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طيب!!!

«مرور».. على ما تفرج
«دعه يعمل.. دعــه مير».. اجلملة 
اخلالــدة آلدم ســميث صاحــب كتاب 
«ثروة األمم»، األشهر في عالم االقتصاد 
رمبــا كان يقصد بها «مرور» البشــر 
عبــر احلدود للعمــل وحرية التجارة 
والنشاط اإلنساني عمومًا، دون تدخل 
من احلكومات، أو رمبا عنى بها الكثير.

لكنني هنا غير معني سوى بحرية 
«املرور» في مصر احملروســة، مرور 
املركبات بأنواعها، وسلوك قائدي هذه 
املركبات و«نظرة» احلكومات املتعاقبة 
لـ «املرور» باعتباره مصدراً من مصادر 

الدخل للدولة!!
كنــت قــد «إنتويــت» الكتابة عن 
مشــاهداتي خــالل الفتــرة القصيرة 
التي قضيتها «سائقًا» في مصر الشهر 
املاضي، ووضعت نقاطًا تخص طبيعة 
الشــوارع وتنظيمهــا وقوانني املرور 
وســلوك الســائقني وســلوك منفذي 
القانون، وقبل أن أبدأ فاجأتني حالتان:

٭٭ الســائق «املترنــح» فــي طريق 
الســويس الســريع والــذي تداولــت 
«الفيديو» اخلاص به وسائل اإلعالم.

٭٭ احلالة الثانية كانت في «اللغط» 
الدائر حول إلغاء أو تعديل طريقة شراء 
حقيبــة اإلســعافات واملثلث العاكس 
وطفاية احلريق، والتي كانت على مر 
السنوات املاضية محل «حنق» أصحاب 

السيارات.
ولنبــدأ بفيديو املطاردة للســائق 
«املترنــح» الذي «اســتهلكته» جميع 
البرامج ومواقع التواصل فقد كشــف 
هذا املوضوع عــن العديد من النقاط 

املهمة:

١ ـ عدم «قناعة» الســائقني بأن يدعوا 
القانون يأخذ مجراه على أيدي منفذي 
القانون فقط، طبعًا اإليجابية مطلوبة 
ولكــن في حدود القانون وإال حتولت 
الشــوارع إلى غابة (هي حاليًا شــبه 

غابة!!).
٢ ـ وجود سائق متعاط للمخدرات أو 
مستهتر، موجود في شوارع كل الدول، 
وهناك جتهيزات وتدريبات وسيارات 
معــدة للتعامل مع مثــل هذه احلاالت 

والسيطرة على األمر بأقل خسائر.
٣ ـ إن جتهيزات وإعداد شــرطة تأمني 
الطرق الســريعة دون املســتوى، وال 
ميكنها التصدي ملثــل هذه احلوادث، 
وينبغــي علــى وزارة الداخلية إعادة 
النظر في األمر وإعادة فرض هيبتها في 
الشارع املصري دون إفراط أو تهاون.
٤ ـ يبدو أن هناك «فرق سرعات» بني 
تطوير الطرق وتطوير حمايتها، ويجب 

سرعة ضبط السرعات!
أما اجلدل الدائر حول شراء الطفاية 
واملثلث واحلقيبة، فيبدو أنه انتهى الى 
«ضرورة» شــرائها، مع إنهاء «إجبار» 
املواطن على الشــراء بسعر مبالغ فيه 
من شركة محددة، وهو أمر ينزع فتيل 
أزمــة حقيقية، فإذا أضفنــا لذلك ما مت 
من خفض رسوم شركة «أمان» لتسدد 
سيارات النقل ٢٠٠ جنيه بدال! من ١٧٠٥
جنيهــات، واملالكي ١٩٥ بــدال من ١٠٤٠

جنيها.. فهي خطوة على الطريق.. فهل 
ستكون كافية؟!

