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التجربة اخلليجية 
في املجال األمني 
واملجاالت األخرى 

أصبحت منوذجًا 
للتعاون على 

الصعيدين اإلقليمي 
والدولي 

الزياني: حرص 
واهتمام وزراء 

الداخلية كان له 
بالغ األثر في تطور 

وجهود األجهزة 
األمنية 

اخلليفة: جناح 
اجتماع الرياض 

وما صدر عنه من 
قرارات وإجنازات 

مشرفة

وزراء داخلية »التعاون« أدانوا ما تعرضت إليه الشقيقة السعودية من عمليات إرهابية

اخلالد: املنطقة تشهد من حولنا أحداثًا متالحقة تستوجب مواجهتها
وجرائم اإلرهاب حتمل فكراً ضاالً يبث سمومه في عقول الشباب باسم اإلسالم

قدرتها على مواجهة األخطار 
التي تهددها.

وأوضح الش���يخ راشد ال 
خليفة ان مملكة البحرين حققت 
في الثاني والعشرين من شهر 
نوفمبر اجن���ازا دميوقراطيا 
جتلى من خالل النجاح الكبير 
للعملية االنتخابية وما مثله 
من روح وطنية تعدت حواجز 
الطائفية موضحا ان هذا املوقف 
الوطني عكس بوضوح حرص 
املواطنني على التحرك الوطني 
اجلاد وتعاونهم في العمل لرفعة 
البحرين ومنائها منطلقني من 
قاعدة وطنية مشتركة جتمع 
كل األطي���اف التي تهدف الى 
انتخاب مجلس نيابي ووطني 
جديد يأخذ على عاتقه الواجب 
التشريعي والرقابي في خطوة 
مس���ؤولة ورائدة تعزز قوة 
القرار الوطني من اجل تطور 
البحري���ن وبناء مس���تقبلها 

الزاهر.
وقال »يطي���ب لي ونحن 
الثالثة  ال���دورة  ف���ي  نلتقي 
والثالث���ني الجتماعات وزراء 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
ان أحييكم جميعا متمنيا لهذا 
التوفيق والس���داد  االجتماع 
متوجه���ا بالش���كر الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
وجمي���ع العاملني في الوزارة 
واألمان���ة العام���ة عل���ى دقة 
التنظيم والترتيب لعقد هذا 

االجتماع.
من جانبه دعا رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية القطري 
الشيخ عبداهلل بن ناصر ال ثاني 
ووزراء داخلية مجلس التعاون 
اخلليجي لعقد االجتماع الرابع 
والثالثني في قط���ر ملواصلة 
املسيرة االمنية اخليرة حتقيقا 
لألهداف السامية التي يصبو 
اليها اصحاب اجلاللة والسمو 

قادة دول املجلس.
وقال الش���يخ عبداهلل ال 
ثاني »نختتم اعمال اجتماعنا 
هذا في رحاب الكويت الشقيقة 
وفي ضيافة قيادتها وشعبها 
الكرمي متوجها بالشكر لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
على كرم الضيافة وحس���ن 
اإلعداد والتحضير وعلى ما 
بذله من جهود جبارة وحكمة 
بالغة في ادارة االجتماع الذي 
ساهم كثيرا في جناح أعماله 
وخروجه بالقرارات املناسبة 
الت���ي تخدم مس���يرة عملنا 

األمني املشترك«.

آفاق  التعاون اخلليجي نحو 
القدرة على  جديدة متنحه���ا 
التعامل م���ع جميع الظروف 
واملستجدات متوجها بالشكر 
الى خادم احلرمني الشريفني 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز 
ال س���عود عل���ى مس���اعيه 
الطيبة وجه���وده اخليرة في 
جمع الش���مل وتوحيد الكلمة 
واملوق���ف ولصاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
الدورة احلالية للقمة  رئيس 
اخلليجية ملس���اعيه األخيره 
من اجل رفعة املجلس لتحقيق 

