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والقوات البحرية للدول املطلة على احمليط الهندي تجتمع في بندرعباس

خالل لقاء مسجدي وبالسجارت

ممثل الولي الفقيه :الجيشان اإليراني والباكستاني قادران
على تأمني أمن املنطقة

إيران واألمم املتحدة يبحثان األوضاع في العراق

االدميرال سالم :نقف الى جانب أشقائنا
اإليرانيين فيما يخص أمن المحيط الهندي

ق��ال ممثل قائد ال�ث��ورة اإلسالمية يف هرمزكان وإم ��ام مجعة
بندرعباس :إن القوات العسكرية اإليرانية والباكستانية القوية
قادرة على تأمني أمن املنطقة وليس هناك حاجة للوجود األمريكي.
واض��اف آية اهلل غالم علي نعيم آب��ادي ،خالل اجتماع مع كادر
دورية السالم والصداقة الباكستانية ،إن إيران وباكستان لديهما
جيش ق��وي ورواب��ط دينية وثقافية وإن أوج��ه التشابه والقواسم
املشرتكة بني البلدين سيجلب املزيد من التقارب بني البلدين.
من جانبه ق��ال قائد دوري��ة السالم والصداقة الباكستانية يف
االجتماع :حنن سعداء للغاية بوجود عالقة محيمة وودية مع شعب
وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وحنن نتطلع اىل توسيع
وتعزيز هذه العالقات.
وأض��اف األم�ي�رال حممد س��امل :وج��ودن��ا يف إي��ران ومدينة بندر
عباس ،مبرافقة  4وح��دات عائمة ،من أجل إثبات رغبتنا بإيران،
ولدينا مثل هذه العالقة احلميمة مع دول حمدودة .

وأضاف :إن الشعب الباكستاني ينظر باحرتام اىل قائد الثورة
االسالمية ،آية اهلل خامنئي ،وحنن نقدر دعمه ودرايته يف حل األزمة
يف كشمري .ب��دوره اكد قائد جمموعة القطع البحرية للسالم
واحملبة الباكستانية االدمريال حممد سامل على التعاون الوثيق
بني بالده واجلمهورية االسالمية االيرانية؛ قائال  :حنن نقف اىل
جانب اشقائنا االيرانيني فيما خيص امن احمليط اهلندي وسنعزز
االمن معا يف هذه املنطقة.
جاء ذلك خالل اللقاء بني اعضاء جمموعة القطع البحرية
الباكستانية مع حمافظ هرمزكان.
واضاف االدمريال سامل ،لقد قدمت باكستان مشروعا لضمان
االم ��ن يف احمل�ي��ط اهل �ن��دي؛ متطلعا اىل ت �ع��اون ال �ق��وة البحرية
االيرانية مع حبرية بالده يف تنفيذ هذا املقرتح.
اىل ذل��ك ،ق��ال حمافظ هرمزكان ف��ري��دون هميت  :ان ال��دول
االسالمية االقليمية تستطيع من خالل التعاون املشرتك ومن دون
التدخل االجنيب ان تضمن االمن للمنطقة.
واك��د ف��ري��دون ان اجلمهورية االسالمية تشكل م��أوى ملسلمي
العامل امجع؛ مضيفا ان ايران حكومة وشعبا ترغب يف ازدهار ورقي
املسلمني مجيعا .كما حّ��ذر امل�س��ؤول االي��ران��ي ان تواجد القوى