غداً للحديث بقية إن كان في العمر 
بقية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

استقالة احللبوسي.. والبرملان العراقي يحسمها غدًا
بغداد ـ وكاالت: يســتأنف 
البرملان العراقي غدا جلساته 
للمــرة األولــى بعــد تعليــق 
دام نحــو شــهرين بســبب 
االحتجاجــات واالعتصامات 
األخيرة في جلسة ستتضمن 
التصويت على استقالة رئيس 

املجلس محمد احللبوسي.
النــواب  ونشــر مجلــس 
جدول أعمال جلســته املقبلة 
والــذي تضمن بنديــن اثنني 
فقط: االول هو التصويت على 
استقالة رئيس مجلس النواب 
من منصبه، والثاني انتخاب 
النائب األول لرئيس البرملان 
وهو املنصب الذي شغر بعد 
استقالة نواب الكتلة الصدرية، 
وذلك بحســب وكالــة األنباء 

العراقية (واع).
وعقب إعالن استقالته، 
قال احللبوسي إنه من حق 
النواب اجلدد اختيار الرئيس 
اجلديد للبرملان، مؤكدا أنه 

احللبوســي، وكتلة احلزب 
الدميوقراطي الكردســتاني 
مســعود بارازاني، والتيار 
الصــدري بزعامــة مقتدى 

الصدر.

رئاســة مجلس النواب ليس 
لها عالقة بالتحالف الثالثي».

وبحسب مراقبني سياسيني، 
فــإن تصويت البرملــان على 
االســتقالة ال يتعــدى كونــه 
إجراء شــكليا، ومبثابة إعادة 
منــح الثقة للحلبوســي على 
السياسية  خلفية املساومات 

وراء الكواليس.
فــي هــذا الصــدد، أوضح 
الباحــث فــي مركــز أبحــاث 
إنترناشــونال»  «ســنتوري 
ســجاد جياد لوكالة «فرانس 
برس» أن هدف احللبوسي من 
التصويت على االستقالة هو 
احلصول علــى دعم قوي من 
شركائه يضع حدا لكل محاولة 
إلقالته مســتقبال. واعتبر أن 
هذه طريقة «لترسيخ مكانته 
(احللبوسي) كزعيم سياسي 
للسنة والضغط على األحزاب 
الشيعية والكردية للتسريع 
في تشكيل احلكومة» اجلديدة.

وشــدد على أن «املناصب 
تكليف ويجب أن يعي اجلميع 

حساسية املرحلة».
البرملــان  وقــال رئيــس 
العراقــي إن «اســتقالتي من 

رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي مستقبالً املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة في بغداد جينني بالسخارت    (واع)

لم يتــداول مع أحد بشــأن 
قرار اســتقالته، وان القرار 
ال عالقــة لــه بـ«التحالــف 
الثالثي»، الذي يضم حتالف 
«السيادة» الذي ينتمي إليه 

«طباخ بوتني» يعترف بتشكيل مجموعة «فاغنر» 
و«الكونغرس» يحدد ١٢ مليار دوالر مساعدات جديدة لكييڤ

عواصــم ـ وكاالت: أقــر يفغينــي 
بريغوجــني، رجل األعمال الروســي 
األوليغارشــي املقــرب مــن الرئيس 
ڤالدمييــر بوتــني أمــس، انه أســس 
مجموعة «فاغنر» شــبه العســكرية 
فــي عــام ٢٠١٤ للقتال فــي أوكرانيا، 
واعترف بانتشــار عناصــر منها في 
أفريقيا وأميركا الالتينية، خصوصا 
بعد ان انكرت موسكو دائما عالقتها بها.
يأتي ذلك بعدما نشــر هذا الشهر 
على مواقع التواصل االجتماع مقطع 
ڤيديــو يظهر فيــه بريغوجني يجند 
سجناء في ســجن روسي للقتال في 
صفوف مجموعة «فاغنر» على اجلبهة 

األوكرانية.
وفي منشور على حسابات شركته 
التواصل  «كونكــورد» عبر وســائل 
االجتماعي، أكد بريغوجني أنه أسس 
هــذه املجموعة إلرســال مقاتلني إلى 
منطقة دونباس األوكرانية في ٢٠١٤.

