محليات

إحياء ذكرى
قاسمي:
ُ
أمير كبير إحياء
لألهداف السامية
اعترب املتحدث باسم اخلارجية االيرانية
ب���ه���رام ق��امس��ي اح���ي���اء ذك����رى ام�ي�ر كبري
احياء ل�لاه��داف السامية واالف��ك��ار الوضاءة
والتقدمية يف ارضنا.
ومل��ن��اس��ب��ة  10ك���ان���ون ال���ث���ان���ي ذك���رى
استشهاد ام�ير كبري ،اش��اد قامسي بافكاره
السامية لتنمية واعمار ايران وقال ،ان احياء
ذك�����رى ام��ي�ر ك��ب�ير ه���و اح���ي���اء ل�ل�اه���داف
ال��س��ام��ي��ة واالف���ك���ار ال���وض���اءة وال��ت��ق��دم��ي��ة يف
ارضنا.
واض��اف ،ان احد املنجزات الباهرة لـ امري
ك��ب�ير يف ال��ف�ترة ال��رائ��ع��ة ملنصب ال��ص��دارة
العظمى (رئ��اس��ة ال�����وزراء) ال�ت�ي ت��واله��ا هو
سعيه لتطوير العالقات اخلارجية واحلضور
يف الساحة العاملية مع صون استقالل ايران
ومصاحل الشعب والبالد.
وق��ال ق��امس��ي ،ان��ه وم��ن اج��ل حتقيق هذه
االه���داف السامية فقد ب��ادر ام�ير كبري اىل
اختاذ اجراءات لتطوير وجتديد هيكلية وزارة
اخلارجية.
يذكر ان مريزا حممد تقي خان فراهاني
امل��ع��روف ب��ـ ام�ير كبري (والدت����ه ك��ان��ت عام
 1807م) يعد م��ن اش��ه��ر م��ن ت��ول��وا منصب
ال��ص��دارة العظمى يف عهد امللك القاجاري
ناصر الدين شاه وكانت زوجته عزت الدولة
شقيقة امللك .وقد اجرى امري كبري العديد
م��ن االص�لاح��ات خ�لال ف�ترة توليه املنصب
وال�تي كانت قصرية مل تتجاوز  3سنوات و
 3اشهر ،وك��ان هو املؤسس ل��دار الفنون يف
ط��ه��ران لتعليم وت��دري��ب خمتلف التقنيات
احلديثة،كما بادر اىل اصدار صحيفة وقائع
اتفاقية.
وبتواطؤ م��ن حاشية امللك ناصر الدين
ش���اه أم���ر االخ��ي�ر ب��ع��زل��ه ون��ف��ي��ه اىل مدينة
كاشان ومن ثم قتل بأمر منه يف محام فني
على يد حاجب الدولة علي اكرب خان يف عام
 1851م عن عمر يناهز  44عاما.
دفن جثمانه اوال يف كاشان ومن ثم نقل
اىل ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ب��ال��ع��راق ح��ي��ث ووري
الثرى هناك.

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6051

مؤكد ًا أنه ال ينبغي لإلقتصادي االعتماد على النفط

خطيب جمعة طهران :البالد بحاجة لتغييرات
في السياسة املالية والنقدية واملصرفية

نوايا مغرضة وراء بث شائعة إستقالة ظريف والخروج
من االتفاق النووي
اعترب مدير مكتب رئيس اجلمهورية حممود واعظي نبأي استقالة وزير اخلارجية حممد
جواد ظريف واخلروج من االتفاق ،اللذين جرى بثهما بالتزامن معا ،بانهما كذبتان تتضمنان
نوايا مغرضة ومعادية للمصاحل الوطنية.
وكتب واعظي يف تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي تويرت :انه يتوجب على وسائل
االعالم اختاذ احليطة واحلذر جتاه بث مثل هذه االنباء املشبوهة كي ال تصبح ،ال مسح اهلل،
منربا وبوقا العداء الشعب يف الداخل واخلارج.
وقبل ذلك رد امني جملس االعالم احلكومي علي رضا معزي على شائعة خروج ايران من
االتفاق النووي واستقالة ظريف.
وكتب معزي بور يف تغريدة له :هنالك تيار مشبوه يقوم منذ يومني يف اطار خمطط معقد
ببث شائعة خروج ايران من االتفاق النووي واستقالة ظريف ،وبالذات خالل زيارته املثمرة جدا
اىل اهلند .واض��اف ،ان مواكبة مثل هذه االنباء يعد بالضبط مبثابة اللعب يف ارض دونالد
ترامب الذي هدفه االول من احلظر ليس فقط معيشة واقتصاد البالد بل خلق التحدي امام
مستقبل واستقرار الشعب.

