
أنتجنا 15 مليون إصبعية هذا العام وزعت باسعار مدعومة  * ننسق مع الوزارات األخرى ملنع الصيد اجلائر
يف حني يظل
طبق السمك اجمل
ما يف تشكيلة املائدة
العراقية، تبرز الثروة
السمكية كواحدة من اهم
املصادر الغذائية ورمبا
اغناها.
واذ تتشكل تلك الثروة من
االسماك النهرية ومصادر
بحيرات تربية االسماك،
فضال عن السمك البحري
الذي يتم صيده من مياه
اخلليج العربي، تنهض
الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية بتنسيق
دعم تلك املشروعات
اخملتلفة وتوفر لها
النصح واالرشاد والوسائل
الكفيلة بتعزيز انتاجها

وتطوير ادائها.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

املعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة
العدد)723(

األربعاء )19(

متوز  2006

NO. (723)
Wed. (19) 

July

بغداد/ جاسم الشاماني

وللـــوقــــوف علـــى مــــا تقــــدمه مـن خـــدمـــات
لـتفعـيل نـشــاط مـشــروعــات صيــد او انتــاج
االسـمــاك بــشـتــى تـنــوعــاتهــا كــان لـنــا هــذا
الـلقـــــاء مع الــــدكـتــــور مــصـــــدق دلفــي علـي
املـدير العـام للهيئـة. الذي بـادرنا بـالتحدث
عـن مشـاريع دعـم مشـاريع القطـاع اخلـاص

يف مجال االنتاج السمكي بقوله:
بـادرت الهيئـة بتوفـير دعم مـشاريع القـطاع
اخلــــاص مـتــــوســطــــة املـــســــاحــــة مــن خالل
تقـدمي قـروض مــاليــة تتـراوح مــا بني 10-5
ماليـني ديـنــــار لـكل مـــشــــروع حـيـث قــــدمـت
مقتـرحـا الـى الـسيـد وزيـر الـزراعـة مـرفقـاً
بـــدراســـة فـنـيـــة وجـــدوى اقـتـصـــاديـــة ومتـت
املــــوافقــــة علــــى املقـتـــرح بـــاعـتـبـــار ان هـــذه

الــنـــــاحــيـــــة الفــيـــــزيـــــائــيـــــة والـكــيــمــيـــــاويـــــة
والبــايــولـــوجيــة بـغيــة االسـتفـــادة من هــذه
املـعلــــومــــات يف حتــــديــــد االنــــواع املـنــــاسـبــــة
لالسمـاك البحريـة يف هذا املـسطح الرتفاع

ملوحته.
ب-دراسـة الـسلـوكيـة البـايـولـوجيـة لـسمكـة
)الــشــــانك( واالسـمـــاك االخـــرى ان وجـــدت
وبيــان مخــزونهــا يف املـســطح والعـمل علــى

زيادة االحتياطي منها.
ج-اعـــــداد دراســــــة مفـــصلـــــة عــن القـــــاعـــــدة
الغــذائـيــة - احلـيــوانـيــة مـنهــا والـنـبــاتـيــة-

والعمل على حتسينها.
*وماذا عن اهتمامكم بالنشاط البحري؟

-العــمل جــــار يف حتــــديــــد املـــــواقع املــــائـيــــة
املـتـــاحـــة علـــى ســــاحل اخللــيج العـــربـي مع
حتـديـد مـســاحتهــا الستـثمـارهــا يف مجـال
تــــربـيــــة االسـمــــاك الــبحــــريــــة والــــروبـيــــان

وباالعتماد على ظاهرة املد واجلزر.
*بــــرأيـك، كــيف يـتـم الـتــصــــدي لعــملـيــــات

