يف احلدث االقتصادي

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

ECONOMICAL
ISSUES

اسعار املواد الغذائية باجلملة
املادة

الوحدة القياسية

سكر
طحني صفر عراقي
طحني صفر اماراتي
رز امريكي
رز فيتنامي
رز تايلندي
رز عنبر
معجون طماطة
دهن طعام
شاي احلصة
الشعرية العراقية
البيض

معدل السعر

كيس  50كيلو غراماً
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
علبة زنة 1كغم
علبة زنة  15كغم
كيلو غرام (فل)
كيلو غرام
طبقة  30بيضة

العدد()726
السبت()23

33750
22500
26500
31000
26000
30000
58500
1500
17000
2500
850
3250

متوز 2006
)NO. (726
)Sat. (23
July
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يف أول تقليد بانشاء غرفة لزراعة بغداد

اجــــراءات عــملـيــــة للــنهــــوض بــــالــــواقع الــــزراعـي
انشاء  150معمالً لتنقية حبوب القمح * توفير اجلرارات للفالحني باسعار مناسبة
بغداد /جاسم الشاماني

لم ميض على تشكيل غرفة زراعة بغداد اال عشرة اشهر ،لكن السيد عدنان ابراهيم صكر رئيس مجلس ادارة
الغرفة يصر على فاعلية (غرفته) يف الساحة الزراعية حني مت وضع سبل النهوض بالواقع
الزراعي وتوفير وسائل الدعم لكل قطاعاته كهدف مرحلي وستراتيجي يف آن واحد.
ح ــدثـن ــا ال ـسـيـ ــد (صك ــر) عـن م ـسـي ــرة بـن ــاء
الغرفة وتصديها ملهماتها املعلنة بقوله:
 غــرفــة زراع ــة بغــداد هـي احــدى مـنـظـمــاتاجملتمع املـدني التي اسست مبـوافقة االمانة
الع ــامـ ــة جمللــس الـ ــوزراء /مكـتـب م ـس ــاع ــدة
املـنـظـم ــات غـيـ ــر احلك ــومـي ــة يف 2005/9/20
والهـدف من تـأسيـسهـا دعـم وتطـويـر الـواقع
الـزراعي يف العـراق ،وللغـرفـة فـروع يف جـميع
احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات م ــنهـ ـ ــا ثالث غـ ـ ــرف يف اقل ـيــم
كردستـان وتدار من قـبل كوادر علمـية وادارية
ومبـ ــا يـ ــؤهـلهـ ــا لـتـحقــيق اهـ ــدافهـ ــا خـ ــدمـ ــة
للعــاملـني يف القـطـاع الـزراعـي والعـمل علـى
تنمـية زراعـة متطـورة توازي واقع الـزراعة يف
البلدان االخرى وهذا هـو طموحنا ..السيما
ان العـ ــراق بلـ ــد الــنهـ ــريـن وفــيه مـ ـسـ ــاحـ ــات
واسعـ ـ ــة مــن االراضــي الـ ـ ــزراع ـيـ ـ ــة وااليـ ـ ــدي
العـاملـة بـاالضـافـة الـى تـوفـر اخلبـرات وهـذه
االم ــور مبجــمله ــا تع ــد ع ــوامل اس ــاسـي ــة يف
جن ــاح وتـط ــور ال ــزراع ــة يف الع ــراق فـيـم ــا ل ــو
ت ــوف ــرت له ــا وس ــائل ال ــدعـم وله ــذا ف ــان م ــا
نـسعــى اليه هـو ان نـشحــذ الهمـم يف داخلنـا
وب ــالــتعـ ــاون مع مـن ـظـم ــات اجملـتــمع امل ــدنـي
والـوزارات ذات التمـاس مع عملـنا وبـاالخص
وزارتي الـزراعـة واملـوارد املـائيـة وغيـرهمـا مبـا
يـنـمـي ه ــذا القـط ــاع بـص ــورة غـي ــر مـب ــاش ــرة
ك ــوزارة الـصـن ــاع ــة مـثالً ب ــدوره ــا يف ت ــوفـي ــر
املــستلـزمـات املـطلـوبـة كــاالسمـدة واالغـطيـة
البالستيكية وغيرها..
* اال تعـتقــد ان الــواقع الــزراعـي يعــانـي من
معوقات كبيرة؟
 -بـالتـأكيـد وهذا مـا ساعـد على تـأخرنـا عن

