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إعادة فتح منفذ شلمجة التجاري

وزيرالطرقيعلنعنإعدادالخططاألوليةلبناءجسرشلمجة-العراق

أش��ار وزي��ر الط��رق وبن��اء الم��دن ،محمد
إس�لامي ،الى تأكيد رئي��س الجمهورية على
بن��اء جس��ر ش��لمجة عل��ى نه��ر أرون��د (جنوب
غ��رب الب�لاد) ،وق��ال :ان خط��ط بناء الجس��ر

ال��ذي يبل��غ طول��ه  700مت��ر بي��ن ش��لمجة
والعراق قد تم إعدادها .
وأض��اف الوزي��ر إس�لامي ،أم��س االثنين،
ف��ي مقابل��ة م��ع مراس��ل وكال��ة أنب��اء

في  7أشهر

حجم صادرات السلع اإليرانية إلى
العراق ينمو بنسبة %57
أعل��ن مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناج��م والتج��ارة ،مجتب��ى
خس��روتاج ،إن ص��ادرات الس��لع االيراني��ة ال��ى الع��راق خ�لال األش��هر
الس��بعة الماضي��ة زادت بنس��بة  57بالمائ��ة مقارن��ة مع نف��س الفترة
من العام الماضي.
وأش��ار خس��روتاج ،أم��س االثني��ن ،في مراس��م تكري��م المصدرين
المنتخبي��ن م��ن قبل صن��دوق ضمان الص��ادرات االيرانية ،أش��ار الى

الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) :إن��ه لبناء هذا
الجسر على نهر أروند تم إجراء مشاورات مع
الحكوم��ة العراقي��ة .وأعلن انه س��يزور مدينة
خرمش��هر ف��ي أق��رب وق��ت لتقييم إنج��از هذا

أن سياس��ات اإلكتف��اء الذات��ي الت��ي اعتمدتها اي��ران حققت نجاحاً
أكث��ر م��ن تنمية الصادرات .ولفت رئيس منظمة تنمية التجارة الى
وجود  10آالف ناشط اقتصادي في مجال الصادرات ،وأوضح ان 500
ش��ركة تتولى تصدير  80بالمائة من الس��لع الى خارج البالد ،داعياً
ال��ى االهتم��ام أكث��ر بالش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة ف��ي مجال
الص��ادرات .وأك��د مس��اعد وزي��ر الصناع��ة ان المص��ارف باعتباره��ا
مؤسس��ات للضم��ان المالي ،لها دور ه��ام في مجال ضمان الصادرات؛
مضيف �اً :لك��ن صن��دوق ضمان الصادرات يج��ب أن يكون له دور أكبر
م��ع نظرائ��ه في العال��م في إصدار خطابات الضمان .ونوه خس��روتاج
ال��ى أهمي��ة األس��واق التصديري��ة في الع��راق وأفغانس��تان ،وقال :في
األشهر السبعة األولى من العام االيراني الحالي (بدأ في  21مارس/
آذار  )2018حقق��ت الص��ادرات االيرانية ال��ى العراق نمواً مقداره 57
بالمائ��ة؛ وعل��ى هذا األس��اس فان صندوق ضم��ان الصادرات يجب أن
يفتتح فرعاً له في العراق.

كوريا الجنوبية تحصل على إعفاء من أمريكا بشأن إستيراد النفط اإليراني
قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية،
أم��س االثني��ن ،إن ب�لاده حصل��ت عل��ى إس��تثناء
م��ن الوالي��ات المتح��دة بش��أن اس��تيراد النف��ط
اإليران��ي ،وذل��ك م��ع ب��دء س��ريان العقوب��ات
األمريكية على طهران.
وكوري��ا الجنوبي��ة أح��د أكبر المش��ترين
للنف��ط اإليران��ي ف��ي آس��يا وق��د طلب��ت م��ن

واش��نطن (أقص��ى ق��در م��ن المرون��ة) األس��بوع
الماضي بعد أن ألغت بعض شركات المقاوالت
الكوري��ة الجنوبي��ة عق��وداً مرتبط��ة بالطاقة في
إيران بسبب صعوبات في التمويل.
وقال��ت الوالي��ات المتح��دة ،الجمع��ة ،إنه��ا
ستس��مح بش��كل مؤق��ت لثماني��ة مس��توردين
بمواصل��ة ش��راء النف��ط اإليران��ي عندم��ا تعي��د

ف��رض العقوبات على طهران .وبموجب القانون
األمريك��ي يمك��ن من��ح إس��تثناءات لفت��رة تص��ل
إل��ى  180يوم �اً .وق��ال المس��ؤول -ال��ذي طل��ب
ع��دم نش��ر اس��مه بس��بب حساس��ية الموض��وع:-
إن (البتروكيماي��ات عنصر أساس��ي القتصادنا
وأكدن��ا أنه إذا تأثرن��ا بالعقوبات اإليرانية ،فان
ذلك سيشكل تحدياً خطيراً القتصادنا ككل).