الصيد اجلائر؟
-الصيـد اجلائر يحـدث نتيجة لقلـة الوعي
وال يقـوم به اال الدخالء علـى مهنة الـصيد
اذ ال ميكـن الي صـيــاد محـتــرف ان يقـضـي
علــــى مــصــــدر رزقـه والهــــدف مـن الــصـيــــد
اجلائر سواء بـاستخدام السمـوم التي تؤثر
سلبـا علــى البـيئـة والـصحـة العـامـة ملـا لهـا
من تـأثيرات تـراكميـة او باستخـدام الصعق
الــكهـــــربـــــائــي او املــتـفجـــــرات، هـــــو الـكــــســب
الـســريـع دون النـظــر الــى التــأثيــر الـسلـبي
ســواء علـــى الثـــروة او االقتـصــاد اذ ان هــذه
العملـيات تـسبـب القضـاء علـى االصبعـيات
الـتي تـشكـل املصـدر الــرئيـس يف زيـادة هـذه
الثــروة وحقـيقــة االمــر ان الــصيــد اجلــائــر
ميـثل مــشكلــة كـبيــرة بـــالنــسبـــة لنــا ولكــون
الهـيئــة جهـة فـنيـة وتـوجـيهيــة فقـد جلـأنـا
الى علماء الدين الصـدار فتاوى حترم هذا
النــوع من الـصيــد وبهــذا اخلـصــوص نقــوم
بــاسـتـمــرار بـتعـمـيـم الـنـصـــائح واالرشــادات
املتعلقـة بهـذا اجلـانب بـالتعـاون مع وزارتي
الـصحـة والــداخليـة ومجـالـس احملــافظـات
ومع هـــذا نــسـمع بـني آونـــة واخـــرى حـــدوث
فـــروقـــات بــسـبـب ضـعف الـــرقـــابـــة وبـــدوري
انــــــاشــــــد املــــــواطــنــني مــن خـالل صحـــيفــــــة
)املــــدى( بــــاالبــتعــــاد والـكف عـن عــملـيــــات
الـصيـد اجلـائـر كـونهـا تـسهم بـتبـديـد هـذه
الثروة الـوطنيـة املهمـة وحتتاج الـى تكثيف
اجلهـــود مـن قـبل وزارة الـــزراعـــة الــصحـــة-
الـبـيـئــــة- الـــــداخلـيــــة يف الـتــصــــدي ســــواء
للـصيد اجلـائر او تـطبيق قـانون منـع صيد

االسماك يف اشهر التكاثر.

-اعتـمدنـا يف ذلك علـى تهيئـة امهـات كارب
محسنة مت اختيارها.

مـن عــملـيــــات الـتــــربـيــــة الـتـي متــت خالل
السنتني املـاضيتني يف املفقس حيث اعتمد
عليهـا النتـاج االصبعيـات للمـوسم احلـالي
كذلك مت االستفادة من السدود واخلزانات
بقصـد التـربيـة هـذا اضـافـة الـى ان الـهيئـة
اعدت دراسـة متكـاملـة عن تـطويـر مشـاريع
اسـتـثـمـــار الـثـــروة الــســمكـيــــة مع اجلـــدوى
االقتـصاديـة لكل مشـروع يف بحيـرة الثـرثار
وبالتعاون مع اجلهات العلمية ذات العالقة
وبــــــاشــــــراف وزارة الـــتخـــطــيـــط/ الــــــدائــــــرة
الــزراعيــة للعــامني 2004-2005 وبــاالمكــان
تعميـم هذه الـدراسة تـطبيقهـا علـى جميع
الـــبحــيــــــرات مـــن خالل اســتـغالل االراضــي
الــشـــاطـئـــة القـــامـــة مـــزارع اسـمــــاك بغـيـــة
االستفـادة من املـياه الـوفيـرة واعتمـاد طرق
الـتــــربـيــــة املـكــثفــــة لــــزيــــادة انـتــــاج وحــــدة

املساحة.
اضف الــى ان الهـيئــة اعــدت ايـضــا دراســات
من شـانهــا مضـاعفـة اجلـدوى االقـتصـاديـة
يف مجال تربية االسماك يف االقفاص وهي
من طرق التربيـة احلديثة واملكثفة وتهدف
الـى حتـقيـق انتـاج عـال يف مـسـاحـة مــائيـة

صغيرة وملوسم غذائي واحد.
ذكـــرت يف الـبـــدايـــة ان الهـيـئـــة تـــسعـــى الـــى
االســتفــــادة مـن مـيــــاه االهــــوار فـمــــا الــــذي

حتقق يف هذا اجلانب؟
قـمـنـــــا بـــــانـــشـــــاء اربعـــــة مـــــواقـع يف كل مـن
اجلبـايش واملديـنة وسوق الـشيوخ وامليـمونة
ويـتـــــألـف كل مـــــوقع مـن وحـــــدة للـتـكـثـيـــــر
االصـطـنـــاعـي ومـــزرعـــة لـتـنـمـيـــة الـيـــرقـــات
واخــرى القلمـة االمهـات مع مخـتبـر علـمي
وورشــــة صـنــــاعــــة معــــدات الــصـيــــد ومعــمل

