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قائد الثورة يصدر تعليمات بشأن تعزيز العملة الوطنية
وحفظ إستقاللية البنك املركزي

أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي
«عبدالناصر همتي» عن إصدار قائد الثورة
االس�لامية آي��ة اهلل الس��يد عل��ي الخامنئ��ي

مسؤول إيراني ينفي
إنسحاب الهند من مشاريع
تنمية جابهار
نف��ى مس��اعد الش��ؤون البحرية في مؤسس��ة
الموان��ئ والمالح��ة االيراني��ة ،هادي حق ش��ناس،
إنس��حاب الهند من مش��اريع تنمية ميناء جابهار،
مؤك��داً مواصل��ة مش��اريع البن��ى التحتي��ة ف��ي
ميناء الشهيد بهشتي.
وح��ول تداعي��ات الهج��وم اإلرهاب��ي األخي��ر
ف��ي جابهار ،أش��ار حق ش��ناس ال��ى أن هذا الهجوم
كان مج��رد فرقع��ة حدث��ت أمام مقر ق��وى األمن
الداخل��ي وال صل��ة ل��ه بمين��اء جابه��ار .ون��وه حق
شناس الى أنه جرى يوم الخميس الماضي افتتاح
ع��دد م��ن المش��اريع االعتيادي��ة وال عالق��ة له��ذا
الهج��وم بإفتت��اح تل��ك المش��اريع ،قائ� ً
لا :كان
مش��روعنا الرئيس��ي هو تدش��ين المرحل��ة األولى
من مشروع توسعة ميناء الشهيد بهشتي بحضور
رئيس��ي اي��ران وأفغانس��تان ورئي��س وزراء الهن��د،
حي��ث ل��م يقع أي ح��دث أمني في ي��وم افتتاح هذا
المشروع ولمس الجميع األمن المثالي في ايران.
وأوضح مساعد الشؤون البحرية في مؤسسة
الموان��ئ والمالح��ة ان «المؤسس��ة ل��م تعتب��ر
هج��وم يوم الخمي��س حدثاً مهماً ،فه��و ال يرتبط
بتوسعة ميناء جابهار وال بمستقبل هذه المدينة
ومش��اريع البن��ى التحتي��ة لمؤسس��ة الموان��ئ
والمنطقة الحرة».

تعليم��ات بش��أن تعزي��ز العمل��ة الوطني��ة
وحفظ إستقاللية البنك المركزي.
وأك��د همت��ي أم��س الس��بت ،خ�لال

اجتم��اع م��ع م��دراء البن��وك االيراني��ة ،أن
البن��ك المرك��زي والنظ��ام المصرف��ي
يس��خران جمي��ع إمكانياتهم��ا اإلداري��ة

