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محمد اليماحي لـ «األنباء»: الكويت رائدة وخطواتها حققت
نقلة اقتصادية تنموية ومكانتها مرموقة عربيًا وإقليميًا ودوليًا

أن نلقي  البداية، نريد  في 
مزيدا مــن الضوء على الدور 
الذي يقوم به البرملان العربي 
لدعم منظومــة العمل العربي 

املشترك؟
٭ البرملــان العربــي هو من 
املؤسسات العربية املهمة ومن 
أبــرز االذرع الداعمة لتعزيز 
التضامــن العربي ومنظومة 
العمل العربي املشترك، ونحن 
نسعى دائما للتواجد بشكل 
فاعل وقــوي في كل األزمات 
العربيــة، فلجنــة الشــؤون 
اخلارجية والسياسية واألمن 
التابعــة للبرملــان  القومــي 
العربي تقــوم بعمل تقارير 
رصد لهذه األزمات ومناقشتها 
ودعــم كل اجلهــود الراميــة 
حللحلة هذه األزمات، كذلك قام 
البرملان العربي مؤخرا بإقرار 
أول قانون عربي استرشادي 
األمــن  وتعزيــز  حلمايــة 
السيبراني في الدول العربية 
وذلــك لدعم اجلهود العربية 
في وضع إطار قانوني شامل 
ملواجهة اجلرائم السيبرانية 
وتأمني ما تقدمه من خدمات 
ومــا حتتويه من بيانات من 
أي أعمــال غيــر مشــروعة، 
كذلك دشــنا املركــز العربي 
ملكافحــة اإلرهــاب والفكــر 
املتطرف وهو االول من نوعه 
على املســتوى العربي لدعم 
اجلهــود البرملانية في مجال 
مكافحــة االرهاب خاصة في 
ظل موجات االرهاب والتطرف 
التــي تتعــرض لهــا العديد 

القاهرة ـ هناء السيد 

أشــاد نائب رئيس البرملان العربي «عضو املجلس الوطني 
االحتادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة محمد أحمد اليماحي 
بالدور الرائد الذي تقوم به الكويت سواء على الصعيد العربي 
أو في محيطها اخلليجي، وذلك بقيادة صاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
وعلى صعيــد العالقات مع دولة اإلمارات، أكد اليماحي انها 
عالقات اخوية تاريخية متينة وراسخة وتصب دائما فيما يحقق 
الصالح العربي واخلليجي، وذلك بفضل الرؤية احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا» 
وأخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد أمير الكويت.

جاء ذلك خالل لقاء أجرته «األنباء» معه في القاهرة، وجاءت 
تفاصيله كالتالي:

كيف ترون مستقبل املنطقة 
العربيــة في ظــل التحديات 
الصعبة التــي تواجهها والتي 
تتصدرها اآلن حتديات جائحة 

كورونا؟
٭ منطقتنا العربية وحضارتنا 
العربية زاخــرة بالكثير من 
اخليــرات التــي تؤهلها ألن 
حتتــل مكانــة متقدمــة على 
املستوى العاملي، فعلى الرغم 
مما واجهته الدول العربية من 
حتديات بسبب جائحة كورونا 

اثـــرت بشكل سلبي  خاصة 
علــى اقـتصـــادات دولها اال 
انها اسـتطاعت ان تتجاوزها 
مبــا متتلكــه مــن امكانيات، 
فدولــة االمارات على ســبيل 
املثال حولت احملنة الى منحة 
واسـتـطاعت من خالل قادتها 
العظام وتفكيرهم االستباقي 
دائما نـحـو الـمـسـتقبل جتاوز 
هذه األزمة، من خالل قدرتها 
على حتدي األزمات والتصدي 
لهــا، مطبـــقة بذلــك أحــدث 

العلميــة والعملية،  املعايير 
وبكفاءة عالية، واســتطاعت 
أن حتتل الـمركز األول عربيا، 
واملراكز املـــتقدمة عامليا في 
الدول األكثر أمانا من جائحة 

«كوفيد- ١٩».
كذلــك اطلقت فــي ٢٥ مارس 
٢٠٢٠، «صندوق اإلمارات وطن 
اإلنســانية» بهدف توحـيـــد 
اجلهــود الوطنيــة للتصدي 
كورونــا  ڤيــروس  لوبــاء 

(كوفيد-١٩).

