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»المناقصات« أّجلت البت في 6 مشاريع خاصة
بـ »الكهرباء« لحاجتها إلى المزيد من الدراسة

العبداهلل يضع اليوم حجر األساس
لمشروع مكتبة صباح الثقافية في الهند

عزام الصباح: الحقوق المدنية والسياسية 
للمرأة اكتملت في عهد صاحب السمو

املنامة ـ كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشــــيخ عزام الصباح ان اشــــراك املرأة في جميع 
املجاالت واعطاءها دورها الذي تستحقه يأتي ثمرة 
من ثمرات التوجيهات السامية لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
جاء ذلــــك خالل لقاء الشــــيخ عــــزام الصباح 
باملشاركات من الشرطة النسائية في زيارتهن الى 
مملكة البحرين خلوض التمارين والتدريبات امليدانية 
والشرطية، مضيفا ان احلقوق املدنية والسياسية 

للمرأة الكويتية اكتملت في عهد سموه الزاهر، والفتا 
الى ان الكويت تستحق منا جميعا الكثير.

وقــــال بيان لســــفارتنا في املنامــــة انه رافقت 
املشاركات ضابط االتصال من مملكة البحرين املقدم 
منى عبدالرحيم التي قالت في وقت سابق ان خبرة 
مملكة البحرين في مجال الشرطة النسائية تخطت 
الثالثني عاما وان املرأة قادرة على عمل كل ما يقوم 
به الرجــــل وان الفتاة الكويتية اثبتت قدرتها على 

القيام بالعمل العسكري.

دارين العلي ـ  القاهرة ـ هناء السيد
غادر وزيـــر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان القاهرة امس، 
وذلك بعد ترؤسه وفد الكويت في 
اجتماع املجلس الوزاري العربي 
للمياه في دورته االستثنائية.

وكان املجلس الوزاري العربي 
للمياه قد قرر في ختام دورته 
االستثنائية تأجيل إقرار اعتماد 
االســـتراتيجية العربية لألمن 
املائي في املنطقة العربية لغياب 
بعض الدول العربية، اضافة الى 
وجود مالحظات من قبل بعض 
الـــدول العربية على مشـــروع 

اإلستراتيجية.
الوزير الشريعان  وأشـــار 
الـــى حتديد يـــوم الــــ 10 من 
املقبل موعدا نهائيا  ديســـمبر 
لتحديـــد الصيغـــة النهائيـــة 

لإلستراتيجية.
وأوضـــح ان اللجنة الفنية 
العلمية االستشارية للمجلس 
الوزاري العربي للمياه ستعقد 
اجتماعا لها ملراجعة االستراتيجية 
في ضوء مالحظات الدول العربية 
وإرسالها في صيغتها النهائية 
الى تلك الدول إلقرارها واعتمادها 
حتى ميكن رفع تقرير فيها الى 
القمة العربية االقتصادية املقررة 
في شرم الشـــيخ في 19 يناير 

املقبل.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء ان جلنة 
املناقصات املركزية أجلت البت 
في 6 مشاريع للوزارة وقررت 
مناقشـــتها في االجتماع املقبل 
ملزيد من دراستها، الفتة الى ان 

يدشـــن وزير النفط ووزير 
االعالم الشـــيخ احمد العبداهلل 
اكبر واول مشروع ثقافي للكويت 
في الهند بوضع حجر االســـاس 
الثقافية  ملشروع مكتبة صباح 
اليوم في اكبر اجلامعات الهندية 

بوسط العاصمة نيودلهي.
ويأتي هذا املشـــروع ضمن 
سلسلة مشاريع كويتية متنوعة 
كبرى في اطار التحرك االعالمي 
الكويتية  حلملة االســـتعدادات 
لالحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي 
لالستقالل ومرور 20 عاما على 
التحريـــر وتتويجا لالهتمامات 
الكويتية الكبيرة بجوانب التراث 
والثقافة لتكون في مقدمة الدول 
التي لها اهتمام بهذا اجلانب املهم 

