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أول جهة حكومية في الكويت تستفيد من هذه التقنية 

»اإلعالم«: تطلق املرحلة التجريبية لتقنية
5G بالتعاون مع »فيفا«  اجليل اخلامس 

ــت وزارة اإلعـــــام املــرحــلــة  ــق ــل أط
  5G التجريبية لتقنية اجليل اخلامس
بالتعاون مع شركة االتصاالت الكويتية 
)فيفا( لتكون أول جهة حكومية في 

الكويت تستفيد من هذه التقنية.
ـــر الــدولــة  ـــر اإلعــــام وزي ـــال وزي وق
لشؤون الشباب محمد اجلبري في بيان 
صحفي أمــس الثاثاء إن هــذه التجربة 
تــأتــي فــي إطـــار رؤيـــة )كــويــت جديدة 
2035( التي أطلقها سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتهيئة بيئة تقنية وبنية 
حتتية تكنولوجية تتماشى مع التطلعات 

املستقبلية.
وأضاف أن كوادر وزارة االعام عملوا 

على أن تكون الوزارة األولى في الكويت 
التي تستفيد من شبكة اجليل اخلامس 
التي تسهم في جودة االرسال من مواقع 
مختلفة في الكويت عبر األجهزة التي 
تعمل على االنترنت والتي أضافت سرعة 

وجودة لنقل الصوت والصورة.
وأكــد أن التشغيل التجريبي يأتي 
استرشادا بتوجيهات سمو الشيخ جابر 
املــبــارك رئيس مجلس الـــوزراء ودعــوة 
سموه اجلهات احلكومية إلى االستفادة 
ــس ومــواكــبــة  ــام ــن شبكة اجلــيــل اخل م

التكولوجيا احلديثة.
ــرب الرئيس التنفيذي  مــن جهته أع
لشركة االتصاالت الكويتية )فيفا( مزيد 

احلــربــي عــن فخره بــأن تكون الشركة 
سباقة للتعاون مع مرفق حكومي مميز 
كوزراة االعام وتزويده بأحدث احللول 
التكنولوجية الرقمية خصوصا بعد 
اطاق شبكة اجليل اخلامس 5G جتاريا 

في الكويت.
وأوضـــح احلــربــي أن هــذه اخلطوة 
ستسهم في تطوير أداء النقل املباشر 
ــي مختلف أنــحــاء  لــــوزارة اإلعــــام ف
الكويت وتسهل عمل موظفيها اضافة 
إلى تعزيز مكانة الكويت على خريطة 
االعام العاملية ودعم الرؤية السامية 
بشأن حتويل الكويت الى مركز مالي 

الوزير محمد اجلبريوجتاري. 

اخلراز: جتارب الكويت في دعم املرأة واألسرة 
يجعلها من الدول املتقدمة في هذا املجال

قال وزير الشؤون االجتماعية الكويتي سعد 
ــراز أمــس الثاثاء إن جتــارب الكويت في  اخل
دعم املرأة واألسرة واخلدمات املقدمة للمجتمع 

يجعلها من الدول املتقدمة في هذا املجال.
جاء ذلك في تصريح صحفي للخراز عقب 
حضوره حفل توقيع مذكرة تفاهم في مجال 
ـــرأة بــن الــكــويــت وجيبوتي أمس  شـــؤون امل
الثاثاء بحضور وزيرة املرأة وشؤون االسرة 

في جمهورية جيبوتي مؤمنة حسن.
ــرات في  ــب ـــراز أهمية تــبــادل اخل وأكـــد اخل
املجاالت االجتماعية وسبل متكن املرأة واألسرة 
بن اجلانبن ملا لها من مصالح متبادلة تصب 
في صالح البلدين الشقيقن مبينا أن الكويت 
تسعى دائما لاطاع على مزيد من التجارب 
واخلبرات لاستفادة منها في تعزيز جتربتها 

احمللية.
واعتبر أن توقيع هذه املذكرة محصلة لزيارة 
الوزيرة مؤمنة حسن الى الباد مبينا حرص 
)الشؤون( على اطاع الوفد اجليبوتي املرافق 
على العديد من جمعيات النفع العام وما تقدمه 
ـــازات للمساهمة فــي تطور  مــن خــدمــات واجن
احلياة االجتماعية اضافة الى ما تقدمه الدولة 

من رعاية واهتمام بالطفولة واالسرة واملراة.
ومن جانبها أعربت حسن عن بالغ شكرها 

وتقديرها للكويت ووزارة الشؤون االجتماعية 
للحفاوة وكـــرم الضيافة وتنظيم برنامج 
زيارات لاستفادة من جتربة الكويت الكبيرة 

واملتحضرة في مجاالت رعاية املراة واالسرة.

