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طيب!!!

بعيدًا عن السياسة (٢)
بعد أن صعدت الى مكتبي وأنا أفكر 
فــي األرقام «املرعبــة» التي صدمني 
بها الطبيب احملترم (ضغط الدم ١٦٠ 
على ١١٠ ومســتوى السكر ١٧)، قلت 
لنفســي آن الوقت الــذي أتوقف فيه 

ألفكر قليال.. وماذا بعد؟
خففت نصف إضاءة املكتب، وحّولت 
صوت التلفزيون إلى وضع الصمت.. 
لكــن شــريط األخبار ظــل يعاندني: 
عشــرات القتلى واجلرحى في كييڤ 
- العالم مقبل على كارثة غذائية بسبب 
احلرب - أم تذبح أبناءها الثالثة في 
مصر - العالم يشهد ارتفاعا صادما 
لألسعار - عشــرات القتلى حصيلة 
الفيضانــات فــي البرازيــل - زلزال 
مبقياس ٥ ريختر يضرب الكويت - 
وهو األشد في تاريخها - نقل شاكيرا 
للمستشفى بعد اكتشافها خيانة بيكيه 
- انهيــار آمبــر هيــرد بعد خســارة 
معركتها القضائية مع جوني ديب!!

تعوذت باهللا الرحيم من الشيطان 
الرجيم، وحّولت قناة التلفزيون إلى 
«ديسكفري شــانيل».. فإذا بتمساح 
ضخم يتسلل بهدوء ليطبق فكيه على 
غزال صغير ابتعــد خطوات عن أمه 
وهما يشربان املاء، فدفع حياته ثمنا 
لشــربة ماء، وأمه امللتاعة تنظر إليه 
وهو بني فكي التمســاح، دومنا حول 

وال قوة.
أشحت ببصري بعيدا عن الشاشة 
الدامية، ونقرت فأرة الكمبيوتر بحثا 
عن موسيقى هادئة تساعد على التفكير 

واخلروج من دوامة «السياسة» وبئر 
«االقتصــاد» وانعكاســات احلــروب 
والفيضانات، وما أن بدأت املوسيقى 
تنساب هادئة، حتى انفتح الباب فجأة 
واندفع منه زميل صحافي عزيز وهو 
يتفصد عرقا، وقد اختلطت تعبيرات 
وجهه حتى لم أعد أعرف هل اندفع الى 
مكتبي فرحا أم غضبا، وبادرني: صباح 
اخلير - ولم ينتظر ردي - وواصل 
الــكالم: حضرتك يعني مكتبتش وال 
كلمة عن املصيبة اللي حلت بالنادي 
األهلي وخســارة النهائي أمام الوداد 
املغربي في الدار البيضاء، والظلم اللي 
حصل لنادي القرن على أيدي «الكاف» 
مبعاونة وتواطؤ احتاد الكرة املصري 
الــذي أخفى «عامــدا» خطاب االحتاد 
األفريقي لكرة القدم والذي مت توجيهه 
إلى «جميع» االحتادات الوطنية بتاريخ 
١٩ يناير واخلاص بفتح باب الترشح 
الســتضافة املباراة النهائية لدوري 
أبطال أفريقيا، والذي مت «إخفاؤه» بفعل 
فاعل في دهاليز االحتاد املصري لكرة 
القدم؟.. وأيضا لم تكتب عن السيدة 
التي ذبحــت أبناءهــا.. وانتبه فجأة 
الى صمتي وابتسامتي البائسة، ولم 
يدرك ما فعله «بضغطي وسكري».. 
وبقية يومــي، وواصل حديثه.. مش 

هتطلب لنا قهوة وال أيه؟
وغــدا للحديث بقيــة.. إن كان في 

العمر بقية..
وحفــظ اهللا مصــر وأهلها من كل 

سوء.

