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الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج متفقدا أحد املواقع

الدعيج تجّول على منطقة العقيلة لتفّقد مشروعاتها

وضع الحلول ألي عقبات تواجه المشاريع باألحمدي

العتيبي: الكويت حريصة على لّم شمل المعلمين
اختير ممثل جمعية املعلمني الكويتية متعب العتيبي 
ملنصب األمني العام الحتاد املعلمني العرب وذلك خالل 
انعقاد أعمال املؤمتر العــــام الـ 18 لالحتاد الذي عقد 
في العاصمة الليبية طرابلس حتت شــــعار »بالعلم 
واملعرفة والدميوقراطيــــة واملقاومة نصون هويتنا 
ونواجه التحديات« بحضور ومشاركة 15 منظمة من 
نقابات وجمعيات املعلمني العربية األعضاء، ومت فيه 
إجراء انتخابات األمانة العامة التي فاز فيها ملنصب 
رئيــــس املجلس املركزي د.محمد كمال من جمهورية 
مصر العربية فيما مت جتديد الثقة لفرج املرتضى من 
ليبيا كأمني عام لالحتاد للسنوات األربع املقبلة بعد ان 
حصل على 48 صوتا. وجاء اختيار متعب العتيبي من 
الكويت ملنصب األمني املساعد الى جانب كل من محمد 
حليم من تونس، ومهدي أبوديب من البحرين، ومحمد 

حنظل من اليمن، وخالد املقلد من ســــورية، وأحمد أنيس من فلسطني، 
والصادق الرغيوي من املغرب، ومحمد قدور من السودان.

وكان اجتماع املؤمتر العام لالحتاد قد أقر في مستهله جدول أعماله 
والتثبــــت من العضوية والتأكد من النصاب وتشــــكيل جلنة الصياغة 
وعرض ومناقشة تقرير األمانة العامة وإقراره وتشكيل اللجان ومناقشة 
تقاريرها وإقرارها ومن ثم اجراء انتخابات األمانة العامة، فيما أقر عقد 

أول اجتماع لألمانة العامة للدورة املقبلة وبتشكيلها 
اجلديــــد في اكتوبر القادم مبقر االحتاد في العاصمة 
السورية دمشق وذلك لتوزيع املناصب واللجان على 

أعضائها.
وفي أول تصريح لــــه عقب فوزه مبنصب األمني 
املســــاعد أكد متعب العتيبي حــــرص الكويت الدائم 
ممثلة في جمعية املعلمني الكويتية على تعزيز دور 
االحتاد من أجل حتقيق أهدافه في لم شــــمل املعلمني 
العرب للتباحث والتشاور والتنسيق من اجل توحيد 
الرؤى واتخاذ القرارات والتوصيات املناســــبة فيما 
يخص القضايا واملستجدات واألحداث العربية بشكل 
عام، وما يتعلق بالعملية التعليمية وحتسني أوضاع 
املعلمني بشــــكل خاص. وذكــــر العتيبي ان املنصب 
اجلديد الذي تبوأه هو مبثابة تكليف وليس بتشريفا 
نظرا ملســــؤولياته النقابية وأعبائه الواسعة، خاصة ان هناك اجماعا 
وحماســــا من قبل جميع الدول في تفعيل دور االحتاد بشكل أوسع من 
اجل مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في 
الوطن العربي. وأعرب العتيبي عن شكره وتقديره جلميع أعضاء االحتاد 
وألمانة مؤمتر الشــــعب العام والنقابة العامــــة للمعلمني باجلماهيرية 

الليبية على استضافتها لالجتماع.

قام منسق املتابعة والتنسيق في 
محافظة األحمدي ومجلس احملافظة 
الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج بجولة 
تفقدية ملنطقة العقيلة وذلك بناء 
على توصيات من محافظ األحمدي 
ـ رئيس مجلس احملافظة الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج وبتكليف ملدير 
إدارة العالقــــات احلكومية حامد 
اإلبراهيم وبصحبة مختار منطقة 

العقيلة حزمي السهلي.
وبدأت اجلولة بتفقد األعمال 
النهائية من قبل وزارة األشغال 
ملســــجد ســــعود اجلالل وقامت 
م.مرمي القصار بشــــرح خطوات 
النهائية وسيتم  العمل ومراحله 

