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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

سوريون يعزفون عن شرب «القهوة» الرتفاع 
أسعارها وشراؤها أصبح بـ «ربع األوقية» و«الغلوة»

مقتل قيادي في حزب البعث في درعا

«النواب» يوافق على تفعيل اخلدمة السريعة 
الستخراج جوازات السفر بالقنصليات املصرية

«مصر للطيران» تستأنف
رحالتها بني القاهرة وموسكو 

اعتبارًا من ١٥ أبريل

وكاالت: اســتهدف مجهولون أمني شعبة 
حزب «البعث» فريد عمارين أمام مقر احلزب 
في مدينة نوى غربي محافظة درعا، ما أسفر 

عن مقتله على الفور.
وقالت وكالة األنباء الســورية ســانا إن 
«مسلحني اثنني يركبان دراجة نارية اعترضا 
سيارة أمني الشعبة فريد محمد العمارين أمام 
مقر الشــعبة في نوى وبعد توقف السيارة 
أنزاله منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة ما 

أدى إلى استشهاده وفرا بسيارته».
وأشارت إلى أن مشفى نوى الوطني استقبل 
العمارين وقد فارق احلياة جراء إصابته بعدة 

طلقات نارية في القلب والصدر والساقني.
مــن جانبهــا، قالــت شــبكة «اإلعــالم 

اإللكترونــي» املوالية، عبر «فيســبوك»، إن 
األشــخاص الذين استهدفوا عمارين سرقوا 
سيارته بعد أن أردوه قتيال، ثم الذوا بالفرار 
من املنطقة، وهو ما أكدته شــبكة «مراســل 

نوى» احمللية.
وفــي الســياق، ذكرت «ســانا» أن عبوة 
مفخخة زرعها مجهولون انفجرت بســيارة 
خاصة في مدينة قطنا بريف دمشق اجلنوبي 

الغربي ما أدى إلى احتراقها.
وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق 
أن «عبوة مفخخة انفجرت بســيارة خاصة 
كانت مركونة بالقرب من مبنى املالية مبدينة 
قطنا بالريف اجلنوبي الغربي ما تسبب في 

احتراق السيارة وأضرار بسيطة باملكان».

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

صرحت النائبة شــيماء حالوة، عضو 
مجلس النواب عن املصريني في اخلارج، بأن 
جلنة املقترحات والشكاوى مبجلس النواب 
قد وافقت على االقتراح برغبة املقدم منها 
بشأن تفعيل اخلدمة السريعة الستخراج 
جوازات السفر وكل املســتندات الرسمية 

بالقنصليات املصرية باخلارج.
وأكملــت حالوة أنها قد تقدمت باقتراح 
برغبة ومتت مناقشته واملوافقة عليه من قبل 
جلنة املقترحات والشكاوى مبجلس النواب 
بشــأن ســرعة إنهاء مصالح املواطنني في 
اخلارج بالتعاون مع أجهزة الدولة املختلفة، 
حيث ان املصريني في اخلارج يعانون من 

التأخر الشــديد في تســلم مستنداتهم من 
القنصليــات ممــا يؤثر ســلبا عليهم، وان 
هذه التأخيرات تؤدي الى خسارة البعض 

لوظائفهم.
 وأردفت: ان هذه التأخيرات تؤدي الى 
إغالق احلســابات البنكية للبعض، ودفع 
غرامات كبيرة لدول اإلقامة، وتعرض األسر 
الى مشاكل في السكن واملدارس والعالج.

وأضافــت حالوة أنه متت املوافقة على 
تفعيل خدمة ســريعة الستخراج جوازات 
السفر وكل املستندات الرسمية بالقنصليات 
املصرية باخلارج. وأوصت اللجنة بإدراج 
تنفيذ هــذا االقتراح باخلطــة املالية لعام 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، وإحالته الى احلكومة التخاذ 

ما يلزم للتنفيذ.

