


اإلفتتاحيــــــــــــــة

شئون الجمارك البحرينية.. 
بيت خبرة إقليمي

يوم���اً بعد يوم تعزز �شئون اجلمارك من عمله���ا �اأدائها ملهامها �شمن ر�ؤية القيادة الر�شيدة 
�توجيهات معايل الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة �زير الداخلية ، حتى اأ�شبحت 

بفخر »بيت خربة« رائد على م�شتوى املنطقة يف كل ما يتعلق ب�شئون العمل اجلمركي.
ل املر�شوم امللكي ال�ش���امي عام 2008 بتحويل �ش���ئون اجلمارك لت�شبح جزًءا  �قد �ش���كَّ
م���ن �زارة الداخلية نقل���ة نوعية يف عمل هذا اجلهاز املهم �الفعال �ش���من اأجهزة الد�لة، حيث 
تطور عمل موظفي اجلمارك لي�ش���بحوا قوة حلماية احلد�د، ��ش���د حما�الت العبث باأمن الوطن 
واملواطن، واإحباط اإدخال اأي �ش���يء غري قانوين،مث���ل املخدرات واملتفجرات واملواد املحظورة 
�املواد الغذائية غريا الآمنة �ت�شتخدم االآن التكنولوجيا احلديثة للقيام باملهام بطريقة مهنية.

�حتر����ص  �ش���ئون اجلمارك على اإجراء حتديث دائم �ا�ش���ع النطاق ل���كل نواحي عملها، 
�اال�شتثمار امل�ش���تمر يف التكنولوجيا �املوارد الب�رشية، �انتقلت من الد�ر التقليدي القائم على 
منع التهريب �جمع ال�رشائب �الر�ش���وم �حماية االقت�شاد الوطني اإلى مرتبة امل�شاركة مع اأجهزة 

اإنفاذ القانون االأخرى يف حماية اأمن �اأمان الوطن.
باالإ�ش���افة اإلى تطور د�ر اجلمارك على ال�ش���عيد االإقليمي �العاملي اأي�شاً، �كم كنت فخورًا 
بالتكرمي الذي حظيت به من قبل ال�شفارة الفل�شطينية لدى مملكة البحرين، �ذلك تقديرًا الد�ر 
اململكة يف دعم ان�ش���مام د�لة فل�ش���طني اإلى منظمة اجلمارك العاملية، �ذلك �فقاً لتوجيهات 
عاهل البالد املفدى ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة الداعمة د�ماً للق�شايا 

العربية �العاملية العادلة �على راأ�شها ق�شايا د�لة فل�شطني ال�شقيقة.
اإن ان�ش���مام ال�شقيقية فل�ش���طني اإلى منظمة اجلمارك العاملية يعد اإجنازًا فل�شطينياً �عربياً 
كبريًا، �لتكون د�لة فل�ش���طني �احدة من بني 175 د�لة اأخرى ت�شمنها هذه املنظمة الد�لية 

التي تعني ب�شئون التجارة �االقت�شاد بني د�ل العامل.
��فق���اً لتوجيهات معايل �زير الداخلية حتر�ص �ش���ئون اجلمارك عل���ى التعا�ن مع القطاع 
اخلا�ص �العمل على ت�ش���هيل العمل اجلمركي مبا يخدم القطاع التجاري، من د�ن االإغفال عن 
البعداالأمن���ي، �مراجعة كافة االإجراءات اجلمركية �العمل على تطويرها ب�ش���كل د�ري بالتعا�ن 

مع �شقيقاتها بد�ل جمل�ص التعا�ن مبا يخدم كافة املتعاملني مع �شئون اجلمارك.
�اأخ�ص هنا بالذكر نظام التخلي�ص اجلمركي االإلكرت�ين )اأفق( الذي يقدم مزايا كبرية للتجار 
�االأفراد، �ي�ش���هم ب�ش���كل كبري يف تقليل االأخطاء الناجتة عن عملية اإدخال املعلومات يد�ياً، 
�ت�ش���هيل ان�شياب الب�ش���ائع امل�ش���درة من مملكة البحرين اإلى د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي 

ال�شقيقة.
اإن �ش���ئون اجلمارك حري�ش���ة كل احلر�ص على مواكبة اآخر املعطيات العاملية احلديثة يف 
العمل اجلمركي، كما اأنها تويل اهتماماً كبريًا يف بناء قدرات منت�ش���بيها، انطالقاً من اإميانها باأن 
اال�شتثمار يف العن�رش الب�رشي له املرد�د االأكرب على كفاءة العمل �تطوره، �ذلك لتبقى اجلمارك 
يف مقدمة املوؤ�ش�ش���ات الوطنية التي تواكب التحديث �التطوير �االزدهار الذي ت�ش���هده مملكة 

البحرين يف خمتلف النواحي.
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ال�سفارة الفل�سطينية تكرم رئي�س اجلمارك

تقديراً لدوره يف دعم ان�سمام دولة 
فل�سطني اإلى منظمة اجلمارك العاملية

كرَّمت ال�شفارة الفل�شطينية لدى مملكة البحرين معايل ال�شيخ حممد بن خليفة بن علي اآل خليفة رئي�ص اجلمارك، نائب 
رئي�ص منظمة اجلمارك العاملية �املمثل االإقليمي لد�ل منطقة �ش���مال اإفريقيا �ال�رشق االأدنى �االأ��ش���ط، �ذلك تقديرًا لد�ره 
�جهوده الطيبة يف دعم ان�ش���مام د�لة فل�ش���طني اإلى منظمة اجلمارك العاملية، �جرى التكرمي يف احتفال اأقامته ال�ش���فارة 

خ�شي�شا بهذه املنا�شبة �ح�رشه عدد من ال�شفراء �ال�شلك الدبلوما�شي.
�اأع���رب معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة 
ب���ن عل���ي اآل خليفة ع���ن فخره �اعت���زازه بهذا 
التكرمي، موؤك���دًا اأن مملكة البحرين �بتوجيهات 
من عاه���ل البالد املفدى ح�رشة �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ي اآل خليفة، تدعم د�ماً 
الق�شايا العربية �العاملية �على راأ�شها ق�شايا د�لة 
فل�ش���طني ال�ش���قيقة، موؤكدًا اأن منظمة اجلمارك 
العاملية �افقت موؤخرًا على ان�شمام د�لة فل�شطني 
لها، �هو ما يعد اجنازًا عربياً �فل�ش���طينياً كبريًا، 

مبيناً اأن هذه املنظمة الد�لية التي ت�ش���م 175 
د�لة تعني ب�شوؤ�ن التجارة �االقت�شاد بني د�ل 
العامل. �قال معاليه ان تكرمي ال�شفارة الفل�شطينية 
يعد م�ش���در اعتزاز كبري له مم���ا يدفعه اإلى بذل 
املزيد م���ن الدعم اإلى د�لة فل�ش���طني �العمل 
على اظهارها جلميع د�ل العامل باإنها د�لة حمبة 
لل�شالم حتتاج اإلى الكثري من الدعم من خمتلف 
الد�ل لتلبية تطلعات ال�شعب الفل�شطيني. �قدم 
معايل ال�ش���يخ حمم���د بن خليفة ب���ن علي اآل 

خليفة تعازيه احلارة با�شت�ش���هاد اجلنود البوا�شل 
من مملكة البحرين �اململكة العربية ال�ش���عودية 
�د�لة االم���ارات العربية املتح���دة اأثناء قيامهم 
بتاأدي���ة �اجبه���م الوطني املقد����ص يف عملية 
اإعادة االأمل يف اليمن، �حفظ االأمن �اال�ش���تقرار 
له���ذا البل���د ال�ش���قيق، داعي���اً اهلل اأن يتغمد 
ال�ش���هداء بوا�ش���ع رحمته �اأن ي�شكنهم ف�شيح 
جناته �اأن يلهم ذ�ي ال�شهداء ال�شرب �ال�شلوان.

من جانبه اأ�شاد �ش���فري د�لة فل�شطني لدى 
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مملكة البحرين �ش���عادة ال�ش���فري طه حممد عبد 
الق���ادر باجلهود الطيب���ة �التوجيه���ات امللكية 
ال�ش���امية مللك مملك���ة البحرين ح�رشة �ش���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة باإن 
تبقى الق�شية الفل�ش���طينية هي الق�شية املركزية 
لالأمت���ني العربية �االإ�ش���المية، م�ش���يدًا بعمق 
العالقات البحرينية الفل�شطينية التاريخية املتينة 

�املبنية على املحبة �التقدير �االعتزاز.
�توجه �شعادة ال�شفري عبد القادر بال�شكر اإلى 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن علي اآل خليفة على 
جهوده الطيبة لدعم ح�شول د�لة فل�شطني على 
ع�شوية منظمة اجلمارك العاملية قائاًل » اأنه ي�رشفنا 
اأن نك���رم �اإياكم بكل احل���ب �التقدير �االعتزاز 
رجاًل من رجال مملكة البحرين املخل�ش���ني للوطن 
�لق�ش���ايا اأمتنا العربية �االإ�ش���المية، �على راأ�شها 
الق�شية الفل�شطينية«. �اأ�شاد ال�شفري الفل�شطيني 
بجه���ود رئي�ص اجلم���ارك الفعالة الت���ي تكللت 
بح�شول د�لة فل�ش���طني على هذه الع�شوية يف 
هذه املوؤ�ش�ش���ة الد�لية �التي تعترب خطوة هامة 
ت�شاف اإلى اخلطوات االأخرى ال�شاعية اإلى االن�شمام 
ملوؤ�ش�ش���ات �هيئات املجتمع الد�يل لتج�ش���يد 
الفل�شطينية املن�شودة،  االعرتاف الد�يل بالد�لة 

احلرة �امل�شتقلة �عا�شمتها القد�ص ال�رشيف.

رئي�س اجلمارك: توجيهات العاهل 
املفدى تدعم الق�سية الفل�سطينية
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ت�جيهات معايل وزير الداخلية ت�ؤكد على التعاون مع القطاع اخلا�س.. رئي�س اجلمارك:

حري�س�ن على تط�ير الإجراءات اجلمركية 
بالتعاون مع الأ�سقاء يف دول التعاون

اأكد معايل ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
رئي�ص اجلمارك اأن توجيهات معايل �زير الداخلية 
توؤك���د على �رش�رة التعا�ن م���ع القطاع اخلا�ص 
�العمل على ت�ش���هيل العمل اجلمركي مبا يخدم 
القطاع التجاري، م���ن د�ن اإغفال البعداالأمني، 
منوهاً اإلى اأن �شئون اجلمارك داأبت على مراجعة 
كاف���ة االإجراءات اجلمركية �العم���ل على تطويرها 
ب�ش���كل د�ري بالتع���ا�ن مع �ش���قيقاتها بد�ل 
جمل�ص التعا�ن مب���ا يخدم كافة املتعاملني مع 

�شئون اجلمارك.
ج���اء ذلك يف موؤمتر �ش���حفي عقده معايل 
رئي�ص اجلمارك، بح�ش���ور عدد من مدراء �شئون 

اجلم���ارك، �تركز على جن���اح انتقال املقا�ش���ة 
اليد�ية اإلى نظ���ام التحويل االآيل املبا�رش، بعد 
موافقة جلنة التعا�ن املايل �االقت�ش���ادي بد�ل 
جمل�ص التع���ا�ن، �الت���ي اأقرت هيئ���ة االحتاد 
اجلمركي عل���ى العم���ل باآلية توزيع احل�ش���يلة 
اجلمركي���ة يف االحتاد اجلمرك���ي لد�ل املجل�ص 
من خالل التحويل االآيل املبا�رش للر�شوم اجلمركية 
�الذي مت اإقراره من قبل املجل�ص االأعلى يف قمة 

الد�حة دي�شمرب 2014.
�اأ�شار رئي�ص اجلمارك اإلى اأن �شئون اجلمارك 
بداأت يف اأغ�ش���ط�ص 2015، تد�ش���ني النظام 
اجلدي���د �ال���ذي مت تطويره لتحقيق ان�ش���ياب 

الب�شائع بني د�ل جمل�ص التعا�ن بالتحول اإلى 
نظام التحويل االآيل للر�شوم اجلمركية بني د�ل 
املجل����ص �الذي يهدف اإلى حتقيق االن�ش���يابية 
لل�ش���لع املتنقلة ب���ني د�ل املجل�ص �تاليف اأي 
�ش���لبيات اعرت�ش���ت النظام القدمي للمقا�شة من 
خ���الل الربط بني نظ���ام التخلي����ص االإلكرت�ين 
)اأفق( املعمول به يف �شئون اجلمارك البحرينية 
�النظام الذي مت ا�ش���تحداثه بني د�ل جمل�ص 
التعا�ن �مرك���ز املعلومات )اجلمرك���ي( باالأمانة 
العامة ل���د�ل جمل����ص التعا�ن. �فيم���ا يتعلق 
باملزايا التي �ش���يحققها النظام بالن�ش���بة للتجار 
�االأفراد، اأكد مع���ايل رئي�ص اجلمارك اأن النظام 
�شي�شاهم ب�شكل كبري يف تقليل االأخطاء الناجتة 
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عن عملي���ة االإدخال اليد�ي، م�ش���يفاً اأن طباعة 
رقم ا�ش���تحقاق على البي���ان اجلمركي اإلكرت�نياً 
�شي�شهل من ان�شياب الب�شائع امل�شدرة من مملكة 

البحرين اإلى د�ل املجل�ص.
�اأ�ش���اف معاليه اأنه ميكن لالأفراد اال�شتفادة 
من نظ���ام التحويل االآيل املبا�رش من خالل اإعفاء 
ال�ش���حنات الواردة م���ن د�ل جمل����ص التعا�ن 
�ع���دم دفع ال�رشيبة اجلمركية مرة اأخرى مبملكة 
البحرين، �يف حال رف�ص التاجر اإعطاء الفرد �رقة 
املقا�شة فاإن �ش���ئون اجلمارك هي اجلهة الواجب 
اللجوء اإليها يف هذا ال�ش���اأن، حيث تقوم بد�رها 
بتقدمي الدعم �امل�ش���اعدة �ت�ش���هيل اإجراءات 
الفرد من خ���الل خماطبة التاج���ر �اإيجاد احللول 

املنا�شبة. 
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بح�ش���ور معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة 
اآل خليف���ة رئي�ص اجلمارك، �متا�ش���ياً مع اخلطط 
الرامي���ة اإلى حت�ش���ني البن���ى التحتي���ة ملرافق 
�زارة املوا�ش���الت �االت�ش���االت �تلبي���ة ملتطلبات 
�احتياجات اإدارات ��زارات الد�لة، افتتح �شعادة 
املهند�ص كمال بن اأحمد حممد �زير املوا�ش���الت 
اللوج�ش���تية  البحرين  �االت�ش���االت مبنى منطقة 
الذي يعترب من امل�ش���اريع التي قامت بها الوزارة 
خالل الفرتة املا�ش���ية يف جمال االإرتقاء باخلدمات 

اللوج�شتية.
�خالل حفل االفتتاح الذي ح�رشه اأي�شاً �كيل 
�ش���وؤ�ن املوان���ئ �املالحة البحرية ح�ش���ان علي 
املاجد �عدد من املديرين �ر�ؤ�ش���اء االأق�شام من 
كال اجلانبني، اأعرب �شعادة الوزير كمال بن اأحمد 
عن اإرتياحه ال�شديد بت�شييد هذا املرفق ملا له من 
اأهمية كبرية يف توفري اخلدمات االإدارية اجلمركية 
داخ���ل املنطقة، ��ج���ود جانب م���ن اخلدمات 
االأمنية مما �شي�شهل حركة ب�شائع امل�شتثمرين من 
�اإل���ى املنطقة التي تع���د الوجهة الوحيدة التي 
مت تخ�شي�شها الإيداع الب�شائع اجلمركية، �توفر 

م�ش���احات تخزين لوج�شتية مت ت�شميمها اإ�شتكمااًل 
خلدمات امليناء �لتوفر اخلدمات اللوج�ش���تية �فقاً 

الأحدث املعايري العاملية.
�اأ�ش���اف �ش���عادته اأن ه���ذا املرف���ق يقدم 
العدي���د م���ن املزايا املبا����رشة �غ���ري املبا�رشة 
لل����رشكات اللوج�ش���تية الت���ي تعم���ل يف هذه 
املنطق���ة �على �جه اخل�ش���و�ص ال����رشكات التي 
يتمركز ن�شاطها التجاري يف د�ل جمل�ص التعا�ن 
االإ�ش���رتاتيجي ��شهولة  اخلليجي ب�شبب موقعها 
الو�شول اإليها مع توفر اخلدمات على مدار ال�شاعة 
للم�ش���تاأجرين، مما يجعلها حم���ط االأنظار �اخليار 
االأمثل للتو�ش���ع الت�ش���غيلي لل�رشكات مما ي�شهم 
اإيجاب���اً يف العديد م���ن اجلوانب االقت�ش���ادية 
�زيادة ال�شادرات �الواردات اإ�شافة اإلى خلق فر�ص 
العمل �تعزيز ا�ش���م البحرين يف م�ش���اف الد�ل 

املتقدمة يف جمال اللوج�شتيات.
ه���ذا �تتب���واأ املنطق���ة اللوج�ش���تية موقعاً 
ا�ش���رتاتيجياً يف قلب مدينة �شلمان ال�شناعية مما 
يجعلها مركزًا مثالياً للتجارة الد�لية �االإقليمية يف 

املنطقة، فهي تبعد م�شافة ثالثة كيلومرتات عن 
ميناء خليفة بن �ش���لمان، �ثالث���ة ع�رش كيلو مرتًا 
من مط���ار البحرين الد�يل �اأربعني كيلومرتًا من 

احلد�د مع اململكة العربية ال�شعودية.
�تعمل يف املنطقة اللوج�شتية �رشكات عاملية 
كربى يف جمال اللوج�شتيات �التي يت�شع نطاق 
عملها على ال�ش���عيدين االإقليمي �الد�يل، مثل 
�رشكة اخلدمات العاملية اللوج�شتية )GLS( التي 
خطت خطوات كبرية يف جم���ال املخازن الباردة 
للمرحلة الثانية حيث اإن الطلب على هذه املخازن 
يف تزاي���د م�ش���تمر، �هناك اأي�ش���اً ����رشكات مثل 
 SchmidtWilhlmsen�  ،Bitumena

�املوؤيد.
كما توفر املنطقة اللوج�ش���تية خدمات مرافق 
تخزين جاهزة لال�ش���تخدام مت تطويرها من قبل 
 Logistic رشكات ك�رشكة بندر اخلليج ��رشكة�
تتي���ح  �الت���ي   village Management
للعمالء ميزة ا�شتئجار مرافق التخزين من ال�رشكات 

املالكة على املدى الطويل �الق�شري.