محليا وخارجيا.
ادارة املعلومات  وابلغ مدير 
االعالمية بوزارة االعالم د.خالد 
الرزني »كونا« امس بأن مشروع 
الثقافية سيكون  مكتبة صباح 
احـــدى العالمـــات الفارقـــة في 
مسيرة احلركة الثقافية الكويتية 

املشـــاريع هي توريد واختبار 
التجاري وخدمات  التشـــغيل 
وصيانة تربينة غازية متنقلة 
الكهربائية  الشـــبكة  لتعزيـــز 
ومشروع أعمال توريد وتركيب 
وفحص املواد الالزمة لصمامات 
نظـــام الوقـــود وملحقاتها في 
محطة الدوحة للقوى الكهربائية 

وتقطير املياه.
ولفتت املصادر الى ان من بني 
املشاريع، مشروع تزويد وتركيب 
عدد 8 محطات حتويل رئيسية في 
الفنيطيس وأبوفطيرة 132/11ك 
ف باالضافة الى مشروع تخفيض 
االنبعاثـــات الضـــارة للبيئة 
والصـــادرة من محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه، كذلك 
مشروع تصميم وبناء وتشغيل 
وصيانة وحدات تبريد مداخل 
الهواء لزيادة اإلنتاجية لوحدات 
التربينـــات الغازية التي تعمل 
بنظام الدورة املفتوحة القائمة في 
محطة الصبية للقوى الكهربائية 

واحدى االضافات املميزة خاصة 
انهـــا االولى من نوعها في الهند 
وتقام بأكبر اجلامعات في الهند 

والعالم.
وقـــال ان املكتبـــة اجلديدة 
ســـتحتوي على جميـــع الكتب 
واالصدارات االعالمية الكويتية 
وسيتم جتهيزها بالتعاون مع كل 
الكويتية  املؤسسات والصروح 
التي تهتم بشؤون التاريخ والتراث 

الى  امليـــاه، باالضافة  وتقطير 
التشـــغيل والصيانة  مشروع 
حملطة الشعيبة الشمالية ثنائية 
الغرض لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير املياه.
ولفتت املصادر الى ان اللجنة 
استمعت الى وجهة نظر الوزارة 
فيمـــا يتعلق بطرح املناقصات 
املذكورة من خالل ممثلها الوكيل 
املســـاعد لتشـــغيل وصيانة 
مشاريع احملطات في اجتماعها 
بتاريخ 10 اجلاري، إال انها أجلت 
البت في قرار الطرح الى اجتماع 

قادم.
وأوضحت ان اللجنة وافقت 
على طرح مشروع للوزارة في 
االجتماع نفسه لتزويد وتركيب 
خطوط هوائية جهد 400ك.ف 
لتغذية مدينـــة صباح األحمد 
الكهربائـــي باعتبارها  بالتيار 
إحدى املدن العمرانية اجلديدة 
التي حتتاج الى إدخال املرافق 
مبا فيها الكهرباء واملاء تنفيذا 
التنموية  لتوجيهات اخلطـــة 
للدولـــة الراميـــة الـــى توفير 

اخلدمات األساسية للمواطن.
وفي ســـياق متصل، ألزمت 
جلنة املناقصات املركزية وزارة 
الكهرباء واملـــاء بتزويد احدى 
الشركات بأســـباب استبعادها 
بناء على تظلم توجهت به الى 
اللجنة تشكو فيه من استبعاد 
الوزارة لها من مناقصة مشروع 
توريـــد وتركيـــب والصيانة 
الكهرباء ذات  املسبقة لعدادات 
التكنولوجيـــا علـــى ثاني أقل 

األسعار.

