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عربية وعامليةاالربعاء ٦ أبريل ٢٠٢٢

روسيا تستعد للسيطرة على دونباس وطرد جماعي لديبلوماسييها
عواصــم ـ وكاالت: دخلت 
املواجهة بني روسيا والغرب 
مرحلــة جديدة مــن محاولة 
كســر العظــم، حيــث حرمت 
موســكو مــن الوصــول الى 
دوالراتها املودعة لدى واشنطن 
تزامنا مع طرد العشــرات من 
الديبلوماســيني الــروس من 
اوروبا، وســط حتذيرات من 
عزم روسيا السيطرة على كامل 

منطقة دونباس. 
واعتبارا من أمس، منعت 
الواليات املتحدة روســيا من 
تسديد دينها بدوالرات مودعة 
في مصارف أميركية ما يزيد 
الضغوط على موسكو ويزيد 
من احتمال أن تتخلف عن دفع 

الديون املستحقة.
وقال ناطق باسم اخلزانة 
األميركية إن امس «هو املهلة 
النهائية لتقوم روسيا بتسديد 
آخر في إطار دينها» موضحا 
أنــه مع هذا اإلجــراء «ينبغي 
على روسيا أن تختار بني إفراغ 
احتياطها املتبقي من الدوالرات 
أو (استخدام) إيرادات جديدة 

أو التخلف» عن السداد.
في غضــون ذلك، زاد عدد 
الــدول الغربيــة التــي قررت 
طرد ديبلوماسيني روس من 
أراضيها ردا على املجزرة التي 
وقعت في مدينة بوتشا وراح 

ضحيتها عشرات املدنيني. 
وأعلنت إيطاليا والدمنارك 
واسبانيا والسويد أمس، ذات 

اخلارجية السويدية آنا ليندي 
قولها: «اليــوم، قررت وزارة 
الشؤون اخلارجية ترحيل ٣ 
ديبلوماسيني روس ال يتماشى 
عملهم في السويد مع اتفاقية 

ڤيينا».
تأتي هذه اخلطوة بعد أن 
أمرت فرنسا وأملانيا حوالي ٧٥ 
ديبلوماسيا روسيا باملغادرة، 
وأعلنت ليتوانيا طرد السفير 
الروســي فــي فيلنيوس، في 

الصعيــد  علــى  التواصــل 
الديبلوماسي في هذه الظروف 
الصعبــة» ينــم عــن «ضيق 
بصيــرة مــن شــأنه أن يعقد 
بعد أكثر» العالقات بني روسيا 

واالحتاد األوروبي.
الطــرد  وتأتــي عمليــات 
للديبلوماســيني  اجلماعــي 
الــروس بالتزامن مع دعوات 
الدول الغربية إلى فتح حتقيق 
بارتكاب قوات روسية «جرائم 

اكتشاف فظائع أخرى ارتكبتها 
روســيا في أوكرانيا، محذرا 
من ان موسكو تعزز صفوفها 
من أجل «السيطرة على كامل 
منطقــة دونباس» في شــرق 
أوكرانيا وإنشاء «جسر بري 
مع شــبه جزيرة القرم» التي 

ضمتها موسكو عام ٢٠١٤.
وحذر ســتولتنبرغ خالل 
مؤمتر صحافي عشية اجتماع 
لوزراء خارجية احللف «نحن 
في مرحلة حاسمة من احلرب».
من جهتهــا، قالت املنظمة 
الدولية للهجرة إن احلرب في 
أوكرانيا شــردت أكثر من ٧٫١ 

ماليني شخص.
وأضاف أن ذلك ميثل زيادة 
١٠٪ في عدد النازحني داخليا 

بأوكرانيا منذ ١٦ مارس .
حــض  الســياق،  وفــي 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي األمم املتحدة على 
التحرك «فورا» ملواجهة «جرائم 
احلرب» التي ترتكبها روسيا 
في بالده وإال فســيتعني على 
املنظمة الدولية «إغالق أبوابها 

