
بداية حدثنا عن رؤيتك 
الشخصية عن دور الشباب 

الكويتي خالل أزمة «كورونا»، 
وكيف انعكس ذلك على 

النظرة املجتمعية لدورهم في 
بناء املجتمع؟

٭ ال شــك أن أزمــة كورونا 
فجرت الطاقات الشبابية في 
الكثير من املجاالت وخصوصا 
التطوعية منها، حيث وجدوا 
متنفسا ومجاال خصبا إلثبات 
ذواتهم ولفت انتباه اجلهات 
احلكومية والشارع الكويتي 
الشــباب فــي  ألهميــة دور 
األزمات وجهودهم في تذليل 
الصعاب وتقدمي التضحيات.
ومــن يتتبــع ما قــام به 
الفترة  الشــباب خالل هــذه 
يجد أنه كان هناك اســتثمار 
لــكل دقيقة مــن الزمــن في 
العلــم واملعرفــة والثقافــة 
من خــالل مواقــع التواصل 
االجتماعــي واللقــاءات التي 
كانت بني الشــباب في شتى 
املجاالت الرياضية والثقافية 
واالجتماعيــة والعلميــة مع 
احلرص على تبادل املعلومات 

واخلبرات.
عادات إيجابية

كيف تقيم هذه التجربة 
وإثراءها للطاقات الشبابية؟

٭ أزمة «كورونا» ساهمت في 
تطوير الكثير من العادات إلى 
عادات أكثر ايجابية، وال نعني 
هنا العادات املجتمعية وإمنا 
العادات التواصلية، فالشباب 
استفاد من التكنولوجيا في 
الڤيــروس  تخفيــف وطــأة 
وتأثيراتــه على املجتمع كما 
أسهم بدنيا وفكريا في الدعم 

واملساندة.
وباإلمــكان القول إن ازمة 
«كورونــا» غيرت الكثير من 
التوجهات الشــبابية ومسار 
احلياة إلى األفضل، فالكثيرون 
وجــدوا أنفســهم فــي العمل 
التطوعي أو بتقدمي املبادرات 

وخدمة أبناء الوطن.
املنافسة على التطوع

حدثنا عن دور الشباب وما 
الذي قاموا به خالل األزمة؟

٭ منذ بــدء األزمــة انتفض 
الكويتــي لتقــدمي  الشــباب 
املســاعدة بكافــة أشــكالها، 
ســواء للجهــات احلكوميــة 
أو اخلاصــة، واشــتعلت في 
نفوسهم املنافسة على العمل 
التطوعي سواء في اجلمعيات 
التعاونية أو احملاجر الصحية 
من خالل مساندة الطاقم الطبي 
واألمني خلدمة النزالء، وهذا 
شــاهدناه في فندق وشاطئ 
الكــوت الــذي يعمــل حتــت 
إشراف الهيئة العامة للشباب 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة 

للدفاع املدني.
ولم يكتف الشباب عند هذه 
القطاعات واجلهات بل توجه 
بعضهم نحو جمعيات النفع 
العام مثل جمعية املهندسني 
وجمعية احملامــني وجمعية 
العامــة وجمعية  العالقــات 
اإلعالم واالتصــال فوضعوا 
أيديهــم فــي يــدي احلكومة 
ملواجهة الڤيروس، وهذا يشير 
إلى أن الشباب سباق ومعطاء 
ومتألق في كل األزمات وميد 
يــده للحكومــة للخروج من 

أي أزمة.
الشباب العربي

لو أردنا االنتقال إلى دوركم 
في مجلس الشباب العربي، 

وماذا قدمتم للشاب الكويتي 
وطموحاتكم املستقبلية؟

٭ تشرفت بتمثيل الكويت في 
مجلس الشباب العربي الذي 
أنشــئ بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية في العام ٢٠٠٣، 
ولست أول كويتي، وإمنا أكمل 
مسيرة الشباب الكويتي الذي 

م.غازي املشيعلي الذي حصل 
على جائزة الشــباب العربي 
لالبتكار، ولدينا أيضا تكرمي 
للشاب النموذج في النسخة 
التالية والتي فاز بها املتحدث 
الرسمي باسم الهيئة العامة 
للشباب محمد سعد املطيري، 
إضافة إلى تكرمي نائب املدير 
العام في الهيئة العامة للشباب 
مشعل السبيعي كأحد القيادات 
الشــابة فــي الــدول العربية 
والعديــد مــن الشــخصيات 

الكويتية البارزة.

