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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

وزيرا خارجية مصر وتركيا يجريان مباحثات «معمقة وشفافة 
وصريحة»: هناك أرضية صلبة لعودة العالقات لطبيعتها

القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجية سامح 
شــكري امس أن املباحثات 
مــع وزيــر خارجيــة تركيا 
مولــود تشــاووش أوغلــو 
تناولت كافة قضايا العالقات 
الثنائية واألوضاع اإلقليمية 

والتحديات التي نواجهها.
جــاء ذلك خــالل املؤمتر 
الصحافي املشترك الذي عقده 
وزيــر اخلارجية مع نظيره 
التركي في ختام مباحثاتهما 

بالقاهرة.
ورحــب شــكري بوزير 
اخلارجية التركي في القاهرة، 
معربا مجددا عن تعازيه في 
ضحايــا الزلزال املدمر الذي 
ضرب تركيا ومتمنيا الشفاء 

للمصابني.
وقال إننا نسعد بان نطلق 
هذه املشاورات في إطار املسار 
الســتعادة تطبيع العالقات 
بني البلدين في كافة املناحي 
وبدء مرحلة جديدة ليكون لها 
أثرها اإليجابي على شعبي 

البلدين.
وأوضــح أن املباحثــات 
اســتمرت أكثر من ساعتني، 

التطبيع الكامل للعالقات بعد 
تطورات السنوات املاضية، 
ونحن بالتأكيد ننظر لألمام 
وإلى كل مــا ميكن أن يعود 
البلدين خالل  بالنفع علــى 
املراحــل القادمة، معربا عن 
ثقته بــأن األرضية الصلبة 
وأواصر املصاهرة والتواصل 
الثقافي تعطينا ثقة بأن هذا 
املســار ســوف يصل بشكل 
قريب وســريع إلى الغرض 
والنتيجــة املرجوة منه في 

اخلارجية التركي عن شكره 
لنظيره املصري على حفاوة 
االستقبال، مشيرا إلى الزيارة 
التي قام بها الوزير شــكري 
إلى تركيا، معربا عن شكره 
التــي  ملصــر للمســاعدات 
قدمتهــا لبــالده بعــد نكبة 
الزلــزال وهــو مــا يعكــس 
التضامن بني البلدين، حيث 
إن الوزيــر شــكري كان من 
أوائل املسؤولني الذين قاموا 

بزيارة إلى تركيا.

إطــار اســتعادة زخــم هذه 
العالقات وقوتها.

وأعرب شكري عن التطلع 
الستمرار التواصل والتنسيق 
مع وزير اخلارجية التركي 
وفتح قنــوات التواصل بني 
األجهزة احلكومية واستمرار 
العمل بشــكل كثيــف حتى 
نصــل إلى مــا نتطلــع إليه 
معا من استعادة هذه العالقة 

املهمة.
من جانبــه، أعرب وزير 

(رويترز) وزير اخلارجية املصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو خالل مؤمتر صحافي 

حيــث مت تنــاول كل قضايا 
العالقات الثنائية والقضايا 
اإلقليمية، واصفا املباحثات 
والشــفافة  «املعمقــة  بـــ 
والصريحــة» بحكــم أهمية 

هذه العالقات.
وشــدد على وجود إرادة 
سياســية وتوجيهــات من 
قبل رئيســي البلدين عندما 
اجتمعــا بالدوحــة بتكليف 
وزيري اخلارجية مبسؤولية 
إطالق املســار للوصول إلى 

احلكومة تنفي إيقاف منظومة التأمني 
الصحي بسبب املخصصات املالية

«اإلسكان»: مهلة للشركات املخصص لها 
قطع أراٍض الستكمال تنفيذ املشروع

القاهرة - هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري، ما انتشــر من معلومات بشــأن 
وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمني 
الصحي الشامل بسبب نقص املخصصات 

املالية.
وأوضح املركز اإلعالمي في بيان امس 
أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمني 
الصحي الشــامل والهيئة العامة للرعاية 
الصحية، وقد مت نفي تلك املعلومات، وأكدتا 
أنه ال صحة لوقف اســتكمال باقي مراحل 

منظومة التأمني الصحي الشــامل بســبب 
نقص املخصصات املالية.

وشددتا على اســتمرار استكمال باقي 
مراحل منظومة التأمني الصحي الشامل دون 
أي توقف، حيث مت استكمال املرحلة األولى 
لتطبيق منظومة التأمني الصحي الشامل 
اجلديدة، والتي شــملت ٦ محافظات وهي 
(بورسعيد، األقصر، اإلسماعيلية، جنوب 
ســيناء، أسوان، الســويس)، وذلك خالل 
٣ ســنوات من انطالقها في نوفمبر ٢٠١٩، 
وسيتم البدء في محافظات املرحلة الثانية 

للمنظومة مع بداية العام املالي اجلديد.

القاهرة - ناهد إمام

وافــق مجلــس إدارة هيئــة املجتمعــات 
العمرانيــة اجلديــدة، في اجتماعه برئاســة 
د.عاصــم اجلــزار وزيــر اإلســكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، على منح مهلة مبقابل 
مادي للشــركات املخصص لهــا قطع أراض 
بنظام مقابل االنتفاع السنوي الستكمال تنفيذ 

املشروع، بضوابط محددة.

وأشار وزير اإلسكان إلى أنه يتم منح املهلة 
طبقا للمعادلة التالية (مقابل االنتفاع بالسعر 
احلالي - مقابل االنتفاع وقت التخصيص) 
× (١ - نســبة اإلجناز في تاريخ انتهاء املدة 
احملددة للتنفيذ) × مساحة املشروع × (املدة 
املطلوبة بالشهر بحد أقصى ٦ أشهر ÷ املدة 
األصلية للتنفيذ طبقــا للطرح أو التعاقد)، 
وبالشروط والضوابط التالية: أال تقل نسبة 
إجناز املشروع عن (٣٠٪) من إجمالي املشروع.