أهدافه الطموحة.
البحرين  وتابع ان مملكة 
بقيادة امللك حمد بن عيس���ى 
كانت دائما مبادرة ومشاركة 
في العم���ل اخلليجي انطالقا 
الواضحة  من رؤية جاللت���ه 
على الدوام بضرورة التعاون 
والتكاتف والعمل املش���ترك 
بني األشقاء للحفاظ على امن 
اخللي���ج وحماي���ة مصاحله 
احليوية والتص���دي جلميع 
األخط���ار التي تهدد س���المة 

دوله.
وأكد الشيخ راشد اخلليفة 
ان جناح اجتماع الرياض وما 
صدر عنه من قرارات وإجنازات 
مشرفة تأتي في اجتاه تعزيز 
روابط التعاون والتآزر القوي 
ب���ني دول املجل���س، موضحا 
ان العالقات قوية ومس���تمرة 
اآلباء  األبن���اء من  ويتوارثها 
واألجداد واالتفاق يجسد وحدة 
املوقف جتاه األخطار احمليطة 
مبنطقة اخلليج، مشيرا الى ان 
نتائج���ه ال تنعكس على دول 
مجل���س التعاون بل ان اثرها 
اإليجابي ينعكس على مجمل 
ال���دول العربي���ة ويعزز من 

الصراع املذهبي والطائفي من 
اجل حتشيد املواقف وخلق 
حالة من التنابذ والفرقة بني 

ابناء املجتمع الواحد.
وقال الشيخ راشد ال خليفة 
خالل كلمته في املؤمتر »ان هذه 
الصراعات اخذت شكال خطيرا 
من العنف املس���لح يستقطب 
العديد من االفراد من مختلف 
دول العالم ومنها دولنا من خالل 
بث الفك���ر املتطرف والتأثير 
على عقول الشباب داعيا في 
الوقت نفسه الى استمرار العمل 
لتحسني آليات تبادل املعلومات 
بني االجهزة املختصة لتفكيك 
ش���بكات االرهاب واحلد من 

نشاطها اإلجرامي.
وش���دد الش���يخ راشد ال 
خليفة عل���ى ان دول مجلس 
التعاون متتلك القوة واالرادة 
والعزمية للعمل على حتقيق 
اهدافنا، مشيرا الى ان مواقف 
القادة الشجاعة زادت من القدرة 
التي  التحديات  على مواجهة 
تواجه مجلس التعاون مؤكدا 
على وج���ود اخلبرة للحفاظ 
على االمن واالستقرار من خالل 
أخذ زمام املبادرة في التصدي 
لألخطار والتهديدات بجميع 

أشكالها.
وأوضح الش���يخ راشد ال 
خليفة وجود جتربة في العمل 
األمني املشترك تشكل قاعدة 
متينة لالرتقاء باألداء وتعزيز 

التعاون والتنسيق.
وأضاف »جنتمع اليوم وقد 
توافقت دولنا بحمد اهلل على 
اجتماع الكلمة ووحدة الصف 
بعد اتفاق الرياض وما انتهى 
اليه من نتائج تعبر عن الرغبة 
اجلادة واالرادة الناجزة لتقوية 
أواصر االخوة ودفع مس���يرة 

األمنية بدول املجلس حلماية 
امنها واحلفاظ على استقرارها 
وصيانة مكتسباتها واجنازاتها 

التنموية.
وأشار الى ان مشروع انشاء 
الش���رطة اخلليجية سيعزز 
التع���اون والتكامل  جه���ود 
بني األجهزة األمنية في دول 
املجلس في مختلف مجاالت 

العمل األمني املشترك.
واكد ان اللجان الفنية قد 
انتهت من دراسة كل التفاصيل 
اخلاصة بإنشائه معربا عن 
امله ان يتبارك مبوافقة كرمية 
من وزراء الداخلية للبدء في 
تنفيذ هذا املشروع األمني الذي 
ميثل خط���وة متميزة ونقلة 
نوعية في جهود التنس���يق 
والتعاون األمن���ي بني دول 

