
 3  محليات  السبت ٢٩ اغسطس ٢٠٠٩   

 اوتاواـ  أ.ف.پ: قبلت احملكمة العليا الكندية النظر 
في استئناف تقدمت به اخلطوط الكويتية تطلب 
فيه حجز ١٠ طائرات كندية تعاقد بشأنها العراق 
وذلك بهدف احلصول على تعويض عن طائراتها 

التي سرقت اثناء االحتالل العراقي الغاشم.
  ويندرج اللجوء الى أعلـــى محكمة كندية في 
سياق مسعى بدأته قبل ٤ سنوات اخلطوط اجلوية 
الكويتية للحصول على ٨٤ مليون دوالر كندي (٧٧ 

مليون دوالر اميركي) تطلبها من العراق.
  ويوافق هذا املبلغ املصاريف القانونية الناجمة 
عن قضية خســـرتها اخلطوط العراقية في ٢٠٠٥ 

امام محكمة إجنليزية.
  وحكم على الشركة التي متلكها الدولة العراقية 
بدفع أكثر من مليار دوالر كندي لنظيرتها الكويتية 
لقاء سرقة عشـــر طائرات أثناء االحتالل العراقي 
للكويت، بحسب ملخص للقضية نشرته احملكمة 

العليا الكندية.

  واحتج العراق باستمرار على هذا احلكم ورفض 
الدفع.

  وردا على ذلك طلبت الشـــركة الكويتية حجز 
املوجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات 
ســـي ار جي مت التعاقد بشأنها في ٢٠٠٨ لقاء ٤٠٠ 

مليون دوالر أميركي.
  واعتبر مارك دوشيسن املتحدث باسم الشركة 
الكندية بومباردييه ان شـــركته وقعت «ضحية» 
نزاع جتاري بني أعداء سابقني معربا عن خشيته 

من ان يكون للقضية تأثير سلبي عليها.
  وكان مت تسليم طائرة الى اخلطوط العراقية غير 

ان «بعض الطائرات األخرى» أصبحت جاهزة.
  واثر امر قضائي أصبح من املتعذر ان تغادر هذه 

الطائرات مصنع الشركة، بحسب املتحدث.
  وقال «ليس بوسعنا تسليم الطائرات وبالتالي 
احلصول علـــى ثمنها وهذا ميكن ان يكون له اثر 

مهم على األمد القصير». 

  عبدالهادي العجمي
  اشـــاد الوكيل املساعد لنظم املعلومات بوزارة 
الدفاع الشيخ فهد جابر العلي بالدور الكبير التي 
تقوم به نقابة العاملني املدنيني بالوزارة من خالل 
تنظيمها االنشـــطة املتميزة التـــي تعود بالفائدة 

على املجتمع.
  وقال في تصريح لـ «األنباء» خالل حضور حفل 
تكرمي الفائزين مبسابقة حفظ وجتويد القرآن الكرمي 
االولى للنقابة نيابة عن راعي احلفل وكيل وزارة 
الدفاع جسار اجلسار ان ما حتظى به النقابة من 
انشـــطة متميزة نراها ملموسة على ارض الواقع 
ومنها مسابقة حفظ وجتويد القرآن الكرمي في هذه 
االيام املباركة، واضـــاف اثلجت صدورنا رؤيتنا 
حفظة القرآن الكرمي من جميع االجيال وهذا شيء 
يشـــكرون عليه واكد دعم وزارة الدفاع ممثلة في 
وكيل الوزارة جسار اجلسار والوكالء املساعدين 
ملثل هذه االنشطة، متمنيا من وسائل االعالم دعم 

حفظة القرآن وفقا ملا يحث عليه ديننا احلنيف.
  ومن جانبه قال رئيس نقابة العاملني املدنيني 
بوزارة الدفـــاع م.احمد العنزي انه اميانا منا بان 
االرتقاء بالشعوب ال يكون اال بارتقاء عقول ابنائها 
تربويا وعلميا وســـلوكيا، فكانت الثمرة االولى 
بجهود متواضعة هي مسابقة القرآن الكرمي واشاد 
العنزي بالدور الكبير لراعي املسابقة وكيل الوزارة 