االنتهاء منه خالل شهر.
ثم توجه الدعيج الى مشروع 
مستوصف العقيلة ورافقه نائب 
مدير املشــــروع م.نواف الياقوت 
وم.يوسف اصالح وأثناء اجلولة مت 
توضيح نسبة االجناز التي قاربت 
على 80% من حجم املشروع ككل 
وانه بني على مساحة اجمالية تقدر 
بنحو 5700 متر مربع ومســــاحة 
املبنى تقدر بـــــ 2500 متر مربع 
ويتكون من طابقني سفلي عبارة 
عن عيادات نساء ورجال وصيدلية 
ومختبر وقســــم أطفــــال وطابق 
علوي يشــــمل عيادات األســــنان 
وغرفة لألشــــعة وأقسام اإلدارة، 

وقد أوشك على االنتهاء وسيتم 
تسليم املشروع في نهاية أكتوبر 
2010 لــــوزارة الصحة حتى متهد 
الدعيج على  أثنى  الفتتاحه وقد 
جهودهم الكبيرة وحرصهم على 

خدمة املواطنني واملقيمني.
بعدها توجه الدعيج ملتابعة 
مـــا مت من انشـــاءات مشـــروع 
مركز الضاحيـــة بالعقيلة. وقد 
قام بشـــرح اخلرائط وتفاصيل 
املشروع م.مشعل العنزي وأوضح 

ان املشـــروع يقام على مساحة 
7000 متر مربـــع وقد مت اجناز 
25% منه نظرا حلجم االجنازات به 
وسيتم االنتهاء منه في أغسطس 
2011 وكان لهذه الزيارة التفقدية 
أثر كبيـــر علـــى العاملني بهذه 
املشاريع مما أعطى دفعة قوية 
لسرعة االجناز، من أجل حتقيق 
التنمية وتقدمي أفضل اخلدمات 

للمواطنني واملقيمني.
وقد أوضح الدعيــــج ان هذه 

اجلولة تعد الثالثة بعد منطقتي 
الزيارات  الظهــــر واملنقــــف وان 
ســــتتوالى لتشمل جميع مناطق 
محافظة األحمدي، وهدفها تفقد 
سير العمل مع وضع حلول ألي 
عقبــــات تواجه املشــــاريع وذلك 
من خالل التنسيق واملتابعة مع 
اجلهات والوزارات املسؤولة عن 
تلك املشــــاريع ورفع تقرير الى 
محافــــظ األحمــــدي ليطلع على 

الوضع القائم.

متعب العتيبي

في تقريرها السنوي عن تعرض دول العالم لمخاطر عمليات العنف

الخارجية األميركية تحذّر من استمرار ارتفاع مخاطر تعرّض الكويت لإلرهاب
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

أصدرت وزارة اخلارجية األميركية تقريرها السنوي عن اإلرهاب لعام 
2009 دون إيضاح لألسباب التي دعت لتأخير صدوره عن موعده املعتاد 
قبل ثالثة شهور تقريبا. وأشار التقرير إلى ان الكويت التزال معرضة خلطر 
اإلرهاب وانها حققت تقدما محدودا فـي مجال مكافحة اإلرهاب على 
الرغم من غياب التشريعات املتعلقة بنظر قضايا اإلرهاب بصفة خاصة 
السيما ما يتصل مبن يدعمون اإلرهاب ومحاكمة اإلرهابيني األساسيني 

وإجراءات اعتقالهم.
وقال التقرير ان احلكومة الكويتية زادت من جهودها ملكافحة اإلرهاب 
ودعم من ذلك الشجب الواضح ملسؤولني رفيعي املستوى في الكويت 

للعمليات اإلرهابية وتابع »كانت إدانة غير الكويتيني في العمليات اإلرهابية 
أكثر ترجيحا في السابق اما في عام 2009 فان احلكومة الكويتية اتخذت 
إجراءات ضد متطرفني محليني »سـّنة«، كما جاء في التقرير،  ممن رأت 

انهم يشكلون تهديدا واضحا للكويت او للمصالح األميركية«.
وحـذر التقرير من ان »خطر حدوث عملية إرهابية في الكويت يظل 
مرتفعا« وأشـار الى قضية القبض على ستة أشـخاص بتهمة التخطيط 

ملهاجمة معسكر عريفجان ومقر األمن الكويتي.
كما أشـار التقرير الى مركز السالم الذي افتتحته احلكومة الكويتية 
إلعادة تأهيل املتطرفني على غرار ما سـبق ان فعلته اململكة العربية 
السعودية كما أشـار الى مناورات القوات املسلحة الكويتية بالتعاون 

مع الـدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجـي ودول أخرى بهدف 
رفع كفاءة الرد على أي عمليات إرهابية والى تدريبات احلرس الوطني 