ببساطة».
ودعا زيلينسكي في كلمة 
وجهها الــى مجلس االمن في 
حضــور األمــني العــام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش 
امــس إلى طــرد روســيا من 
املجلس بحيث «ال يكون حق 
النقــض يعني حــق املوت»، 
وأضــاف «اآلن نحــن نحتاج 

أعقــاب تهم بارتــكاب القوات 
الروسية جرائم حرب في بلدة 

«بوتشا» األوكرانية.
وقد ندد الكرملني بـ «ضيق 
البصيرة» األوروبية إثر طرد 
أوروبا أكثر من ١٥٠ ديبلوماسيا 

روسيا.
وقال دميتري بيســكوف 
الناطــق باســم الكرملــني في 
تصريحــات إعالمية «هو أمر 
مؤســف. فاحلــد مــن فرص 

حرب». لكن روسيا كررت اتهام 
حلفــاء أوكرانيا بالتورط في 
التــي وقعــت  «االنتهــاكات» 
في املدينــة. واعتبر املتحدث 
باسم البرملان الروسي، امس 
أن مشــاهد اجلثــث فــي تلك 
البلدة أشبه مبسرحية أعدت 

للجماهير في الغرب.
إلى ذلك، أعرب األمني العام 
حللف شــمال األطلسي ينس 
ســتولتنبرغ من تخوفه من 

إلــى قرارات ملجلس األمن من 
أجل الســالم في أوكرانيا. اذا 
كنتم ال تعرفون كيف تتخذون 
هــذا القــرار فيمكنكــم القيام 
بأمريــن: إمــا أن تســتبعدوا 
روسيا باعتبارها بلدا معتديا 
ومبادرا للحرب حتى ال تعرقل 
القرارات املتعلقة بعدوانها. ثم 
نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق 
الســالم، أو إظهار أنه ميكننا 
القيام بإصالح أو تغيير (...) 
إذا لم يكن هناك بديل أو خيار، 
سيكون اخليار التالي هو حل 
أنفسكم». وفي وقت سابق جدد 
الرئيس األوكراني التأكيد على 
أهمية الضمانات األمنية، لعدم 
تكرار الغزو الروسي لالراضي 

االوكرانية في املستقبل.
فــي تصريحــات  وقــال 
صحافيــة، بثهــا التلفزيــون 
الرســمي، «روســيا قد تشن 
عملية عســكرية أخرى خالل 
عامني ولهذا نحتاج لضمانات 
بــالده  أمنيــة»، واعتبــر أن 
ستصير أشــبه «بإســرائيل 
كبيرة» مع تصدر األمن قائمة 
األولويات في العشر سنوات 

املقبلة.
أما عن احملادثات مع الروس 
رغم اتهامات كييڤ ملوســكو 
بارتــكاب مجــازر فــي بلــدة 
بوتشــا، فأوضح، بحسب ما 
نقلت رويتــرز، أنه «ال خيار 
في الوقت احلالي غير مواصلة 

التفاوض مع روسيا». 

زيلينسكي يدعو األمم املتحدة إلى التحرك «فورًا» ملواجهة «جرائم احلرب» الروسية وإال «فلتغلق أبوابها».. وواشنطن حترم موسكو من األموال املودعة لديها

اخلطــوة التي أقدمــت عليها 
فرنســا وأملانيا امــس االول، 
فيما نــدد الكرملني باخلطوة 
ووصفها بـ «ضيق البصيرة» 

األوروبية.
وقررت إيطاليا طرد ثالثني 
ديبلوماســيا روسيا ألسباب 
تتعلــق بـ«األمــن القومــي»، 
على ما أعلن وزير اخلارجية 
اإليطالي، لويجــي دي مايو، 
 «٢٤ نيــوز  «راي  حملطــة 