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحالتها اجلوية 
املباشــرة بني القاهرة وموسكو مبعدل رحلة واحدة يوميا 
رقم MS٧٢٩/ MS٧٣٠ اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل املوافق 
.٨٠٠-B١٥ أبريل ٢٠٢٢ وذلك على منت طائراتها البوينج ٧٣٧
وناشــدت مصر للطيران في بيــان عمالئها الذين لديهم 
حجوزات ســابقة والعمالء الراغبني في السفر بني القاهرة 
وموســكو االتصال مبركز خدمة العمــالء ١٧١٧ أو التواصل 

مع وكالء السياحة والسفر املعتمدين.
وأهابت مصر للطيران عمالئها إلى ضرورة اتباع اإلجراءات 
 PCR الصحية الالزمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء حتليل
بنتيجة سلبية قبل موعد إقالع الرحلة بـ٤٨ ساعة على األكثر. 

وكاالت: لم تتأخر القهوة وهي املشروب 
األكثر شــعبية بني الســوريني الى جانب 
الشاي، في االنضمام إلى باقي السلع التي 
تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا، يتراوح بني 
٣٠ ألف ليرة و٤٥ ألفا للكيلو وهناك ماركات 
أسعارها مرتفعة جدا وذلك حسب نوع النب، 
ما اضطر مواطنني من ذوي الدخل احملدود 
للعزوف عن شــراء القهوة إال بـ «الغلوة» 
وهي مقدار فنجان أو فنجانني اثنني ال أكثر، 

بحسب صحيفة «الوطن» احمللية.
وحسب آراء مواطنني، فقد بدأت القهوة 
بالغليان في السوق بأسعار كاوية تتراوح 
فيها األوقية الواحدة ٦- ٩ آالف ليرة، فال 
قدرة للراتب احلكومي أن يحتويها، خاصة 
إذا كان شاربوها من محبي نكهة الهال الذي 
بات يحسب له حساب في ميزان باعة النب 

لغالء سعره.
وتســاءل مواطنون عن أسباب ارتفاع 
أسعار القهوة التي وكما ذكروا أنها تستورد 
من البرازيل وليس من أوكرانيا، فما احلجة 
اجلديدة وراء غالئها لهذه األرقام في الوقت 

احلالي؟
ونقلت الصحيفة عن صاحب محل بيع 
القهوة، أن مبيعاتهــا تراجعت مع ارتفاع 
ســعرها، التــي وكمــا وصفها قــد دخلت 
البورصة كما باقي املواد في السوق، مشيرا 
إلى أن غالء القهوة عاملي وليس محليا فقط.

وذكر بائع النب أن الناس باتت تشتري 
بربع األوقيــة ومنهم من يطلب شــراءها 
بقيم ماديــة قليلة «حطلــي بألفني ليرة» 
وهكذا حسب املبلغ املتوافر لدى املشتري، 
مشيرا إلى أن استهالك القهوة يقل في شهر 

رمضان بشكل عام.
وحول األسعار، بني أن سعر كيلو النب 
يبــدأ مــن ٢٥ ألف ليرة للنــوع الڤيتنامي 
والنوع الهنــدي، ويليــه البرازيلي بـ ٣٠ 
حتى ٣٤ ألف ليرة للكيلو، في حني يسجل 
أعلى سعر للنب الكولومبي حيث يتجاوز 
ســعره ٤٥ ألف ليرة، مبينا أن سعر كيلو 
القهوة قبل نحو ثالثة أعوام لم يكن يتجاوز 
١٢ ألــف ليرة للنخب األول، وباقي األنواع 

أعالها ٨ آالف ليرة فقط.

مدبولي يوّجه بسرعة إطالق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»:
عنصر جذب لالستثمار األجنبي ورسالة اطمئنان للمحلي

احلراك الديبلوماسي اخلليجي يقلق املمانعني
وحديث عن تعديل موعد زيارة البابا يثير القلق على االنتخابات

القاهرة ـ هالة عمران

أشــار رئيــس مجلــس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي 
إلى انعقاد اللجنة الوزارية 
العليا للحج، التي مت خاللها 
التوافــق على مجموعة من 
الضوابــط، مــن بينها عدم 
الســماح باحلج على نفقة 
الدولــة أو أي مــن اجلهات 
التابعــة لها هــذا العام، مع 
اقتصار احلج هذا العام على 
حج الفريضة ملن لم يسبق 
له احلــج، وأن تقوم وزارة 
الصحــة والســكان بوضع 
ضوابــط صحيــة ملــن هم 
أكثر عرضة ملخاطر العدوى 