في هذا املجال.
وأشـار التقرير كذلك الى جهود الكويت في مجال مكافحة متويل 
اإلرهاب والى عدم وجود تشريع شامل في الكويت لتحقيق هذا الهدف 
والى إقرار قانون برفع الكفاءة التشـريعية في هذا املجال في ديسمبر 

من العام املاضي. 
كما أشار الى جهود وزارة الشـؤون االجتماعية والعمل في مراقبة 
املنظمات اخليرية مبا في ذلك منعها من جمع التبرعات النقدية إال في 
شهر رمضان املبارك ومتابعة أنشطة جماعات خيرية ومشروعات أجنبية 

متولها التبرعات اخليرية الكويتية وتدقيق حسابات تلك املشروعات 
للتأكد من عدم وجود شبهة بتسريب أموال الى منظمات إرهابية.

وذكر التقرير حالة محاكمة مواطن كويتي وقرار احملكمة بحبسـه 
سبع سـنوات في يوليو 2009 بسـبب اتهامات مختلفة منها تسهيل 
القيام بعمليات إرهابية ضد دولة أجنبية واقتناء أسلحــــة وجـــواز 

سفر مــزور.
كما اشـار التقرير الى االقتراح الذي يتضمن 17 نقطة الذي قدمته 
وزارة الداخلية في أكتوبر املاضي خلطة السـنوات األربع احلكومية، 

وعرض التقرير نقاط اقتراح الداخلية بقدر من التفصيل.
وفيما يلي ما جاء في التقرير:

حققت حكومـــة الكويت تقدما 
معتدال في محاربة اإلرهاب. وبالرغم 
من عـــدم وجود قوانـــني تتعلق 
باإلرهاب على وجه اخلصوص فقد 
زادت احلكومـــة جهودها ملكافحة 
اإلرهاب وبشكل الفت في اعتقال 
إرهابية ومن  ومحاكمة عناصـــر 
يساعدها خالل العام. وكان شجب 
مسؤولني كويتيني كبار لإلرهاب 
مصدر دعم لتلك اإلجراءات. وفي 
املاضي كان االحتمال األكبر هو ان 
تتخذ احلكومة الكويتية إجراءات 
ضد غير الكويتيني املتورطني في 
مســـاعدة اإلرهاب ولكنها اتخذت 
عام 2009 خطوات ضد متطرفني 
مـــن املواطنـــني »الســـّنة« الذين 
اعتبـــروا مصدر تهديـــد واضح 
او  الكويتية  ومباشـــر للمصالح 
األميركية. وكانت الكويت شريكا 
فعاال في توفير األمن للمنشـــآت 
والقوافل العسكرية األميركية ولكن 

يبقـــى خطر وقوع هجوم إرهابي 
فـــي الكويت عاليـــا. وفي يوليو 
اعتقلت ســـلطات األمن الكويتية 
ستة أشخاص ووجهت اليهم تهمة 
التخطيط لهجمات على معســـكر 
القوات األميركية في عريفجان وعلى 

مقر امن الدولة في الكويت.
مركز السالم

افتتحت احلكومة  وفي يوليو 
الكويتية مركز السالم وهو مركز 
عالجي على منط مركز إعادة التأهيل 
في اململكة العربية السعودية وذلك 
بهدف إعادة تأهيـــل الذين أطلق 
سراحهم من معتقل غوانتانامو. 
ويقـــع املركز فـــي منطقة مؤمنة 
داخل السجن املركزي في الكويت 
ويديره مجلس من موظفني كويتيني 
وخبراء طبيني وعالم دين. واستقبل 
املركز أول نزالئه من غوانتانامو 

في شهري أكتوبر وديسمبر.

وأجرت القوات املسلحة واحلرس 
الوطني ووزارة الداخلية في الكويت 
عددا مـــن املناورات مع نظراء لها 
املتحـــدة واإلمارات  الواليات  من 
والبحرين واألردن بهدف االستجابة 
الى هجمـــات إرهابية. وفي يناير 
2009 اشتركت عناصر من احلرس 
الوطني الكويتي مع موظفني في 
السفارة األميركية ووحدة من سالح 
البحريـــة األميركية في تدريبات 
واسعة النطاق حملاكاة عملية دفاع 
عن مبنى السفارة األميركية ضد 
هجوم إرهابـــي وعمليات اإلخالء 

وعالج املصابني.