وأضاف في بيان «منذ تلك اللحظة 
في األول من مايو ٢٠١٤ ولدت مجموعة 
وطنيني اتخذت اسم مجموعة كتيبة 

فاغنر التكتيكية».
وأكــد «واآلن اليكم اعتــراف (..) 
هــؤالء الرجــال االبطــال دافعوا عن 
الشــعب الســوري وشــعوب عربية 

أخرى واألفارقة واألميركيني الالتينيني 
املعدومــني، لقد أصبحــوا أحد ركائز 
امتنا»، رغم أن الكرملني نفى دائما أن 
تكون له روابط مع مجموعات شــبه 

عسكرية.
وكان بريغوجــني لفتــرة مــزود 
الكرملني مبعــدات مطبخية ما جعله 

يلقب بـ «طباخ بوتني».
مــن جهتــه، أقــر الكرملــني أيضا 
بحصول «أخطاء» في جهود استدعاء 
مئات آالف جنود االحتياط للمشاركة 
فــي القتال في أوكرانيا، في وقت يفر 

فيه الكثير من الروس من البالد.
وأكد الناطق باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف «سجلت حاالت مت فيها انتهاك 
مرسوم االستدعاء»، معربا عن األمل في 
«أن تصحح هذه األخطاء»، التي شملت 
استدعاء أشــخاص كبار في السن أو 
مرضى أو حتى ممرضات بدون خبرة 

وكذلك تالميذ.
وأثار قرار التعبئة، تظاهرات وأدى 
إلى توقيف آالف األشخاص. ويبدو أن 
روسا كثيرين اختاروا الفرار من البالد، 
نظرا إلى التدفق املتزايد للروس إلى 
حدود جورجيا وكازاخستان وفنلندا 
ومنغوليا، بعد نفاد تذاكر السفر جوا 
منذ اعالن التعبئة، فقد عبر ما يقرب 

من ١٧ ألف روسي احلدود إلى فنلندا 
وحدها، وتعد املظاهرات في روسيا، 
حيــث مت حظــر أي انتقــاد للحــرب 
األوكرانيــة، من أول بوادر الســخط 

منذ بدء احلرب.
وقال حاكم محلي إن مســلحا في 
اخلامسة والعشــرين من عمره فتح 
النار على مكتب الستدعاء االحتياط 
في مدينة أوست-إيليمسك الصناعية 
الواقعــة في قلب ســيبيريا على بعد 
٦٠٠ كيلومتــر شــمال إيركوتســك 
أمــس، وأصيب ضابط مشــرف على 
املركــز بجــروح خطرة. وقــال حاكم 
منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن 
«املفوض العسكري الكسندر إيليسييف 
موجود في قســم اإلنعاش في وضع 
خطر للغاية. أوقف مطلق النار فورا. 

وسيعاقب!».
واعتقلت السلطات ١٠٠ على األقل 
في احتجــاج ضد التعبئة في منطقة 
داغستان ذات األغلبية املسلمة بجنوب 
روســيا بعــد اشــتباك بني الشــرطة 

ومحتجني على القرار.
فــي غضون ذلك، حذرت الواليات 
املتحــدة مــن «عواقــب كارثيــة» إذا 
استخدمت روسيا أسلحة نووية في 
أوكرانيا بعد أن تعهدت موسكو بحماية 

لوغانســك ودنيتســك وزابوريجيــا 
وخيرســون التي يتوقــع ان تضمها 
إليها بعد االســتفتاءات التي تنظمها 
السلطات املعينة من قبل موسكو فيها.

وصوت مواطنون في تلك املناطق 
التي تشكل ١٥٪ من مساحة أوكرانيا 
لليــوم الرابــع أمس علــى االنضمام 
إلى روســيا، وتقول كييــڤ والغرب 
إنها باطلة ونتائجها محسومة سلفا 
وجتري حتت الضغط والترهيب ولن 

يعترفوا بها.
وقــال مستشــار األمــن القومــي 
األميركي جيك سوليفان إن الواليات 
املتحدة سترد على أي استخدام روسي 

ألسلحة نووية ضد أوكرانيا.
وأضــاف حملطــة «إن.بي.ســي» 
التلفزيونية «إذا جتاوزت روسيا هذا 
اخلط ســتكون هناك عواقب كارثية 
على روسيا.. سترد الواليات املتحدة 

بحسم».
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» 
عن مصدر مطلع أن أعضاء الكونغرس 
األميركي، الذين يتفاوضون على فاتورة 
إنفاق، اتفقوا على أن تشمل مساعدات 
جديدة ألوكرانيا قيمتها ١٢ مليار دوالر، 
وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس 

جو بايدن.