لتجنب سفرهم هذا العام.
وتطــرق مدبولي، خالل 
اجتمــاع احلكومــة امــس، 
إلى «وثيقة سياســة ملكية 
الدولة»، مؤكــدا أن اآلليات 
التي تتضمنها سيكون لها 
أثر إيجابــي واضح يتمثل 
في كونها رســالة اطمئنان 

بيروت - عمر حبنجر

الديبلوماسية اخلليجية، 
مازالت محور احلراك السياسي 
في لبنان منذ االعالن عن عودة 
الكويــت واململكــة  ســفيري 
العربية السعودية الى بيروت. 
الســفير الكويتــي عبد العال 
القناعي، زار دار الفتوى ناقال 
للمفتي الشــيخ عبد اللطيف 
دريان حــرص الكويت الدائم 
على ما هو األفضل للبنان. ثم 
زار وزيــر اخلارجية عبداهللا 

بو حبيب.
الســفير الســعودي وليد 
البخــاري، زار بــدوره امــس 
أيضا رئيس احلكومة السابق 
متام ســالم، وســيزور اليوم 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عــون، ضمــن جولة تشــمل 
الرئيسني نبيه بري وجنيب 
ميقاتي وكل الشخصيات التي 
لبت دعوته لالفطار في دارته 
بـ«اليرزة»، شــرقي العاصمة 
بيروت أمس األول، وابرزهم 
رئيســا اجلمهورية السابقان 
أمني اجلميل وميشال سليمان، 
ورئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتــي ورئيســا احلكومــة 
السابقان فؤاد السنيورة ومتام 
سالم و(ال ٣ جي) السياسي، 
وليد جنبالط وسمير جعجع 
وســامي اجلميــل وعــدد من 
النواب وفي طليعتهم السيدة 
بهية احلريري. وحضر وزير 
الزراعة عباس احلاج حســن 
ممثال رئيــس مجلس النواب 

نبيه بري.
وقال البخــاري: «لم يكن 
هنــاك قطــع للعالقــات مــع 
لبنان إمنا إجراء ديبلوماسي 
للتعبير عن موقف كان مسيئا 
للمملكة ودول مجلس التعاون 

اخلليجي».
وأضــاف «ان مرتكــزات 
السعودية ال تسمح لها بالتدخل 
في األمور السيادية، ونحترم 
اإلجــراءات واالســتحقاقات 
النيابية والرئاسية، ونتمنى 

لإلصالحات احلكومية التي 
تتبناها الدولة املصرية.

إلى ذلــك، وافق مجلس 
الوزراء على مشروع قانون 

بشأن حظر زواج األطفال.
ونص مشــروع القانون 
على أنه ال يجوز توثيق عقد 
الزواج ملن لــم يبلغ ثماني 
عشــرة ســنة ميالدية، وال 

احلكومة ان زيارته للسعودية 
التي اعلن عنها أمس األول هي 

ألداء العمرة.
أما رئيس القوات اللبنانية 
د. سمير جعجع، فاعتبر أنه 
ال هــدف للتيار احلر ســوى 
انتخاب جبران باسيل رئيسا 
للجمهوريــة بعد عمــه، على 
طريقة «وداوني بالتي كانت 

هي الداء...»
وقال:«أريــد التوجــه الى 
كل اللبنانيني، وباألخص الى 
الناخــب الشــيعي:» صديقك 
من يسعى لعمل دولة فاعلة، 

وليس الذي دمر اقتصادك».
الســفيرة  جهتهــا،  مــن 
األميركيــة رحبــت بعــودة 
الســفير الســعودي، مشيرة 
الــى ان التعاون بني الواليات 
املتحدة األميركية والسعودية 
سيســتمر، ومنوهة بوصول 
لبنــان الى اتفــاق مبدئي مع 
صندوق النقد الدولي، وأكدت 
ان واشــنطن ســتكون جزءا 
من احلل لعودة االقتصاد الى 
مساره الصحيح، وانه ستتم 
مناقشــة دعــم اجليــش فــي 
الواليات املتحدة والكونغرس 
لبسط سيطرته، وهذا يشكل 

حتديا لنا.

