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جانب من اجتماع اللجنة العليا للتعاون الدفاعي

ناصر اخلالدي ابراهيم البغلي

البغلي: بدء أنشطة »االبن البار« مبكرًا لتحقيق أكبر قدر من االنتشار

»البلدية«: الرد على 675 شكوى في 2009
أعلنت مراقبة الصحافة واملطبوعات بإدارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت اميان ابراهيم متكن املراقبة من 
رصد 1000 شكوى مت نشرها بالصحافة احمللية وعبر 
إذاعة الكويت واألخرى الهاتفية خالل العام املاضي 
2009 وحتويلها الى جهات االختصاص في البلدية، 
مشيرة الى انه مت الرد على 675 منها، وجار استكمال 

بقية الردود من اجلهات املعنية بالبلدية.
وقال���ت ان املراقبة تولي اهتمام���ا بالغا ملختلف 

القضايا والشكاوى واالقتراحات املنشورة مبختلف 
الوس���ائل االعالمية املقروءة واملس���موعة واملرئية، 
والعمل على استيفاء كل بياناتها وحتويلها الى اجلهات 
املختصة بالبلدية للرد عليها، وذلك لتوثيق الصلة 
باجلمهور وبجهاز البلدية، مش���ي�����رة الى ان اعلى 
معدل للشكاوى كان خالل ش���هر فبراير، حيث بلغ 
عددها 145 ش���كوى، فيما حل باملركز الثاني شه���ر 
مارس والتي بلغ عددها 115 شكوى تاله شهر يناير 

مسجال 113 شكوى.
وأضافت: احتل املركز الرابع شهر ديسمبر، حيث 
بلغ عدد الش���كاوى التي رصدتها املراقبة 88 شكوى 
وجاء باملرتبة اخلامسة شهر ابريل وكان عدد الشكاوى 
فيه 83 شكوى وتقاربت نسبة الشكاوى خالل اشهر 
اغسطس وسبتمبر واكتوبر، حيث بلغ عددها خالل 
اكتوبر 74 ش���كوى وسبتمبر 73 شكوى وأغسطس 

72 شكوى.

قال راع����ي جائزة البغلي لالب����ن البار ابراهيم 
البغلي ان االستعداد النشطة اجلائزة في نسختها 
الرابعة بدأ مبكرا ه����ذا العام، نظرا حلرص اللجنة 
العليا على حتقيق اكبر انتشار لها على املستويني 

العربي والدولي.
وذكر البغلي انه في اطار حتقيق هذا الهدف مت 
ايفاد املشرف العام للجائزة ناصر اخلالدي الى قطر 
في زيارة تستمر 6 ايام، وسيقوم خاللها بجولة في 
عدد من املؤسسات االجتماعية املهتمة بشؤون كبار 
السن، كما س����يلتقي عددا من املسؤولني الطالعهم 
على جتربة جائزة االبن البار وبحث االتفاق معهم 

للتعاون في سبيل نشر اجلائزة هناك.
من جهته صرح املش����رف العام للجائزة ناصر 
اخلال����دي قبيل مغادرته الى قط����ر امس بأنه ملس 

استعدادا كبيرا من االش����قاء في قطر للتعاون في 
تنظيم بعض االنشطة ملصلحة فئة عزيزة على قلوبنا، 
حيث ان كبار السن قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير 
ف����ي خدمة وطنهم، وحتى نتمكن نحن من الوقوف 
على ارجلنا ومواصلة طريق البناء والتقدم، لذا فمن 
حقهم ان نبذل كل ما بوس����عنا لالرتقاء باخلدمات 
املقدمة لهم. ولفت اخلالدي الى انه معجب بالتقدم 
املستمر الذي تشهده املؤسسات القطرية في شتى 
املجاالت سواء االقتصادية او التعليمية او االعالمية 
فضال عن التطور الهائل ف����ي النواحي العمرانية، 
مشيرا الى ان الزيارة التي قام بها وفد اجلائزة الى 
بعض املؤسسات االجتماعية القطرية العام املاضي 
اعطى انطباعا جيدا لتحقيق تعاون مثمر في سبيل 

نشر اجلائزة.

باريس � كونا: انهت اللجنة العليا للتعاون الدفاعي 
الكويتية � الفرنس���ية اعمال دورتها ال� 12، حيث مت 
بحث تعزيز التعاون املشترك بني البلدين في املجال 
الدفاعي. وبحثت اللجنة التي ترأس اجلانب الكويتي 
فيها معاون رئيس االركان لهيئة العمليات واخلطط 
في اجليش الكويتي اللواء عبدالرحمن العثمان قضايا 
تهم اجلانبني وتبادل املعلومات في سبيل بلوغ االهداف 
احمل���ددة في االتفاقية املبرمة بني الكويت وفرنس���ا 
عام 1992. كما بحث الوفد العسكري الكويتي خالل 
اجتماعات اللجنة تبادل اآلراء حول االوضاع الدولية 
وبذل اجلهود لتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز العالقات 

الثنائية املميزة بني الكويت وفرنسا.
يذكر ان اللجنة العليا للتعاون الدفاعي الكويتية � 

الفرنسية تعقد دوراتها كل سنة في الكويت وفرنسا في 
سبيل تعزيز التعاون املشترك في املجاالت الدفاعية. 
وكان اللواء العثمان اجتمع خالل الزيارة التي استمرت 
خمسة ايام مع رئيس االركان الفرنسي الفريق اول 
جورجيلني. كما اجتمع اللواء العثمان مع املدير املساعد 
للتصدير في املديرية العامة للتسليح بوزارة الدفاع 
جاك دو ال جوجي ومعاون رئيس االركان الفرنسي 
للعالقات الدولية الفريق الركن بحري فليب كومبس 

كل على حدة.
يذك���ر ان النائب االول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك كان قد وقع في 
اكتوبر املاضي اتفاقية دفاعية بني الكويت وفرنسا 
تعد امتدادا لالتفاقية السابقة وتفعيال لدورها. وقال 

الشيخ جابر املبارك ان توقيع االتفاقية الدفاعية بني 
الكويت وفرنس���ا يأتي »امتدادا لالتفاقية الس���ابقة 
التي وقعت العام 1992، وهي جتسد اواصر الصداقة 
والتعاون في املجاالت العسكرية كالتدريب والتمارين 
املشتركة واقتناء االسلحة املتطورة الفرنسية متى 
ما تناسبت واحتياجات القوات املسلحة الكويتية«. 
وتهدف االتفاقية اجلدي���دة الى تقوية العالقات بني 
البلدين كما تضع اطارا جديدا للتعاون الثنائي في 
ميادين تبادل املعلومات واملساعدة والتدريب وجتهيز 

القوات املسلحة.
وقد غادر الوفد العسكري الكويتي باريس امس 
متوجها الى واشنطن للمش���اركة في اللجنة العليا 

للتعاون الدفاعي الكويتية � األميركية.

الخالدي بدأ زيارة إلى قطر تستمر 6 أيام

بحث تعزيز التعاون وتبادل المعلومات
بين الكويت وفرنسا في المجال الدفاعي