وكيف بإمكان الشباب 
االستفادة من اجلهود التي 

يبذلونها وانعكاس ذلك على 
حتسني أوضاعهم االجتماعية 

والوظيفية؟
٭ هــذه النقطــة فــي غايــة 
األهمية، فالشــاب مســؤول 
مســؤولية كاملــة عن تقدمي 
صورة ناصعة ملــا ميكن أن 
يقدمه للوطن، ولذلك جند أن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد يحث في كل 
خطاباته على دعم الشــباب 
وتقدمي كل ما يحتاجون إليه.

ونحن فــي الكويت ومن 
خــالل الصنــدوق الكويتــي 
نقــوم  العربيــة  للتنميــة 
بإنشــاء املدارس فــي الدول 

الكويتي والعربي أيضا، ولكن 
بعــد أزمة كورونــا ال بد من 
السعي اجلاد لالستفادة بشكل 
أكبر من القــدرات والطاقات 
الشبابية كي ال تضيع علينا 
الكثير من الفرص واملبادرات 
التي ميكن التعويل عليها في 

البناء والتنمية.
وألهمية الشاب الكويتي لم 
تخل معظم خطابات صاحب 
السمو من التشديد على دعم 
هــذه الشــريحة، إضافة إلى 
توجــه العديد مــن الوزارات 
واجلهات الستثمار طاقاتهم 
ولذلك أنشئت الهيئة العامة 
للشباب التي تقوم مبشاريع 
وتقدم برامــج مميزة ودعما 

للشباب الكويتي؟
٭ أطمح مثل أي شاب للمزيد 
من االهتمام فالشباب الكويتي 
لديه أفكار ومبادرات ومشاريع، 
وقد يتعرض للصدمة بسبب 
الــدورة املســتندية وتعطل 
املشــاريع، ولذلك نقول لهم 
كونــوا متفائلــني دائمــا وال 
يصيبنكــم اإلحبــاط، كونوا 

طموحني واملستقبل لكم.
ونحــن نريــد أن تكــون 
للشباب مساهمات في التنفيذ 
والتشــريع، كما نحتاج إلى 
تشــجيع مــن احلكومة نحو 
املزيــد من احلريــة والعطاء 
وتســهيل اإلجــراءات، ودعم 

األفكار.
كما لدينا مشاريع شبابية 
بناءة ومنها مشــروع م.علي 
بهبهاني «مشروعي كويتي»، 
حيــث يقــوم بتصويــر أي 
مشــروع حكومــي وخــاص 
والتعريــف به عبــر تطبيق 
«انستغرام» وقد جنح بشكل 
كبير، وذلك إلبراز كافة اجلهود 
احلكومية واخلاصة في تنفيذ 

اخلطط واملشايع التنموية.
برامج ودورات

وما الذي تقدمه الهيئة العامة 
للشباب ودعمهم وتطوير 

قدراتهم؟

العربية ونســاهم فــي بناء 
املستشــفيات ومؤسســات 
التعليم لتنمية الشاب العربي، 
ولكننــا فــي الوقــت نفســه 
علينــا مســؤولية كبرى في 
االلتفات أكثر للشاب الكويتي 
واالستماع إليه واالستفادة من 
طاقاته وتوجيهها بالصورة 

الصحيحة.
دعم مستحق

هل ترى أن هناك قصورا 
في دعم الشباب من اجلهات 

املعنية؟
٭ ال يوجــد أي قصور ولكن 
نحتاج إلى املزيد من التشجيع 
فالكويــت داعمــة للشــباب 

كبيــرا للمبادرات الشــبابية 
إلى جانب مكتب وزير الدولة 

لشؤون الشباب.

أال يقوم صندوق املشاريع 
الصغيرة بتقدمي الدعم 

للشباب املبدع؟
٭ صندوق املشاريع الصغيرة 
يدعم الشباب، وهناك جهات 
حكوميــة أخرى تقــوم بذلك 
ولكــن نحتــاج إلــى الدعــم 
اإلضافي فالشباب ميثل ٧٢٪ 
مــن املجتمع فال بد من األخذ 
بيده، واالستفادة من إمكاناته.

