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عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة

أشاد بإسهامات المواطنين في تعزيز الجهود التنموية

السعودية تعلن استهداف

ولي العهد البحريني :االستثمار
في الشباب ...هدف استراتيجي

عدد من منشآتها الحيوية

�أع��ل��ن امل��ت��ح��دث الأمني
ب�ين املنطقة ال�رشقية
ل��رئ��ا���س��ة �أم����ن ال��دول��ة
وينبع» ،م�ؤكدا �أن �أرامكو
ال�����س��ع��ودي��ة� ،أن���ه حدث
ال�سعودية قامت ب�إيقاف
«ا����س���ت���ه���داف حم����دود»
ال�ضخ يف خط الأنابيب،
مل���ح���ط���ت���ي ال�������ض���خ
حيث يجري تقييم الأ�رضار
ال��ب�ترول��ي��ة ،التابعتني
و�إ���ص�لاح املحطة لإع��ادة
ل�رشكة �أرامكو مبحافظة
اخلط وال�ضخ �إلى و�ضعه
الدوادمي وحمافظة عفيف
الطبيعي.
مبنطقة الريا�ض.
و�أكد وزير النفط ال�سعودي
و�أ����ض���اف �أن «اجل��ه��ات
�أن «اململكة ت�شجب هذا
امل���خ���ت�������ص���ة ب���ا��ش�رت
ال��ه��ج��وم اجل��ب��ان ،و�أن
م�س�ؤولياتها باملوقعني،
ه���ذا ال��ع��م��ل الإره���اب���ي
و���س��ي��ت��م الإع���ل��ان ب����أي
والتخريبي ،وتلك التي
م�ستجدات» ،وذل��ك وفقا
وقعت م�ؤخرا ،يف اخلليج
ملا نقلته وكالة الأنباء
ال��ع��رب��ي ���ض��د من�ش�آت
ال�سعودية الر�سمية.
حيوية ال ت�ستهدف اململكة
بدوره ،قال وزير الطاقة
فقط ،و�إمنا ت�ستهدف �أمان
ال�سعودي خالد الفالح،
�إم��دادات الطاقة للعامل،
• خالد الفالح
�إن «ا���س��ت��ه��داف �أنابيب
واالق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي،
النفط مت عرب هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة ومت وتثبت م��رة �أخ��رى �أهمية الت�صدي لكافة اجلهات
ال�سيطرة عليه بعد �أن خلف �أ�رضارا حمدودة».
الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية مبا يف
و�أو�ضح �أنه ما بني ال�ساد�سة وال�ساد�سة والن�صف ،ذلك جماعة �أن�صارالله «.
تعر�ضت حمطتا �ضخ خلط الأنابيب ��شرق — غرب و�أعلنت جماعة «�أن�صار الله» اليمنية ،يف وقت �سابق،
الذي ينقل النفط ال�سعودي من حقول النفط باملنطقة �صباح �أم�س ،تنفيذ هجمات بطائرات م�سرية على من�ش�آت
ال�رشقية �إلى ميناء ينبع على ال�ساحل الغربي ،لهجوم حيوية �سعودية.
من طائرات «درون « بدون طيار مفخخة ،وجنم عن ذلك وقالت قناة «امل�سرية» ،التي تديرها جماعة �أن�صار
حريق يف املحطة رقم  ،8متت ال�سيطرة عليه بعد �أن الله اليمنية� ،إن «�سالح اجلو امل�سري التابع للجي�ش
خلف �أ�رضارا حمدودة».
واللجان ال�شعبية نفذ عملية ع�سكرية كربى �ضد �أهداف
وتابع �أن «الهجوم الإرهابي ا�ستهدف خط الأنابيب الرابط �سعودية».