النائب بالل عبداهللا لـ «األنباء»:
 هناك صعوبة في تشكيل احلكومة

بيروت ـ أحمد منصور

اعتبــــــر عضــــو اللقاء 
الدميوقراطــي النائــب بالل 
عبداهللا، انه ليس من السهل 
تشكيل حكومة جديدة، حتى 
لو جرت االستشارات النيابية 
امللزمة، مشيرا الى ان بعض 
اخليــارات املطروحــة، هــو 
اســتمرار حكومة تصريف 
األعمــال برئاســة جنيــب 
ميقاتي، وان تتجدد الثقة بها، 
الفتا الى ان هذا ما يرغب به 

الرئيــس ميقاتي، واجراء التعديل في بعض 
الــوزارات، مؤكدا وجود طروحات، ولكن في 
النهاية نحن في انتظار االستشارات النيابية، 
لكي تتوضح توجهات القوى السياسية كافة، 
وخصوصا الثنائي املتحكم بالســلطة حزب 

اهللا والتيار الوطني احلر.
وقال عبــداهللا في تصريــح لـ«األنباء»: 
«ان تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات 
النيابية، واجب دستوري، لذا نحن اليوم امام 
استحقاق دستوري يتعلق باحلكومة ولو كانت 
لفترة خمسة أشهر، فترة ما قبل االنتخابات 
الرئاسية اجلديدة، لذلك فان املشكلة تكمن في 
مقاربة هذا التشكيل، وهناك وجهة نتبناها 
نحن وغيرنا، ترتكز على ان تكون احلكومة 
مجرد مرحلة انتقالية تســتكمل مفاوضات 
صندوق النقــد الدولي واخلطة اإلصالحية 
االقتصادية ومشــروع الكهربــاء، لذلك فان 
املقاربة يجب ان تكــون لألزمة االقتصادية 
االجتماعية، ولكن لألسف هناك مقاربة ثانية 
تتحدث عــن احتمال عدم اجــراء انتخابات 
رئاسية، اي ان احلكومة هي التي ستتحمل 

دستوريا مسؤولية السلطة 
التنفيذية وصالحيات رئاسة 
اجلمهورية، في ظل حرص 
ان يكــون لبعــض  علــى 
السياسية املتحكمة  القوى 
بالســلطة، حصة وازنة في 

هذه احلكومة».
وردا علــى ســؤال، رأى 
عبداهللا «ان جنــوح التيار 
الوطنــي احلــر للســلطة 
واحملاصصات في الوزارات 
ليس جديــدا، وهــذا ما بدا 
واضحا من خــالل اصراره 
على التمسك ببعض الوزارات، كاخلارجية 
والطاقة، وهذا املوضوع سنشــهده في حال 
مت تشــكيل حكومة، لذلــك فان احلكومة لن 
تتشكل اال مبوافقة رئيس اجلمهورية، يعني 

التيار الوطني احلر».
وأضــاف عبداهللا:«نحــن نصــر علــى 
ان األولويــة القصــوى، وفــي ظــل امللفات 
اخلالفيــة الكبيرة، ســيادية كانــت أو غير 
ذلك، واالصطفاف االقليمي وموضوع سالح 
حزب اهللا ودوره في املنطقة، واالستراتيجية 
الدفاعيــة وغيرهــا، فكل هذه الرســائل مع 
اهميتها، اعتقد انه يجب التركيز على خطة 
التعافي االقتصادي واصالح الكهرباء وانهاء 
ملف ترســيم احلدود، والبدء بالتنقيب عن 
النفــط ووضع خطة اصالحية، ترتكز على 
معاجلات طارئة للملفات الصحية والنقدية 
واملصرفية والتربوية، فهذه امللفات يجب ان 
تكون اولوية احلكومة، اذا حصل توافق على 
ذلك، ولكن اذا بقي النكد السياسي واحملاصصة 
هما االساس، فإننا سنشهد انهيارا اكبر لكل 

هذه القطاعات».

النائب بالل عبداهللا

«قسد» تدعو دمشق الستخدام الدفاعات اجلوية لصّد الهجوم التركي
وكاالت: أكــد مظلوم عبدي 
قائد ميليشــيا قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة «قســد» التــي 
يهيمــن عليهــا األكــراد، انهــا 
ستنسق مع القوات احلكومية 
الســورية لصد أي غزو تركي 
محتمل لشــمال البالد، مضيفا 
أنه يجب على دمشق استخدام 
أنظمــة الدفــاع اجلــوي ضــد 
الطائــرات التركيــة. جاء ذلك 
بعد تعهد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بشن هجوم جديد 
الستكمال إقامة «املنطقة اآلمنة» 
داخل احلدود الســورية بعمق 