ترّقب لنتائج التحقيق مع سالمة و«القضاء» يتحفظ على استدعائه لباريس
بيروت ـ يوسف دياب ووكاالت

بانتظار تكشــف نتائج استجواب 
الفريــق القضائــي األوروبــي حلاكم 
مصرف لبنان رياض ســالمة، يراوح 
امللف الرئاســي مكانه وعني املراقبني 

على االجتماع السعودي ـ الفرنسي.
ولفتت هنا دعوة البطريرك املاروني 
بشارة الراعي النواب املسيحيني إلى يوم 
«خلوة روحية» قوامها صوم وصالة، 
واذا كان نــص الدعوة اشــار الى انها 
اســتعداد لعيد الفصح فــي ٥ أبريل، 
فــإن تخصيصها للنواب املســيحيني 
يوحــي بأنهــا قــد تكون «علــى نية» 
انتخاب الرئيس. وتترقب األوساط في 
بيروت التقييم األوروبي إلفادة حاكم 
املصرف بعد عودة الوفود القضائية 
إلى بالدهــا، وإجراء اجلولة األخيرة 
من هذه االســتنابة قبل نهاية شــهر 
أبريل املقبل، واملخصصة لالستماع 
إلى شــقيق احلاكم رجا ومســاعدته 
ماريان احلويك وشخصيات أخرى.

والالفت انه فــور انتهاء التحقيق 
معه ومغادرته قصر العدل في بيروت، 
شن سالمة هجوما معاكسا على مقدمي 
الدعاوى واالخبارات القضائية ضده، 
متهما سياســيني واعالميــني بتنظيم 
حملــة ضــده وفبركــة ملفــات للنيل 
منه ألهداف سياسية، إذ أشار إلى أن 
«الوثائق والكشوفات تبني أن حسابي 
الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط 
باحلســابات التي تــودع فيها االموال 
العائدة الــى املصرف، ولم حتول الى 
حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن 
التحاويل الى اخلارج اخلاصة بي ومهما 
بلغت مصدرها حسابي الشخصي». 

إال أن مصــادر مطلعة أوضحت أن 
سالمة «سيواجه محطة جديدة ستكون 
األصعــب بالنســبة إليه»، وكشــفت 
لـ«األنباء» أن القاضية الفرنسية أود 
بوريــزي التي تــرأس وفد بالدها إلى 
بيروت «طلبت من سالمة، إثر انتهاء 
التحقيــق، ضرورة املثــول أمامها في 
مكتبها في باريس منتصف شهر مايو 

املقبل الســتجوابه في إطار التحقيق 
الــذي جتريــه حــول مصــادر أمواله 
وعقاراته املوجودة في فرنسا». وأكدت 
أن قاضــي التحقيق األول في بيروت 
شربل أبوسمرا، الذي كان يدير جلسة 
االستجواب، «توجه للقاضية الفرنسية 
بالقول ان هــذا التبليغ غير قانوني، 
ودعاها الى إرســال استنابة قضائية 
عبر النيابة العامــة التمييزية إلبالغ 
سالمة، على أن ترد النيابة العامة عليها 
بالقبــول أو الرفض». وال يبدو إرغام 
سالمة على املثول أمام القضاء الفرنسي 
ممكنا ألسباب متعددة، وأوضح مصدر 
قضائي لـ«األنباء» أن «حاكم مصرف 
لبنــان ممنوع من الســفر بقــرار من 
القاضية غادة عون، وهذا القرار اليزال 
ساري املفعول». وأشار إلى أن «االدعاء 
اللبناني ضده ســيأخذ مساره، حيث 
يحدد القاضي أبوســمرا قريبا موعدا 
لبدء التحقيق احمللــي، وبالتالي فإن 
موعد االستدعاء الى فرنسا يتعارض 
مع انطالق التحقيق اللبناني الذي له 

أولوية، ما يعني أن فرضية الســماح 
لســالمة بالســفر الى باريس ستلقى 

رفضا قضائيا».
وبالعودة الى امللف الرئاسي، اشارت 
صحيفــة «اجلمهورية» أن العني على 
اجتماع باريس بني اجلانبني الفرنسي 
والسعودي، الذي قد يؤسس بحسب 
مصادر الصحيفة، إلى احللحلة املنتظرة 
على اخلــط الرئاســي، اال أن مصادر 
سياسية أخرى تفضل أال تتسرع في 
التقدير وافتراض نتائج ايجابية قد ال 
حتصل، وتترك هذه النتائج تخبر عن 

نفسها بنفسها.
ورجحــت ان يلي االجتماع حترك 
فرنســي ـ سعودي في اجتاه بيروت، 
مؤكدة ان «االجتماع الثنائي الفرنسي 
ـ الســعودي ليس منعزال عن اجتماع 
الــدول اخلمس فــي فبرايــر املاضي، 
بــل يندرج في ســياق مــا مت التوافق 
عليه خالله، بأن يشكل أصدقاء لبنان 
عامال مساعدا للبنانيني على انتخاب 

رئيسهم».

رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب تيمور جنبالط وشــقيقته داليا وشيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز د.سامي أبي 
املنى وممثلو رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب محمد اخلواجة ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي والوزير السابق 
نقوال نحاس والرئيس سعد احلريري والنائب السابق محمد احلجار خالل مشاركتهم  وضع الزهور وقراءة الفاحتة 
على ضريح كمال جنبالط في «املختارة»             (محمود الطويل)

الراعي يدعو النواب املسيحيني لـ «خلوة روحية» بانتظار مفاعيل االجتماع السعودي ـ الفرنسي