افتتحها وزير امل�ا�سالت والت�سالت بح�س�ر رئي�س اجلمارك

منطقة البحرين الل�ج�ستية حمط اأنظار 
ال�سـركات العاملية الكربى يف »التعاون«
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عقد معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة رئي�ص اجلم���ارك  اجتماعاً م���ع الرئي�ص 
التنفيذي لل�رشكة امل�ش���غلة ملين���اء خليفة بن 
�ش���لمان APM Terminals   بح�شور عدد 
من م�شوؤ�يل ال�رشكة، �ذلك يف اإطار العمل على 
تطوير العالقات بني ال�رشكة �اجلهات احلكومية 
ذات العالقة �من بينها اجلمارك بهدف ت�شهيل 

حركة التجارة الد�لية.
اأك���د مع���ايل رئي�ص  �خ���الل االجتم���اع، 
اجلم���ارك جاهزية �ا�ش���تعداد اجلمارك لتقدمي 
كافة اأنواع امل�ش���اندة بهدف حل اأي م�شكلة قد 

تواجه ال�رشكة، �ش���عياً لتطوير �م�ش���اندة كل ما 
من �ش���اأنه االرتقاء مبملكة البحرين اإلى م�ش���اف 
الد�ل املتقدمة �دعم االقت�شاد الوطني �حماية 
املجتم���ع من خ���الل تقدمي خدم���ات جمركية 

متميزة.
اآخر امل�شتجدات املتعلقة  �بحث اجلانبان، 
بالعم���ل يف املين���اء �ال�ش���عوبات التي تواجه 
ال�رشكة بهدف ��شع احللول املنا�شبة، �يف هذا 
االإطار مت مناق�ش���ة اقرتاح بتجميع كافة اجلهات 
املخت�شة بالتجارة مثل �شئون اجلمارك �املنطقة 
اللوج�ش���تية �املنطقة ال�شناعية داخل اإطار �احد 

�ش���عياً لت�ش���هيل التجارة �الت�رشي���ع يف اإمتام 
اإجراءات التخلي�ص اجلمركي.

�اأك���دت ال�رشكة خ���الل اللقاء عل���ى اأهمية 
ا�ش���تمرار التوا�ش���ل �عقد االجتماع���ات الد�رية  
مع اجلم���ارك �اجلهات احلكومي���ة ذات العالقة 
لتبادل املعلومات ذات ال�شاأن امل�شرتك �كذلك 
التوا�ش���ل بني ال�رشكة �العمالء �امل�ش���تفيدين 
م���ن اخلدمات التي يقدمها املين���اء، حيث اأكد 
الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة �شعي ال�رشكة لت�شهيل 

االإجراءات بحيث ت�شبح اإلكرت�نية.

رئي�س اجلمارك : م�ستعدون مل�ساندة كل ما يرتقي باقت�ساد اململكة

مقرتح مبكان م�حد للجهات املخت�سة 
بالتجارة لت�سـريع التخلي�س اجلمركي
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حتت رعاية معايل ال�شيخ حممد بن خليفة 
اآل خليفة رئي�ص اجلمارك، �بح�شور رئي�ص ديوان 
اخلدم���ة املدنية ال�ش���يد اأحم���د الزايد، نظم 
ديوان اخلدم���ة املدنية، حما����رشة يف معهد 
التدري���ب اجلمركي، حول الربنام���ج التعريفي 

لتطبيق نظام اإدارة اجلودة.
�تنا�لت املحا�رشة حما�ر عدة اأهمها تطبيق 
قرار �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة رئي����ص الوزراء املوقر ب�ش���اأن تطبيق 
نظام اجلودة �قانون اخلدمة املدنية رقم )49( 
ل�ش���نة 2010م �ال���ذي ين�ص على م�ش���وؤ�لية 

ديوان اخلدمة املدنية يف اإن�ش���اء نظام االإدارة 
�االأداء املوؤ�ش�ش���ي، اإ�ش���افة اإلى تعريف احل�شور 
على مبادئ اجلودة الثمانية ح�ش���ب حتديدها 

يف املوا�شفة.
�ا�ش���تهدفت املحا����رشة التي �ش���ارك فيها 
عدد م���ن امل���دراء العامني �املدراء ب�ش���ئون 
اجلمارك �ديوان اخلدمة املدنية، تعزيز الوعي 
باأهمية تطبيق نظام اجلودة �د�ر االإدارة العليا 
يف الدع���م �امل�ش���اندة فيما يتعل���ق بتطبيق 
اآلي���ة النظ���ام من حي���ث التوثي���ق، �التخطيط 
االإ�ش���رتاتيجي �االأه���داف، �التدقيق الداخلي 

�الدع���م �امل�ش���اندة، بهدف ح�ش���ول �ش���ئون 
-ISO 9001( �اجلمارك على �ش���هادة االأي���ز

.)2008

�جاءت املحا����رشة يف اإطار العمل على ن�رش 
ثقافة نظ���ام اإدارة اجلودة الذي ي�ش���من كفاءة 
�فعالية اخلدمات املقدمة من �ش���ئون اجلمارك 
للم�ش���تفيدين، �التاأكيد على اأن �جود االإدارة 
العليا يحفز جميع املوظفني حتى ي�شعوا على 
عاتقهم م�شوؤ�لية االإملام باجلودة �التعرف على 
اآلية التطبيق، اإ�ش���افة اإلى تقدمي خدمات ذات 

كفاءة �فعالية.

�سئ�ن اجلمارك تعمل للح�س�ل على 
»الآيزو« لالرتقاء مبعايري اجل�دة

بتوجي����ه م����ن معايل ال�ش����يخ حممد بن 
خليف����ة اآل خليف����ة رئي�ص اجلم����ارك، �برعاية 
العقي����د الركن علي بن حممد اآل خليفة  مدير 
ع����ام االإدارة العامة لالأمن �املتابعة ب�ش����ئون 
اجلمارك، نظمت �ش����ئون اجلم����ارك بالتعا�ن  
م����ع غرفة �ش����ناعة �جتارة البحري����ن �جمعية 
املخل�شني اجلمركيني، 8 �ر�ص عمل تدريبية 
ل����� 250 م����ن موظفي  اجلمارك �املخل�ش����ني 

اجلمركي����ني، اإ�ش����افة اإل����ى عدد م����ن التجار 
�اأ�ش����حاب االأعمال �ذلك لت�ش����ليط ال�شوء على 
كيفية ا�ش����تخدام النظام اجلديد للمقا�ش����ة، 
�حاالت اال�شترياد �الت�شدير بني د�ل جمل�ص 

التعا�ن اخلليجي.
�ياأتي تنظيم �ر�ص العمل التدريبية  يف  
اإطار ا�شتعدادات �شئون اجلمارك للدخول يف 
نظ����ام التبادل االإلكرت�ين مع مركز املعلومات 

باالأمانة العامة لد�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي 
حول اآلية التحويل االآيل املبا�رش، �التي تتعلق 
االإلكرت�نية �املقرر دخولها بتاريخ  باملقا�ش����ة 
9 اأغ�ش����ط�ص 2015م، �تتلخ�����ص االآلية يف 
ا�شتخدام نظام )الباركود( املبني على البيان 
اجلمركي اخلليجي املوحد، حيث �شوف تكون 
�شئون اجلمارك مبملكة البحرين الع�شو الرابع 
يف د�ل املجل�ص التي تطبق نظام املقا�ش����ة 

ا�ستعداداً لدخ�ل نظام التبادل الإلكرتوين اجلمركي يف »التعاون«

250  م�ظفًا وخمل�سًا جمركيًا يتدرب�ن على النظام اجلديد للمقا�سة
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ا�شتقبل معايل ال�شيخ حممد بن خليفة اآل 
خليف���ة رئي�ص اجلمارك، مبكتبه مببنى �ش���ئون 
اجلم���ارك، �فدًا من جمارك جمهورية بوت�ش���وانا 
على هام�ص زي���ارة الوفد لل�رشك���ة امل�رشفة على 

نظام التخلي�ص االإلكرت�ين »اأفق« . 
�اأكد معايل رئي�ص اجلمارك على اأهمية هذه 
الزي���ارات التي تهدف اإلى التعرف عن قرب على 
طبيعة عمل جمارك البلدين، �ال�ش���عي لتبادل 
اخلربات �التجارب �االإطالع على االإجراءات التي 
يتم من خاللها تي�شري العمل اجلمركي من خالل 

نظام التخلي�ص االإلكرت�ين »اأفق«.
�تخللت الزيارة عقد عدة اجتماعات للتعرف 
عل���ى طبيعة عمل نظ���ام التخلي�ص االإلكرت�ين 
»اأف���ق«، �زي���ارات ميدانية للمناف���ذ اجلمركية 
به���دف االإطالع على �ش���ري العم���ل اجلمركي، 
�كيفية اآلي���ة الربط االإلكرت�ين ما بني �ش���ئون 
اجلم���ارك �اجلهات احلكومي���ة ذات العالقة، مما 
ي�ش���هم يف تبادل كل ما من �شاأنه خدمة العمل 
اجلمركي على كافة االأ�شعدة. كان يف ا�شتقبال 
الوف���د عدد م���ن امل���دراء ب�ش���ئون اجلمارك، 
�امل�ش���ئولني م���ن ال�رشكة امل�رشف���ة على نظام 

التخلي�ص االإلكرت�ين »اأفق«.

 وفد جمركي من ب�ت�س�انا 
يتعرف على نظام التخلي�س »اأفق«

بعد  املبا�رش(،  )التحوي����ل  االإلكرت�ني����ة 
اململكة العربية ال�شعودية �د�لة الكويت 

�د�لة قطر.
اجلدي����ر بالذكر اأن �ش����ئون اجلمارك 
��ش����من ا�ش����تعداداتها قام����ت بطباع����ة 
250.000 بيان جمركي قد مت توزيعها 
يف جمي����ع املناف����ذ اجلمركي����ة مبملكة 
البحري����ن، ��ش����من هذا االإط����ار فقد مت 
ت�ش����كيل فريق عمل من »�ش����باط ات�شال 
حملي����ني �خارجي����ني« ملتابع����ة االأمور 

املتعلقة بتنفيذ االآلية املذكورة.
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اأحمد بن خليفة اآل بن علي.. اأربع�ن عامًا من التفاين يف خدمة ال�طن

عمل يف ال�سلك الع�سكري واملدين 
وترك ذكرى طيبة لدى اجلميع

يف االأ�ل من �شبتمرب الفائت ، �حتت رعاية 
معايل ال�شيخ حممد بن خليفة  اآل خليفة رئي�ص 
اجلمارك ، جرى تكرمي ال�ش���يد اأحمد بن خليفة 
مب���ارك اآل بن علي يف حفل مبنا�ش���بة تقاعده 
بعدما اأم�ش���ى اأكرث من اأربعني عاماً يف خدمة 
�طنه يف ال�ش���لكني الع�شكري �املدين، �قدم 
عطاءًا كبريًا �ترك اأث���رًا طيباً لدى كل من عرفه 
اأ� عمل معه يف �زارة الداخلية ، مر�رًا باملحافظة 
اجلنوبية، �ختاماً مل�ش���واره الوظيفي يف �شئون 

اجلمارك.
ُ�لد اأحمد خليفة مب���ارك اآل بن علي يف 

اأربعة  �لدي���ه  متز�ج  1955م،  ابري���ل   28
بن���ات، �كان بداأ م�ش���ريته الوظيفية يف �زارة 
الداخلية بتاريخ 1 اأغ�شط�ص 1974، ك�شابط 
مر�ش���ح ابتعث مع جمموعة من ال�ش���باط اإلى 
جدة يف اململك���ة العربية ال�ش���عودية حيث 
تخرج يف معهد �ش���الح احلد�د �ال�شواحل، 
لكن طموحه املتقد قاده اأي�ش���اً اإلى االنت�شاب 
جلامع���ة بري�ت العربية يف لبن���ان حيث نال 
على �شهادة البكالوريو�ص، ليلتحق بعد ذلك 
يف جامع���ة جوب���ا يف ال�ش���ودان �ينال منها 

درجة املاج�شتري يف القانون العام.

خ���الل خدمت���ه يف �زارة الداخلية تولى 
اأحم���د خليفة مبارك اآل ب���ن علي العديد من 
املنا�ش���ب الوظيفية، من بينها �ش���ابط اإداري 
يف قوة االأمن اخلا�ش���ة، �رئي�ص معهد تدريب 
قوات االأمن العام بتاريخ 25 مار�ص 1998م، 
كم���ا اأنيطت باملقدم اأحم���د اآل بن علي  يف 
منا�ش���بات كثرية مه���ام مرافق���ة العديد من 
امللوك �ر�ؤ�ش���اء الد�ل الذين ي���ز�ر�ن مملكة 
البحرين كمرافق ع�شكري يف عهد اأمري البالد 
املغفور له باذن اهلل تعالى ال�شيخ عي�شى بن 

�شلمان اآل خليفة.
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التح���ق  اآل ب���ن عل���ي يف العدي���د من 
ال���د�رات االأمني���ة �التدريبي���ة �االإدارية داخل 
الب���الد �خارجها، من بينها يف اململكة املتحدة 
�جمهوري���ة م����رش العربي���ة �اململك���ة االأردنية 
الها�شمية �اململكة العربية ال�شعودية، كما �شارك 
يف العديد من االجتماعات �املوؤمترات اخلارجية 
ممثاًل ع���ن �زارة الداخلية، �قد تدرج يف الرتب 
الع�ش���كرية حتى ح�شل على رتبة مقدم بتاريخ 
1 يونيو 1998م كما �ح�شل على ��شام اخلدمة 

الطويلة.
�بتاري���خ 12 يناي���ر 2002م ُعني نائب 
احلياة  لي���رتك  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  حماف���ظ 
الع�ش���كرية �ي�ش���تقر يف كادر الوظيفة املدنية 
بعد �شنوات طويلة ق�شاها يف �شلك قوات االأمن 
الع���ام ، �بعده���ا انتقل اإلى �ش���ئون اجلمارك 
بتاريخ 24 مار�ص 2010م ليوا�شل م�شريته يف 
خدم���ة الوطن يف اأي موقع يناط به، وقد عني 
مبن�شب مدير عام االإدارة العامة لالأمن �املتابعة، 
�من ثم ُعني بتاريخ 11 يوليو 2011م مديرًا 

عاماً االإدارة العامة للتخطيط �ال�شئون االإدارية.
كانت م�ش���رية اأحمد خليفة مبارك اآل بنعلي 
الوظيفية حافلة بالعطاء يف ال�ش���لك الع�ش���كري 
ب���وزارة الداخلية ، �كذلك يف ال�ش���لك املدين 
عندما اأ�ش���بح نائباً ملحافظ املحافظة اجلنوبية، 
�من ث���م مديرًا عام���اً لالإدارة العام���ة للتخطيط 

�ال�شئون االإدارية ل�شوؤن اجلمارك.

�ي�ش���هد جمي���ع من عرفه �عم���ل معه من 
زمالئ���ه على امت���داد تاريخ���ه الوظيفي احلافل 
مب���دى تفانيه يف العمل �حبه خلدمة �طنه يف 
اأي موقع كان، �كان رائدًا يف عمله، �ي�ش���عى 
ط���وال الوقت لتطوي���ر ذاته �نقل م���ا لديه من 
معارف �مهارات مرتاكمة اإلى مر�ؤ�شيه يف العمل، 

�اإ�شاعة جو التعا�ن �االإلفة حوله.
�اإن االإ�ش���هامات الوطنية املخل�شة �ال�شادقة 
الأحمد خليفة مب���ارك اآل بنعلي جتعله منوذجاً 
يحت���ذى يف حب الوطن �العم���ل باإخال�ص من 
اأجله ، �على امتداد قرابة اأربعني عاماً من العمل 
الد�ؤ�ب نال ثقة �حب اجلميع ملا يتمتع به من 
دماثة خلق �رحابة �ش���در �عزم التثنية ال�شعاب 
لتلبية نداء الوطن يف خمتلف امليادين نتيجة 
جهد �عطاء امتد لع�رشات ال�ش���نوات اأحدث من 

خالله���ا اإجن���ازات كب���رية يف كل املواقع التي 
�شغلها �املهام التي جرى تكلفيه بتاأديتها.

