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"بيرزيت" تحصد الميدالية البرونزية في 
المسابقة العربية واألفريقية للبرمجة

رام الله - "األيام": فاز ثالثة طالب من هندس���ة 
الحاسوب في جامعة بيرزيت بالميدالية البرونزية 
في المس���ابقة العربية واألفريقية للبرمجة، والتي 

أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال���ت "بيرزيت"، ف���ي بيان لها، أم���س "بهذا 
الفوز يتأهل فري���ق الجامعة المكون من صهيب 
صوالحة، ومحمد ملحم، وباس���ل حجاز، وبإش���راف 
من المدرب عودة المس���المة، للمسابقة العالمية 

.ICPC للبرمجة
وأش���ارت إلى أن ه���ذا اإلنجاز يأت���ي بعد تمّيز 
على  للبرمجة  المس���ابقة الوطنية  ف���ي  "بيرزيت" 
الفلس���طينية ACM في  الجامع���ات  مس���توى 
دورتها العاش���رة، التي عقدت في تش���رين األول 
الماضي، حيث حصل الطلب���ة على المرتبة األولى 

والرابعة. 
وذك���ر مس���ؤول التدري���ب العملي ومس���ؤول 
المس���ابقات لبرنامج هندس���ة الحاس���وب محمد 
حس���ين أن المسابقة "أظهرت تميز هؤالء الطلبة، 

وقدرتهم على المنافس���ة ف���ي المحافل المحلية 
والعربية والدولي���ة"، مبينًا أنه يتم تدريب الطلبة 
على مدار العام، لتمكينهم من دخول كل حلقات 

المنافسة في كل المسابقات المحلية والدولية.
وأضاف حس���ين: "نش���ارك وننظم ف���ي دائرة 
الحاس���وب  وهندس���ة  الكهربائي���ة  الهندس���ة 
مسابقات برمجية بش���كل دوري لتشجيع الطلبة 
وتطوي���ر مهاراته���م، ونع���ّد لمس���ابقة برمجية 
مدعومة من ش���ركة ن���ون في الخلي���ج وهي أكبر 

شركة برمجية على مستوى الوطن العربي". 
وتنظ���م المس���ابقة في فلس���طين من���ذ العام 
2012، حيث تنظم الجامعات المحلية مس���ابقات 
داخلية الختيار أفضل الطلب���ة في مجال البرمجة 
والخوارزمي���ات والعمل الجماعي وحل المش���اكل 
بأفض���ل الط���رق الممكن���ة، وتهدف المس���ابقة 
لتوجي���ه الطلبة نحو ح���ل مش���اكلهم الحياتية 
باس���تخدام البرمجة والتكنولوجيا بأفضل الطرق 

الممكنة.

"القدس المفتوحة" تشارك بتنظيم 
مؤتمر دولي حول البحث العلمي

رام الل���ه - "األي���ام": ش���اركت جامع���ة القدس 
المفتوحة ف���ي تنظيم المؤتم���ر الدولي المحكم 
حمل عن���وان: "البح���ث العلمي ومس���اهمته في 
تطوير القانون وتنمي���ة المجتمع"، الذي يهدف 
لتسليط الضوء على مدى مساهمة البحث العلمي 

في تطوير القانون وتنمية المجتمع.
وقال���ت "الق���دس المفتوح���ة" إن المؤتمر عقد، 
أم���س، وأول من أم���س، بالتعاون م���ع جامعة ابن 
زهر في أكادير بالمغرب، وجامعة الزرقاء باألردن، 
والمركز المغربي للدراس���ات وتحليل السياسات، 
ومرك���ز إدريس الفاخ���وري للدراس���ات واألبحاث 

القانونية.
وبينت أنه مث���ل الجامعة مجموعة من الباحثين 
والمسؤولين، في مقدمتهم نائبا رئيس "القدس 
المفتوحة" للش���ؤون األكاديمية حس���ني عوض، 

وللشؤون المالية مروان درويش.  
وأشارت إلى أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية 
البحث العلمي ومس���اهمته ف���ي تطوير القانون 
وتنمي���ة المجتمع، على اعتب���ار أن "رهان التنمية 