القادمة من خارج املنطقة يرمي اىل بث الفرقة والوقيعة بني الدول
االقليمية؛ داعيا اىل تعزيز العالقات وارس ��اء مزيد من التعاون
بهدف افشال هذه املؤامرات املشؤومة.
ويف جانب اخر من تصرحياته ،نوّه حمافظ هرمزكان اىل اهمية
التعاون البحري بني ايران وباكستان ،وذلك ملا يرتتب عليه من
اجنازات جيدة لصاحل البلدين.
من جانبه ق��ال قائد منطقة اإلم��ا َم��ة التابعة لقوة البحرية يف
اجليش االيراني العميد جمتبى حممدي :إ ّن قادة القوات البحرية
للدول املطلة على احمليط اهلندي سيجتمعون الشهر القادم يف
بندر عباس (جنوب ايران) يف لقاء حتت عنوان «آيونز».
واجتماع ايونز يعد خطوة تطوعية لرفع مستوى التعاون البحري
بني سالح البحر يف الدول املطلة على احمليط اهلندي عرب تأسيس
جممع حر وشامل يتم خالله تبادل وجهات النظر واملعلومات ذات
الصلة باملنطقة.
ويضم ايونز  24بلدا يف عضويته اىل جانب مثانية دول تشارك
فيه بصفة املراقب ويسعى اىل اجياد التواصل بني القوات النخبة
يف سالح البحر بهدف اجياد فهم مشرتك وتقديم آليات متعددة
االطراف بينهم.
ويف ه��ذا السياق ص� ّرح العميد حممدي خ�لال إجتماعه بقائد
«اسطول السالم» البحري الباكستاني يف بندرعباس بأ ّن إحدى
أهداف إجتماع آيونز تتمثل يف اإلعداد للقيام مبناورات مشرتكة
بني االعضاء معربا عن امله بأن يكون إجتماع ايونز مرآة تعكس
إسرتاتيجية القوة البحرية للجيش االيراني ويسهم يف تعزيز حسن
اجلوار وعرض قوة وكفاءة دول منطقة احمليط اهلندي يف توفري
األمن دون احلاجة اىل قوات أجنبية.
ّ
وأك��د على أ ّن اي��ران بلد يعتز باستقالله وع��دم تبعيته لغريه،
مشرياً اىل ما يتمتع به اجليش االيراني من طاقات وإكتفاء ذاتي
واستقاللية يف جماالت التدريب والتصنيع معربا عن إعتقاده بأ ّن
تنمية العالقات بني اي��ران وباكستان من شأنها ان تعزز التعاون
املشرتك بني البلدين خاصة مبشاركة القوات البحرية.
ول�ف��ت امل �س��ؤول العسكري اىل امل�ش�ترك��ات الدينية واملذهبية
واللغوية والثقافية بني البلدين معتربا اياها رصيدا مهما لتحقيق
التقارب بينهما.
واشار اىل ما تتمتع به القوة البحرية الباكستانية من كفاءات
وإمكانيات تعليمية كربى واضاف اننا نرحب بالتبادل التعليمي
واقامة دورات تدريبية بني القوات البحرية للبلدين.
من جانبه إعترب قائد دوري��ة السالم والصداقة الباكستانية
االم�يرال حممد سامل التواجد الباكستاني بأربع زوارق يف بندر
عباس دلي ًال على إهتمامها اخلاص باحلفاظ على العالقات الودية
مع اجلمهورية االسالمية االيرانية وتعزيز التعاون معها .واشار اىل
التشابه الكبري بني اي��ران وباكستان واض��اف انه يعود اىل جذور
العالقات التارخيية بينهما.

ت�ب��اح��ث ال�س�ف�ير االي ��ران ��ي ل ��دى ب �غ��داد اي��رج
مسجدي وامل�ب�ع��وث االمم ��ي اجل��دي��د يف ال�ع��راق
جنني هنيس بالسجارت حول التطورات اجلارية
يف ال �ع��راق وم�س��ؤول�ي��ات االم ��م امل�ت�ح��دة يف هذا
ال�ب�ل��د .واش� ��ار م�س�ج��دي اىل ال��رس��ال��ة الكبرية
اليت حتملها االمم املتحدة وممثل االمني العام
ملساعدة الشعب العراقي ،داعيا بالسجارت اىل
عكس الوقائع ذات الصلة بالتطورات يف العراق
خالل تقاريره اىل املسؤولني واملؤسسات االممية.
واع��رب عن ترحيبه الق�تراح بالسجارت بزيارة

ايران واكد يف ذات الوقت على تعاون اجلانبني
يف جماالت دعم العراق وشعبه.
من جهتها اعربت املمثل اخلاص لالمني العام
لالمم املتحدة عن رغبتها لتعزيز التعاون واقامة
اتصاالت وثيقة مع السفارة االيرانية يف العراق
ودع��ت اىل اطالعها على وج�ه��ات نظر السفري
االي��ران��ي ح�ي��ال ال �ت �ط��ورات اجل��اري��ة يف ال�ع��راق
واملنطقة .ونوهت اىل انها على اطالع تام حول
العالقات الوثيقة بني الشعبني االيراني والعراقي
وانها ترغب بزيارة طهران يف اقرب فرصة.