�ي�شهد اجلميع له بالبذل �العطاء �ح�شن 
املع�رش، �غري ذلك من اخل�ش���ال احلميدة التي 
تكللها �ش���فاتها يف حب العط���اء �رجاحة العقل 
�احلكم���ة يف التعاط���ي مع كل الق�ش���ايا على 
�ش���عيد العمل، �كذل���ك على �ش���عيد االأ�رشة 

�املجتمع.
�اإن حف���ل التكرمي الذي حظ���ي به اأحمد 
خليف���ة مب���ارك اآل بنعلي اإمنا هو عربون �ش���كر 
�امتن���ان له كواحد م���ن اأبن���اء البحرين الربرة 
املخل�ش���ني، �الذين عملوا على مدى �ش���نوات 

طويلة على خدمة �طنهم بكل تفان �اإخال�ص.
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 طلبة »برنامج املع�سكر ال�سيفي« 
يف �سيافة »�سئ�ن اجلمارك«  

�ش���من برنامج املع�شكر ال�ش���يفي الذي تنظمه �زارة الداخلية 
حتت اإ�رشاف االأكادميي���ة امللكية لل�رشطة بالتعا�ن مع »متكني«، 
قام الطالب بزيارة اإلى �ش���ئون اجلمارك �ميناء خليفة بن �ش���لمان، 

متمثله يف مركز العمليات اجلمركية.
�ق���ام الطلبة بزيارة اإلى جناح االأثر )K9( بهدف التعرف على 
مه���ام ��اجبات اجلن���اح، �قدمت لهم عر��ص للكالب البولي�ش���ية، 
��ظائفها يف طريقة الك�شف عن املتفجرات �املخدرات �تتبع االأثر 

�حفظ النظام.
كما اطلعوا امل�ش���اركون على مهام معه���د التدريب اجلمركي، 
�مت عر�ص فيلم �ثائقي يت�ش���من ����رشح الآلية العمل اجلمركي يف 
كل املناف���ذ اجلمركية، �انتقل بعدها الطالب اإل���ى مركز العمليات 
اجلمركية �تعرفوا على اأهداف املركز �مهامه، ثم قام الطالب بجولة 
يف ميناء خليفة بن �شلمان، �اطلعوا على كيفية تفتي�ص احلا�يات 

با�شتخدام ق�شم االأ�شعة.
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تقلي�س �ساعات النتظار من اأيام اإلى �ساعات معدودة.. رئي�س فرع تفتي�س ال�ساحنات :

انخفا�س اأزمة تكد�س ال�ساحنات 
على ج�سـر امللك فهد بن�سبة %90

حاوره- رئي�س عرفاء �إميان �أحمد بوكمال:

توا�ش���ل �شئون اجلمارك ��فقا لتوجيهات �شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة �يل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأ�ل لرئي�ص جمل�ص الوزراء �معايل الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة �زير الداخلية، بذل 
كل اجلهود من اأجل تي�ش���ري حركة ال�ش���احنات �الركاب على ج�رش امللك فهد، �تقليل فرتة االنتظار اإلى اأق�ش���ى حد ممكن. 
�قد حققت �ش���ئون اجلمارك بدعم من القيادة الر�ش���يدة �بالتعا�ن مع االأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية العديد من 
النجاحات على هذا ال�شعيد، �ذلك عرب اتخاذ جملة من االجراءات �احللول التي اأ�شهمت يف انخفا�ص اأزمة تكد�ص ال�شاحنات 
بن�ش���بة 90%، اإ�شافة اإلى تقلي�ص �ش���اعات االنتظار من اأيام اإلى �ش���اعات معد�دة، �اختفاء طوابري ال�شاحنات ب�شكل �شبه 
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�يج���ب التذك���ري هن���ا اأن حل اأزم���ة تكد�ص 
ال�ش���احنات على ج�رش امللك فهد اإمن���ا تعود اإلى 
كفاءة اأداء املنافذ الربي���ة �البحرية �حتى اجلوية 
يف مملك���ة البحرين، حيث يعتم���د جزء كبري من 
االأ�شقاء التجار يف اململكة العربية ال�شعودية �خا�شة 
يف املنطقة ال�رشقية على ميناء خليفة بن �ش���لمان 
ال�شترياد ب�شائعهم، �ت�شري بع�ص االأح�شائيات اإلى 
اأن الن�شبة االأكرب من الب�شائع العابرة جل�رش امللك 

فهد اإمنا هي مل�شتوردين �شعوديني.
�ياأتي حر�ص �ش���ئون اجلم���ارك على توفري 
حلول دائمة لتي�ش���ري حركة ال�ش���احنات عرب ج�رش 
امللك فهد ��ش���مان ان�ش���ياب حركة اال�ش���ترياد 
�الت�ش���دير عرب هذا املنفذ االأهم حلركة ال�ش���فر 
�التجارة باعتباره �رشياناً اقت�ش���ادياً حيوياً ململكة 
البحرين، �اأ�شهم يف توثيق ال�شالت االقت�شادية 

بني البحرين �د�ل جمل����ص التعا�ن اخلليجي 
ب�شكل عام �ال�شقيقة اململكة العربية ال�شعودية 
ب�ش���كل خا�ص �زيادة احلركة ال�شياحية �التجارية 

�انتعا�شها  على الد�ام.
�لالإط���الع على ان�ش���يابة احلرك���ة عرب ج�رش 
املل���ك فهد �اجلهود املبذ�ل���ة يف هذا املجال 
تلتق���ي  جملة» اجلمارك« مع املالزم اأ�ل جمعة 
عل���ي العجالن رئي����ص فرع تفتي�ص ال�ش���احنات 
بج����رش امللك فهد يف ح���وار مفتوح نتعرف من 
خالله على تفا�شيل العمل اليومي يف ج�رش امللك 
فهد �االإجراءات املتبعة ل�ش���مان ان�شيابة احلركة 

عربه.
ما هي الجراءات التي اتخذتها �سئ�ن 
اجلمــارك وجنحــت مــن خاللهــا يف 
معاجلــة ظاهــرة تكد�س ال�ســاحنات 
علــى ج�ــر امللــك فهــد وحتقيــق 

ان�سيابة احلركة عربه؟

اأقول �ب���كل اأمانة لقد كن���ا نتلقى العديد 
من �ش���كا�ي التجار �����رشكات الت�ش���دير نتيجة 
لتكد�ص ال�ش���احنات على ج�رش امللك فهد، �هو 
ما كان يرتب عليهم خ�شائر جراء تاأخر عملية اإنهاء 

اإجراءاتهم عرب هذا املنفذ الربي.
فكان اأن بادرت �ش���ئون اجلمارك اإلى اإتخاذ 
جملة من االإج���راءات �احللول، م���ن بينها اإلغاء 
نظام البطاقات، �مت تكليف اإدارة جمارك املنافذ 
الربية باالإ�رشاف على عملية التفويج �التوا�ش���ل 

امليداين �الر�ش���مي على مدار ال�شاعة طوال اأيام 
االأ�ش���بوع،  �عقد اجتماعات د�ري���ة مع االإخوة 
يف جمارك اململكة العربية ال�ش���عودية ال�شقيقة 
لو�شع احللول املنا�ش���بة من اأجل ا�شتيعاب اأكرب 
عدد ممكن من ال�ش���احنات، حيث مت التو�ش���ل 
حللول ق�شرية املدى �شاهمت يف انخفا�ص ملحوظ 
بن�ش���بة 90% من عدد ال�ش���احنات ��ش���اعات 
االنتظ���ار من اأيام اإلى �ش���اعات معد�دة �اختفاء 

طوابري ال�شاحنات ب�شكل �شبه نهائي.
هــل ميكن اأن تطلعنا بتف�ســيل اأكرب 

على هذه احلل�ل؟

لق���د مت العم���ل بنظام )اأ�ش���بقية ��ش���ول 
ال�ش���احنات( �مت تخ�شي�ص م�ش���ارات يف مدينة 
�ش���لمان ال�ش���ناعية مبنطقة احلد كنقطة تفويج 
اأ�لى، بعدها يتم توجيه ال�ش���احنات اإلى النقطة 
الثانية  �هي �ش���احة اجلنبية لل�شاحنات لكي تتم 
عملي���ة فرز ال�ش���احنات، مثل ال�ش���احنات املحملة 
بامل���واد �رشيع���ة التل���ف �ال�ش���ناعات الوطنية 

اجتماعات دورية مع 
الإخوة يف ال�سعودية 

لو�سع احللول املنا�سبة
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�ال�ش���احنات الت���ي تتطلب موافق���ات من جهات 
رقابية اأخرى �من ثم ال�شاحنات العابرة ترانزيت.

ففي اآخر اجتماع مت عقده يف الريا�ص بني 
جمارك مملكة البحرين �جمارك اململكة ال�شعودية 
ال�شقيقة بح�ش���ور رئي�ص اجلمارك معايل ال�شيخ 
حممد ب���ن خليفة  اآل خليف���ة، مت االإتفاق على 
تق�ش���يم اليوم الواحد عل���ى ثالثة فرتات بحيث 
يتم تفويج ال�ش���احنات املحملة باملواد ال�رشيعة 
التلف �امل���واد التي تتطلب موافقات من اجلهات 
الرقابية يف الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 6 �شباحاً 
اإلى ال�ش���اعة 3 م�ش���اًء، �يتم تفويج ال�شاحنات 
املحملة �ش���ناعات �طنية �العاب���رة ترانزيت من 
ال�شاعة 3 م�شاًء اإلى ال�شاعة 9 م�شاًء، �من ثم يتم 
فتح حركة ال�ش���احنات الفارغة �هي من ال�شاعة 9 

م�شاًء اإلى ال�شاعة 6 �شباحاً من اليوم التايل.
هذا بالن�ســبة لل�ساحنات ال�سادرة من 
البحرين فماذا عن ال�ســاحنات ال�اردة 

اإلى البحرين؟

فيم���ا يتعلق بال�ش���احنات ال���واردة باجلانب 
البحريني فق���د مت اإتخاذ اإجراءات جديدة �هي 
توفري موظفي اجلهات الرقابية على مدار ال�ش���اعة 
اعتب���ارًا من تاريخ  يولي���و 2014، �كذلك مت 
تفعيل االأم���ر االإداري رقم 110 ل�ش���نة 2014 
ملع���ايل رئي�ص اجلمارك بتحديد اأربع �ش���اعات 
فقط الإنهاء االإجراءات اجلمركية لل�ش���احنات، �مت 
اإعط���اء مر�نة ل����رشكات التخلي����ص يف توظيف 
املوارد الب�رشية املطلوبة، �زيادة ن�ش���بة الف�شح 
الفوري �باالأخ�ص الب�ش���ائع املعفاة من ال�رشيبة 
اجلمركية ، اإ�ش���افة اإل���ى زيادة ن�ش���بة املعاينة 
مب�ش���تودعات التجار �ال�شماح بتوقيف ال�شاحنات 
التي اأنه���ت اإجراءاتها اجلمركية خارج اجل�رش يف 
�شاعات الذر�ة، �قد اأدى ذلك اإلى انخفا�ص فرتة 
انتظار ال�شاحنات يف ال�شاحة اجلمركية البحرينية 

خالل �ش���هر �احد بن�ش���بة 50%، �تقلي�ص فرتة 
االإنتظ���ار لل�ش���احنات املحملة م���ن757 دقيقة 
اإلى 348  دقيقة ، �العمل جاري للو�ش���ول اإلى 
معدل60 دقيقة. كل هذه العوامل �شاهمت يف 
ان�شيابية حركة ال�ش���احنات الواردة �ا�شتفاد منها 
امل�شدرين �امل�شتوردين �الناقلني من اجلانبني 
�مت الق�ش���اء على الطوابري املرتاكمة يف اجلانب 

ال�شعودي ب�شكل نهائي.

ومــاذا عــن حجــم احلركــة الي�ميــة 
باملنفذ الربي؟

بالن�شبة لل�شاحنات ال�شادرة فيرتا�ح عددها 
م���ا ب���ني )400 – 450( �ش���احنة يومي���اً، اأما 
بالن�شبة لل�ش���احنات الواردة يرتا�ح عددها بني 

)500 – 600( �شاحنة يومياً.
اأما بالن�شبة حلركة امل�شافرين فيرتا�ح عدد 

املركبات ما بني )1200 – 1500( �شيارة.
عمليــة  يف  امل�ســتغرق  ال�قــت  مــا 

اإنهاء اإجراءات تفتي�س ال�ساحنات؟

بالن�شبة لل�شاحنات ال�شادرة ال ي�شتغرق اأكرث 
من )5 دقائق( لت�ش���ديق البي���ان، �التفتي�ص 
اأما بخ�ش���و�ص  ال�ش���احنات.  الع�ش���وائي لبع�ص 
ال�ش���احنات ال���واردة فبموجب االأم���ر االإداري رقم 
110 ل�ش���نة 2014 ملع���ايل رئي����ص اجلمارك 
بتحديد )4( �ش���اعات الإنهاء االإجراءات اجلمركية 
لها، �من يخالف ذلك يرتتب عليه خمالفة �ذلك 

ح�شب النظام املتبع يف املنفذ.
اإدارة جمــارك املنافــذ  تقــ�م  كيــف 

الربية بتاأمني ال�اجهة الربية للبالد؟

تقلي�س فرتة انتظار 
ال�ساحنات املحملة 
من757 دقيقة اإلى 

348 دقيقة

�سئون اجلمارك توفر 
اأحدث اأجهزة الرقابة 

والك�سف ملنع اأية مواد 
حمظورة
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قرابة األف �ساحنة حمملة 
بال�سائع تعرب ج�رس 

امللك فهد يومياً يف 
الجتاهني

باإعتب���ار املنفذ الربي هو خ���ط الدفاع االأ�ل 
ململك���ة البحرين ب���ل يعترب بواب���ة البحرين، 
تقوم �ش���ئون اجلمارك بتوفري الو�ش���ائل الرقابية 
�اأح���دث االأجهزة  منه���ا جهاز االأ�ش���عة �كذلك 
اال�شتعانة ب�شع��بة جن���اح االأثر )k9( املهيئ���ة 
للك�ش���ف عن املواد املتفجرة �املخدرات �غريها 
من املمنوعات باالإ�ش���افة اإل���ى التدريب املهني 

للموظفني.
ل �ســك اأن هذا يتطلب جه�دا كبرية 
يف  العامــل  اجلمركــي  الــكادر  مــن 
معرب ج�ر امللك فهد، فهل هناك 

دور يق�م به العن�ر الن�ســائي �سمن 
هذا الكادر؟

متا�ش���ياً مع تطلعات املجل�ص االأعلى للمراأة، 
�م���ن مبداأ عملي���ة تكاف���وؤ الف��ر����ص قامت اإدارة 
جم���ارك املنافذ الربي���ة �بتوجيه م���ن رئ��ي�ص 
اجلم���ارك معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة بتفعيل د�ر العن�رش الن�ش���ائي حيث مت 

توظيف العديد من الن�ش���اء يف عدة اأماكن منها 
يف الد�رة امل�ش���تندية، �يف ق�ش���م التخلي�ص 
�التفتي�ص الذاتي الن�ش���ائي يف ق�ش���م الركاب، 
باالإ�ش���افة اإل���ى عملية اإ�ش���دار ا�ش���تمارة مغادرة 
املركب���ات يف ق�ش���م اخل���ر�ج، حي���ث اثبنت 
كفاءته���ن يف اإجن���از املهام املوكل���ة لهن يف 

املنفذ الربي.
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جرائم يف » طرود« الربيـــد!
 حو�ر – م�صاعد مالزم / هاله �صالح �لزومان:

على مدى 14 �شاعة يومياً يوا�شل �شباط وخرباء اجلمارك جهودهم ملراقبة وفح�ص 
الط���ر�د الربيدية الواردة �ال�ش���ادرة من �اإلى مملكة البحري���ن، باعتبارهم عيناً من 
العيون ال�ش���اهرة على اأمن البالد، �عندما يذهب اجلميع لال�شتمتاع باإجازاتهم يف 
االأعياد يوا�شلون هم عملهم، حتى ال ترتاكم الطر�د التي تنتظرها �رشكات 
�موؤ�ش�شات جتارية لت�شيري اأعمالها، �حتى ال تتعطل اأي�شاً م�شالح االأفراد.

�يف خالل االأ�شهر الت�شعة االأ�لى من العام 2015، قام ق�شم الطر�د الربيدية 
بفح�ص اأكرث من 31 األف طرد بريدي بعني اخلرباء، �اأ�ش���فرت عمليات الفح�ص 
عن �شبط العديد من الق�شايا �املخالفات، �جنحوا يف منع دخول طر�د 
كانت حتمل متفجرات اأ� اأ�شلحة اأ� خمدرات اأ� ب�شائع �اأد�ية حمظورة، 
�كان���ت قمة جناحاتهم خ���الل الفرتة من 16 اأغ�ش���ط�ص اإلى 17 
�شبتمرب املا�شيني، حيث متكنوا من �شبط 12 ق�شية خمدرات.

خمدرات واأ�سلحة واأدوية ممن�عة وكامريات ملراقبة الن�ساء 
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اإبراهيم عبداللطيف  ال�شيد عبداهلل  يتحدث 
رئي�ص ق�ش���م الطر�د الربيدية ملجلة »اجلمارك« 
عن طبيعة عمله���م، فيقول:نحن كرجال جمارك 
جزء من منظومة متكاملة ت�شعى حلماية املجتمع، 
�ال�شهر على اأمنه �العمل على كف عبث العابثني، 
�نح���ن ندرك اأن عملنا م�ش���ئولية كبرية اأمام اهلل 
�الوطن، �نحمد اهلل اأنن���ا نحظى بدفعات قوية 
للعم���ل �االإجن���از من معايل  ال�ش���يخ حممد بن 
خليف���ة اآل خ�ليفة رئ���ي�ص اجلمارك، �الذي ال ياألو 
جهدًا يف متابعتنا �تلبي�ة احت�ياج��ات الق��ش���م 
م���ن اأج�هزة �خ�����ربات فني�ة الأداء ر�ش���التنا على 

اأف�شل �جه.
�يقول: بعد اأكرث من 31 �شنة من العمل يف 
اجلمارك ق�شيت اأغلبها يف جمارك ج�رش امللك فهد 
منذ افتتاحه، �كذلك العمل حما�رش للع�ش���كريني 
�املدنيني يف معهد التدريب اجلمركي، ت�رشفت 
برئا�شة ق�شم الطر�د الربيدية، �الذي يت�شلم كل 
يوم ع�رشات الط���ر�د الربيدية الواردة اإلى االأفراد 
�ال�رشكات �املوؤ�ش�ش���ات، �كذل���ك يتابع الطر�د 
املر�ش���لة عن طريق مملكة البحرين اإلى كافة د�ل 

العامل.
اأن�اع الطرود

  الط���ر�د التي ترد اإلى الق�ش���م ثالثة اأنواع 
ح�شب نوع الر�ش���وم التي يتم حت�ش���يلها، �هو 
مايرتج���م يف النهاي���ة اإلى �رشعة يف الو�ش���ول، 
فهناك ط���ر�د ممت���ازة �اأخرى م�ش���جالت �طر�د 
عادية، �كل هذه الطر�د حتظى بنف�ص االهتمام 

�املتابعة من رجال اجلمارك.
ففي ال�شاد�ش���ة �شباحاً حت�رش ال�شيارة املحملة 
بالطر�د من اإدارة جمارك املنافذ اجلوية، بوا�شطة 
�شيارة حتمل اإ�شعارًا بعدد الطر�د �بيانات ت�شمل 
جهات االإر�ش���ال �امل�شتقبلني، �يتم التعامل مع 
هذه البيان���ات بدقة قبل ال�ش���ماح باإدخالها اإلى 
الق�ش���م، كما يتم فح�ص االأخت���ام التي حتملها، 
�بيان االأ�زان لتبداأ بع���د ذلك عمليات الفح�ص 
بوا�ش���طة جهاز االأ�ش���عة، �يف حالة ال�ش���ك يف 

حمتوى اأي طرد يتم تنحيته جانباً.
ثم يبداأ كل مفت����ص يف التعامل مع عدد 
من الطر�د يكون م�شئواًل عنها، �ح�رشًا للم�شئولية 
ف���اإن كل موظف لديه ختم خا�ص به يطبعه على 
الطرد الذي قام بفح�ش���ه، �اإذا كان االأمر يحتاج 

فر����ص �رشيبة جمركية على حمت���وى الطرد يقوم 
املفت�ص بتقديرها.

