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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

االستشارات النيابية: املنافسة على أشدها.. وامتناع «القوات» 
عن التسمية ُيطلق يد باسيل لفرض إمالءاته على ميقاتي

بيروت ـ عمر حبنجر

ما لم يكن محسوما باألمس 
قد يحسم اليوم في االستشارات 
النيابية امللزمــة الختيار من 
يشــكل حكومة االربعة اشهر 
االخيرة من عمر والية رئيس 

اجلمهورية ميشال عون.
حركــة االســهم تتأرجــح 
صعودا وهبوطــا بني رئيس 
حكومة تصريف االعمال جنيب 
ميقاتي وعضو احملكمة الدولية 
نواف ســالم واملنافســة على 
«املنخــار»، وقــد دخــل على 
اخلــط امس اســمان جديدان 
هما: خالد زيادة سفير لبنان 
الســابق في مصــر، والنائب 
عبدالرحمــن البزري مرشــح 
ائتــالف لبنان الواحــد، لكن 
«البونتاجات» السريعة مازالت 
تعطــي األرجحيــة مليقاتــي، 
بحكم تأييده من ثنائي حركة 
أمل وحــزب اهللا، ومن اللقاء 
التشاوري الشمالي الذي اصبح 
اسمه تكتل االعتدال الوطني 
ويضــم ١٠ نــواب هــم: وليد 
البعرينــي ومحمد ســليمان 
وســجيع عطية وعبدالعزيز 
الصمد واحمد رســتم واحمد 
اخلير والنائب السابق هادي 
حبيش الذي ســيكون أمينا 
للسر، فيما يحظى نواف سالم 
بدعم نواب اللقاء الدميوقراطي 
الـ ٩ والكتائبيني الـ ٤، وبعض 
التغييريني اجلدد، مع رهان 
الطرفني، ميقاتي وسالم، على 
موقف كتلة التيار احلر وتكتل 
القوات اللبنانية التي حسمت 
خيارها أمس بإعالن رئيسها 
ســمير جعجع عــدم الرغبة 
بتســمية ســالم أو ميقاتي، 
موضحــا «لم نــر توافقا بني 
فريــق املعارضة حول اســم 
نواف سالم، وطاملا أن الرئيس 
عون في قصر بعبدا لن يتمكن 
أحد من العمل، لذا انطالقا من 
كل هــذه العوامل لن نســمي 
نواف ســالم»، ولفت إلى أن 
«املواصفــات التي وضعناها 
لــن تتوافــر لــدى ميقاتــي 
والسيما في رغبته بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية»، قائال 
«حكومــات الوحدة الوطنية 
هي حكومات الفشل ومن هذا 
املنطلق لن نســمي الرئيس 

ميقاتي».
واعتبر جعجــع «للمرة 
األولــى فــي تاريــخ لبنــان 
يتم تشــكيل محكمة دولية 

كمرشــح مقبول لدى الطائفة 
الســنية وفــي الوقت نفســه 
مســاير ملطالــب ٨ آذار بعدما 
كان رفضه التكتــل تكتيكيا. 
وعليــه، ســارع النائب الذي 
حــرص على عدم ذكر اســمه 
للقول «االستشارات يجب ان 

تؤجل».
في هذا الوقت، غرد رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط عبر حسابه على موقع 
تويتر مستعجال االستحقاق 
احلكومــي قائال «فــي انتظار 
تشكيل الوزارة اجلديدة وفي 
انتظار اإلصالح في القطاعات 
األساســية، وكوننــا نســمع 
التصاريــح املؤيــدة للبنــان 
املتعــددة، نتمنــى ان تقــرن 
البيانــات باألفعال وفي  هذه 
مقدمهــا الدعم املادي للجيش 
اللبناني والقوى األمنية التي 
متر بأصعب الظروف املعيشية 
والتــي ترعــى امن وســالمة 

البالد».
بــدأت الصــورة  عمليــا، 
تتبلــور، ظهــر امــس، حيث 
قررت كتلة التنمية والتحرير، 
بعــد اجتماع ترأســه رئيس 
املجلس نبيه بري، ترك اعالن 
اسم مرشحها إلى استشارات 
اليوم، ويفهم مــن هذا القرار 
رغبة الرئيس بري في تقدمي 
الدعم الكامل للرئيس ميقاتي 
فــي ضوء ما يكــون قد حقق 