لالعالف.
*مـا السـبل التي اعتـمدتهـا الهيئـة لتنـمية

املسطحات املائية؟
-مت حـصــر جمـيع املــواقع املــائيــة يف الـبالد
مع حتــــديــــد مـــســــاحــتهــــا وانــــواع وكـمـيــــات
االسـمــاك املـتــواجــدة فـيهــا وبــالـتعـــاون مع
مــديــريــات الــزراعــة يف احملــافـظــات لغــرض
استثمارها من قبل املواطنني بعد تأجيرها
واطالق االصــبعـيــــات فــيهــــا وحتـت اشــــراف
ومــتـــــــابعـــــــة الهــيــئــــــة حــيــث تـــــشــكل هــــــذه
املـسـطحــات مـســاحــات مـــائيــة واسعــة هــذا
اضــــــافــــــة الــــــى االســتــمــــــرار بــــــالــــــدراســــــات
الـبـــايـــولـــوجـيـــة املـتـعلقـــة مبــســطح الـــرزازة
وبـالـتعــاون مع كـليــة التــربيــة/ ابن الـهيـثم

والدراسات تناولت النواحي التالية:
أ-حتــــــديـــــــد صفــــــات املــــســــطح املــــــائــي مــن

الكهـربـائـي وميـاه الــري والبـزل كــذلك متت
تهـيـئــــة مـفقـــس مـحلـي جــــاهــــز وبــــواقع 40

حاضنة يف الصويرة ايضا.
*وهل مت االنتاج فعال؟

-االنتاج لهـذا العام بلغ 15 مليـون يرقة من
اسمـاك الكـارت ومت تـوزيع االصـبعيـات علـى
مشـاريع القـطاع اخلـاص وباسعـار مدعـومة
واقـل بكـثـيـــر مـن الــسعـــر الـتجـــاري والعـمل
جــار علـى اسـتيــراد امللحقـات االخــرى لهـذا
املفقــس من الــدول املـصـنعــة للــوصــول الــى
تـــــوفــيـــــر 100 حـــــاضــنــــــة مع املــــســتلـــــزمـــــات

التشغيلية املرافقة.
*كـيف يـتم احلـصــول علــى الـبيــوض وكـيف

يتم اعتمادها؟

-وجهنـا مـديـريـات الــزراعيـة يف احملــافظـات
لـتـــأخـــذ دورهـــا االرشـــادي الـفعـــال وارســـال
تقــاريـــر مفــصلــة عـن كل مــزرعــة مـن حـيـث
املسـاحـة وكميـات االسمـاك ومعـدالت النمـو
الـشهــريـــة وبيــان اهـم املعــوقــات والـسلـبيــات
التـي من شأنهـا عرقلـة هذا القـطاع والعمل

على تذليلها.
*هل وضعتم آلية للتوسع يف االنتاج؟

-قـمـنـــــا بـــــالـتـــــوسع يف انـتـــــاج االصــبعـيـــــات
الـــسـمـكـيــــة احملـــسـنـــــة ورفع انـتـــــاجهــــا الــــى
مــستــويــات مـقبــولــة مـن خالل اعــادة اعمــار
مفقس اسماك الصويرة حيث اكملت البنى
الـتحـتيــة لهــذا املـشــروع من ابـنيــة ومخــازن
واحواض ومعـدات ضخ امليـاه واصالح التـيار

املـشاريع ميـكن ان تسـاهم بفعـاليـة يف زيادة
االنتـاج الــسمـكي فـيمـا لــو مت دعمهـا فـنيـا

وماديا من قبل وزارة الزراعة.
بـالتأكيد وبهـذا الصدد ايضا قـدمت الهيئة
طلـبــا الــى دائــرة الـتخـطـيـط واملـتـــابعــة يف
الـــــــوزارة ومت تـخــــصـــيــــص مـــبـلـغ قـــــــدره 10
ملـيـــارات ديـنـــار لـــدعـم هـــذا الـنــشـــاط مـن
خالل توفيـر جميع مـستلزمـات االنتاج من
أعالف ووســـائل الـصـيـــد واملعـــدات الالزمـــة
وســوف يفعل هــذا النـشــاط حيـث مت وضع
االليـة وتقـدمي الئحـة بـاملـواد املطلـوبـة الـى
الــشـــركــــة العـــامــــة للـتـجهـيـــزات الـــزراعـيـــة