لدى استقبال قائد مقر خاتم األنبياء (ص) لإلعمار

املرجع نوري همداني يدعو إلتخاذ خطوات
حازمة في بناء الحضارة اإلسالمية
أكد املرجع الديين يف قم املقدسة آية اهلل حسني نوري همداني على ضرورة اختاذ خطوات
حازمة على صعيد بناء احلضارة االسالمية.
وقال نوري همداني ،يف تصرحيه لدى استقبال قائد مقر خامت االنبياء (ص) لالعمار سعيد
حممد ومسؤول ممثلية قائد الثورة يف املقر دهقاني إن إحدى مثار الثورة االسالمية يف ايران هي
إن االمام اخلميين (رض) منح الشجاعة والقوة والثقة بالنفس واالعتماد على الذات وهو ما
يبعث ان يقرر الشعب مصريه بنفسه.
واعرب عن اسفه الن مجيع املسلمني كانوا خيضعون ،يف مرحلة قبل انتصار الثورة االسالمية،
هليمنة الغرب وقد بلغ مدى االنبهار وفقدان الثقة بالذات بني املسلمني حدا أدى اىل تصورهم انه
ينبغي احلصول على املساعدات من الغرب واالستلهام منهم يف مجيع النشاطات.
وتابع :ان النظام السابق كان يطلب املساعدات من الغرب يف اعمال بسيطة كتعبيد الطرق
اال ان الثورة االسالمية امثرت عن إعداد خمتصني يف مجيع احلقول واعتماد البالد على طاقاتها
ونفي احلاجة للغرب.
ونوه آية اهلل همداني اىل انه «عندما كان الغرب يعيش يف اجلهل والظلمات ،كان لدينا
علماء كبار والعديد من الكتب يف شتى املعارف اليت استلهمت من اإلسالم والقرآن ،وعلينا
إع��ادة جمد اإلس�لام وحضارته وقد حتققت أجن��ازات جيدة خالل أربعني عاما من عمر الثورة
االسالمية”.
واش��اد ب��اجن��ازات مقر خ��امت االنبياء(ص) لالعمار داعيا اىل اخت��اذ خطوات حازمة يف بناء
احلضارة االسالمية.

مستقب ًال سفير جنوب افريقيا

رئيس لجنة األمن القومي :استراتيجية إيران قائمة على
خفض التوترات من منطلق القوة

في إطار مباحثات إيران وأفغانستان حول نهر هيرمند

طهران تدعو كابل لإلنضمام الى برنامج اليونسكو لتقييم املوارد املائية

قامت اجلمهورية اإلسالمية بدعوة أفغانستان
لإلنضمام اىل الربنامج العاملي لتقييم امل��وارد
املائية التابع اىل منظمة األمم املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة (اليونسكو) ،اث��ر فتح املكتب
اإلقليمي هلذا الربنامج يف طهران.
وجاءت دعوة إيران ألفغانستان لإلنضمام اىل

الربنامج العاملي لتقييم امل ��وارد املائية ،بهدف
تعزيز العالقات والتعاون الثنائي واإلقليمي بني
البلدين يف جمال إدارة وترشيد إستهالك املياه.
وق ��دم وزي ��ر ال�ط��اق��ة رض ��ا أردك��ان �ي��ان إق�ت�راح
اجلمهورية اإلسالمية ألفغانستان ،خالل لقائه
مساعد وزي��ر الطاقة واملياه ومفوض هذا البلد
خان حممد تكل على هامش اإلجتماع التاسع
عشر ملفوضي مياه نهر هريمند يف طهران.
وأش� � ��ار أردك ��ان� �ي ��ان خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ل �ق��اء اىل
ال �ق��واس��م امل �ش�ترك��ة ب�ين ال �ب �ل��دي��ن؛ الف �ت��ا اىل
التعاون بني اجلانبني فيما خيص امل��وارد املائية
والطاقة مبا يف ذلك إنشاء مؤسسة أحباث املياه
يف كابول ،وتنفيذ العديد من املشاريع يف جمال
املياه والكهرباء يف خمتلف املناطق األفغانية من
قبل إيران والتعاون الثنائي بني البلدين يف تنفيذ
إتفاقية هريمند املربمة بني البلدين عام .1972
ك�م��ا أك ��د أردك��ان �ي��ان ع�ل��ى ض� ��رورة تعزيز
العالقات الثنائية يف خمتلف اجملاالت وحتديد