�يقول عبداهلل اإبراهي���م عبداللطيف رئي�ص 
ق�ش���م الطر�د الربيدية:لدين���ا قوائم للمقيدات 
�املحظ���ورات نعم���ل من خاللها، بع�ش���ها خا�ص 
االآخ���ر خا����ص  الزراعي���ة �بع�ش���ها  باملنتج���ات 
باملنتجات ال�ش���حية، �اأخرى خا�ش���ة باالإعالم اأ� 

بوزارة الداخلية.
فلدينا على �ش���بيل املث���ال قوائم باالأد�ية 
املمنوعة اأ� باالأغذية اأ� االأد�ية املحظور دخولها، 
�يف حالة احلاجة ميكننا ا�ش���تدعاء م�ش���ئول من 
اجلهة املخت�ش���ة )الزراعة اأ� ال�ش���حة على �شبيل 
املثال( لفح�ص حمتوى الط���رد �االإقرار مبطابقته 

للقوانني �القواعد املعمول بها اأم ال.

12 ق�سية خمدرات يف �سهر وال�سبو 
واملاريجوانا يف املقدمة
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�يف اأحيان اأخرى قد نحتاج الإر�ش���ال بع�ص 
حمتويات الطر�د الواردة اإلى خمتربات اإدارة االأدلة 
اجلنائية باالإدارة العامة للمباحث �االأدلة اجلنائية، 
اأ� الإدارة مكافحة املخدرات لفح�ش���ها، �اأنا هنا اأ�د 
اأن اأعرب عن خال�ص ال�شكر للعقيد قطامي القطامي 
مدي���ر اإدارة االأدل���ة اجلنائي���ة �العقي���د مبارك 
بن حويل امل���ري مدي���ر اإدارة مكافحة املخدرات 
لتعا�نهما الكبري ��رشعة فح�ص العينات املر�ش���لة 
اإليهما، فهذا التعا�ن ي�شهل مهمتنا يف كثري من 

االأحيان.
�يف حال���ة الكت���ب �املطبوع���ات التي ترد 
اإلينا الأ�ل مرة، نقوم باإر�ش���الها اإلى �زارة االإعالم، 
للقيام بفح�ش���ها �نوجه امل�شتلم للقيام با�شتالمها 
من االإع���الم مبا�رشة توفريًا للوقت �اجلهد، كذلك 
نتابع مع اجلهات امل�شئولة بالثقافة �الرتاث �مع 
�زارة املالية، خا�ش���ة �اأن هناك طر�دًا كثرية ترد 
اإلين���ا �بها عم���الت اأثرية، �عمالت ل���د�ل خمتلفة 
�طوابع للربي���د، �كل جهة تق���وم بعملها �فقاً 
للقوانني املعمول بها، �تقوم بالرد علينا قبل اأن 

نقوم بف�شح هذه الطر�د.
جرائم داخل الطرود

�يتلقى م�شتلمو الطر�د يف العادة ات�شااًل من 
هيئة الربيد يفيدهم بو�ش���ول طر�د خا�شة بهم، 
�يطلب منهم التوجه ال�ش���تالمها، �عند ال�شك يف 

حمت���وى اأي طرد يتم احلر�ص على اأن يتم فتحه 
يف ح�شور �شاحبه، �الذي ي�شاأله املفت�ص عادة عن 
حمتوى الطرد، �التاأكد اأنه املر�ش���ل اإليه ثم تبداأ 
عملي���ة الفتح اأمامه، فاإذا �ج���د به ممنوعات يتم 
حتويله من الكا�نرت االأ�ل ) اأ ( اإلى الكا�نرت الثاين 
)ب( �هو كا�نرت داخلي يتم فيه الفح�ص الدقيق 
بعيدًا عن اجلمهور، �هناك يتم الفح�ص ب�ش���ورة 
اأكرث دقة، �قد يتم عر�ص جزءمن الطرد على جهاز 
الك�شف باالأ�ش���عة، �ال يتم االإكتفاء باجلهاز فخربة 
املفت�ص اأ� �ش���ابط اجلمارك له���ا د�ر كبري، �كثري 
من عمليات ال�شبط متت بف�شل هذه اخلربات التي 

منتلك منها الكثري �احلمد هلل.

�من املمكن اأي�شاً اأن نطلب اال�شتعانة ب�شعبة 
جناح االأثر k9، �الت���ي حتقق كل يوم جناحات 

كبرية يف املنافذ اجلمركية البحرينية.
 �اأ�د اأن اأنتهز الفر�شة الأ�شكر مدير عام االإدارة 
العامة لالأمن �املتابع���ة �مدير عام االإدارة العامة 
للتخلي����ص �التفتي�ص اجلمرك���ي على جهودهم 
الكبرية، �التي اأدت اإلى النجاح يف �شبط الكثري 

من الق�شايا.
خمدرات واأ�سلحة وممن�عات

�ي�شتعر�ص رئي�ص ق�شم طر�د الربيد فيقول: 
يف الف���رتة م���ن اأ�ل يناي���ر 2015 �حتى نهاية 
�ش���بتمرب من نف�ص العام، قمن���ا بفح�ص 6486 
طردًا �ش���ادرًا مبجموع اأ�زان بلغت 11312 كيلو 
جرام، مقابل 25317 طردًا �اردًا مبجموع اأ�زان 
بلغت 35451 كيلو جراماً، اأي اأن اإجمايل الطر�د 
التي تعاملنا معها يف ت�شعة اأ�شهر بلغت 31 األفاً 
�803 طردًا بل���غ جمموع اأ�زانها 46 األفاً �763 
كيلو جراماً.  �يق���ول: يف هذه الفرتة جنحنا يف 
�شبط العديد من الق�شايا الهامة، لعل اأبرزها �شبط 
12 ق�شية خمدرات خالل �شهر �احد يف الفرتة من 

16 اأغ�شط�ص اإلى 17 �شبتمرب.

 طرق خمتلفة لإخفاء »ال�سب�« 
داخل الطرود

�يتابع عب���داهلل اإبراهيم عبداللطيف رئي�ص 

من�سطات جن�سية 
يف لعب الأطفال 
 وكامريات �رسية

يف عالقات مالب�س 
ملحالت املالب�س
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ق�ش���م الطر�د الربيدية بالقول اإن هناك ممنوعات 
كثرية يتم �ش���بطها من بينها املخدرات بال �شك، 
�الت���ي تط���ورت نوعياته���ا كثريًا يف ال�ش���نوات 
االأخرية، �اأكرث اأنواع املخدرات التي يتم �شبطها 
يف طر�د بريدية هي خمدر ال�ش���بو  الذي ي�ش���ل 
على هيئة م�ش���حوق اأ� على هيئ���ة اأ�اين زهور اأ� 
حتى طفايات �شجائر زجاجية يتم طحنها للح�شول 
على امل�ش���حوق، �املاريجوانا �ال�شباي�ص باالإ�شافة 
لكميات من االأقرا�ص املخدرة �بذ�ر القنب الهندي 

) احل�شي�ص(.
لكن هناك ممنوعات اأخرى كثرية كاالأ�ش���لحة 
�املتفجرات اأ� اأد�ات التفجري، �مبجرد �ش���بطها 
يتم اإحالته���ا خلرباء الداخلية لفح�ش���ها، �هناك 
الفيتامينات �املكمالت  االأد�ية املحظورة خا�ش���ة 
الغذائية التي ت�ش���تخدم يف �ش���االت الريا�شة، 
�الت���ي عانين���ا كثريًا حي���ث كنا نر�ش���ل الطر�د 
امل�شبوطة منها لوزارة ال�شحة لفح�شها �كانت تعود 
بر�شائل رف�ص د�ن فتحها، فخاطبناهم لنخربهم 
اأن هذه الطر�د ت�ش���تنفذ جهدًا كبريًا، فاأخرب�نا 
موؤخ���رًا اأن ه���ذه النوعية من العقاقري اأ�ش���بحت 

ممن���وع دخولها م���ن خالل الط���ر�د، �على ذكر 
االأد�ية املمنوعة فقد �شبطنا موؤخرًا عدة اأمبوالت 
حتتوي على من�شطات جن�شية داخل دمى �لعب 

لالأطفال.
�ي�شتطرد قائاًل: قائمة املواد املخالفة للقانون 
التي نقوم ب�ش���بطها كبرية، �لكن ال�شي امللفت 
يف ال�شنوات االأخرية هذه الكامريات ال�رشية، التي 
�ش���بطنا الكثري منها يف طائرات �األعاب اإلكرت�نية 
�داخل �شاعات �قداحات، ��ش���بطنا كامريا �رشية 
داخل مفتاح �ش���يارة �داخل اأقالم، ��شبطنا اأي�شاً 
كام���ريات �ش���غرية داخل عالق���ات املالب�ص التي 

تو�شع يف غرف القيا�ص اخلا�شة بال�شيدات.
ال�سـراء عن طريق النرتنت زاد من 

كمية الطرود

�يك�ش���ف عبداهلل اإبراهي���م عبداللطيف اأن 
ال�رشاء عن طريق االنرتنت زاد من كمية الطر�د، 
�بالت���ايل زاد اجلهد، �يقول اإن���ه يف حالة �رشاء 
االأد�ية �املن�شطات فنحن نر�ش���لها لوزارة ال�شحة 
�ننتظ���ر الرد كونها اجلهة امل�ش���ئولة، ف�ش���ئون 

اجلمارك لي�ش���ت له���ا اأية م�ش���لحة يف منع طرد 
فنحن جهة منفذة، �قرارات املنع يف يد اجلهات 

املعنية يف خمتلف �زارات الد�لة.
عمل مت�ا�سل وجه�د دوؤوبة

�ب�ش���اأن �ش���اعات العمل يقول: نعمل على 
منا�بت���ني االأ�لى من ال�شاد�ش���ة �ش���باحاً �حتى 
الثانية بعد الظه���ر، �الثانية م���ن الثانية حتى 
الثامنة م�ش���اًء، اأما يف االأعياد �العطالت الر�شمية 
فبن���اًء على توجيه���ات معايل رئي����ص اجلمارك 
ال�ش���يخ حممد بن خليفة اآل خليفة، فاإن العمل 
م�ش���تمر يف كل االأعي���اد �املنا�ش���بات الر�ش���مية 
حتى ال تتعطل حركة الطر�د اخلا�ش���ة بال�رشكات 

�املوؤ�ش�شات �باالأفراد.
ثالثة اأ�سهر حد اأق�سى ل�ستالم الطرد

�حول احلد االأق�ش���ى ال�شتالم اأي طرد يقول 
اإن اأق�ش���ى فرتة النتظار ا�شتالم اأي طرد يجب اأال 
تزيد عن ثالثة اأ�شهر، بعدها يتم اإتالفه اأ� بيعه 
يف امل���زاد العلني بعد عر�ش���ه عل���ى جلنة من 

�شئون اجلمارك. 
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تت�سمن اأعمال ال�سيانة الدورية و�سمان انتظام �سري العمل باأمن وي�سـر

 مهام كبرية تنه�س بها �سعبة
نظم املعل�مات يف �سئ�ن اجلمارك

تنه�ص �شعبة نظم املعلومات يف �شئون اجلمارك بد�ر رئي�شي يف �شمان 
ح�شن �ش���ري العمل بانتظام على مدار ال�ش���اعة وعلى اأكمل وجه، وتناط بهذه 
ال�ش���عبة جملة من املهام �االأعمال املتعلقة بالربجميات �التطبيقات �االنرتنت 

�كذلك اأعمال ال�شيانة الد�رية للتاأكد من اأن كل �شيء على ما يرام.
�ترتكز ر�ش���الة ق�شم احلا�شب االآيل يف �ش���ئون اجلمارك على العمل بر�ح 
الفريق الواحد لدعم ر�ؤية اجلمارك من خالل احلث على ا�شتخدام التكنولوجيا 

لتقدمي اخلدمات اجلمركية يف بيئة اأمنه �خ�رشاء.
حممد �أديب

رئي����ص ق�ش���م احلا�ش���ب االآيل يف �ش���ئون 
اجلم���ارك - حممد اأدي���ب يوؤكد حر����ص الكادر 
الفني �التقني املتخ�ش����ص العامل يف ال�شعبة 
على بذل كل جهوده من اأج���ل االرتقاء بالعمل 
اأننا  �تطويره ب�شكل دائم، �يقول »ندرك متاماً 
ركن اأ�شا�ش���ي م���ن عمل �ش���ئون اجلمارك ككل، 
�يتحلون بر�ح الفريق الواحد القادر دائما على 

حتمل امل�شوؤ�لية يف جو من العطاء �االبتكار«.
�ي�ش���يف »ت�ش���ع �ش���عبة نظم املعلومات 
ن�شب اأعينها جملة من االأهداف التي يعمل بجد 
على حتقيقها، من بينها ��ش���ع اال�شرتاتيجيات 
�االأنظم���ة اخلا�ش���ة لتطوي���ر ا�ش���تخدام تقنية 
املعلوم���ات ب�ش���ئون اجلمارك، �االإ����رشاف على 
االإلكرت�نية  �ال�ش���بكات  الربامج  ت�شميم �تطوير 
لرفعة اجل���ودة �االإنت���اج �ت�ش���هيل املعامالت 
بجمي���ع اأق�ش���ام �مناف���ذ اجلم���ارك باململكة، 
�االإ�رشاف على تنفيذ امل�ش���اريع اخلا�ش���ة بنظم 

املعلومات«.
اإ�ش���افة اإلى االإ����رشاف على تق���دمي الدعم 
الفني املتعلق با�شتخدام برامج احلا�شب االآيل، 
�متثيل االإدارة يف االأن�ش���طة الداخلية �اخلارجية 

�شمن اخت�شا�ص ال�شعبة، �توفري تقارير د�رية عن 
منجزات ال�شعبة �رفعها اإلى املعنيني.

�تنه�ص �ش���عبة نظم املعلومات بجملة من 
املهام �االأعمال م���ن بينها التطبيقات �الربامج، 
تطبي���ق )Sharepoint( – لتحوي���ل �ش���ري 
العمل الورقي اإلى اإلكرت�ين يف املكاتب اخللفية 

�االإدارية، �الربامج املطورة داخلياً )مثال: نظام 
احل�شور �االن�رشاف، حفظ ال�شري الذاتية، التاأمني 
�اال�شرتجاع �غريها، اإ�ش���افة اإلى موقع اجلمارك 
االإلكرت�ين على ال�ش���بكة العنكبوتية �ما يتطلبه 

من �شيانة �حتديثات �االأمن املعلوماتي له(.

�من اأعمال ال�ش���عبة اأي��شاً  االت��شاالت، حيث 
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الق�سم يعمل بروح 
الفريق الواحد لتاأدية 
املهام على اأكمل وجه

متخ�س�سون فنيون 
وتقنيون قادرون 

على حتمل امل�سوؤولية 
وتطوير العمل

جتري متابعة ��ش���يانة االت�ش���االت الرابطة بني 
املواقع اجلمركية �مرك���ز املعلومات يف املبنى 
الرئي�ص ل�ش���ئون اجلم���ارك، �ذلك عرب �ش���بكة 
اجلمارك الوا�شعة )WAN(، ��شبكة الال�شلكي، 

.)MPLS( وخطوط
�يو�ش���ح ال�ش���يد اأديب اأن ال�شعبة تعنى 
اأي�شاً باأعمال ال�ش���بكات لناحية املتابعة �ال�شيانة 
لالأجهزة املو�ش���لة لل�ش���بكة �العمل على توفريها 
للموظفني، �يتوزع ذلك على ثالث �شبكات هي 
 ،)LAN( ش���بكة �ش���ئون اجلمارك املعلوماتية�
�م�و�ش���الت ال�ش����ب�كة )Switches(، �اأم����ن 

.)Firewall( املعلومات - اجلدار الناري
�يق���ول »اأما اخل���وادم فتحظ���ى مبتابعة 
��ش���يانة �توفري اخلدمات للموظفني يف �شئون 
 ،AD اجلم���ارك، �ه���ي اخل���وادم الرئي�ش���ية
�خوادم املرا�ش���الت)Exchange( ، �خوادم 
التطبيق���ات  �خ���وادم   ،  )Proxy(االإنرتن���ت
)ITFS،other applications(، �خوادم 

.»)Oracle، SQL( قواعد البيانات
�اأ�ش���اف فاإن �ش���عبة نظ���م املعلومات يف 

 Help( � ش���ئون اجلمارك تقدم الدعم الفني�
Desk( جلميع مواقع �شئون اجلمارك، �ذلك 
�املا�ش���حات  �الطابعات،  احلوا�ش���يب،  ي�ش���مل 

ال�شوئية، �غريها.
اأم���ا الكام���ريات االأمنية فتحظ���ى باملتابعة 
�ال�ش���يانة �توفريها للمخت�ش���ني، �هي كامريات 
املبن���ى الرئي�ش���ي، �كام���ريات مبن���ى املطار، 
�كام���ريات مين���اء خليفة بن �ش���لمان، �كامريات 

ال�شحن ال�رشيع )GLS(، �غريها.
�يختتم رئي�ص احلا�شب االآيل حديثه بالقول 
: اإن �ش���عبة نظم املعلومات ت�شع �شمن اأعمالها 
اأي�شا مركز العمليات اجلمركي لناحية متابعة االأمور 
الفنية �التقنية للمركز، اإ�شافة اإلى بداالت هواتف 
 )USP( اجلمارك، �النظام االحتياطي للكهرباء
ملرك���ز العملي���ات اجلمرك���ي �مرك���ز املعلومات 
العمليات  التكييف ملرك���ز  �اأنظم���ة  اجلمرك���ي، 
اجلمركي �مركز املعلومات اجلمركي �ذلك �شمن 
عمليات املتابعة �ال�شيانة، �اأخريا مركز املعلومات 
اجلمرك���ي يف االأمان���ة العامة ملجل����ص التعا�ن 
اخلليج���ي بهدف الربط مع املرك���ز لتفعيل اآلية 

التحويل االآيل املبا�رش.
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الحتاد اجلمركي لدول »التعاون« خط�ة وا�سعة نح� الحتاد اخلليجي املن�س�د

اإزالة املع�قات اجلمركية وغري اجلمركية 
التي حتد من حركة التجارة بني دول املجل�س
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يف 25 مايو من العام 1981م تو�ش���ل اأ�شحاب اجلاللة �ال�شمو قادة كل من مملكة البحرين، �اململكة العربية 
ال�ش���عودية، �د�لة االمارات العربية املتحدة، ��ش���لطنة عمان، �د�لة قطر، �د�ل���ة الكويت، يف اجتماع عقد يف 
اأبوظبي اإلى �ش���يغة تعا�نية ت�شم الد�ل ال�شت تهدف اإلى حتقيق التن�ش���يق �التكامل �الرتابط بني د�لهم يف 
جميع امليادين ��ش���واًل اإلى �حدتها، �فق ما ن�ص عليه النظام االأ�شا�ش���ي للمجل�ص يف مادته الرابعة، التي اأكدت 

اأي�شاً على تعميق �توثيق الر�ابط �ال�شالت �اأ�جه التعا�ن بني مواطني د�ل املجل�ص.