لغرض استيرادها.
*وماذا عن نشاطكم يف احملافظات؟

مدير عام هيئة تنمية الثروة السمكية: 

حتـديـد أربعـة مـواقع يف االهـوار كـوحـدات لـلتكـاثـر االصـطنــاعي

اهوار العراق تعود لها احلياة باغمار مساحات واسعة منها باملياه

املنامة/ الوكاالت: 
قـــــــررت الــبـحـــــــريــن إنـــــشـــــــاء
صنـدوق اسـتثمـاري حكـومي
لألجـيـــال القـــادمـــة اعـتـبـــارا
مــن الـعـــــــام املـقــبـل. وميـــــــول
الــــــصــــنــــــــــدوق عــــن طــــــــــريـق
اســتقــطــــاع دوالر واحــــد مـن
سعــــر كل بـــرمـيـل نفــط يـتـم
تصـديـره ويـزيـد سعـره علـى

40 دوالرا.
ونص املـرسوم امللكـي للعاهل
البحــرينـي حمـد بـن عيـسـى
آل خلــيفــــة يف هــــذا الــصــــدد
على عدم جواز خفض املبلغ
ـــــــــــــــادتــه أو ـاملــقــــــتـــــــــطــع أو زي

ـــــــــــــأمـــــــــــــوال الـــــتــــــــصـــــــــــــرف ب
االحـتيـاطـي لغيـر العـمليـات

االستثمارية إال بقانون.
وسـيتــولــى مجلـس )يــسمــى
مجلـس احتيـاطي األجـيال(
يــــــرأسه وزيـــــر املـــــالــيـــــة إدارة
الـصنــدوق الــذي سـيحـتفـظ

بأرباح استثماراته.
وتـشبه تلك اخلـطوة سيـاسة
تبـنتهـا الكــويت التـي أنشـأت
صنـدوقـا لـألجيــال القـادمـة
يف السبـعينيـات لدعـم سكان
الـبالد حـــاملـــا تـنفـــد ثـــروتهـــا
الـــنفـــطــيـــــــة بعــــــد 100 عــــــام

تقريبا.

ـ ـ ـ

البحرين تنشئ صندوقا لألجيال
من عائدات النفط

مصفاة للنفط على ساحل اخلليج العربي
يف مملكة البحرين.

بروكسل/ أ ف ب: 
أفـرجت املفـوضيـة األوروبيــة عن 20 مليـون يـورو لتـأمني
مــســـاعـــدات غـــذائـيـــة لـلفلــسـطـيـنـيـني ملـــواجهـــة تـــدهـــور

األوضاع اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية.
وقــالت املفـوضــة األوروبيــة للعالقـات اخلــارجيـة بـينـيتـا
فـيــــريــــرو فــــالــــدنــــر إن هــــذا املـبـلغ سـيـــســــاهــم يف تلـبـيــــة
احلـــاجـــات األســـاسـيـــة لـلفلــسـطـيـنـيـني يف إطـــار األزمـــة
احلــاليـة يف إشـارة إلــى الهجـوم اإلســرائيـلي علــى قطـاع

غزة.
وستقـدم املفـوضيـة هـذه املـسـاعـدة بــواسطـة وكـالـة غـوث

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األنروا(.
ويختلف هـذا املبلغ عـن رزمة املـساعـدات األوروبيـة التي
تقــدر بـنحــو 105 مـاليني يـــورو، وستــوزع يف إطـــار اآلليــة
الـدولية ملسـاعدة الفلسطـينيني دون املرور عبـر احلكومة

الفلسطينية التي تتولى حركة حماس رئاستها.
ويف إطــار هــذه اآللـيــة املــؤقـتــة الـتـي اعـتـمــدهــا االحتــاد
األوروبي ملـساعدة الـفلسطينيـني، تعتزم املفوضـية تأمني

الوقود يف األيام املقبلة.