في إصدار التشريعات التي 
تصب فــي صالح املواطنني 
واملســتثمرين وكل من تطأ 
قدمه أرض دولــة اإلمارات، 
فقــد اعتمد صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان، أضخــم مشــروع 
لتطوير التشريعات والقوانني 
االحتاديــة في الدولــة، في 
العديد من املجــاالت والتي 
بنيــة  تطويــر  تتضمــن 
تشريعية تشمل قوانني ذات 

بصفتكم عضوا في املجلس 
الوطنــي االحتــادي بدولة 
اإلمارات، نريد أن نستعرض 
أبرز اخلطــوات التي خطتها 
الدولــة فــي مجــال إصدار 
التي تصب في  التشــريعات 
صالح املواطنني واملقيمني على 

أراضيها؟
٭ صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة «حفظه اهللا» 
وحكام االمارات ال يألون جهدا 

عالقة بالقطاعات االستثمارية 
والتجارية والصناعية، كذلك 
اصدر صاحب السمو القانون 
االحتــادي اخلاص بإنشــاء 
الوطنيــة حلقوق  «الهيئــة 
اإلنسان» والتي تأتي تتويجا 
ملســيرة طويلــة وحافلــة 
بجهــود حمايــة وتعزيــز 
حقوق اإلنسان في اإلمارات 
طوال األعوام الـ٥٠ املاضية، 
كذلك أصدرت اإلمارات «أول 
قانون مدني» لتنظيم األحوال 
الشــخصية لغير املسلمني، 
ويهــدف القانون إلى توفير 
آلية قضائية مرنة ومتطورة 
للفصل في منازعات األحوال 
الشــخصية اخلاصــة بغير 

املسلمني.

كيف ترون الدور الكويتي 
العربي كإحدى  البرملــان  في 
الــدول العربية املهمة وداخل 
التعاون  منظومــة مجلــس 

اخلليجي؟
٭ الكويت من الدول الرائدة 
سواء في محيطها العربي او 
اخلليجي، فقد خطت خطوات 
واسعة نحو مسيرة تنموية 
وحققــت نقلــة اقتصاديــة 
وضعتها في مكانة مرموقة 
في محيطها العربي واإلقليمي 
والدولي، وذلك بقيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
ونحن في البرملــان العربي 
نثمــن الدور الكويتي الرائد 
العربية،  والداعم للقضايــا 
فدورها في حلحلة األزمات 
اخلليجــي  البيــت  داخــل 
يشهد له القاصي والداني.. 
وعلى صعيــد العالقات مع 
دولتــي اإلمــارات والكويت 
هي عالقات أخوية تاريخية 
متينة وراسخة وتصب دائما 
فيما يحقق الصالح العربي 
واخلليجــي، وذلــك بفضل 
الرؤيــة احلكيمــة لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظه اهللا» وأخيه صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد.

رئيس البرملان العربي عضو املجلس الوطني االحتادي بدولة اإلمارات محمد اليماحي متحدثا للزميلة هناء السيدنائب رئيس البرملان العربي محمد اليماحي

من بلــدان املنطقــة العربية 
وأثرت بشــكل ســلبي على 
مقدراتها، ايضا اطلق البرملان 
الديبلوماسية  العربي مركز 
العربية للتكامل  البرملانيــة 
الرسمية،  الديبلوماسية  مع 
البرملانيــة  فالديبلوماســية 
لها أهميــة كبرى خاصة مع 
تطور العمــل الدميوقراطي، 
لذلك سعينا الى ان يكون لنا 
دور في زيادة خبرة اعضاء 

البرملانات العربية.

جلنة األمن القومي تقوم بعمل تقارير رصد لألزمات العربية ومناقشتها ودعم جهود حلها
سمو الشيخ خليفة بن زايد اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات االحتادية للعناية بالقطاعات االستثمارية والتجارية والصناعية وتنظيم األحوال املدنية لغير املسلمني وإنشاء هيئة حقوق اإلنسان

إقرار أول قانون عربي استرشادي حلماية وتعزيز األمن السيبراني في الدول العربية 

دولة اإلمارات حّولت محنة «كورونا» إلى منحة استطاعت من خالل قادتها العظام جتاوز األزمةتدشني املركز العربي ملكافحة اإلرهاب والفكر املتطرف وهو األول من نوعه لدعم مواجهته

