اقتصاد

يعبرون عن شكرهم إليران
ويؤكدون أهمية الحوار
اإلقليمي

الوف��اق/وكاالت -أك��د الرئي��س
العراق��ي ،بره��م صال��ح ،أن دول المنطق��ة
تق��ع عليها مس��ؤولية كبيرة لترس��يخ أس��س
الس�لام واالس��تقرار ،وذل��ك عبر ح��وار جدي
لتعزي��ز الثق��ة وبم��ا يحق��ق رغب��ة التع��اون
المشترك وخدمة شعوب المنطقة.
وأشار الرئيس صالح خالل استقباله في
قصر الس�لام ببغداد ،الخمي��س ،وزير الطاقة
اإليران��ي رض��ا أردكاني��ان ،أش��ار إل��ى أهمي��ة
تطوي��ر العالق��ات في جمي��ع الميادين خاصة
ف��ي مجال��ي الطاق��ة والمي��اه وبما يعزز س��بل
التعاون بين البلدين الصديقين.
م��ن جهت��ه ،أك��د الوزي��ر أردكاني��ان
ح��رص إي��ران ورغبته��ا باس��تمرار التعاون مع
الع��راق ف��ي المج��االت كاف��ة ،س��يما قط��اع
الكهرب��اء والطاق��ة والمي��اه واس��تثمارها م��ن
نواح��ي التولي��د والتجهي��ز وتدري��ب الك��وادر
المتخصصة وتبادل الخبرات.
وف��ي بي��ان صدر عل��ى هامش لقائ��ه وزير
الطاق��ة اإليران��ي الخمي��س ،ش��كر رئي��س
مجل��س ال��وزراء العراق��ي ع��ادل عبدالمهدي،
الجمهوري��ة اإلس�لامية لس��عيها لتطوي��ر
العالق��ات بي��ن البلدي��ن ولتعاونه��ا ف��ي تلبية
احتياج��ات الع��راق م��ن الكهرب��اء ،فيما أكد
وزير الطاقة اإليراني استعداد طهران لتزويد
الع��راق بالطاق��ة الكهربائية وإنش��اء محطات
الطاقة وصيانتها.
وق��ال عبدالمه��دي ف��ي البي��ان :إن
(اإلنتص��ار ف��ي مج��ال توفي��ر الطاق��ة
الكهربائي��ة هو انتص��ار لإلعمار وعالمة تقدم
لألم��م ويجب أن يتجاوز الع��راق حالة التعثر
في مجال الطاقة وأن ال نبقى دولة مس��توردة
وإنم��ا منتج��ة للطاق��ة) .وأك��د عبدالمهدي
عل��ى (عم��ق وتن��وع العالق��ات بي��ن البلدي��ن
والش��عبين العراقي واإليراني وموجهاً الش��كر
للجمهوري��ة اإلس�لامية لس��عيها لتطوي��ر
العالق��ات بي��ن البلدي��ن ولتعاونه��ا ف��ي تلبية
احتياجات العراق من الكهرباء).
وأش��ار عبدالمه��دي ال��ى (االس��تعداد
للتع��اون وتذلي��ل العقب��ات م��ن أج��ل إكم��ال
اإلج��راءات العملي��ة واإلجرائي��ة وايج��اد
الحل��ول الالزم��ة وإنج��اح المباحث��ات بي��ن
المس��ؤولين والخب��راء المعنيين بهذا الملف
بين البلدين الجارين).
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المسؤولون العراقيون

البلدان يؤكدان على

وزير الطاقة اإليراني يلتقي كبار املسؤولني العراقيني في بغداد

إيران توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع العراق
وتؤكد استعدادها للمساهمة في إعادة إعماره

م��ن جانب��ه ،نق��ل وزي��ر الطاق��ة اإليران��ي
تهان��ي الحكوم��ة اإليراني��ة والرئي��س حس��ن
روحاني بتش��كيل الحكومة العراقية ،مؤكداً
اس��تعداد الجان��ب اإليران��ي الت��ام لـ(تزوي��د
الع��راق بالطاق��ة الكهربائية وإنش��اء محطات
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الطاق��ة وصيانته��ا والمس��اعدة عل��ى تطوي��ر
التكنولوجيا الالزمة في هذا المجال وتدريب
الك��وادر العراقي��ة والعم��ل وف��ق ج��دول زمن��ي
لتقلي��ل اله��در الكبي��ر وزي��ادة إنت��اج الع��راق
م��ن الكهرب��اء ،إضاف��ة للرب��ط المباش��ر)،