الوزير سعد اخلراز

»العلوم اإلدارية« كرمت طلبة 
برنامج رعاية املوهوبني

حتت رعاية وحضور كل من عميد كلية العلوم 
اإلداريــــة د. مــشــاري الــهــاجــري والعميد املساعد 
للشؤون الطابية د. نايف الشمري واملدير اإلداري 
للكلية فتحية الكندري، أقامت كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت حفل تــكــرمي للطلبة املنتسبن 
ببرنامج رعاية املوهوبن التابع للكلية، أول أمس في 
قاعة الدانة مببنى عمادة الكلية في احلرم اجلامعي- 
الــشــويــخ.  وكـــرم عميد كلية العلوم اإلداريــــة د. 
مشاري الهاجري  والعميد املساعد للشئون الطابية 
بكلية العلوم اإلداريـــة د. نايف الشمري املواهب 
الطابية املشاركة في برنامج رعاية املوهوبن 
وأشـــاد بطاقاتهم االبــداعــيــة املتميزة، وجهودهم 
املبذولة إلجناح الفعاليات واألنشطة املنعقدة حتت 

مظلة كلية العلوم اإلدارية.
 وأشــاد د. الهاجري ببرنامج رعاية املوهوبن 
احلديث زمنيا، والزاخر بطاقاته الشبابية، مشيرا 
إلى النجاحات التي حققها من خال مشاركات طلبة 
هذا البرنامج،املتبلورة بروح التنافس واملعززة لثقة 
الطالب في نفسه ليظهر داخل املجتمع الطابي بأدائه 
العالي واملتميز في مجاالت الفن و القيادة االجتماعية 
و شتى أشكال التعبير، كما ينعكس بصورة إيجابية 
ومحفزة على الطالب املوهوب ومتــده بإمكانيات 

التفوق األكادميي والقدرة املعرفية في مجال تنمية 
مواهبه ومهاراته واالبتكار واإلنتاج وجتعله سفير 

بن زمائه.
من جانبه تقدم العميد املساعد للشئون الطابية 
بكلية العلوم اإلدارية د. نايف الشمري خال كلمته 
بجزيل الشكر للجهات الــراعــيــة والــداعــمــة التي 
بفضل مشاركاتها حتققت مثل هذه البرامج، شاكرا 
كل من منها بنك الكويت الوطني لرعايته لبعض 
ورش العمل التي مت تقدميها في مجال إثــراء إبداع 
الطالب املوهوب بالكلية، ورعايته مللتقى املوهوبن 
اخلــامــس، ومعرض قمتي في همتي خــال الفصل 
الدراسي الثاني من العام األكادميي 2019-2018، 
كما أعرب د. الشمري عن  شكره خلبراء منصة الفن 
املعاصر Cap Kuwait، وتشجيع وزارة الدولة 
لشئون الشباب للبرامج التي قدمها الطلبة املوهوبن 

املشاركن في البرنامج.
اجلــديــر بــالــذكــر أن هــذا الــتــكــرمي أقــيــم احتفاء 
بنجاح 33 طالب وطالبة مــن الطلبة املوهوبن 
املــشــاركــن بالبرنامج وتــقــديــرا الجنــازاتــهــم في 
مختلف والفعاليات واألنشطة التي أقامها برنامج 
رعاية املوهوبن بكلية العلوم اإلداريــة خال العام 

األكادميي )2019/2018(.