تنفيذاً لمقتضيات «خلوة العزم» التي أقرها مجلس

اتفاق سعودي -إماراتي لتعزيز
التعاون الجمركي
وقعت الإمارات وال�سعودية �أم�س
الأول بالريا�ض اتفاق االعرتاف
امل��ت��ب��ادل ب�برن��ام��ج امل�شغل
االقت�صادي املعتمد بني البلدين
ال�شقيقني ،بهدف تعزيز التعاون
اجلمركي وت�سهيل حركة التجارة
البينية وت�رسيع معدالت التبادل
التجاري تنفيذ ًا ملقت�ضيات خلوة
العزم التي �أقرها جمل�س التن�سيق
ال�سعودي الإماراتي.
وق��ال مفو�ض اجل��م��ارك رئي�س
ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة للجمارك
يف الإم����ارات علي ال��ن��ي��ادي �إن
توقيع االت��ف��اق ميثل ا�ستجابة
ع��م��ل��ي��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة
يف ال��ب��ل��دي��ن ب����ضرورة تعزيز
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي وزي���ادة
م��ع��دالت ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري،
حيث يعد االتفاق خطوة جديدة
مهمة يف م�سرية تعزيز العالقات
اجلمركية والتجارية بني البلدين
ال�شقيقني.
و�أ���ض��اف :ن�شهد ال��ي��وم ترجمة
واق���ع���ي���ة مل���خ���رج���ات «خ��ل��وة
العزم» امل�شرتكة بني الإم��ارات
وال�سعودية التي �أقرها وتبناها
جم��ل�����س التن�سيق ال�سعودية
الإماراتي ،وذلك من خالل توقيع
اتفاق االعرتاف املتبادل لربنامج
امل�شغل االقت�صادي املعتمد يف
البلدين ال�شقيقني».
من���وذج �أمثل
و�أك���د �أن االت��ف��اق
ٌ
للتعاون والتكامل االقت�صادي بني
البلدين ،وهو يهدف �إلى اال�ستثمار
الأمثل للموارد احلالية مبا ُي�ساهم
يف ت�سهيل حركة التجارة وتي�سري
الإجراءات اجلمركية ،و�صو ًال �إلى
تعزيز قدرات املنظومة االقت�صادية
يف البلدين على مواجهة املتغريات
العاملية.
و�أ���ش��ار النيادي �إل��ى �أن االتفاق
يحقق العديد من االمتيازات لكال
البلدين ،من �أبرزها امل�ساهمة
يف زيادة حجم التبادل التجاري

�أ�شاد ويل العهد البحريني الأمري
���س��ل��م��ان ب��ن ح��م��د ،ب�إ�سهامات
املواطنني يف بناء نه�ضة الوطن
الغايل وبدورهم الكبري يف تعزيز
اجلهود التنموية للمملكة وحتقيق
االزده�����ار ل��ه��ا يف ظ��ل امل�سرية
التنموية ال�شاملة بقيادة العاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى.
و�أ�ضاف �أن اململكة تزخر بعطاء
مواطنيها الذين ت�سعى دائما نحو
موا�صلة تطوير خرباتهم وتعزيز
مهاراتهم من خالل اال�ستثمار فيهم
وخلق الفر�ص الواعدة �أمامهم مبا
يحقق التطلعات والأه��داف ويعود
بالنفع ل�صالح خري الوطن ومنائه.
وق��ال �إن��ه بف�ضل من الله �أوال ثم
بتكاتف �أهل البحرين جميعا وبدعم
�أ�شقائنا امل�ستمر يف ال�سعودية
والإم����ارات وال��ك��وي��ت ،ا�ستطعنا
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات املالية
وجت��اوزه��ا ،وتوحيد تلك اجلهود
املخل�صة لكل ما من �ش�أنه �أن يحقق
اال�ستقرار املايل يف اململكة.
ون��وه ب�رضورة العمل على تقوية
كافة �إمكانيات القطاع اخلا�ص
باعتباره املحرك الأ�سا�سي للنمو
االقت�صادي ،وموا�صلة حتفيز خمتلف
القطاعات االقت�صادية وا�ستمرارية
تعزيز تناف�سية تلك القطاعات
مب��ا ي�سهم يف ت��وف�ير امل��زي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية ويرفد االقت�صاد
الوطني.
و�أعرب عن اعتزازه بر�ؤية ال�شباب
البحريني يف املجال�س الرم�ضانية
املختلفة التي زاره��ا خ�لال �شهر
رم�ضان امل��ب��ارك ،وحر�صهم على