م ـ ــواكـب ـ ــة ال ـ ــواقع ال ـ ــزراعـي يف الـكـثـي ـ ــر مـن
الـبلــدان مـنهــا مـثالً عــدم اسـتخ ــدام املكـننــة
احلديثـة واالعتماد علـى الطرق البـدائية يف
الــزراعــة وعــدم االعـتمــاد علــى زراعــة البــذور
املنـتخبـة واحملـسنـة ممـا يـؤدي الـى انتـاجيـة
رديئـة اجلودة ال تـسد قيـمة املبـالغ املصـروفة
وهـذا ما اسهم يف ترك العديد من الفالحني
واملـزارعني اراضيهـم والعمل مبجـاالت اخرى
ألن االيــرادات الــزراعـيــة غـي ــر مجــديــة هــذا
بـاالضافـة الى ان قطـاع الزرعـة يف العراق لم
يـحظ بـالــدعم والـرعـايــة من لـدن احلكـومـة
السـابقـة فـضالً عن كـون االنتـاج الـزراعي لم
تـت ـ ــوف ـ ــر له احلـم ـ ــاي ـ ــة مم ـ ــا جعـله ع ـ ــرض ـ ــة
للـتنــافــس عبــر مــا يـتم اسـتيــراده من فــواكه
وخـضــر من الـدول االخـرى والـتي غــالبـاً مـا
تكـون بنـوعيـة جيـدة واسعـار منخفـضة نـوعاً
مـا وهـذا نـاجت بــالتــأكيـد عـن امتالك الـدول
املصـدرة لعـوامل جنـاح االنتـاج الـزراعي ممـا
ت ـسـبـب يف خ ـسـ ــارة الفـالح الع ــراقـي ب ـسـبـب
كـسـاد محـاصـيله احلـقليـة وادى الـى عـزوفه
عن مواصلة عمله الزراعي.
* م ـ ــا احلل بـ ــرأيـك لـكـي نــنهــض بـ ــال ـ ــواقع
الزراعي؟
 الـسلبيـات التي ذكـرتها حتـتاج الـى تضـافراجلهـود ونحن بـدورنـا نـدعـو جـميع الـوزارات
واملـنظمـات للتعـاون املتـواصل وبـدون حتفظ
طـاملا ان الهـدف األساس هـو خدمـة اجملتمع
وقـدر تعلق االمـر بنـا فـاننـا نـؤكـد استعـدادنـا
مع جـميع اجلهـات لبـذل املـزيـد مـن العطـاء
لتحقيق واقع زراعي متطور.
* مـا ابــرز النـشـاطــات التـي قمـتم بهــا حتـى