المش��روع .وحول تكلفة المش��روع ،صرح وزير
الطرق :إن إيران والعراق س��يتعاونان إلنش��اء
ه��ذا الجس��ر م��ن أج��ل تس��هيل تدف��ق الن��اس
عند هذه النقطة الحدودية.
وت��م إط�لاق الخط��ة األولية لبناء جس��ر
ش��لمجة-العراق بط��ول  700مت��ر عل��ى نه��ر
أروند ألول مرة في عام  ،2014وذلك لتعزيز
حرك��ة م��رور المركب��ات والقط��ارات بي��ن
البلدي��ن ف��ي المنطق��ة أكث��ر م��ن أي وق��ت
مض��ى .يذكر أن منطقة ش��لمجة الحدودية
تق��ع غ��رب مدين��ة خرمش��هر وه��ي أق��رب
منطق��ة حدودي��ة الى مدينة البص��رة (جنوب
العراق) ،ويتوقع أن يستغرق بناء هذا الجسر
 20شهراً.
وف��ي الس��ياق ،ق��ال مدي��ر منفذ ش��لمجة
ف��ي منطق��ة أرون��د الح��رة :ان المنف��ذ ب��دأ
نش��اطه التج��اري صباح االثني��ن بعد إغالقه
لم��دة  25يوم �اً ،وذل��ك لتواف��د زوار أربعينية
اإلم��ام الحس��ين(ع) م��ن خالل��ه .وأض��اف
ه��ادي عطرف��ة :ان منف��ذ ش��لمجة ت��م إغالقه
أم��ام حرك��ة الش��احنات من��ذ بداي��ة ش��هر
صف��ر وذل��ك لتواف��د زوار أربعيني��ة اإلم��ام
الحس��ين(ع) ،معلن �اً الس��بب بع��دم جهوزي��ة
البن��ى التحي��ة الالزم��ة ف��ي الجان��ب العراقي
الذي كان وراء إغالقه تجارياً.
وأش��ار عطرف��ة الى أن��ه تعبر يومي �اً 300
ش��احنة محمل��ة بم��واد البن��اء والمحاصي��ل
الزراعية المنفذ باتجاه العراق .

الصنی تدعو إلحترام
التعاون التجاري مع إيران
دع��ت وزارة الخارجي��ة الصيني��ة إل��ى
إحت��رام التع��اون التج��اري والقانون��ي له��ذا
البلد مع ايران.
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الصيني��ة ،ه��وا تش��ونينغ ،ع��ن أس��فها إلعادة
فرض الحظر األميركي على ايران.
ول��م توض��ح تش��ونينغ عم��ا إذا كان��ت
أمي��ركا أص��درت إعف��اء لب�لاده م��ن الحظر
االيران��ي؛ لكنه��ا قالت ،في تصريح س��ابق ،ان
بكي��ن س��تواجه الحظر األميرك��ي األحادي
بح��زم وانه��ا تواص��ل عالقاته��ا التجاري��ة
مع ايران.
يش��ار الى أن الرئيس األميركي ،دونالد
ترام��ب ،أعل��ن انس��حابه من اإلتف��اق النووي
بش��كل أح��ادي قب��ل ش��هر ،وأعل��ن ع��ن إع��ادة
فرض الحظر على ايران خالل مرحلتين 90
و 120يوم �اً ،حيث بدأت الحزم��ة الثانية من
الحظ��ر اعتب��اراً م��ن أمس االثنين  5تش��رين
الثاني /نوفمبر.
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نوبخت يعلن زيادة ميزانية العام الجاري بنسبة
 %20في قسم املوارد
أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية ،محمد باقر نوبخت ،عن زيادة الميزانية للعام
االيراني الجاري (بدأ في  21آذار /مارس  )2018بنسبة  20بالمائة في قسم الموارد.
وفي ختام إجتماع لجنة الميزانية والتخطيط والمحاسبات في مجلس الشورى االسالمي
ي��وم األح��د ،قال نوبخ��ت :الهدف من حضوري في هذه اللجنة هو تقديم أداء الميزانية خالل
األش��هر الس��بعة األول��ى م��ن العام االيران��ي الجاري الى أعض��اء اللجنة .وأض��اف :وفق تقارير
الخزانة ورغم عدم تحقق جميع الموارد واإلنفاقات حسب ما تم تحديده في الميزانية؛ ولكن
كان لدين��ا زي��ادة ف��ي الموارد بنس��بة  20بالمائة مقارنة مع األش��هر الس��بعة األولى من العام
الماضي ،رغم الحظر الذي فرضه األعداء.
وتابع نوبخت :الى جانب زيادة  20بالمائة في الموارد ،فقد ازداد اإلنفاق الجاري بموازاة
ذل��ك؛ مبين �اً ان��ه تم دفع  30ألف ملي��ار تومان في قطاع االعتمادات العمرانية خالل األش��هر
الس��بعة األولى من العام الجاري ،في حين ان هذا الدفع بلغ  13ألف مليار تومان في األش��هر
الس��بعة األولى من العام الماضي .وأردف :نس��عى خالل األش��هر المتبقية من الس��نة االيرانية
الجارية (تنتهي  20آذار /مارس  )2019إليجاد االستقرار االقتصادي الالزم.