مجلس التعاون.
وأعرب عن تقديره جلهود 
وزراء الداخلي���ة في مجلس 
التعاون من دع���م واهتمام 
باجلهود امللموسة التي يبذلها 
مركز تبادل املعلومات ملكافحة 
املخدرات بدول املجلس األمر 
الذي ساعد في تطور جهود 
مكافح���ة تهري���ب املخدرات 
واالجتار بها حماية ملجتمعاتنا 
من االث���ار املدمرة لهذه اآلفة 

اخلطيرة.
من جانبه اكد وزير داخلية 
مملكة البحرين الفريق ركن 
الش���يخ راشد بن عبداهلل ال 
خليفة »ان ما تنعم به منطقة 
اخلليج من امن وازدهار يفرض 
علينا احلفاظ على استقرارها 
وحماية مصاحلنا احليوية 
وبخاص���ة تداعيات االزمات 
من حولنا وارتداداتها جتعل 
من املنطقة هدفا للعديد من 
املنظمات اإلرهابية التي تستغل 

ع���دد م���ن األبري���اء، مؤكدا 
تضامننا الكامل ووقوفنا الى 
جانب اإلخوة في السعودية 

مبحاربتهم لإلرهاب.
العام  بدوره قال األم���ني 
العامة لدول مجلس  لألمانة 
التعاون لدول اخلليج العربي 
د.عبداللطيف بن راشد الزياني 
ان ح���رص واهتم���ام وزراء 
الداخلية كان له األثر البالغ في 
تطور وجهود األجهزة األمنية 
في دول املجلس التي أثبتت 
متكنها وكفاءته���ا ويقظتها 
في مالحقة عصابات اإلجرام 
وجماعات اإلرهاب املتطرفة.

ولفت الى ان تلك اجلماعات 
ته���دف ال���ى زعزع���ة األمن 
واالستقرار في دول مجلس 
التع���اون فخ���اب رجاؤه���ا 
وفشلت فشال ذريعا بسبب 
يقظة أجهزتنا األمنية ومتاسك 
اجلبهة الداخلية وترابط العمل 

األمني اخلليجي املشترك.
التط���ورات  ان  واك���د 
املتسارعة في املنطقة على دول 
املجلس فرضت علينا حتديات 
امنية واجتماعية أبرزها تنامي 
احلركات اإلرهابية املتطرفة 
وانتش���ار الفك���ر الطائف���ي 
البغيض واس���تغالل بعض 
احلركات السياسية وسائل 
اإلعالم احلديث لتجنيد الشباب 
وبث اإلشاعات املغرضة وزرع 
بذور الفنت للنيل من الوحدة 
الوطنية ومتاس���ك اجلبهة 
الداخلي���ة ف���ي دول مجلس 

التعاون.
وبني ان التحديات اجلسيمة 
تتطلب منا الكثير من اليقظة 
واملتابع���ة والعمل اجلاد من 
اجل توسيع مجاالت التعاون 
والتنسيق املشترك بني األجهزة 

بينهم من اجل الوصول الى 
املفهوم األمني الشامل إقليميا 
ودوليا، مؤكدا اننا في اجلانب 
الكويتي اكدنا امياننا الراسخ 

بذلك املفهوم.
التعاون  واكد ان مجلس 
العربية مبا  لدول اخللي���ج 
حققه من اجن���ازات بات من 
الفاعل���ة واملؤثرة  الكيانات 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 
والدولية وان مسيرة عملنا 
األمني املشترك قد وصلت الى 
مراحل متقدمة بفضل التعاون 

املثمر والبناء بيننا.
وقال ان التجربة اخلليجية 
في املج���ال األمني واملجاالت 
األخ���رى اصبح���ت منوذجا 
للتع���اون عل���ى الصعيدين 
لنا  اإلقليمي والدولي وال بد 
في هذا الس���ياق من اإلشارة 
الى ان ما مت من تعاون واضح 
بني الدول اخلليجية في اآلونة 
األخيرة ادى الى ضبط جرائم 
خطيرة كان سيمتد اثرها ألكثر 