اإلخبارية.
كما قامت إسبانيا بدورها 
طــرد نحــو ٢٥ ديبلوماســيا 
روســيا «مبفعــول فــوري» 
«تهديــدا  يشــكلون  ألنهــم 
ملصالــح البالد» على ما أعلن 
وزير اخلارجية خالل مؤمتر 

صحافي.
وأعلــن وزيــر اخلارجية 
الدمناركــي، امــس أن بــالده 
ستطرد ١٥ ديبلوماسيا روسيا 

بتهمة التجسس. 
وقال ييبي كوفود للصحافة: 
«أثبتنا أن عمالء االستخبارات 
اخلمسة عشر املطرودين قاموا 
بأنشطة جتسس على األراضي 
الدمناركية»، مؤكدا العزم على 
«إرســال إشــارة واضحة إلى 
روســيا مفادها أن التجسس 
على األراضي الدمناركية غير 

مقبول».
(ســكاي  قنــاة  ونقلــت 
نيوز) البريطانية في نشرتها 
اإلجنليزية أمس، عن وزيرة 

أنباء مصريةأنباء لبنانية

تغطية ٦٩٪ من الشعب املصري
مبظلة التأمني الصحي خالل ٢٠٢٢

القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران

أعلن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم 
العالي والبحــث العلمي املصري، والقائم 
بأعمال وزير الصحة والســكان، إدراج ١٥ 
مليون و٢٨٠ ألف مواطن، حتت مظلة التأمني 

الصحي خالل عام ٢٠٢٢.
وأوضح عبدالغفار أن الفئات اجلديدة 
التــي انضمــت ملنظومة التأمــني الصحي 
شملت (الفالحني، وعمال الزراعة، وأصحاب 
األعمال، وســائقي األجــرة، والعمالة غير 
املنتظمــة من الصيادين، وعمــال املناجم 
واحملاجــر واملقــاوالت والنقل والشــحن، 
وأعضاء النقابات املهنية)، مشيرا إلى أنه 
سيتم اإلعالن قريبا عن آلية تسجيل الفئات 

املنضمة حديثا.
وأشار عبدالغفار إلى أن عدد املنتفعني 
بخدمات التأمني الصحي حتى نهاية شهر 
مارس املاضي، وصل إلى ٦٩ مليونا و٦٦٩ 
ألفــا و٣٩٨ مواطنا، بنســبة تغطية بلغت 

٦٩٪ من إجمالي الشعب املصري.
الى ذلك، نفى املركــز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء صحة ما انتشــر من أنباء بشــأن 
تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات 
البنية التحتية على حساب االهتمام بزيادة 

الرقعة الزراعية.وأوضح املركز اإلعالميـ  في 
بيانـ  أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة 
واستصالح األراضي، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة لتركيز اهتمام الدولة 
في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على 
حساب االهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

وأشــارت وزارة الزراعة واســتصالح 
األراضي إلى حرص واهتمام الدولة بزيادة 
مساحة الرقعة الزراعية وحتديث املنظومة 
الزراعية من خالل استصالح أراض وتبني 
نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة 
األراضــي املنزرعة في مصر بنســبة ٩٪، 
لتصــل إلى ٩٫٧ ماليني فدان في عام ٢٠٢١، 

مقارنة بـ ٨٫٩ ماليني فدان في عام ٢٠١٤.
وأكدت أنه جار العمل على تنفيذ خطة 
للتوسع الزراعي األفقي، من خالل استصالح 
٥ ماليني فدان من خالل عدد من املشروعات، 
أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا 
اجلديدة خالل الســنوات الثــالث املقبلة، 
فضال عن اتباع الدولة سياســة التوســع 
الزراعي بشــكل رأســي وزيــادة إنتاجية 
الفدان، من خالل حتســني جودة التقاوي 
واملخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز 
األمن الغذائي وحتقيق االكتفاء الذاتي من 

احملاصيل الزراعية.