والفنون والثقافة واالدب واالعالم 
وفي مقدمتها وزارة االعالم ووكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ومكتبة 
البابطـــني ومراكز  عبدالعزيـــز 
الكويتية  الدراســـات واالبحاث 
وجامعة الكويت واملعاهد املختلفة 
وغيرهـــا من اجلهـــات التي لها 

اهتمام باالصدار والنشر.
واضاف د.الرزني ان مشروع 
الثقافية سيكون  مكتبة صباح 
عند االنتهاء من انشـــائه احدى 
الواجهات احلضارية للكويت في 
الهند وقارة آسيا وسيكون نواة 
ملركز عاملي للدراسات الكويتية 
ـ الهندية، مشـــيرا الى ان موعد 
االفتتاح الرسمي للمكتبة سيكون 
بالتزامن مع احتفاالت الكويت في 
اعيادها الوطنية املقبلة في شهر 
فبراير املقبل وســـتفتح رسميا 
ـ  الكويتي  خالل منتدى احلوار 
الهندي املشترك املقرر عقده في 
اواخر فبرايـــر املقبل بنيودلهي 
مبشاركة نخبة من كبار االعالميني 

واملثقفني في الكويت والهند.

الشريعان غادر القاهرة بعد مشاركته في المجلس الوزاري العربي للمياه

ستحوي العديد من الكتب واإلصدارات الكويتية

وفد من الشرطة النسائية يخوض تدريبات في البحرين

د.بدر الشريعان

الشيخ احمد العبداهلل

محافظ جدة األمير مشعل بن ماجد مستقبال القنصل علي الهيفيالسفير الشيخ حمد جابر العلي

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ عبداهلل بن زايد وعبدالرحمن العطية في أحد االجتماعات

الشيخ عزام الصباح لدى استقباله وفد الشرطة النسائية

الديوان يدعو 56 مواطنًا لمراجعته غدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 56 مواطنا ملراجعته غدا )االثنني( الستكمال 
أوراق توظيفهم متهيدا لترشيحهم في احدى اجلهات احلكومية وفيما يلي 

االسماء:

 ٭مبارك فهيد محمد ركيان
 ٭فهد ولي معيوف العجيل

 ٭محمد فهيد محمد العجمي
 ٭محمــــد عبــــداهلل عبيــــد اهلل 

العتيبي
 ٭عبداهلل سرور جابر الرشيدي

 ٭محمد مناور فتنان املطيري
 ٭عبداهلل شريدة جزا الديحاني

 ٭احمد عبداهلل فهد القحطاني
 ٭عبداهلل فرج محمد السهلي

 ٭فهد خالد احمد الشرهان

 ٭خالد محمد مزيد الزايد
 ٭مســــاعد نبيــــل عبدالهــــادي 

الغريبة
داود  عبدالوهــــاب   ٭خالــــد 

احلزامي
 ٭محمد عبيد عوض املطيري

 ٭فهــــد جابــــر ناصــــر مبــــارك 
النصار

 ٭حسن جابر طالب بخيت
 ٭ناصر عجنان هجاج العازمي

 ٭راشد فالح فهد الدوسري

 ٭بدر كروز بادي العجمي
 ٭عثمان أحمد عبداهلل احمد

 ٭دعيــــج محمد صباح الســــالم 
الصباح

 ٭عبداهلل احمد مبارك حبيب
 ٭بدر بندر ضحوي املطيري

 ٭محمــــد عبداللطيــــف مدربــــي 
الكندري

 ٭سعد راشد محمد العميري
 ٭خالد محمد مهدي العجمي

 ٭عواد مسير سعود الشمري
 ٭نايف حامد تركي الشمري

 ٭عــــادل عبدالعزيــــز إبراهيــــم 
اسماعيل

 ٭فهد مرزوق رفاعي العتيبي
 ٭عادل محمد  شافي العجمي

الرياض - جدة - كونا: قال 
سفيرنا لدى السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي ان اململكة تشهد 
حاليـــا نهضة تنمويـــة عمالقة 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وتقدم الشـــيخ حمـــد جابر 
العلي في تصريح لـ »كونا« أمس 
القيادة السعودية  الى  بالتهنئة 
والشـــعب الســـعودي الشقيق 
الكرمية باليوم  املالكة  واألسرة 
الوطني الــــ 80 لتوحيد اململكة 
على يد امللك املؤســـس املغفور 
له بإذن اهلل امللك عبدالعزيز آل 

سعود.
وأضاف أن هذا التقدم والتطور 
الذي تشهده اململكة هو موضع 
فخر وسعادة لنا جميعا فى دول 
مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربيـــة  العربيـــة واألمتـــني 