واديب عبداملسيح.
من جهته، وصــف املفتي 
اجلعفري الشيخ أحمد قبالن 
يوم االستشارات النيابية بيوم 
الفحص الوطنــي على عتبة 
رسم مالمح القرار السياسي، 
آمال بتسمية وطنية ال عقابية 
للرئيــس املكلــف بعدما بات 

لبنان ساحة حرب دولية.
فــي هــذا الوقــت، رحبت 
الواليــات املتحــدة االميركية 
بالتوصــل إلــى اتفــاق بــني 
احلكومات اللبنانية والسورية 
واملصريــة واألردنية لتوفير 
الطاقة التي يحتاجها الشعب 
اللبناني، لكن وزارة اخلارجية 
االميركية رفضت اعفاء دمشق 
مــن عقوبــات قانــون قيصر 
تســهيال لتنفيذ هــذا االتفاق 
قبــل االصالح السياســي في 
ســورية، ما يعني أال قروض 
من البنك الدولي لتغطية هذا 
املشــروع، وبالتالــي ال أربع 
ســاعات كهربــاء اضافية كما 
وعد وزير الطاقة وليد فياض، 
واستطرادا سيبقى حجم انتاج 
الكهرباء في لبنان بحدود ١٠٪.

ويقــول النائــب ســجيع 
عطية، عضو التكتل اللبناني 
الشمالي، الذي حتول أمس إلى 
تكتل االعتدال الوطني «يبدو 
ان توقيع اتفاق جر الغاز، مت 
بعدما تنازل لبنان عن اخلط 

البحري ٢٩».

من تسميات. ومن نافل القول 
انه اذا حصل التكليف اليوم، 
فإن التأليف سيطول انتظاره، 
بحسب الرئيس ميشال عون، 
التــي  للصعوبــات  وتبعــا 
ستواجه الرئيس املكلف، ايا 
يكــن، امام متطلبات باســيل 
وتياره من حكومة آخر الوالية 
العونية، كونهما يدركان بأن 
ما بعد واليــة عون لن يكون 
كما هو خاللها، فباسيل ينتظر 
من احلكومة اجلديدة ان تؤمن 
له سلســلة تعيينــات مالية 
وقضائية وادارية تغطي غيابه 
عن واجهة الســلطة، بخالف 
معظم القوى السياسية التي 
ستشــارك في احلكومــة، او 
تعارضهــا، والتــي تعتبر ان 
اي تلبية ملثل هذه الشــروط، 
مبنزلة مكافأة للفريق التياري، 
على ما جنت يداه من ايصال 
البلد إلى القعر الذي يتخبط 

به اآلن.
في غضون ذلك، قال النائب 
ميشــال معوض «لن نســمي 
أي مرشح من املنظومة، ولن 
نسمي جنيب ميقاتي بالتحديد، 
وسنسعى جاهدين خللق حالة 
وازنة في مواجهة تسميته». 
معوض كان يتحدث في مؤمتر 
صحافي مبناسبة اإلعالن عن 
الئحة الكتلة السيادية املستقلة 
في دارته في احلازمية النواب: 
اشرف ريفي وفؤاد مخزومي 

كتلة التنمية والتحرير أرجأت تسمية مرشحها إلى استشارات اليوم.. وجعجع: بوجود عون في بعبدا لن يتمكن أحد  من العمل

(محمود الطويل) افراد من اجليش اللبناني يقفون اثناء قطع السائقني العموميني طريق جسر الرينغ احتجاجاً على ارتفاع أسعار احملروقات  

وتستمر في عملها لتصل إلى 
حقيقة في جرمية سياسية 
كجرمية اغتيال الشهيد رفيق 
احلريري وإصدار حكم بحق 

٣ مسؤولني في حزب اهللا.
ومع ذلــك تبقى حظوظ 
ميقاتــي اكبــر، خاصــة انه 
يتمتع بدعم عربي وأوروبي 
وبعــدم ممانعــة اميركيــة، 
اســتنادا إلــى موقفــه املرن 
من مسألة ترســيم احلدود 
البحرية مع اسرائيل جنوبا، 
مع االعتراف بأن «انسحاب» 
القوات اللبنانية من معركة 
التســمية يطلق يــد جبران 
باســيل وتياره فــي فرض 
امالءاته على الرئيس ميقاتي 
وابتزازه ما استطاع إلى ذلك 