من دولة من دول املجلس.
وأش���ار ال���ى ان كل ذلك 
يدفعنا الى االستمرار في بذل 
أقصى الطاقات وتسخير كل 
االمكانيات وتبادل اخلبرات 
والتجارب األمنية الناجحة من 
اجل رفع كفاءة األجهزة األمنية 
وما نصبو اليه من انشاء جهاز 

الشرطة اخلليجية.
الدراسات  وبني ان جميع 
اليه  املاس���ة  أثبتت حاجتنا 
ملواجه���ة ما يح���دق بنا من 
أخط���ار معتمدي���ن على ما 
يجمعنا من قواسم مشتركة 

وأهداف واحدة.
وأدان اخلال���د احلادث���ني 
اإلرهابيني اللذين وقعا مؤخرا 
بالس���عودية وراح ضحيتها 

أمير زكي ـ هاني الظفيري 

أكد نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد خالد ان املنطقة تشهد 
من حولن���ا أحداثا متالحقة 
املتابعة واإلعداد  تستوجب 
ملواجهتها وتالفي تأثيراتها.

وأضاف الشيخ محمد اخلالد 
في كلمة افتتاح االجتماع ال� 33 
لوزراء الداخلية لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي 
»ان تط���ور اجلرمية بجميع 
صورها واجت���اه مرتكبيها 
الى استخدام وسائل التقنية 
احلديثة في تنفيذها يتطلب 
اكث���ر فاعلية  آلي���ات  من���ا 

ملواجهتها«.
وشدد على أهمية التنسيق 
لوضع استراتيجية محددة 
ملجابه���ة جمي���ع اجلرائ���م 
وعلى األخص جرائم االجتار 
باملخدرات وان تتضافر اجلهود 
آفة املخدرات والتي  ملكافحة 
أصبحت تفتك بالشباب وهم 
ثروة الوطن وعماده من خالل 
توعية املجتم���ع بخطورتها 
وأضرارها وضرورة تواصل 
األجهزة األمنية مع اجلهات 
احلكومي���ة واألهلية في كل 

دولة.
ولفت الى ان جرمية غسيل 
األم���وال وجرائ���م بطاقات 
االئتم���ان واجلرائم املنظمة 
واجلرائم التي ساعدت عليها 
التقني���ة احلديثة  وس���ائل 
وجرائم اإلرهاب والتي باتت 
ال تقتصر على دولة بعينها 
ال تقل ضررا عن آفة املخدرات 
ملا حتمله من فكر ضال يبث 
سمومه في عقول الشباب باسم 
اإلسالم وهو بعيد كل البعد 
عن تعاليم ديننا اإلس���المي 

احلنيف.
وذكر انه بات مستعصيا 
على أي جه���از امني في اي 
دولة من الدول مهما كان تقدمه 
وتطوره ان يكافح اجلرمية 
بجمي���ع أش���كالها وصورها 
مبعزل عن التعاون والتواصل 
مع نظرائه في الدول الشقيقة 
والصديقة وان التكامل األمني 
بيننا الناجم عن التعاون املثمر 
والبناء أضحى فرضا علينا 

جميعا.
وأض���اف الش���يخ محمد 
اخلالد انه خالل مشاركتنا في 
فعاليات اجتماعات الدورة ال�83 
للجمعي���ة العامة لالنتربول 
ملسنا رغبة املجتمعني جميعا 
التعاون والتضامن فيما  في 

)محمد هاشم(الشيخ محمد اخلالد متحدثا في اجللسة االفتتاحية الشيخ محمد اخلالد ترأس اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون اخلليجي أمس في قصر بيان 

عزا زيادة عدد الوفيات جراء احلوادث املرورية إلى املخدرات واملسكرات وندرة الثقافة املجتمعية

املهنا: قرار تعديل احلصول على رخص القيادة جتاوزنا من خالله 
مثالب عديدة تكشفت من خالل التطبيق العملي للقرار القدمي