الطاقات املتوفرة لدى البلدين وتعزيز اجلهود
ل�ت�ق��ري��ب ال� ��رؤي وامل ��واق ��ف وذل ��ك ب��ال�ن�ظ��ر اىل
القواسم املشرتكة بني إيران وأفغانستان.
ب� ��دوره ،شكر مساعد وزي ��ر امل �ي��اه وال�ط��اق��ة يف
أف �غ��ان �س �ت��ان ،اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة لدعمها
وت �ع��اون �ه��ا م ��ع ب �ل��اده؛ م ��ؤك ��دا ض � ��رورة ت�ع��زي��ز
العالقات الثنائية بني البلدين ،ال سيما يف جمال
إدارة امل ��وارد املائية وال�ط��اق��ة ،متطلعا اىل بدء
مرحلة جديدة من هذا التعاون الثنائي ،بوصفه
م��وض��وع��ا ه��ام��ا مت اإلت �ف��اق ح��ول��ه مسبقا من
قبل اجلانبني .علما بأن اإلجتماع التاسع عشر
ملفوضي مياه نهر هريمند ،بدأ أعماله يف طهران
حبضور ممثلني عن وزارتي اخلارجية للبلدين.
وينعقد هذا اإلجتماع بصورة منتظمة وفقا ملا
تنص عليه إتفاقة هريمند املربمة بني البلدين
ع ��ام  ،1972وي �ه ��دف اىل م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذه
اإلتفاقية ودراس��ة األساليب املعنية بضمان حق
اجلمهورية اإلسالمية يف مياه نهر هريمند.

وزارة األمن تعتقل مخ ّلني بنظام تداول العملة الصعبة

السفير الفلسطيني بطهران:

أعلنت وزارة األمن االيرانية عن إعتقال أشخاص قاموا باإلخالل يف نظام تداول العملة الصعبة
وبالتحديد يف حمافظيت قزوين (غرب العاصمة) وحمافظة آذربيجان الشرقية (مشال غرب البالد).
ونق ًال عن مركز العالقات العامة وعن املوقع االعالمي لوزارة األمن ،أصدرت وزارة االمن بياناً جاء
فيه :إ ّن الوزارة متكنت من خالل رصد ومراقبة أمنية يف حمافظات قزوين و مازندران (مشال) و طهران
من إعتقال  12شخصاً كانوا ُي ّلون بنظام سوق العملة الصعبة وتهريب هذه العملة عرب عمليات
بيع وشراء غري قانونية واحلصول على عوائد غري مشروعة والته ّرب الضرييب والقيام بعمليات غسيل
أموال.
وأعلن البيان ان رئيس هذه الشبكة والذي كان حياول مغادرة البالد هو من ضمن املعتقلني.
إ ّن هذه الشبكة كانت تنشط بشكل منتظم وباحرتافية ،حيث قامت منذ عام  2014بتداول مالي بلغ
 20الف مليار ريال وقامت بعمليات بيع وشراء غري قانونية بلغت  450مليون دوالر.
وأض��اف البيان :إ ّن وزارة األم��ن استطاعت ايضاً التع ّرف على شبكة اخ��رى يف حمافظة آذربيجان
الشرقية إرتكبت عدة خمالفات يف جمال تداول العملة الصعبة مبشاركة  13شخصاً حاول عدد منهم
مغادرة البالد بطريقة غري قانونية لكنهم اُعتقلوا ومت تسليمهم اىل اجلهات القضائية.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة األمن بأ ّن هذه الشبكة أسست شركات وهمية واستغلت الفرص املتاحة
للشركات التجارية الناشطة للحصول على أرباح خالل شراء العملة الصعبة بسعر حكومي وبيعها
بسعر السوق احلرة و اكد مت توثيق  65مليون دوالر من خمالفات هذه الشبكة.