سبيال.
اما خالد زيادة فســينضم 
إلى الئحة املطروحة اسماؤهم 
لالستفادة من املناسبة كأمني 
سالم وصالح النصولي وعامر 
البساط وعبدالرحمن البزري 

حتضيرا ملرحلة الحقة.
وأبــدى نائــب فــي تكتل 
«اإلصــالح والتغييــر» قلقه 
لـ«األنباء» حيال املسار الذي 
ستسلكه االستشارات النيابية 
بعد اعالن اللقاء الدميوقراطي 
موقفه الداعم ترشــيح نواف 
ســالم، معتبرا ان ذلك وضع 
التكتــل فــي حــرج كبير مع 
الثنائــي الذي يريــد ميقاتي 

النائب بالل احلشيمي لـ «األنباء»: الظروف 
غير مؤاتية لترشيح السنيورة لرئاسة احلكومة

بيروت ـ زينة طّبارة

النائب املســتقل  رأى 
بالل احلشيمي، ان الظروف 
الراهنة غير  السياســية 
مؤاتية لترشيح الرئيس 
فؤاد الســنيورة لرئاسة 
احلكومــة، خصوصا في 
ظل الطموحات الباسيلية 
املعاديــة بجمــوح قــل 
الدولة،  نظيــره لرجــال 
وفــي ظل تنظيم مســلح 
يهيمن على الدولة ويأبى 

بالتالي وجود حكومة برئاسة الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري ممثال بالرئيس 
الســنيورة، معتبرا بالتالي ان ترشيح 
الرئيس السنيورة لن يأتي بأي نتيجة 
ألن املسألة ليست بتسمية الرئيس العتيد 
للحكومة، امنا بآلية التأليف وسط تعدد 
القوى السياسية في مجلس النواب وعدم 

وجود أغلبية نيابية واضحة.
ولفت احلشيمي في تصريح لـ«األنباء»، 
الى ان غالبية النواب الســنة املســتقلني، 
اتفقوا على تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة 
احلكومة، ألن أي بديل عنه لن يتمكن من 
تشكيل حكومته وسط الشروط الباسيلية، 
وما ســابقة اعتذار السفير مصطفى اديب 
حتت الضغوط البرتقالية، سوى خير تأكيد 
ان مرحلة ما قبل االستحقاق الرئاسي تتطلب 
عودة الرئيس ميقاتي الى رئاسة السلطة 
التنفيذية، وذلك الســتكمال ما بدأه سواء 
جلهة املباحثات مع صندوق النقد الدولي، 
أو جلهــة متابعة التطــورات في موضوع 

ترسيم احلدود البحرية.
وعليه، أكد احلشيمي ان غالبية النواب 
السنة املستقلني، سيلتفون حول الرئيس 
ميقاتي لتأمني امليثاقية في تسميته، وذلك 
لكي مينعوا باسيل من املتاجرة باملوقع 
الســني األول، على غرار استنباطه في 
ديسمبر ٢٠١٩ اسم حسان دياب لرئاسة 

احلكومة، والذي تســبب 
بخســارة لبنان ١٧ مليار 
دوالر فــي ســنة واحدة، 
معتبرا بالتالي ان الرئيس 
ميقاتي مقبول مبدئيا من 
قبل معظم الكتل النيابية، 
خصوصا ان ما تبقى من 
عمــر العهــد العونــي، ال 
يســتأهل حتميل العملة 
الوطنية مزيدا من التدهور 
التكليــف  علــى خلفيــة 

والتأليف.
أكـــد  واستـطـــــرادا، 
احلشــيمي ان باســيل عينه على خمس 
حقائب أساســية، «اخلارجيــة والدفاع 
الداخلية والعدل والطاقة»، وســيحاول 
جريا على عادته، الضغط على الرئيس 
املكلف الذي بغالب الظن سيكون الرئيس 
ميقاتي، من اجــل حتصيل ما امكنه من 
احلقائب اخلمس املشار اليها، وذلك وفقا 
ملا تقتضيه مصاحله الشخصية وحساباته 
الرئاســية، علمــا ان الكواكب واملجرات 
اقرب اليه من رئاســة اجلمهورية، ألنه 
من املستحيل ملن فشل في إدارة الوزارات 
التي أسندت اليه والى تياره على مدى ١٢ 
عاما، واهمها وزارة الطاقة واملياه بحيث 
اغرق لبنان بالعتمة ٢٤/٢٤، ان توكل اليه 
مهمة إدارة الدولــة، «مني جرب املجرب 