مراكز متقدمة

مباذا تطالب اجلهات املعنية 
وخصوصا السلطتني لدعم 

الشباب الكويتي؟
٭ نطلب من النواب أن تكون 
هناك قوانني تصب في مصلحة 
الشــباب، فقد أثبت الشباب 
قدرتهم على القيادة واإلدارة 
ووصلوا إلــى مراكز متقدمة 
في العمــل احلكومي كوزراء 
ووكالء ووكالء مســاعدين، 
إضافة إلى دخولهم إلى مجلس 
األمة وكذلك جناح الكثيرين 
في القطاع اخلاص مبشاريعهم 

املتنوعة.

ما طموحاتكم لتقدمي األفضل 

الهيئــة بجهــود  ٭ تقــوم 
جبارة في هذا املجال وتسعى 
الستثمار الشباب وقدراتهم 
من خالل البرامج والدورات 
التدريبيــة التقليدية أو عن 
بعد في جميــع املجاالت في 
تطوير الذات والتنمية عبر 
املراكز الشبابية واألكادمييات 
املختلفة مثل أكادميية الفنون 
واإلعالم للشباب التي تقدم 
برامج تخصصية مكملة في 
تلك املجاالت أيضا، و«وادي 
الشــباب» الذي يهــدف إلى 
الشــباب  مواهــب  صقــل 
فــي التكنولوجيــا والــذكاء 
االصطناعــي، كمــا تســعى 
الهيئة دائما إلى إعداد ملتقيات 
حوارية مع الشــباب وتبني 
تنفيــذ األفــكار واملقترحات 
اخلاصــة بفئــة الشــباب، 
وتشــجيع ودعــم وتبنــي 
برامج ومشاريع تهدف لبناء 
قــدرات الشــباب، كما تعمل 
على تسهيل مشاركة الشباب 
الفعاليــات والــدورات  فــي 
واملهرجانــات واملؤمتــرات 
احمللية والعربية والدولية.

البعض قال إن ما جرى خالل 
أزمة «كورونا» شبيه بالغزو 

كيف ترى ذلك؟
٭ صحيح، سمعنا هذا الكالم 
فالبعض قال إن ما جرى اليوم 
شــبيه مبا جرى في الغزو، 
فالشــاب يلقــي بنفســه في 
التهلكة خلدمة البلد مع قيامه 
باحلجر في املنزل واالبتعاد 
عن أحبابــه وأهله كله فداء 

للكويت.
مخرجات واحتياجات

هناك سوق عمل متخم 
بطلبات احلصول على فرص 
عمل ومخرجات التعليم التي 

ال جتد لها فرصة، ما موقفكم 
من هذا األمر وأنتم تنادون 

باسم الشباب الكويتي؟
٭ يوجــد تبايــن كبير بني 
املخرجــات وســوق العمل، 
والفــرص قليلــة نســبيا، 
الكثيرون  والعوائق كثيرة، 
يتخرجون وال يجدون فرصة 
لكون سوق العمل ال يستفيد 
من اختصاصهم، فيضطرون 
للعمــل في مجــاالت أخرى، 
وال بــد مــن أن يأخذ ســوق 
العمل باالعتبار تخصصات 
الشاب الكويتي، وأن تواكب 
مخرجات التعليم احتياجات 

السوق.

هل هناك حاجة إلى أن تقوم 
وزارات الدولة بتسخير 

الظروف املمكنة لتوظيف 
الشباب؟

٭ أرى أن هناك حتركا جادا 
لتوظيف الشــباب، حيث مت 
إنهاء عمل بعــض الوافدين 
واستبدالهم بالكويتيني الذين 
ميتلكــون نفــس اخلبــرات 
والتخصصات وهي سياسة 

اإلحالل التي نؤيدها بقوة.

ماذا تقول للشباب الراغب في 
العمل ويسعى وراء الوظيفة 

احلكومية أو العمل احلر؟
٭ ليعمل الشاب حيث يجد 
نفســه، والعمل احلر وجهة 
صحيحــة إن لــم تكن هناك 
وظيفة في احلكومة، فالكويت 
تبنى بأبنائها فهم أهل الديرة 
سواء في احلكومة أو القطاع 
اخلاص والكويت بحاجة إلى 

اجلميع.
كلمة أخيرة

٭ أريد التأكيد على أن رؤية 
٢٠٣٥ والتي تتضمن حتويل 
الكويت إلى «كويت جديدة» 
ال بد أن تأخذ بعني االعتبار 
استثمار العنصر البشري في 
املقدمة للنجــاح في حتقيق 

جميع أهدافها.