• األمير سلمان بن حمد خالل زيارة إلى مجلس الشيخ حمد بن خليفة

التوا�صل ك�إحدى القيم املهمة التي
توارثناها جي ًال بعد جيل ،والتي
تعك�س عمق ال��ع��ادات والتقاليد
البحرينية الأ�صيلة.
و�أ�شار �إلى الدور الذي ي�ضطلع به
�شباب البحرين الواعد يف رفد عملية
البناء والتطوير م�شي ًدا بجهودهم
املتميزة يف خدمة هذا الوطن من
مواقعهم املختلفة من �أجل حتقيق
�أهداف اململكة التنموية املن�شودة،
م�ؤكد ًا ب�أن تطوير ال�شباب واال�ستثمار
فيهم هو هدف ا�سرتاتيجي ن�سعى
دوم�� ًا لتحقيقه عرب تنفيذ العديد
من امل��ب��ادرات واخلطط والربامج
النوعية يف كافة املجاالت.
من جانبهم �أ�شاد �أ�صحاب املجال�س
واحل�ضور مب��ا يوليه ويل العهد

البحريني من اهتمام بتطوير �أبناء
البحرين يف امل��ج��االت املختلفة
عرب اال�ستثمار فيهم وخلق الفر�ص
النوعية �أمامهم من �أجل امل�ساهمة
يف بناء ومناء الوطن.
على جانب �آخر ،ا�ستقبل وزير العمل
والتنمية االجتماعية البحريني
جميل ح��م��ي��دان ،رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة اجلمعية البحرينية لأولياء
�أمور املعاقني و�أ�صدقائهم ،جا�سم
�سيادي ،بح�ضور ع��دد من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة؛ لبحث �سبل تعزيز
ال��ت��ع��اون مب��ا ي��خ��دم امل�شاريع
واملبادرات التنموية لذوي الإعاقة.
وخ�لال اللقاء ا�ستعر�ض �سيادي
امل�رشوعات التطوعية التي تقدمها
اجلمعية خل��دم��ة ذوي الإع��اق��ة،

�أب��رزه��ا م����شروع وح���دة الرعاية
املنزلية لفئة ذوي الإعاقة ،والتي
تعترب �أحد امل�رشوعات الرائدة يف
جم��ال العمل االجتماعي والأهلي
على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي� ،إل���ى ج��ان��ب برنامج
ح��وارات ولقاءات مع �أولياء �أمور
ذوي الإعاقة و�أ�صدقائهم ،لطرح
ومناق�شة ق�ضايا ذوي العزمية
وتوعية ودعم �أولياء الأمور ،وذلك
مب�شاركة املخت�صني واملعنني يف
هذا املجال ،وذلك بالإ�ضافة �إلى
م�رشوعات ون�شاطات �أخرى تقدمها
اجلمعية خلدمة املجتمع وذوي
الإعاقة حتديد ًا.
و�أ���ش��اد حميدان بالنهج الإن�ساين
واالجتماعي الذي تنتهجه جمعية
�أولياء �أمور املعاقني �أ�صدقائهم،
من خ�لال اجلهود التطوعية التي
تقدمها ل��ذوي العزمية و�أ�رسهم،
م�شري ًا �إلى �أن للجمعية م�رشوعات
رائ���دة متثل ح��اف��ز ًا للم�ؤ�س�سات
اخلا�صة والأهلية؛ لبذل املزيد من
اجلهود لتنفيذ مبادرات جمتمعية
تنموية وذات فاعلي.
ونوه ب�أهمية ال�رشاكة املجتمعية
مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
للنهو�ض بالعمل اخلريي ،وتوحيد
اجل��ه��ود والإم��ك��ان��ي��ات ،لتحقيق
الأه��داف الرامية �إل��ى تقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات للمواطنني ،م ��ؤك��د ًا يف
ال��وق��ت ذات���ه دع���م وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ملختلف �أنواع
العمل امل�ؤ�س�سي والنوعي ،وتذليل
ال�صعوبات ال��ت��ي تعرت�ض هذه
اجلهود بالإمكانيات املتاحة.