جامعة الكويت  تستلم كلية اآلداب
 في مدينة صباح السالم اجلامعية

أعلن أمن عام جامعة الكويت د. مثنى 
طالب الرفاعي أن جلنة استام أعمال 
املــقــاوالت واألعــمــال اإلنشائية مبدينة 
صــبــاح الــســالــم اجلامعية وافــقــت على 
االستام االبتدائي اجلزئي ملبنى الطالبات 
في حرم كلية اآلداب اجلديد مبدينة صباح 
السالم اجلامعية مع األخذ بعن اإلعتبار 
للماحظات التى أثيرت من قبل أعضاء 
اللجنة ، الفتاً إلى أن كلية اآلداب هي ثاني 
الكليات اجلامعية التي تستلمها جامعة 
الكويت استاماً ابتدائياً بعد كلية التربية 
وذلــك تنفيذاً خلطة االنتقال والتشغيل 
املعتمدة مــن قبل مجلس اجلامعة في 
الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 
2019-2020 ، والتي تضم كذلك كاً من 
كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم 
وكلية العلوم اإلداريـــة وكلية العلوم 

احلياتية . 
وكانت جلنة استام أعمال املقاوالت 
واألعمال اإلنشائية مبدينة صباح السالم 
ــرت أعــمــالــهــا اخلــاصــة  ــاش اجلــامــعــيــة ب
باإلطاع ودراســة التقارير الفنية املعدة 
ــن اســتــشــاري املــشــروع حـــول أعــمــال  م

اإلســتــام اإلبتدائي ملبنى الطالبات في 
حــرم كلية اآلداب اجلديد خــال اجتماع 
عقد صباح أمس الثاثاء بحضور رئيس 
اللجنة أمن عام جامعة الكويت د. مثنى 
الرفاعي ، قبل أن تقوم اللجنة بزيارة 
ميدانية للمباني محل األعــمــال للكشف 

الظاهري والتأكد من جاهزية املشروع . 
وقد شارك في عضوية جلنة استام أعمال 
املــقــاوالت واألعــمــال اإلنشائية مبدينة 
صباح السالم اجلامعية كــًا مــن مدير 
البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت د. 
قتيبة عبدالرزاق رزوقــي واألمــن العام 

املساعد لشئون إدارة املــرافــق باإلنابة 
على األستاذ والوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية والتخطيط في وزارة التربية م. 
ياسن الياسن وممثل عن مساعد نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط بجامعة الكويت 
ــى  ومــديــر إدارة مشاريع املنطقة األول
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. 
أحمد حسن الــفــاح ، وكبير مهندسن 
اختصاصي مدني بوزارة األشغال م. نبيل 
درويــش حسن غلوم ، إلــى جانب مقرر 
اللجنة مدير إدارة اإلنشاءات والصيانة 

بجامعة الكويت م. حميدة اخلالدي .
ومن اجلدير بالذكر أن مبنى الطالبات 
في كلية اآلداب يتألف من 4 أدوار إلى 
جانب ســرداب مكون من دوريــن ، ويضم 
سبعة أقــســام اكادميية ووحـــدة تعليم 
لغات باإلضافة إلى إدارة الكلية ومجموعة 
متنوعة من املرافق املتنوعة ومختبرات 
ــق خــاصــة مبــا فــي ذلــك مختبر  ــراف ، وم
الــوســائــل اإلعــامــيــة الرقمية ومختبر 
التصوير الصحفي واستوديو تلفزيوني 
وإذاعـــي ، جميعها مجهزه بتكنولوجيا 

التعليم الذكية.

جانب من التكرمي

أصدر قرارًا يحدد مواعيد ساعات عمل عمال النظافة  

املنفوحي: تكثيف متابعة عمل  شركات 
التنظيف ورفع تقارير دورية بشأنها

في خطوة تهدف الى رفع كفاءة اداء شركات 
التنظيف لتحسن مستوى النظافة العامة في 
احملافظات مبختلف مناطقها السكنية والتجارية 
واالستثمارية والصناعية واخلدمية، أصدر 
ـــاً يحدد  مدير عــام بلدية الكويت قـــراراً إداري
ساعات عمل عمال الكنس اليدوي ضمن إطار 
حرص البلدية على سامة وصحة عمال النظافة 
ــات حــرارة  من مخاطر التعرض الرتفاع درج
اجلو ،  فضا عن إستمرار جهود البلدية ملنع 
حاالت التسول لبعض عمال النظافة العاملن 