نظر ًا ألهميته التجارية..

الرئيس األفغاني يتفاوض مع أمريكا إلستبعاد ميناء
جابهار من الحظر

أعل��ن المكت��ب الصحف��ي لرئي��س
الجمهوري��ة األفغاني��ة ،أن الرئي��س األفغان��ي
كان ق��د تفاوض مع وكي��ل وزارة الخارجية
األمريكي��ة ح��ول الحظ��ر األمريكي في نطاق
مين��اء جابه��ار كأح��د المعاب��ر التجاري��ة
الدولية المهمة ألفغانستان.
وأك��د البي��ان الص��ادر عن مكت��ب رئيس
الجمهوري��ة األفغاني��ة ،أم��س االثني��ن ،إن
ه��ذا الموض��وع أثي��ر خ�لال زي��ارة ألي��س ويلز
نائب��ة وزي��ر الخارجي��ة األمريكي��ة لكاب��ول،
ولقائها الرئيس األفغاني محمد أشرف غني
يوم األحد.
وس��بق أن تحدث��ت الرئاس��ة األفغاني��ة
م��ع األميركيي��ن ح��ول كيفي��ة إخ��راج
مين��اء جابه��ار م��ن الحظ��ر واس��تمرار وصول
أفغانس��تان إل��ى هذا الميناء الح��ر في إيران،

وه��ذه النقط��ة مذك��ورة أيض �اً ف��ي اإلع�لان
الرئاس��ي .وتتوق��ع أفغانس��تان أن تس��تبعد
الوالي��ات المتحدة مين��اء جابهار من الحظر
المفروض ضد إيران الستخدامه االقتصادي
ومن أجل االستفادة من هذا المعبر لتحقيق
االزدهار االقتصادي.
يذك��ر أن الهن��د ،الت��ي تعتبر من حلفاء
أمي��ركا ف��ي جن��وب آس��يا وم��ن الجه��ات
المانح��ة ألفغانس��تان ،كان��ت قد اس��تثمرت
ف��ي مين��اء جابه��ار ،وذلك الس��تثمار المزايا
االقتصادي��ة للمين��اء وأيض �اً دع��م االزده��ار
االقتص��ادي ف��ي أفغانس��تان ،وال��ذي يعد أهم
شرط أساسي لتحقيق السالم في أفغانستان،
وان العم��ل العدائ��ي للوالي��ات المتح��دة ضد
الش��عب اإليران��ي ف��ي مجال العقوب��ات يمكن
أن يضر أيضاً بالهند وأفغانستان.