�على مدى ال�ش���نوات املا�شية اأثمرت اجلهود 
املباركة الأ�شحاب اجلاللة �ال�شمو قادة د�ل جمل�ص 
التع���ا�ن لد�ل اخلليج العربي���ة على الكثري من 
االجنازات التي ينعم بها مواطنو اخلليج العربي، 

�من بينها االحتاد اجلمركي اخلليجي.
�يف االأ�ل م���ن يناي���ر 2003م قرر املجل�ص 
االأعل���ى لالأمانة العامة لد�ل جمل�ص التعا�ن لد�ل 
اخللي���ج العربي���ة يف د�رته الثالث���ة �الع�رشين 
التي عق���دت بد�لة قط���ر مباركة قي���ام االحتاد 
اجلمرك���ي لد�ل املجل�ص، �جرى اإق���رار االإجراءات 
�اخلطوات التي اتفقت عليها جلنة التعا�ن املايل 
�االقت�ش���ادي )�زراء املالية �االقت�ش���اد يف د�ل 
املجل�ص( لقيام االحتاد اجلمركي لد�ل املجل�ص. 
اأ�ش����ص �مفه���وم االحتاد  �ج���رى تعري���ف 
اجلمرك���ي ل���د�ل املجل����ص على اأن���ه »املنطقة 

التي ت�شتبعد فيها الر�ش���وم �ال�رشائب اجلمركية 
�اللوائ���ح �االإجراءات املقي���دة للتجارة بني د�ل 
االحت���اد، �تطبق فيها ر�ش���وم ��رشائ���ب جمركية 
�لوائ���ح جتاري���ة �جمركية موحدة جت���اه العامل 

اخلارجي«.
�يقوم االحتاد اجلمركي لد�ل املجل�ص على 

�ش���بعة اأ�ش����ص هي تعرفة جمركي���ة موحدة جتاه 
العامل اخلارجي ، �نظام »قانون« جمركي موحد، 
�اعتماد لوائح �اأنظمة متماثلة لد�ل املجل�ص يف 
املجاالت ذات ال�ش���لة، �توحيد النظم �االإجراءات 
الداخلي���ة املتعلقة  �االإدارية  �املالي���ة  اجلمركية 
باال�شترياد �الت�ش���دير �اإعادة الت�شدير يف د�ل 
املجل����ص، �نقط���ة دخ���ول �احدة يت���م عندها 
حت�ش���يل الر�ش���وم اجلمركية املوح���دة، �انتقال 
ال�ش���لع بني د�ل املجل����ص د�ن قيود جمركية 
اأ� غ���ري جمركية ، مع االأخ���ذ يف االعتبار تطبيق 
اأنظمة احلجر البيطري �الزراعي �ال�ش���لع املمنوعة 
�املقيدة ، �اأخريا معاملة ال�ش���لع املنتجة يف اأي 

من د�ل املجل�ص معاملة املنتجات الوطنية.
�تعت���رب نقطة الدخ���ول الواحدة م���ن اأهم 
االأ�ش����ص لتكوين االحتاد اجلمرك���ي الأي جتمع 

الحتاد اجلمركي هو 
املنطقة التي ت�ستبعد 

فيها الإجراءات املقيدة 
للتجارة بني دول 

اخلليج العربي
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اقت�ش���ادي، �من اأه���م متطلبات العم���ل بنقطة 
الدخول الواحدة لد�ل املجل����ص اعتبار اأي منفذ 
جمركي بري اأ� بح���ري اأ� جوي لد�ل املجل�ص له 
ارتب���اط بالعامل اخلارجي نقطة دخول للب�ش���ائع 
االأجنبي���ة الأي د�لة ع�ش���و، عل���ى اأن يقوم اأ�ل 
منفذ جمركي لد�ل املجل�ص جتاه العامل اخلارجي 
باإجراء املعاينة �التفتي�ص على الب�ش���ائع الواردة 
الأي من الد�ل االأع�ش���اء، �التاأك���د من مطابقتها 
للم�ش���تندات املطلوب���ة �خلوها م���ن املمنوعات، 
�ا�شتيفاء الر�ش���وم اجلمركية امل�ش���تحقة �عليها، 
�توحيد القيود املفر��شة على الب�شائع امل�شموح 
بدخوله���ا بعد توفر ����روط معينة يف كافة دول 
املجل�ص ، ��ش���ع �شوابط موحدة ال�شترياد �تنقل 
امل�ش���توردات احلكومية �االإعفاءات اخلا�ش���ة التي 

تتمتع باالإعفاء من الر�شوم اجلمركية .
اأما الب�ش���ائع املمنوع ا�شتريادها يف بع�ص 
الد�ل االأع�ش���اء �م�شموح ا�ش���تريادها يف الد�ل 
للد�لة  مبا����رشة  ا�ش���تريادها  فيك���ون  االأخ���رى، 
امل�ش���توردة لها اأ� عن طريق د�لة ع�ش���و ت�شمح 
بدخوله���ا ب����رط ع���دم عبورها لأرا�ش���ي الدول 
االأع�شاء التي متنع ا�شتريادها، �بالن�شبة للب�شائع 
االأجنبية التي ت�ش���تورد داخل د�ل املجل�ص من 
املناطق احلرة، فت�شتوفى عليها الر�شوم اجلمركية 
عند خر�جها من هذه املناطق �تعامل يف تنقلها 

لد�ل املجل�ص االأخرى معاملة الب�شائع االأخرى. 
�يوؤك���د االحت���اد اجلمرك���ي ل���د�ل جمل�ص 

التع���ا�ن لد�ل اخللي���ج العربية عل���ى توحيد 
التعرفة اجلمركية لالحتاد اجلمركي لد�ل املجل�ص 
جتاه الع���امل اخلارج���ي، �على تطبي���ق الد�ل 
االأع�شاء النظام »القانون« املوحد للجمارك لد�ل 
جمل����ص التعا�ن �الئحت���ه التنفيذي���ة �مذكرته 

االإي�شاحية يف جميع اإدارات اجلمارك فيها.
�جرى ال�ش���ماح للمخل�ش���ني اجلمركيني من 
مواطن���ي د�ل املجل�ص مبمار�ش���ة مهنة التخلي�ص 
اجلمرك���ي يف الد�ل االأع�ش���اء �فق���اً ملا �رد يف 
امل����ادة )109( من النظ���ام »القانون« املوحد 
للجم���ارك ل���د�ل املجل����ص التي تعط���ي احلق 
ملواطني د�ل املجل�ص مبمار�ش���ة مهنة التخلي�ص 

اجلمركي بالد�ل االأع�شاء.
��فق���ا لن�ص تاأ�ش���ي�ص االحت���اد فاإنه تعالج 
الق�ش���ايا التي ترتبط ارتباطاً �ثيقاً بعمليات تنقل 
الب�شائع يف د�ل املجل�ص يف االحتاد اجلمركي 
ل���د�ل املجل�ص �العمل بنقط���ة الدخول الواحدة 
على النحو التايل: االإعفاءات احلكومية �االإعفاءات 
�االإعفاءات  الدبلوما�ش���ية،  �االإعف���اءات  اخلا�ش���ة 
مبوج���ب االتفاقي���ات الد�لية ، اإ�ش���افة اإلى توفري 
املعلومات اخلا�ش���ة بال�ش���جل التجاري يف املراكز 
اجلمركية عن���د العمل باالحت���اد اجلمركي لد�ل 

املجل�ص .
�يف ظ���ل االحتاد اجلمرك���ي اخليلجي تتم 
معاجلة مو�ش���وع االإدخال �الت�ش���دير املوؤقت يف 
ظل قيام االحتاد اجلمركي �العمل بنقطة الدخول 

الواح���دة لد�ل املجل����ص �فق االأح���كام الواردة 
يف النظ���ام »القانون« املوح���د للجمارك لد�ل 
املجل�ص، �فيم���ا يتعلق برخ�ص اال�ش���ترياد فقد 
جرى اإلغاء ا�ش���راط احل�شول م�ش���بقاً على رخ�ص 
اال�ش���ترياد عند ا�شترياد اأي �ش���لع عامة الأي من 
د�ل املجل����ص لكونه���ا تتعار�ص م���ع متطلبات 
االحتاد اجلمركي لد�ل املجل����ص �العمل بنقطة 

الدخول الواحدة. 
كم���ا تت���م معاجل���ة الب�ش���ائع الت���ي ترد 
م�ش���تنداتها عن طريق البنوك عند قيام االحتاد 
اجلمركي �العمل بنقطة الدخول الواحدة طبقا ملا 
�رد بالنظام »القانون« املوح���د للجمارك لد�ل 
املجل�ص، فيما يجري ا�شرتجاع الر�شوم»ال�رشائب« 
اجلمركية التي ت�ش���توفى بالتاأمني على الب�شائع 
االأجنبية يف االحتاد اجلمركي لد�ل املجل�ص �فق 

االآلية املتفق عليها يف اطار املجل�ص. 
�ح���دد االحت���اد اجلمرك���ي �ش���وابط اإعادة 
ال�رشائ���ب »الر�ش���وم« اجلمركي���ة على ال�ش���لع 
االجنبي���ة املع���اد ت�ش���ديرها اإلى خ���ارج د�ل 
املجل����ص، حيث يتم اإعادة ال�رشائب »الر�ش���وم« 
اجلمركية على ال�ش���لع االأجنبية املعاد ت�شديرها 
خ���ارج د�ل جمل�ص التعا�ن �ا�ش���رتداد ال�رشائب 
»الر�شوم« اجلمركية امل�شتوفاة عليها �فقا ملا �رد 
يف امل���ادة )16( من الالئح���ة التنفيذية لنظام 

»قانون« اجلمارك املوحد لد�ل املجل�ص. 
�يف ظل االحتاد اجلمركي تعترب د�ل جمل�ص 
التعا�ن يف االحتاد اجلمركي جمموعة اقت�شادية 
�اح���دة �تتعام���ل بالعب���ور »الرتانزي���ت« �فق 
ذلك مع بقية ال���د�ل االأخرى مبوجب االتفاقيات 
الد�لية النافذة، مع عدم التعامل بالنقل بالعبور 
الرتانزيت للب�شائع فيما بني الد�ل االأع�شاء بعد 
قيام االحتاد اجلمركي ل���د�ل املجل�ص، على اأن 
تطبق ال����روط والإج���راءات الفنية ال���واردة يف 
اتفاقية النق���ل بالعبور »الرتانزيت« العربية التي 
ترتب���ط بها ال���د�ل االأع�ش���اء ، �ذل���ك بالتعامل 

بالعبور »الرتانزيت« مع العامل اخلارجي .
�حول هذه النقطة اأي�ش���ا فاإنه ينتهي ��ش���ع 
العبور بالن�شبة للب�ش���ائع الواردة لد�ل املجل�ص 
يف اأ�ل منف���ذ جمركي )بح���ري اأ� بري اأ� جوي( 
�ت�شتكمل اإجراءاتها اجلمركية من معاينة �تفتي�ص 
�ا�ش���تيفاء الر�ش���وم اجلمركية عليه���ا كغريها من 



31الجمـــــــارك

الب�ش���ائع االأخرى ، �يبداأ النقل بالعبور بالن�شبة 
للب�شائع ال�ش���ادرة اأ� املعاد ت�شديرها من اأي من 
د�ل املجل�ص يف ��شع العبور الرتانزيت، من اآخر 
منفذ جمركي )بح���ري اأ� بري اأ� جوي(، �تنتقل 
الب�ش���ائع التي �ردت اأ�ش���ال ل���د�ل املجل�ص يف 
��شع العبور »الرتانزيت« الأي من د�ل املجل�ص 
االأخرى بعد اإمتام اإجراءاتها اجلمركية كغريها من 

الب�شائع االأخرى د�ن اأي معوقات.
اأم���ا الب�ش���ائع التي تخ�ش���ع لقي���ود عند 
ا�ش���تريادها يف اإحدى الد�ل االأع�شاء �فق قائمة 
الب�ش���ائع املقي���دة التي يتف���ق عليها يف د�ل 
املجل�ص، يتم انتقالها من د�لة ع�ش���و اإلى د�لة 
ع�ش���و اأخرى اأ� اأكرث �فق االآلية التي يتم االتفاق 
عليها لتنقل هذه الب�ش���ائع داخل د�ل املجل�ص، 
�التي ت�ش���من ��شولها للد�لة امل�ش���توردة لها اإذا 

كانت طبيعتها تتطلب ذلك.
�اعتمد االحتاد اجلمركي العمل باآلية ت�شهيل 
ان�ش���ياب ال�ش���لع النباتية �احليوانية �احليوانات 
احلية امل�ش���توردة لد�ل املجل�ص �فقاً لل�ش���وابط 

املتفق عليها يف اطار املجل�ص. 
�تطرق اإلى م�شاألة الب�شائع املمنوع ا�شتريادها 
يف بع�ص الد�ل االأع�ش���اء �م�ش���موح ا�شترياده�ا 
يف الد�ل االأخرى، حيث يتم ا�ش���تريادها مبا�رشة 
للد�لة امل�ش���توردة لها، اأ� عن طريق د�لة ع�ش���و 
ت�ش���مح بدخولها ب����رط عدم عبورها لأرا�ش���ي 
ال���د�ل االأع�ش���اء التي متن���ع ا�ش���تريادها، �اأن 
حت�ش���ل الر�ش���وم �ال�رشائب اجلمركي���ة على هذه 
الب�شائع من قبل الد�لة امل�شتوردة لها، �ت�شبح 
هذه االإيرادات من حق الد�لة التي ت�ش���توردها، 
�تبقى خارج احل�شيلة اجلمركية امل�شرتكة لالحتاد 
اجلمركي، �اأن تعمل الد�ل االأع�شاء التي ت�شتورد 
هذه الب�شائع على توحيد ال�رشائب الر�شوم التي 

ت�شتوفى عليها.
�من���ح االحتاد املن�ش���ات ال�ش���ناعية بد�ل 
جمل����ص التعا�ن اإعفاء من ال�رشائب » الر�ش���وم« 
اجلمركي���ة عل���ى �ارداتها م���ن االآالت �املعدات 
�قط���ع الغيار �امل���واد اخل���ام االأ�لية �ن�ش���ف 
امل�ش���نعة �مواد التعبئة �التغليف الالزمة مبا�رشة 
لالإنتاج ال�شناعي �فقا لل�شوابط املتفق عليها يف 
اطار املجل����ص، على اأن يق���وم املنفذ اجلمركي 
يف اأي د�لة من الد�ل االأع�ش���اء باملجل�ص �الذي 

ا�ش���توردت الب�ش���اعة عن طريقه بت�شهيل دخول 
امل�شتوردات التي �ش���درت لها ال�شهادة من اجلهة 

املخت�شة يف اأي د�لة من د�ل املجل�ص.
كما عالج االحتاد ��ش���ع ال�ش���لع املمنوعة 
�ال�ش���لع املقيدة يف ال���د�ل االأع�ش���اء يف ظل 
قي���ام االحتاد اجلمرك���ي ل���د�ل املجل�ص، حيث 
جرى االتفاق على قائمة موحدة لل�ش���لع املمنوع 
ا�ش���تريادها يف جمي���ع الد�ل االع�ش���اء، �قائمة 
موحدة لل�ش���لع املقي���د ا�ش���تريادها يف جميع 
الد�ل االع�شاء، �يكون لكل د�لة قائمتها اخلا�شة 
بها من ال�شلع املمنوعة �املقيدة تراعى من قبل 
بقية الد�ل االأع�ش���اء االأخرى عند انتقال ال�ش���لع 

بني د�ل االحتاد اجلمركي لد�ل املجل�ص. 
�اأقر االحتاد العمل بالبيان اجلمركي املوحد 
)ا�ش���ترياد - ت�ش���دير - اإعادة ت�شدير-ت�شدير 
موؤقت - ترانزي���ت - املناطق احل���رة - الأغرا�ص 
االح�ش���اء( يف جمي���ع اإدارات اجلم���ارك ب���د�ل 
املجل�ص �ذلك يف االأغرا�ص اجلمركية �االإح�شائية، 
�جرى العم���ل على تبني مبداأ االعرتاف املتبادل 
باملوا�شفات �املقايي�ص الوطنية يف د�ل املجل�ص 
�ذلك الى ان يتم ا�شتكمال املوا�شفات اخلليجية 

املوحدة جلميع ال�ش���لع الوطنية �امل�ش���توردة، 
مبا ي�ش���من ت�شهيل حركة ان�ش���ياب ال�شلع داخل 

االحتاد اجلمركي.
كم���ا تطرق االحت���اد اجلمرك���ي بال�رشح اإلى 
كيفية حماية ال�شناعات الوطنية بعد قيام االحتاد 
اجلمرك���ي ل���د�ل املجل�ص مبا يف ذل���ك مكافحة 
االإغ���راق �االإج���راءات االحرتازي���ة �التعوي�ش���ية، 
�اإلى اإجراءات ت�ش���جيل التجارة البينية بني د�ل 

املجل�ص لالأغرا�ص االإح�شائية.
�بذلت د�ل جمل����ص التعا�ن لد�ل اخلليج 
العربية جهودا كبرية خالل م�شرية تطبيق االحتاد 
اجلمركي فيما بينها، �ه���ي تقطف االآن ثمار هذا 
االحتاد الذي اأ�ش���هم يف ت�ش���هيل ان�شياب حركة 
ال�ش���لع ب���ني د�ل املجل����ص، �اإزال���ة املعوقات 
اجلمركي���ة �غ���ري اجلمركية التي حت���د من حركة 

التجارة بينها.