«الكوليرا» تواصل حصد األرواح في سورية 
وحتذيرات من سرعة التفشي في املخيمات

٢٠٠٠ شركة سورية مهددة باإلغالق 
وحتذيرات من شلل اقتصادي وفوضى

وكاالت: قالت وزارة الصحة السورية إن 
تفشي الكوليرا في عدة مناطق أودى بحياة 
٢٩ شخصا، فيما وصفته األمم املتحدة بأنه 
أســوأ تفش للكوليرا في البلد الذي متزقه 

احلرب منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن «العدد اإلجمالي 
لإلصابات املثبتة بالكوليــرا عبر االختبار 
الســريع بلغ ٣٣٨ إصابة، بينما وصل عدد 
الوفيات إلى ٢٩» وذلك منذ تسجيل تفشي 
املرض ألول مرة الشهر املاضي. وتركز اجلزء 
األكبر من الوفيات واإلصابات في محافظة 
حلب بالشمال. وذكرت الوزارة أن هناك ٢٣٠

حالة إصابة في محافظة حلب حيث تأكدت 
وفاة ٢٥ شخصا، وانتشرت باقي اإلصابات 
فــي مختلــف أنحاء البالد، وال تشــمل هذه 
االحصائيات على االغلب املناطق اخلارجة عن 
سيطرة دمشق في شمال وشمال غرب البالد، 

حيث قال الدفاع املدني في مناطق سيطرة 
املعارضة املعروف بـ «اخلوذ البيضاء» عن 
تســجيل ٣ إصابات مبرض الكوليرا أمس، 
في مخيمات كفرلوسني بريف إدلب الشمالي، 
محذرا من تطور خطير على حياة املدنيني 
مع تفشي املرض بشكل متسارع في شمال 
غربي ســورية وسط ظروف صحية سيئة 
خصوصــا في مخيمات النزوح التي تفتقر 

ألدنى مقومات الوقاية.
وقالت جلنــة اإلنقاذ الدوليــة، ومقرها 
الواليــات املتحدة، التي تعمــل في املنطقة 
الشــمالية إن إصابات الكوليرا املشتبه بها 
زادت إلى ٢٠٩٢ حالة في شمال شرق سورية 
وحدها منذ اإلعالن عن تفشــي املرض هذا 
الشهر. وأضافت أن هناك مخاوف من نقص 

كبير في تسجيل اإلصابات.

وكاالت: كشــفت وثيقة صــادرة عن 
«مجلس الدولة» أنه يجب إلغاء ترخيص 
حوالي ٢٠٠٠ شركة في سورية، أغلبيتها 
من الشركات العاملة واملنتجة والرافدة 
للســوق احملليــة بكثير مــن املنتجات 
والسلع، وبررت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك توجهها هذا بعدم تسديد 
التأسيسي  الشــركات لبقية رأســمالها 
ضمن املدة القانونية التي حددها قانون 
الشركات، وسط حتذيرات من أن اإللغاء اذا 
وقع سيؤثر سلبا على النشاط االقتصادي 
إلــى جانب توقف عجلة اإلنتاج في تلك 
الشركات، وبالتالي إدخال السوق احمللية 
في فوضى، الســوريون في غنى عنها، 
حيث بني مدير عام شركة مكي للصناعات 
الغذائية م.حسام مكي أن إغالقها في هذا 
الوقت يعني شــلال اقتصاديــا بامتياز، 

موضحا ضرورة التفريق بني الشركات 
املنتجة والفاعلة وبني الشركات الوهمية 

واملسجلة على الورق فقط.
ونقلت صحيفة «تشرين» احلكومية، 
عن زين صافي مدير الشركات في وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك، أن 
عدد الشركات املهددة بإلغاء تراخيصها 
يصل إلى نحو ٢٠٠٠ شركة، وأن اإللغاء 
من شأنه أن يؤدي إلى حل عدد كبير من 
الشركات احملدودة املسؤولية واملساهمة.
وأكد صافي أن أغلب الشــركات التي 
ســيتم حلهــا «بنــاء علــى رأي وفتوى 
مجلــس الدولــة»، هــي في واقــع األمر 
تعمل ولديها عدد من العمال والنشاطات 
وعليها التزامات عديدة وحقوق، ومتتلك 
شخصية اعتبارية ممنوحة لها مبوجب 

سجل جتاري حسب األصول.