من���وط بجعل البحث العلمي المنطلق واألس���اس 
الصحي نحو اإلقالع مهما اختلفت المجاالت محل 
البح���ث، ذلك أنه الس���بيل الوحي���د للتوصل إلى 

نتائج أكثر وضوحًا ودقة".
وأضاف���ت: أج���اب المؤتم���ر الدول���ي عن بعض 
التساؤالت من قبيل: ما العالقة بين البحث العلمي 
والقان���ون والمجتم���ع؟ وما مدى فعالي���ة البحث 
العلمي ومس���اهمته في تطوي���ر القانون وتنمية 
المجتمع؟ وما دور المؤسسات المعنية والمشرفة 
على البحث العلمي والباحثين في اإلقالع التنموي 

عمومًا؟
وذكرت أن المؤتمر تضمن ثماني جلسات علمية 
موزعة على أربعة محاور؛ خصص األول للحديث عن 
البحث العلمي وإشكالية تطوير العلوم القانونية، 
وتط���رق الثاني للحديث عن البحث العلمي ورهان 
التنمي���ة داخ���ل المجتمع���ات، وتن���اول الثالث 
موضوع البحث العلمي وأدوار المراكز البحثية، أما 
الرابع واألخير فتحدث عن البحث العلمي وس���ؤال 

األخالقيات.

ورشة لـ"أمان" و"مكافحة الفساد" 
حول نظام حماية المبلغين والشهود

رام الله - "األيام": عقد االئتالف من أجل النزاهة 
والمساءلة "أمان"، أول من أمس، جلسة استماع مع 
هيئة مكافحة الفساد، حول مفهوم الحماية وفق 
نظام حماية المبلغين والشهود، بهدف توضيح 
آلي���ات تقديم طلبات الحماي���ة وتعريف مفهوم 
"المخاط���ر" و"الضرر" الُمعتمد في طلبات الحماية، 
واإلجراءات التي يت���م اتخاذها قبل وبعد تقديم 
الطل���ب، بهدف رف���ع وعي المواطني���ن بموضوع 

حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد.
وقال المستش���ار القانوني الئتالف "أمان"، بالل 
البرغوث���ي، إن اإلبالغ أحد أهم أدوات والوس���ائل 
الت���ي تمك���ن األفراد من المش���اركة ف���ي جهود 
مكافح���ة الفس���اد، ما يوج���ب تقدي���م الحماية 
المطلوبة للشهود والمبلغين والضحايا، بحسب ما 

أكدته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأش���ار إل���ى وج���ود تط���ور ملحوظ ف���ي اإلطار 
التش���ريعي، "إذ ورد ذك���ر الحماية ف���ي القانون 
رقم 1 لس���نة 2005 من أحكام حماي���ة المبلغين، 
ص���در فيم���ا بعده���ا نظ���ام لحماي���ة المبلغين، 
ال���ذي أورد بتفاصيله قن���وات الحماية، من حيث 
ش���روطها وأدواتها، إال أنه رغم ذلك، هناك بعض 
اإلشكاليات التي تعتري الجانب العملي من حيث 
التطبيق، والتي تم رصدها من خالل حاالت أثارت 

الرأي العام".
واستعرض أبرز اإلشكاالت العملية والتطبيقية، 
بضرورة توضي���ح آليات تقديم طلب���ات الحماية 
وش���روطها، واإلجراءات التي يت���م اتخاذها قبل 
وبع���د تقديم الطل���ب، وض���رورة توضيح مفهوم 

الخطر والضرر.
من جهتها، اس���تعرضت رئي���س وحدة حماية 
الشهود والمبلغين في هيئة مكافحة الفساد، والء 
عبد الله نظام حماية الش���هود والمبلغين، مشيرة 
إلى أن التش���ريع موجود منذ العام 2010، وأن أول 
طل���ب حماية تم تقديمه للهيئ���ة كان في العام 
2015، وم���ن ثم صدر قرار م���ن مجلس الوزراء رقم 
7 لسنة 2019 يقضي بحماية الشهود والمبلغين.