اآلن؟.
 علـى الرغـم من قصـر الفتـرة التي تـأسستخاللـهمــا الغــرف ــة اال اننــا ق ــدمنــا ع ــدداً من
الـنشـاطـات التي نـعتبـرهـا مميـزة حيـث قمنـا
بتــوزيع ( )150معـمالً لتـنقيــة حبـوب الـقمح
يف عمـوم احملـافظـات تقـدم خـدمـاتهـا مجـانـاً
هـذا يف العـام املــاضي امـا يف املــوسم الــزراعي
لهـذا العـام فقـد قـامت الغـرفـة بتـشغيل هـذه
املعـامل بـأجور رمـزية ويف كـال املوسـمني قمـنا
بتـشغيل عــدد كبيـر من االيـدي العـاملـة كمـا
قمنا بتوزيع  25الف كيلوغرام من بذور الذرة
الصفـراء الهجـينيـة (مجـانـاً) يف احملـافظـات
التـي تنجح فيهـا زراعتهـا هذا بـاالضافـة الى
قيامنا بـاجراء حمالت توعيـة ملربي الدواجن
للكـشف عن مـرض انفلـونــزا الطيـور والـسبل
الكـفيلــة للـوقـايـة مـنه ومعــاجلته اضـافـة ملـا
تقـدم فلغـرفـة زراعـة بغــداد دورات تخصـصيـة
مـتع ــددة يف ال ــزراع ــة والـت ــربـي ــة احلـي ــوانـي ــة
واجل ــوانـب االرش ــادي ــة وق ــد ان ـش ــأن ــا ف ــروعـ ـاً
للغـرفـة يف جـميع احملــافظــات للـوصـول الـى
الفـالحني واملــزارعـني وتقــدمي الــدعـم املمـكن
لهـم ه ــذا ب ــاالض ــاف ــة ال ــى انـن ــا قـمـن ــا بفـتح
مـكـتــب اقلـيـمـي يف عـم ـ ــان لغـ ــرض تـنـ ـســيق
عالقاتنا مع املنظمات والدول املانحة وتبادل
اخلبــرات يف مجـال تـطـويـر الــواقع الــزراعي.
نـاهيـك عن قيـامنـا بتـوريـد سيـارات انتـاجيـة
للمزارعـني والفالحني باسـعار تقل كثـيراً عن
اسعار السـوق احمللية ونشاطنا يف هذا اجملال
مستمـر حيث اننـا سنباشـر يف االيام القـريبة
القـادمــة بتـوريـد جــرارات زراعيـة (تــركتـرات)
مـن الن ــوعي ــة اجليــدة ومـن منــاشـئ معــروفــة

(أونكتاد) يدعو لدعم القواعد اإلنتاجية للدول الفقرية

مؤمتر اونكتاد يف اجتماعه االخير

نيويورك /رويترز :أصدر مؤمتر األمم
ـج ـ ـ ــارة والـ ـتـ ـنـ ـم ــي ـ ـ ــة
ـح ـ ـ ــدة لـلـ ـت ـ
املـ ـت ـ
(أونكـت ــاد) تقــريــره ال ـسـنــوي حــول
أكثـر بلـدان العـالم فقـرا عبـر رصـد

التغيـرات التي متـر بهـا  50دولـة يف
اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت االقـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
واالجتماعية.
ومن بني هـذه الدول  34يف أفـريقيا

و 10يف آس ـ ــي ـ ـ ـ ــا و 5م ــن مـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة
احملـي ــط الهـ ــادي ودولـ ــة كـ ــاريـبـيـ ــة
واحـ ــدة هـي تـ ــاهـيـتـي .وكـ ــانـت دول
إريـتـ ــريـ ــا والـ ـسـ ــودان وال ـصـ ــومـ ــال
وال ـي ـمــن ض ـمــن ال ـ ــدول ال ـتــي تـقع
حتت خط الفقر.
وتـنبـأ الـتقـريـر بـأن متـثل الـكثـافـة
السكـانيـة العـاليـة يف الدول األكـثر
فقـرا حتديا كبيرا لدول الشمال يف
املـستـقبل املـنظـور .مـشيـرا إلـى أنه
إذا لـم تـتــم معـ ــاجلـ ــة الــتحـ ــدي يف
مج ــال ت ــوظـيف األي ــادي الع ــامل ــة
املـت ــوفـ ــرة بكـث ــرة يف ال ــدول األكـث ــر
فقــرا .فسـوف يـزداد الـضغط الـذي
يـ ــدفـع للـهجـ ــرة الـ ــدولـيـ ــة بـ ــاجتـ ــاه
البلدان الصناعية.