تنســق بدورها مــع أنقرة في 
شمال غرب البالد. وقال عبدي 
إن قواته «منفتحة» على العمل 
مع القوات احلكومية السورية 
للتصدي لتركيا، لكنه قال إنه 
ليست هناك حاجة إلرسال قوات 
إضافيــة. وأضاف فــي مقابلة 
عبــر الهاتف من مكان مجهول 
شمال سورية «املهمة األساسية 
للجيش الســوري للدفاع عن 
األراضي السورية هي استخدام 
الدفاعات اجلوية ضد الطيران 

التركي».
وكان مصــدر رســمي فــي 

الوزارة، عبر حسابها الرسمي 
في «تويتر»، فإن اجليش التركي 
استهدف مجموعة من مقاتلي 
املصنفــني   ،«PYG»و  «PKK»
على قوائم اإلرهاب لديها، عقب 
«إطالقهم النيران على مناطق 
النفوذ التركي شمالي سورية».
وتطلق تركيا على مناطق 
من شمالي حلب وريفي محافظة 
الرقة واحلسكة أسماء عملياتها 
العســكرية التــي أعلنت عنها 
خالل السنوات املاضية، كـ «درع 
الفــرات» و«غصــن الزيتون» 

و«نبع السالم».

وزارة اخلارجيــة الســورية 
نــدد فــي بيــان بالتصريحات 
التركية بشــأن إقامــة املنطقة 
اآلمنة، ووصفتها بأنها انتهاك 
لسيادة ووحدة وسالمة أراضي 
سورية وتتناقض مع تفاهمات 
ومخرجات مسار أستانا الذي 
ترعاه تركيا وروسيا وإيران.

مــن جهتها، أعلنــت وزارة 
التركيــة، أن قواتهــا  الدفــاع 
«حيدت» ١٦ مقاتال، قالت إنهم 
من حزب العمال الكردســتاني 
والوحــدات الكرديــة شــمالي 
محافظة حلب. وبحسب إعالن 

٣٠ كم شــمال ســورية وإبعاد 
مسلحي «وحدات حماية الشعب 
الكردية «ي بي جي» التي تهيمن 
على قسد عن احلدود اجلنوبية 

لبالده.
وسلطت التهديدات اجلديدة 
الضــوء على شــبكة العالقات 
املعقــدة في شــمال ســورية، 
ففي حني تعتبر تركيا الوحدات 
منظمة إرهابية مرتبطة بحزب 
العمــال الكردســتاني «بي كي 
كي»، في حني تدعم واشــنطن 
«قســد» التي تنسق أيضا مع 
دمشق وحليفتها روسيا التي 

عقارات في دمشق بأسعار خيالية 
وبعضها يتجاوز ٦ مليارات ليرة

وكاالت: نفى خبير اقتصادي ان تكون 
اسعار العقارات في سورية من األغلى في 
العالم اذا ما احتسبت قياسا لسعر الصرف 
وليس القوة الشرائية لليرة، لكنه اكد أن 
هناك عقــارات تباع مبليــارات الدوالرات 
في دمشق، علما ان متوسط راتب املوظف 
يتراوح بني ٧٠ الفا و٩٠ الف ليرة سورية.
ونقلــت صحيفــة الوطــن املوالية عن 
اخلبيــر فــي االقتصاد الهندســي د.محمد 
اجلاللي أن ارتفاع أسعار العقارات مستمر 
في سورية، لكنه ارتفع بنسبة بسيطة ال 

تتجاوز الـ١٠٪ عنها في العام املاضي.
واعتبر ان الكالم عن أن أسعار العقارات 
في سورية هي األغلى بالنسبة لدول العالم 
أو دول اجلوار، غير دقيق، مبينا أن أسعار 
العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم 
من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول 
اجلوار وذلك قياسا لسعر الصرف وليس 
للقوة الشــرائية. وقــال ان هناك عقارات 
فــي املناطــق املنظمة في قلــب العاصمة، 
وصلت أسعارها حاليا إلى مليارات، فبعض 

العقارات يتجاوز سعرها ٦ مليارات.

