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الكويت ضمن أكبر عشرة مشترين
لألسلحة األميركية في الفترة من 2001 إلى 2004

واشنطنـ  رويترز: اعلنت خدمة االبحاث 
التابعـــة للكونغرس االميركي في تقرير 
لها ان الكويت كانت من ضمن اكبر عشرة 
مشترين لالسلحة االميركية خالل الفترة 

من 2001 حتى 2004.
وجاء في التقرير : ان اململكة العربية 
الســـعودية كانت أكبر مشـــتر لألسلحة 
األميركية خالل الفترة من 2005 إلى 2008 
وأبرمت صفقات قيمتها 11.2 مليار دوالر 
تليها اإلمارات العربية املتحدة بقيمة عشرة 

مليارات دوالر.
املبالـــغ قيمة »املعدات  وتعكس هذه 
الدفاعية« األميركية  الدفاعية واخلدمات 
املباعة من األول من يناير عام 2005 وحتى 
31 ديســـمبر عام 2008 في إطار برنامج 
املبيعات العسكرية اخلارجية الذي يغطي 
الصفقات التي تبرمها احلكومة األميركية 

مع حكومات أخرى.
وقال تقرير »مبيعات األسلحة األميركية« 
إن استراليا احتلت املركز الثالث في قائمة 
خدمـــة األبحاث التابعـــة للكونغرس إذ 

اشترت معدات قيمتها 6.4 مليارات دوالر 
ثم مصر التي اشترت بقيمة 5.2 مليارات 
دوالر تليها باكستان التي اشترت بقيمة 
4.5 مليارات دوالر ثم العراق بقيمة 3.5 

مليارات دوالر.
وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول 
خالل تلك الفترة هي كوريا اجلنوبية بقيمة 
3.1 مليـــارات دوالر واليابان بقيمة ثالثة 
مليارات دوالر واسرائيل بقيمة 2.7 مليار 

دوالر واملغرب بقيمة 2.5 مليار دوالر.
واســـتند إلى بيانـــات جمعتها وكالة 
التعاون األمنـــي الدفاعي التابعة لوزارة 
الدفاع )الپنتاغون( والتي ترعى مثل تلك 

الصفقات.
وأضاف التقرير انه خالل الفترة السابقة 
أي منذ 2001 وحتى 2004 كانت مصر هي 
أكبر مشتر بقيمة 5.2 مليارات دوالر ثم 
السعودية بـ 4.1 مليارات دوالر وپولندا 
بأربعة مليارات دوالر واســـرائيل بـ 3.2 
مليـــارات دوالر وكوريا اجلنوبية بـ 2.9 

مليار دوالر.

وكان من ضمن أكبر عشرة مشترين 
أيضـــا اليابـــان بقيمة 2.1 مليـــار دوالر 
وبريطانيا 1.9 مليار دوالر والكويت 1.7 
مليـــار دوالر واليونـــان 1.4 مليار دوالر 
وإيطاليا 1.2 مليار دوالر خالل الفترة من 

2001 وحتى 2004.
وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد 
جرمييت خبير جتارة األســـلحة املتفرغ 
بخدمـــة األبحاث أنه في عام 2008 وحده 
كانت اإلمارات هي أكبر مشتر من الواليات 
املتحدة، إذ بلغ إجمالي صفقات األسلحة 

8.9 مليارات دوالر.
وتأتي في املركز الثاني السعودية 7.8 
مليـــارات دوالر ثم املغـــرب بـ 2.4 مليار 
دوالر والعراق مبلياري دوالر ومصر بـ 

1.3 مليار دوالر.
وأظهر التقريـــر أن من ضمن القائمة 
أيضـــا في العام املاضي تايوان 1.3 مليار 
دوالر وكوريا اجلنوبية 1.2 مليار دوالر 
والهند مليار دوالر واسرائيل مليار دوالر 

وكندا 820 مليون دوالر.

في تقرير أصدرته خدمة األبحاث التابعة للكونغرس األميركي

)أسامة البطراوي( د.شفيق الغبرا يقدم محاضرة للمشاركني في الدورة

د.إبراهيم احلمود

الحمود: الدساتير هي القوانين األساسية
في الدولة ويجب أن تستقر

أكد أن الدستور الكويتي األكثر ديموقراطية على مستوى العالم

الرقابة بدأت تتبلور واعتالء 
ســـمو رئيس الوزراء منصة 
االستجواب ســـابقة قانونية 
رائعـــة تضـــاف ايجابـــا الى 
الكويتيـــة  الدميوقراطيـــة 
وتسجل في رصيدها املضاف 
كنقلة دستورية غير مسبوقة 
في دول العالم الثالث وجتعل 
من البرملان الكويتي رائدا في 