التي تعاني منها الطرقات او 
التغلب على االزدحام الذي يعد 
مشكلة وامنا يهدف الى تنظيم 
احلصول على رخص سوق 
على ان يسهم كذلك نسبيا في 
احلد من االزدحامات املرورية 
وعطل السيارات القدمية في 
الطرقات، وليس هذا هو دافعنا 

الرئيسي.
وحول االسباب التي تدعو 
حمالت تفتيشية مرورية الى 
سحب مركبات لم ميض على 
فحصها فت���رة محدودة، قال 
اللواء املهنا: ان املركبة مثلها 
مثل اي آل���ة اخرى ميكن ان 
تتعطل او يحدث بها تلف بني 
حلظة واخرى، وبالتالي فانه 
متى ما ضبطت في حالة غير 
اتخاذ االجراءات  سليمة يتم 
القانوني���ة بحقها، مؤكدا في 
الوقت ذاته ان هناك تعليمات 
مش���ددة الى ادارات الفحص 
الفني بالتطبيق على جميع 
املركب���ات وعدم جواز مترير 
اي مركبة اال ان تكون صاحلة 

لالستخدام.
واكد اللواء املهنا في ختام 
تصريحه على ان القرار اجلديد 
ميكن القول بأنه عالج الكثير 
من املش���كالت وفت���ح الباب 
امام ش���رائح كانت مستحقة 
للحصول على رخص قيادة 
ولم تتمكن من ذلك كما عالج 
القرار أخذ البعض رخص سوق 

وهو غير مستحق لها.
واضاف نتوقع ان يحدث 
ه���ذا القرار فرقا س���يلحظه 
املواطنون واملقيمون، مؤكدا 
ان قطاع املرور يهدف الى اخذ 

كل ذي صاحب حق حقه.

القانون الى واقع عملي.
وحول احلوادث املرورية 
وزيادة نسب الوفيات قال اللواء 
املهنا: ان زيادة معدالت الوفيات 
جراء احلوادث املرورية ال ميكن 
ان تتحمل���ه وزارة الداخلية 
مبفردها، بل هو مشكلة يتحمل 
مسؤوليتها العديد من اجلهات 
احلكومية، كاشفا عن ان العديد 
من احلوادث املميتة تبني لنا ان 
وراءها اشخاصا كانوا مغيبني 
عن الواقع بفعل املواد املخدرة 

واملسكرة.
املهن���ا: ان  الل���واء  وقال 
االسباب التي دعتنا الى رفع 
الراتب ايضا ان هناك  سقف 
أزواجا استخرجوا لزوجاتهم 
رخص قيادة وباملنطق كيف 
ميكن لشخص ان يتقاضى راتبا 
قدره 400 دينار ان ينفق على 
معيشته وس���يارته وسيارة 
زوجته ويش���تري للزوجة 

سيارة.
واشار اللواء املهنا الى ان 
القرار املنظم للحصول على 
رخص السوق ليس الهدف منه 
احلد من مشكلة االختناقات 

وان يكون حاصال على مؤهل 
جامعي. ومضى املهنا بالقول: 
العملي  التطبي���ق  من خالل 
املنظ���م على رخصة  للقرار 
سوق خالل السنوات املاضية 
يتبني لن���ا الكثير من املثالب 
والتي حاولنا بقدر املستطاع 
ان يتم جتاوزها من خالل هذا 
القرار، مؤكدا ان التعديالت قام 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد بالدراسة والتطبيق على 
كل بنود القرار قبل ان يعتمده 

ويخرج للتنفيذ.
وأكد اللواء املهنا ان القرار 
ال���ذي اصدره نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
يوم امس لن يدخل حيز التنفيذ 
اال بعد نشره بصورة رسمية 
في جريدة الكويت اليوم، اما 
قبل النشر فان العمل بالقانون 

السابق قائم.
الذي  القرار  ان  الى  ولفت 
صدر بش���أن تنظيم رخصة 
القيادة سيتم التنسيق حوله 
امل���رور وحتديد  مع قيادات 
لوائح منظم���ة لترجمة هذا 