وعرفت عب���د الله مفهوم الحماية بأنه منع وقوع 
أو إزالة أي ضرر تع���رض له طالب الحماية أيًا كان 
نوعه، س���واء أكان الضرر على المستوى الوظيفي، 
أم على المس���توى الش���خصي، أم على المستوى 
القانوني )المالحقة الجزائي���ة(، موضحة أن أنواع 
الحماية الت���ي تقدمها الهيئ���ة مختلفة، ما بين 
حماية وظيفية، وش���خصية، وقانونية، وأن هيئة 
مكافحة الفس���اد توفرها لطال���ب الحماية وأقاربه 
حت���ى الدرجة الرابعة، إضافة لألش���خاص وثيقي 

الصلة به.

بنك اإلسكان يتبرع بأجهزة مكتبية لبلدية الرماضين
رام الله - "األيام": قدم بنك اإلس����كان مؤخرًا 
لبلدية  ماكين����ة تصوي����ر وجه����از حاس����وب 
الرماضي����ن، وذلك ف����ي إطار جه����وده الرامية 
لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
وإيجاد مفهوم جديد لخدمة المجتمع والتفاعل 
مع هيئاته ومؤسساته، من خالل مجموعة من 
المس����اهمات والتبرع����ات الموجه����ة للمرافق 
الخدماتية والبلديات في مختلف المحافظات.

قال المدير اإلقليمي لبنك اإلس����كان أس����امة 
ح����رز الل����ه إن بنك اإلس����كان يح����رص دائما 
الخدماتية  للمؤسس����ات  الدع����م  على تقديم 
الت����ي تعنى بتوفي����ر المتطلبات األساس����ية 
للمواطنين، ضمن التزامه بالمش����اركة الفاعلة 
في المسؤولية االجتماعية بما يساهم بشكل 
فعال ف����ي تطوير وتوفي����ر الخدمات المقدمة 

ألبناء شعبنا حيثما تواجدوا. 
وقد أكد أن البن����ك ال يقتصر دوره على كونه 
مؤسس����ة اقتصادية فحس����ب، ب����ل يتخطى 
ذلك بكثير حيث يقدم يد العون والمس����اعدة 

لمختلف فئات المجتمع.
من جهته، شكر رئيس بلدية الرماضين أحمد 
اإلس����كان الستجابته  بنك  الزغارنة  س����ليمان 
لحاجة البلدية، حيث ساعدت هذه المساهمة 

في تس����هيل عملية األعمال المكتبية للبلدية 
وس����د حاجتها في قس����م المياه م����ن طابعة 
وجهاز حاس����وب ما س����هل القي����ام باألعمال 
وإنجاز المهام المكتبية بس����هولة التي تعود 
بالنفع وتحس����ن من ج����ودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين.

)أ.ف.ب(   الفائزون الثالثة بجائزة نوبل للسالم خالل تسلمهم جائزتهم في أوسلو، أمس. 

أوكرانيون وروس ينددون بحرب بوتين 
مهم جائزة نوبل للسالم

ّ
"الجنونية" خالل تسل

أوسلو - أ ف ب: دعا الفائزون الثالثة بجائزة نوبل للسالم الممثلون 
للمجتم���ع المدني في أوكرانيا وروس���يا وبيالروس، إل���ى عدم إلقاء 
السالح في الحرب "الجنونية واإلجرامية" التي شنها الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين في أوكرانيا، وذلك خالل تس���لمهم جائزتهم في 

أوسلو، امس.
وينتم���ي الفائزون إلى ال���دول الثالث الرئيس���ة المعنية بالنزاع، 
وهم الناش���ط الحقوقي البيالروس���ي أليس بيالياتس���كي الذي ال 
يزال مسجونًا في بالده، والمنظمتان غير الحكوميتين "ميميوريال" 
الروسية التي حلت رسميا بقرار من القضاء و"مركز الحريات المدنية" 
األوكران���ي. وف���ازوا اللتزامهم ب�"حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية 

والتعايش السلمي" في مواجهة القوى االستبدادية.
وأبدى الفائزون الثالثة تصميمًا ثابتًا على مواصلة معركتهم بعد 