مش��يراً إلع��داد مس��ودة تفاهم لتوقي��ع العقد
المشترك.
وف��ي تصري��ح ل��ه مس��اء األربع��اء ف��ي
بغ��داد ،أك��د وزي��ر الطاق��ة رض��ا أردكاني��ان
اس��تعداد الجمهورية اإلس�لامية للمش��اركة

ف��ي إع��ادة إعم��ار الع��راق الس��يما ف��ي مج��ال
البن��ى التحتية .وأضاف ان زيارته الى العراق
جاءت تلبية لدعوة رس��مية من وزير الكهرباء
ف��ي الع��راق (ل��ؤي الخطي��ب) وبه��دف تعزي��ز
العالقات الثنائية في شتى المجاالت السيما

أواصرهما األخوية وعمق
التعاون بينهما في شتى
المجاالت

ف��ي مج��ال الطاق��ة .وتاب��ع ان مباحثات��ه م��ع
المس��ؤولين العراقيي��ن خالل الزي��ارة تتناول
تعزي��ز العالق��ات بي��ن البلدي��ن ف��ي مختل��ف
المجاالت.
وفيم��ا أش��ار ال��ى الطاق��ات الجي��دة التي
تتمت��ع به��ا الش��ركات اإليراني��ة ف��ي مج��ال
البن��ى التحتي��ة ،أك��د أردكاني��ان اس��تعداد
إيران للمشاركة في إعادة إعمار العراق.
م��ن جانب��ه ،أكد وزير الكهرب��اء العراقي
أهمي��ة تعزي��ز العالق��ات م��ع الجمهوري��ة
اإلس�لامية ف��ي مختل��ف المج��االت الس��يما
في قطاع الطاقة ،معتبراً النهوض بالعالقات
الثنائي��ة يص��ب ف��ي مصلح��ة البلدي��ن؛
ومؤك��داً أن إي��ران تش��كل مص��دراً هاماً لس��د
حاجات العراق في مجال الطاقة.
ه��ذا ووق��ع وزي��ر الطاق��ة اإليران��ي رض��ا
أردكاني��ان ،ووزي��ر الكهرب��اء العراق��ي ل��ؤي
الخطي��ب ،الخمي��س ،مذك��رة تفاه��م ح��ول
التع��اون ف��ي مج��ال الطاق��ة ،بع��د يومين من
المشاورات المكثفة.
ووص��ف وزي��ر الطاق��ة اإليران��ي توقي��ع
مذكرة التفاهم بأنه يوم تاريخي في صناعة
الكهرباء العراقية ،وقال :إن مذكرة التفاهم
المش��تركة جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة
وفعالة بين وزارتي الكهرباء العراقية والطاقة
اإليراني��ة .وأك��د أن��ه من المتوق��ع وفي إطار
تنفيذ مذكرة التفاهم ،تطوير وإعادة تأهيل
محط��ات الطاق��ة وش��بكة الكهرب��اء العراقي��ة
وتحس��ين نظ��ام إدارة الكهرب��اء وستس��اهم
إيران في تدريب الموارد البشرية في العراق.
م��ن جانب��ه ،أعلن وزير الكهرب��اء العراقي
أيض �اً إن مذك��رة التفاه��م تح��دد إط��ار
التع��اون بي��ن البلدين في مج��ال الطاقة ،وال
س��يما فيما يتعلق بإس��تيراد الكهرب��اء والغاز
م��ن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية .وأش��ار
الخطي��ب ال��ى أهمي��ة التوقي��ع عل��ى مذكرة
التفاه��م .مضيف �اً :ان م��ن األج��زاء المهم��ة
ف��ي مذك��رة التفاه��م ،التع��اون ف��ي مج��ال
التكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ي مج��ال الطاق��ة
بي��ن البلدي��ن واس��تخدام الخب��رة والمعرف��ة
اإليرانية في هذا المجال.
يذك��ر أن أردكاني��ان والوف��د المراف��ق
وصل مس��اء الثالث��اء الى العاصم��ة العراقية
بغداد ،في زيارة استغرقت ثالثة أيام.