وينف���ق من راتب���ه هذا على 
شراء السيارة وصيانة هذه 
السيارة، وبالتالي كان البد من 
رفع سقف الراتب حتى يتغلب 
على انتشار السيارات املتهالكة 
في الطرقات، حيث جتاوزت 
السيارات التي ضبطت وهي 
غير مطابقة للمواصفات أكثر 

من 32 الف مركبة.
وكش���ف الل���واء املهنا ان 
التي  التعدي���الت اجلدي���دة 
اجريت على القرار الس���ابق 
اتاح للمديرين على س���بيل 
املث���ال احلصول على رخص 
قيادة حي���ث كان القانون ال 
يس���توعب جمي���ع املديرين 
للحصول على رخص قيادة، 
مشيرا الى ان التعديالت التي 
شملها القرار اجلديد تتضمن 
ايضا ان يسمح فقط ملندوب 
اجل���وازات واملن���دوب العام 
باحلصول على رخص قيادة 
دون شرط الراتب، فمندوبي 
املش���تريات واملبيعات ومثل 
هذه الصفات الوظيفية تستلزم 
ان يكون صاحبها حاصال على 
راتب ال يق���ل عن 600 دينار 

أمير زكي - هاني الظفيري

أكد وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل 
املهن���ا على ان الق���رار الذي 
اصدره نائب رئيس مجلس 
الوزراء يوم امس االول بشأن 
رفع سقف الراتب من 400 الى 
600 واج���رى مبوجبه عدة 
تعديالت على شروط استصدار 
رخ���ص القيادة ليس موجها 
ضد احد وامن���ا جاء لتجاوز 
مثالب عديدة ظهرت من خالل 
التطبيق العملي للقرار الصادق 
املنظم للحصول على رخص 
قي���ادة، مؤكدا عل���ى ان هذا 
القرار اجلديد من شأنه فتح 
املجال للحصول على رخصة 
القيادة لش���رائح جديدة لم 
تكن يس���مح لها وفق القرار 
املاضي باحلصول على رخص 
القباطنة وكباتن  قيادة مثل 
الطائرات حيث تبني من خالل 
طلبات عرضت علينا ان هناك 
قباطنة وكباتن ليس بحوزتهم 
شهادة جامعية وبالتالي من 
غير املمك���ن ان يكون هناك 
شخص يستطيع قيادة طائرة 
او س���فينة وال مينح رخصة 

قيادة.
واض���اف املهنا في مؤمتر 
ي���وم امس  صحاف���ي عقده 
بحضور مدير ادارة العالقات 
العامة والتوجي���ه املعنوي 
العميد عادل احلشاش ان رفع 
سقف الراتب من 400 الى 600 
جاء العتبارات منطقية مهمة، 
فمن غير املمك���ن مع ارتفاع 
األسعار ان يس���تطيع وافد 
بالتزاماته املعيشة  ان يوفي 

)محمد هاشم(اللواء عبداهلل املهنا متحدثا خالل املؤمتر العميد عادل احلشاش بجانب املهنا خالل املؤمتر 

قصر احلصول 
على رخص سوق 

للمندوبني دون 
املؤهل اجلامعي 

والراتب على 
مندوب جوزارت 

ومندوب عام

قباطنة وطيارون 
وقفنا عاجزين أمام 

حصولهم على 
رخص قيادة استناداً 

إلى القرار القدمي

الطامي حصل على الدكتوراه
في القانون من القاهرة

حصل املقدم سعود ناصر الطامي من االدارة العامة 
لش���ؤون االقامة على الدكتوراه في القانون العام من 
القاهرة وقد ناقش استاذه املقدم الطامي في الرسالة 
التي حص���ل مبوجبها على رس���الة الدكتوراه وذلك 

بحضور د.نايف املطيري.

املقدم سعود ناصر الطامي متوسطا جلنة مناقشة الدكتوراه 

الطامي خالل املناقشة