لدى شركات النظافة املتعاقدة مع البلدية.
وحدد القرار  ساعات العمل في فترة الصيف 
لعمال الكنس » الــيــدوي« اليومي حيث تبدأ 
عمليات الكنس مــن الساعة الثالثة صباحاً 
وحتى الساعة احلادية عشر صباحاً، وبالنسبة 
لفترة الشتاء تبدأ من الساعة الرابعة صباحاً 

وحتى الثانية عشر ظهراً.
ــات عمليات الكنس  وكذلك قسم الــقــرار أوق
الــيــدوي فــي املناطق التجارية واجلمعيات 
التعاونية والشواطئ  على فترتن حيث  تبدأ 
الفترة الصباحية من الساعة الثالثة صباحاً 
وحتى احلادية عشر صباحاً، فيما تبدأ الفترة 
املسائية  من الساعة الرابعة عــصــراً  وحتي 

الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
ــام بلدية الكويت م. أحمد  وشـــدد مــديــر ع
املنفوحي فــي توجيهاته لــرؤســاء قطاعات 
شؤون أفرع احملافظات وشئون قطاع اخلدمات 
ومــدارء أفرع البلديات بضرورة التنبيه على 
مدارء إدارات النظافة العامة وإشغاالت الطرق  
بتكثيف متابعة تنفيذ عقود النظافة املبرمة 
مع شركات التنظيف  التقييد مبواعيد ساعات 
العمل احملددة بعمال الكنس اليدوي، واخطار 
الشركات باملواعيد احملــددة لساعات العمل 

للكنس اليدوي وااللتزام والتقيد بتنفيذها.
ــاون او  ــه ــت ــدم ال ــع ــن ب ــؤول ــس وطـــالـــب امل
التساهل فــي تطبيق اجلــــزاءات والــغــرامــات 
بحق شركات التنظيف غير امللتزمة باملواعيد 
احملددة بالكنس اليدوي طبقا ألألحكام العقود 
املبرمة واملنصوص عليها في جدول املخالفات 
ـــزاءات اخلاصة بعدم االلــتــزام مبواعيد  واجل
الــــدوام الــرســمــي أو مناطق العمل )عــامــل- 

سائق(.
وألــزم املنفوحي مــداراء النظافة وإشغاالت 
الطرق بأفرع البلدية باحملافظات برفع تقارير 
أسبوعية بنتائج التزام الشركات املتعاقدة مع 
البلدية باملواعيد احملددة للكنس اليدوي  إلدارة 
اخلدمات البلدية بقطاع شئون اخلدمات العداد 

تقرير بشأنها ورفعه ملدير عام البلدية.

م. أحمد املنفوحي

دعا خالل خالل ورشة عمل نظمتها الهيئة اخليرية لتدريب األبناء على القيادة

احمليميد: التخصص الدقيق يزيد فرص النجاح 
ــريــة  ــة اخلــي ــئ ــي ــه نــظــمــت ال
اإلسامية العاملية وبالتنسيق 
مع مــبــادرة متكن لتطوير أداء 
العاملن فــي العمل اخلــيــري، 
ورشـــة عمل بــعــنــوان )منــوذج 
استدامة األثــر( قدمها د. صالح 
بن عبد العزيز بن صالح احمليميد 
، والـــذي يشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة مــركــز دراســـات 
ــي اململكة العربية  الــقــيــادة ف
السعودية، ويحمل دكتوراه في 
ـــات الــقــيــادة والتخصص  دراس
الدقيق وعضو اجلمعية العاملية 
للقيادة في بريطانيا والواليات 
املتحدة األميركية.   ركز احملاضر 
خال الورشة التي حضرها مدير 
عام الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية بالتكليف ورئيس مبادرة 
متكن عبد الرحمن عبد العزيز 
ــن مسؤولي  املــطــوع  وجــمــع م
العمل اخلــيــري والعاملن فيه 
رجاالً ونساء ، على ثاثة محاور 
رئيسة هي: منوذج استدامة األثر 
لــدى األئمة األربــعــة والعوامل 
املؤثرة في استمرار تأثير الكثير 
مــن الشخصيات لــقــرون،  فيما 
ــور الثالث حــول األثــر  كــان احمل
املمكن لإلنسان أن يتركه بعد 

