
محليات
الثالثاء 21 ابريل 2015

03

واضاف ان فترة القبول ستستمر 
ملدة 20 يوما، مؤكدا ان هذا هو 

االجراء السنوي العادي.
واضاف املرشد: هناك اناس 
سيتخرجون العام احلالي ومن 
سيتقدم منهم للعمل في النيابة 
العامة فستتم مقابلتهم من قبل 
اللجنة املش����كلة لهذا الغرض 
وسيحدد لهم مواعيد االختبارات 
الشفوية والتحريرية، وعقب 
اجتياز االختبارات واملقابالت 
يت����م تعيني من يتم اختيارهم 

للتعيني في النيابة العامة.
وعن عدد الذين يتم قبولهم 
للعمل في النيابة العامة، قال 
املرشد: ان عدد الذين يتم قبولهم 
يتراوح بني 50 و 60، وهؤالء 
الذين يتم اختيارهم يلتحقون 
الكويت للدراس����ات  مبعه����د 

ترتيب���ات ملؤمت���ر أصدقاء 
اليم���ن، وعندما تتم العملية 
اليمن  السياس���ية يتم منح 
هذا املبلغ إلعادة اعمار البنى 
اقترح  التحتية«. وتابع »أنا 
مشروع سلمان للتنمية على 
اسم خادم احلرمني الشريفني، 
هذا املش���روع بوادره بدأت 
امللك سلمان والذي  مبوافقة 

سيحمل اسم امللك سلمان«.
وعن توجه وزارة اخلارجية 
ملعاقبة او إعفاء كل من لديهم 
صلة باحلوثيني وعلي عبداهلل 
صال���ح، ق���ال: انه���م لديهم 
»معلومات عن ان هناك بعض 
الشخصيات التي حتاول من 
خالل عالقاتها الشخصية ان 
جتيش نفوذها من أجل اعادة 
الرئيس املخلوع الى الواجهة 
السياسية وحتاول ايضا ان 
تبني ان لهم دورا في املعادلة 
السياسية القادمة«، مؤكدا »ان 
اليمني���ني يرفضون اي دور 
للرئيس املخلوع وابنه ليس 

لديه اي مستقبل«.
وعن املوقف الروسي في 
مجلس األمن، قال: كانت »لدينا 

فتح باب القبول للخريجني اجلدد منتصف الشهر املقبل

أكد أن »مشروع سلمان« لتنمية اليمن بدأت بوادره

املرشد لـ »األنباء«: قبول
من 50 إلى 60 للعمل في النيابة سنويًا

ياسني: ال وساطة عمانية حلل األزمة اليمنية 
و»عاصفة احلزم« لن تستمر طويالً

القضائي����ة ليتلق����وا التدريب 
والتأهيل املناسبني ملدة سنة، 
ويتم ابتعاث العشرة االوائل من 
هؤالء اخلريجني الى بريطانيا 
اللغ����ة االجنليزية  لدراس����ة 
القانوني����ة  واملصطلح����ات 

والقضائية.
واوضح املستشار املرشد ان 
تعيني االناث في النيابة العامة 
قد مت ايقافه لبضع سنوات حلني 
تقييم التجربة احلالية وقطف 
ثمارها، فق����د مت تعيني 22 من 
االناث ف����ي النيابة العامة بعد 
ان حلفن اليم����ني منذ حوالي 

شهرين.

اتصاالت حثيثة مع املسؤولني 
الروس والتقينا معهم وشرحنا 
لهم ما يحصل على األرض، 
وايضا اخوتنا في دول التعاون 
من خالل اتصاالتهم الكثيفة 
مع روسيا استطعنا ان نصل 
الى موقف متحفظ لروسيا في 
مجلس األمن، والروس بدأوا 
يدرك���ون بوضوح ما يحدث 
في اليمن وان احلوثيني جهة 

متطرفة«.
وعن انسحاب املشاركني في 
عاصفة احلزم، اكد ياسني انه 
»ال يوجد اي انسحاب وامنا 
كان هناك بعض اآلراء«، الفتا 
الباكستاني  الى ان »املوقف 
واملص���ري مؤي���د وداع���م 
ومشارك«، واضعا األمر في 
اطار »احلرب اإلعالمية ووجود 
من يحاول ان يشكك في بعض 
املواقف ولك���ن هناك التفافا 

كامال حول الشرعية«. 