جسار اجلسار.
  واشـــار الى ان الهدف من املسابقة ايجاد روح 
التنافس بني االبناء من خالل االهتمام بكتاب اهللا 
حفظا وجتويدا وتالوة حتت اشراف جلنة تقييم 
اختيرت بعناية حيث تكونت املسابقة من ٣ فئات 
االولى من ٤ـ  ٦ سنوات وضمت ١٢ متسابقا والفئة 
الثانية من ٧ ـ ١١ سنة وضمت ٢٥ متسابقا والفئة 
الثالثة من ١١ـ  ١٤ سنة وضمت ٢٢ متسابقا واسفرت 
تصفيات اللجنة عن فوز ٣ متســـابقني متميزين 

من كل فئة.

 أكد خالل زيارته لمشروع الحمراء أنه خطوة إيجابية في ظل المرحلة الحالية

 الفهد: الخطة الخمسية تتضمن دورًا أكبر للقطاع الخاص رغم العراقيل

  حمد العنزي
  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية والتخطيط ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد ان برنامج عمل احلكومة وخطة التنمية في البالد تســـير 
بخطواتها الصحيحة والســـليمة ومتر عبر قنواتها الدستورية 
القانونية وســـيتم تقدميها خالل الفترة املقبلة قبل انعقاد دور 
مجلس األمة املقبل، مشيرا الى اننا من خالل برنامج العمل احلكومي 
فإننا أوجدنا منوذجا حقيقيا للتعامل فيما بني السلطات واذا ما 
مت هذا وأكملنا البرنامج ومدته ٤ سنوات في املرحلة القادمة فال 
شك انها ستكون خطوة ايجابية لألمام، قد ال حتقق الطموح ١٠٠٪ 
لكنها ستحرك (احململ) بشكل كبير وستكون نتائجها ايجابية.

  وقال الفهد خالل زيارته ملشـــروع «احلمراء» مســـاء أول من 
أمس وتلبيته للدعوة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي في شركة 
احلمراء العقارية خالد العثمان لزيارة املشـــروع واالطالع على 
مراحل تنفيذه ان املشروع أحد معالم التطور في الكويت من ناحية 
املبنى ومتيزه العمراني احلديث والطرق الهندســـية واخلدمات 
التـــي اخذت بعني االعتبار منذ اللحظة األولى لتنفيذ املشـــروع 

العمراني احلديث.
  وأبدى الفهد إعجابه بالعرض اجلميل الذي شاهده عن املشروع 
وما يحتويه من تقنية عالية ومعايير عاملية، الفتا الى ان خطوة 
تنفيذ املشروع «احلمراء» تعتبر جريئة في ظل املرحلة التي منر 

بها حاليا حيث ان الكثير متردد في املبادرات نحو االستثمار ألن 
رأس املال دائمـــا جبان، ولكن عندما نرى تلك املبادرة احلقيقية 
للمشـــروع الذي ملســـناه على أرض الواقع وليس مبادرات على 
ورق ال نعرف مـــدى جديتها وتنفيذها وانطالقتها وهذا اجلانب 
يخشـــاه الكثير وبالذات اجلهاز الرقابي في اجلهات املختلفة في 
الكويت، مشـــيرا الى ان اليوم في ظل اكتمال املشـــروع فإنه من 
حق الشـــركة املنفذة طلب أي تعديالت خارجية قد تطرأ إلكمال 
عملها وتطويره ســـواء من اجلانب املالي أو االستثماري أو التي 

تختص بالدعم اللوجستي.
  وحول مشكلة مواقف السيارات اإلضافية للمشروع وسرعة 
أخذ املوافقـــات النهائية من اجلهات احلكوميـــة. قال: ان قضية 
مواقف الســـيارات هي تعالج أكثر من جزءين دون ان يكون لها 
مردود حقيقي، مبينا ان هذه املساحات الكبيرة إيجاراتها تعتبر 
رمزية وهي ليست ذات مردود عال، مشيرا الى انه في حالة تقدمي 
الطلب في اللجنة االقتصادية ستتم املوافقة على املشروع كوني 
رئيس اللجنة االقتصادية، مبينا انه باملوافقة على املشروع فإننا 
سنساهم في تخفيف العبء من ناحية مواقف السيارات، وكذلك 