السيرة الذاتية لنائب رئيس البرملان العربي
محمد أحمد محمد أحمد اليماحي

نائــب رئيس البرملــان العربي وعضو 
املجلس الوطني االحتادي

املؤهالت العلمية:

حاصــل على بكالوريــوس في العلوم 
العســكرية من كلية زايد الثاني العسكرية 

.١٩٩٥
البرملان  نائب رئيس  الوظيفي:  التاريخ 
العربي في الدور األول والثاني من الفصل 
التشريعي الثالث للبرملان العربي ٢٠٢٠-٢٠٢٢.
الوطنــي االحتادي في  عضو املجلس 
الفصل التشريعي السابع عشر في الفترة 

من ٢٠١٩/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢٣/١١/١٣.
عضو سابق باملجلس الوطني االحتادي 
في الفصل التشــريعي السادس عشر في 

الفترة من ٢٠١٥/١١/١٨ ولغاية ٢٠١٩/١١/١٧.
عضو البرملان العربي منذ عام ٢٠١٦ حتى 

تاريخه.
عضو املجلس العاملي للتسامح والسالم 

منذ عام ٢٠١٧.
عضو احتــاد الغــرف التجارية بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
النائــب األول لرئيس غرفــة التجارة 

والصناعة ـ الفجيرة.
ضابط سابق في القوات املسلحة برتبة 

عقيد.
رئيس جلنــة املعارض في غرفة جتارة 

وصناعة الفجيرة.
عضويات اللجان:

عضو جلنة شــؤون الدفاع والداخلية 
واخلارجية.

عضو جلنة الشؤون الصحية والبيئية.
عضو جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية 

واألمن القومي في البرملان العربي.

البرملانية وجلان  عضويات املجموعات 
الصداقة:

رئيس مجموعة البرملان العربي.
عضو جلنة الصداقة مع برملانات دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية.

املشاركات في الفعاليات:
وفد منتدى اإلمارات في أفريقيا.

وفد البعثة االقتصاديــة اإلماراتية في 
امللتقى األملاني التاسع عشر في برلنيـ  أملانيا.

مؤمتر التجارة العربية ومتويل سلسلة 
التوريد ـ مصر.

اتفاقية غرفة جتــارة وصناعة  توقيع 
الفجيرة للمنتدى العربي الثاني حول الدور 
اجلديد للقطاع اخلاص في التشغيل والتنمية 

ـ مصر.
املنتدى االقتصادي اإلماراتي الكوسوفي 

لعام ٢٠١٩.

امللتقى االقتصادي السعودي في اململكة 
العربية السعودية ٢٠١٩.

املشاركة ضمن وفد احتاد غرف اإلمارات 
مللتقى مصر لالســتثمار ٢٠١٩ بجمهورية 

مصر العربية.
املنتدى اإلماراتي البريطاني لالستثمار 

والتجارة ٢٠١٩ في العاصمة لندن.
ملتقى اإلمارات- تشاد لالستثمار ٢٠١٨.

املنتدى البرملاني االقتصادي األفريقي- 
العربي في مدينة الرباط ٢٠١٨.

منتدى سنغافورة اإلقليمي لألعمال ٢٠١٨.
العربي اإليطالي  املنتدى االقتصــادي 

(روما-إيطاليا).
ملتقى االستثمار اإلماراتي املالديفي.

التنمية االقتصادية  املشاركة في خطة 
والبيئة االستثمارية في غينيا.

املشــاركة في افتتاح املكتب الرئيسي 
للمجلس العاملي للتسامح والسالم في مالطا.

أحمد احلمد: إلغاء اجتماع اللجنة املالية
بشأن املواطنني متضرري النصب العقاري

أسامة الشاهني: ما سبب حرمان الضباط
من سنوات اخلدمة الستحقاق املزايا؟

قال رئيس لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية النائب 
م.أحمد الحمد، إنه تم إلغاء 
اجتماع اللجنة أمس الذي 
كان مقــررا فيه مناقشــة 
االقتــراح بقانــون بشــأن 
إنشاء صندوق لتعويض 
المتضررين مــن عمليات 
النصــب العقــاري، وذلك 
الــوزراء  لعــدم حضــور 

المعنيين.
وذكر الحمد، في تصريح 
صحافي، أن هذا االجتماع 
كان مهما، مؤكدا أنه كان من 
المفترض مناقشة موضوع 
مهم وحيوي ويعد من أهم 

