

جًدا االستمرار".
ًرا بأن 

ّ
ويرى أن "األيام العشرة المقبلة حاسمة" مذك

ف الدعم الذي يقّدمه ألوكرانيا".
ّ
الغرب "سّرع وكث

في هذا الس���ياق، ما هي الفرضيات التكتيكية 
األكثر ترجيًحا من الجانب الروس���ي في األسابيع 

المقبلة؟
يعتبر المؤرخ العس���كري الفرنسي ميشال غويا 
أن ثم���ة "نقطَتي انفراج محتملتي���ن على المدى 

القصير: في ماريوبول  ودونباس".
بحس���ب هيئة األركان الفرنس���ية، ق���د يحاول 
���ا تطويق 40 ألف عس���كري أوكراني 

ً
الروس أيض

منتش���رين على الجبهة الش���رقية في جيب عبر 
الس���يطرة على مدينة دنيبرو التي تشكل "نقطة 
عبور اس���تراتيجية بين الغرب والش���رق" وحيث 
"هناك شعور بأن القوات الروسية تتحرك باتجاه 

نقطة لقاء".
ويرى الكولونيل باسكال ياني أن "ذلك من شأنه 
أن يقس���م الجيش األوكراني إل���ى نصفين، وهذا 
يحمل معنى حقيقًيا على الصعيد العسكري" أي 
"من أجل التسبب بانهياره، أو كي تكون )موسكو( 

في موضع قوة في المفاوضات".
الفرضية الثانية تعني ماريوبول. فهذه المدينة 
الس���احلية االس���تراتيجية المطلة على بحر آزوف 
محاصرة وتتع���رض لقصف متواص���ل منذ أكثر 
من أس���بوعين. رغم إجالء 20 ألف مدني في مطلع 
األس���بوع، إال أنه ال يزال هناك 300 ألف ش���خص 

محاصرين ومحرومين من الكهرباء والمياه.
من ش���أن الس���يطرة على ماريوب���ول أن تمكن 
الروس من أن يصلوا جغرافًيا بين منطقة دونباس 
االنفصالية الموالية لموس���كو وشبه جزيرة القرم 

التي ضّمتها روسيا عام 2014.
ا خس���ائر لكّنها 

ً
تتكب���د القوات األوكرانية أيض

نت حتى اآلن من إلحاق خسائر مادية وبشرية 
ّ
تمك

فادحة بالروس، خصوًصا بفضل دفاع جوي فّعال.

ميقاتي: بعض القضاة يدفعون
باتجاه افتعال توترات في لبنان

بيروت - رويت���رز: قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أمس، إن مس���ار 
األم���ور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البالد، محذرا من 

عواقب وخيمة محتملة على بلد غارق في انهيار مالي كبير.
ج���اء تصريح ميقاتي في بيان عقب أوامر قضائية جمدت أصول س���بعة 
بن���وك في ثالثة إجراءات قانونية منفصلة من���ذ 14 آذار. وجرى توقيف رجا 
س���المة ش���قيق حاكم مصرف لبنان رياض س���المة، يوم الخميس، بتهمة 
"التواطؤ بجرم اإلثراء غير المش���روع" في قضي���ة أفاد مصدر قضائي أيضا 

بأنها تشمل رياض سالمة.
وذكر بي���ان صدر عن مكتب ميقات���ي "من الواضح أن مس���ار األمور لدى 
بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات ال تحمد عقباها، وثمة محاوالت 
لتوظيف هذا التوتر في الحمالت االنتخابية، وهذا أمر خطير س���بق وحذرنا 

منه"، في إشارة الى االنتخابات البرلمانية المقررة في  أيار.
وعبر ميقاتي في الس���ابق ع���ن الدعم لحاكم مصرف لبن���ان الذي يواجه 

تحقيقات باالختالس في لبنان وخارجه.
وذك���ر بيان مكتب ميقات���ي أنه اتفق في اجتماع م���ع وزير العدل هنري 
خوري عل���ى "الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غس���ان عويدات اتخاذ 

االجراءات المناسبة في هذا الملف"، دون أن يحدد قضية معينة.
والقاضية غادة عون التي أمرت بتوقيف رجا سالمة وجمدت أصول سبعة 
بنوك هذا الش���هر، مدعوم���ة من التيار الوطني الحر الذي أسس���ه الرئيس 

ميشال عون.
وينتقد التيار الوطني الحر رياض س���المة ويس���عى إل���ى عزله. ووصف 
س���المة االتهامات ضده بأنها ذات دوافع سياسية. ويواجه حاكم مصرف 
لبن���ان تحقيقات في لبنان والعدي���د من الدول األوروبية، منها سويس���را، 
بس���بب مزاعم غسل أموال واختالس مئات الماليين من الدوالرات من البنك 

المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه األصغر رجا.