سنقلل من ناحية االزدحام املروري ملنطقة العاصمة.
  ومتنى الفهد ان يكون مشروع «احلمراء» املفتاح جلميع التجار 
اآلخرين مؤكدا انه توجد أوامر حكومية ونوايا سامية مدعومة من 
صاحب السمو األمير لدعم القطاع اخلاص خالل منظومة اقتصادية 

متكاملة لكي نشجع اآلخرين للدخول في تلك املشاريع الكبيرة، 
مشددا على ان يكون للقطاع اخلاص دور أكبر في دعم املشاريع 
وإيرادات الدولة، متمنيا ان نتخطى جميع العراقيل ســـواء على 

املستوى البيروقراطي أو الفكري أو الثقافي.
  وقال: انا سعيد كوني أشاهد شركات محلية واستثمارية تساعد 
اقتصادنا للنهوض للعاملية، وهذه القضايا اذا حســـبناها كقيمة 
وقيمة مضافة فإنها اســـتطاعت ان تساهم في حتريك املشاريع 

العمرانية.
  وأكد الشيخ أحمد الفهد التزام احلكومة بدعم وتشجيع القطاع 

اخلاص.
  وأوضح الشيخ احمد الفهد ان «هناك أوامر سامية من صاحب 
الســـمو األمير بضرورة دعم القطاع اخلاص من خالل منظومة 
اقتصادية متكاملة تساهم في دمج مؤسساته ضمن عملية التنمية 
املنشـــودة وحتى تتمكن هذه املؤسســـات من االضطالع بتنفيذ 

املشروعات الكبرى».
  وأكد الشـــيخ احمد الفهد ان «اخلطة اخلمســـية التي أعدتها 
احلكومة تتضمن دورا اكبر للقطاع اخلاص» مشيرا الى ان «بعض 
العقبـــات والعراقيل البيروقراطية موجودة باإلضافة الى بعض 
األفكار القدمية اال انني متفائل باملرحلة املقبلة وبتحقيق اجناز 

كبير من خالل اخلطة اخلمسية».
  وقال «اننا نطمئـــن اجلميع ان الروح االيجابية التي تعاملت 

بهـــا احلكومة في العام ٢٠٠٣ لفتـــح الكويت باجتاه التحول الى 
مركز مالي وجتـــاري هي نفس الروح التي تتعامل بها احلكومة 

في الوقت احلالي وستستمر في املستقبل بإذن اهللا».
  وعلى صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي في شركة احلمراء 
العقاريـــة مالكة املشـــروع خالد العثمـــان ان «االرتفاع النهائي 
للبرج ســـيصل إلى ٤١٢ مترا ومت االنتهاء اآلن من ٩٠٪ من هيكل 

املشروع».
  وأضاف العثمان ان «املشـــروع فريد مـــن نوعه حيث يضم 
مجمعا جتاريا ومواقف للســـيارات الى جانـــب البرج التجاري 
وبتكلفة ١٨٠ مليون دينار دون احتســـاب سعر األرض» مشيرا 
الى انه مت الوصول الى الطابق الـ ٧٧ وسيتم تشغيل املجمع في 

بداية عام ٢٠١١.
  وحول تأثير األزمة املالية على مشروع احلمراء أشار العثمان 
إلى انه «تأثر ككل املشاريع باألزمة خصوصا شح السيولة إال ان 
البنك الوطني وقف وراء املشروع ودعمه مبا يحتاج من سيولة 
كما ان الشـــركة حرصت على اســـتمرار العمل في املشروع رغم 

ظروف األزمة».
  وأضاف ان «األزمة املالية وما صحبها من تراجع الطلب أدت 
الى إعـــادة النظر في الكثير من املشـــاريع التجارية بل وتوقف 
الكثير منها خصوصا املشـــاريع التي لم تكن قد بدأت بعد األمر 

الذي ساهم إلى حد ما في توازن السوق». 