كان عقلو مخرب».
وردا على سؤال، لفت احلشيمي الى 
انه بعــد التكليف والتأليف، ســتنطلق 
مهمة توحيد قوى املعارضة، في مواجهة 
أوال الفســاد الذي أدى الى انهيار الدولة 
اقتصاديــا وماليا وصحيــا واجتماعيا 
وتربويا وبيئيا، وثانيا السالح خارج امرة 
الدولة وفقا لثالثية ذهبية اال وهي السيادة 
واجليش واملؤسسات الدستورية ال غير، 
مؤكدا ان التواصل بني الرئيس السنيورة 
وحزب القوات اللبنانية وغيره من القوى 

السيادية، يسير على قدم وساق.

بعد التكليف والتأليف ستنطلق مهمة توحيد قوى املعارضة

بالل احلشيمي

إسماعيل هنية من دار الفتوى: 
متضامنون بالكامل مع لبنان

بيروت ـ خلدون قواص

أكد رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
إســماعيل هنية ان التحــرش الصهيوني 
بلبنان ومحاولة القفز على ثرواته الطبيعية 
ال يجوز مطلقا ال في احلدود مع دولة لبنان 
الشقيق وال في داخل أرض فلسطني احملتلة.
وشــدد بعد لقائه مفتي لبنان الشــيخ 
عبــد اللطيف دريان على التضامن الكامل 
مــع لبنان الذي لــه كل احلق بحدوده ألن 
الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب، وهو 

غير شرعي.

وعبر هنية عن تقديره العالي للشــعب 
اللبنانــي بإجنــاز االســتحقاق االنتخابــي 
البرملاني، متمنيا للبنان في املرحلة القادمة 
االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي، ألن 
استقرار لبنان وقوة لبنان ووحدة لبنان هي 

قوة لفلسطني وقوة للمقاومة.
ووجه حتية للمفتي دريان وللبنان الرسمي 
والشعبي، قائال: حينما نأتي إلى لبنان نأتي 
إلى لبنان العروبة، ولبنان املقاومة، ولبنان 
املرتبط بقضيــة فلســطني واحملتضن لهذا 
اجلرح الفلسطيني إلى حني العودة وحتقيق 

التحرير الكامل ألرضنا في فلسطني.

مدبولي: توجيهات بإعداد حزمة من الفرص 
االستثمارية للتعاون مع املستثمرين السعوديني

القاهرة - هالة عمران و(أ.ش.أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولــي توافق 
الرؤى املصرية - السعودية 
في مختلف امللفات السياسية 
واالقتصاديــة ذات االهتمــام 

املشترك.
جــاء ذلــك خالل رئاســة 
اجتمــاع  امــس،  مدبولــي، 
احلكومة املصرية مبقر مجلس 
الــوزراء بالعاصمــة اإلدارية 
اجلديــدة، ملناقشــة عدد من 

امللفات والقضايا املهمة.
الوزراء  واســتهل رئيس 
االجتماع باإلشارة إلى الزيارة 
الرسمية التي قام بها صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزيــر الدفاع، ملصــر، مؤكدا 
أن هذه الزيارة تأتي في إطار 
العالقات التاريخية التي تربط 
البلدين الشــقيقني، وتعزيزا 
ألواصر األخوة الوثيقة بينهما.