واإلسالمية.
وأشـــاد الشـــيخ حمد جابر 
العلي مبتانة العالقات الكويتية 
ـ الســـعودية على مدى التاريخ 
حتى وقتنـــا احلاضـــر بقيادة 
الســـمو األمير  حضرة صاحب 
الشيخ صباح األحمد واخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
وأعرب عن اعتزازه للمكانة 
الرفيعـــة التـــي تبوأتها اململكة 
في احملافـــل الدولية واالقليمية 
والعربية والتي اكتسبتها بفضل 
سياساتها احلكيمة واملتزنة في 

جميع املجاالت.
وبني الشيخ حمد جابر العلي 
ان ما تشهده اململكة من مشاريع 
عمالقة وبنى حتتية وإقامة مدن 
اقتصادية وبناء جامعات وإنشاء 
املصانع سوف يعود بالنفع على 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر ان املسؤول السعودي 
اللقـــاء بالعالقات  اشـــاد خالل 
التاريخية والوطيدة بني البلدين 
الشقيقني على مختلف األصعدة 
انها تعـــد منوذجا مثاليا  حتى 

للعالقات بني الدول.
وأعرب األمير مشعل بن ماجد 
اللقـــاء عن تقديره  كذلك خالل 
للجهود التي بذلها السفير الهيفي 

الشعب السعودي أوال وعلى باقي 
شعوب املنطقة.

إلى ذلك التقى القنصل العام 
في جدة واملنـــدوب الدائم لدى 
منظمة املؤمتر االسالمي السفير 
علي الهيفي محافظ جدة األمير 
مشعل بن ماجد وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله.
ونقـــل الســـفير الهيفي في 
تصريح لـ »كونا« عقب الزيارة 
التي قام بها الى األمير مشـــعل 
حتياته لسمو األمير الشيخ صباح 

من اجل تنمية وتعزيز الروابط 
الطيبة بني الكويت والسعودية، 
متمنيا له التوفيق والنجاح في 

مهام عمله املقبلة.
وفي ختام اللقاء قام السفير 
الهيفي بتقدمي هدية تذكارية عبارة 
عن بوم كويتي )سفينة شراعية 

كويتية قدمية( حملافظ جدة.
يذكر ان مرسوما أميريا صدر 
في شهر أغسطس املاضي بتسمية 
السفير الهيفي سفيرا للبالد لدى 

دولة قطر الشقيقة.

عبدالرحمــــن  علــــي   ٭معــــاذ 
العيسى

 ٭حســــني عبدالرضــــا حاجيــــه 
شمساه

 ٭مشاري زايد صعفق اخلشاب
 ٭مشعل احمد حمود الزهمول
 ٭خالد عوض مفلح السعدي

فايــــح  تراحيــــب   ٭مشــــاري 
املطيري

 ٭احمد نبراس احمد الرفاعي
 ٭طالل جابر سعيد الهاجري
 ٭خالد بندر حمود اخلالدي
 ٭فالح فالح صالح مهاوش

عبــــداهلل  نصــــار   ٭عبــــداهلل 
احلياني

 ٭منصور عيد منصور احملرول

عــــوض  معلــــث   ٭عــــواض 
الرشيدي

 ٭احمد مفلح مرزوق الرشيدي
 ٭مناحي محمد راشد املطيري
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سفيرنا بالرياض: السعودية تشهد نهضة في جميع المجاالت
محافظ جدة التقى الهيفي بمناسبة انتهاء مهام عمله

الكويت تزيد مساهماتها خمسة أضعاف
في عدد من برامج األمم المتحدة

نيويورك ـ كونا: أعلنت الكويت عن زيادة 
مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكاالت 
وبرامج وصناديق األمم املتحدة مبقدار خمسة 

أضعاف مساهماتها السابقة.
جاء ذلك في كلمة ممثل صاحب السمو األمير، 
سمو الشيخ ناصر احملمد، أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة. وقال سمو الشيخ ناصر احملمد انه 
»إميانا من الكويت بالدور الهام واحليوي الذي 

تقوم به األمم املتحدة في التخفيف من املعاناة 
اإلنسانية التي تنجم عن الكوارث الطبيعية أو 
الصراعات فقد قررت زيادة مساهماتها الطوعية 
السنوية لعدد من وكاالت وبرامج وصناديق األمم 
املتحدة مبا يقارب خمسة أضعاف مساهماتها 
السابقة رغبة من الكويت في دعم هذه األنشطة 
اإلنسانية وتعميق تعاونها املشترك مع املنظمة 

الدولية«.