أرقــام ٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩ من 
قانون العقوبات، بعد صدور 

حكم نهائي باإلدانة.
ويعاقب باحلبس مدة ال 
تقل عن سنة، وغرامة ال تقل 
عن خمسني ألف جنيه، وال 
تزيد على مائتي ألف جنيه، 
كل مــن تزوج أو زوج ذكرا 
أو أنثــى، لم يبلغ أي منهما 
ثماني عشــرة ســنة، وقت 
الــزواج، وتقضــي احملكمة 
على احملكــوم عليه إذا كان 
مأذونــا أو موثقا أو وصيا 
على الطفل بالعزل، وإذا كان 

وليا عليه بسبب الوالية.
كمــا يعاقــب باحلبــس 
مدة ال تقل عن ســتة أشهر، 
وغرامة ال تقل عن عشرين 
ألــف جنيــه، وال تزيد على 
خمسني ألف جنيه، والعزل، 
كل مأذون أو موثق منتدب 
خالف نص املادة ٢ من هذا 
القانون، اخلاصة باإلخطار 
عن واقعات الزواج العرفي 
الذي يكون أحد طرفيه طفال.

شو بدن يحكو». 
وعلــى الرغم مــن قرقعة 
األســلحة االنتخابيــة في كل 
مــكان علــى قاب قوســني أو 
أدنى من اليوم االنتخابي في 
١٥ مايــو، فــإن أحزابا وقوى 
كبرى ما زالت على خشــيتها 
من تطيير االنتخابات في ربع 
الســاعة األخير على خلفيات 
متعددة. وضمن هذه اخللفيات 
قول وزير اخلارجية بو حبيب 
لقناة «ام تي في» أن التشكيالت 
الديبلوماسية التي يطالب بها 
البعض، حتى لو وقعت اليوم، 
فلن تنفذ قبل يوليو، أي بعد 
موعد االنتخابات وأن املسألة 
اآلن هي في متويل مصاريف 

االنتخابات في اخلارج.
ونقلت إذاعــة لبنان احلر 
عن مصادر سياسية، أنه رغم 
كل التحضيرات والتطمينات 
والتأكيدات فإن أحدا ال ميلك في 
لبنان اخلبر اليقني حال إجراء 
االنتخابــات من عدمه، فالبلد 
مفتــوح علــى كل االحتماالت 
بني ساعة وأخرى، حيث يخلق 

اهللا ما ال تعلمون.
وعن جريدة نداء الوطن، 
أن املخاطر احملدقة بالســاحة 
الداخلية، تندرج من احتمال 
االنفجــار  فتيــل  اشــتعال 
االجتماعــي، مــرورا بإمــكان 
حصــول أحــداث امنية، على 
األرض وصــوال إلــى توتيــر 
األوضــاع علــى احلــدود مع 
إســرائيل، الســيما ان وزيــر 
الدفاع اإلسرائيلي لم يستبعد 
هذه الفرضية، حني اكد ان هناك 
خطر اتســاع رقعة التصعيد 
ليشمل شــن حملة عسكرية 
واســعة فــي غــزة، او بعض 

األحداث في لبنان.
واضافة الى كل ذلك مؤشر 
جديــد متثــل باملعلومات عن 
اجتاه لدى الڤاتيكان لتعديل 
موعد زيارة البابا فرنســيس 
الى لبنان املقرر في ١٣ يونيو، 
بداعي عزمه زيــارة بطريرك 

القدس لألرثوذكس.