أقيمت أمسية أدبية للروائي الفسطيين غسان كنفاني وذلك برعاية نادي مفكرو العلوم االنسانية
يف العاصمة االيرانية ط�ه��ران ،حضرها مجع من كبار الشخصيات األدب�ي��ة والسياسية يف أي��ران
وفلسطني من ضمنهم السفري الفلسطيين صالح الزواوي.
وخ�لال كلمة ألقاها باملناسبة ،أش��اد السفري الفلسطيين يف طهران بالشعب االي��ران��ي قائال إن
الشعب االيراني شعب عظيم وأن اإلمام اخلميين (رض) محلكم مسؤولية كبرية حيث نقل هذا البلد
من حضن الواليات املتحدة األمريكية واسرائيل وأهداكم إياه .واشار ال��زواوي ،اىل أن مفجر الثورة
االسالمية قد اتصل بعلمي االس�لام وفلسطني اذن فإن فلسطني هي أحد الركنني بالنسبة لشرعية
اجلمهورية االسالمية االيرانية كما حافظ قائد الثورة االسالمية آية اهلل اخلامنئي منذ وقت طويل
على خط اإلمام الراحل ومازال علما االسالم وفلسطني مرفوعني بيده .ولفت السفري الفلسطيين يف
ايران اىل أن مشروع إقامة دولة على ارض فلسطني من قبل الكيان الصهيوني هو مشروع بعمر مئات
السنني ،معتربا أن إسرائيل ال تبحث عن إقامة دولة يف فلسطني فحسب بل تسعى لتغيري هوية املنطقة
بأكملها .واش��ار ال��زواوي اىل دعم اي��ران للقضية الفلسطينية ،مؤكدا انه ال ميكن أن تكون ايران
والشعب االيراني عدوا لنا ألنهما يقفان جبانب الشعب الفلسطيين بل أن عدونا املشرتك هو اسرائيل
الغاصبة وربيبتها الواليات املتحدة.

مسؤول :القيود
املصرفية حظرت
الدواء عملي ًا

علما االسالم وفلسطني مرفوعني بيد قائد الثورة االسالمية

قال مدير عام دائرة الدواء والغذاء التابعة لوزارة الصحة االيرانية حممد عبده زاده ان الكالم عن عدم حظر االدوية هو كالم مجيل ولكنه كاذب الن توفري األدوية حباجة
اىل تعامالت مصرفية يف حال ان مجيع املصارف االيرانية يشملها احلظر وعمليا فان االدوية واملواد الغذائية يشملها احلظر.
واضاف عبده زاده يف حوار مع ارنا ان مجيع البنوك احلكومية االيرانية تتعرض لعمليات احلظر وان تأمني االدوية والغذاء حباجة اىل تبادالت مالية لذا فمن الضروري
تسمية مصارف تابعة للقطاع اخلاص هلذا الغرض.
وقال ان تسمية مصارف ايرانية هلذا الغرض هي جانب من القضية واجلانب االخر هو اعفاء املصارف االوروبية و كوريا اجلنوبية واليابان وتركيا من احلظر كي
تستطيع املصارف االيرانية حتويل االموال اخلاصة بشراء االدوية.
واعرب عن امله بان يتم نشر امساء املصارف االيرانية املستثناة من احلظر كي تتم عمليات تأمني االدوية بدون اية مشاكل.

ق ��ال س�ف�ير ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا يف ط �ه ��ران فيكا
خ��وم��ال��و ،ويف م �ع��رض االش � ��ارة اىل االن�س�ح��اب
االمريكي من االتفاق النووي ،قال  :حنن نعلم
بشأن ال�ت��زام اي ��ران بتعهداتها يف اط��ار االتفاق
النووي وسندافع عن مواصلة تنفيذ هذا االتفاق.
وج���اءت ت�ص��رحي��ات ال�س�ف�ير اجل �ن��وب افريقي
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء م��ع رئ �ي��س جل�ن��ة االم ��ن القومي
والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى االسالمي
حشمت اهلل فالحت بيشة.
واكد خومالو ،ان جنوب افريقيا دأبت خالل
مرحلة مابعد الثورة يف كال البلدين على اقامة
عالقات ودّية مع ايران ولن تنسى دعم اجلمهورية
االس�لام �ي��ة مل �ط��ال��ب ش�ع�ب�ه��ا يف احل �ص ��ول على
احلرية.
ون� �وّه سفري ج�ن��وب افريقيا برتحيب ال�برمل��ان
واحلكومة يف بالده لتعزيز العالقات الثنائية مع
ايران؛ مردفا ان بريتوريا ترغب يف تطوير تعاونها
يف اجملاالت االقتصادية والتجارية مع طهران.
كما اكد على تعاون جنوب افريقيا مع ايران
يف اط��ار االت�ف��اق ال�ن��ووي؛ الفتا اىل ان جماالت
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة ت�ش�ك��ل ف��رص��ا م��وات�ي��ة
للتعاون الثنائي بني البلدين.
اىل ذل��ك ،قال فالحت بيشة ان العالقات بني
اي��ران وجنوب افريقيا بلغت مستويات رفيعة يف
مرحلة ما بعد الثورة االسالمية وهي متواصلة
على اس��س االح�ت�رام املتبادل؛ داعيا اىل تظافر
اجل�ه��ود ب�ين مسؤولي البلدين ب�ه��دف احلفاظ
على مستوى هذه العالقات.