العمل النيابي.
بالـــرأي اآلخر  اننا نؤمن 
وبحق أي فـــرد ان يعبر عن 
رأيه، الســـيما اعضاء مجلس 
االمة بحسبان كل منهم ميثل 
االمة بأســـرها ولكننا نخشى 
في الوقت نفســـه ان تفســـر 
الدعوات الى تنقيح الدستور 
على انها تهدف الى النيل من 
املكتسبات الدميوقراطية وقد 
تؤدي التعديالت الى املساس 
التشريعي  بسلطات املجلس 
الذي يبقى احلصن احلصني 

في الدفاع عن االمة.
واذا كان بعض نواب الشعب 
قد رأى في ممارسة بعض زمالئه 
انحرافا أو اعوجاجا في استعمال 
االدوات الرقابية، فإن ذلك ليس 
سببا لتنقيح الدستور، فاالعراف 
الدستورية قد تنشر الى جانب 
نصوص الدستور، ولكن ليس 
لها ان تعدل النصوص املكتوبة 
أو تلغيها من باب أولى واالغلبية 
النيابية هي من ترسم السياسة 
العملية في النشـــاط البرملاني 
للشـــعب بعد ذلك احلكم على 
صحـــة أو خطـــأ املمارســـات 

النيابية.

املناداة وان كانت حقا في التعبير 
عن الرأي فإنها وبصرف النظر 
عن النوايا والبواعث والدوافع، 
في غير أوانها فالدساتير هي 
الدول  القوانني االساسية في 
ويجب أن تســـتقر، الســـيما 
اذا كانـــت مســـاحات احلرية 
كبيرة فيها ذلك ان اخلشـــية 
تكمن في فتح بـــاب التنقيح 
ومن ثم املساس أو النيل من 
املكتســـبات الدميوقراطيـــة. 
الكويتي  الدســـتور  واذا كان 
قد وضع قواعـــــد واجراءات 
تنقيحه مشـــددا ومانعا على 
نحو مؤبد املساس باحلقوق 
واحلريات اال للمزيد منها، فإن 
التعديـــل قد ينال العالقة بني 
الســـلطتني أو يحجم االدوات 
الرقابية وكيفية ممارســـتها 
مما يضعف من اختصاصات 

مجلس االمة.
ان االدوات البرملانيـــة في 

آالء خليفة
أكد املتحدث الرسمي باسم 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
د.ابراهيم احلمود ان الدستور 
عقد بني احلاكم والشعب، وانه 
كـــرس مفهوم االمـــة مصدر 
السلطات وتضمن الكثير من 
احلقـــوق واحلريـــات العامة 
وأعطى ملمثلي االمة سلطات 

واسعة.
واكد د.احلمود ان الدستور 
الدساتير االكثر  الكويتي من 
دميوقراطيـــة على مســـتوى 
العالم وليـــس فقط باملقارنة 
مع الدساتير العربية أو دساتير 
دول العالم الثالث، وان الشعور 
العام لدى الغالبية العظمى من 
ابناء الشـــعب الكويتي يتجه 
الدستور  نحو احملافظة على 

وعدم املساس به أو تعديله.
ان  واضـــاف د.احلمـــود 
الدستور ميتاز بإعطائه سلطات 
قوية ملجلـــس االمة جاعال له 
التشريعية  الســـلطة  امتالك 
الكاملـــة وفي مجـــال الرقابة 
البرملانية فإن الدستور الكويتي 
الرقابية  ميتاز مبنح االدوات 
لكل عضو من اعضاء مجلس 
االمة، فلكل عضو ان يســـأل 
أو حتى ان يقدم اســـتجوابا 
لوزير مـــا أو لرئيس مجلس 
الوزراء وهـــذا تقدم كبير في 
الدميوقراطية قلما يوجد مثله 

في الدساتير.
مـــن  البعـــض  كان  واذا 
السياســـيني ينادون بتعديل 
الدســـتور، فإننا نرى ان هذه 

»السكنية« تشارك في معرض 
اإلسكان الـ 13 اإلثنين المقبل

تشارك املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض اإلسكان الـ 13 الذي 
تقيمه جمعية املهندسني االثنني املقبل برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشـــيخ احمد الفهد. وقالت مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باملؤسسة تهاني العازمي في تصريح صحافي أمس ان املؤسسة ستستعرض 
احدث املشـــاريع وتصاميمها من خالل اجلناح اخلاص لها باملعرض الذي 
سيستعرض أيضا شرحا تفصيليا ومعلومات بشأن مشاريع مدينة جابر 
األحمد وســـعد العبداهلل وشمال غرب الصليبخات ومدينة صباح األحمد 