وزير الداخلية :أكبر وثيقة لنجاح الثورة
االسالمية هو إستمرار عداء أميركا لها

جبهة المقاومة أذهلت عالم االستكبار

ق��ال خطيب مجعة طهران املؤقت حجة االس�لام حممد حسن ابو
ترابي ف��رد ،ان نظام اجلمهورية االسالمية االيرانية وجبهة املقاومة
أذهلوا عامل االستكبار.
وأفادت وكالة تسنيم لألنباء بأن خطيب مجعة طهران املؤقت حجة
االسالم حممد حسن ابو ترابي فرد أشار يف خطبة اجلمعة اىل ضرورة
االهتمام اخلاص باالقتصاد من أجل متكني اجملتمع البشري ،قائال،
الينبغي ان يكون االقتصادي معتمداً على النفط بل على أساس العلم
واالدارة الصحيحة.
وأش���ار خطيب مجعة ط��ه��ران اىل تقديم ميزانية ال��ع��ام االي��ران��ي
ال���ق���ادم م��ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة اىل جم��ل��س ال���ش���ورى االس�ل�ام���ي ،منوها

وفرض احلظر على ايرانيني ،يعد اجراء غري
مقبول اطالقا واحنرافا عن مسؤولياتهم.
وكان االحتاد االوروب��ي قد فرض احلظر
على مؤسسة وشخصيني ايرانيني بناء على
مزاعم ال اساس هلا ساقتها الدمنارك.
وك���ان���ت ال���ش���رط���ة ال���دمن���ارك���ي���ة ودون
االس��ت��ن��اد اىل اي��ة وث��ائ��ق ق��د وج��ه��ت االت��ه��ام
لعناصر ذات صلة ب��اي��ران يف اهل��ج��وم على
شخص يف اراضيها اال ان طهران رفضت هذه
املزاعم يف حينها بقوة.
وك��ت��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي حممد
ج���واد ظ��ري��ف ردا على امل��زاع��م واالج����راءات

اىل القيام ب��اج��راءات الشفافية يف امليزانية ،قائال ،مت املضي ببعض
اخل���ط���وات امل����ع����دودة خل��ف��ض ال��ن��ف��ق��ات ل��ك��ن ه����ذه اخل���ط���وة ليست
ت��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ت��غ��ي�ير يف ال���ب�ل�اد واحل���رك���ة حن���و م��ي��زان��ي��ة ق��ائ��م��ة
على االداء.
وأكد حجة االس�لام حممد حسن ابو ترابي فرد اىل حاجة البالد
اىل تغيريات رئيسية يف ثالث جم��االت هي السياسة املالية والنقدية
واملصرفية .واش��ار خطيب مجعة طهران اىل ض��رورة ح��دوث تغيري يف
اهليكلية املالية للبالد ،قائال ،ينبغي ان يكون اصالح النظام املالي من
االولويات يف البالد.
وشدد حجة االسالم حممد حسن ابو ترابي فرد ،على ضرورة املضي
خبطوات لتقليل النفقات وادارتها ،قائال ،لذلك ينبغي ان تكون زيادة
املرتبات تتناسب مع مصادر امليزانية الواقعية.