مؤمن المصري

أكد رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدس����تورية 
العليا املستشار فيصل املرشد ان 
اداء االناث الالتي مت اختيارهن 
للعمل في النيابة العامة يتميز 
بتفوقهن الواضح، مؤكدا انهن 
س����بقن الرجال في  الدراس����ة 
الكويت للدراس����ات  مبعه����د 

القضائية.
وقال املرش����د، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: نتابع جتربة 
اخلريجات الالتي مت تعيينهن 
العامة لتقييم  للعمل بالنيابة 
ادائهن خالل الفترة احلالية التي 
يدرسن فيها في املعهد متهيدا 
لتسلمهن عملهن بالنيابة العامة، 
فال نستطيع تقييم ادائهن في 
املدة السابقة التي لم تتجاوز 
شهرين، ومن الطبيعي ان مير 
على املعينني اجلدد في النيابة 
العامة سواء ذكور او اناث فترة 
مناسبة حتى يتم تقييم ادائهم 

بشكل دقيق.
انه  وقال املستشار املرشد 
سيتم فتح باب القبول للنيابة 
العامة للخريج����ني اجلدد من 
احلقوق او الشريعة والقانون 
منتصف الشهر املقبل، وستكون 
هناك شروط كالعادة لقبول من 
يتقدم للعمل بالنيابة العامة كما 
هو معروف للجميع وس����يتم 
اليومية،  نشرها في الصحف 

بيان عاكوم

نفى وزير اخلارجية اليمني 
رياض ياس����ني أي وس����اطة 
عماني����ة حاليا حل����ل األزمة 
اليمنية، مشيرا الى انه »توجد 
فقط اتصاالت مع سلطنة عمان 
لتب����ادل اآلراء واملعلومات«. 
وخالل مؤمتر صحافي عقده 
ظهر امس في مقر الس����فارة 
اليمنية في اجلابرية بحضور 
القائم باألعمال اليمني محمد 
بري، أكد ياسني على صمود 
الشعب اليمني، مشيرا الى ان 
هذه احلرب »ليست أبدية ولن 
تستمر وقتا طويال وامنا لها 
أهداف محددة وبدأت تتحقق 
هذه األه����داف«، الفتا الى ان 
»احلوثيني أرادوا تفكيك كل 
اليمن وان يأخ����ذوه رهينة 
ويسلموه الى إيران«.  وعن 
املب����ادرة اإليراني����ة اعتبر 
أن املوقف االيراني  ياس����ني 
»غير واض����ح ويلعب على 
عامل الوقت«، مشيرا الى ان 
إيران »تصعد كالميا وترسل 
البوارج احلربية من ناحية 
بينم����ا تقدم املب����ادرات في 

الناحية األخرى«.
وأضاف »الوساطة تأتي 
دائما من الطرف احملايد وايران 
طرف وهي أتت بها متأخرة 
عندما ش���عرت انه���ا فقدت 
ما كانت حتل���م به«، واصفا 
تل���ك املب���ادرة »باالنتقائية 
تتضمن فقرات غي���ر قابلة 
للتطبيق وتقدمت بها إلنقاذ 

حلفائها«. 
ولفت الوزير ياسني الى ان 
»عملية عاصفة احلزم لم تكن 
اال اضطرارا إلنقاذ اليمنيني من 
النفق املظلم واالنزالق باليمن 
الى ما ال حتمد عقباه«، مؤكدا 
ان »هناك أحداث متس���ارعة 
حتدث يوميا تضطرنا الى ان 
نتكلم بشكل عاجل ألننا نالحق 
ميليشيات تغير ارض الواقع 
بسرعة غير عادية وتتلهف 
الى اكبر كمي���ة من التدمير 
وتقصف وتقت���ل املواطنني 
األبرياء وحتاول دائما ان تخلق 
مش���اكل وتضرب عشوائيا 
وتوجه االتهام���ات لعاصفة 
احلزم وتستغل وقف الضربات 
للمواقع العسكرية احملددة في 
إصابة املدنيني حتى جتييش 
الناس ضد عاصفة احلزم«، 
الفتا الى ان »الشعب اليمني 
يتفهم ضرورة عاصفة احلزم 
ومواقف الدول من اجل انقاذ 

اليمن«.