وايـضـ ـاً ب ــاسع ــار مـن ــاسـب ــة اض ــاف ــة ال ــى انـن ــا
حـرصنـا على تـوفيـر مضخـات الري مخـتلفة
االحجــام واالستخـدامـات املـيكــانيـكيــة منهـا
والكهـربائيـة لسد حـاجة املـزارعني ،ومن اجل
النهوض بـالواقع الزراعي وتوفير فرص عمل
للعـاطلني يف عـدد مـن املشـاريع التـي ستنفـذ
قـريب ـاً وهي بنـاء مصـانع عـديـدة متخـصصـة
يف الـصنـاعـات الغــذائيـة وبــالتعـاون مع عـدد
من الشركات االستثمارية.
* مـ ــا م ـ ــدى تعـ ــاونـكــم مع وزارة الـ ــزراعـ ــة او
تعاون الوزارة معكم؟
 اود ان ابني ان غـرفـة زراعــة بغــداد منـظمـةمهـنـي ــة م ـســتقل ــة لـيــس ل ــديه ــا أي اجت ــاه او
نـشاط سـياسـي وطبيعـة عملـنا هـو (زراعي –
مهـني) وللغـرفــة نظـامهـا االداري والقـانـوني
واملـالي املـستقل اال انـنا نـنسق عالقـاتنـا ومبا
يخ ـ ــدم الـ ـ ــواقع ال ـ ــزراع ــي مع وزارة ال ـ ــدول ـ ــة
لشـؤون منـظمـات اجملـتمع املـدني بــاعتبـارهـا
الــوزارة املعـنيــة يف بــرمجــة اعمــال املنـظمــات
ونحـن حـ ــري ـصـ ــون جـ ــداً علـ ــى العـمـل وفق ـ ـاً
لتــوجـيه الــوزارة ومبــا يخ ــدم عمـلن ــا ولكـننــا
بـ ــذات الـ ــوقــت نح ـ ــرص علـ ــى أن تـكـ ــون لـنـ ــا
عالقـ ــات طـيـب ـ ــة مع وزارة الـ ــزراعـ ــة وجـمــيع
دوائـرهـا يف احملـافظـات وتـنسـيق العمـل فيمـا
بـيـنـن ــا ملعــاجلــة جـمـيع معــوقــات الــزراعــة يف
الع ـ ــراق والـ ــسعــي ل ـت ـ ــذل ـيـله ـ ــا ك ـ ــال ـت ــصح ـ ــر
واالراضـي الغدقـة (النـزيز) ونحـرص على أن
نكون الـذراع االمين لوزارة الـزراعة وعـملنا ال
يــتق ــاطـع مع عــمل ال ــوزارة وي ـصــب يف نفــس
الهــدف ون ــأمل ان يكــون تعــاون الــوزارة مـعنــا
بنفس املستوى ومبا يخدم املصلحة العامة.

إيبيك اإلماراتية متد أنبوبا للنفط
اخلام بني حبشان والفجرية
ابـ ــو ظـبـي /أ ف ب :مــنحـت
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـ ـ ــارات
ال ـب ـت ـ ـ ــرول ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة
اإلمــاراتيــة (إيبـيك) عقــد
دراس ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدوى ملـ ـ ـش ـ ـ ــروع
إنشاء خط أنابيب للنفط
اخلـام لـشـركـة (تـيبــودين)
الشرق األوسط.
ويـربـط اخلط الـذي يـبلغ
طــوله  350كـيل ــومت ــرا بني
حقـ ــول نفــط حـب ـش ــان يف
أبـو ظبـي مبينـاء الفجـيرة
داخــل دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

نفسها.
وذكـرت (إيـبيـك) أن اخلط
ال ــذي سـتـم ــوله ب ــالك ــامل
سـيتـضمـن منـشـآت أخـرى
م ـشـي ــرة إل ــى أنه ــا تعـت ــزم
االن ـ ـت ــه ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـع
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات اله ـنـ ـ ــدس ـيـ ـ ــة
والفـنـي ـ ــة واالقـت ـص ـ ــادي ـ ــة
اخلـ ــاص ـ ــة بهـ ــذا املـ ـشـ ــروع
اإلسـتراتيجي املهـم بأسرع
وقت ممـكن متـهي ــدا لبــدء
عــملـيـ ــة تــنفـيـ ــذ املـ ـشـ ــروع
بداية العام املقبل.