طالبت بااللتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من األعمال الوحشية

قطر تدعو إلى معالجة دوافع العنف والتطرف

• جانب من توقيع االتفاقية

وخ��ف�����ض ت��ك��ال��ي��ف الت�صدير
واال���س��ت�يراد بالن�سبة لل�رشكات
ووك�����االت ال�����ش��ح��ن والإم������داد،
وتقلي�ص معدالت التفتي�ش على
�اء على
ال����واردات اجلمركية ب��ن� ً
حم����رك امل���خ���اط���ر ،وتب�سيط
�إج����راءات التحقق م��ن الوثائق
املتعلقة باال�سترياد مع مراعاة
االلتزام بتقدمي الوثائق ال�رضورية
الالزمة لف�سح الب�ضائع� ،إ�ضافة
�إل����ى ت����سري��ع عملية تخلي�ص
الب�ضائع امل�ستوردة واخت�صار
زمن التخلي�ص اجلمركي.
و�أكد �أن العالقات اجلمركية بني
البلدين ت�شهد ت��ط��ور ًا م�ستمر ًا
ا�ستناد ًا �إلى روابط الأخوة ووحدة
التاريخ وامل�صري ،م�شري ًا �إلى
�أن الإدارات اجلمركية يف البلدين
ت�ستهدفان تعزيز التجارة البينية،
ورفع معدالت التبادل التجاري،
وت���ب���ادل �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات
واخلربات واملعارف اجلمركية،
و�إزالة معوقات التبادل التجاري،
وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
العملية اجلمركية.
وقال �إن ال�سعودية �رشيك جتاري
ا���س�ترات��ي��ج��ي ل��دول��ة الإم����ارات

العربية املتحدة ،وي�شهد حجم
التجارة اخلارجية غري النفطية
العام «جت��ارة مبا�رشة ومناطق
وحرة وم�ستودعات جمركية» بني
البلدين زي��ادة متنامية ،م�شري ًا
�إلى وجود فر�ص هائلة ملكا�سب
اقت�صادية وجتارية تدفع البلدين
�إلى تعزيز التعاون اجلمركي.
ويعد برنامج امل�شغل االقت�صادي
ُ
املعتمد نقلة نوعية يف العمل
اجل��م��رك��ي يف دول����ة الإم�����ارات
واململكة العربية ال�سعودية ،ملا
يوفره من �سهولة يف الإج��راءات
املتعلقة بالتخلي�ص اجلمركي
لل�رشكات امللتزمة ،وفق �ضوابط
و�إج���راءات تعزز منظومة الأمن
اجلمركي وت�ضمن تي�سري التجارة،
حيث يعمل تطبيق برنامج امل�شغل
االقت�صادي املعتمد ،كربنامج
احت��ادي على م�ستوى الإم��ارات،
ع��ل��ى رب����ط ال���دول���ة جت���اري��� ًا
وجمركي ًا مع دول العامل ،كما
يمُ كّ ن ال�رشكات املن�ضمة له من
�سهولة نفاذ ب�ضائعها �إلى الأ�سواق
العاملية ،خ�صو�ص ًا �أ�سواق الدول
التي يتم توقيع اتفاقيات اعرتاف
متبادل معها.

عمان تدعو إلى فتح مسارات جديدة
للتعاون مع كوريا الجنوبية
ا�ستقبل رئي�س جمل�س الدولة
العماين د.يحيى املنذري �أم�س
مبكتبه ،رئي�س اللجنة الدائمة
ل�ش�ؤون الدفاع الوطني باجلمعية
الوطنية الكورية �أه��ن جيو باك
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،وذل��ك يف
�إط��ار زيارته الر�سمية احلالية
لل�سلطنة.
و�أ����ش���اد امل���ن���ذري بالعالقات
املتميزة القائمة بني ال�سلطنة
وكوريا اجلنوبية ،وم��ا ت�شهده
من تطور يف املجاالت التجارية
واالقت�صادية يف ظل حر�ص البلدين
على تعزيزها ،معرب ًا عن تطلعه يف فتح م�سارات جديدة
للتعاون بني البلدين ال�صديقني ،وتعزيزها ال �سيما
يف املجاالت العلمية والتقنية وت�شجيع اال�ستثمارات
املتبادلة.
و�أبرز �أهمية الزيارات املتبادلة يف توطيد العالقات
الثنائية ،م�شريا يف هذا ال�صدد �إل��ى زي��ارة رئي�س