أوروبا تقدم مساعدات غذائية
للفلسطينيني

بيروت/ أ ف ب:
أعلـن مــســـؤول يف بـــورصـــة
بــيــــــروت إغالق الــبـــــورصـــــة
اللـبنــانيـة بـسـبب اسـتمـرار
القـصف اإلســرائـيلـي علــى
مــرفــأ بـيـــروت القــريـب مـن
وسـط املـــديـنـــة حـيـث مقـــر

البورصة.
ويـأتي إغالق الـبورصـة بعد
هبــوطهـــا األسبــوع املـــاضي
ـــــــــــة 14% يف وقـــــت ــــــــســـــب بـــــن
يتـعرض فيه اقتصـاد لبنان
إلـــــى أزمـــــة قـــــويـــــة بــــســبــب
العــدوان اإلســرائـيلـي علــى

ـ ـ

البالد. وأوضح وزيـر املـاليـة
اللـبـنـــانــي جهـــاد أزعـــور أن
الـبــورصــة سـتـغلق أبـــوابهــا
ــــــــــة رغــــم ــــــــــاب أمــــنــــي ألســــب
اســتــمــــــرار الـــتعـــــــامالت يف

سوق العمالت.
وذكر رئـيس أسواق اخلـزانة
ورأس املـال يف بـنك لـبنــاني
كـبير أن إغالق البـورصة مت
بـسـبب حــالــة احلــرب الـتي
ميــر بهـا لـبنـان وإذا فـتحت
الــســـوق سـتــشهـــد هـبـــوطـــا
لـألسعــــار رغـم عـــــدم تغـيــــر

العوامل األساسية.

ـ ـ

إغالق بورصة بريوت بسبب العدوان اإلرسائييل

سنغافورة/ الوكاالت:
ارتـفعـــت أسعــــــار الـــنفــــط خالل الـــتعــــــامالت
اآلسيويـة اليوم بعد انخفـاضها بشكل حاد يف
ظـل جهــــــود دبلــــــومــــــاســيــــــة لــــــوقف الـهجــــــوم
اإلســـرائـيلـي علـــى لـبـنـــان. وقـــال مـحللـــون إن
االنخفـاض الــذي شهــدته اجللـسـة الـســابقـة
كــــــــان مـحــــــــدودا وجــــــــاء نـــتـــيـجــــــــة لـعــــــــوامـل
جـيــــوسـيــــاسـيــــة لـم يـتـم الـبـت فــيهــــا ومــنهــــا
اخلالف بــني الغــــرب وإيــــران بـــشــــأن بــــرنــــامج

طهران النووي.
وصعـــــد سعــــر اخلــــام األمـيــــركــي اخلفــيف يف
عقود آب املقبل ستة سنتات إلى 75.36 دوالرا

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

للبـرمـيل خالل تعـامـالت إلكتــرونيــة آسيـويـة
يف بورصة نيويورك التجارية )ناميكس(.

وكـانـت أسعــار العقــود اآلجلـة تـسلـيم الـشهـر
املـقبل قد تـراجعت مبقـدار 1.73 دوالر لتصل
75.30 دوالرا للبرمـيل متراجعـة عن االرتفاع

القياسي املسجل سابقا.
وقـــال رئـيــس وكـــالـــة الـطـــاقـــة الـــدولـيـــة كلـــود
مانـديل إن األسـواق ليـست بـحاجـة ملزيـد من
ــــــة األسعــــــار الــتــي سـجلــت الـــنفـــط لـــتهــــــدئ
مــسـتــويــات قـيــاسـيــة مـــرتفعـــة بل ملــزيــد مـن
االستثـمارات بـهدف زيـادة الطـاقة اإلنـتاجـية

للتعامل مع أزمات اإلمداد.

ـ

أسعار النفط ترتفع ومانديل يستبعد احلاجة لزيادة اإلمدادات

اسعار النفط يف صعود مستمر

نواكشوط/ أ ف ب: 
أعلـنـت احلكــومــة املــوريـتــانـيــة عـن مـنح أربع رخـص
جـــديـــدة لالتـصـــاالت بــشـكل مـــؤقـت، مـنهـــا رخـصـــة
للهـاتف اجلوال فـازت بها شـركة الـسودان لالتـصاالت

)سوداتل(.
وقـــالـت سلـطـــة الـتـنـظـيـم وهـي الهـيـئــــة احلكـــومـيـــة
املـــســــؤولــــة عـن خـــصخــصــــة قــطــــاع االتــصــــاالت يف
مـــوريـتـــانـيـــا إنه مت مـنح الـــرخـص األولـــى والـثـــانـيـــة
والـثــالـثــة لـشــركــة الـســودان لالتـصــاالت لـتقــدميهــا

ألفــضل العــروض املـــاليـــة ضمـن املنــاقـصــة الـــدوليــة
املفتوحة.