محمد الصباح: تعزيز العالقات بين الترويكا الخليجية
ومجموعة ريو في مجاالت السياسة واالقتصاد واالستثمار

االمم املتحدة - كونا: ترأس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح 
االجتماعـــات الوزاريـــة للجنة 
ترويـــكا دول مجلـــس التعاون 
مـــع مجموعة ريو بهدف تعزيز 
العالقات السياسية واالقتصادية 

والثقافية بني املجموعتني.
وضمت جلنـــة الترويكا كال 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
 ووزيـــر اخلارجيـــة الشـــيخ

د. محمد الصباح ووزير خارجية 
دولة اإلمـــارات العربية املتحدة 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
واألمني العام لدول مجلس التعاون 

عبدالرحمن العطية.
وقال الرئيس احلالي ملجموعة 
ريو وزير خارجية تشيلي الفريدو 
مورينو شـــارم لـ »كونا« عقب 
اللقاء، ان املشـــاركني ناقشـــوا 
التعاون االقتصادي والتجاري 
واالســـتثماري والثقافـــي بني 

املجموعتني.
وتعـــد مجموعة ريـــو التي 
تأسست في عام 1986 في البرازيل 
منظمة دولية تضم في عضويتها 
األرجنتـــني وبوليڤيا والبرازيل 
وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا 
الدومينيكان  وكوبا وجمهورية 
واالكوادور والسلفادور وغواتيماال 
وغويانا وهاييتي والهندوراس 
وجامايكا واملكسيك ونيكاراغوا 
وبنمـــا والباراغـــوي وبيـــرو 
واالوروغواي وڤنزويال وال توجد 
لديها سكرتارية دائمة وتكتفي 
بإقامة مؤمترات ســـنوية على 
مستوى رؤساء الدول األعضاء.

إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصبـــاح ان االجتماع 
الوزاري ألصدقاء اليمن يقدم دليال 
واضحا على مساندة دول العالم 
لليمن في محاربة اإلرهاب مواجهة 

الفقر واملرض.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح 
رئيس الـــدورة احلالية ملجلس 
التعـــاون اخلليجي للصحافيني 
عقـــب االجتمـــاع، ان االجتماع 
الوزاري سيساعد »بالتأكيد« على 
توجيه رسالة واضحة الى تنظيم 
القاعدة وأمثاله ألنه يبني ان دول 
العالم كلها تقف مساندة جلهود 

اليمن في محاربة اإلرهاب.

لنتائج اجلولة التي قام بها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد في عدد من دولهم 

خالل يوليو املاضي.
الشـــيخ د.محمد  واوضـــح 
الصباح فـــي تصريح لـ »كونا« 
ان وزراء خارجيـــة دول أميركا 
اجلنوبيـــة عقـــدوا اجتماعا مع 
نظرائهم العـــرب اول من امس 
في مقر األمم املتحدة على هامش 
الدورة الــــ 65 للجمعية العامة 
للمنظمة الدولية وأعربوا خالله 
ارتياحهـــم لنتائج اجلولة  عن 
التي قام بها سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
واضـــاف ان وزراء خارجية 
دول أميركا اجلنوبية اعربوا ايضا 
عن أملهم في أن يكثف الرؤساء 
العـــرب مثل تلـــك الزيارات من 
أجل تعزيز التعاون السياســـي 
واالقتصادي واالستثماري بني 

دول املجموعتني.
ومثل الشيخ د.محمد الصباح 
الكويـــت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي في االجتماع الذي ترأسه 
العربية  العـــام للجامعة  االمني 
عمرو موسى ووزير اخلارجية 