يجوز التصادق على العقد 
املذكــور، كمــا أجــاز لذوي 
الشأن أن يقدموا طلبا على 
عريضة إلى رئيس محكمة 
األســرة، بصفتــه قاضيــا 
لألمور الوقتية لإلذن بتوثيق 
عقد زواج من لم تبلغ ثماني 
عشــرة ســنة فــي اجلرائم 
املنصوص عليها في املواد 

األمــني العام حلــزب اهللا 
السيد حسن نصر اهللا اعتبر 
«ان الفريــق اآلخــر يخوض 
معركة احلصول في احلد األدنى 
على الثلث الضامن»، وقال: «ان 
احلصــول على الثلثني، ليس 
هدف فريقنا السياسي ونحن 
اليوم يحق لنا ان نتهم السفارة 
األميركية وقوى سياسية في 
الفريق اآلخر بأنها ستعمل على 

تعطيل اجراء االنتخابات».
وأشار نصر اهللا الى دخول 
«مال انتخابــي كبير. وما لم 
يقله نصر اهللا بصراحة، جهر 
به النائب حسني احلاج حسن، 
في لقــاء انتخابي في بعلبك، 
حيــث اعتبــر ان التصويــت 
لالئحة القــوات اللبنانية هو 
تصويت لألميركيني وألعداء 
املقاومة، ألن القوات هي رأس 
احلربة فــي مواجهة املقاومة 
وحزب اهللا. وهي املســؤولة 
عــن مجــزرة الطيونــة (عني 

الرمانة)».
وبالــغ رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد في 
التهجم على اآلخرين، عندما 
وصــف املعارضــني حلزبــه 
«بالصيصان» وذلــك بقوله: 
«بدنا نشــوف ها الصيصان 

«ال حج على نفقة الدولة أو أي من اجلهات التابعة لهذا العام.. واحلبس والغرامة لكل من تزوج أو زّوج أطفاالً أقل من ١٨ عاماً»

القناعي بني دار الفتوى و«اخلارجية» والبخاري في بعبدا اليوم

جانب من اجتماع احلكومة املصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي

دمار من جراء االنفجار في مركز كشافة الرسالة االسالمية التابعة حلركة امل في بلدة بنعفول قضاء صيدا (محمود الطويل)

للمستثمر احمللى، وعنصر 
جذب لالســتثمار األجنبي، 
كمــا تســهم فــي تعزيــز 
الدولية،  ثقــة املؤسســات 
باعتبارهــا متثــل خطــة 
متكاملــة تســتهدف متكني 
القطــاع اخلــاص وتنظيم 
تواجد الدولة في النشــاط 
االقتصادي، وذلك استكماال 

علــى اجلميــع خوضها وفق 
الكفاءة ويهم اململكة االهتمام 
باللبنانيــني واالنســان فــي 

لبنان».
وأكد ان«اململكة ال تتدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة إمنا 
العــودة أتــت وفق مشــاريع 
مشــتركة وســنتحدث عــن 
مشاريع مشتركة بني فرنسا 
والســعودية لتقــدمي الدعــم 
اإلنســاني واالســتقرار فــي 
لبنان وهناك جلنة حتضيرية 
مشــتركة لتنفيــذ املشــاريع 
ألن لبنان والشــعب اللبناني 
يستحقان ألن الوضع صعب 

جدا في هذه املرحلة».
بدوره، قال جنيب ميقاتي 
ردا على سؤال: «لم أشعر يوما 
بأن اململكة العربية السعودية 
أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي 
لبناني، فنحن نعلم متاما أن 
اللبنانيــني املوجوديــن فــي 
العربية الســعودية  اململكــة 
محاطون بكل رعاية واهتمام 
من قبــل القيادة، وأنــا بإذن 
اهللا ســأقوم بزيارة للمملكة 
العربية السعودية قريبا جدا، 
التاريــخ  وإذا أردمت معرفــة 
خالل شهر رمضان املبارك». 
والحقا أوضحت مصادر رئيس 

املفتي دريان: مبادرة الكويت كانت اخلطوة 
األولى إلعادة العالقات األخوية مع اخلليج

بيروت ـ خلدون قواص

ثّمن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان 
عاليــا املبادرة التي قــام بها وزير خارجية 
الكويت الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بالتعاون 
مع األشقاء العرب في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي، والتي كانت اخلطوة 
األولــى نحو إعــادة العالقــات األخوية بني 
لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس 
التعاون، وقال خالل استقباله في دار الفتوى 
ســفيرنا في بيروت عبد العال القناعي، إن 
الكويت على الدوام مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي محتضنة قضايا العرب واملسلمني 
وعلى وجه اخلصوص قضايا لبنان وشعبه.