الفوز بالجائزة المرموقة.
وأكدت رئيس���ة مرك���ز الحري���ات المدني���ة األوكراني أولكس���اندرا 
ماتفيتش���وك عند تسلمها جائزتها أن "ش���عب أوكرانيا يريد السالم 
أكثر من أي أحد آخر في العالم"، لكنها ش���ددت على أن "السالم في بلد 
مهاجم ال يمكن تحقيقه بوقف القتال. هذا لن يكون سالمًا، بل احتالاًل".
ق حاليًا 

ّ
أنش���ئ مركز الحريات المدنية األوكراني ف���ي 2007، ويوث

جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروس���ية ف���ي أوكرانيا: تدمير 
المباني الس���كنية والكنائس والمدارس والمستش���فيات، وقصف 

ممرات اإلجالء، والتهجير القسري للسكان، والتعذيب والجرائم...
وقال���ت ماتفيتش���وك لوكالة فرانس ب���رس قبيل الحف���ل، إّنها 
كتبت خطاب الش���كر لمنحها جائزة نوبل على ضوء الشموع نتيجة 

التفجيرات التي تعرضت لها البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وخالل تس���عة أش���هر من الغزو الروس���ي، أحصى مركز الحريات 
المدنية "أكثر من 27000 حلقة" من جرائم الحرب، وفق قولها، وهذا 

"ليس سوى غيض من فيض".
وأضاف���ت، "الحرب تحول الناس إلى أرقام. يجب أن نس���ّمي جميع 

ضحايا جرائم الحرب".
ودعت ماتفيتشوك بصوت متهدج خالل خطابها في قاعة مدينة 
أوسلو المزينة بأزهار حمراء من سيبيريا، مرة أخرى، إلى قيام محكمة 
دولي���ة لمحاكمة "بوتين، و)حليفه الزعيم البيالروس���ي الكس���ندر( 

لوكاشنكو ومجرمي حرب آخرين".
م���ن جانبه، ندد الفائز الروس���ي رئيس منظم���ة "ميميوريال" يان 
راتشينس���كي ب�"الطموح���ات اإلمبريالي���ة" الموروثة م���ن االتحاد 

السوفياتي والتي "ما زالت تزدهر حتى اليوم".
ورأى أن روس���يا فالديمير بوتين حّولت المعنى التاريخي للنضال 

ضد الفاشية "لصالح مصالحها السياسية الخاصة".
وق���ال، إن "مقاومة روس���يا )باتت( بمثابة فاش���ية". واعتبر أن هذا 
التشويه يوفر "المبرر األيديولوجي للحرب الجنونية واإلجرامية ضد 

أوكرانيا".
وعمل���ت منظمة "ميميوريال" م���دى عقود منذ تأسيس���ها العام 
1989 على إلقاء الضوء على الجرائم المرتكبة في ظل نظام س���تالين 
والحفاظ على ذاكرة ضحاياه وتوثيق االنتهاكات للحريات والحقوق 

في روسيا واالتحاد السوفياتي سابقًا.
وفي س���ياق كّم أفواه المعارضة واإلعالم، أمر القضاء الروسي بحل 
المنظمة في أواخر 2021. وفي 7 تش���رين األول وليلة فوزها بجائزة 

نوبل، أمر بمصادرة مكاتبها في موسكو.
وأشار راتشينسكي إلى أّن عدد الس���جناء السياسيين في روسيا 
حاليًا أكبر من مجموع عددهم في االتحاد السوفياتي في بداية فترة 

البيريسترويكا في ثمانينيات القرن الماضي.
والفائز الثالث بجائزة نوبل أليس بيالياتسكي )60 عامًا(، مؤسس 
مجموع���ة "فياس���نا" الحقوقية، موق���وف منذ تم���وز 2021 بانتظار 

محاكمة يواجه فيها عقوبة السجن 12 عاما.
ولم يسمح للناشط ببث خطاب شكر.