وأشار رئيس الوزراء إلى 
أن هناك توجيهات للحكومة 
بإعــداد حزمــة مــن الفرص 
االســتثمارية للتعــاون مــع 
املستثمرين السعوديني، وذلك 
في ظل اإلعالن عن عزم اململكة 
العربيــة الســعودية قيــادة 
اســتثمارات في مصر بقيمة 
٣٠ مليــار دوالر خالل الفترة 

املقبلة.
كما وافق مجلس الوزراء 
على مشــروع قــرار رئيس 
مجلس الوزراء بتعديل بعض 
أحــكام الالئحــة التنفيذية 

وشركات التوصية باألسهم، 
والشــركات ذات املســؤولية 
احملدودة، وشركات الشخص 

الواحد.
مــن جهــة اخــرى، نفى 
املركــز اإلعالمــي ملجلــس 
الوزراء املصــري صحة ما 
انتشــر من تــداول ببعض 
وســائل اإلعــالم واملواقــع 
وصفحــات  اإللكترونيــة 
التواصــل االجتماعــي مــن 
افتتــاح  تزعــم  إعالنــات 
التربيــة والتعليــم  وزارة 
مــدارس تعليم فني خاصة 
في مجال البتــرول والنقل 
البحري للطالب احلاصلني 
على الشهادة اإلعدادية كبديل 

ملدارس الثانوية العامة.
وأوضح املركز اإلعالمي 
- فــي بيــان - أنه تواصل 

مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتي نفت 
تلــك األنباء، مؤكــدة أنه ال 
صحة إلعالن الوزارة افتتاح 
مــدارس تعليم فني خاصة 
في مجال البتــرول والنقل 
البحري للطالب احلاصلني 
على الشهادة اإلعدادية كبديل 
ملدارس الثانوية العامة، وأن 
اإلعالنات املتداولة لكيانات 

غير تابعة للوزارة.
وأشــارت إلى أن املدارس 
التابعــة للــوزارة وتخضــع 
لإلدارات واملديريات التعليمية 
مــدارس،   ٨ عددهــا  يبلــغ 
البتــرول  فــي تخصصــات 
والبتروكيماويــات والنقــل 
البحــري، وتتم إتاحتها على 
منصــة التعليــم الفني على 

املوقع الرسمي للوزارة.

احلكومة تنفي افتتاح مدارس تعليم فني خاصة مبجال البترول والنقل البحري

رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي خالل ترؤسه اجتماع احلكومة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

لقانون االستثمار، الصادرة 
بقرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم ٣٢١٠ لسنة ٢٠١٧.
يأتــي ذلك في إطار توجه 
الدولة لتحفيز القطاع اخلاص 
وتشــجيع الشــراكات مــع 
املستثمرين احملليني واألجانب، 
من خالل زيادة قاعدة الشركات 
التي ميكن لها االستفادة من 
ميزة املوافقة الواحدة، التي مت 
إعدادها بالتعاون بني صندوق 
مصر الســيادي لالســتثمار 
العامــة  والتنميــة والهيئــة 
لالســتثمار واملناطق احلرة، 
من خــالل إضافة الشــركات 
ذات املســؤولية احملــدودة 
إلى الشركات املساهمة، ومد 
مظلــة هذه امليــزة أيضا إلى 
الشــركات اخلاضعة ألحكام 
قانون الشــركات املســاهمة، 

عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتبارًا من اليوم
والرحالت ستبقى في مواعيدها

وكاالت: أعلنت وزارة النقل السورية 
إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي بكامل 
طاقته واستئناف املالحة فيه اعتبارا 
من اليوم اخلميس، بعد نحو أسبوعني 
على تعطله بسبب القصف اإلسرائيلي.
ونقلــت وكالــة األنباء الســورية 
الرسمية (سانا) عن الوزارة انه «ميكن 
جلميع النواقل اجلوية برمجة رحالتها 
القادمة واملغادرة عبر املطار اعتبارا من 
هذا التاريخ، واملطار سيعمل بكل طاقته 
خلدمة السادة املســافرين والشركات 
املشــغلة، وذلك بعد أن مت االنتهاء من 

إصالح األضــرار البالغة في مدرجات 
املطــار وجتهيزاتــه التــي جنمت عن 

العدوان اإلسرائيلي.
كمــا نقلــت الوكالــة عن الشــركة 
السورية للطيران إعالنها للمسافرين 
أن «جميع تذاكر السفر احملجوزة بدءا 
من تاريخ ٢٣-٦-٢٠٢٢ سارية املفعول 
وسيتم تنفيذ رحالتها وفق مواعيدها 

املقررة دون أي تعديل».
وكان االحتالل االســرائيلي قصف 
مطــار دمشــق في ١٠ يونيــو اجلاري 
وأعلنت الوزارة حينها عن خروج املطار 