مشروع مارشال عربي

وعن مارشال عربي إلعادة 
بناء البنية التحتية في اليمن، 
قال ياس���ني »تبل���ورت هذه 
الفكرة منذ اليوم األول حيث 
كان هناك مش���روع مارشال 
مصغر في اليمن مخصص من 
قبل دول مانحة وعلى رأسها 
السعودية مببلغ يتجاوز 8 
مليارات دوالر، وكانت هناك 

املستشار فيصل املرشد

وزير اخلارجية اليمني متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  )احمد علي(

الشيخ صباح اخلالد مترئسا جلسة أمس ويبدو الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح والشيخ سلمان احلمود

رفعه إلى سمو نائب األمير متهيداً إلحالته إلى مجلس األمة

مجلس الوزراء وافق على »البديل اإلستراتيجي«

األمثل وقرر املجلس املوافقة 
على مشروع القانون ومذكرته 
اإليضاحية ورفعه لسمو نائب 
األمي����ر حفظ����ه اهلل متهيدا 

إلحالته ملجلس األمة. 
وانطالق���ا م���ن اهتم���ام 
احلكومة بدراس���ة اختالالت 
الس���كانية ف���ي  التركيب���ة 
الكوي���ت وتفعيال ملا احتوته 
اخلط���ة اإلمنائية 2016/2015 
- 2020/2019 م���ن إش���ارة 
إلى انخفاض نس���بة السكان 
الكويتيني إلى إجمالي السكان 
وارتفاع معدل منو الس���كان 
الوافدين خالل الفترة من 2010 
إلى 2013 فقد استعرض مجلس 
الوزراء تقرير اللجنة املكلفة 
بدراس���ة اختالالت التركيبة 
السكانية وآثارها على الكويت، 
الوزراء في  واستمع مجلس 
هذا الصدد إلى ش���رح قدمته 
وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة لشؤون 
التخطي���ط والتنمي���ة هند 
اللجنة مت  الصبيح وأعضاء 
خالله حتديد مظاهر االختالالت 
في عناصر التركيبة السكانية 
في الكويت من حيث التباين 
الرقم���ي ب���ني أع���داد كل من 
الكويتيني والوافدين والتركيب 
العمري والنوعي وقوة العمل 
والتوزيع املهني باإلضافة إلى 
االختالل في ميزان اجلنسيات 
الوافدة والتوزيع النسبي خلدم 
املنازل مع بيان املهن والوظائف 

التي يشغلها الوافدون. 
الع���رض  كم���ا تن���اول 
السكانية  السياس���ات  شرح 
املقترحة بهذا  والتوصي���ات 
الش���أن والت���ي من ش���أنها 

تصحي���ح ه���ذه االختالالت 
وإعادة التوازن لصالح املكون 
الوطني في التركيبة السكانية 
وكل م���ا من ش���أنه احلفاظ 
على مقدرات الوطن وهويته 
الثقافية. وق���د قرر املجلس 
إحال���ة التقرير إل���ى اللجنة 
الوزارية للشؤون التعليمية 
والصحي���ة  واالجتماعي���ة 
الستكمال إعداد اآلليات العملية 
الالزم���ة لتفعي���ل توصيات 

التقرير ومقترحاته. 
ثم بحث املجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلس���ة مجلس 

األمة. 
كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلقة مبجم���ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
عل���ى الصعيدي���ن العرب���ي 
والدولي، حيث أعرب مجلس 
الوزراء عن ارتياحه وترحيبه 
بتبني مجل���س األمن الدولي 
يوم الثالثاء املاضي مشروع 
اليمن  العربي بش���أن  القرار 
حتت الفصل الس���ابع ودولة 
الكوي���ت، إذ تثمن هذا القرار 
الدولي باعتباره رسالة قوية 
وواضح���ة تؤك���د مصداقية 
املجتم���ع الدول���ي في حتمل 
مس���ؤوليته جتاه الشرعية 
الدوليني  واألم���ن والس���الم 
لتؤكد وقوفها ودعمها الكامل 
جلميع املس���اعي القائمة من 
قبل مجلس التعاون اخلليجي 
لدعم الش���رعية الدولية مبا 
يحفظ جلميع شعوب املنطقة 
االس���تقرار واألمان والسالم 
كما جت���دد التزامه���ا القوى 
إلى جانب الشعب  بالوقوف 
اليمني الشقيق ودعمها جلميع 
اجلهود املبذولة من قبل فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية اليمنية من 
أجل احلفاظ على وحدة اليمن 
وسيادته، كما تناشد جميع 
األط���راف اليمني���ة بالتنفيذ 
الكامل لبنود هذا القرار ودعم 

الشرعية الدولية.