نقاًل عن موقع االأمانة العامة ملجل�ص التعا�ن لد�ل اخلليج 
العربية - بت�رشف
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مبادئ  الإدارة الفعالة لالأزمات
التخطيط والتنظيم يف اإدارة الأزمات

�إعد�د: �لعقيد / عبــد�هلل عيـ�صــى �حلـــادي
مديـر �إد�رة �لتنظيــم و�لتطـويــر �لإد�ري

وز�رة �لــــد�خـــلــيـــــة

ُتّع���رف هيئة اإدارة الطوارئ الفدرالية بالوالي���ات املتحدة االأمريكية االأزمة كما يلي 
»اأي حدث �ش���واء اأكان طبيعياً اأ� من �شنع االإن�شان، اأ� اأي اإ�شطرابات مدنية اأ� اأي 
حادثة اأخرى تت�شم باأنها غري طبيعية اأ� ذات طبيعة حادة تهدد اأ� تت�شبب بالفعل 
يف خ�ش���ارة اأر�اح املدنيني اأ� اإ�ش���ابتهم اأ� يف �رشر كبري للممتلكات �تتطلب اإتخاذ 
تدابري غري عادية حلماية االأر�اح �تلبية االإحتياجات االإن�ش���انية عال�ة على اإ�شتعادة 

الو�شع ال�شابق عليها«.
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اأ�ش���ا�ص االإدارة الفعال���ة لالأزم���ة يف  يكم���ن 
جمموعة من املبادئ العاملة التي يجب اأن تطبق 
قبل �قوع احل���دث �اأثنائه �بع���د �قوعه، حيث 
اأن االإدارة الفعال���ة لالأزم���ة تعت���رب اأكرث من جمرد 
االإ�ش���تجابه ال�رشيعة على الرغم من اأن االإ�شتجابه 
االأ�لية ملعظم االأزمات تت�شم بردة الفعل، �تت�شمن 
اإدارة االأزمة تدابري ميكن توقعها �التي مُّتكن رجال 
ال�رشط���ة يف بع�ص احلاالت من منع �قوع احلدث 
�يف بع�ص احلاالت االأخرى متكنهم من تن�ش���يق 

االإ�شتجابات للحدث �ال�شيطرة عليه.
�تكون نتيج���ة هذين االإجرائني اإما الق�ش���اء 
على خط���ورة املوقف اأ� على االأق���ل التخفيف من 
حدته، ه���ذا �يعمل املدير�ن الفعال���ون لالأزمات 
احلادة على »ثالث مراحل زمنية«، فبينما يقومون 
على اإدارة احل���دث، يقومون بتقيي���م االإجراءات 
التي اتخذ�ها، �يتخذ�ن اإجراءات �رش�رية يف هذه 
اللحظ���ة، �يتوقعون االإجراءات التي �ش���يحتاجون 
اإل���ى اإتخاذها يف امل�ش���تقبل. �فيما يلي جمموعة 

من املبادئ املتفق عليها �التي حتكم االأزمات:
م�اجهة ال�اقع 

ُيعتقد خطاأ اأن االأزمة تت�ش���ل ب���د�ل معينة 
فقط، اأ� االأ�شواأ من ذلك، قد تعترب م�شكلة �شخ�ص 
اآخر، �على م�ش���ئويل ال�رشط���ة اأن يتعلموا التفكري 
امل�ش���تمر �املنظ���م يف االأمور اخلاطئ���ة التي من 
املمكن اأن حتدث اأ��ش���وف حت���دث، فعليهم اأن 
يقيّم���وا بواقعية املجاالت املعر�ش���ة للخطر �ذلك 
بهدف اإعداد اأنف�ش���هم ب�ش���كل اأف�ش���ل ملجابهة 
االأزم���ات، �عال�ة عل���ى ذلك، عليه���م اأن يقيّموا 
موارده���م �قدرتهم عل���ى اإدارة االأزمات، فمواجهة 
ه���ذه الوقائع، �ش���وف ميكن ال�رشطة اأن ي�ش���عوا 
اأ�ش���اليب يف االإدارة متنع �قوع االأزمات �تعدهم 

ملجابهتها �االإ�شتجابة لها .
و�سع ال�سيا�سات 

تعترب ال�شيا�ش���ات �التوجيهات املكتوبة التي 
ت�ش���ع االإطار العام الإ�شتجابة قوات االأمن جتاه اأزمة 
معينة، �تعد ال�شيا�ش���ات كذل���ك اخلطوة االأ�لى 
الهام���ة نحو خلق نظ���ام فع���ال الإدارة االأزمة على 
جميع م�ش���تويات احلكومة. �ت�ش���مح ال�شيا�ش���ات 
اجليدة لل�رشطة اأن ت�ش���ع اأهدافاً عامة �اأهدافاً اأكرث 
حتديدًا ميكن حتقيقها �الو�شول اإليها، كما تعترب 
ال�شيا�شات االأ�شا�ص لو�شع خطط العمل �التي تعمل 

على توفري اإ�ش���تجابة منظمة يف الوقت املنا�ش���ب 
لالأزمات التي حتدد االأر�اح �املمتلكات.

التخطيط والتن�سيق

حتتاج االإدارة الفعال���ة لالأزمات اإلى التخطيط 
�التن�شيق امل�ش���تمرين قبل �قوع االأزمة �اأثنائها. 
�يعت���رب التخطيط مبا يف ذل���ك تقييم املجاالت 
املعر�ش���ة للخطر، �تعريف االأهداف العامة �االأكرث 
حتدي���دًا، �ح�رش املوارد املتوف���رة، �توفري مكّون 
لتق���دمي املعلومات للجمهور، ���ش���ع خطة مركزة 
�مكتوب���ة من املكون���ات الهام���ة الإدارة االأزمة. كما 
اأنه يعترب ��ش���ع االأنظم���ة �التكتيكات اجلديدة، 
�تفوي����ص  للمعلوم���ات  الفع���ال  �االإ�ش���تخدام 
امل�شئوليات �ال�ش���لطة من املكونات االأخرى الهامة 

لربنامج اإدارة االأزمات.
اختيار اأفراد العمل وتدريبهم

يعترب اإختيار العاملني على م�شتوى عايل من 
الكفاءة �احلما�ص للعمل �ش���من ف���رق اإدارة االأزمات 
اأمرًا هاماً من اأج���ل النجاح �التغلب عليها، �يعترب 

التدريب على نف�ص القدر من االأهمية:
م���ن  التدري���ب  يتك���ون  اأن  يج���ب  اأ�اًل:- 
تدريبات خا�ش���ة لالأفراد الذين �ش���يعملون �شمن 
فرق الإ�ش���تجابة للأزمات، وكذلك لل�ش���باط الذين 
�ش���يعملون على تن�ش���يق جهود االإ�ش���تجابة من 
مواقع القيادة، كما اأنه من ال�رش�ري اإقامة تدريبات 
م�شرتكة بني العاملني يف مواقع القيادة �اأع�شاء 

فرق االإ�شتجابة لالأزمات.
ثاني���اً:- يج���ب اأن يتلقى جمي���ع العاملني 
الذين �ش���توؤثر عليه���م االأزمة تدريباً عل���ى اإدارة 
االأح���داث احلرجة، ��ش���يكون ه���ذا التدريب عاماً 
غري اأنه يج���ب التاأكد على اأن يكون جلميع اأفراد 
ال�رشطة د�رًا يف االإ�شتجابة لالأزمات �ا�شعة النطاق، 
�اإن تدريبهم على نف����ص القدر من اأهمية تدريب 
املتخ�ش�ش���ني، كما يجب اأن يك���ون التاأكيد على 
م�شئوليات الفرق االأ�لى يف االإ�شتجابة من العنا�رش 

الهامة يف التدريب.
احت�اء ال�رر

يعد اإحت���واء ال�رشر، اأ� ما يطل���ق عليه اأحياناً 
التحكم يف ال�رشر، عن����رشًا هاماً يف اإدارة االأزمات، 
فعندم���ا يقوم اأحد االإرهابي���ني بتفجري قنبلة يف 
اأحد املطارات، ميكن قادة اإدارة االأزمات اأن يّحد�ا 

من ال�رشر عن طريق اإطفاء حرائق مرتبطة باالإنفجار 
اأ� ع���ن طريق نقل النا����ص بعيدًاعن احلطام، كما 
�ش���يعملون علي اإحتواء ال����رشر العاطفي املتعلق 
بالعالق���ات بني اجلمهور، �يتم ه���ذا االإحتواء من 
خالل اإ�ش���تجابة �رشيعة للطوارئ �الرعاية اخلا�ش���ة 
بال�ش���حايا �اأ�رشهم، �بالعاملني باملطار، �اجلمهور. 
اأم���ا يف حالة االإ�ش���طرابات املدني���ة اأ� املظاهرات 
العنيفة، على ال�رشطة اأن ت�ش���ع ح���د�دًا للتاأكد 
من منع من يرغب���ون يف اإحداث اأ�رشار للمجتمع 
من عمل ذلك، كما يت�شمن اإحتواء ال�رشر االإ�شتجابة 

لالآثار احلاده للحدث �التخفيف من حدته.
التغلب على امل�قف

�عن���د احتواء ال����رشر، يكون اله���دف التايل 
ه���و التغلب على احلدث بنج���اح، �تختلف درجة 
النجاح تبعاً لطبيعة احلدث، �ذلك عن طريقني 

اأحدهما حتا�شي التكرار �الثاين تقييم االأداء.
�عند احلديث عن حتا�شي التكرار ميكن القول 
اإن اأ�ل مهمة بعد �قوع احلدث هي حتا�شي تكراره 
�عادة ما ميكن منع حد�ث االأحداث التي يت�شبب 
فيها االإن�ش���ان من خالل حتليل االأزمة بعد �قوعها 
���شع برامج فعالة �اأخذ املبادرة. �عادة ما يكون 
ال�شوؤال االأ�ل الذي يطرح بعد اإنتهاء االأزمة هو »ما 
الذي ميكننا اأن نفعله ملنع حد�ثه مرة اأخرى؟«. 
�ياأتي على نف�ص الدرجة من االأهمية �شمن مهام ما 
بعد االأزمة ثم تقييم جمهودات االإ�ش���تجابة لالأزمة 
�اإتخ���اذ اخلطوات الالزمة لتقييم مواطن ال�ش���عف 
�االأخط���اء التي اأُرتكبت �الق�ش���اء عليها قبل �قوع 

احلدث التايل، �ماهي الدر��ص امل�شتفادة ؟
اأما بخ�ش���و�ص تقييم االأداء فاإنه يعد التقييم 
امل�شتمر الإ�شتجابة املنظمة لالأزمات من االأمور الهامة، 
حيث ي�شاعد التقييم املو�شوعي الأداء فرق االأزمات 
�االإدارة يف مواجهة االأزم���ة على تعزيز االإمكانيات 
التنظيمية. �يعد تقييم االأداء اأثناء التدريب على 
نف�ص الدرجة من االأهمية، حيث اأن التدريب ي�شمح 
لق���ادة ال�رشطة بالوق���وع يف اأخط���اء يف مناخ ال 
يت�شم بالتهديد، كما ي�شمح لهم باختبار عدد من 
احللول، كما يجب توفري اآليات التغذيه العك�ش���يه 

يف نظام تقييم االأداء.
مراحل الأزمات

يجب اأن يكون قادة اإدارة االأزمات على دراية 
مبراح���ل االأزم���ات �ميكنهم التع���رف عليها، �مع 
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االأ�ش���ف، يعتقد الكثري من امل�ش���ئولني اأن مراحل 
االأزمة تقع بني حلظة �قوعها �بني ن�رش ال�ش���حف 

لعنوان يقراأ »اإنتهت االأزمة«.
�يف �اقع االأمر، قد تبداأ االأزمة قبل اأن يعرف 
عنها م�ش���ئولوا ال�رشطة اأ� اجلماهري مبدة طويلة بل 
�قد تنتهي بعد توقف االإعالم عن الت�ش���ا�ؤل عنها 
مب���دة طويلة، �فيما يلي اخلم����ص مراحل املتعلقة 

باالأزمة:
املناخ الذي ي�سبق الأزمة

يعد فح�ص املناخ الذي ي�ش���بق �قوع االأزمة 
اأمرًا �ش���عباً، �يف العديد م���ن احلاالت قد ترجع 
البذ�ر االأ�لي���ة حلدث معني اإلى اأع���وام عديدة 
م�ش���ت، �باالإ�ش���افة اإلى ذلك، قد توؤدي اأحداث 
جديدة اإلى زيادة احتمالية حد�ث اأزمة. كما اأنه قد 
ينتج عن الف�ش���ل يف فح�ص هذا املناخ اأال يكون 

قادة ال�رشطة م�شتعدين ملواجهة احلدث.
دورة التحذير

يجب اأن تكون ال�رشطة خالل هذه املرحلة على 
دراي���ة بالعوامل التي قد توؤدي اإلى زيادة �ش���وء 

مناخ االأزمة، �من �شمن هذه العوامل الن�رش اجليد 
عن حدث �شلبي تكون ال�رشطة طرفاً فيه، كما يعد 
ال�ش���دام املتزاي���د بني ال�رشط���ة �املواطنني من 
العوامل االأخرى. لذا فاإن الدراية يف هذه العوامل 
�غريه���ا من االأمور ميكن اأجهزة ال�رشطة من االإعداد 

ملواجهة االأزمة بل �منعه من الوقوع.
الأزمة

�من املمكن اأن تقع االأزمة بل ��ش���وف تقع 
على الرغ���م من جميع املجه���ودات التي يبذلها 
ق���ادة ال�رشطة،�اإذا كان هناك اإلتزام���اً كاماًل باإدارة 
االأزمات، ف�شتكون ال�رشطة يف موقع اأف�شل ملعاجلة 

احلدث عند �قوعه بكفاءة �فاعلية.
املرحلة النتقالية

تعد املرحلة االإنتقالي���ة على درجة عالية من 
االإ�ش���تثارة، فعلى الرغم من التغلب على احلدث، 
غ���ري اأنه يظل املناخ املتواجد غري م�ش���تقر، حيث 
اأن العواط���ف ما زالت متقدة �عل���ى الرغم من اأن 
املواطنني ق���د يبد� عليهم الهد�ء، غري اأنه تظل 
هناك درجة عالية من الغ�ش���ب �عدم الر�ش���ا حتت 
هذا املظهر. لذا يجب عل���ى ال�رشطة اتخاذ احلذر 

عند التعامل مع اجلمهور خالل املرحلة االإنتقالية، 
�يف نف����ص الوقت، يجب التاأك���د من �جود موارد 
كافية ميكن ح�شدها فورًا يف حالة اإنفجار االأزمة مرة 

اأخرى.
املناخ الذي يعقب الأزمة

�يجب على م�ش���ئويل ال�رشطة اأثن���اء املرحلة 
االأخ���رية �ه���ي مرحل���ة »املن���اخ ال���ذي يعقب 
االأزمة«اإجراء تقييم دقيق للحدث �حتليل مواطن 
امل�ش���اكل يف كل م���ن اإ�ش���رتاتيجيات منع �قوع 
احل���دث �االإعداد له���ا �العمل عل���ى تقومي هذه 
امل�ش���اكل، ثم يبداأ م�ش���ئولوا ال�رشط���ة يف النظر 
للعوامل اخلارجية، حيث يجب اإ�ش���تعرا�ص العالقة 
بني ال�رشط���ة �املواطنني، �كذل���ك العالقة بني 
ال�رشط���ة �غريها م���ن االأجهزة احلكومي���ة �هيئات 
القط���اع اخلا�ص. كم���ا يجب اتخ���اذ خطوات نحو 
حت�ش���ني العالقة م���ع املجتمع �كذل���ك تعزيز 
التعا�ن امل�ش���تمر مع الهيئ���ات احلكومية �هيئات 
القط���اع اخلا�ص االأخ���رى. �اأخريًا ، يج���ب مقارنة 
املن���اخ الذي �ش���بق االأزمة باملن���اخ الذي يعقب 

االأزمة.



35الجمـــــــارك

عمليات اإدارة الأزمات

تع���د االأزمات اأكرب اإختبار لق���درة ال�رشطة على 
االإ�ش���تجابة لهذه االأحداث ب�ش���كل حمرتف، �نظرًا 
لطبيعة االأزم���ة، يجب االإعداد اجليد لها م�ش���بقاً 
�قب���ل �قوعها. �مت���د عملي���ة اإدارة االأزمات قادة 
ال�رشطة باالأ�شاليب املنظمة لبدء االإعداد لالإ�شتجابة 
لالأزمات �يف النهاية حتديد اأ�شلوب التعامل معها.