السيسي: مصر لم تدخل في حروب مع أشقائها 
من أجل زيادة حصتها من مياه النيل

القاهرة - خديجة حمودة

أعلــن الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، عن إطــالق مبادرة 
مصريــة لتقــدمي ٣٠ مليــون 
جرعة لقاح ضد ڤيروس كورونا 
لألشــقاء في الدول اإلفريقية، 
وذلك بالتنســيق مــع االحتاد 

االفريقى.
وقــال الرئيــس السيســي 
في مداخلة أمس خالل جلســة 
حواريــة بعنــوان «نحو نظم 
صحيــة مرنة ومســتدامة في 
إفريقيا» ضمن فعاليات املعرض 
واملؤمتر الطبي األفريقي «صحة 
أفريقيا»، إن القدرات املتواجدة 
في مصر متاحة لألشقاء، مشيرا 
إلى أنه يكــن تقديرا واحتراما 
إنســانيا لكل من يعاني ليس 
فقــط في إفريقيا بــل في باقي 
الــدول. وأضاف أنه بــاإلرادة 
واألمل ســيكون هنــاك إجناز، 
مشيرا إلى مساهمته في إنهاء 
ڤيروس االلتهاب الكبدي الوبائي 

(سي) في مصر.
ووجــه الرئيس السيســي 
إلــى  والتقديــر  التحيــة 
البروفيســور هارفــي جيمس 
أولتــر العالــم األميركــي فــي 
الفيروسات واحلائز على جائزة 
نوبل في علم وظائف األعضاء 
والطب لعام ٢٠٢٠ ومكتشــف 
ڤيروس االلتهاب الكبدي الوبائي 

(سي).

األفريقيــة، محــدودة املــوارد 
والقــدرات، لكن عدد ســكانها 
ليس بالقليل»، مؤكدا أن مصر 
مســتعدة للتعاون مــع الدول 
االفريقيــة في املجــاالت كافة 
مبا لديها من موارد وإمكانات.

وتابــع الرئيــس: «مت حل 
مسائل كثيرة باملبادرات، مثل 
مبــادرة ١٠٠ مليــون صحــة، 
ومبادرة ڤيروس «سي»، وكلها 
كانت استهدافا لتحديات بعينها 
عندما يتم جتاوزها تضعنا في 
منطقة أخرى، إلى جانب قوائم 
االنتظار التي ال تشــمل عالجا 

متســائال: هــل هــذا يخيفنا؟ 
وأجــاب الرئيس: «بالطبع ال.. 
وسنظل نعمل ونتحدى التحدي 
حتى نتغلب عليه إن شاء اهللا».
وأكد الرئيس السيسي أنه 
خالل املبــادرات التــي أطلقها 
يستهدف أمراضا بعينها، وإذا 
كنا ال نستطيع عمل كل شيء 
فنقوم بعمل أجزاء منها، وتوجد 

لدينا جتربة في كل قطاع.
«لقــد  الرئيــس:  وتابــع 
اســتمعت لكلمة نائب رئيس 
حتــدث  والــذي  زميبابــوي 
خاللها عن املياه»، مشــيرا في 
هذا اإلطار إلى أن حصة مصر 
مــن املياه تبلــغ ٥٥ مليار متر 
مكعب وهي حصــة لم تتغير 
على مدار الســنني منذ أن كان 
عدد سكان مصر يتراوح بني ٣ 
و٤ ماليني نسمة، متسائال: هل 
بسبب هذا دخلنا في حروب مع 
أشقائنا لكي نزود هذه احلصة؟ 
وأجاب: «ال، لم ندخل في حرب 
بل عملنا على تعظيم مواردنا، 
فالتحدي هو فرصة وال يجب أن 
يكون عائقا أمامنا، ونحن في 
مصر قمنا بعمل برامج ملعاجلة 
املياه معاجلة ثالثية متطورة، 
لكــي جنعل اإلنســان املصري 
فــي كل أنحاء البــالد يحصل 
على مياه طبقا ملعايير منظمة 
العاملية، واالســتفادة  الصحة 
من املياه املتواجدة لدينا بأكبر 

قدر ممكن».