وفحوى احملادثات واللقاءات 
التي أجرياها مع ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
ووزير الدفاع ورئيس الديوان 
امللكي املستشار اخلاص خلادم 
الش����ريفني صاحب  احلرمني 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
والت����ي تناولت آخر تطورات 
األوضاع في املنطقة الس����يما 
على الس����احة اليمنية، وذلك 
التشاور والتنسيق  في إطار 
اللذين حترص  املس����تمرين 
قيادتا البلدين الشقيقني على 
جتسيده حول مختلف القضايا 
البلدين  واملس����ائل التي تهم 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

واملنطقة. 
ثم اطل����ع مجلس الوزراء 
على توصية جلنة الش����ؤون 
القانونية رقم )2015/7( بشأن 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام املرسوم بالقانون رقم 
)15( لس����نة 1979 في ش����أن 
اخلدمة املدنية املتعلقة بنظام 
أجور موظفي القطاع احلكومي 
الذي  )البديل االستراتيجي( 
يستهدف ربط طبيعة العمل 
واملهنة التي ميارسها املوظف 
مع ما يستحقه من أجور سعيا 
ملعاجلة التباين غير املبرر في 
األجور بني الوظائف املتماثلة 
وصوال إلى حتقيق العدالة بني 
العاملني ذوي املهنة او الوظيفة 
الواحدة والتحكم في ميزانية 
الدول����ة ومخصصات األجور 
األداء  إلى ضمان  ومبا يؤدي 

ال����وزراء  عق����د مجل����س 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قاعة مجلس الوزراء 
في قصر الس����يف برئاس����ة 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد. 
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش����يخ محمد العبداهلل بأن 
مجلس الوزراء اطلع في مستهل 
اجتماعه على الرسالة املوجهة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
من جاللة امللك عبداهلل الثاني 
بن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاش����مية والت����ي تضمنت 
الدع����وة حلض����ور فعاليات 
العاملي  املنتدى االقتص����ادي 
املقرر عقده في اململكة األردنية 
الهاشمية »البحر امليت« خالل 
ش����هر مايو 2015. ثم استمع 
مجلس الوزراء إلى شرح قدمه 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
الزيارات  اخلالد حول نتائج 
التي قام بها للبالد كل من وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي في 
جمهوري����ة تنزانيا االحتادية 
برنارد ميمبي ووزير خارجية 
اليمن د.رياض ياسني ووزير 
الدولة للش����ؤون اخلارجية 
والداخلي����ة ف����ي جمهورية 
س����نغافورة مس����اجوس ذو 
الكفلي محمد ووزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون في اململكة 
املغربية صالح الدين مزوار، 
والتي مت خاللها بحث س����بل 
توطيد وتعزيز عالقات التعاون 
في جميع املجاالت باإلضافة إلى 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية. 
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى ش����رح قدمه كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ خالد  الدفاع  ووزير 
اجلراح ح����ول نتائج الزيارة 
التي قاما بها إلى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة يوم أمس 

إحالة تقرير 
اختالالت التركيبة 

السكانية إلى 
اللجنة الوزارية 

للشؤون التعليمية 
واالجتماعية 

والصحية 

قرار مجلس األمن 
إدراج اليمن حتت 

البند السابع رسالة 
قوية وواضحة تؤكد 
مصداقية املجتمع 
الدولي في حتمل 

مسؤوليته جتاه 
الشرعية واألمن 
والسالم الدوليني

وزيرا الداخلية والدفاع تفقّدا أوضاع القوات الكويتية املشاركة ضمن حتالف »عاصفة احلزم«