واكتفت زوجته ناتاليا بينتشوك التي تسلمت الجائزة نيابة عنه، 
بترداد بعض كلماته ال س���يما تلك التي يدعو فيها إلى الوقوف في 

وجه "أممية الديكتاتوريات".
ونقلت زوجته عنه أّن روسيا تس���عى إلى إقامة "ديكتاتورية )في 
أوكرانيا( على غرار بيالروس اليوم، حيث يتم تجاهل صوت الشعب 
المضطهد، مع قواعد عس���كرية روسية، وارتهان اقتصادي إلى حد 

كبير، وإعطاء الثقافة طابعًا روسيًا".
وأضاف���ت، "الخي���ر والحقيقة يجب أن يكون���ا قادرين على حماية 

نفسيهما".
وفي س���توكهولم حيث تسلم جوائز نوبل األخرى للطب والفيزياء 
والكيمياء واآلداب واالقتصاد، يش���ارك ما ال يق���ل عن 26 فائزا في 

الحفل هذه السنة، بينهم الكاتبة الفرنسية آني إرنو.
ومنع وب���اء "كوفيد-19" الفائزي���ن بالجوائز ف���ي 2020 و2021 من 
الحضور إلى العاصمة الس���ويدية لتس���لم مكافآتهم ومن ضمنها 

شيك بقيمة عشرة ماليين كورون )نحو 900 ألف يورو(.

إيران تستدعي السفير 
البريطاني لالحتجاج

طهران - أ ف ب: اس���تدعت ايران، امس، السفير البريطاني، 
في إجراء هو الخامس عشر خالل ثالثة أشهر يشمل دبلوماسيا 
غربيا في هذا البلد الذي يواجه حركة احتجاجية، على ما أوردت 

وكالة األنباء الرسمية "إرنا" امس.
ومس���اء الجمعة، اس���تدعت وزارة الخارجية اإليرانية السفير 
األلمان���ي هانز أودو موتس���يل إلبالغه "معارضتها الش���ديدة 
الس���تمرار التدخل األلماني غير المقبول في الشؤون الداخلية 

للجمهورية اإلسالمية"، بحسب "إرنا".
تش���هد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات أعقبت وفاة الش���ابة 
مهس���ا أميني )22 عاما( بعد ثالثة أي���ام من توقيفها من قبل 
ش���رطة األخالق لعدم التزامه���ا القواعد الصارم���ة للباس في 

الجمهورية اإلسالمية.
واس���تنكرت الحكومة اإليرانية ه���ذه التظاهرات ووصفتها 
بأنها "أعمال ش���غب" شجع عليها الغربيون وخصوصا الواليات 

المتحدة.
وذك���رت وكالة األنب���اء اإليراني���ة )إرن���ا( أن وزارة الخارجية 
استدعت الس���فير البريطاني في طهران سايمون شيركليف 
بس���بب دعم بالده "لجرائم االغتياالت واالضطرابات وسياس���ة 

الحظر الالقانونية المفروضة على عدد من الرعايا اإليرانيين".
وأش���ارت الوكالة إلى أن طهران "تحتفظ لنفس���ها بحق الرد 

بالمثل على الحظر المعلن من جانب بريطانيا".
ودانت وزي���رة الخارجية األلمانية أنالين���ا بيربوك، الخميس، 

إعدام اإليراني محسن شكاري بتهمة التورط باالحتجاجات.
وقالت على تويت���ر، إن "ازدراء النظام اإليراني لإلنس���انية ال 

حدود له".
وه���ذا االس���تدعاء ه���و الخام���س عش���ر في ثالثة أش���هر 
لدبلوماسي غربي في إيران والخامس للسفير البريطاني والرابع 

لنظيره األلماني.
كما اس���تدعت طهران س���فراء فرنس���ا وأس���تراليا والنرويج 

والدنمارك.
وفي بي���ان منفص���ل، امس، اته���م المتحدث باس���م وزارة 
الخارجي���ة اإليراني���ة ناصر كنعان���ي أس���تراليا "بالتدخل في 

الشؤون الداخلية إليران والتحريض على العنف والكراهية".