ال صحة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

االنتخابات تقفل على ١٠٣ قوائم وحضور كبير للسيدات
بيروت ـ أحمد منصور ووكاالت

أقفل باب تسجيل اللوائح 
االنتخابية علــى ١٠٣ قوائم 
تتنافــس فــي ١٥ دائــرة في 
االنتخابات النيابية املرتقبة 
في لبنان في حال جرت في 
موعدها فــي ١٥ مايو املقبل 
ولــم يتمكن املتضررون من 
تأجيلها بناء على حسابات 
الربــح واخلســارة، وعليه 
ارتفع منسوب االستنفار لدى 
األحزاب والقوى املتصارعة 
التي أطلقت العنان ملاكيناتها 

االنتخابية.
الداخلية  وأعلــن وزيــر 
والبلديات اللبناني القاضي 
بسام مولوي، بعد انتهاء مهلة 
تسجيل القوائم في الثانية 
عشــرة مــن منتصــف ليل 
الثالثاء، أن القوائم املسجلة 
تضم ١١٨ سيدة بزيادة كبيرة 
عن عددهن فــي االنتخابات 
املاضية، مشــيرا إلى زيادة 
عدد القوائم عــن انتخابات 
عام ٢٠١٨ والتي بلغت آنذاك 

٧٧ قائمة فقط.
وأوضح مولــوي أنه مت 
انســحاب ٤٢ مرشــحا مــن 
الســباق بينمــا لــم يتمكن 
٢٨٤ مرشــحا من االنضمام 
الــى قوائــم وهو مــا يعني 
اســتبعادهم مــن الترشــح 
لالنتخابــات ليبلــغ صافي 
عدد املرشــحني فــي القوائم 

٧١٨ مرشحا.
وأضاف أن دائرة بيروت 
األولى تتنافس فيها ٦ قوائم 
وفي بيروت الثانية ١٠ قوائم، 
بينما سجلت دائرة الشمال 
الثانية التي تضم طرابلس 
واملنيــة والضنيــة ١١ قائمة 
متنافسة، بينما سجلت دائرة 
اجلنوب الثالثة أقل عدد قوائم 
متنافسة بإجمالي ٣ قوائم.

هيئــة  وحــددت  هــذا، 

ومع إقفال باب تســجيل 
اللوائح، بدا املشهد االنتخابي 
الفتــا فــي دائرة الشــوف ـ 
عاليه، حيث أعلن عن تشكيل 
٦ لوائــح منافســة، تضــم 
مجموعات من احلراك املدني 
وعددا من األحزاب والتيارات 
التقليدية، وهي ستكون في 
مواجهة الالئحة األساسية في 
املنطقة والتي تتمثل بتحالف 
احلزب التقدمي االشــتراكي 
والقوات اللبنانية واألحرار 
واملســتقلني، ما يوحي بأن 
املعركــة االنتخابيــة فيهــا 
ستكون حامية وعلى أشدها، 
خصوصا مع ارتفاع وتيرة 
االنقســام السياسي وتبادل 
القوى السياســية، اتهامات 
بالوالءات اخلارجية، واتهام 
إيران مبحاولة السيطرة على 
اللبنانــي واخضاعه  القرار 
لها في محاولة لســلخه عن 

محيطه العربي.
وقد متكن احلزب التقدمي 
تظهيــر  مــن  االشــتراكي 
الئحته االنتخابية مكتملة، 
وضمت في الشوف: تيمور 

عــن املقعد األرثوذكســي، 
وفي الشوف: رئيس حزب 
التوحيد العربي وئام وهاب 
عن املقعد الــدرزي، ناجي 
البستاني وفريد البستاني 
وأنطوان عبود عن املقاعد 
املارونية، غســان عطااهللا 
عن املقعد الكاثوليكي، أحمد 
جنم الدين وأسامة املعوش 

عن املقعدين السنيني.
وأعلن عن تشكيل الئحة 
«صوتك ثــورة» في دائرة 
ـ عاليــه، وهــي  الشــوف 
غير مكتملة، وجاءت على 
الشكل التالي: محمد سامي 
احلجار وسمير العاكوم عن 
السنيني، ميشال  املقعدين 
ابو سليمان وجمال مرهج 
وغابي القزي عــن املقاعد 
املارونيــة الثالثة، معضاد 
ابو علي وجهاد ذبيان عن 

املقعدين الدرزيني.
وفــي عاليــه: رائد عبد 
اخلالق ووســيم حيدر عن 
املقعديــن الدرزيني وعماد 
احلاج عن املقعد املاروني.