االخرية للدول االوروبية ان الدول االوروبية
ال مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��ن��ص��ل ع���ن م��س��ؤول��ي��ة إي����واء
االرهابيني  .وجاء رد ظريف على قرار الدول
االوروبية فرض حظر جديد على ايران.
وك��ت��ب ظ��ري��ف يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى م��وق��ع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت���وي�ت�ر» ان ال���دول
االوروب��ي��ة بينها ال��دمن��ارك وهولندا وفرنسا
تؤوي زمرة خلق االرهابية املتورطة يف اغتيال
 12000ايراني ودعم صدام يف جرميته ضد
اك��راد العراق كما ت��ؤوي ارهابيني اخرين
جي��ع��ل��ون اوروب�����ا منطلقا لقتل االي��ران��ي�ين
االبرياء .فاتهام اي��ران ال يربئ ساحة اوروبا
من مسؤولية ايواء االرهابيني .
كما ان املتحدث باسم اخلارجية االيرانية
بهرام قامسي قد ادان اجراء االحتاد االوروبي
وق���ال ب��ان اجلمهورية االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة
ستتخذ االجراء الالزم ردا على ذلك يف اطار
الرد باملثل.

رابطة الصداقة الكويتية  -اإليرانية تحتفل بالسفير اإليراني الجديد

محمد إيراني :مسيرة العالقات الشعبية بني طهران والكويت تمتد لقرون

أقامت رابطة الصداقة الكويتية  -اإليرانية
ح��ف��ل اس��ت��ق��ب��ال ح��اش��د ل��ل��س��ف�ير اإلي���ران���ي
اجلديد السيد حممد إيراني حضره أعضاء
الرابطة والسفري اإليراني وعدد من أركان
السفارة اإليرانية يف الكويت.
ويف ب����داي����ة ال����ل����ق����اء رح������ب ال���دك���ت���ور
عبدالرمحن العوضي رئيس رابطة الصداقة
الكويتية اإلي��ران��ي��ة بالوفد الضيف مشيداً
مب��س��ت��وى ال��ع�لاق��ات الشعبية ب�ين البلدين
اجل��اري��ن ط��وال ال��ق��رون املاضية حيث ق��ال:
تسعى رابطة الصداقة دوماً ألن تكون العالقات
الشعبية والرمسية بني البلدين على أعلى
مستوى ،وهلل احلمد ف��إن اجلهات اإليرانية
لديها الرغبة واإلندفاع للتعاون مع الكويت
ونتمنى أن نوفق خلدمة الشعبني الكوييت
واإليراني لزيادة التعاون وتقوية أواصر احملبة
وامل��ودة ألننا يف هذه املرحلة الزمنية بالذات

مدير مكتب رئيس الجمهورية:

في مراسم تقديم محافظ خراسان الرضوية الجديد

سفير ايران في املنظمات الدولية :أوروبا جنة
آمنة لإلرهابيني
اعترب سفري وم��ن��دوب اي���ران ال��دائ��م لدى
املنظمات ال��دول��ي��ة يف فيينا ك��اظ��م غريب
آب������ادي ،اوروب������ا ج��ن��ة آم��ن��ة ل���زم���رة «خ��ل��ق»
االرهابية وسائر االرهابيني الذين اغتالوا
االالف من املواطنني االيرانيني.
ويف تغريدة له يف صفحته الشخصية على
موقع التواصل االجتماعي «ت��وي�تر» كتب
غريب آب���ادي :ان��ه ويف ال��وق��ت ال��ذي حتولت
اوروب��ا اىل جنة آمنة لزمرة املنافقني (خلق)
االرهابية وسائر االرهابيني الذين اغتالوا
االالف من املواطنني االيرانيني املدنيني ،فان
توجيه االنتقاد اليران (من قبل االوروبيني)
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حب��اج��ة اىل امل��زي��د م��ن ال��ت��واص��ل والتكاتف
على كافة األصعدة الثقافية واالقتصادية
والفنية ملا فيه مصلحة الشعبني الصديقني.
ث��م ال��ق��ى ال��س��ف�ير اإلي���ران���ي كلمة شكر
خ�ل�اهل���ا رئ���ي���س وأع����ض����اء ال����راب����ط����ة ع��ل��ى
ج��ه��وده��م ل��ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني
ال��ش��ع��ب�ين اجل���اري���ن وق�����ال :أن����ه مل���ن دواع����ي
سروري واعتزازي أن أتشرف يف هذه األمسية
املباركة بلقائكم والتعرف عليكم وكلنا
أم���ل أن تثمر ج��ه��ودك��م اخل�ي�رة يف تعزيز
ومتتني العالقات األخوية بني بلدينا اجلارين
ال��ش��ق��ي��ق�ين .وأض������اف إي����ران����ي :أن م��س�يرة
العالقات الشعبية بني إي��ران والكويت متتد
ل��ق��رون حيث كانت اجلالية اإلي��ران��ي��ة أول
من ساهم يف بناء الكويت احلديثة وعمرانها
ووصل التبادل التجاري بني الشعبني حبيث
أن معظم املدن اإليرانية هلا سوق راق يسمى