طبيــا عاديــا بل عالجــا طبيا 
ضخما يشمل عمليات جراحية 
كبرى في املخ واألعصاب والقلب 

واملفاصل».
وقــال الرئيــس السيســي 
«نحن نواجه حتديات كثيرة، 
لكنها لم تخفنــا أو حتبطنا»، 
مشيرا إلى أن عدد املواليد في 
مصر يزيــد تقريبا بنحو ٢٫٥ 
مليون نسمة سنويا، والوفيات 
حوالي ٥٠٠ ألف، مبا يعني أن 
حوالي ٢ مليون نسمة بحاجة 
إلى ٤ آالف سرير بتكلفة حوالي 
٢٫٥ مليار دوالر سنويا للصحة، 

«مبادرة لتقدمي ٣٠ مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول اإلفريقية»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح فعاليات املعرض واملؤمتر الطبي األفريقي األول

وأكد أن قلة املوارد ليســت 
عائقا لتحقيق األهداف، مشيرا 
إلــى أن أي هدف يحتــاج إلى 
موازنات وأموال. وقال الرئيس 
السيســي إنه متت االستعانة 
بشركات أميركية في التجربة 
املصرية، حيث مت التحدث معهم 
للمســاهمة فــي توفيــر عالج 
ڤيروس االلتهاب الكبدي الوبائي 
(سي) بتكلفة مالية تستطيع 
مصر مــن خاللها اإلنفاق على 

عالج ماليني املصابني.
وقــال الرئيــس السيســي 
«إن مصر مثلها مثل كل الدول 

لبنان منشغل باحلكومة.. وإسرائيل تبدأ بالتنقيب في املنطقة املتنازع عليها
بيروت - عمر حبنجر

يســتكمل مجلــس النواب 
اجلديــد غدا الثالثاء، «مطبخه 
التشــريعي» باختيار رؤساء 
النيابيــة،  اللجــان  وأعضــاء 
وسط أجواء توحي باالحتدام 
بني «ثالثــي» املنظومــة الذي 
يضم «حزب اهللا» وحركة «أمل» 
و«التيار احلــر»، وبني القوى 
السيادية والتغييرية الطامحة 
إلى أن تتمثل في هذه اللجان.

هــذا االحتــدام، قــد يدفــع 
إلــى التصويت، في حال تعذر 
يفضلهــا  التــي  التفاهمــات 
رئيــس املجلــس نبيــه بري، 
وقد أعلن النواب التغييريون 
عزمهــم خوض هــذه املعمعة، 
وفق مبدأ أولوية االختصاص 
والقــدرة علــى تقــدمي منوذج 
جديد للعمــل النيابي، انطالقا 
من الشفافية، وتقدمي مصلحة 
املواطن تشريعيا، على ما عدا 
من مصالــح حزبية أو فئوية. 
وقرر هؤالء إعالن ترشيحاتهم 
رســميا إلــى اللجــان النيابية 
األساســية بالتوافق ما بينهم، 
وبحسب كفاءة واختصاص كل 
منهم، مشددين على أن اللجان 
النيابية هي «مطبخ التشريع» 

وليس مطبخ احملاصصة.
ويبدو ان النواب التغييريني 
اجلدد، سيستفيدون من أخطاء 
فرقتهم، خالل جلسة انتخاب 
رئيس املجلس ونائبه وأعضاء 
هيئة املكتب، ليوحدوا الصفوف 
بوجــه مخطط ثالثــي «حزب 
اهللا»، «أمــل»، «التيار احلر»، 
إلبعادهم عن اللجان األساسية.
مبــوازاة ذلــك، وبانتظــار 
إعالن رئاسة اجلمهورية موعد 

في تشكيل احلكومة لإلسراع 
فــي حل األزمات امللحة، مؤكدا 
أن اليد ممــدودة للجميع ومن 
موقع القوة، «ومن يريد أن يطلع 
برا، يطلع بــرا، ومن يعارض 
يعارض، ولكــن «ال أحد يفكر 
حاله» أنه يستطيع أن يفرض 
شروطه على الباقني في لبنان».