احلكومة املـرصية ترفع سعر الـبنزين  %30والسوالر %15
قررت احلكومـة املصريـة اعتبارا من
أمـــس االول اجلــمعــــة رفـع سعــــر
الـبنــزيـن ( 90أوكتـني) بنــسبــة %30
وسعر السوالر بنسبة .%15
وزاد سـعـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــزي ــن 90
أوكـتـني لـيـصـبح  1.3جـنـيه
( 0.23دوالر) للتـر ارتفـاعـا
مـن جـنــيه واح ـ ــد ،يف حـني
أصـبح سعــر الـســوالر 0.75
ج ـن ـيـه ارتف ـ ــاع ـ ــا مــن 0.60
جنيه.
وبـررت وكـالــة أنبـاء الـشـرق
األوسـط ال ــرسـمـي ــة اتخ ــاذ
هـ ـ ــذا القـ ـ ــرار بقـ ـ ــولهـ ـ ــا إنه
ي ــأتـي يف ض ــوء م ــا شه ــدته
الفـتــرة األخـيــرة مـن زيــادة
غـيـ ــر مـ ـسـبـ ــوقـ ــة يف أسعـ ــار
الـنفـط ومـضــاعفــاته الـتي
لم تشهد حتريكا ألسعارها
لفـت ــرة ط ــويل ــة ج ــاوزت 15
عــامــا ،مــا زاد ب ـشـكل كـبـيــر
مـن العـبء ال ــذي تـتحــمله
املـ ــوازنـ ــة العـ ــامـ ــة للـ ــدولـ ــة

كدعـم ملواجـهة فـرق السـعر
احلقـيقـي لتـكلف ــة اإلنتــاج
عن سعر البيع.
وأضــافت الـوكـالــة أنه تقـرر
أيـضــا عــدم املـســاس بــسعــر
البنـزيـن  80أوكتني مـراعـاة
حمل ــدودي ال ــدخل ،إض ــاف ــة
إل ــى تع ــويـض اخمل ــاب ــز عـن
فـ ـ ــرق سع ـ ــر ال ـ ـس ـ ــوالر مب ـ ــا
ي ـ ـ ـض ـ ـمـ ــن ث ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــات سـع ـ ـ ـ ـ ــر
الرغيف.
وذك ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األنـ ـب ـ ـ ــاء
املصـرية أن الدراسات أكدت
أن سعــر الــوق ــود يف عمـليــة
الـنقل ال يـتع ــدى  %5فقـط
مـن إجمـالـي تكلفـة الـنقل،
مــا ال يبــرر أي اجتــاه لــرفع
أسعــار الـنقـل نتـيجــة لهــذا
القرار.

الفواكه واخلضار املستوردة تنافس املنتج يف االسواق احمللية

ماذا بعد معرض اعامر العراق
يف (غازي عنتاب)
بغداد /املدى :كان معـرض (بوابة الدخول
الـ ـ ــى الع ـ ــراق) ال ـ ــذي اق ـيــم مــن /6/11-7
 2006يف م ــديـن ــة غ ــازي عـنـت ــاب تـظ ــاه ــرة
اقـتصـاديـة حـاشــدة اسهمـت فيهـا اطـراف
رس ـم ـي ـ ــة ع ـ ــدي ـ ــدة متــثل وزارات الــتج ـ ــارة
والتـخطـيط واملـاليــة ومجمـوعـة مـتنـوعـة
مـن املـن ـظـمـ ــات والهـيـئـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة
مختلفة التوجهات.
ويف الـ ــوقـت الـ ــذي اسهـمــت ثالثـ ــون دولـ ــة
والف شـركـة من ارجـاء العــالم يف املعـرض
تـوزعـت نشـاطـاتهـا يف اضخم تـشكيلـة من
الفعــالـيــات والـصـنــاعــات والـتقـنـيــات ذات
الــصل ــة بعـملـي ــة االعـم ــار ،ك ــان املعـنـي ــون
بــالـش ــأن االقتـص ــادي من تـقنـيني ورجــال
اع ـم ـ ــال وممــثلــني للـجه ـ ــات احلـك ـ ــوم ـي ـ ــة
الع ــراقي ــة يتــوزعــون علــى اقـســام املعــرض
للـ ــوقـ ــوف علـ ــى مـ ــدى حـ ــاجـ ــة الـ ـسـ ــاحـ ــة
العـراقيــة للمـشـاريع واملـنتجـات املعـروضـة
لـكل مــنه ـ ــا يف ض ـ ــوء مـت ــطلـب ـ ــات ب ـ ــرامج
االع ـمـ ـ ــار وال ــنهـ ـ ــوض بـ ـ ــواقع االق ـتـ ـصـ ـ ــاد
العــراقي مبــا يــستــأنف مــسيــرته وعـطــاءه
وفعالياته املتنوعة.