وفاته .    وبن د. احمليميد خال 
الورشة التي أقيمت مؤخراً في 
مقر الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية الرئيس مبنطقة جنوب 
ــاك املــئــات من  ــن الــســرة :إن ه
الشخصيات مازالت آثارها قائمة 
إلــى يومنا هــذا رغــم وفاتها منذ 
قــرون ، مشيراً إلــى أن السبب 
يــعــود إلـــى كــونــهــا تخصصت 
مبجال محدد وركزت عليه ، ولم 
تتفرع بأنشطة أخــرى، ذلك ألن 
التخصص يوفر فرصاً كبيرة 
وحقيقية لــبــروز الشخصيات 
واملؤسسات ، مبا يساعد على 
توسيع قــاعــدة العمل وسرعة 

االنتشار واإلجناز.
وأشار احمليميد إلى أن الكثير 
من الكتب تطرقت وبعمق إلى 
أهمية التخصص والــقــيــادة ، 
ــوان )مــن  ــن ــع ــاب ب ــت ومــنــهــا ك
جيد إلــى عظيم ( ملؤلفه )جيم 
كولنز وفريقه البحثي( قائًا: 
إن مؤلفي هــذا الكتاب، درســوا 
أوضـــاع  1400 شركة ناجحة 
ومتميزة وقائمة منذ عشرات 
الــســنــن، بعضها متخصص 
مبــجــال معن وبعضها اآلخــر 
ميارس عدة أنشطة ، وخرجوا 

في النهاية بنتيجة مفادها أن 
التخصص والتخصص الدقيق 
كانا وراء صمود العشرات من 
الشركات ملئات السنن ، فيما 
انــدثــرت الكثير مــن الشركات 
الناجحة بسبب تشعب أنشطتها 

وعدم تخصصها مبجال معن . 
وأثــنــاء الــنــقــاش ورداً على 
ســؤال من أحد املشاركن حول 
القدرة على القيادة هل هي َملََكة 
أم ُتكتسب اكتساباً ؟ أوضــح 

احمليميد أن الــقــيــادة ميكن أن 
تكتسب وأن تكون ملكة أيضاً 
، لكنها بكا احلالتن بحاجة 
ــب واجــتــهــاد،  ــدري ــى عمل وت إل
ومستويات الــقــيــادة تــبــدأ من 
قدرة اإلنسان على قيادة نفسه 
ــروع ما  ــش وأســرتــه وإدارة م
، لتأتي بعد ذلــك الــقــدرة على 
قيادة فريق عمل في مؤسسة 
ما أو مؤسسة كبيرة ومعقدة 
ورمبا مجتمع ودولة ، مبيناً أن 

التاريخ شهد قــادًة استثنائين 
مازال احلديث عن أعمالهم قائماً 

إلي اليوم . 
ــاق طــالــب  ــي ــس وفـــي هـــذا ال
احمليميد إدارات املــؤســســات 
اخليرية وغيرها بعدم احلكم 
عــلــى صــاحــيــة موظفيها في 
القيادة من عدمه ، إال بعد منحهم 
الــفــرص فــي اجلــانــب القيادي 
ــات املــتــدرجــة في  ــي ــؤول ــس وامل

البيئات الطبيعية للعمل .  

 جانب من ورشة العمل

 جلنة االستام تستمع إلى شرح عن املبنى
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»التعليمية البرملانية«
وأضاف أن مع إقرار القانون تنشأ جامعة حكومية 
أخرى بعد انتقال كليات من جامعة الكويت الى مواقعها 
اجلديدة، و تخصيص املواقع احلالية للتشغيل الفوري 
جلامعة حكومية أخــرى، مما يوفر شوطا طويا امام 
اجلامعة احلكومية اجلديدة كونها ستتخذ من مواقع 
قائمة فعليا لبدء عملها، الفتا ان سرعة اجناز القانون 
ستسهم في استغال املباني احلالية للجامعة، بالشكل 
االمثل واملطلوب. وأكد أن الطرفن احلكومي والنيابي 
ــه السرعة  مـــدرك لــضــرورة إجنـــاز الــقــانــون على وج
وبذات الوقت دون احلاق الضرر باجلوانب القانونية 