تنفيذ مشاريع سككية جديدة شمال إيران
أعلن وزير الطرق وبناء المدن ،محمد إس�لامي ،عن تنفيذ مش��اريع س��ككية جديدة في
شمال البالد.
وق��ال الوزي��ر اس�لامي ،في تصري��ح أدلى به يوم الجمعة للصحفيي��ن في محطة اينجة
برون قرب حدود تركمانس��تان (ش��مال ش��رق ايران) :ان مش��روع كهربة سكة حديد اينجة
برون-كرمس��ار يجت��از مراحل��ه النهائي��ة وال��ذي تنف��ذه ش��ركة روس��ية ،حي��ث يت��م إزال��ة
العقبات الحقوقية.
ولف��ت وزي��ر الط��رق الى إزالة العقبات القائمة على مش��روع مد س��كة حديد كركان-
كنبد-مشهد؛ موضحاً ان هذا الخط السككي سيستخدم لنقل المسافرين ،باإلضافة الى
البضائع الزراعية والمنجمية في منطقة ش��مال ش��رق البالد ،لذلك فان تنفيذه يكتس��ب
أهمية اقتصادية.
وأش��ار اس�لامي ال��ى مصادق��ة مجل��س ال��وزراء عل��ى تأس��يس صن��دوق لتنمي��ة النق��ل
والمواص�لات ف��ي الب�لاد؛ موضح �اً ان الرأس��مال اإلبتدائ��ي له��ذا الصن��دوق يبل��غ 190
أل��ف ملي��ار ري��ال .ون��وه ال��ى أن ه��ذا الصن��دوق يت��م تأسيس��ه لدع��م مش��اريع قط��اع النق��ل
والمواص�لات ف��ي الب�لاد؛ مبين �اً ان القط��اع الخ��اص يس��تطيع المش��اركة والتع��اون ف��ي
هذا المجال.
من جانبه ،أعلن مساعد الشؤون الفنية والبنى التحتية في شركة السكك الحديد،
ان مد ش��بكة س��ك الحديد بين محافظتي قزوين وجيالن (ش��مال البالد) يحظى بأهمية
اقتصادية بالغة كونها تربط شبكة السكك الحديد االيرانية بمنطقة القفقاز.
وأوض��ح مازي��ار يزدان��ي ،يوم أم��س ،إن عمليات مد س��كك الحديد بي��ن قزوين وجيالن
ستس��تكمل خ�لال الش��هرين القادمي��ن .وأض��اف :ان��ه م��ن المتوق��ع أن يس��هم تدش��ين ه��ذه
الشبكة في تطوير ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى وروسيا أو ممر الـ« شمال-جنوب»
نحو منطقة الخليج الفارسي.
م��ن جانب��ه ،لف��ت مس��اعد وزي��ر الط��رق وبن��اء الم��دن «خي��راهلل خادم��ي» ،ف��ي حدي��ث
لمراس��ل (إرنا) ،الى أهمية خط س��كك الحديد بين قزوين ورش��ت في ترانزيت الس��لع عبر
مم��ر الـ«ش��مال-جنوب» ،وق��ال :ان هذا المش��روع يعد مش��روعاً وطنياً سيس��تخدم لتصدير
وترانزي��ت الس��لع م��ن الخلي��ج الفارس��ي ال��ى روس��يا ودول آس��يا الوس��طى وأوروب��ا ،لذل��ك
يحظى ببالغ األهمية للجمهورية االسالمية االيرانية .

والتقني��ة لتحقي��ق تطلع��ات قائ��د الث��ورة
االس�لامية بش��أن تعزي��ز العمل��ة الوطني��ة
وحفظ إستقاللية البنك المركزي.
في س��ياق آخ��ر ،أعلن محاف��ظ البنك
المرك��زي ان��ه ونظ��راً لالس��تقرار النس��بي
في س��وق العملة وبرامج البنك المركزي
لتعزي��ز قيم��ة العمل��ة الوطني��ة تدريجي �اً،
ف��ان الوق��ت ح��ان اآلن ليتص��در االهتم��ام
الج��اد باإلنتاج والنم��و االقتصادي أولويات
السياسات االقتصادية للبالد.
وكت��ب همت��ي ،الجمعة ،على صفحته
ف��ي موق��ع (انس��تغرام) :ان��ه ف��ي الظ��روف
الراهن��ة يع��د تركي��ز البن��وك الج��اد عل��ى
سبل ضمان االستثمارات في عملية اإلنتاج
أم��راً مفصلي �اً .وتاب��ع :ان إص�لاح النظ��ام
المصرفي للب�لاد يعد ضرورة ملحة وفورية
تس��تدعي تجن��ب إضع��اف المص��ارف الت��ي
تس��هم في س��د تس��عين بالمئة م��ن حاجتنا
للتموي��ل .وأك��د ض��رورة تغيير السياس��ات
النقدية بش��كل هادف من أجل رفع مس��توى
أداء هذه السياسة.
وأعل��ن همت��ي ان��ه م��ع األنب��اء الت��ي
تتح��دث ع��ن الب��دء التدريج��ي للقن��وات
المالي��ة م��ع ال��دول الت��ي تس��تورد النف��ط
االيران��ي ف��ي ه��ذه المرحل��ة وكذلك عزم
المصدري��ن الج��اد على ض��خ عائداتهم من
العمل��ة الصعب��ة ال��ى العملي��ة االقتصادي��ة
للب�لاد ،ف��ان احتياج��ات قط��اع اإلنت��اج
للم��واد المس��توردة س��يجري تخصيصه��ا
وتوفيرها بسرعة.