�تتكون عملية اإدارة االإزمات من �ش���تة عنا�رش، 
�ه���ي تكوين ال�شيا�ش���ات، �التخطيط، �التدريب، 
�التنفيذ، �التحليل، �التغذية العك�ش���ية. �تعد 
جميع هذه العنا����رش ذات عالقة متبادلة �تعتمد 

على بع�شها البع�ص اأثناء عملية اإدارة االأزمة .
 هيكل اإدارة الأزمات

عند ��ش���ع هيكل الإدارة االأزمات، يجب ��شع 
املفاهيم التالية يف االعتبار:

القي���ادة �ال�ش���يطرة:من املمك���ن اأن يوؤدي 
اجلدل فيما بني ال�ش���باط اأثناء احلدث فيما يتعلق 
مب�شائل القيادة اأ� امل�شئوليات الفردية اإلى التاأخري 
غري املرغوب يف االإ�ش���تجابة اإلى �حدات املوقع، 
لذا يجب اأن تكون حد�د ال�ش���لطة �ا�شحة �متفق 
عليها ، �كذلك يجب الرتتيب امل�شبق فيما يتعلق 
القرارات  باإتخاذ  بامل�ش���ئوليات املحددة اخلا�ش���ة 
االإ�شرتاتيجية �التكتيكية كما يجب اأن تكون معدة 

للتنفيذ يف حالة �قوع احلدث.
�اأثناء احلدث، يقوم قائد مركز القيادة باإتخاذ 
القرارات االإ�ش���رتاتيجية، �يت�ش���من ذلك حتديد 
املوارد التي �ش���وف تخ�ش����ص ملواجهة امل�ش���اكل 
املح���ددة، كما ي�رشف قائ���د املوقع على القرارات 
التكتيكية اخلا�ش���ة بكيفية حتقيق االأهداف التي 
��شعها مركز القيادة. �ي�ش���اعد التخطيط امل�شبق 
يف الق�شاء على اأية نزاعات غري �رش�رية كما ي�شمح 
للقياده برتكيز جمهوداتها على امل�شكلة احلقيقية.
االأداء كفريق �احد:�شوف تت�شم عنا�رش فريق 
اإدارة االأزم���ات بقدرات �خربات تنفيذية متعددة، 
�عادة ما �ش���يكون هناك ف�شل مكاين فيما بينهم، 
ل���ذا يجب اأن يفه���م جميع االأف���راد �املجموعات 

داخل الفريق ما يلي بكل ��شوح:
•��الظر�ف �الن�ش���اطات التي توؤدي اإلى م�شاركتهم 

يف �رشعة االإ�شتجابة لالأزمة .
•��االأد�ار الفردية �امل�شئوليات التي �شتوكل اإليهم 

يف االإ�شتجابة للحدث .
•��اأد�ار االأع�ش���اء االآخري���ن داخ���ل الفريق �كيف 

�شيتعاملون مع هوؤالء االأفراد �املجموعات .
�سـرعة اتخاذ القرار

يجب تق�شري املدة التي عادة ماتكون مقبولة 
يف الظر�ف العادية الإتخ���اذ القرار �التنفيذ خالل 
فرتات احلدث، �يتطلب ذلك عادة اأن يتخذ هيكل 
اإدارة االأزمة القرارات مع توفر اأقل املعلومات �اأحياناً 
د�ن �جود اأية معلومات، عال�ة على ذلك، يجب 

اأن يقوم الهيكل باالآتي:
•��احلد من احلواجز االإدارية التي تقف يف �شبيل 

تدفق املعلومات �االإت�شاالت .
•��الق�ش���اء على امل�ش���تويات التنظيمية الطبيعية 
حي���ث ال تلعب د�رًا هام���اً يف التغلب على اأزمة 

مرتقبة .
اأنظمة لتح�شني م�شتوى تدفق املعلومات  •��خلق 

�دقتها جلميع مكونات فريق اإدارة االأزمات .
•��تفوي�ص امل�شئولية �ال�شلطة اإلى اأدنى امل�شتويات 

املمكنة .
املرونة

يجب اأن يكون لدى هيكل اإدارة االأزمات القدرة 
على االإنتقال ب�شال�ش���ة من التعام���ل مع الطوارئ 
املحد�دة اإل���ى املبادرة �االإيجابي���ة يف التعامل 
مع االأحداث املحتمل �قوعها، ثم اإلى االإ�ش���تجابة 
ال�رشيعة يف حالة �ق���وع اأزمة. كمايجب اأن يكون 
لديه الق���درة على التّكي���ف من اأجل االإ�ش���تجابة 
االأف�ش���ل حلدث معني يكون م���ن املحتمل تطوره 
لي�ش���بح اأزمة، كما اأن الهيكل يك���ون دائماً نقطة 
بداية الإ�ش���تجابة مبدئية ميكن تعديها خالل فرتة 

التعامل مع االأزمة.
خط�ات تط�ير هيكل اإدارة الأزمات

ال يوجد منوذج لتطوير الهيكل االأمثل الإدارة 

االأزمات، حيث اأن كل هيكل يعك�ص �ش���مات االإدارة 
التي تقوم على تطوي���ره. �على الرغم من ذلك، 
ميكن اللجوء اإلى اخلطوات العامة التالية يف ��شع 

�تطوير هيكل الإدارة االأزمات :
�العمليات  ل���الإدارة  �م�ش���ئوليات  اأد�ار  •��حتديد 

اخلا�شة بهذا الهيكل .
•��جتمي���ع عنا�رش جميع م�ش���تويات االإ�ش���تجابة 

�ملىء هذه االأد�ار .
•��ت�ش���ميم الهيكل لتكامل جمي���ع هذه املكونات 

بكفاءة .
•�توثيق الهيكل .

•��اإختبار �تقييم االأد�ار �امل�شئوليات �الهياكل.
حتديد اأدوار لالإدارة والعمليات

تعك�ص اأد�ار االإدارة �اتخاذ القرار لكل م�شتوى 
م���ن م�ش���تويات القي���ادة التحول من االإ�ش���تجابة 
التكتيكية على م�ش���توى املوقع اإلى االإ�ش���تجابة 

االإ�شرتاتيجية على م�شتوى مركز القيادة .
�يج���ب اأن تلبى م�ش���ئوليات العمليات داخل 
كل م�ش���توى باملنظمة املتطلب���ات �معايري االأداء 
ال�رش�ري���ة الإدارة االأزم���ات . كما يج���ب اأن تعك�ص 
االأد�ار �امل�ش���ئوليات ق���درة العامل���ني على اإدارة 
االأزمات على االإ�شتجابة، �يعتمد ذلك على مايلي:

•��اأ�شلوب اإدارة القيادة ) على �شبيل املثال املركزية 
مقابل الالمركزية (. ��شيوؤثر االأ�شلوب على درجة 

قوة االإدارة املتوفرة الأي جزء من القيادة .
•��الهي���اكل التنظيمية القائمة، �الت���ي توؤثر على 
العاملني �املوارد �االإمكاني���ات التي يوفرها اأي 

جزء من االإدارة .
•��احل���دة املتوقعة لعواقب اأزم���ة معينة ) �التي 
�شتوؤثر على درجة التدخل التنفيذي املطلوب(.

•��املخاطر التي من املمكن اأن ت�ش���بب يف �قوع 
اأزمة للقيادة .

التــدريبالتخـطيطتك�ين ال�سيا�سة

التحليل التغذية العك�سية

ر�سم بياين لعمليات اإدارة الأزمات

التـنفـيذ
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•��حج���م �ن���وع التدريب الذي مين���ح يف اإدارة 
االأزمات �االإ�شتجابة لها .

اأم���ا يف حتديد االأد�ار �امل�ش���ئوليات ، يجب 
على القيادة اأن ت�ش���ع يف اإعتباره���ا احلاجة اإلى 

ال�رشعة �املر�نة داخل الهيكل.
جتميع مك�نات الهيكل

عند حتديد اأد�ار �م�ش���ئوليات اإدارة االأزمات، 
ميكن جتميع جمموعات االإ�ش���تجابة لكل م�شتوى 
من م�شتويات القيادة للقيام بهذه االأد�ار، �يعتمد 
حجم هذه املجموعات عل���ى دميوغرافية، �ثقافة، 
�هي���كل قيادة ال�رشطة، �يجب اأن يت�ش���من هيكل 

اإدارة االأزمة كحد اأدنى املكونات التالية :
•��مكون قي���ادي ق���وي للتاأكد م���ن اأن القرارات 

االإ�شرتاتيجية تتحول اإلى عمليات تكتيكية.
•��مكون يقوم على االإت�ش���ال لالإ�ش���تجابة باأ�شلوب 
من�ش���ق لالأزمة املرتقبة، مع االإ�شتمرار يف اإدارة 

�دعم الن�شاطات احلكومية االأ�شا�شية .
•�اإخطار مبكونات الدعم �الوعي العام .

•�مكونات اإدارية، �فنية، �لوج�شتية .
•��مك���ون قوي �عل���ى درجة عالية م���ن التدريب 

لل�شمان االإكتمال الناجح للمهام املوكلة .

 يجب اأن يت�سمن مك�ن اإدارة الأزمات ما يلي:

•�االإدارة .
•�الدعم الفني �اللوج�شتي.

•�االإخطار، �االإت�شال �دعم االإدارة .
تكامل ال�ستجابة لالأزمات

من امله���م جدًا اأن يكون ل���دى هيكل اإدارة 
االأزم���ات اجلديد الق���درة على االإ�ش���تجابة بكفاءة 
�فاعلي���ة له���ا، �ل�ش���مان ذلك، يجب اأن يو�ش���ح 
ت�شميم الهيكل كيف �شيتم التفاعل داخل الهيكل 

ليكون كما يلي:
•��راأ�ش���ياً، ما بني امل�ش���تويات احلكومية، �امل�ش���توى 
املحلي، كما يجب اأن تتنا�ل اإجراءات التكامل الراأ�شي 
كيف ميك���ن لالأطراف الوظيفية على م�ش���توى معني 
اأن تن�ش���ق مع االأطراف الفردية على م�ش���توى اآخر، 
كما يجب اأن يكون هناك تو�ش���يف دقيق للم�شئولية 
�ال�شلطة على كل م�ش���توى، �اأخريًا، يجب اأن يكون 

هناك ف�شل �ا�شح لل�شلطة �مكونات العمليات .
•��اأفقي���اً، بني االأفراد �املجموعات امل�ش���اركة يف 

اإدارة االأزمات على م�شتوى معني .
•��داخ���ل اجله���ات احلكومي���ة الداعمة، ل�ش���مان 
االإخطار، �الدعم، �الوعي العام بن�شاطات اإدارة 

االأزمات.

ت�ثيق هيكل اإدارة الأزمات

يجب اأن يو�شع �شكل ر�شمي لهيكل �مكونات 
فري���ق اإدارة االأزم���ات لل�رشطة كما يج���ب اأن يكون 
�شمن م�ش���تندات التخطيط �االإر�ش���اد على جميع 
امل�ش���تويات، كم���ا يج���ب اأن تك���ون م�ش���تندات 
التخطي���ط ُتعرّف �تفح�ص بو�ش���وح هي���كل اإدارة 
االأزمات �العمليات. �يجب اأن يت�شمن ذلك ما يلي:

�اأد�اره،  للهيكل ��ظائفه،  •��تو�ش���يف كل مّكون 
�م�شئولياته .

•��تو�ش���يف التكامل �التفاعل ما بني املّكونات مبا 
يف ذل���ك حتدي���د املّكونات الت���ي ميكن اأن 
تتفاعل، مو�ش���حة الوظائ���ف الفردية، �العالقات 
فيم���ا بينه���ا �حتديد مت���ى �كي���ف ميكن اأن 

تتواجد .

اأ� العاملني من  اأ� اخلدم���ات،  •��تعريف املوارد، 
م�ش���توى �احد، )اإدارة، اأ� مكتب( �التي ميكن 
اأن تتوفر لفريق اإدارة االأزمة �كيفية الو�شول اإلى 

هذه املوارد .

�لكي تكون مراجع اأ�شا�شية، �يجب اأن تكون 
جميع اخلطط �امللحقات امل�شدر الكامل للمعلومات 

حول هيكل �برنامج اإدارة االأزمات.
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الختبار والتقييم
�تاأتي اخلطوة االأخرية يف ��ش���ع هيكل اإدارة 
االأزمات لتك���ون اختبار عنا�رش الهي���كل املختلفة، 
��شيت�شمن ذلك مراكز القيادة، �اخلطط املكتوبة، 
�مكونات العمليات، كما يجب اأن يت�ش���من االإختبار 
حماكاة على نطاق �ا�ش���ع �رش�رة التفاعل امل�شتمر 
ب���ني جمي���ع مكونات الهي���كل. �تعد جل�ش���ات 
التدري���ب االأ�لى ج���زءًا �رش�رياً من ه���ذه اخلطوة 
الهامة. �اأخ���ريًا ، �بعد اإختبار االأج���زاء املختلفة، 
يج���ب اأن يج���رى تقيي���م للتدريب، �بن���اء على 
النتائج، يج���ب اأن يتم التعديل ال���الزم لهيكل 

االإدارة لتح�شني االأداء العام.
التحليل

�ميث���ل التحلي���ل اخلط���وة التي يت���م فيها 
اإ�ش���تعرا�ص نتائ���ج التدري���ب اأ� التنفيذ اخلا�ص 
بعملية اإدارة االأزمة احلقيقي���ة ، �يلي ذلك اإبداء 
التو�ش���يات اخلا�ش���ة باإجراء تغي���ري يف اخلطط اأ� 
االإجراءات املوجودة، �ميكن ��شع خطط �اإجراءات 
جديدة لتح�ش���ني االأداء، �تق���وم خطوة التحليل 
باإج���راء فح�ص دقيق لعملية اإدارة االأزمة ككل بدءًا 

من معلومات ال�شيا�شة املو�شوعة.
التغذية العك�سية

تق���وم عملية التغذية العك�ش���ية بالتاأكد من 
اإع���ادة تد�ير املعلومات املنقح���ة من خالل عملية 
التحليل �اإعادتها ثانية اإلى مرحلتي �شياغة ال�شيا�شة 
�التخطيط، �توؤكد عملية التغذية العك�ش���يه على 
اأن اإدارة االأزمة جزءًا ال يتج���زاأ من عملية التخطيط 

�االإعداد �التدريب اخلا�ص باالأزمات.
�سنع القرار وعملية اإدارة الأزمات

توؤثر القرارات التي يتخذها امل�ش���ئولني بجهاز 
ال�رشطة اأثناء االأزمات تاأثريًاكبريًا على كل احلوادث. 
اإذ اأن عظم �ش���اأن احلادثة من �ش���اأنه حتفيز قدرات 
قادة ال�رشطة على اإتخاذ االإجراءات ال�شائبة �تطبيق 
عملية اإدارة االأزمات يوؤدي اإلى رفع م�ش���توى اإعداد 
الق���ادة �متكينهم من اإ�ش���دار القرارات ال�ش���ليمة، 
�تتيح عملية اإدارة االأزمات الفر�شة لتطوير التكتيكات 
�اأنظمة املعلومات �االإجراءات التي متد قادة ال�رشطة 
باملعلوم���ات الهامة الت���ي يحتاجون اإليها الإ�ش���دار 
قرارات اأف�ش���ل توؤثر على عملي���ة اإدارة االأزمات �على 

�شنع القرار بطرق خمتلفة، �ت�شمل الطرق االآتية :
التاأكيد على  •����شع خطط �اإجراءات من �ش���اأنها 

ح�شن توزيع االأفراد �املعدات، �من ثم تتيح 
الفر�ش���ة لرتكيز عملية �ش���نع القرار على الق�شايا 

االأكرث اأهمية .
•����شع �شل�شلة من امل�شئوليات القيادية �امل�شئوليات 
التنظيمي����ة املح����ددة للتاأكد من القي����ام بعملية 
�شنع القرار على امل�شتوى الالئق �من اإجراء عملية 

حتديد امل�شئوليات قبل بدء احلدث .
•����ش���ع نظ���ام للمعلومات ل�ش���مان �رشعة تز�يد 
القائمني على �ش���نع الق���رار باملعلومات الوافية 

لالأزمة الإتخاذ القرارات .
االإجراءات �التكتيكات  ال�رشطة على  اأفراد  •��تدريب 
املح���ددة، بحيث تنح�رش اجله���ود يف التعامل 
مع امل�شكالت باأكرث االأ�شاليب املتاحة اأمناً �كفاءة.

خط�ات التخطيط مل�اجهة الأزمة:
هناك عدة خطوات يف عملية التخطيط الفعال 

�التي تت�شمن:
•��تكلي���ف امل�ش���وؤ�ليات م���ن اأجل التع���رف على 

احتياجات التخطيط .
•�تقييم املخاطرة �درجة �رشعة التاأثر .

•�تعريف االأهداف �االإ�شرتاتيجيات .
•��الرتتيب ملجهودات التن�شيق �التخطيط التعا�ين.

•�ت�شجيع اإ�رشاك القطاع اخلا�ص .
•�التاأكيد على ا�شتمرارية اخلدمات احلكومية .

•�تنمية م�شادر التخزين .
•��ت�شميم برنامج خا�ص بن�رش املعلومات العامة .

•��شياغة اخلطة .
الالزمة،  التعدي���الت  �اإدخ���ال  •��اختب���ار اخلطة، 

�اإعادة االختبار مرة ثانية.
التكليف مب�س�ؤولية التخطيط

ال ميك���ن اأن نرتك م�ش���وؤ�لية �جود تخطيط 
ط���ارئ لالأزمة ملح�ص ال�ش���دفة. يج���ب على قائد 
ال�رشطة اأن يوؤكد على كيفية التخطيط مع تكليف 
�ح���دات �اأفراد معني���ني مب�ش���وؤ�لية التخطيط. 

�باالإعتماد على طبيعة اخلطة �هيكل االإدارة.
تقييم املخاطرة وج�انب ال�سعف

يجب اأن تبداأ عملية التخطيط لالأزمة الطارئة عن 
طريق تقييم املخاطر �جوانب ال�ش����عف. ي�شاعد هذا 
التقيي����م يف حتديد اأنواع االأح����داث الطارئة التي 
توجد يف منطق����ه معينة. كما يج����ب اأن ناأخذ يف 
اإعتبارنا اأثناء عملية التقييم للتاريخ املا�شي �اإمكانات 
امل�ش����تقبل، كما يجب اأن تت�ش����من نطاق �ا�شع من 

االأفراد �بالتايل نطاق �ا�شع من املفاهيم .
�يج����ب اأن تتعر�����ص عملية التقيي����م اإلى كل 
م����ن اأن����واع االأحداث العر�ش����ية الت����ي قد حتدث 
)مث����ل اإختطاف طائرة، التفج����ري بالقنابل، الزالزل، 
الفيا�ش����انات، ... اإلخ(، هذا باالإ�ش����افة اإلى اأماكن 
هذه االأح����داث الطارئة )مثل املطارات الرئي�ش����ية، 
املن�ش����اآت احلكومية، �رشكات اخلدم����ات، االأنفاق، 
... اإل����خ( �بعد تعريف االأحداث الطارئة �اأماكنها، 
ميك����ن حتديد اأية هذه االأحداث التي تتطلب خطة 
ر�ش����مية . �مبا اأن تقييم املخاطر �جوانب ال�ش����عف 
يبداأ بالتخطيط، يجب اأن يتم ذلك ب�ش����ورة د�رية 
�م�ش����تمرة �ي�ش����مح ذلك بالتعرف على اأية خماطر 
جديدة اأ� تاأثريات اأخرى قد تطراأ على مدار الزمن.