 (سعود سالم)  الشيخ أحمد الفهد خالل االجتماع

 م.ناجي العبدالهادي يفتتح املعرض  

 الشيخ أحمد الفهد مع املشاركني في مشروع احلمراء 

 خالل حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لنقابة العاملين بـ«الدفاع»

 خالل رعايته افتتاح معرض «مواهبنا بخير» في المنطقة الحرة

 المحكمة الكندية تنظر الخالف بين العراق والكويت 
بخصوص طائرات «الكويتية» المسروقة أثناء االحتالل

 فهد جابر العلي: دعم حفظة القرآن 
  بما يعود بالنفع على المجتمع

 العبدالهادي: علينا توفير أماكن دائمة الحتضان
  المشاريع الصغيرة وإال سنقضي على إبداعات الشباب

  دارين العلي
  شـــدد النائب ناجي العبدالهادي على 
ضرورة وجود أماكن دائمة توفرها احلكومة 
الحتضان املشاريع الصغيرة التي ينفذها 

الشباب املوهوب ذو الطاقات املبدعة.
  وأكد خـــالل رعايتـــه افتتاح معرض 
«مواهبنـــا بخير» مســـاء أمس األول في 
املنطقة احلرة تشجيعه هذه الطاقات مشيرا 
الى ان معارض كهذه من شأنها ان حتفز 
الشـــباب وتضع أمامهم مجال التواصل 
مع اآلخريـــن واظهار ما يتمتعون به من 

قدرات، وشكر العبدالهادي من ساهم في 
انشاء املعرض الذي يعرض أفكار الشباب 
ممن يشغلون أوقات فراغهم بالعمل املفيد 
الفتا الى ان هذه الفئـــة دائما تعاني من 
عدم وجود أماكن لتعرض منتجاتها فيها 
وهذا ما يؤدي الـــى تأخر هذه املجموعة 
عن الوصـــول الى مبتغاها أو الى انعدام 
اإلبداع لديها لذلك على احلكومة ان تهتم 
أكثر بالفئات الشابة ألنهم هم رصيد البلد 

ومستقبله.
  بدوره قـــال املتبرع باملـــكان لتنظيم 

املعرض أحمد خطيب ان خطوته هذه جاءت 
لدعم اجليل الشاب من أصحاب املشاريع 
الصغيرة والذين يحتاجون للمساعدة في 
بداية طريقهم شاكرا النائب العبدالهادي 
على تلبية الدعوة وسرعة استجابته لرعاية 
معرض «مواهبنا بخير» وهذا يدلل على 

اهتمامه بالشباب ودعم أعمالهم.
  ولفت الى ان املعرض يتعلق باحلرف 
اليدوية واألشغال واإلبداعات من مالبس 
وعطور وغيرها والتي صممت بأيدي شابات 
وشـــباب كويتيني بحاجة الى حتفيزهم 

إمكانياتهم وطاقاتهم  وتشجيعهم إلبراز 
املكوبتة واملعارض هي فرصة إلظهارها 
وما نشهده من كثرة املعارض هذه األيام 
هو بسبب احتياج الشباب لهذا النوع من 
اخلدمات لكي يظهر نفسه بغياب معرض 
دائم ميكن ان يســـتغل البـــراز املواهب 

والطاقات.
  ويتضمـــن املعرض عـــددا كبيرا من 
املنتجات املصنوعة بأياد محلية وتتنوع 
بني املالبس والعطورات واالكسسوارات 

واحلقائب والقرقيعان وغيرها. 

 اجتماع الثالثاء المقبل سيحدد وجود  
جلسة طارئة لمناقشة تأجيل الدراسة

 أكـــد النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ «األنباء» على 
  هامش رعايته للمعرض ضرورة وجود جلسة طارئة ملناقشة 
تأجيل العام الدراسي لتفادي خطر انفلونزا اخلنازير وهي لم 
تعقـــد حتى اآلن لعدم اكتمال العدد، الفتا الى ان الثالثاء املقبل 
سيحدد عقد هذه اجللسة من عدمه بعد القرار الذي سيتخذ عقب 