س��وق ال��ك��وي�تي م��ا ي��دل على عمق األواص���ر
الثنائية .وأض��اف أن إي��ران كانت وستبقى
وف��ي��ة جل�يران��ه��ا وق��ت احمل��ن ومل تعت ِد على
أحد بل تعرضت إلعتداء غاشم كما الكويت
واذا كان الصديق خيترب وقت الضيق فقد
ب��ره��ن��ت إي����ران ع��ل��ى ص��دق��ه��ا ومصداقيتها
حني وقفت اىل جانب الشعب الكوييت إبان
الغزو الغاشم كما وقفت وساندت جريانها
ك��اف��ة وق���ت احمل���ن يف أف��غ��ان��س��ت��ان وال��ع��راق
وقطر وغريها.
وأشاد السفري أن املنطقة تواجه التحديات
املتالحقة وال��ت��ط��ورات السريعة وامل��ؤام��رات
ال�تي حت��اك لشق ال��ص��ف وتشتيت الشمل،
األم��ر ال��ذي يتطلب العمل ال���دؤوب لتعزيز
ال��ت�لاح��م ال��ش��ع�بي ووأد ال��ف�تن ال�ت�ي حي��اول
األجانب زرعها لتفريقنا.
ل��ق��د ج����اء ان���ش���اء راب���ط���ة ال���ص���داق���ة بني
البلدين ليسـد فراغاً يف ساحة العالقات بني
الشعبني والشك أن على عاتقها مهام جسام
ولقد بذلتم جهوداً يف سبيل توطيد العالقات
تشكرون عليها ولكن أمامكم م��ش��وا ٌر طويل
لتحقيق التواصل املنشود.
وأشار يف نهاية كلمته :وإني على استعداد
ت��ام للتعاون والتشاور معكم لتنشيط عمل
ال��راب��ط��ة واب����راز ال��وج��ه احل��ض��اري لبلدينا
وقيادتينا احلكيمتني وال يفوتين أن اشري
بأن زمالءكم يف طهران قد اجتمعوا مؤخراً
وعقدوا العزم على تكثيف نشاطهم ومضاعفة
جهودهم لتحقيق التعاون والتواصل الشامل
بني شعبينا اجلارين.
ثم قدّم عدد من أعضاء الرابطة وأركان
ال��س��ف��ارة م��داخ�لات وآراء لتفعيل نشاطات
الرابطة وتنظيم براجمها وعملها املستقبلي
خالل األشهر املقبلة.

مستشار قائد الثورة:
الغربيون يتشدقون بحقوق
االنسان ويقتلون األبرياء
اعلن مستشار مساحة قائد الثورة االسالمية
يف ش��ؤون نشر قيم الدفاع املقدس غ�لام حسني
دربندي ان الغربيني يرتكبون اجملازر حبق ابناء
الشعب العزل يف اليمن وسوريا والعراق ويزعمون
يف الوقت نفسه انهم يدافعون عن حقوق االنسان
و يتهمون ايران بانتهاكها.
واض��اف درب��ن��دي ان االستكبار العاملي يعمل
على ان��دالع احل��روب يف خمتلف مناطق العامل
بهدف اهليمنة عليها ونهب ثرواتها.
وت��اب��ع ق��ائ�لا ان ت��وج��ي��ه��ات مس��اح��ة القائد
الصائبة واقتدار القوات املسلحة ووالء الشعب
االي���ران���ي ل��ل��ن��ظ��ام ومل���ب���ادئ ال���ث���ورة االس�لام��ي��ة
وتواجده يف الساحة يف مراحل حساسة اىل جانب
حتلي املسؤولني باليقظة جعل االستكبار العاملي
ال يتجرأ على استعراض عضالته ام��ام عظمة
اي��ران .واض��اف ان القوات االيرانية تغلبت على
االستكبار ومتكنت من إحل��اق اهلزمية بالنظام
الصدامي ومح��ات��ه خ�لال ف�ترة ال��دف��اع املقدس
(احلرب املفروضة .)1988-1980
وتابع قائال ان احل��رب املفروضة على اي��ران
اثبتت للعامل بانها قادرة على التصدي لالعداء
م��ن خ�لال ان��ط�لاق عمليات عسكرية و دفاعية
واسعة النطاق دون االعتماد على االجانب.