اخلالد واجلراح: أمن السعودية ودول »التعاون« كل ال يتجزأ من أمن الكويت
بناء على توجيهات سامية 
م����ن صاحب الس����مو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الش����يخ صباح األحمد، قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجل����راح يرافقهما وفد 
أمني وعسكري رفيع املستوى 
بزيارة إل����ى اململكة العربية 
الش����قيقة لتفقد  السعودية 
الكويتية املش����اركة  القوات 
ف����ي »عاصفة احل����زم« من 
قادة وضباط وافراد اجليش 
الكويت����ي. والتق����ى صاحب 
السمو امللكي ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الداخلية  ال����وزراء ووزي����ر 
العربية السعودية  باململكة 
الش����قيقة األمي����ر محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز ووزير 
الدفاع ورئيس الديوان امللكي 
واملستش����ار اخلاص خلادم 
احلرمني الش����ريفني صاحب 
الس����مو امللكي االمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح وأعضاء الفريق 
املرافقني  األمني والعسكري 
لهما وس����فيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ ثامر 
اجلابر وعقدا لقاء مش����تركا 
استعرضا فيه أبرز مستجدات 
عاصفة احلزم، كما تطرق إلى 
التشاور في العديد من القضايا 

تعد مبعث فخر واعتزاز لكل 
مواط����ن كويتي، كما أش����ادا 
باليقظة واالستعداد والتأهب 
التام للقيام باملهام العسكرية 
بنفس الكفاءة واالقتدار والروح 
القتالية العالية التي يتمتع بها 
القوة للدفاع  جميع عناصر 
عن أمن وس����المة واستقرار 
دول مجل����س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
كما استمعا إلى شرح من 
القادة عن املهام القتالية وما 
الكويتية من  القوات  حققته 
مش����اركات ونتائج مشرفة 
ودقة قتالي����ة عالية وأعطيا 
للقطاع����ات  توجيهاتهم����ا 
القتالية املشاركة ومتنياتهما 
لهم بتحقيق نتائج مش����رفة 
والعودة ساملني غامنني ألرض 
أداء واجبهم  الوط����ن بع����د 
الوطني، مؤكدين على مساندة 
الكويت ألمن اململكة العربية 
الش����قيقة ودول  السعودية 
التعاون لدعم األمن  مجلس 

اخلليجي.

الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ خالد 
اجلراح بتفقد القوات الكويتية 
املشاركة في »عاصفة احلزم« 
ق����ادة وضب����اط وأفراد  من 
الكويتي، حيث كان  اجليش 
في اس����تقبالهم رئيس هيئة 
باململك����ة  العام����ة  األركان 
الشقيقة  العربية السعودية 
الفريق اول ركن عبدالرحمن 
بن صالح البنيان ونقال لهم 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
القوات  ومتنياتهم لرج����ال 
البواسل  الكويتية  املسلحة 
وأن حتفظهم عناية الرحمن 
والتوفيق والنجاح في إمتام 
املهام والواجبات املوكلة إليهم 
في مهمتهم العادلة، كما أثنيا 
على ما حققته القوات املسلحة 
الكويتية من نتائج مشرفة 

ذات الصلة باجلوانب األمنية 
والعسكرية املشتركة وتبادل 
وجهات النظر والتنسيق حول 
دعم أطر التعاون األمني في 
مواجهة األح����داث التي متر 
الوزيران  بها املنطقة. ونقل 
اخلالد واجلراح حتيات وتقدير 
القي����ادة السياس����ية العليا 
الكويت  ووقوف ومس����اندة 
حكومة وشعبا لدعم اململكة 
الشقيقة  العربية السعودية 
التع����اون  مجل����س  ودول 
والدول العربية املشاركة في 
� اإلسالمي  العربي  التحالف 
املوحد ل����� »عاصفة احلزم« 
إلع����ادة االس����تقرار واألمن 
لليمن الش����قيق، مؤكدين أن 
أمن اململكة وأمن دول مجلس 
التعاون اخلليجي كل ال يتجزأ 
من أمن الكويت، معربني عن 
تسخير كل اإلمكانيات خلدمة 
االش����قاء باململك����ة العربية 

السعودية الشقيقة.
قام بعده����ا نائب رئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 

الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح خالل تفقدهما القوة املشاركة في »عاصفة احلزم« 