كمــا أعلن عن تشــكيل 
الئحة «سيادة وطن»، الئحة 
«قوى التغيير املوحدة» حتت 
اســم «توحدنــا للتغيير»، 
وشكلت أيضا الئحة «اجلبل 
ينتفض» في دائرة الشوف 
ـ عاليه وهــي غير مكتملة، 
كذلك أعلن عن تشكيل الئحة 
من شباب احلراك، وحملت 
اســم «قادرين»، وهي غير 

مكتملة.
وبــدا واضحــا ان قوى 
التغيير (الثورة واملجتمع 
املدنــي) التي توزعت في ٥ 
لوائح، فشلت في التوصل 
إلى الئحة موحدة، وهذا ما 
يشــكل أضعافا للمرشحني 
وتشتيتا ألصوات الناخبني، 
فيما يبقى الرهان الكبير على 

«احلواصل».

جنبالط ومروان حمادة عن 
املقعديــن الدرزيني، جورج 
عدوان وحبوبة عون وايلي 
قرداحي عن مقاعد املوارنة، 
بالل عبداهللا وســعد الدين 
املقعديــن  عــن  اخلطيــب 
السنيني، وفادي معلوف عن 

املقعد الكاثوليكي.
وفي عاليه: أكرم شهيب 
عن أحد املقعدين الدرزيني في 
القضاء، وراجي السعد عن 
املقعد املاروني األول، وجوال 
فضول عن املقعد املاروني 
الثانــي، ونزيــه متــى عن 
املقعد األرثوذكسي. وشكل 
رئيس احلزب الدميوقراطي 
اللبنانــي طــالل أرســالن 
«الئحة اجلبل»، متحالفا مع 
التيار الوطني احلر والوزير 
السابق وئام وهاب وجمعية 
املشاريع اخليرية اإلسالمية 
مســتقلة،  وشــخصيات 
وضمت الالئحة إلى أرسالن 
عن املقعد الدرزي في عاليه: 
سيزار أبي خليل وأنطوان 
البســتاني عــن املقعديــن 
املارونيني، طارق خيراهللا 

٧١٨ مرشحاً.. وانسحاب واستبعاد ٣٢٦.. واستنفار للقوى السياسية في الشوف و٧ لوائح متنافسة من مختلف االجتاهات

وزير االعالم اللبناني زياد املكاري خالل زيارته مكاتب هيئة اإلشراف على االنتخابات في بيروت (محمود الطويل)

اإلشــراف علــى االنتخابات 
النفقــات  النيابيــة ســقف 
االنتخابية، ويتضمن جزءا 
ثابتــا مقطوعــا قــدره ٧٥٠ 
مليون ليــرة لبنانية (نحو 
٣٣٫٨ ألف دوالر تقريبا وفقا 
لســعر صرف األمــس على 
منصــة صيرفــة)، يضــاف 
إليه قســم متحــرك مرتبط 
بعــدد الناخبني فــي الدائرة 
االنتخابية التي ينتخب فيها 
وقدره ٥٠ ألف ليرة لبنانية 
(٢٫٢٥ دوالر تقريبــا) عــن 
كل ناخب مسجل في قوائم 

الناخبني في هذه الدائرة.
 وأضافت أن سقف اإلنفاق 
االنتخابي للقائمة بشكل كامل 
هو مبلغ ثابت مقطوع قدره 
٧٥٠ مليون ليرة لبنانية عن 
كل مرشح، واشــترطت أنه 
حتى إذا مت اإلنفاق بالدوالر 
األميركي فعلى املرشــح أو 
القائمــة ووســائل اإلعــالم 
واإلعالن التصريح عن ذلك 
بالليرة اللبنانية بعد إثبات 
ســعر الصرف مبســتندات 

رسمية.