اجتماع وزارتي التربية والصحة مع مجلس الوزراء. 
  وقال ان هناك عشـــوائية لدى وزارة التربية في االستعداد 
ملواجهة هذا الڤيروس ولديها تردد كبير في اصدار قرار التأجيل، 
مشددا على انه من مؤيدي تأجيل العام الدراسي الى بداية ديسمبر 
خصوصا لألطفال ملعرفة حجم انتشار املرض في بداية فصل 

الشتاء وهي مرحلة صعبة جدا وحساسة.
  ولفت الى انه ميكن تعويض األيام املؤجلة بأيام السبت من 
كل اسبوع، مشيرا الى ان تأجيل العام الدراسي ميكن ان يخفف 
من الرعب الذي مأل قلـــوب األهالي الذين يتابعون الفضائيات 

ويعرفون حقيقة املرض وخطورته وسرعة انتشاره. 

 لقاء لتعزيز التواصل بين الفائزين بـ «االبن البار» في األعوام السابقة والمشاركون الجدد الثالثاء المقبل

 البغلي:  التوعية بحقوق كبار السن ورعاية الرعيل األول 
 تواصل جائزة البغلي لالبن البار انشطتها 
املجتمعية التي اعدتها اللجنة العليا للجائزة 
بهدف حتقيق املزيد مــــن الترابط بني جميع 
فئات املجتمع والتوعية بحقوق كبار الســــن 
وتأصيل قيم احتــــرام ورعاية الرعيل األول، 
وتقدمي الشكر والعرفان لهم على ما قدموه من 
تراث وقيم ومبادئ توارثوها وحرصوا على 

تأصيلها في نفوس األجيال التالية.
  وفي هذا اإلطار صرح راعي اجلائزة ابراهيم 
البغلي بأنه سيتم عقد لقاء تعارفي بني الفائزين 
بجائزة البغلي لالبن البار خالل العامني املاضيني 
واملشــــاركني اجلدد لهذا العام وكذلك عدد من 
العاملني في اجلائزة، مشيرا الى ان هذا اللقاء 
سيستضيفه فندق سويس بل بالزا الكويت، 
يوم الثالثاء املقبل املوافق أول سبتمبر في قاعة 

البالزا.وأضاف البغلي ان هذا اللقاء سيساهم 
فــــي نقل التجارب املميزة فــــي خدمة الرعيل 
األول بني املشاركني في اجلائزة والفائزين بها 
خالل األعوام الســــابقة، باعتبار ان لكل منهم 
جتربة تستحق ان تسطر بأحرف من النور، 
مؤكدا ان ما قدمه هؤالء في العناية باملسنني 
ميكن ان يستفاد به في ترسيخ التواصل بني 
أجيال املاضي واحلاضر واملستقبل.ولفت راعي 
اجلائــــزة الى ان اللجنة العليا مســــتمرة في 
االستعداد القامة احلفل اخلتامي للجائزة، وان 
جلنة التقييم أوشكت على االنتهاء من حتديد 
الفائزين لهذا العام، بعد ان انتهت من الزيارات 
امليدانية للمتقدمني وبحثت استماراتهم بعناية 
وأجرت لقاءات مع ذويهم من كبار السن، مؤكدا 
مراعاة الدقة واحليادية في التقييم خاصة مع 

ارتفاع عدد املشاركني.
  وقال البغلي ان رعايته جلائزة االبن البار 
للعام الثالث على التوالي وضعته أمام جتارب 
انسانية كثيرة وجميلة تؤكد ما جبل عليه أهل 
الكويت من توقير للكبير واحترامه واعطائه 
مكانته بني املجتمع، وأشار الى انه كان يتمنى 
ان ينشر هذه التجارب ليستفيد منها اجلميع 
اال ان اصحابها يؤثــــرون ان يبقى صنيعهم 
لوجه اهللا تعالى، حيث ملس منهم ان ما قدموه 
لذويهم من الرعيل األول ليس سوى القليل أمام 
تضحياتهم وجهودهم في خدمة وطنهم وأبنائه.
وأعاد البغلي تأكيــــده على ان جائزة البغلي 
لالبن البار تعزز التواصل والتكافل االجتماعي 
واالنساني، لذا فإنه سعى جاهدا لنشرها في 

 إبراهيم البغليعدد من الدول العربية واألوروبية. 