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي قال في مقدمته: 
ملا صدر القرار الوزاري رقم 
٤٢٤ لســنة ٢٠٢١ في شــأن 
البدالت واملكافآت والكوادر 
اإلضافية للعسكريني بإقرار 
مزايا مالية ملنتسبي القوات 

املسلحة الكويتية،
وملا صدر القــرار مقررا 
معيار «سنوات اخلدمة» في 

بعدما فوجئنا باعتذار وزير 
الماليــة والدولة لشــؤون 
االقتصاد واالستثمار عبد 
الوهــاب الرشــيد، ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة جمــال  تعزيــز 
الجالوي، وبدون تنسيق 
مسبق، إال أن وزير التجارة 
والصناعة فهد الشريعان 
قــدم اعتــذارا مســبقا عن 
الحضور الرتباطه ببعض 
األمور، واقتصر الحضور 
الــوكالء والــوكالء  علــى 

المساعدين».
موضــوع  أن  وبيــن 
العقــاري  النصــب 

استحقاق البدالت واملكافآت 
والكــوادر اإلضافية املقررة 
أنــه ومبواجهــة  إال  فيــه، 
الضباط اجلامعيني مت تطبيق 
معيار «ســنوات احلصول 
على املؤهل والتسكني الفعلي 
بالوظيفــة»، ممــا حرمهــم 
مــن املســاواة مــع زمالئهم 
ونظرائهــم حملــة الدورات 
العســكرية  واملســميات 
املختلفة.ولكل ما سبق يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  ملاذا مت حرمان الضباط 

والمواطنيــن المتضررين 
من هذا الموضوع والذين 
خسروا أموالهم التي تعد 
بالمليارات يحتاج إلى قرار، 
منتقدا التمثيل الذي اقتصر 
على مسؤولين ليس لديهم 
صالحيات اتخاذ قرار في 
مثل هذا الموضوع المهم.

وأشــار الحمــد إلى أن 
اللجنــة كانــت حاضــرة 
ومستعدة بجميع أعضائها 
إال أنها آثرت إلغاء االجتماع 
وذلك للمــرة الثانية لعدم 
حضــور الحكومة، التخاذ 
قرارات حاســمة فــي هذا 
الموضوع الشعبوي المهم.

ـ  العلميــة  ذوي املؤهــالت 
دبلــوم وبكالوريوس ـ من 
معيــار «ســنوات اخلدمة» 
الســتحقاق املزايــا املاليــة 
اجلديــدة أســوة بزمالئهم 
ذوي املؤهالت واملســميات 

العسكرية؟
ـ هــل يحــق للجنــة   ٢
البدالت واملكافآت والكوادر 
اإلضافية املنصوص عليها 
فــي املادة رقــم ٣ من القرار 
الوزاري املشار إليه مخالفة 

للمعايير املقررة فيه؟

بسبب عدم حضور احلكومة

م.أحمد احلمد

أسامة الشاهني

أولويات اللجنة المالية.
أنــه  الحمــد  وأوضــح 
«تم إلغــاء اجتماع اللجنة 

مهند الساير: ما آلية تثبيت إعفاء الطلبة 
الدارسني داخليا وخارجيًا من التجنيد ؟

وجه النائب مهند الساير 
ســؤالني إلى كل مــن نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشــيخ حمــد جابر 
العلي، ووزير الصحة د.خالد 
السعيد. ونص سؤال وزير 
الدفاع علــى ما يلي: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما اآللية املتبعة لتثبيت 
إعفاء الطلبة الدارســني في 
اجلهات التعليمية في الدولة 
والدارســني في اخلارج من 

التجنيد اإللزامي؟
٢- هل يوجــد ربط بني 
واجلهــات  الدفــاع  وزارة 
التعليمية في الدولة في شأن 
إجــراءات التجنيد اإللزامي 

وإعفاء الطلبة الدارسني؟
٣- كم يبلغ عدد الطلبة 
املعفيني من التجنيد اإللزامي؟
٤- هــل يوجــد حتــرك 
ملعاجلــة مشــكلة ضيــاع 

١- ما املعايير واللوائح 
والقواعد والقوانني املنظمة 
لعمليــة القبول فــي برامج 
التدريب (البورد) الكويتي 