واشنطن تؤجل للمرة
الثانية تطبيق عقوباتها
على  3شركات روسية
أعلن��ت وزارة الخزان��ة األمريكية ،أنها قررت
تأجيل تطبيق العقوبات على  3شركات روسية،
وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.
وته��دف الخط��وة األخي��رة إل��ى من��ح
الملياردي��ر الروس��ي ،أولي��غ ديريباس��كا صاح��ب
أكبر حصة في أسهم هذه الشركات مزيداً من
الوق��ت لخف��ض حصص��ه فيه��ا ،إذ أن العقوبات
ش��ملت ه��ذه الش��ركات بدعوى أن «ديريباس��كا
مقرب من الكرملين».
وذكرت الوزارة األمريكية ،أنها مددت موعد
تطبي��ق عقوباته��ا عل��ى ش��ركات «إن+غ��روب»
و»يونايتد كومباني روسال» و»غاز غروب» من
الـ 7وحتى الـ 21من يناير .2019
وكان��ت الوالي��ات المتحدة ق��د أعلنت في
أبري��ل الماض��ي ف��رض عقوب��ات عل��ى ع��دد م��ن
رج��ال األعم��ال والمس��ؤولين ال��روس وبع��ض
الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية.
وطال��ت العقوب��ات أولي��غ ديريباس��كا
ش��خصياً ،والش��ركات الت��ي يعتب��ر مس��اهما
فيها أو يس��يطر عليها ،وف��ي وقت الحق ألمحت
الخزان��ة األمريكي��ة إل��ى إمكانية رف��ع العقوبات
االقتصادي��ة ع��ن الش��ركات ف��ي ح��ال تخل��ي
ديريباسكا عن أصوله فيها.

ضغوط دولية كبيرة على «هواوي» الصينية ..ملاذا؟
نقل��ت رويت��رز ع��ن مص��ادر أن الياب��ان
تخط��ط لحظ��ر ش��راء الحكوم��ة مع��دات
م��ن «ه��واوي تكنولوجي��ز و»زد ت��ي إي»
الصينيتي��ن ف��ي مواجه��ة تس��رب المعلوم��ات
والهجم��ات اإللكتروني��ة ،وس��ط قل��ق
صيني رسمي.
وتخضع ش��ركات التكنولوجي��ا الصينية
لتدقي��ق ش��ديد م��ن واش��نطن وبع��ض أب��رز
الحلفاء بشأن صالتها مع الحكومة الصينية،
وه��و أم��ر المدف��وع بمخ��اوف م��ن أن بكي��ن قد
تستغلها للتجسس.
ويأت��ي الحظ��ر الحكوم��ي بالياب��ان بع��د
من��ع ه��واوي بالفع��ل م��ن العم��ل ف��ي الس��وق
األميركي��ة ،وبع��د أن أوقف��ت أس��تراليا
ونيوزيلن��دا إقام��ة الش��ركة ش��بكات الجي��ل
الخام��س للمحم��ول .وتكرر ه��واوي بإصرار أن
بكين ال تملك نفوذاً عليها.
وقال��ت صحيف��ة يومي��وري -الت��ي نش��رت
ف��ي البداي��ة نب��أ الحظ��ر المزم��ع للياب��ان ف��ي
وق��ت س��ابق ي��وم الجمع��ة -إن م��ن المتوق��ع أن
تع��دل الحكوم��ة قواعده��ا الداخلي��ة للش��راء
يوم االثنين.
وق��ال مص��در مطل��ع عل��ى األم��ر بش��كل
مباشر -ومصدر آخر جرت إحاطته بالمسألة:-
إن الحكوم��ة ال تخط��ط لذكر اس��م «هواوي»
و»زد ت��ي إي» عل��ى وج��ه الخص��وص ف��ي
المراجع��ة؛ لكنه��ا س��تضع معايي��ر ته��دف إلى
تعزيز األمن تطبق على الشركتين .وامتنعت

«زد تي إي» عن التعليق ،كما لم تعلق هواوي
على األمر حتى اآلن.
وأعلن��ت ه��واوي ،أم��س ،أيض �اً موافقته��ا
عل��ى مطال��ب مس��ؤولي األم��ن البريطانيي��ن
لمعالج��ة المخ��اوف م��ن احتم��ال اس��تغالل
الصين معدات وبرامج الش��ركة المستخدمة
بش��بكات االتص��االت ف��ي بريطانيا بط��رق غير
قانونية.
وج��اء إع�لان الش��ركة لتتجن��ب ق��راراً