والتعليمية وتفادي اي ثغرات قانونية.
وعلى صعيد ذي صلة أشار العازمي إلى أن إجراءات 
استقبال طلبات االلتحاق بكافة مؤسسات التعليم 
العالي بــدأت تباعا، وتسير عملية استقبال الطلبات 
والبت في القبول والتخصصات اوال باول ضمانا من هذه 
املؤسسات العان النتائج باسرع وقت ممكن مع انتهاء 

فترة التقدمي.
ــال إن خطط القبول فــي هــذه املؤسسات راعــت  وق
متطلبات سوق العمل وواكبت خطط التنمية في احلدود 
املتاحة، حيث طرحت تخصصات مختلفة ومتنوعة، 

وجديدة على ضوء خطة التنمية وسوق العمل  .
جاء هذا بعد أن وافقت اللجنة التعليمية البرملانية 
على قانون اجلامعات احلكومية، التي من  املقرر أن تتم 
مناقشته في مجلس األمة في إحدى اجللسات اخلاصة 

للمجلس قبل فض دور االنعقاد.

كما ناقشت اللجنة أمس بحضور وزارة اإلعام تعديل 
قانون املطبوعات فيما يخص الرقابة املسبقة على الكتب 

ولم يتم التوصل إلى قرار. 
من جانبه فقد أشــار النائب عــودة الرويعي إلى أن 
اللجنة ستجتمع مجددا ملناقشة قانون حقوق املؤلف في 

اجتماعات مقبلة.
وأضاف أن القانون  سيرتقي بالتعليم العالي ويحقق 
الطموح «، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار 
فيما يخص الرقابة املسبقة على الكتب، مبينا أن موقف 

احلكومة سيصلنا مكتوبا بهذا الشأن.

زيارة تاريخية
تأتي في إطار العاقات االخوية املتميزة بن البلدين 

الشقيقن.
ــارة سموه تنطوي على أبعاد مهمة  ــاف أن زي وأض
ودالالت حيوية، مؤكدا حرص سمو األمير في االهتمام 
والرعاية للعاقات االخوية وسعي سموه لتطويرها 

وتعزيزها في املجاالت كافة.
وأشار إلى حرص سموه على دعم ومتكن العراق من 
جتاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال ارهابية وجهود 
سموه الهادفة العــادة االعمار.وأكد ان الزيارة ستمثل 
فرصة لبحث الــوزراء مع نظرائهم في اجلانب العراقي 
سبل تعزيز وتطوير التعاون بن البلدين الشقيقن 

وحسم امللفات العالقة بينهما.
وقــال: إن مما يضاعف أهمية الزيارة انها تأتي في 
ــروف دقيقة وحــرجــة متــر بها املنطقة التي تتمثل  ظ

باستمرار التصعيد فيها االمر الذي يؤكد اهمية التنسيق 
والتشاور مع األشقاء في العراق لتجاوز هذه الظروف 

ومتكن املنطقة من النأي بعيدا عن التوتر والصدام.

الرئاسة الفلسطينية
العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن ال 

تستطيع ولن تنجح مبفردها في حتقيق أي شيء”.
ــح أن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية  وأوض
من الثوابت وعلى رأسها القدس واألســـرى والهوية 
الفلسطينية هو الذي سيفشل أي مؤامرات او ورشة أو 
لقاء. وأوضح أن العنوان هو الرئيس وشعبه واملوقف 
السياسي الصحيح الــذي يؤسس أليــة تسوية أو أي 
سام عادل يقوم على قاعدة اإلجماع الوطني والدولي 

وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة”.
وأضــاف أن “املوقف الفلسطيني واإلجماع الدولي 
وصمود القرار املستقل مرة أخرى هو الذي حافظ على 

القدس واملقدسات والهوية الفلسطينية”.
ــة عمل  وكــانــت اإلدارة األمريكية دعــت لعقد ورش
اقتصادية في البحرين نهاية الشهر احلالي من املتوقع أن 
يعلن فيها الشق االقتصادي من خطة السام األمريكية 
املعروفة بإسم “صفقة القرن” حلل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي. وأعلن الفلسطينيون رفضهم لعقد الورشة 
مؤكدين املطلب الثابت بإيجاد حل سياسي للقضية 
الفلسطينية بإنهاء االحتال وإقامة الدولة املستقلة 
على األراضي احملتلة عام 1967 وفق قرارات الشرعية 

الدولية.

تتمات