خلريجي كلية الطب؟
٢- ما املعايير واللوائح 
والقوانــني املنظمة لتحديد 
عدد املقاعد املخصصة لبرامج 
التدريب (البورد) الكويتي 
في كل تخصص على حدة؟

٣- ما أسباب محدودية 
املقاعــد فــي برامــج  عــدد 
التدريب (البورد) الكويتي 
للتخصصات املطلوبة وذات 
االحتياج العالي والتي تفتقر 
لها املستشفيات في الكويت؟
عــدم  أســباب  مــا   -٤
قبول أبنــاء الكويتيات في 
برامــج التدريــب (البورد) 
الكويتي إال في عدد محدود 
مــن التخصصــات وكذلــك 
عدم قبول الطلبة الوافدين 

املتميزين واالستفادة منهم 
الكــوادر  واالســتثمار فــي 
البشرية التي رعتها الدولة 
علــى  وأشــرفت  دراســيا 
تعليمها في كلية الطب في 
جامعة الكويــت كونها من 
املراكز  الصفــوة أصحــاب 
املتقدمــة دراســيا ما يؤدي 
لتسرب الكوادر الطبية إلى 

اخلارج؟
٥- كم تبلغ قيمة امليزانية 
املصروفة على طلبة (البورد) 
الكويتــي لكل طالــب على 
حدة؟ وهل تختلف باختالف 

التخصص؟
٦- هل يقبل طلبة أجانب 
مــن اخلــارج فــي البــورد 

الكويتي؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
يرجــى تزويــدي بعددهــم 
وجنسياتهم خالل السنوات 

الـ ٥ األخيرة.

مهند الساير

املستندات التي يزودكم إياها 
الطلبة فيما يتعلق بإعفائهم 
من التجنيد، وتكرار إحالتهم 
للمســاءلة القانونية؟ وهل 
يوجد توجه للربط مع وزارة 

الداخلية لهذا الغرض؟
وجاء سؤال وزير الصحة 
كمــا يلــي: يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:

أسامة املناور: ما أسباب انخفاض إيرادات
وزارة األشغال لسنة ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١؟

وجه النائب اسامة املناور 
ســؤاال إلــى وزير األشــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوسى، طالب 
فيه تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ مــا اســباب انخفاض 
االيرادات املتحققــة لوزارة 
االشــغال العامة في الســنة 
املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنســبة 
٥١٪ عما هو مقدر في امليزانية 
العامة رغم استهالك غالبية 
امليزانية املخصصة؟ وهل مت 
اتخاذ اجراءات حتقيق ملعرفة 

مالبسات ذلك؟
٢ ـ ما اسباب رد غرامات 
تأخير مالية بقيمة ٤ ماليني 

حتقيق في اكتشــاف صرف 
ما يقــارب ٣٦٠ ألــف دينار 
رواتب دون وجه حق؟ وما 
اجراءاتكم لعدم تكرار األمر؟ 
وهل مت استرجاع ما صرف 

لغير املستحقني؟
٤ ـ مــا نســبة االجنــاز 
املتحققة عــن خطة التنمية 

للسنة املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١؟
٥ـ  بلغت الديون املستحقة 
للدولة من املال العام التي لم 
يتم حتصيلها من قبل وزارة 
االشغال العامة للسنة املالية 
املنقضيــة ٣٣ مليون دينار، 
فما االجــراءات التي اتخذت 

ملتابعة حتصيلها؟

نســبة  تبلــغ  كــم  ـ   ٦
املوظفني الكويتيني العاملني 
في وزارة االشــغال العامة؟ 
وما االجــراءات التي اتخذت 
لتكويــت الوظائــف؟ وكــم 
يبلغ عدد املهندسني الوافدين 
او  الــوزارة  املعينــني فــي 
املتعاقديــن معهــم بنظــام 
الراتب أو بنظام املكافأة؟ وهل 
تصرف لهــم مزايا مالية أو 
بدالت أو مكافآت أعمال ممتازة 

أو اشراكهم في اللجان؟
٧ ـ مــا حاجــة الــوزارة 
من التخصصــات اجلامعية 
والدبلوم من الكويتيني وفق 

كل تخصص؟

اسامة املناور

دينــار الى بعــض املقاولني 
بعدما سبق أن مت حتصيلها؟
٣ ـ هل مت تشــكيل جلنة 

البرملان العربي يثّمن ويشيد بدورها الداعم في حلحلة األزمات بقيادة صاحب السمو األمير