• يحيى املنذري مستقبالً أهن جيو باك

اجلمعية الوطنية بكوريا �إلى ال�سلطنة يف �أبريل من
العام قبل املا�ضي والتي كان لها دور مهم يف دعم
العالقات بني البلدين ال�صديقني وخا�صة يف املجاالت
الربملانية.ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض �سبل دعم
التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجاالت
وخا�صة يف اجلوانب الربملانية.

�أك���د امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص ل��وزي��ر اخلارجية
القطري ملكافحة الإره��اب ال�سفري د.مطلق
القحطاين �أن الدوحة دجمت امل�س�ؤولية عن
حماية املدنيني من الأعمال الوح�شية وعلى
وج��ه اخل�صو�ص ج��رائ��م احل��رب واجلرائم
�ضد الإن�سانية والإب��ادة اجلماعية والتطهري
العرقي يف �سيا�ستها اخلارجية.
وق��ال القحطاين ،يف كلمة �أم��ام االجتماع
ال�سنوي التا�سع لنقاط االت�صال الوطنية
للم�س�ؤولية عن حماية املدنيني من اجلرائم
الوح�شية يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل،
�إن هذا الدمج مت من خالل معاجلة الأ�سباب
اجل��ذري��ة لأع��م��ال العنف يف بع�ض البلدان
واملجتمعات وحم��اول��ة معاجلة الدوافع
املحلية للعنف ،مبا يف ذلك التطرف العنيف
الذي قد ي�ؤدي �إلى الإرهاب والأعمال الوح�شية
يف بع�ض الدول ،وكذلك من خالل امل�ساعي
احلميدة والو�ساطة والدبلوما�سية الوقائية
ملنع ن�شوب ال�رصاعات وت�سويتها.
و�أكد �أن امل�س�ؤولية عن احلماية ت�شكل التزام ًا
قانوني ًا على جميع ال��دول ،و�أ�شار �إل��ى �أن
جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة مقيدة
بهذا االلتزام على الأق��ل منذ العام ،2005
عندما وافق قادة العامل بالإجماع على ذلك
يف وثيقة القمة العاملية للعام  ،2005والتي
ت�شري �إلى التزام ال��دول بعدم قتل �شعوبها
وحمايتهم من اجلرائم الب�شعة �أو الأعمال
الوح�شية اجلماعية.
و�أ�ضاف« :جميع دولنا �أع�ضاء يف الأمم املتحدة
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وجزء من هذه الوثيقة وبالتايل فهي ملتزمة
مب�س�ؤولية حماية املدنيني ...ويجب علينا
�أن ن�ضع هذا دائم ًا يف �أذهاننا و�أن يتم اعتباره
نقطة انطالق ملناق�شاتنا حول مالءمة و�أهمية
امل�س�ؤولية عن احلماية لبلداننا و�سيا�ساتنا
اخلارجية وذلك من منظور قانوين».
وقال« :من ال�رضوري جد ًا �أن ن�ضع يف اعتبارنا
�أن الإخفاق يف منع الفظائع ووقفها �ستكون له
عواقب وخيمة علينا جميعاً» ...داعي ًا �إلى
النظر للأزمة يف �سورية كمثال لذلك وعواقبها