وتبدو هذه الرسالة موجهة 
الــى عنوانني: عنــوان «التيار 
احلــر» الذي مياطل في حتديد 
موعد االستشارات، أمال بإقناع 
حلفائه بالبحث عن الشخصية 
املطواعــة لرئاســة احلكومة. 
وعنوان التغييريني واملعارضني، 
الذين يرفضون تشكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة، مصرين على 
حكومــة حتكــم ومعارضــة 
تعــارض، وفــي تقدير جريدة 
«الديار» أن ١٢ يونيو سيكون 

بافتعــال أزمــة جديــدة. وقال 
فــي بيــان: «محــاوالت العدو 
اإلسرائيلي افتعال أزمة جديدة، 
مــن خالل التعــدي على ثروة 
لبنــان املائيــة، وفــرض أمــر 
واقع في منطقة متنازع عليها 
ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، 
أمــر في منتهــى اخلطورة من 
شأنه إثارة توترات ال أحد ميكنه 
التكهن بتداعياتها»، وحذر «من 
تداعيــات أي خطــوة ناقصة. 
وندعــو األمم املتحدة وجميع 
املعنيــني الــى تــدارك الوضع 
وإلزام العدو اإلسرائيلي بوقف 

استفزازاته».
من جانبــه، اتصــل عون 
مع ميقاتي وعدد من املعنيني 
للبحــث في هــذه التطورات. 
وطلب من قيادة اجليش تزويده 
باملعطيات الدقيقة والرسمية 
ليبنى على الشــيء مقتضاه، 
املفاوضــات  ان  إلــى  الفتــا 
لترسيم احلدود البحرية التزال 
مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل 
او نشاط في املنطقة املتنازع 
عليها يشكل استفزازا وعمال 
عدائيا». والحقا وردت أخبار 
تفيــد بأن الســفينة جتاوزت 
اخلــط ٢٩ باجتــاه اخلــط ٢٣ 
حيث املنطقة املتنازع عليها.

بــدوره، توجه رئيس كتلة 
«الوفاء للمقاومة» النائب محمد 
رعد إلى املسؤولني، قائال: «تعالوا 
نتفــق علــى شــركة نختارهــا 
مبحض إرادتنــا، ونطلب منها 
أن تنقب عن الغــاز في مياهنا 
اإلقليمية في الوقت الذي نريده 
وفــي الفتــرة التــي نريدهــا»، 
مضيفــا: «من يخاف أن يقترب 
العدو اإلســرائيلي جتــاه هذه 
الشركة، فنحن نتكفل برد فعله».

موعد االستشارات، وأن ميقاتي 
سيســمى رئيســا مكلفا بـ ٦٥ 
صوتــا، كالتي نالهــا الرئيس 
نبيه بري بانتخابات رئاســة 
مجلــس النــواب. وفــي غمرة 
انشــغال اللبنانيني مبجلسهم 
اجلديد وحكومتهم املقبلة دخلت 
على خط همومهم، أمس، قضية 
ترســيم احلــدود البحرية مع 
إسرائيل التي استقبلت سفينة 
احلفــر والتنقيب عــن النفط 
والغاز «إنيرجيــان باور» في 
حقــل «كاريــش»، وهنا يقول 
خبير اقتصاديات النفط والغاز 
فادي جواد لصحيفة «النهار» 
البيروتية: «لقد بدأت قرصنة 
الغاز اللبناني، ولن يفيد بعد 

اليوم التفاوض».
بدوره، اتهم رئيس حكومة 
تصريــف األعمــال إســرائيل 

مجلس النواب إلى معمعة اللجان غداً الثالثاء.. التغييريون يترشحون وبري يفّضل التفاهم على التصويت وشروط باسيل تعرقل التوافق مع «الثنائي»

(محمود الطويل) وقفة احتجاجية ألهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام منزل وزير املال  يوسف خليل 

النيابية امللزمة  االستشــارات 
لتسمية الشخصية التي ستكلف 
تأليف احلكومة اجلديدة، يبدو 
أن ثالثي «حزب اهللا» و«أمل» 
و«التيار احلر» ليسوا على اتفاق 
حول شخص رئيس احلكومة 
بســبب  تكليفــه،  املطلــوب 
معارضة رئيس التيار جبران 
باســيل إعادة تكليف الرئيس 
جنيب ميقاتــي، نتيجة رفض 
الباسيلية،  ميقاتي للشــروط 
وأهمها إصراره على االحتفاظ 
الطاقــة والــوزارات  بــوزارة 
التيار  األخرى احملسوبة على 
حتسبا للفراغ الرئاسي، فضال 
عن الهندسات الوظيفية الكبرى، 
إضافة الى إنشاء معمل كهرباء 

في سلعاتا - البترون.
النائــب حســن فضل اهللا 
(حزب اهللا) دعا إلى اإلســراع 