بريطانياً بمنع اس��تخدام منتجاتها في الجيل
الخامس لشبكات االتصاالت في البالد.
ويتزام��ن ه��ذا م��ع إيق��اف الس��لطات
الكندي��ة ،الجمع��ة ،من��غ وانزه��و المدي��رة
المالي��ة بش��ركة ه��واوي الصيني��ة لالش��تباه
بخرقها العقوبات األميركية المفروضة على
إي��ران ،وس��ط مطال��ب صيني��ة بتوضي��ح س��بب
مطالب��ة واش��نطن للس��لطات الكندية بتوقيف
رين زينغفاي ابنة مؤسسة الشركة.

* قلق صيني
وعبر المتحدث باس��م الخارجية الصينية
جين��غ ش��وانغ ع��ن «قل��ق بال��غ» حي��ال ه��ذه
التقارير.
وق��ال ش��وانغ ،خ�لال إيج��از صحف��ي
يوم��ي ف��ي بكي��ن ،إن جوه��ر النش��اط والتعاون
االقتص��ادي مع اليابان ه��و المنفعة المتبادلة
والمكاسب المشتركة ،وإن الشركتين عملتا
بشكل قانوني في اليابان فترة طويلة .وأضاف:
«نأمل أن يكون بمقدور الجانب الياباني توفير
بيئة تنافس��ية عادلة للشركات الصينية التي
تعمل في اليابان ،وأال يضر بالتعاون المشترك
والثقة المتبادلة».
وت��ورد ه��واوي بع��ض مع��دات الش��بكات
إل��ى ش��ركتين يابانيتي��ن خاصتي��ن هم��ا
«دوكوم��و» و»كي دي دي آي كورب» .كما
أن لمجموع��ة س��وفت بن��ك عالق��ة طويل��ة
األم��د م��ع ه��واوي ،وش��اركتها ف��ي العملي��ات
التجريبي��ة لتقني��ة الجي��ل الخام��س للهات��ف
المحمول.
وق��ال أح��د المصدري��ن« :الحكوم��ة ل��ن
تش��تري حي��ث توج��د مخ��اوف أمني��ة؛ لكن من
الصعب تقييد مشتريات الشركات الخاصة».
ول��م ت��رد «دوكوم��و» و»س��وفت بن��ك»
حت��ى اآلن عل��ى طل��ب للتعقي��ب .وقال��ت
متحدث��ة باس��م «ك��ي دي دي آي» :بينم��ا
«نراق��ب التغيي��رات بش��كل وثي��ق وس��ندرس
الخطوات المناسبة».
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وإستثناء إيران من القرار

أسعار النفط تقفز بعد إتفاق «أوبك» على خفض اإلنتاج
قف��زت أس��عار النف��ط أكث��ر م��ن خمس��ة بالمئ��ة ،الجمع��ة ،بع��د إتف��اق كب��ار منتجي الش��رق
األوسط في (أوبك) على خفض اإلنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.
وبحل��ول الس��اعة 55ر 13بتوقي��ت غرينت��ش ،كان خ��ام القي��اس العالمي برن��ت مرتفعاً 26ر3
دوالر للبرميل إلى 32ر 63دوالر ،وفق ما نقلت رويترز .وفي المعامالت المبكرة ،انخفض برنت عن
 60دوالراً عندم��ا ب��دا أن مص��دري النف��ط قد ال يتفقون .وارتفع الخ��ام األميركي الخفيف 62ر2
دوالر للبرميل إلى 11ر 54دوالر ،ثم هبط إلى حوالي 90ر 53دوالر.
وكان��ت األس��عار انخفض��ت نح��و ثالث��ة بالمئ��ة ،الخمي��س ،بع��د أن أنه��ت منظم��ة البل��دان
المص��درة للبت��رول اجتماع �اً ف��ي فيين��ا باتف��اق أول��ي فحس��ب لمعالج��ة ضع��ف األس��عار ،وعق��دت
محادث��ات م��ع المنتجي��ن اآلخرين الجمعة .وهوت أس��عار النفط  30بالمئ��ة منذ أكتوبر ،في ظل
تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.
وكان أعض��اء منظم��ة ال��دول المصدرة للنفط «أوبك» اتفق ،ف��ي ختام محادثاتهم المكثفة
عل��ى م��دى اليومي��ن الماضيي��ن ،على خف��ض إنتاج النفط بواق��ع مليون و 200أل��ف برميل يومياً،
فيما تم إستثناء ايران من هذا القرار.
وخالل قمة (أوبك  )175في فيينا ،اتفق أعضاء المنظمة على خفض اإلنتاج بمقدار مليون
و 200ألف برميل يومياً ،حيث يقوم أعضاء أوبك بخفض إنتاجهم بواقع  800ألف برميل ،مقابل
 400ألف برميل للدول غير األعضاء في المنظمة.
وتم إعفاء ايران من قرار خفض اإلنتاج.