البرازيلي سيلسو امورمي.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
انه أطلع املشاركني في االجتماع 
التحضيري للقمة التي ستعقدها 
املجموعتان العربية واألميركية 
اجلنوبية في بيرو العام املقبل على 
النتائج التي حققتها جولة سمو 
رئيس مجلس الوزراء والقرارات 
التي اتخـــذت فيما يتصل بفتح 
قنوات ثابتة للتواصل السياسي 
واالقتصادي واالستثماري ما بني 
دول مجلس التعاون والكويت من 
جهة وأميركا اجلنوبية من جهة 
أخرى ومنها فتح سفارات لتهيئة 

األجواء أمام حركة الطيران.
وأوضـــح أن تلـــك املبادرات 
كان لها »ردود افعـــال ايجابية 
أميركا  جدا عند أصدقائنـــا في 
اجلنوبيـــة« مضيفا »نحن نرى 
أميركا اجلنوبية متثل رافدا  أن 
مهما للعالقات العربية ـ العاملية 
ألن لديها مرئيات قريبة جدا من 
املرئيات العربيـــة ولديها كذلك 
جاليـــات عربية كبيرة ميكن أن 
تساهم في مساندة ودعم القضايا 

العربية«.

األولى على املستوى الوزاري حيث 
أعلنـــوا تأييدهم املطلق لوحدة 
اليمن وامنها واستقرارها وأيدوا 
مبدأ عدم التدخل في شـــؤونها 

الداخلية.
واتفق االجتماع على ان تقوم 
اليمن بدعم  مجموعة أصدقـــاء 
احلـــوار الوطني الذي يشـــكل 
األســـاس األفضل لبنـــاء األمن 
واالستقرار املستدامني وأهمية 
ســـير احلوار قدما وعلى وجه 
السرعة إلجراء مناقشات جادة 
بني األطراف السياســـية حول 
القضايـــا التي تعتبـــر مصدرا 

للصراع واخلالف في البالد.
مـــن جهة اخرى، قـــال نائب 
رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ان نظـــراءه فـــي دول أميـــركا 
ارتياحهم  اجلنوبية اعربوا عن 

في مكان اخللـــل لذلك فإننا في 
اجتماع لندن أعلنا وفي اجتماع 

الرياض سنحاسب«.
من جانبه قال وزير اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ الذي شارك 
في ترؤس االجتماع في تصريح 
للصحافيني »لقد اظهر االجتماع 
ســـعة وعمق االلتـــزام الدولي 
باملساعدة في معاجلة التحديات 
التي تواجه اليمـــن حيث اتفق 
أصدقـــاء اليمن علـــى إجراءات 
مستهدفة توضح دعمنا حلكومة 
اليمن وشعبها لتحقيق االستقرار 

واألمن والتنمية املستدامة«.
وأضاف »أرحب بقوة بعرض 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
استضافة اجتماع آخر ملراجعة 
التقدم الذي مت إحرازه في الرياض 

أوائل عام 2011«.
وقد اجتمع أصدقاء اليمن للمرة 

وأوضح انه »بالنسبة ملجلس 
التعـــاون اليمن جزء من شـــبه 
اجلزيرة العربية وعلينا واجب 
ان نساعد أشقاءنا وال ميكن إال ان 
يرى االرهابيون ان هذا االجتماع 
العاملي مع اليمن هو سوء طالع 

لهم«.
وأكد ان هـــذا االجتماع ليس 
اليمنية وإمنا  لنصرة احلكومة 
هو لنصرة الشـــعب اليمني اما 
اخلالف الداخلي في اليمن فانه 

يحل بني األشقاء.
واعتبر الشيخ د.محمد الصباح 
ان »اجتماع نيويورك هو اجتماع 
حتضيري الجتماع الرياض وان 
اجتماع الريـــاض هو املهم ألنه 
سيكون )ترجمة( ملا مت اتخاذه 
قـــرارات في مؤمتـــر لندن  من 
للمانحني وسيكون في اجتماع 
الرياض مساءلة ومجادلة حقيقية 

أكد مساندة دول العالم لليمن في محاربة اإلرهاب والفقر والمرض