تظاهرة ضد الرئيس التونسي قبل أسبوع من االنتخابات التشريعية
تون���س - أ ف ب: تظاهر مئات التونس���يين في العاصمة، 
امس، للمطالبة بتنحي الرئيس قيس س���عّيد، قبل أسبوع من 
االنتخابات المقررة لبرلمان محدود الس���لطات في سياق إرساء 

نظام رئاسي معزز.
وجاءت التظاهرة بدعوة م���ن "جبهة الخالص الوطني" التي 
ش���كلتها أحزاب معارضة في س���ياق أزمة اقتصادية خطيرة 
طبعها في األش���هر األخيرة تكرار النق���ص في مواد غذائية 

أساسية )دقيق، سكر، بن، وغيرها( وارتفاع معدل التضخم.
وس���ار المتظاه���رون في وس���ط تونس العاصم���ة رافعين 
الفتات كتب عليها "ارحل" و"علو ش���اهق في نس���بة البطالة" 
و"علو ش���اهق في نس���بة التضخم"، بحسب مراس���لي وكالة 

فرانس برس.
ورددوا هتافات "حريات، حريات، دولة البوليس���ي انتهت" 
تنديدا بما تصفه المعارضة ومنظمات غير حكومية بانحراف 
اس���تبدادي منذ احتكار سعّيد كامل الس���لطتين التنفيذية 

والتشريعية في تموز 2021.

تفاقمت الصعوبات في تونس الت���ي تجاوزت ديونها 100 
بالمئة من ناتجها المحلي اإلجمالي بسبب أزمة فيروس كورونا 
والحرب ف���ي أوكرانيا التي أدت إلى زيادة تكاليف اس���تيراد 

الحبوب والمحروقات.
وأعلن صندوق النقد الدولي في تشرين األول أنه توصل إلى 
اتفاق مبدئي مع تونس يسمح بمنحها قرضا قيمته 1,9 مليار 
دوالر مقابل برنامج إصالحات يتعين على الحكومة التونسية 
تنفي���ذه. وأعلن قيس س���عّيد احتكار الس���لطة في 25 تموز 
2021 عبر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة بعد شهور من 

الجمود السياسي.
واعتمد بعد عام دس���تورا جديدا اثر اس���تفتاء شهد نسبة 
امتن���اع مرتفعة عن التصويت. ويمنحه الدس���تور صالحيات 
واس���عة يرى مراقبون أنها تعرض الديمقراطية التونس���ية 
الفتي���ة للخطر. ينص الدس���تور الجديد على إنش���اء برلمان 
بصالحيات محدودة للغاية سيتم انتخابه في 17 كانون األول 

في اقتراع أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.

فرنسا: مقتل 3 وبقاء 
نحو 10 مفقودين بعد 
انفجار بجزيرة جيرزي

لندن - رويترز: لقي ثالثة حتفهم 
وبقي نحو عش���رة آخرين في عداد 
المفقودي���ن بعد انفج���ار وقع في 
س���اعة مبكرة من صب���اح امس، في 
مبنى س���كني بجزيرة جيرزي قبالة 

سواحل شمال فرنسا.
وق���ال روبن س���ميث، كبير ضباط 
الش���رطة ف���ي جيرزي، ف���ي مؤتمر 
صحاف���ي، "يؤس���فني أن أعلن أنه 

لدينا اآلن ثالث وفيات".
ووقع االنفجار قبل الساعة الرابعة 
صباح���ا بتوقيت غرينت���ش بقليل 
وج���رى إخم���اد حري���ق نت���ج عنه. 
وقال س���ميث، إن أجه���زة الطوارئ 
س���تواصل البحث عن ناجين خالل 

الليل.
وأكد أن���ه تم اس���تدعاء خدمات 
اإلطف���اء إلى العق���ار، الجمعة، قبل 
االنفج���ار بع���د أن أبلغ س���كان عن 
وجود رائح���ة غاز. ول���م يعلق على 
س���بب االنفج���ار وق���ال، إن األم���ر 

سيخضع للتحقيق.