مساعد رئيس الجمهورية :احملافظات الحدودية
تلعب دور ًا محوري ًا في إفشال الحظر

إيران ستبني جسر ًا متحرك ًا فوق نهر أروند للربط
السككي مع البصرة

صادرات السجاد اليدوي اإليراني تتخطى
الـ 428مليون دوالر

قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون اإلدارية والوظيفية جمشيد أنصاري :ان المحافظات
الحدودية تلعب دوراً محورياً في إفشال الحظر ،وان مواطني تلك المناطق باستطاعتهم وعن
طريق األسواق الحدودية تأمين مصالح البالد.
وأضاف أنصاري ،الخميس ،في ورشة االقتصاد المقاوم في محافظة آذربايجان الغربية (شمال
غرب) :ان أمريكا وبزعمها بأنها تمارس أقصى الضغوطات على ايران في المجال االقتصادي ،مؤكداً
على ان السبيل الوحيد لمواجهتها هو االقتصاد المقاوم؛ وعلى هذا األساس فان جميع المحافظات
يجب أن تؤدي دورها ،وإن المحافظات الحدودية لها دور مميز في ذلك؛ مبيناً ان مساندة المواطنين
ف��ي هك��ذا ظ��روف س��يقلل م��ن تداعي��ات الحظ��ر .وأش��ار أنص��اري ال��ى الظ��روف الخاص��ة لمحافظة
آذربايجان نظراً لحدودها المشتركة مع كل من العراق وتركيا ومدى تأثيرها في إفشال الحظر،
وقال :يجب تنمية التجارة والتصدير واالستيراد عبر هذه المحافظة الى تلك الدول.

أعلن مديرعام شؤون الخطوط والمنشآت التقنية في شركة سكك الحديد االيرانية ،محمد
موسوي ،بأن ايران ستبني جسراً متحركاً فوق نهر أروند للربط السككي بين شلمجة والبصرة.
وف��ي تصري��ح أدل��ى به الخميس على هامش زيارته التفقدية لخطوط س��كك الحديد في
محافظة خوزس��تان (جنوب غرب ايران) قال موس��وي :ان هذا المش��روع يش��مل  35كم للربط
بين البصرة وشلمجة .وأضاف :ان خطوط سكك الحديد ستربط البصرة بخرمشهر وآبادان،
ومن ثم بميناء اإلمام الخميني(رض) ،حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع في المستقبل القريب.
وأوضح بأنه لهذا الغرض سيتم إنشاء جسر متحرك على نهر أروند ،وقال :انه وبغية التقليل
م��ن اصط��دام الس��يارات والمش��اة بالقط��ار س��يتم نص��ب منش��آت خاص��ة له��ذا الغ��رض .يذكر أن
االعتمادات الالزمة إلنشاء الجسر السككي المتحرك فوق نهر أورند تقدر بـ 2تريليون و 220مليار
ريال وبتنفيذه سترتبط شبكة سكك الحديد االيرانية بسوريا عبر شبكة سكك الحديد العراقية.

أعلنت رئيس��ة المركز الوطني للس��جاد االيراني ،فرش��تة دس��ت باك ،ان صادرات الس��جاد
اليدوي االيراني تخطت العام الماضي عتبة الـ 428مليون دوالر.
وقال��ت دس��ت ب��اك ،في تصريح لمراس��ل وكالة مه��ر لألنباء( :حدث��ت إنفراجة في تصدير
الس��جاد بع��د إزال��ة العقوب��ات على اي��ران وذلك بع��د التوقيع عل��ى االتفاق الن��ووي؛ لكن عادت
العقوبات هذا العام ،إال أنه قمنا بالرغم من القيود التي كانت مفروضة العام الماضي بتصدير
س��جاد بقيم��ة  428ملي��ون دوالر) .وأضاف��ت :ت��م تصدي��ر الس��جاد االيراني الى أمري��كا وألمانيا
وكندا واليابان والصين ،مؤكدة ضرورة التفكير بدول أخرى بغية تعزيز تصدير السجاد.
ونوه��ت دس��ت ب��اك ال��ى أن الهن��د تحت��ل المرك��ز الثان��ي بع��د اي��ران ف��ي تصدي��ر الس��جاد
الي��دوي ،وقال��ت :ينبغ��ي التفكي��ر بح��ل لتعوي��ض نس��بة  32بالمئة م��ن الص��ادرات التي كانت
تصدر الى أمريكا.