على اجل��م��ي��ع» ...و���ش��دد على �أهمية دمج
امل�س�ؤولية عن احلماية بال�سيا�سات اخلارجية
للدول من منظور ا�سرتاتيجي �أي�ضاً.
و�أك��د �أن من الأهمية مبكان �أن تكون نقاط
االت�صال الوطنية ق��ادرة على �إن�شاء نظام
ل�ل�إن��ذار املبكر وحتديد املخاطر و�إج��راء
تقييم لها ،و�أو�ضح �أن الإنذار املبكر والوقاية
املبكرة مهمتان بنف�س القدر.
و�أ�ضاف« :ينبغي �أن ن�ضع يف اعتبارنا دائم ًا
�أن الوقاية هي بالفعل عملية م�ستمرة ويجب
بالتايل احلفاظ عليها».
وقال املبعوث اخلا�ص لوزير اخلارجية� ،إن
هناك املزيد من العمل الذي ينبغي القيام به
يف جمال منع الفظائع اجلماعية.
و�أ�ضاف« :لذلك ينبغي موا�صلة دعوة الدول
الأع�ضاء �إل��ى زي��ادة م�شاركتها يف تعزيز
االلتزام بامل�س�ؤولية عن حماية املدنيني
من الأعمال الوح�شية وعلى وجه اخل�صو�ص
جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية والإبادة
اجلماعية والتطهري العرقي وبالتايل حت�سني
اجلهود التي يبذلها املجتمع ال��دويل ملنع
ووقف هذه الفظائع».
�إل��ى ذل��ك ،عقدت جلنة ال�ش�ؤون القانونية
والت�رشيعية مبجل�س ال�شورى اجتماع ًا �أم�س
يف دور االنعقاد العادي ال�سابع والأربعني
للمجل�س برئا�سة مقررها نا�رص الكعبي.
وقامت اللجنة يف اجتماعها بدرا�سة م�رشوع
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
وقررت ا�ستكمال درا�سته يف اجتماعها املقبل.

مذكرة تفاهم بين أبوظبي وكوريا الجنوبية
لتعزيز األبحاث الزراعية
وق��ع��ت هيئة �أب��وظ��ب��ي للزراعة
وال�سالمة الغذائية �أم�س يف مقرها
الرئي�سي ب�أبوظبي مذكرة تفاهم
م��ع �إدارة التنمية ال��ري��ف��ي��ة يف
كوريا اجلنوبية ب�ش�أن تعزيز �سبل
التعاون يف جمال الأبحاث الزراعية
والتكنولوجيا احلديثة لتعزيز
القطاع الزراعي ب�إمارة �أبوظبي.
ح�رض توقيع مذكرة التفاهم مدير
ع��ام الهيئة ال��زراع��ة يف �أبوظبي
�سعيد العامري ومدير �إدارة التنمية
الريفية كيونغ كيو كيم وع��دد من
القيادات واخلرباء من اجلانبني.
وتهدف مذكرة التفاهم �إلى �إر�ساء
�أ�س�س م�ستدامة للبحوث الزراعية
امل�ستقبلية مل��واج��ه��ة تداعيات
التغري املناخي وحتقيق التنمية
الزراعية ال�شاملة لدى اجلانبني
وذل��ك ا�ستجابة لتطلعات القيادة
يف البلدين ال�صديقني �إلى فتح �آفاق

ج��دي��دة م��ن التعاون وال�رشاكات
ال���ب���ن���اءة وت���ع���زي���ز ال��ت��ع��اون
اال�سرتاتيجي بينهما والتو�سع به
نحو جماالت �أ�شمل حتقق م�صاحلهما
املتبادلة مل��ا فيه خ�ير البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
وقال العامري �إن هذه االتفاقية ت�أتي
ت�أكيدا الهتمامنا املتبادل مع كوريا
اجلنوبية يف جمال التنمية الزراعية
ورغبتنا يف تو�سيع نطاق التعاون
وت�أ�سي�س �رشاكة طويلة املدى مبنية
على تبادل اخل�برات واملعرفة يف
ب��رام��ج البحث العلمي الزراعي
بني البلدين بهدف التن�سيق وبناء
القدرات يف جمال البحوث الزراعية
التكميلية واملجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك والتي �سيتم تنفيذها على
�أ�سا�س التفاهم املتبادل ومبا يتفق
م��ع كافة الت�رشيعات والقوانني
واللوائح املعتمدة لكال الطرفني.

• عقب توقيع مذكرة التفاهم