بعد إقرار املوازنة العامة.. الدور على احلكومة
بيروت ـ عمر حبنجر 

وأحمد عز الدين

االســتحقاقات  أســبوع 
اللبنانيــة مزدحــم، تقدمــه 
اســتحقاق مشــروع قانــون 
املوازنــة العامــة الــذي أقره 
مجلس النــواب امس، والذي 
يشكل إقراره املعبر الرئيسي 
للملف احلكومي املفتوح على 
الدفتني، ومن بــاب احلكومة 
يتعني الوصول إلى االستحقاق 
الرئاســي الهائم فــي محاور 
األقويــاء، واحملكــوم املصير 
خلبراء ترسيم احلدود البحرية 
اللبنانية مع منصات استخراج 

الغاز والنفط اإلسرائيلية.
جهد كبير بذلته احلكومة 
ومــن ملعبهــا إلنقــاذ مركب 
املوازنة املثقوب، بالتوافق مع 
قوى أساسية أمنت له وسائل 
اإلنقاذ السياسي، خالل جلسة 
البرملان املسائية أمس. وصوت 
٦٣ نائبا لصالح إقرار املشروع 
فيمــا اعترض ٣٧ نائبا عليه، 
وامتنع ٦ نواب عن التصويت.

والنواب الذين عارضوا هم 
كتل القوات والكتائب ونواب 
املعارضة وبعض املستقلني، 
فيمــا امتنــع النــواب مروان 
حمادة، فيصل الصايغ، فريد 
اخلــازن، طــه ناجــي، جميل 
الســيد، وأشــرف ريفــي عن 

التصويت.
وبلغت النفقات في املوازنة 
التي مت اقرارها ٤٠٨٧٣ مليار 
ليرة، فيما لم تتجاوز االيرادات 
الـــ ٢٩٫٩٨٦ مليــار ليرة، مبا 
يعني عجزا بأكثر من عشرة 

آالف مليار ليرة لبنانية.
وكانت جلســتا املوازنة 
عقدتا صباح ومساء امس، 
علــى وقــع احتجاجات من 
املتقاعدين واملعارضة. وبعيد 
انطالق اجللسة حاول عدد من 

الذي حصد نحو ١٠٠ ضحية، 
وطلب رئيس املجلس نبيه 
بري الوقــوف دقيقة صمت 

حدادا.
النقاشات أكدت ان ارقام 
املوازنــة غيــر دقيقــة فــي 
ظــل عدم اســتقرار اســعار 
التشــديد  الصــرف وجرى 
على ضــرورة احلفاظ على 
القطــاع العام ألنــه ال دولة 
مــن دون موظفــني. وأثارت 
النائب بوال يعقوبيان مصير 
٣٢ ألف موظف ليس عندهم 
أي توصيف قانوني، وسألت 
عن مصير الذين مت توظيفهم 
قبل انتخابــات العام ٢٠١٨. 
ومت وضع ســعر للحصول 
علــى جــواز الســفر بحيث 
يكون ســعره مليــون ليرة 
ملدة خمس سنوات ومليونني 
لعشــر ســنوات. وتطرقت 
يعقوبيــان لالحتجاجــات 
خارج مقر البرملان تزامنا مع 
اجللسة وتعرض احملتجني 

حد تعبيــر قنــاة «اجلديد»، 
وبحســبما هو مرسوم لتولد 
احلكومة املرممة، على اعتبار 
ان التركيبة احلكومية احلالية 
هشة ومن شــأنها استجالب 
الفوضى في مرحلة الشــغور 

الرئاسي احملتمل.
ومــن احلكومــة اجلديدة 
إلــى  الوصــول  يتعــني 
االستحقاق الرئاسي، وكل هذه 
االســتحقاقات رهينة ترسيم 
حدود الغاز على يدي املهندس 
األميركي عاموس هوكشتاين.