تفعيل إتفاقية تجنب
اإلزدواج الضريبي
بني إيران وسلوفاكيا
قريب ًا
س��يتم قريب �اً تنفي��ذ إتفاقي��ة تجن��ب
اإلزدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب
م��ن الضرائب المس��توجبة عل��ى العوائد
بي��ن حكومت��ي الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية وجمهورية سلوفاكيا.
وأف��ادت وزارة الخارجي��ة االيراني��ة،
ف��ي تقري��ر له��ا ،ان ه��ذه االتفاقي��ة الت��ي
ت��م التوقي��ع عليه��ا قبل نح��و  3أعوام في
طه��ران وبع��د المتابع��ات التي ج��رت من
جان��ب الطرفي��ن ،فق��د أمض��ت جمي��ع
المراح��ل القانوني��ة الالزمة في المراجع
الداخلي��ة الالزم��ة ف��ي الب�لاد وس��تدخل
حي��ز التنفي��ذ ف��ي س��لوفاكيا ف��ي األول
م��ن كان��ون الثان��ي /يناي��ر  ،2019وف��ي
الجمهورية االسالمية االيرانية في األول
م��ن الع��ام االيران��ي الق��ادم (يب��دأ في 21
آذار /مارس).
وكان��ت إتفاقي��ة تجن��ب اإلزدواج
الضريب��ي والحيلول��ة دون الته��رب م��ن
الضرائ��ب المس��توجبة عل��ى العوائ��د
ق��د تم��ت المصادق��ة عليه��ا ف��ي مجل��س
الش��ورى االس�لامي ع��ام  ،2016وم��ن ث��م
حظي��ت بتأيي��د مجلس صيانة الدس��تور
بعد ذلك.
ه��ذه االتفاقية التي تتضمن مقدمة
و 28م��ادة ت��م إبالغه��ا م��ن قب��ل رئي��س
الجمهوري��ة ل��وزارة االقتص��اد والمالي��ة
شباط /فبراير عام . 2017

القطاع الخاص اإليراني يوظف إستثمارات في ميناء أميرآباد
أعل��ن مدي��ر مين��اء أميرآب��اد (ش��مال اي��ران) ،س��ياوش
رضواني ،ان القطاع الخاص س��يوظف اس��تثمارات في الميناء
بقيم��ة  500ملي��ار توم��ان حت��ى نهاي��ة الع��ام االيران��ي الج��اري
( 20مارس .)2019
وأوض��ح رضوان��ي ،مدي��ر المنطق��ة االقتصادي��ة الح��رة
ف��ي مين��اء أميرآب��اد ،أن القط��اع الخ��اص ق��ام خ�لال الس��نوات
الماضي��ة باس��تثمارات ف��ي ه��ذا المين��اء المط��ل عل��ى بح��ر
قزوي��ن ،فاق��ت  600ملي��ار توم��ان (ال��دوالر يس��اوي  4200تومان

وترتفع بنسبة  %13خالل  8أشهر
ق��ال عض��و لجن��ة الموازن��ة والحس��ابات ف��ي
مجل��س الش��ورى االس�لامي :ان��ه وفق �اً لميزاني��ة
الع��ام المقب��ل ينبغ��ي أن تص��ل الص��ادرات غي��ر
النفطية إلى 5ر 1مرة أكثر من تصدير النفط.
وأض��اف حميدرض��ا حاج��ي بابائ��ي ،مس��اء
األربع��اء ،ف��ي حف��ل تكري��م المصدري��ن البارزي��ن
ف��ي محافظة همدان :ان الصادرات غير النفطية
متوازن��ة م��ع الص��ادرات النفطي��ة ،ونأم��ل أن نرى
زي��ادة ف��ي الص��ادرات غي��ر النفطي��ة ف��ي الع��ام
المقب��ل .وتاب��ع :ان��ه عل��ى الرغ��م م��ن الحظ��ر
األمريك��ي ،ت��م تصدي��ر 5ر 2ملي��ون برمي��ل م��ن
النف��ط في األش��هر الس��تة األولى من ه��ذا العام؛
وإذا انخفض��ت ص��ادرات النفط العام المقبل الى
5ر 1ملي��ون برمي��ل ،فان��ه يتعي��ن زي��ادة الصادرات
غير النفطية.
وش��دد ممث��ل أهال��ي هم��دان ف��ي مجل��س
الش��ورى االس�لامي عل��ى إن��ه ف��ي الع��ام المقب��ل
ينبغ��ي رف��ع ق��درة الص��ادرات غي��ر النفطي��ة
بق��وة ،ويتعي��ن ف��ي ه��ذا الص��دد متابع��ة دع��م
الص��ادرات كأولوي��ة وسياس��ة محوري��ة.
وأض��اف :ان��ه م��ن المتوق��ع أن يت��م التغل��ب عل��ى
المش��اكل الت��ي يواجهه��ا ه��ذا القط��اع وان��ه تم
رص��د مبل��غ  780ملي��ون دوالر للمس��اعدة ف��ي
تنمية الصادرات.
وص��رح حاج��ي بابائ��ي إن��ه ل��دى إي��ران قدرة