وبــرغم احلجـم الكـبيـر الــذي امتــازت فيه
م ـســاح ــات العــرض مبــا يـعكــس ضخــامــة
امك ــان ــات االع ــداد ملــثل ه ــذه الـت ـظ ــاه ــرة
االقـتـص ــاديـ ــة الفع ــالـ ــة ،لكـنه ــا ت ــأتـي مـن
ضـمــن مجـمـ ــوعـ ــة كـبـيـ ــرة مـن االنـ ـش ـطـ ــة
املمــاثلــة الـتي ضـيفـتهــا بلــدان عــدة مـثل
معـارض شنغهـاي ودبي وكـرمنـشاه وعـمان
التي اهتمـت كلها بتوجهـات اعادة االعمار
يف العـراق مبــا يعكـس لهف اطــراف دوليـة
اقـتصـاديـة عـدة لـدخـول الـسـوق العـراقيـة
حـال تـوفـر الـظــروف املنــاسبــة الستـئنـاف
الفعـاليـات االقـتصـاديـة والعمـرانيـة ،وهـو
مـا يحفز املطـالبة امللـحة باولـويات العمل
علـى استتـباب االمـن ،خاصـة ان االوساط
االقتـصاديـة احملليـة تتـداول بتفـاؤل كبـير
مشـروع قانـون االستثمـار الوطـني الذي -
كمـا يتـردد -وصل الـى مـرحلـة دفـعه لقبـة
الـبرملـان لتـشريـعه بعد ان اجنـزت الوزارات
املعنيـة منـاقشـة بنـوده وتثـبيت املالحـظات
الكـفيلــة بجعلـه معبــراً عن حـاجـة الـواقع
االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي العـ ـ ــراقــي ل ـتـفع ــيل مـ ـ ــواده
ومنطلقاته..

لبنان يؤكد استقرار الوضع االقتصادي والنقدي

ازدحام املركبات صفة مالزمة لشوارع العاصمة املصرية

ب ـي ـ ــروت /أ ف ب :أك ـ ــد وزي ـ ــر
املـاليـة الـلبنـاني جهـاد أزعـور
امس أن الـوضع االقـتصـادي
الــنقـ ــدي مـ ــا زال مـ ـســتقـ ــرا،
لكـنه اعـت ــرف ب ــأن خ ـس ــائ ــر
لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـسـ ـب ــب الـعـ ـ ـ ــدوان
اإلسـرائـيلي تقـدر حتـى اآلن
مبليارات الدوالرات.
وأوضح أزعــور أن احـتـيــاطـي
املـصــرف املــركــزي بــالعـمالت
الـ ــصع ـبـ ـ ــة ي ــبلـغ  13مل ـيـ ـ ــار
دوالر ،وأن ه ـنـ ـ ــاك حت ـ ـس ـنـ ـ ــا
كـبي ــرا يف ميــزان املــدفــوعــات
خالل ع ــام ،مـ ـشـي ــرا إل ــى أن
لدى لـبنان جتـارب واسعة يف
إدارة األزمات.
وأضـاف أن هنـاك صعـوبة يف
إعطـاء رقم محدد عن حجم

بيروت حتت القصف االسرائيلي

األضرار ألن الدمـار يزيد كل
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ،مـ ـ ـش ـي ـ ـ ــرا إل ـ ـ ــى أن
اإلس ـ ــرائ ــيل ـيــني يـ ـ ــواصل ـ ــون
ت ـ ــدمـي ـ ــر املـن ـ ــازل وامل ـص ـ ــانع
واملـ ـسـتـ ــودعـ ــات وال ـطـ ــرقـ ــات
واجلـســور والـبنــى الـتحـتيــة

إضافة إلى شاحنات النقل.
وأشــار الــوزيــر اللـبن ــاني إلــى
خ ـس ــائ ــر اقـتـص ــادي ــة أخ ــرى
تـتـمـثل يف ال ــربح الفــائـت يف
ميـادين السيـاحة والتـصدير
والتجارة والصناعة.