إسرائيل تحرض واشنطن  ضد الحرس الثوري اإليراني  
القدس - أ ف ب: حثت إسرائيل، أمس، الواليات المتحدة على عدم شطب 
الحرس الثوري اإليراني من القائمة السوداء »للمنظمات اإلرهابية األجنبية«، 

متهمة إياه ب�«قتل آالف« األشخاص.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير البيد 
في بيان مش���ترك، إن »الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية قتلت آالف 
األش���خاص بمن فيهم أميركيون«، مؤكدين أنه »يستحيل علينا التصديق 

بأن الواليات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية«.
وتابع البيان، إن »الحرس الثوري اإليراني هو )حزب الله( في لبنان و)الجهاد 
اإلسالمي( في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء 

خطط الغتيال كبار المسؤولين في الحكومة األميركية«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس، »نحن قريبون 

من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد«.
لك���ن براي���س رفض تأكي���د أو نفي م���ا إذا كان التلميح اإليراني يش���ير 
إل���ى ضمانات تطالب به���ا ايران حتى في حالة حدوث تغّير سياس���ي في 
الواليات المتحدة، باإلضافة إلى شطب الحرس الثوري من القائمة األميركية 

للمجموعات اإلرهابية.
إال أنه أضاف، »نعتقد أنه باإلمكان تسوية القضايا المتبقية«.

كان وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبد اللهيان صرح، األربعاء، بأنه 
بق���ي »موضوعان« عالقين م���ع الواليات المتحدة قبل انج���از تفاهم إلحياء 

االتفاق بشأن برنامج طهران النووي، في مفاوضات فيينا المتوقفة راهنا.
وق���ال بيان بينيت والبيد، إن »محاولة ش���طب الحرس الثوري اإليراني من 
قائمة المنظمات اإلرهابية إهانة للضحايا وتجاهل للواقع الموثق المدعوم 

بأدلة قاطعة«.
 

أوديسا تنعم بالسالم، لكنها تستعد للحرب
أوديس���ا )أوكرانيا( - أ ف ب: أمام 
الحاجز الذي يمنع الوصول إلى دار 
أوديسا، يتعانق  الراقية في  األوبرا 
الجن���دي وزوجت���ه وابنت���ه طويال، 
في مش���هد وداع أصب���ح يوميا في 
هذه المدينة التي م���ا زالت تنعم 

بالسالم، لكنها تستعد للحرب.
الت���ي لم تصلها  المدينة  وتبدو 
قة بين 

ّ
أه���وال الح���رب بع���د، معل

علن عنه مرات 
ُ
انتظار هجوم روسي أ

عدة وهدوء بداية الربيع في "لؤلؤة 
البحر األسود".

ينبغي إبراز وثائق اعتماد لدخول 
الوس���ط التاريخي المليء بأكياس 
بينما  حديدي���ة،  وع���وارض  الرمل 
تتمرك���ز الدبابات عن���د تقاطعات 

الشوارع فيه.
وينظم الجي���ش والبلدية زيارات 
عبارات  يتلقون  الذين  للصحافيين 
ش���كر عل���ى حضوره���م "ليظهروا 

للعالم ما يحدث هنا".
غ 

ّ
يبل اثنين،  عس���كريين  وبرفقة 

الصحافي���ون بم���ا يمكنه���م أو ال 
يمكنهم تصوي���ره، لكن الجو يظل 

هادئا.
بعد عب���ور الحواجز األولى، يظهر 
األصفر  باللوني���ن  ج���داري  رس���م 
واألزرق وهما لونا علم أوكرانيا على 

كتل���ة خرس���انية مع عب���ارة "حرية 
مساواة إخوة" بالفرنسية.