ولفت رئيس جلنة االم��ن القومي والسياسة
اخلارجية النيابية اىل ان ابرام  100وثيقة تفاهم
ب�ين اي ��ران وج�ن��وب افريقيا ،مؤشر على اواص��ر
احمل �ب��ة ب�ي�ن اجل ��ان �ب�ي�ن؛ مب ��ا ي�س�ت��دع��ي اجل �ه��ود
لتطبيق هذه االتفاقات.
ويف ج��ان��ب آخ��ر م��ن تصرحياته خ�لال اللقاء
مع سفري جنوب افريقيا ،اشار فالحت بيشة اىل
امل��واق��ف املشرتكة بني طهران وبريتوريا بشان
معظم التطورات االقليمية والدولية؛ مؤكدا
ان ال �ت��اري��خ ال�ن�ض��ال��ي ل�ل�ب�ل��دي��ن ش � ّك��ل م��واق��ف
موحدة بني ايران وجنوب افريقيا ازاء التطورات
الدولية وتقديم مناذج ناجحة يف سبيل مقارعة
االستكبار.
ويف اش��ارة اىل سياسات اجلمهورية االسالمية
على صعيد اس�ت�خ��دام التقنيات احل��دي�ث��ة ،ن�وّه
فالحت بيشة باستخدام اي��ران السلمي للطاقة
النووية وتعزيز البنية الدفاعية يف ال�ب�لاد من
خالل االستناد على الطاقات الوطنية؛ مؤكدا
ان ذل ��ك ادى اىل حت ��دي ��ات الم��ري �ك��ا وال�ك�ي��ان
الصهيوني واالنظمة الرجعية املساندة هلما يف
املنطقة.
وت��اب��ع  :ان ه ��ؤالء ي�س�ع��ون اىل زع��زع��ة االم��ن
واالس �ت �ق��رار االق�ل�ي�م��ي لتنفيذ اج�ن��دات�ه��م غري
الشرعية يف املنطقة.
وخلص املسؤول الربملاني االيراني اىل القول
ان سرتاتيجيية اجلمهورية االسالمية االيرانية
قائمة على خفض التوترات من منطلق القوة،
ويف السياق ترحب بالتعاون مع الدول املستقلة.

جامعة طهران تستضيف املؤتمر الدولي لإلدارة االستراتيجية

تستضيف جامعة طهران املؤمتر الدولي ل�لادارة االسرتاتيجية يف نسخته اخلامسة وفق توجهات
تطبيقية ومعرفية.
وينعقد املؤمتر الدولي اخلامس ل�لإدارة اإلسرتاتيجية مبشاركة اجلامعات واملؤسسات العلمية
والبحثية والوزارات واملنظمات والشركات واجلمعيات يف البالد باعتماد نهج تطبيقي ومعريف يف يومي
 23و  24كانون الثاني /يناير اجلاري باستضافته كلية إدارة يف جامعة طهران.
تتمحور املوضوعات الرئيسية للمؤمتر حول إقامة ال��دورة األوىل للجائزة الوطنية واليت تتضمن
إجراء تقييم شامل وتقديم مالحظات اختصاصية ،والتمهيد لتبادل خربات التجارب الناجحة بني
املنظمات وتقديم املنظمات واملدراء النخبة إىل اجملتمع العلمي واملهين يف البالد واليت تعد من العناصر
الرئيسية هلذه اجلائزة.