عن اخلدمة نتيجة األضرار الناجمة عن 
الغارات اإلســرائيلية التي استهدفت 
البنية التحتية للمطار، وخروج مهابط 
الطائرات عن اخلدمة، حيث تضررت في 
أكثر من موقع وبشكل كبير، مع اإلنارة 
املالحية، وبرج املراقبة، بحسب املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان. واستهدفت 
أيضا مبنــى الصالة الثانيــة للمطار 
وتسبب بأضرار مادية، ونتيجة لهذه 
األضرار مت تعليــق الرحالت اجلوية 
القادمــة واملغــادرة عبــر املطار حتى 

إشعار آخر.

بدء متويل تركيب «الطاقة الشمسية» للقطاعات 
املنزلية والزراعية والصناعية مطلع يوليو

وكاالت: تبــدأ احلكومة 
السورية منح قروض متويل 
تركيب واستخدام الطاقات 
املتجددة، وخصوصا الطاقة 
الشمسية، اعتبارا من مطلع 

يوليو املقبل.
ونقلت صحيفة الوطن 
عن مديــر صنــدوق دعم 
استخدام الطاقات املتجددة 
ورفع كفــاءة الطاقة زهير 
مخلوف أنه بدأ قبول طلبات 
االســتفادة من الصندوق 
ومــع بداية يوليــو املقبل 
ســيتم بدء منــح التمويل 
ملختلف القطاعات املنزلية 
والزراعية والصناعية على 
أن يتم حتديد أولويات املنح 
بالتناغم  القطاعــات  لهذه 
التوجهات احلكومية،  مع 
مرجحا أن تكون املساحة 

للراغبــني في االســتفادة 
من الصندوق ويتم إجراء 
دراســة فنية ومنها كفاية 
السطح الذي سيتم تركيب 
املنظومــة عليــه وطبيعة 
ملكية هذا السطح في حال 
كان السطح ملكية خاصة 
لصاحب الطلب ال مشكلة 
بذلــك، وفــي حــال كانت 
امللكيــة جماعيــة يحتاج 
البلدي  ملوافقــة املجلــس 
أو احملافظة وبعدها يحال 
الطلب إلى املصرف، حيث 
تتم دراسته ودراسة املالءة 
املالية لصاحب الطلب وفي 
حــال كانت قيمــة القرض 
حتى ٥ ماليني ليرة ميكن 
االكتفــاء باألجر الشــهري 
ومــن ٥-١٠ ماليــني ليرة 
ســيكون املستفيد بحاجة 

لشريك سداد وفي حال كان 
املبلغ أكثر مــن ١٠ ماليني 
ليــرة ســيكون املســتفيد 
بحاجــة لضمانة يقبل بها 
املصــرف وفــق محــددات 

عمله.
وعن دعم الفائدة، بني أنه 
ميكن أن يكون هناك خياران 
اما إن يتم متويل املستفيد 
من أمــوال الصنــدوق بال 
فائدة وإما يتم متويله من 
أحد املصارف العاملة بفائدة 
مدعومة من الصندوق على 
أن تكون مدد السداد حتى 
١٥ ســنة للمستفيدين من 
القطــاع املنزلي وحتى ١٠ 
ســنوات للمستفيدين من 
القطــاع الزراعي وحتى ٥ 
ســنوات للمستفيدين من 

القطاع الصناعي.

األوسع من نشاط الصندوق 
ومتويله ملصلحة النشاط 
الزراعي مبا يسهم في دعم 

اإلنتاج لهذا القطاع.
وعن رأسمال الصندوق، 
بــني أنــه مت متويلــه حاليا 
بسلفة مالية من خالل رئاسة 
مجلــس الــوزراء بقيمة ١٠ 
مليارات ليرة على أن تكون 
واردات الصنــدوق خــالل 
املرحلة املقبلة موزعة على ١٪ 
من فواتير كل املشتركني في 
قطاع الكهرباء و٥ باأللف من 
عائدات النفط والغاز املسال 
ما عدا املخصص للكهرباء و٥ 
باأللف من عائدات السيارات 
والتجهيــزات  الســياحية 

املصنعة (غير الكفؤة).
وعن آلية منح التمويل، 
بني أنه يتم قبول الطلبات 