خبير صيني:

إيران ستحبط الحظر بإستقطاب رؤوس األموال من أوروبا

تصنيع  7مخازن نفط عمالقة في إيران بطلب من سلطنة عمان

اإلحتياطي النقدي املصري يرتفع ألكثر من  44مليار دوالر

أعلن مس��اعد ش��ؤون الصناعة والتعدي��ن والتجارة في محافظ��ة جهارمحال وبختياري
عن صناعة سبعة مخازن نفطية عمالقة بسعة  120ألف لتر في مدينة شهركرد الصناعية،
وذلك بطلب من سلطنة عمان.
وب ّين محمد كاظم منزوي ،أمس االثنين ،ان هذا اإلتفاق تم بين أحد المصافي في سلطنة
عم��ان والقط��اع الخاص في محافظة جهارمحال وبختي��اري (جنوب غرب) ويتم صناعتها ومن
ثم إرسالها الى السلطنة .وتابع :ان طول الواحدة منها  11متراً وقطرها 5ر 2متر وتسع لـ120
ألف لتر من السوائل النفطية ومطابقة للمواصفات الدولية .وتقع مدينة هفشجان الصناعية
على بعد  9كيلومتراً من مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.

أعل��ن البن��ك المركزي المصري ،أمس االثنين ،ارتف��اع االحتياطي النقدي األجنبي
لديه إلى  44ملياراً و 501مليون دوالر في أكتوبر الماضي.
وذك��ر البن��ك ،في بيان على موقعه اإللكتروني ،ان صافي االحتياطيات الدولية وصل
إلى 3ر 44501مليون دوالر أمريكي في نهاية أكتوبر .2018
وكان حج��م االحتياط��ي النق��دي ق��د بل��غ 459ر 44ملي��ار دوالر ف��ي نهاي��ة س��بتمبر
الماضي ،و419ر 44مليار في أغسطس الفائت .ويتخذ االحتياطي النقدي المصري اتجاهاً
تصاعدياً منذ تولي عبدالفتاح السيسي الحكم في العام  ،2014حتى وصل حالياً إلى أعلى
رصيد في تاريخه.

قال الخبير في معهد تشاهار الصيني :إن إيران سعت إلى جذب رؤوس األموال من أوروبا،
بهدف إفشال العقوبات األمريكية األحادية ،ونجحت في ذلك.
وأض��اف وان��غ جي��ن ،أمس االثنين ،ف��ي تصريح لموقع (يي.س��ي) الصين��ي :ان ايران قوية
اقتصادياً؛ ورغم انها تواجه اآلن صعوبات ،فانها تكافح من أجل حلها .
وبخص��وص ف��رض الحظ��ر األح��ادي م��ن قب��ل واش��نطن عل��ى إي��ران ،ق��ال جي��ن :إن
ه��دف أمي��ركا ه��و زي��ادة الضغ��وط االقتصادي��ة لع��زل إي��ران وإركاعه��ا؛ لك��ن إيران س��تقيم
عالق��ات تجاري��ة واقتصادي��ة أكث��ر م��ع أوروب��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه .وأض��اف :م��ن المتوق��ع أن
تواص��ل إي��ران ج��ذب المزي��د م��ن المس��تثمرين ورأس الم��ال م��ن أوروب��ا وروس��يا ومناط��ق
آسيوية أخرى.
وكان الرئي��س األمريك��ي ،دونالد ترامب ،قد انس��حب م��ن االتفاق النووي مع ايران في 8
مايو الماضي وإعادة فرض الحظر ضد الجمهورية االسالمية االيرانية.
المس��ؤولون األوروبي��ون أعرب��وا ،ف��ي بي��ان ،ع��ن أس��فهم م��ن إنس��حاب أمي��ركا م��ن خطة
العم��ل المش��ترك الش��املة (اإلتف��اق الن��ووي) ،مؤكدي��ن ان االتف��اق النووي يحظ��ى بأهمية
بالغ��ة ويحظ��ى بتأيي��د جميع أعض��اء مجلس األمن ،كما جاء في الق��رار  2231الدولي وهو
حيوي ألمن أوروبا والمنطقة والعالم برمته.