وتقول القنــاة البرتقالية 
في هــذا الســياق، ونقال عن 
مصادرها لدى فريق «٨ آذار» 
ان أجواء املفاوضات إيجابية، 
وان لبنان سيتســلم املقترح 
اإلســرائيلي اخلطــي حــول 
الترســيم هذا األسبوع، وهذا 
فــي الواقع ما تبلغه عون من 
النائب إلياس بوصعب العائد 
للتو من نيويورك، حيث التقى 

الوسيط األميركي.

للعنــف، واعلنــت النائــب 
سنتيا زرازير تضامنها مع 
العسكريني املتقاعدين. وقالت 
إن «هــذه الدولة بوليســية 
وتقمع املتظاهرين». وخالل 
مشــاركتها فــي االعتصام، 
تعرضــت زرازيــر لبعــض 
التدافــع  الكدمــات نتيجــة 
الذي حصل بني املتظاهرين 
والعناصر العسكرية، إال أنها 
متكنت بعد ذلك من االبتعاد 
عن مكان التظاهر والدخول 

مجددا الى املجلس.
وقالت ان الناس تضرب في 
اخلارج، فــرد رئيس املجلس 
بــري «االمــر يعالــج  نبيــه 
ارتاحي»، فقالت «انا مرتاحة»، 
ثم استدركت «ال ميكن ان ارتاح 

مع وضع الناس كما هو».
وبعد اجتياز عقبة املوازنة 
يبقى أن يتحدد موعد الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي في بعبدا 
ليبحــث مع الرئيس ميشــال 
عون «موازين احلكومة»، على 

نقاشها مت على وقع احتجاجات صاخبة من املتقاعدين واملعارضة.. والعجز ١٠ آالف مليار ليرة

(محمود الطويل) مواجهات بني محتجني وقوات األمن تزامنا مع انعقاد جلسة البرملان إلقرار املوازنة  

العسكريني املتقاعدين اقتحام 
مجلس النواب اعتراضا على 
أحد بنــود املوازنة املتعلقة 
بتعويضاتهم وتقدموا باجتاه 
ساحة النجمة وحصل تدافع 
كبير بينهم، اال أن العناصر 
األمنية تصدت لهم ومنعتهم 
مــن التقدم. وبعــد كر وفر 
قنبلــة  باجتاههــم  ألقــت 
مســيلة للدمــوع اجبرتهم 
على التراجــع، وعمدت الى 
املداخل املؤدية لساحة  سد 
النجمة بالعوائق احلديدية.
وتخلــل اجللســة جدل 
حتديــد  حــول  نيابــي 
الــدوالر اجلمركــي،  ســعر 
والتعويضات التي ستعطى 
للموظفني حتى نهاية العام 
مع حتديد حد ادنى، بزيادة 
خمسة ماليني وحد أقصى بـ 

١٢ مليونا.
اجللسة بدأت باستذكار 
فاجعة مراكب املوت وآخرها 
غرق املركب االسبوع املاضي 

احلكومةتنفي بيع املوانئ جلهات أجنبية
القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري صحة ما انتشر من معلومات بيع 

املوانئ املصرية جلهات أجنبية.
وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امس 
ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي 
نفــت تلك املعلومات متامــا، مؤكدة أنه ال 
صحة مطلقا لبيع أي من املوانئ املصرية 
جلهات أجنبية. وشددت وزارة النقل على 
أن املوانئ املصرية ستظل مملوكة بالكامل 
للدولــة وتخضع للســيادة املصرية، وأن 

إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة، ومنها 
مشروعات النقل البحري واملوانئ البحرية 
تتم بأيادي استشــاريني وشركات وطنية 
مصرية، مع االستعانة باخلبرات األجنبية 
في مجال توفير البنية الفوقية مثل املعدات 
احلديثــة وتكنولوجيــا املعلومات ونظم 
اإلدارة والتشغيل فقط، وذلك باالستعانة 
مبشــغلني متخصصني وجــذب اخلطوط 
املالحية لتوطني أعمالهم في مصر، واملشاركة 
في مجال إدارة وتشــغيل بعض احملطات 
باملوانئ ملدة محددة تؤول بعدها كافة البنية 

الفوقية التي وفرها املستثمر للدولة.