رئيسة كوسوفو تؤجل 
االنتخابات المحلية في 

الشمال المضطرب
بريشتينا - رويترز: أعلنت رئيسة 
االنتخابات  تأجيل  امس،  كوسوفو، 
المناطق ذات األغلبية  المحلية في 
الصربية بشمال البالد حتى نيسان، 
في خطوة ته���دف لتهدئة التوتر 
العرقي الذي تصاعد في األش���هر 

األخيرة.
لبلديات  واستقال رؤس���اء صرب 
وقض���اة  كوس���وفو  ش���مال  ف���ي 
محليون ونحو 600 ش���رطي، الشهر 
الماضي، احتجاجا على قرار حكومي 
باستبدال لوحات ترخيص سيارات 
صادرة م���ن بلغراد لتح���ل مكانها 

أخرى صادرة من بريشتينا.
وكان من المقرر إجراء االنتخابات 
في 18 كان���ون األول، لكن الصرب 
قالوا، إنهم سيقاطعون االنتخابات.
وصرحت الرئيسة فيوسا عثماني 
للصحافيين بعد لقاء مع أعضاء من 
األحزاب السياسية، "من أجل ضمان 
مشاركة كبيرة في هذه االنتخابات، 
يجب أن يكون لدين���ا مراقبون من 
والدوليين...  المحليي���ن  الش���ركاء 

التأجيل ضروري في تقديري".
وقالت، إن االنتخابات ستجرى في 
23 نيسان. وأغلق صرب في شمال 
كوسوفو، امس، الطرق الرئيسة في 
المنطقة احتجاجا على اعتقال عضو 
سابق في شرطة كوسوفو استقال 
من منصب���ه، الش���هر الماضي، مع 

صرب آخرين.
وقالت الش���رطة، إن س���د الطرق 
معبري���ن  إغ���الق  عل���ى  أجبره���ا 

حدوديين بين كوسوفو وصربيا.

تاجر األسلحة الروسي المفرج عنه يعّبر عن دعمه لغزو أوكرانيا
موس���كو - أ ف ب: عّبر تاجر األس���لحة الروسي فيكتور بوت 
الذي أفرجت عنه الواليات المتحدة مقابل إفراج موس���كو عن 
العبة كرة الس���لة األميركية بريتن���ي غراينر، عن دعمه، امس، 

للرئيس الروسي فالديمير بوتين وللغزو الروسي ألوكرانيا.
د أنه كان يحتفظ 

ّ
وفي مقابلة مع قناة "آر تي" الروس���ية، أك

"دائم���ا" بص���ورة لبوتين ف���ي زنزانته حين كان س���جينا في 
الوالي���ات المتحدة حيث ُحك���م عليه بالس���جن 25 عاما بعد 

توقيفه في تايالند في العام 2008.
وقال، "أنا فخور بأنني روسي، ورئيسنا هو بوتين".

وش���دد الضابط الس���ابق في الجيش السوفياتي والبالغ 55 
عاما على أنه يؤيد "تماما" الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأض���اف، "إذا تواف���رت ل���ي الفرص���ة والمه���ارات الالزمة، 
س���أتطوع" للقتال في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "ال يفهم" عدم 

شّن موسكو هجومها منذ العام 2014.
وكّرر التعريف عن نفسه بأنه رجل أعمال كان يعمل بشكل 
قانوني، معتبرا أنه اس���تخدم "مثاال" ل���روس آخرين من أجل 

قبول االتفاقات مع واشنطن، األمر الذي رفض القيام به.
ونفى فيكتور بوت تهمة بيعه أسلحة لحركة طالبان والتي 

أوردتها صحف أميركية.
وقال، "لقد ح���ددت طالبان ثمنا لقتلي. فكيف يمكن القول 

إنني تعاونت معهم؟ هذا غير منطقي".
واتهم الدول الغربية بالتش���جيع على "انتحار الحضارة )...( 

مع المخدرات ومجتمع الميم - عين".
وبحس���ب تقرير لألم���م المتحدة، ُولد بوت ف���ي العام 1967 
في دوش���انبي عاصمة جمهورية طاجيكس���تان السوفياتية 
الس���ابقة، والتحق بالمعهد العس���كري للغ���ات األجنبية في 

موسكو قبل أن ينضم إلى القوات الجوية.
واته���م بأن���ه تمك���ن من���ذ الع���ام 1991 وس���قوط االتحاد 
الس���وفياتي، من الحصول بس���عر منخفض عل���ى كمية من 
األس���لحة في قواعد عسكرية في االتحاد السوفياتي السابق، 

وإعادة بيعها في عدة مناطق نزاع.
وال تزال عالقته المحتملة باالستخبارات الروسية ملتبسة.