س��هم بن��ك الري��اض 4ر .%1وخس��ر س��هم
(س��ابك) ،االثني��ن ،ف��ي وق��ت أعلن��ت في��ه
(س��ابك) عن تأس��يس ش��ركة جديدة باس��م
(س��ابك الس��تثمارات المغذي��ات الزراعي��ة)
تجمع فيها حصصها ومساهماتها بشركات
عدي��دة متخصصة بإنتاج باق��ات متنوعة من
المغذيات الزراعية.
وكان اس��تطالع ش��هري تجري��ه رويت��رز
أظه��ر األربع��اء تنام��ي ح��ذر صناديق الش��رق
األوس��ط إزاء س��وق األس��هم الس��عودية بسبب
المخ��اوف م��ن تداعي��ات مقت��ل الصحف��ي
جمال خاشقجي.
وب��اع المس��تثمرون األجان��ب -بمن فيهم
مس��تثمرو دول الخلي��ج الفارس��ي األخ��رى-
األس��هم الس��عودية معظ��م فت��رات أكتوب��ر/
تشرين األول ألسباب منها القلق من أن يضر
مقت��ل الصحفي بعالق��ات الرياض مع الغرب
وأن يفض��ي إل��ى عقوب��ات اقتصادي��ة .وفق��د
مؤش��ر دب��ي الرئيس��ي 4ر %0م��ع هب��وط س��هم
إعم��ار العقاري��ة القي��ادي 3ر ،%1وانخف��اض
سهم بنك دبي اإلسالمي 2ر %0عند اإلغالق.
وأغل��ق مؤش��ر أبوظبي دون تغي��ر يذكر،
في حين واصلت مؤشرات البورصة المصرية
تراجعه��ا لدى اإلغالق مدفوعة بعمليات بيع
م��ن قب��ل المؤسس��ات وصنادي��ق االس��تثمار
العربية واألجنبية.

اآلخرين غيرت الصين ليس نفسها فحسب،
بل واالقتصاد العالمي أيضاً.
وأش��ارت الغ��ارد إل��ى أن الصي��ن تبن��ي
جس��راً نح��و االزده��ار ع��ن طري��ق تحوي��ل
اقتصاده��ا م��ن النم��و المعتم��د عل��ى
االس��تثمارات والتصدي��ر إل��ى النم��و ال��ذي
يضمن��ه االس��تهالك .وتابعت :تبن��ي الصين
جس��را نح��و المس��تقبل ع��ن طري��ق تعزي��ز
التعاون الدولي ،وخاصة في مجال التجارة..
وباس��م صن��دوق النق��د الدول��ي دع��وت كل
األط��راف إل��ى تخفي��ف ح��دة التوت��ر وح��ل
المش��كالت التجاري��ة القائم��ة قب��ل تدمي��ر
النظ��ام التج��اري الحال��ي ..ولتحقي��ق ه��ذه
األه��داف نحت��اج إل��ى المزي��د م��ن التع��اون
الدولي ،وال أقل مما عليه حالياً.
وافتتح معرض إكسبو الدولي للتوريد
()China International Import Expo
أعمال��ه ف��ي ش��نغهاي ،االثني��ن  5نوفمب��ر،
وسيس��تمر حت��ى  10نوفمب��ر .ويش��ارك
ف��ي أعمال��ه أكث��ر م��ن 8ر 2أل��ف ش��ركة
م��ن  130دول��ة ومنطق��ة م��ن جمي��ع أنح��اء
العال��م .كم��ا تش��ارك فيه ش��ركات روس��ية
تمث��ل  5مج��االت اقتصادي��ة ،ه��ي الم��واد
الغذائية ،والمنتج��ات الزراعية ،والصناعات
عالي��ة التقني��ة ،واألجه��زة والس��لع الطبي��ة،
والخدمات والسلع االستهالكية.