يزدح���م ع���ادة الوس���ط الجميل 
أسستها  التي  المدينة  ألوديس���ا، 
الثامن عش���ر  الق���رن  في نهاي���ة 
اإلمبراطورة الروسية كاثرين الثانية 
بالمارة  ريشوليو،  الفرنسي  والدوق 
في أوقات الس���لم، وسط المقاهي 
العصرية و"فن���دق باريس" الفاخر، 
فيما تطل المدينة على المش���اهد 
م بوتمبكين" 

ّ
الخالبة للميناء و"س���ل

الشهير الذي يتألف من 192 درجة.
عب���ر مكّب���ر الص���وت المخصص 
للتلفريك ووس���ط صمت سريالي، 
ينطلق بشكل منتظم صوت قائال، 
"تحذير! تنبيه!"، ثم دعوة إلى "البقاء 
في م���كان آمن"، للتحذير من غارات 
جوية محتمل���ة. ومن حين الى آخر، 
تس���مع بعض الطلقات النارية من 
جهة المرفأ. ف���ي أعلى الدرج، تمت 
بأكياس  ريش���وليو  تمثال  تغطية 
م���ن الرم���ال. أم���ا تمث���ال كاثرين 
الثانية المرتفع أكثر والموجود في 
موق���ع أقل خطرا على م���ا يبدو، فال 

يحميه سوى العلم األوكراني.
كانت الس���يدة المسنة ليودميال 
في طريقها إلى منزلها. تقول، إنها 
عاشت دائما هنا. تنظر بأسف إلى 

الش���وارع المقفرة المحصنة قائلة، 
"أوديس���ا مدينتن���ا الجميل���ة". ثم 
تضيف، "ال أعرف ما إذا كانت هناك 
مدينة أخ���رى مثل هذه في العالم. 
لك���ن الحمد لل���ه نح���ن صامدون! 

الجميع صامدون".
ديانا  الش���ابة  الجندية  وتق���ول 
كراينوف���ا التي ترافق الصحافيين، 
وهي تبتس���م، "من المؤلم أن نرى 
تراثن���ا التاريخي مغط���ى بأكياس 

رمل ومتاريس، لكننا جاهزون".
على بعد بضعة ش���وارع من هنا، 
ماريا وهي تحمل  الستينية  تجري 
أكياس���ا بالس���تيكية كبيرة مليئة 
ببقالة بين ذراعيها، لدخول المبنى 
الذي تعي���ش فيه وت���ّم تحصين 

مدخله بإطارات وضعها السكان.
وتقول قبل أن تبتعد، "عشت كل 
حياتي هنا... أم���ر فظيع أن نرى ما 

يحصل اليوم".
بلدي���ة  رئي���س  يخ���رج  فج���أة، 
أوديس���ا غين���ادي تروخانوف من 
سلس���لة اجتماع���ات، يرافقه عدد 
المولود في  الرجل  المسؤولين.  من 
أوديسا التي أصبح رئيس بلديتها 
ف���ي 2014 وأعيد انتخابه في 2020، 
مثير الجدل إذ ورد اسمه في وثائق 
بنما التي طالت آالف الش���خصيات 

المش���تبه في تهربه���م الضريبي 
وغسل األموال.

إل���ى  ليتح���دث  يتوق���ف 
الصحافيي���ن. ويقول، "ل���م أتخّيل 
قط أنني س���أرى ش���يئا كهذا، أرى 
الرمل"، قبل  الدوق مغطى بأكياس 
أن يك���ّرر مثل اآلخرين أن أوديس���ا 

"جاهزة" لمواجهة الروس.
ويتابع، "كانت لدينا خطط إلعادة 
ر 

ّ
نفك واآلن،  المدينة،  تأهيل وسط 

في الحرب. هذا كابوس.. عبث".
ويضيف، إن "مدينتي ميكواليف 

وخيرسون البطلتين )شرق أوديسا( 
تقفان ف���ي وجه الجيش المعتدي. 
أعطانا ذل���ك 21 يوما لالس���تعداد 
الغذاء  وتوفي���ر  المتاريس  وبن���اء 
وال���دواء وجع���ل مدينتن���ا حصنا 

منيعا".
وأوديس���ا أول ميناء أوكراني على 
البحر األس���ود، كانت تضم مليون 
نسمة قبل الحرب وفّر نحو مئة ألف 
منها حت���ى اآلن، حس���ب البلدية. 
وهي ه���دف اس���تراتيجي ورمزي 

للروس.