واخليران واملطالع وغيرها من املشـــاريع اجلديدة. وأفادت بأن مهندسني 
متخصصني سيمثلون املؤسسة في املعرض للرد على استفسارات املواطنني 
بشـــأن مشاريعها اجلديدة. وأضافت انه سيشارك في املعرض أيضا أكثر 
من 60 جهة منها مؤسسات حكومية وشركات أهلية متخصصة في جميع 
قطاعات اإلسكان ومؤسسات البناء والتشييد والتمويل العقاري. ودعت 
املواطنني لالطالع على آخر تطورات املؤسسة وكل ما يطرأ عليها في الفترة 
املقبلة من املشاريع اإلسكانية لزيادة املعرفة والتوصل لتحديد الرغبات 

ألي من املشاريع املراد تخصيصها مستقبال.

حل مجلس إدارة 
»الوفرة التعاونية« وتعيين 

العدواني مديراً عاماً

العجمي ينتقد تقرير 
»البيئة« حول حلول 

التلوث في أم الهيمان

بشرى شعبان
علمـــت »األنبـــاء« من 
مصادر مطلعة في وزارة 
الشؤون ان الوزير د.محمد 
العفاسي اصدر قرارا بحل 
مجلس ادارة جمعية الوفرة 
التعاونية الزراعية وتعيني 
احمد العدواني مديرا عاما 

للجمعية ملدة سنة.

أصدر االكادميي والباحث 
البيئة  في مجــــال علــــوم 
د.مبارك العجمي بيانا اوضح 
فيه ان التوصيات التي اقرها 
الفريق التابع لهيئة البيئة 
حول التلــــوث الهوائي في 
الهيمــــان فيها  أم  ضاحية 
تضليل ألعضــــاء مجلس 
األمة املتبنني لهذه القضية 
من خالل اغــــالق ونقل 37 
مصنعا من اصل 156 مصنعا 
للقطاع اخلاص حول ضاحية 
الــــى مناطق  الهيمــــان  أم 
صحراوية وهذا االقتراح ال 

يحل مشكلة التلوث.
الفتــــا إلــــى انــــه يجب 
العلمية  استخدام احللول 
التكنولوجية  واألســــاليب 
للحد مــــن تلوث الهواء في 
الهيمان وليس  أم  ضاحية 
اقتراح خطط تعكس عدم 
االهتمام عند مسؤولي هيئة 
الرغبة  البيئة وتؤكد عدم 

الصادقة في حل املشكلة.

ياسين: تنمية قدرات شبابنا لتمكينهم
من بلوغ مواقع قيادية في المستقبل

زينب أبوسيدو
أقامت شركة جسور عربية بالتعاون مع جمعية اخلريجني ورشة 
عمل، تهدف إلى تنمية القدرات القيادية للشــــباب والشابات من أبناء 
الكويت والتي طرحتها الشركة بالتعاون مع مبادرة الشراكة األميركية 
الشــــرق أوســــطية، وتضمنت الدورة تدريبا مجانيا من خالل ورش 
عمل مكثفة، تهدف إلى تنمية املهارات القيادية ومســــاعدة الشــــابات 
والشباب الكويتي في تبني مشــــاريع تنموية ومدنية وخلق تفاعل 
إيجابي وعالقات هادفة وبناءة مع املجتمع املدني والقطاعني احلكومي 
واخلاص في الكويت. وصرحت مديرة مركز املســــؤولية االجتماعية 
في الشركة مقبولة ياسني بأن هناك 40 شابا وشابة تتراوح اعمارهم 
بني 8 و28 سنة، مت اختيارهم لالنضمام إلى هذه الدورة، حيث سيتم 
تدريبهم، وتنمية قدراتهم لتحقيق طموحاتهم في هذه املرحلة املهمة 
من حياتهم ليتمكنوا من احلصول على موقع بارز في حياتهم املهنية 
ليقوموا بدور فعال ومؤثر في املجتمع. واضافت ياسني: يقوم بالتدريس 
نخبة قيادية لها دور بارز وتاريخ حافل في البرامج التنموية الهادفة، 
مثل د.شفيق الغبرا، د.ابتهال اخلطيب، د.ساجد العبدلي، محمد الدالل، 

مشاري احلمود، رنا اخلالد، منى العرفج ووجيهة احلبيب.
وأشــــارت الى ان الدورة وورش العمل تشتمل على: الفن الرفيع 
للقيادة، مهارة التعامل مع فريق العمل، تعلم مفاتيح التحدث العلني 
الفعال، التعامل والتأثير على وسائل اإلعالم، اكتساب مهارات ادارة حملة 

إعالمية، بناء التحالفات اضافة الى عدد من املوضوعات املهمة.