استمعا إلى شرح 
ميداني من القادة 

العسكريني عن 
املهام القتالية 

وما حققته القوات 
الكويتية من 

نتائج عملياتية 
ناجحة

ماضي اخلميس

حتت رعاية رئيس الوزراء مبشاركة حشد من اإلعالميني من داخل الكويت وخارجها

الدورة الـ 12 للملتقى اإلعالمي العربي 25 اجلاري
التواصل وشبكات االتصال« 
وس���يتناول ايضا العديد من 
القضايا األخرى، حيث سيتحدث 
مجموعة من املتخصصني في 
وس���ائل التواصل االجتماعي 
عن جتاربهم الشخصية، كما 
س���يتناول بعض اإلعالميني 
احلديث عن الفرق بني الظهور 
اإلعالمي والظهور في وسائل 
التواصل، وس���يتحدث بعض 
اخلبراء عن األخالقيات والقيم 
الش���خصية في  واملسؤولية 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأضاف اخلميس: ستتناول 
بقية ن���دوات امللتقى اإلعالمي 

العربي 12 قضايا أخرى مهمة 
مثل، دور اإلعالم في دعم قضايا 
اإلنس���انية، وتأثي���ر اإلعالم 
القرار،  على اجلمهور ومتخذ 
املتغيرات  وموقف اإلعالم من 
واألحداث املختلفة. ويش���ارك 
في امللتقى العديد من اخلبراء 
واملتخصصني والناشطني في 
وس���ائل التواصل االجتماعي 
وش���بكات االتصال ووسائل 
التكنولوجيا املختلفة، اضافة 
الى عدد من الوزراء واملسؤولني 
عن األجهزة اإلعالمية العربية، 
وحشد كبير من اإلعالميني من 

داخل وخارج الكويت.

والكتاب والصحافيني مبختلف 
اجتاهاتهم وتخصصاتهم. وفي 
25 اجلاري يلتئم شمل اإلعالميني 
من داخل الكويت وخارجها في 
الدورة الثانية عشرة من امللتقى 
اإلعالمي العربي التي ستعقد في 
فندق الريجنسي حتت رعاية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املب���ارك . وفي 
هذا الصدد، ق���ال األمني العام 
للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 
عبداهلل اخلميس انه مت إعداد 
الكثير من القضايا املهمة التي 
ستناقش خالل امللتقى والذي 
يعقد حت���ت عن���وان »إعالم 

أصب���ح امللتق���ى اإلعالمي 
العربي الذي يعقد سنويا في 
الكويت ميثل محطة مهمة من 
لق���اء اإلعالميني بني  محطات 
بعضهم البعض وتبادل اخلبرات 
وامله���ارات ومناقش���ة جميع 
األف���كار والقضايا واملواضيع 
املرتبطة باإلعالم بشكل مباشر 
او غير مباش���ر. واس���تطاع 
امللتقى اإلعالمي العربي طوال 
السنوات املاضية منذ تأسيسه 
عام 2003 أن يكون عالمة بارزة 
من عالمات األنشطة اإلعالمية 
املختلفة التي تعقد في الوطن 
العربي، يستقطب اإلعالميني 

سيطرة احلوثيني أشبه بالغزو الصدامي

ذكر الوزير ياسني ان زيارته الى الكويت ولقائه مع رئيس 
الوزراء باإلنابة والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد جاءت للحديث عن كيفية دعم 
اليمن من ناحية االغاثة، مشيرا الى ان املساعدات من الكويت 

ودول اخلليج بدأت بالوصول الى اليمن، الفتا الى انه »مت التأكيد 
لنا على ان هذا املوقف سيستمر وعندما تستقر االمور سيكون 

هناك دعم العادة اعمار البنية التحتية اليمنية«. 
وقال إن الكويت من اكبر داعمي التنمية في اليمن ومقدمي 

املساعدات لها في كل املجاالت السيما في بناء املدارس 
واملستشفيات ومساعدة الشعب اليمني في بناء وجتهيز البنية 

التحتية لبالده. 
 وأشاد ياسني مبشاركة الكويت »الفعالة« في عملية 

»عاصفة احلزم« وتقدميها الكثير من أوجه الرعاية واإلغاثة 
اإلنسانية.

شبه ياسني ما حصل في بالده من سيطرة للحوثيني بالغزو 
العراقي للكويت، مشيرا الى ان املبدأ هو نفسه، ولكن يوجد 

بعض الفروقات. واضاف »عندما تهجم ميليشيات ال متتلك أي 
عقل على سلطة شرعية وتقتل ميينا ويسارا«.

الكويت من أكبر داعمي التنمية في اليمن 
وتأكيد خليجي على إعادة إعماره