محمد الياسني مع عدد من املتطوعني في محجر «الكوت»

محمد الياسني وم.غازي املشيعلي خالل تكرميهما من مجلس الشباب العربي

الياسني مشاركا في تتويج الفائزين بجائزة الشاب النموذج في جامعة الدول العربية

(قاسم باشا) محمد الياسني متحدثا للزميل محمد راتب 

مثل البالد سابقا.
ونحن منثــل الكويت في 
مجلس الشباب العربي بدعم 
مــن الهيئة العامة للشــباب 
وبتشــجيع من وزير اإلعالم 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
الشباب محمد اجلبري ومن 
ســبقه من الوزراء كالشــيخ 
سلمان احلمود، وهدفنا إبراز 
املشاريع واملبادرات واألعمال 
التــي يقدمها  والتضحيــات 
الشباب وتسليط الضوء عليها 

بكل السبل.
ومــا نراه أن جميع الدول 
العربية األعضاء في املجلس 
حترص على إبراز دور الشباب 
ونحن نقوم بهذا األمر كذلك.

إجنازات وتكرميات

ما الذي مت تقدميه للشاب 
الكويتي من خالل مجلس 

الشباب العربي؟
٭ مت نقل الصورة املشــرقة 
الكويتي وإجنازاته  للشــاب 
وحصلنــا علــى العديــد من 
الفتــرة  التكرميــات خــالل 
السابقة ومنها حصولنا على 
لقب الشاب النموذجي وكان 
من نصيب الالعــب والبطل 
العاملي طارق القالف، كما جرى 
تكرمي املخترعة حوراء القالف، 
وعضــو جمعية املهندســني 
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ال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوق

ما جرى شبيه بالغزو.. والشاب الكويتي يضحي بنفسه خلدمة البلد وأهله وأحبابه فداء للكويت لدينا أفكار ومبادرات ومشاريع.. ما نحتاج إليه تشجيع من احلكومة ودعم األفكار وتسهيل اإلجراءات

أقول للشباب: كونوا متفائلني وال يصيبنكم اإلحباط بسبب الدورة املستندية.. كونوا طموحني واملستقبل لكم
عملنا في مجلس الشباب العربي قائم على نقل الصورة املشرقة واخلبرات والعمل املشترك للنهوض اجلماعي

ملشاهدة الڤيديو

الشاب الكويتي أبطل نظرية التكبر في العمل.. 
أوصل الطلبات وقام بأعمال املناولة

أكد محمد خالد الياسني خالل لقاء «األنباء» 
أن الشباب الكويتي ساهم خالل أزمة «كورونا» 
في تقدمي تطبيقات تقنية مفيدة، واستفاد من 
التكنولوجيــا في تخفيف وطــأة الڤيروس، 
وعمل في مختلف املجاالت اخليرية واخلدمية 
والتطوعية وساهم في توصيل الطلبات للمنازل 
وتعقيم املؤسسات واملراكز واجلمعيات التعاونية. 
وبني أن الشــاب الكويتي أثبت أنه يعمل في 
مختلف املجاالت فأبطل النظرية السائدة بأن 
الكويتيني ال يعملــون إال في مجاالت معينة، 
فرأيناه اليوم يوصل الطلبات إلى املنازل ويجازف 

بحياته ويضع روحه على كفه، ويحمل القمامة 
ويقوم بأعمال التنظيم واملناولة بعد قرار إيقاف 
العمالة اآلســيوية، وهذا يدل على أن الشباب 
الكويتي هو الركيزة األساسية ألي تنمية. وتابع 
الياسني: لهذا فإنه يجب أن تكون هناك رؤية 
للشباب الستثمار طاقاتهم، وخصوصا أن هناك 
الكثيرين ممن ال يعرفون ماذا يريدون، مطالبا 
مركز العمل التطوعي باالســتفادة من قاعدة 
البيانات «الداتا» املوجودة لديهم وحتديثها بني 
الفترة واألخرى لالستفادة من الطاقات الشبابية 

وعدم تركها لالزمات فقط.