وتـتـعلق الــرخـصــة األولــى بـتــشغـيل شـبكــة جــديــدة
للهـاتف اجلوال يف مـوريتـانيـا، والثـانيـة تتعـلق بإقـامة
نظام لتصنيع وإنتاج بطاقات التزود للجوال، والثالثة
بـإقـامـة شـبكـة مـحليــة لالتـصـاالت وتــوفيـر خـدمـات
اإلنتـرنـت فيمـا تتعلق الـرابعـة التي فـازت بهـا الشـركـة
املـوريتانيـة املغربـية لالتصـاالت )موريتـل( بتشغيل أي

شبكة أخرى لالتصاالت من اجليل الثالث.

سوداتل تفوز بالرخصة الثالثة للجوال يف موريتانيا

الصني تستثمر 175 مليار دوالر يف محاية البيئة
بكني/ الوكاالت: 

أعلـنت وسـائل إعالم رسـميـة يف بكـني اعتــزام الصـني استـثمـار 1.4 تــريليـون يــوان )175 مليـار
دوالر( يف حمـايـة الـبيئـة خالل الـسنـوات اخلمـس املقبلـة بهـدف احلـد من تلـوث شـديـد للمـاء
والهواء يثير احتجاجات ومشاكل صحيـة. وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( نقال
عـن جلـنـــة الـــدولـــة للـتـنـمـيـــة واإلصالح إن هـــذا املـبـلغ يعـــادل نحـــو 1.5% مـن الـنـــاجت احمللـي
اإلجمــالي وسيـنفق علـى إجـراءات منهـا احلـد من تلـوث املـاء وحتـسني نـوعيـة الهـواء يف مـدن
تختنق بـالضبـاب الدخـاني ووقف تـآكل التـربة.مـن جهته أعلـن مكتب اإلحـصاء الـقومـي منو
النــاجت احمللي اإلجمـالي لـلبالد بنـسبـة 10.9% خالل النـصف األول من العـام احلـالي مقـارنـة

ابو ظبي/ الوكاالت:
خـــــصـــــصـــت اإلمـــــــــارات مـــبـلـغ
عـشـريـن مليــون دوالر لتــوفيـر
مــواد طـبيــة وإغـــاثيــة عــاجلــة
ملـــســــاعــــدة الـــشعــب اللـبـنــــانـي
الــــــــذي يــــــــرزح حتـــت حــــصــــــــار
بحـــري وجـــوي وبـــري تفـــرضه
إســـرائـيل الـتـي تــشـن عـــدوانـــا
عسكـريا علـى لبـنان مـنذ سـتة

أيام.
كــمـــــــا قـــــــرر رئــيـــــس اإلمـــــــارات

الـــــشــيـخ خلــيـفه بــن زايــــــد آل
إرســــــــال 24 ســـيــــــــارة إسـعــــــــاف
مـجهــــزة جتهـيــــزا كــــامال إلــــى
لـبـنــــان فــــورا للـمـــســــاهـمــــة يف
إسعــاف واجلــرحــى مـن جــراء
العدوان اإلسرائيلي املتواصل.
وسـيتـم نقل سيـارات اإلسعـاف

إلى لبنان عبر سوريا.
وكـــانت الــسعــوديــة أعـلنـت عن
تخـصـيـص مــســاعــدة عـــاجلــة
للبنان قيمتها خمسون مليون
دوالر بـيـنـمــــا أعلـنــت الكـــويـت
تخـــصــيــــص 20 ملــيــــــون دوالر

للغرض ذاته.
يــــــــشـــــــــــار إلـــــــــــى أن الـعـــــــــــدوان
اإلسـرائـيلي تـسـبب يف سقـوط
أكثـر مـن 175 شهيـدا وخسـائـر
مــاديــة جـسـيمــة تقـــدر مبئــات

املاليني من الدوالرات.

اإلمارات ختصص 20 مليون
دوالر إلغاثة الشعب اللبناين

من ضحايا العدوان االسرائيلي