مساعد رئيس الوزراء الباكستاني:

تطوير التجارة مع
إيران إحدى أولويات
الحكومة الباكستانية
وصف مس��اعد رئيس الوزراء الباكس��تاني
لش��ؤون التج��ارة والصناع��ة والمنس��وجات
واالس��تثمار ،تنمي��ة التج��ارة م��ع إي��ران بأنه��ا
إح��دى أولويات الحكوم��ة الفيدرالية في مجال
االقتصاد.
وق��ال «عبدال��رزاق داود» ،ف��ي مقابل��ة م��ع
مراس��ل (إرن��ا) ف��ي إس�لام آب��اد ،أم��س الس��بت:
إن الحكوم��ة الباكس��تانية مهتم��ة بتوس��يع
التجارة مع جيرانها ،وخاصة إيران.
وفيم��ا يتعل��ق بالتدابير المتخ��ذة لتطوير
التج��ارة والقض��اء عل��ى الحواج��ز التجاري��ة
م��ع اي��ران ،ص��رح داود :التقي��ت م��ع س��فير
اي��ران ف��ي باكس��تان حي��ث ناقش��ت القضاي��ا
االقتصادية والفرص والمشاكل التي تعترض
تطوي��ر التج��ارة بي��ن البلدي��ن .وتاب��ع :ناقش��نا
استراتيجيات تنمية التجارة الثنائية.
وق��ال مس��اعد رئي��س وزراء باكس��تان

للتج��ارة والصناعة والمنس��وجات واالس��تثمار:
إن��ه يدع��م تطوي��ر التج��ارة م��ع إي��ران ونأمل أن
تص��ل التب��ادالت بي��ن البلدي��ن في ه��ذه الحالة
إل��ى المس��توى المطل��وب لرئي��س البلدي��ن
( 5مليارات دوالر في السنة).
وبش��أن الحواج��ز أم��ام تطوي��ر التجارة مع
إي��ران ،ق��ال داود :تحدثن��ا مع الس��فير اإليراني
ح��ول القضاي��ا المتعلق��ة باألعم��ال المصرفية
وإنش��اء قن��وات مصرفي��ة ،وتصدي��ر الكهرب��اء
والغ��از والمنتج��ات التصديري��ة للبلدي��ن،
ونح��رص عل��ى توس��يع التب��ادل التج��اري م��ع
إيران أكثر من ذي قبل.
وأك��د المس��اعد الخ��اص لرئي��س
ال��وزراء الباكس��تاني :إنن��ا نول��ي اهتمام �اً
خاص �اً لمعالج��ة مش��اكل التج��ارة بي��ن إيران
وباكس��تان ،والحكوم��ة الحالي��ة مهتم��ة أيضاً
بتوسيع التجارة مع إيران.
وف��ي حديث��ه ع��ن القضاي��ا المصرفية بين
إي��ران وباكس��تان م��ن أج��ل توس��يع التج��ارة،
ق��ال :س��يكون هناك إجتماع مش��ترك مع رئيس
البن��ك المرك��زي الباكس��تاني لبح��ث ه��ذه
القضاي��ا .وأش��ار داود ال��ى وض��وح مس��تقبل
التج��ارة والتع��اون التج��اري الباكس��تاني-
اإليران��ي؛ مضيف �اً :أعتق��د أن باكس��تان وجهة
جي��دة وج��ارة جي��دة للت��داول م��ع جيرانه��ا،
وخاصة إيران.