شقيقة جونغ أون تهدد: سالحنا النووي
«سيقضي» على جيش سيئول

عواصم ـ وكاالت: حذرت مسؤولة كبيرة 
في جمهورية كوريا الشمالية، كوريا اجلنوبية 
من «الدمار واخلراب الكاملني» إذا ما «تبنت 
املواجهة العسكرية» ضد بيونغ يانغ، حسبما 
ذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الرسمية 
امس.ووجهــت كيم يو جونــغ، نائبة مدير 
إدارة اللجنة املركزية حلزب العمال الكوري 
والشــقيقة الصغرى للزعيم األعلى لكوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، التحذير في بيان 
صحافي ردا على تعليق أدلى به وزير الدفاع 
الكوري اجلنوبي سوه ووك يصف فيه قدرات 

الضربة االستباقية ضد كوريا الشمالية.
وقالــت كيم إن كوريا اجلنوبية ليســت 
العدو الرئيسي لبالدها، وذكرت «ما لم يتخذ 
اجليش الكوري اجلنوبي أي عمل عســكري 
ضد دولتنا، فلن يعتبر هدفا لهجومنا». ومع 
ذلك، أضافت أن «مثل هذا الهراء في حد ذاته 

تعبير خطير للغاية وبغيض».
وحذرت كيم أنه «في حال اختارت كوريا 
اجلنوبية مواجهة عسكرية معنا، فإن قوتنا 
النووية القتالية ســتضطر حتما إلى القيام 

بواجبها».

واشنطن حتّمل طهران مسؤولية التقدم بطلبات
«ال صلة لها» بامللف النووي في مفاوضات ڤيينا

عواصمـ  وكاالت: حّملت «اخلارجية 
األميركية» طهران مسؤولية التقدم 
بطلبــات ال صلة لها بامللف النووي 
في مفاوضات ڤيينا الرامية الى إحياء 
االتفاق النــووي اإليراني املبرم في 
العام ٢٠١٥، وقالت إنه ال ميكن وصف 
محاولة ايران رمي الكرة في ملعبها 

بالعمل «النزيه».
وقال املتحدث باسم الوزارة نيد 

برايس ان «جميع املعنيني باحملادثات 
يعرفــون بالضبــط من الــذي تقدم 
باقتراحات بناءة ومن تقدم بطلبات 
ال صلــة لها باالتفاق حول النووي، 
وكيف وصلنا الى هنا»، في إشــارة 
واضحة الى أن العرقلة سببها املوقف 

اإليراني.
وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 
اخلارجية اإليرانية ســعيد خطيب 

زاده قد قال فــي مؤمتره الصحافي 
األسبوعي«لن نعود إلى ڤيينا إلجراء 
مفاوضات جديدة بل إلمتام االتفاق 

النووي».
وأضاف «في الوقــت الراهن، لم 
نحصل علــى رد نهائــي من جانب 
واشــنطن. إذا أجابت واشنطن على 
القضايا العالقة، ميكننا حينئذ الذهاب 

إلى ڤيينا في أقرب وقت ممكن».

لكــن املتحدث باســم اخلارجية 
األميركيــة قــال «ال أعتقد أنه ميكن 
وصــف رد الكــرة هذا الــى ملعبنا 

بالنزيه».
وأضاف «ال نــزال نعتقد أنه من 
املمكــن جتاوز خالفاتنــا األخيرة»، 
محذرا من أن ذلك «لن يكون ممكنا» 
عندمــا يقتــرب البرنامــج النووي 

اإليراني كثيرا من صنع قنبلة.