حس��ب س��عر الص��رف الرس��مي) ،فض�ل ً
ا ع��ن اإلس��تثمارات
ال��ذي قام��ت ب��ه الحكوم��ة لصال��ح المين��اء خ�لال  17عام �اً
وبلغ��ت  1900ملي��ار توم��ان .وأض��اف بأن الحكوم��ة أولت أهمية
لالس��تثمار ف��ي ه��ذا المين��اء من��ذ البداي��ة نظ��راً لوقوعه على
بحر قزوين ومجاورته تركمانس��تان وكازاخستان وجمهورية
آذربايجان وروسيا.
وتعتب��ر الموان��ئ الش��مالية االيراني��ة المطل��ة عل��ى بح��ر
قزوي��ن أكث��ر تط��وراً وتجهي��زا بالمع��دات واألجه��زة مقارن��ة

بمثيالته��ا ف��ي ال��دول األخ��رى المطل��ة عل��ى ه��ذا البح��ر.
وبن��اء عل��ى الخط��ة التنموي��ة السادس��ة ،س��تتم مواصل��ة
عملي��ات تجهي��ز وتزوي��د الموان��ئ الش��مالية االيراني��ة ومنه��ا
ميناء أميرآباد.
ولفت رضواني الى خطة مد خط س��ككي من هذا الميناء
به��دف تصدي��ر وترانزي��ت الس��لع نظ��راً ال��ى م��ا يتمتع ب��ه هذا
الميناء من رافعات متنوعة وإمكانيات لنقل الحاويات ومعدات
التفريغ والشحن.

صادرات إيران غير النفطية تزيد 5ر 1مرة عن تصدير النفط

عالي��ة على التفاعل مع ال��دول المجاورة ،ويمكن
لمحافظ��ة هم��دان أن تلع��ب دوراً في هذا الصدد.
وأضاف :ان تصدير ما قيمته  850مليون دوالر من
الس��لع من همدان ال يكفي ألن المحافظة لديها
ق��درة تصدي��ر غي��ر نفطية تبل��غ 5ر 1ملي��ار دوالر،
ويجب بذل الجهود لتحقيق هذا الرقم.
ووص��ف حاج��ي بابائ��ي نق��اط الضع��ف ف��ي
البني��ة التحتي��ة األساس��ية وتولي��د الس��يولة
وال��واردات والتهري��ب واألداء الس��يئ للبن��وك
والحواج��ز اإلداري��ة ،كحواج��ز تح��ول دون نم��و
الصادرات غير النفطية.
م��ن جانبه ،قال مس��اعد مدير تنمية أس��واق

التصدير في منظمة تنمية التجارة اإليرانية :إن
الص��ادرات غي��ر النفطية للبالد زادت بنس��بة %13
خالل األش��هر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة
نفسها من العام الماضي.
وأض��اف حمي��د زادب��وم ،مس��اء األربع��اء ،ف��ي
حفل تكريم أبرز المصدرين في محافظة همدان
(غ��رب البالد) :إنه إلى جانب زيادة الصادرات غير
النفطية ،انخفضت الواردات بنسبة  26في المئة.
وص��رح :انص��ب اهتم��ام العدي��د م��ن المصدري��ن
عل��ى أس��واق ال��دول المج��اورة ،ومن��ذ بداي��ة ه��ذا
الع��ام ت��م التركي��ز عل��ى  13دول��ة مج��اورة ،وت��م
وضع خطة في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة

لتوسيع صادرات البضائع إلى  13دولة مجاورة.
وق��ال زادب��وم :إن زي��ادة العالق��ات التجاري��ة،
وخاص��ة الصادرات غي��ر النفطية إلى هذه الدول،
ه��ي أفض��ل طريقة للخ��روج من الحظ��ر الجائر.
وأعلن زادبوم زيادة الصادرات إلى العراق ،وقال :ان
الص��ادرات إل��ى العراق وصلت إلى 6ر 8مليار دوالر
في األش��هر الثمانية الماضي��ة من العام اإليراني
الحالي (بدأ  21مارس) ،في حين بلغت  6مليارات
و 400مليون دوالر في  12شهراً من العام الماضي.
وش��دد مساعد مدير تطوير أسواق التصدير
ف��ي منظم��ة تنمي��ة التج��ارة عل��ى أن البل��دان
الث�لاث الع��راق وس��وريا ولبن��ان تعتب��ر بالنس��بة
للمحافظات األربع الغربية :كرمانشاه ولرستان
وإي�لام وهم��دان ،ه��ي وجه��ات التصدي��ر ،وإنه��ا
مس��تعدة إلع��داد األرضي��ة لتصدي��ر الس��لع م��ن
ه��ذه المحافظ��ات األربع ،وال س��يما هم��دان ،إلى
البلدان الثالث .وأضاف :ليس أمامنا من وس��يلة
إال االنضمام إلى األس��واق المجاورة للبالد ،ألننا
اآلن في حالة حرب اقتصادية ،ويجب علينا قبول
المشاكل.
وق��ال :باإلضاف��ة إل��ى ال��دول المج��اورة ،فان
الشريك التجاري الرئيسي غير الدول المجاورة،
مثل الصين والهند واندونيسيا وفيتنام وتايالند
ه��ي وجه��ات تصدي��ر إي��ران ،والص��ادرات إلى هذه
الدول تتزايد بإطراد.

رئيس برملان آذربايجان
يؤكد على تطوير
العالقات اإلقتصادية
مع إيران
ق��ال رئي��س برلم��ان جمهوري��ة
آذربايج��ان :ان العالق��ات م��ع ايران ش��هدت
فت��رة ذهبي��ة خ�لال األع��وام الخمس��ة
األخي��رة ،مش��يراً ال��ى تواف��ر ف��رص تطوير
العالقات االقتصادية بين البلدين.
وق��ال أوكت��اي أس��دوف ،خ�لال لقائه
مس��اء األربع��اء في مدين��ة أرومية محافظ
آذربايج��ان الغربي��ة (ش��مال غ��رب) محم��د
مه��دي ش��هرياري :ان��ه ف��ي ظ��ل العالق��ات
الثنائية ،ش��هدنا نمو التبادل التجاري بين
اي��ران وجمهوري��ة آذربايج��ان بنس��بة %40
خ�لال الع��ام الحال��ي  2018مقارن��ة م��ع
العام الماضي.
واع��رب رئي��س البرلم��ان اآلذربايجاني
عن ارتياحه بشأن المحادثات الجيدة التي
عقده��ا م��ع كل م��ن رئي��س الجمهوري��ة
ورئي��س مجلس الش��ورى االس�لامي وأمين
المجل��س األعل��ى لألم��ن القوم��ي ووزي��ر
الخارجي��ة االيران��ي خ�لال ه��ذه الزي��ارة،
مؤك��داً ان البرلم��ان اآلذربايجان��ي يعتزم
اتخاذ خطوات نحو األمام من أجل توطيد
تعزيز العالقات بين البلدين.
ب��دوره ،ق��ال ش��هرياري :ان محافظ��ة
آذربايج��ان الغربي��ة تمتل��ك طاقات جيدة
ف��ي مج��االت االقتص��اد والتعلي��م العال��ي
والعل��وم الطبي��ة والس��ياحة والزراع��ة
والصناعة من شأنها أن تساهم في االرتقاء
بمستوى العالقات الثنائية.