خالل أسبوع

بورصة السلع اإليرانية تعقد صفقات بأكثر من
 214مليون دوالر

عق��دت بورص��ة الس��لع اإليراني��ة ،ف��ي األس��بوع المنته��ي ب �ـ 6ديس��مبر /كان��ون األول ،2018
صفقات بيع  208آالف و 424طناً من مختلف أنواع السلع بقيمة أكثر من  214مليون دوالر.
وأفادت العالقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع اإليرانية ،في تقرير لها ،إن القاعة
الصناعي��ة والتعديني��ة بالبورص��ة س��جلت مبيع��ات  39ألف �اً و 544طن �اً م��ن الس��لع بقيم��ة 6ر55
مليون دوالر ،شملت  32ألفاً و 844طناً من الصلب ،وألفين و 40طناً من النحاس ،وألفي طن من
األلمنيوم ،و 660ألف طن من خامات الخارصين (الزنك) ،وألفي طن من اإلسمنت.
كم��ا عق��دت الس��وق الداخلي��ة والتصديري��ة بقاع��ة المش��تقات النفطي��ة والبتروكيماوي��ة،
صفق��ات بي��ع  124ألف �اً و 514طن �اً بقيم��ة تجاوزت 8ر 142ملي��ون دوالر ،ش��ملت  10آالف طن من
فاكي��وم بات��وم (م��ادة أولي��ة في إنت��اج القير) ،و 45ألف �اً و 488طناً من القير ،و 44ألف �اً و 461طناً
م��ن الم��واد البوليمري��ة ،و 23ألفاً و 391طناً من المواد الكيميائية ،و 700طناً من الكبريت ،و150
طناً من عازل الرطوبة.
أما القاعة الزراعية ،فقد تم فيها بيع  44ألف طن من القمح الغذائي.

في أكتوبر

العجز التجاري األمريكي
يسجل أعلى نسبة خالل
 10سنوات
كش��فت بيان��ات رس��مية ارتف��اع العج��ز
التج��اري األمريك��ي الس��لعي والخدمات��ي ،ف��ي
أكتوب��ر /تش��رين األول الماض��ي بنس��بة 7ر1
بالمائة على أس��اس ش��هري ،وهو أعلى مس��توى
خالل  10سنوات.
وحس��ب بي��ان ص��ادر ع��ن وزارة التج��ارة
األمريكي��ة ،الخمي��س ،ارتف��ع العج��ز التج��اري
إل��ى 5ر 55ملي��ار دوالر ف��ي أكتوب��ر الماض��ي
مقارن��ة بالش��هر الس��ابق ل��ه ،وه��و المس��توى
األعلى منذ أكتوبر .2008
ونم��ت ال��واردات األمريكي��ة 2ر 0بالمائ��ة

إل��ى 5ر 266ملي��ار دوالر ،ف��ي أكتوب��ر الماضي
كم��ا تراجع��ت الص��ادرات بنس��بة 1ر 0بالمائ��ة
إل��ى  211مليار دوالر ،خ�لال نفس الفترة .وفي
محاول��ة لس��د العج��ز التج��اري ،فرض��ت إدارة
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب التعريف��ات
الجمركي��ة عل��ى المنتج��ات األجنبي��ة الصنع
بملي��ارات ال��دوالرات ،القادمة م��ن الصين ودول
االتحاد األوروبي.
واندلع��ت ح��رب تجاري��ة بي��ن واش��نطن
وبكي��ن ف��ي يونيو /حزيران الماض��ي ،إثر فرض
الوالي��ات المتح��دة رس��وماً جمركية على عدد
م��ن ال��واردات الصيني��ة ،ورد الصي��ن بالمث��ل.
واتفق��ت الوالي��ات المتح��دة والصي��ن ،الس��بت
الماض��ي ،عل��ى ع��دم فرض أي رس��وم جمركية
جدي��دة لمدة  90يوماً على األقل ،بينما يجري
الجانبان محادثات.
وح��ذر الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب،
الثالث��اء الماض��ي ،الصين ،من عدم إبرام اتفاق
تج��اري م��ع الوالي��ات المتح��دة ،واصف��ا نفس��ه
بأنه «رجل التعريفات”.