سفراء تسع دول أعضاء في
«إكو» يزورون شمال البالد
وص��ل س��فراء تس��ع دول أعضاء ف��ي منظمة
التع��اون االقتص��ادي (إك��و) ال��ى محافظ��ة
مازندان (شمال البالد) للمشاركة في االجتماع
ال �ـ 234للممثلي��ن الدائمي��ن له��ذه المنظم��ة.
وافتت��ح االجتم��اع ،أمس االثني��ن ،بحضور أمين
عام المنظمة هادي سليمان بور ،وكلمة مساعد
محافظ مازندران أحمد حسين زادكان.
وق��ال مس��اعد محاف��ظ مازن��دران ف��ي
الش��ؤون االقتصادي��ة وتعزيز مص��ادر المحافظة
حس��ن خيري��ان ب��ور ،ف��ي حدي��ث لمراس��ل (إرنا):
ان االجتم��اع يه��دف ال��ى تعزي��ز الدبلوماس��ية
االقتصادي��ة وتبيان مكانة مازن��دران االقتصادية
للمش��اركين ف��ي االجتم��اع .وأض��اف :ان ه��ذا
االجتماع يس��تمر يومي��ن ويجتمع خالله ممثلو
ه��ذه ال��دول التس��ع م��ع أمي��ن ع��ام المنظم��ة
ويتفق��دون موان��ئ ومراف��ق المالح��ة البحري��ة
ومنطقة أميرآباد االقتصادية الخاصة.
يذك��ر أن منظم��ة التع��اون اإلقتص��ادي
( )ECOه��ي منظم��ة إقتصادي��ة دولي��ة تض��م
ف��ي عضويته��ا  10دول آس��يوية وته��دف ال��ى
المزي��د م��ن التع��اون اإلقتص��ادي والتنمي��ة بين
ال��دول األعض��اء ،وه��م :جمهوري��ة آذربايج��ان،
أفغانس��تان ،أوزبكس��تان ،إي��ران ،باكس��تان،
تركي��ا ،تركمانس��تان ،طاجيكس��تان ،قرغيزي��ا
وكازاخستان.

بورصة قطر ترتفع بعد تعديالت وزارية؛ واألسهم السعودية تخسر

أغلق��ت األس��هم القطري��ة مرتفعة ،أمس
االثني��ن ،إث��ر تعدي�لات وزاري��ة ،ف��ي حي��ن
اتس��م أداء س��ائر أس��واق المنطق��ة -بم��ا فيها
السعودية -بالضعف.
وأعلن��ت قط��ر -أكب��ر مص��در للغ��از
الطبيع��ي المس��ال بالعال��م -تعيي��ن مدي��ري
أكب��ر بنوكه��ا وش��ركتها الوطني��ة للنفط
ف��ي منصبي��ن وزاريين مهمين ،ف��ي أول تغيير
وزاري منذ أوائل .2016
وأعلن��ت الدوح��ة أيضاً عن إعادة تش��كيل
مجلس��ي إدارة ش��ركة قط��ر للبت��رول الت��ي
تديرها الدولة وجهاز قطر لالس��تثمار تاس��ع

أكب��ر صن��دوق ث��روة س��يادي ف��ي العال��م
بأص��ول تبل��غ نح��و  300ملي��ار دوالر .وأغل��ق
المؤش��ر الع��ام القط��ري مرتفع �اً 5ر %0إل��ى
 10331نقط��ة ،حي��ث قف��ز س��هم صناع��ات
قط��ر المنتج��ة للبتروكيماوي��ات والمع��ادن
واألس��مدة 4ر ،%1ومص��رف قط��ر اإلس�لامي
1ر ،%1وبنك قطر الوطني 8ر.%0
وف��ي الس��عودية ،تراج��ع المؤش��ر
الرئيس��ي 4ر %0م��ع انخفاض أس��هم ذات ثقل
مث��ل مص��رف الراجح��ي ال��ذي فق��د 7ر،%0
والش��ركة الس��عودية للصناع��ات األساس��ية
(س��ابك) الت��ي فق��دت 5ر ،%0ف��ي حي��ن ن��زل

خالل إفتتاح أول معرض إكسبو دولي
للتوريد في شنغهاي

الغارد :التغيرات
اإلقتصادية في الصني
غيرت اإلقتصاد العاملي كله
أعلن��ت رئيس��ة صن��دوق النق��د الدول��ي،
كريس��تين الغارد ،أن التغيرات االقتصادية
ف��ي الصي��ن غي��رت لي��س الحي��اة الداخلي��ة
له��ذا البل��د فحس��ب ،ب��ل واالقتص��اد
العالمي كله.
وقال��ت الغ��ارد ،ف��ي كلم��ة ألقته��ا ف��ي
مراس��م افتت��اح أول مع��رض إكس��بو دول��ي
للتوريد ( )CIIEفي ش��نغهاي :بدأت الصين
من��ذ  40عام �اً بناء جس��ر نحو س��ائر العالم
ع��ن طريق فت��ح اقتصاده��ا وتش��جيع إجراء
اإلصالح��ات الت��ي غي��رت حي��اة وق��درات
مئ��ات ماليي��ن الن��اس هن��ا وخ��ارج الصي��ن
على حد سواء.
وأضاف��ت :بفض��ل تغيي��ر نفس��ها ع��ن
طريق التجارة والعمل المضني والتعلم من