مكافحة غسيل األموال

وبالرغم من افتقار الكويت الى 
تشريع شامل يجرم أعمال متويل 
اإلرهاب فإنها حققت تقدما في العام 
املاضي في جهودها ملقاضاة املتهمني 
بجرائم مالية. وفي ديسمبر 2009 

اقر مجلس األمة الكويتي تعديال 
قانونيـــا يجعل أنظمـــة مكافحة 
غســـيل األموال ومتويل اإلرهاب 
منســـجمة مع متطلبات مجموعة 
مهـــام اإلجراءات املالية. ان وحدة 
املالية اخلاضعة  االســـتخبارات 
مباشرة إلشـــراف البنك املركزي 
الكويتي ليست جزءا من مجموعة 

اغمونت.

حظر التبرعات النقدية

وواصلـــت وزارة الشـــؤون 
ووزارة  والعمـــل  االجتماعيـــة 
اخلارجية املراقبة واإلشراف على 
اجلمعيات اخليرية مبا في ذلك حظر 
التبرعات النقدية باستثناء شهر 
رمضان. وأفادت وزارة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمل باســـتمرار 
التراجع في عدد املخالفات خالل 
مراقبتها في شهر رمضان 2009. 
وقام موظفون من الوزارتني بزيارات 

ميدانية وتفتيشات للحسابات لعدد 
من املشاريع اخلارجية التي متولها 

اجلمعيات اخليرية الكويتية.

محاكمات مهمة

وشــــهد عام 2009 عــــددا من 
االعتقــــاالت واحملاكمــــات املهمة 
املتصلة باإلرهاب وبشكل خاص 
احلكــــم في يوليو علــــى مواطن 
كويتي بالسجن لسبع سنوات بتهم 
حيازة أسلحة وجواز سفر مزور 
والتحريض على أعمال عدائية ضد 
بلد أجنبي. كما حكم في ديسمبر 
على مواطن آخر بالســــجن سبع 
سنوات بتهمة تسهيل ارتكاب أعمال 
عدائية ضــــد بلد أجنبي. وفي 21 
ديسمبر شرعت محكمة اجلنايات 
مبحاكمة ســــتة كويتيني متهمني 
بالتخطيط لهجمات على معسكر 
القوات األميركية في عريفجان ومقر 
امن الدولة الكويتي. وصدرت أيضا 

احــــكام مبوجب قانون اجلنايات 
احلالي على شــــخصني في يناير 
التوالي بتهمة  واغســــطس على 
»حتريض شــــباب على اجلهاد« 
وتسهيل اإلرهاب في العراق و»دعم 
ومتويل أنشطة إرهابية«. وفي كلتا 
احلالتني علقت الســــلطات حكما 
بالسجن لثالث ســــنوات مقابل 

تغرمي املتهمني 3540 دوالرا.
وفي أكتوبر ونوفمبر أعيد اثنان 
من املعتقلـــني الكويتيني األربعة 
املتبقني في غوانتانامو إلى الكويت. 
وفي 23 نوفمبر برئت ساحة احدهما 
من قبل النائب العام من كل التهم 

املتعلقة باإلرهاب.

اقتراحــــات أمنيـــة لخطــــة 
عمل الحكومة

وفي أكتوبر قدمت وزارة الداخلية 
امنيا خلطة  اقتراحا  الكويتية 17 
عمل الســـنوات األربع للحكومة، 

وكانت من بينها املبادرات التالية 
اخلاصة مبكافحة اإلرهاب:

ـ أمـــن احلـــدود )602 مليون 
دوالر(: لتأمني احلدود ضد الدخول 
القانوني لألجانـــب ومنع  غيـــر 
التهريب ومراقبة ومسح املناطق 
احملظـــورة. ـ اإلرهاب )13 مليون 
دوالر(: مشروع ملكافحة اإلرهاب 
والتطرف لتأمني اجلبهة الداخلية 
ضد اإلرهاب وحتقيق االستقرار 
وحماية املجتمع الكويتي من دعوات 

التطرف.
ـ كاميرات مراقبـــة )475 ألف 
دوالر(: وذلك من خالل شـــبكات 
املرافق  كاميرات مراقبـــة لتأمني 
احليوية والطرق الرئيسية واحلدود 
البرية والبحرية واجلزر واألماكن 

كثيفة السكان.
ـ أمن املنافذ )138 مليون دوالر(: 
املنافذ اجلويـــة والبحرية  تأمني 

والبرية.

  كثفت الحكومة جهودها لمكافحة اإلرهاب بشـكل الفت في اعتقال ومحاكمة عناصر إرهابية ومن يساعدها
  افتتـاح مركـز السـالم العالجـي بهـدف إعـادة تأهيل الذيـن أطلق سـراحهم مـن معتقـل غوانتانامو