وحمــل املفتــي دريان الســفير القناعي 
شــكره الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا 

على وقوفهم الى جانب اللبنانيني في شتى 
املجاالت، وأكد على الدور الريادي الذي تقوم 

به الكويت في لبنان واملنطقة العربية.
ووجه حتية محبة واحترام لكل األشقاء 
العرب، مؤكدا لهم ان لبنان كان وســيبقى 
وفيــا وصادقــا وحريصــا علــى مصلحته 
الوطنية وعلى مصاحلهــم، والكويت على 
الدوام رائدة في مللمة اجلرح العربي لتوحيد 
الصف والكلمة ملجابهة التحديات اإلقليمية 

والدولية التي تهدد منطقتنا العربية.
وقدم السفير القناعي لسماحته التهاني 
بشــهر رمضــان املبــارك، وأكــد لــه محبة 
الكويتيني للشعب اللبناني الشقيق، ووقوف 
الكويت الى جانب لبنان في محنته، متمنيا 
أن يعم االســتقرار واالزدهار في لبنان وان 

حتل أزماته.

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال في دار الفتوى سفيرنا لدى لبنان عبد العال القناعي (محمود الطويل)

عون: العمل لن يتوقف لتحقيق التعافي
خالل املدة املتبقية في واليتي

٢١٨ مليون دوالر صادرات إيرانية إلى سورية

عواصم ـ وكاالت: قال الرئيس اللبناني 
ميشــال عون إنه لن يتوقف عن العمل من 
أجل حتقيق التعافي خالل املدة الباقية في 
واليتــه التي تنتهي فــي ٣١ أكتوبر املقبل، 
داعيا اجلميع إلى العمل من أجل الصعود من 
الهاوية نتيجة ضعف اإلنتاج في االقتصاد 

اللبناني.
جاء ذلك خالل لقائه امس وزير الصناعة 
جورج بوشــكيان يرافقه وفــد من أعضاء 
مجلس اإلدارة اجلديد جلمعية الصناعيني 
برئاسة سليم زعني بقصر الرئاسة في بعبدا.

وأضاف عون أن القطاع الصناعي هو في 

طليعة القطاعات التي تعول عليها الدولة 
للتعافي، معربا عن أمله في أن يكون هناك 
ازدهار للمنتجات الصناعية مبا يسهم في 
عــودة االزدهار، مشــيرا إلى أن االتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولي من شــأنه أن يدفع 

قدما في هذا االجتاه.
وأوضح أن قطار اإلصالحات سينطلق 
لكي يبدأ تنفيذ االتفاق ويبدأ الصندوق في 
مساعدة لبنان، حيث تعود الدورة االقتصادية 
إلى الدوران مــن جديد، مؤكدا أهمية إقرار 
قانون الكابيتال كونترول وتنفيذه، إضافة 

إلى التدقيق اجلنائي.

وكاالت: كشفت اجلمارك اإليرانية عن 
أن «الصادرات االيرانية إلى سورية خالل 
العام املنصرم» بحسب التقومي الفارسي، 
«بلغ نحــو ١٣٣ طنا، بقيمــة ٢١٨ مليون 
دوالر»، في وقت باتت املنتجات اإليرانية 

تغزو السوق السورية.
وأوضــح املتحــدث باســم اجلمــارك 
االيرانيــة روح اهللا لطيفي أنه «مقارنة 
بالعام املاضي، شهدت الصادرات اإليرانية 

إلي ســورية منوا بنســبة ٦٪ في الوزن 
و٧٩٪ فــي القيمة». ولفت لطيفي إلى أن 
«حجم االســتيراد من سورية خالل هذه 
الفترة بلغ من حيث الوزن نحو ٢٩٥ ألف 
طن، بقيمة ٣٠ مليون دوالر، وشهد منوا 
بنسبة ٥٥٪ في الوزن، و٧٣٪ في القيمة».
وســبق أن قــدرت منظمــة التنميــة 
التجارية اإليرانية ارتفاع قيمة الصادرات 
من إيران إلى سورية بنسبة تصل إلى ٧٣٪.