الياسني لـ «األنباء»: الياسني لـ «األنباء»: الياسني لـ «األنباء»: ٧٢٧٢٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي
وجناح رؤية وجناح رؤية وجناح رؤية ٢٠٣٥٢٠٣٥ قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري

أكد ضرورة استثمار الطاقات الشبابية الكامنة واالستفادة منها في البناء والتنمية

أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب وعضو املكتب التنفيذي ملجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة محمد خالد الياسني أن االستثمار في الشباب هو الكنز احلقيقي 
والثروة املتجددة ألي بلد، فالشــباب هم من سيدفع عجلة التطوير إلى األمام، مبينا أن صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد شدد على أهمية دعم الشباب في كل خطاباته 
السامية وأمر بتسخير جميع اإلمكانات لتحقيق طموحاتهم. وأشار الياسني خالل لقاء مع «األنباء» إلى أن شباب الكويت استطاع حتويل حتدي ڤيروس «كورونا املستجد» من أزمة إلى 
فرصة استثمارية لالستفادة منها عبر تقدميه مجموعة من اخلدمات اإللكترونية كالتطبيقات والبرامج التدريبية عن بعد، داعيا الشباب إلى حتويل األزمات إلى فرص لتغيير الواقع نحو 
املزيد من الدعم واملساندة لألفكار البناءة، وأن يستثمروا األوقات في االستزادة من العلم واملعرفة والثقافة والرياضة وكل ما هو مفيد، متطرقا أيضا إلى أهمية نقل الصورة املشرقة 
للشاب الكويتي وإجنازاته وحصوله على العديد من التكرميات في العديد من املجاالت، مؤكدا أهمية دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها بالشكل السليم، وفيما يلي التفاصيل:

محمد راتب

جهود جبارة جلمعيات النفع العام في الدعم واملساندة 
و«أكادميية العالقات العامة» استجابة القتراحات شبابية

محمد راتب

بسؤال الياسني عن دور وأهمية جمعيات 
النفع العام في دعم ومســاندة الشاب 
الكويتي، أفاد لـ«األنباء» بأن للجمعيات 
دورا كبيرا في دعم الشباب وباعتباري 
أمني سر مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة الكويتية كانت لنا عدة مبادرات، 
حيث أنشــأنا أكادميية العالقات العامة 
عام ٢٠١٨ تنفيذا ملبادرة شبابية من أحد 
أعضاء اجلمعية العمومية، وقد استعنا 
بعدد من الدكاترة واملختصني من اجلامعات 

والكليــات اخلاصــة واحلكومية، ومت 
تخصيصها للمهتمني من طلبة اجلامعة 
املقبلني على التخرج، إضافة إلى مبادرة 
شارك املجتمع الكويتي بهدف شغل وقت 
الفراغ من خالل االنخراط في املجتمع 
املدني، كل في مجاله سواء في احملاسبة 
العامة  واالقتصاد والقانون والعالقات 
واإلعالم غيرها. وزاد كما أطلقنا مبادرة 
«القدوة احلسنة والنعم» عام ٢٠١٧ وجرى 
خاللها تكرمي كل من قدم وساهم من أجل 
الكويت من فئة الشباب، وأخيرا مبادرة 
«احترامك للقانون احترامك لنفسك» في 

العام ٢٠١٤ حلث الشباب على االستخدام 
الصحيح لوسائل التواصل االجتماعي، 

مع احترام قانون املرور والبيئة.
وأشار الياسني إلى أن جمعية احملامني كان 
لها أيضا دور كبير في املبادرات من خالل 
فريق سند برئاسة احملامي مهند الساير، 
إضافة إلى قيام جمعية املهندسني بدعم 
الطاقم الطبي باألقنعة الواقية، ومبادرات 
جمعية العالقات العامة وجمعية اإلعالميني 
النفع  الكويتيني وغيرهما من جمعيات 
العام التي ســخرت كل طاقتها حلماية 

الوطن واملواطنني واملقيمني.

محمد خالد الياسني 
في سطور

محمد خالد محمد الياسني عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
- أمني سر جمعية العالقات العامة الكويتية - عضو املكتب التنفيذي 
في مجلس الشباب العربي ممثال للكويت، حاصل على بكالوريوس 
إعالم وعالقات عامة من مملكة البحرين، بدأ كاتب مقال أســبوعي 
في جريدة الوطن الكويتية عام ٢٠١٣، ثم انتقل الى جريدة «األنباء» 
عام ٢٠١٥، له العديد من املقاالت واملشاركات في الصحف واملجالت 
الكويتية والعربية، قدم عددا مــن البرامج التلفزيونية واإلذاعية، 
وشارك في إعداد برامج مجتمعية، وشارك في العديد من األعمال 
الشبابية التطوعية. أعد الياسني كتاب ١٠٠ مقال واإلطفاء في األزمات 
واملناسبات الوطنية، وهو حاصل على جائزة خاصة في مجال الدعم 
املجتمعي من قبل األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع 

مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة عام ٢٠١٨.

االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)