مساعد الحرس الثوري :رغم
الحظر ..الجمهورية االسالمية
تمضي في طريق السمو والشموخ
اكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة
االسالمية للشؤون االجتماعية والثقافية العميد
حممد رضا نقدي بان بلوغ الثورة االسالمية عامها
االربعني يعد مؤشرا لفشل مؤامرات االعداء خالل
كل هذه االع��وام للقضاء على الثورة واجلمهورية
االس�ل�ام���ي���ة .وخ��ل��ال اج��ت��م��اع مج���اه�ي�ري كبري
اقيم يف مسجد االم��ام اخلميين (رض) يف مدينة
ق��زوي��ن مش��ال غ��رب اي���ران ،ق��ال العميد ن��ق��دي ،ان
العدو حياول االحياء للشعب بانه وصل اىل طريق
مسدود يف اجملال االقتصادي واملعيشي اال انه غافل
ع��ن ه��ذه املسالة وه��ي ان االنتصار ك��ان وسيكون
مع الثورة يف كل االح��وال .واض��اف ،ان الثورة هي
اليوم على اعتاب الذكرى االربعني النتصارها وان
منجزاتها اثبتت على الدوام بان النظام االستكباري
وال��رامس��ال��ي مل يتمكن م��ن اجي���اد ادن���ى عقبة يف
مسرية التنمية ومشوخ البالد.
واش���ار العميد نقدي اىل ان ال��ث��ورة االسالمية
وق��ف��ت ام���ام امل��ش��اك��ل دوم���ا ل��وح��ده��ا واض����اف ،ان
الثورة االسالمية ومنذ انتصارها ولغاية االن وقفت
لوحدها امام هجمات االعداء وعلى رأسهم امريكا
واسرائيل اجملرمة.

اكد وزير الداخلية عبدالرضا رمحاني فضلي بان اكرب وثيقة لنجاح الثورة االسالمية
يف ايران هو استمرار عداء امريكا هلا واليت تدعي منذ  40عاما بانها ستسقط اجلمهورية
االسالمية اال انها مل تفلح يف ذلك.
ويف مراسم أقيمت يف مدينة مشهد املقدسة لتقديم وتوديع حمافظ خراسان الرضوية
اجلديد والقديم قال رمحاني فضلي ،ان امريكا حينما دخلت سوريا حددت مدة عام اىل
عامني لتحقيق اهدافها.

واش���ار اىل ان ام�يرك��ا وحينما طرحت قضية اهل�لال الشيعي ارادت حتطيم مجيع
االواص��ر بني الدول االسالمية ،واض��اف ،ان منطقة الشرق االوسط انتصرت على العدو
وتعلن للكيان الصهيوني وسائر االعداء بانهم ال ميكنهم تبديل املنطقة اىل ساحة يصول
وجيول االستكبار فيها.
وقال وزير الداخلية ،ان امريكا جاءت اىل املنطقة بكل امكانياتها للهيمنة عليها اال
اننا نرى اليوم فشل كل خمططاتها يف لبنان وسوريا والعراق واليمن وكانت اخر اداة
المريكا هي استخدام الدين ضد الدين ويف هذا السياق اسسوا تنظيم داعش االرهابي
اال انه افتضح امرهم يف هذا الشان ايضا.
واشار اىل ان مكانة امريكا لدى الرأي العام العاملي قد ضعفت بعد حادثة  11سبتمرب
وغ��زو امريكا للعراق وافغانستان يف حني ان اجلمهورية االسالمية تعاظم دوره��ا يف
العالقات السياسية على الصعيد الدولي ،ويف الوقت الذي كان االع��داء يعلنون بانهم
سيقومون باحتواء اجلمهورية االسالمية يف غضون اسبوع يعلنون اآلن بان ايران خارجة
عن سيطرتهم .وق��ال وزي��ر الداخلية االي��ران��ي ،ان امريكا دفعت الكثري من االمث��ان يف
مواجهة اجلمهورية االسالمية االيرانية اعالميا ويف هذا القطاع ايضا سلم حكام امريكا
عقوهلم بيد املنافقني (زمرة خلق االرهابية).
واض��اف ،ان تظاهرات شعبية احتجاجية جارية يف فرنسا منذ اكثر من شهر اال ان
وسائل االع�لام اليت تضخم اي احتجاج يف اي��ران قد التزمت الصمت جتاه احتجاجات
فرنسا ،ومع ذلك فان االعداء لن يتمكنوا ابدا من اختاذ اي اجراء داخل البالد.

وبروجردي يحذر الشركات الغربية من التلكؤ في تنفيذ SPV

عبداللهيان ألوروبا :لن نبقى في االتفاق
النووي بأي ثمن
اعلن املساعد اخلاص لرئيس جملس الشورى االسالمي االيراني للشؤون الدولية حسني
امريعبداللهيان ان على الغربيني ان يتعرضوا لصدمة لكي يعلموا باننا لن نبقى يف نفق
االتفاق النووي االحادي الراهن.
وكتب امري عبداللهيان يف تغريدة على صفحته يف تويرت ان اقامة عالقات راسخة مع اوروبا
يعد دوما جزءا من حكمة السياسة اخلارجية للجمهورية االسالمية االيرانية ولكن ينبغي ان
يتعرض الغربيني لصعقة لكي يعلموا باننا لن نبقى يف نفق االتفاق النووي االحادي احلالي
باي مثن  .وافاد بانه ينبغي االن ان تتعرض اوروبا اليت باتت حاليا مالذا لالرهاب وعناصر زمرة
خلق االرهابية اىل صدمة حبكمة .
بدوره حذر عضو جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى اإلسالمي
«عالء الدين بروجردي» ،الشركات األوروبية اليت تتقاعس يف تنفيذ  SPVبانها ستكون
اخلاسر الرئيسي جراء هذا التلكؤ وسيؤدي ذلك إىل متتني عالقات إيران مع الصني وروسيا
بشكل أوسع.
ونقلت وكالة مهر لألنباء ،عن عضو جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية يف الربملان
اإلي��ران��ي قوله «ان اوروب��ا مل تكن ق��ادرة على إظهار أدن��ى مستوى من العزم أم��ام الضغوط
األمرييكية» ،وان «سياساتها يف هذا اجلانب مل حتظ بالرضا والقبول».
وشدد بروجردي أنه «إذا استمرت اوروب��ا بهذا النهج واالسلوب الضعيف يف التعامل أمام
الواليات املتحدة األمريكية ،فمن املؤكد أنها ستضر مبصاحلها الوطنية قبل أن تضر بنا».
وق����ال ع��ض��و جل��ن��ة األم����ن ال��ق��وم��ي وال��س��ي��اس��ة اخل���ارج���ي���ة يف ال��ب�رمل����ان« :ل��ق��د أث��ب��ت��ت
���ام���ا م��ن��ذ ان���ت���ص���ار ال���ث���ورة
����م����ا أن���ه���ا مل مت��ك��ث يف ال����ف����راغ خ��ل�ال األرب����ع��ي�ن ع ً
إي������ران دائ ً
اإلس�لام��ي��ة ،وق��د جنحت بشكل دائ���م يف السيطرة على ال��ع��ق��وب��ات على أس���اس مصاحلها
ال��وط��ن��ي��ة واآلن ه���ي اي��ض��ا ت��ت��م��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق ذل����ك وع���ب���ور امل��س��ال��ك ال��ص��ع��ب��ة ال�تي
تسببها أمريكا».
ونوه بروجردي إىل أن «ايران متكنت من حتقيق اجنازاتها العلمية والتكنولوجية يف أحلك
فرتات العقوبات اليت عاشتها وهي دائما حتول العقوبات إىل فرص تستثمرها لصاحلها».