�بعد حتديد اأن����واع االأحداث الطارئة �اأماكن 
املخاط����ر ال�ش����ديدة، �تكون اخلط����وة التالية هي 
التعريف �التخطي����ط لهذه االأهداف باالإ�ش����افة اإلى 
جتهيز ا�شرتاتيجية للتنفيذ، مبعنى اأب�شط ، يعني 

ذلك ما هو الذي نريد اأن نفعله �كيف نفعله.
اخلال�سة

اإن اأح���د القواع���د الهام���ة يف االإدارة الفعالة 
لالأزم���ات هي »تعل���م كيفي���ة التاأثري عل���ى االأزمة 
�لي�ص فقط االإ�ش���تجابة له���ا«. �يعرف هذا املنهج 
بفل�شفة املبادرة �االإيجابية، حيث اأن القائد املبادر 
�االإيجابي لالأزمة يق���وم بتقييم املخاطر �اإحتماالت 
اخلطر قبل �قوع االأزمة، �ي�ش���ع يف اإعتباره بدائل 
�عواق���ب االإج���راءات املختلفة، كما ياأخ���ذ اإجراءات 
متوقع���ه ليك���ون ل���ه ال�ش���يطرة العظم���ى �يقوم 

بالتخفيف من خطة اخل�شارة �االإ�شابات .
�يعد التخطيط �التدريب امل�شتمرين من اأف�شل 
تدابري املب���ادرة �االإيجابية التي ميكن اأن تتخذها 
ال�رشطة، حيث اأن حتديد امل�شاكل �كذلك حتديد 
احلل���ول الفعالة يجعل املوقف اأف�ش���ل لالإ�ش���تجابة 

الفورية �الفعالة ملختلف االأزمات .
هذا �يعد ��ش���ع اإ�ش���رتاتيجيات منع �قوع 
االأزمة اأحد اجلوانب الهامة ملنهج املبادرة �االإيجابية 
يف اإدارة االأزم���ات، كما ميك���ن اأن يكون للعالقات 
الفعالة ب���ني ال�رشطة �املجتمع اأث���رًا اإيجابياً على 
الدفاع املدين. اإن ح�ش���د املوارد ال�رش�رية حت�شباً 
لوقوع كارثة طبيعية اأ� يت�شبب فيها اإن�شان ي�شمح 
لل�رشط���ة بالتفاع���ل ال�رشيع مع املواق���ف التي قد 
يكون من �ش���اأنها زيادة خطورة امل�شكلة اإذا مل يتم 

مواجهتها فورًا.



الدراسات والبحوث

الجمـــــــارك 38

�نق�شد باملواد اخلطرة �ال�شارة كل ما يوؤثر �شلباً 
على �ش���حة �حياة االإن�ش���ان كاملخدرات �النفايات 
اخلطرة �االأغذية الفا�شدة، �املواد الكيما�ية اخلطرة 
�ال�شموم �املواد امل�شعة �املواد املوؤثرة على طبقة 
االأ�ز�ن �املواد املقلدة التي ت�رش ب�ش���حة االن�شان 

مثل م�شتح�رشات التجميل �الكرميات ... الخ.
اأ�رار تف�ق تهديد الأ�سلحة

لق���د اأ�ش���بحت البيئ���ة �التهدي���دات الت���ي 
تواجهه���ا اليوم حتتل مكانة مهمة �ش���من االأجندة 
الد�لية، فال �ش���ك اأن الق�شايا البيئية تندرج �شمن 
اأ�لويات ال�شيا�ش���ات احلكومية يف كل د�ل العامل، 
فاملخدرات تق�ش���ي على االأف���راد �العائالت د�ن 
ه���وادة، �ته���دد املجتمعات، �كذل���ك االأطعمة 
الفا�شدة، �الد�اء املغ�ش���و�ص، ناهيك عن املواد 
ال�ش���امة �النفايات امل�شعة، �كلها تفوق يف اأ�رشارها 

�اإيذائها االأ�شلحة احلربية.
�يتمثل د�ر �شئون اجلمارك يف منع �مكافحة 
اأ� تقييد دخول تلك امل���واد اإلى البالد من خالل 
املناف���ذ الربية �اجلوية �البحرية، ل���ذا فاإنها تعد 
احلار�ص االأمني الذي يحمي الوطن �املواطن، �من 
اأجل حتقيق هذا الهدف فاإن اجلمارك ت�ش���عى مبا 

لديها م���ن اإمكانيات اإلى تثقي���ف �تدريب جميع 
منت�ش���بيها من خالل الد�رات املكثفة للتعرف على 
تل���ك االآفات ال�ش���ارة �اخلطرة، �العم���ل على رفع 
كفاءة املوظفني يف اأعم���ال الفح�ص �التحري عن 
تلك امل���واد، من اأجل منع دخوله���ا الى البالد، 
�التن�ش���يق مع اجلهات احلكومي���ة املعنية بهذا 
ال�ش���اأن، �مع اجلمارك يف د�ل املنطقة �اجلمارك 
العاملية ك���ون االأخطار البيئية متعددة امل�ش���ادر 
�االأنواع �الت�شبطها حد�د �شيا�شية، �نظرًا الأهمية 
هذا املو�شوع، عملت �ش���ئون اجلمارك على اإن�شاء 
اإدارة املخاطر التي اأ�ش���همت ب�شكل كبري يف منع 

دخول  تلك املواد ال�شارة اإلى البالد. 
مكافحة التهريب دور رئي�س

�فيم���ا يتعلق بد�ر �ش���ئون اجلمارك مبكافحة 
التهري���ب ف�ش���يكون هو ال���د�ر الرئي����ص للجمارك 
م�شتقباًل، اإذ تعترب مكافحة التهريب من امل�شوؤ�ليات 
املهمة التي ت�ش���طلع بها �شئون اجلمارك، �لذلك 
فه���ي تويل مكافحة التهريب العناية الالزمة �ش���واء 
على �شعيد تدريب املوظفني اأ� على �شبيل توفري 
��شائل املكافحة املنا�شبة، فالتهريب ي�شكل تهديدًا 
حقيقياً للمجتمع �االإقت�شاد الوطني �تعمل �شئون 

اجلمارك على مكافحة التهريب بكافة اأ�ش���كاله، فقد 
ا�ش���تطاعت ك�شف واإحباط الكثري من حالت التهريب 

بينها املخدرات �االأ�شلحة �املواد اخلطرة �ال�شارة.
�يعرف مفهوم التهريب ح�شب نظام » قانون« 
اجلمارك املوحد لد�ل جمل����ص التعا�ن اخلليجي 
باأن���ه »اإدخ���ال« اأ� حما�لة اإدخال الب�ش���ائع اإلى 
الب���الد اأ� اإخراجه���ا اأ�حما�لة اإخراجها منها ب�ش���ورة 
خمالف���ة للت�رشيع���ات املعمول بها م���ن د�ن اأداء 
ال�رشائب »الر�ش���وم« اجلمركية كلياً اأ�جزئياً اأ�خالفاً 
الأح���كام املنع اأ�التقييد ال���واردة يف هذا النظام 

»القانون« �االأنظمة �القوانني االأخرى.
حالت بحكم التهريب

��رد بقان���ون اجلمارك املوح���د العديد من 
احلاالت التي تعترب يف حكم التهريب على �شبيل 
املثال: ع���دم التوجه بالب�ش���ائع عن���د االإدخال 
اأ�االإخراج اإلى اأ�ل مركز جمركي، �تفريغ الب�شائع 
من ال�شفن اأ� التحميل عليها ب�شورة مغايرة لالأنظمة 
على ال�ش���واطئ التي ال توجد فيها مراكز جمركية، 
�كذلك احلال بالن�شبة للطائرات، �اكت�شاف ب�شائع 
غري م�رشح عنه���ا يف املنافذ اجلمركية مو�ش���وعة 
يف خمابئ بق�ش���د اإخفائه���ا، �اإخراج الب�ش���ائع 

 �سئ�ن اجلمارك حار�س 
اأمني يحمي ال�طن وامل�اطن  

مكافحة الإرهاب مبنع تهريب الأ�سلحة والذخائر

�إعد�د: �مل�صت�صار �أيوب حممد يعقوب
�صئون �جلمارك

تلعب �ش���ئون اجلمارك د�رًا مهم���اً �ريادياً يف حماية املجتم���ع املحلي �البيئة 
املحلية من االآفات ال�ش���ارة �اخلطرة املحيطة بها، �من اأهم �شور هذه احلماية مكافحة 
التهريب مبختلف �ش���وره �اأ�شكاله. �بعد اأن اأ��ش���حنا يف العدد ال�شابق اأهمية  د�ر 
�ش���ئون اجلمارك يف حماية ال�شناعات املحلية �ت�ش���جيع اال�شتثمار، البد من االإ�شارة 
هنا اإلى اأن )د�ر( �ش���ئون اجلمارك  يف حماي���ة املجتمع املحلي �البيئة من املواد 
اخلطرة �ال�ش���ارة �مكافحة التهريب �االأن�شطة التجارية غري امل�رش�عة ال يقل اأهمية عن  

د�رها االقت�شادي.
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من امل�ش���تودعات �املخ���ازن اجلمركية د�ن بيان 
جمركي، اأ� تقدمي بيانات كاذبة بق�ش���د ا�شترياد 
اأ� ت�ش���دير ب�ش���ائع ممنوعة اأ� مقيدة، اأ� تقدمي 
م�ش���تندات اأ� فواتري كاذبة بق�شد التالعب بالقيمة 

اأ� بق�شد التخل�ص من تاأدية الر�شوم  اجلمركية.
�سالحيات وا�سعة

�يح���ق ملوظفي اجلم���ارك املكلفني مبكافحة 
التهريب، الك�ش���ف على الب�ش���ائع ���شائط النقل 
�تفتي�ص االأ�ش���خا�ص، �تفتي����ص اأي بيت اأ�خمزن 
اأ�اأي حمل �فقاً لالأنظم���ة »القوانني« النافذة يف 
حالة �جود دالئل كافي���ة على �جود مواد مهربة، 
�بعد احل�ش���ول عل���ى اإذن من اجلهة املخت�ش���ة 
تفتي����ص، �لهم احل���ق يف ال�ش���عود اإلى جميع 
ال�شفن �الطائرات املوجودة يف املوانئ �املطارات 
املحلية، �يجوز اإج���راء التحري عن التهريب �حجز 
الب�شائع �حتقيق املخالفات اجلمركية ب�شاأن جميع 
الب�شائع على امتداد اأرا�شي اململكة، �لهم احلق 
يف االإطالع على االأ�راق �امل�ش���تندات �ال�شجالت 
�املرا�ش���الت �العق���ود التجارية �الوثائ���ق اأياً كان 
نوعه���ا، املتعلقة ب�ش���ورة مبا�رشة اأ�غ���ري مبا�رشة 
بالعمليات اجلمركية، ��شبطها عند �جود خمالفة. 
�فيم���ا يتعل���ق باأث���ر التهريب على امل���ال العام، 
يوؤثر التهريب ب�ش���كل  كبري على  مقدار احلا�شالت 
اجلمركية امل�ش���توفاة �املوردة خلزينة الد�لة، كما 
اأن للتهريب اآثار اأخرى تتمثل يف مناف�شة الب�شائع 
املهربة للمنتجات املحلية اأ� للب�ش���ائع امل�شتوردة 
بطرق م�رش�عة بعد اأن مت تاأدية الر�شوم اجلمركية 
عنها بطريقة م�رش�عة، �بالتايل التاأثري على ��شع 
امل�ش���توردين ال�رشفاء الذين يوؤد�ن ما عليهم من 
ر�ش���وم ��رشائب للد�لة �الت�ش���بب بخ�شارتهم، لذا 
فاإن �شئون اجلمارك  لها د�ر كبري يف احلفاظ على 
املال العام من خالل مكافحة التهريب �خا�شة املواد 
ذات الر�شوم الباهظة كال�شجائر �التبغ �امل�رش�بات 

الر�حية.
»اجلمارك« تكافح الإرهاب

�تلعب �ش���ئون اجلم���ارك د�رًا مهماً يف حفظ 
االأمن يف البالد من خالل مكافحة تهريب االأ�ش���لحة 
�الذخائر �منع دخولها للب���الد �مكافحة االإرهاب، 
لذا فاإن �ش���ئون اجلمارك تقف �ش���دًا منيعاً اأما اأي 

حما�لة لتهريب مواد ممنوعة اأ�اأ�شلحة.
�يف الوق���ت الراهن فاإن �ش���ئون اجلمارك يف 

مملك���ة البحرين ب�ش���دد تفعيل �ح���دة مكافحة 
التهريب �تز�يدها بعدد كاف من موظفي املكافحة 
املدربني تدريباً فنياً �ا�شتخبارياً �ع�شكرياً، �العمل 
على تز�يدهم بال�ش���يارات الالزمة �املنا�شبة للعمل 
داخل املدن �املناطق ال�شحرا�ية �على احلد�د، 
��ش���يتم تز�يد الوحدة باالأجهزة املتطورة لتمكني 
رجاله���ا من القي���ام بواجبات املراقب���ة �املطاردة. 
�تعمل �ش���ئون اجلمارك  يف مملكة البحرين على 
تن�ش���يق جهود عملي���ات مكافح���ة التهريب على 
امل�ش���توى الداخلي �اخلارجي �شواء مع القطاعات 
االأمني���ة ذات العالق���ة، اأ� من خ���الل التعا�ن مع 
املنظم���ات �الهيئات املتخ�ش�ش���ة مبج���ال مكافحة 
املخ���درات، كما تعمل على توقي���ع اإتفاقيات مع 
بع�ص الد�ل العربية �ال�ش���ديقة تت�ش���من تبادل 
املعلومات اجلمركي���ة لرفع كفاءة هذه الكوادر يف 

مكافحة التهريب.
تقنيات حديثة

�ت�ش���عى �ش���ئون اجلمارك ملتابعة كل ماهو 

جدي���د يف عامل تقنية االأجهزة احلديثة يف جمال 
اكت�ش���اف املمنوع���ات �املهرب���ات كاأنظم���ة فح�ص 
احلا�يات �ال�شيارات باالأ�ش���عة، اإ�شافة اإلى االهتمام 
الكب���ري  يف �حدة جناح االأثر )K9 ( التي تعترب 
اإح���دى الركائز االأ�شا�ش���ية يف مكافح���ة التهريب، 
�تقوم �ش���ئون اجلمارك بال�شبط �التدقيق الالحق 
�االإط���الع على البيان���ات اجلمركية �امل�ش���تندات 
�ال�شجالت �املرا�ش���الت �العقود التجارية �الوثائق 
اأياً كان نوعها عند �ر�د اأية معلومات موثقة بوجود 
تهرب �ريب���ي، ولزيادة ن�ش���اط وكفاءة املوظفني 
فاإن �ش���ئون اجلمارك الر�ش���يدة ت�ش���عى �ب�شكل 
م�ش���تمر بالعمل على تكرمي املفت�شني من املنافذ 
اجلمركي���ة املختلفة �ذلك جلهودهم يف الك�ش���ف 

عن املخدرات �املمنوعات.
�يف اخلتام فاإن �ش���ئون اجلمارك ت�شع ن�شب 
اأعينها اأن تبقى العني ال�ش���اهرة �ال�ش���د املنيع  
حلماية الوطن من كل من ت�ش���ول له نف�شه امل�شا�ص 

باالأمن �االقت�شاد الوطني.
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نظام )اأفق( ي�سهم يف تفادي الأخطاء عند نقل البيانات

�سئ�ن اجلمارك ت�فر للجهات العليا بيانات 
دقيقة تعينها على اتخاذ القرار ال�سحيح

�إعد�د : �إميان مو�صى �حللو�جي
�إد�رة �ملو�رد �ملالية - �صئون �جلمارك

يف �قت مازالت اجلودة العالية للبيانات االأ�ش���ا�ص املعتمد لر�ش���م ال�شيا�ش���ات 
��ش���نع القرارات من قبل القطاعني العام �اخلا�ص، ج���راء ما ياأتى عن معاجلتها 
من معلومات تتيح اتخاذ قرارات �ش���حيحة، فاإن �ش���ئون اجلمارك تعد من بني 
طليعة اجلهات التي تنبهت اإلى اأهمية �ش���مان جودة البيانات من خالل ا�شتخدام 
التقني���ة احلديثة لنقل البيانات، �هو ماي�ش���مى بالت�ش���غيل االآيل للبيانات الذي 
طبقت���ه اجلمارك يف البحرين من خالل تفعيلها م�رش�ع النافذة اجلمركية الواحدة 
)اأفق(، مما اأدى لتفادي االأخطاء عند نقل البيانات بدءًا من اإعداداملخل�ص البيان 

اجلمركي ��شواًل العتماد جميع بياناته كبيانات التجارة اخلارجية اجلاهزة للن�رش.
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�تع����رف البيان����ات باأنه����ا العنا�����رش التي 
ن�ش����تخل�ص منها املعلومات بع����د املعاجلة، اإذ 
التك����ون مفيدة مبفردها بل تك����ون هي املادة 
اخل����ام للمعلوم����ات، �ذلك ما ميكن ت�ش����بيهه 
بالبرت�ل ال����ذي يكون مادة خام عدمية الفائدة 
يف ح����د ذاتها �الينتفع به����ا اإال بعد حتليلها 
�ا�ش����تقاق املركبات منها، �بالتايل فاإن البيانات 
تبد� يف �شورتها اخلام كالبرت�ل عدمية الفائدة 
اإال بع����د العمل عل����ى حتليله����ا لتحويلها اإلى 

معلومات.
�تنق�ش����م البيانات اإلى نوعني اأ�شا�ش����يني 
هما البيان����ات الرقمية التي تاأخ����ذ قيماً حمددة 
التخرج عنها، �البيان����ات التمثيلية التي تاأخذ 

قيماً عديدة غري حمددة.
�مبنطق االأم����ور فاإنه اإذا كانت املادة اخلام 
للمعلومات غري جيدة �ش����وف نح�ش����ل بالتاأكيد 
عل����ى معلومات غري جيدة لنبن����ي عليها قرارات 
خاطئة بن�ش����ب كبرية، ما يوؤكد �رش�رة اأن تكون 
البيان����ات جي����دة، مبعنى ان تك����ون دقيقة، 
�ش����حيحاً  ارتباط����اً  �مكتملة،�مت�ش����قة،�مرتبطة 
بزمنه����ا ،�موثوق فيها، �ميكن فهمها �ي�ش����هل 

التعامل معها ال�شتخال�ص املعلومات  منها.
�للبيانات- مثلها مثل اأي �ش����يء اعتباري- 

لها خ�شائ�ص يجب ان حتمل اجلودة، �لتحقيق 
جودة البيان����ات يتحتم على امل�ش����وؤ�لني عن 
بناء النظام الذي ت�ش����تقى منه البيانات مراعاة 
كيفية زراعة خ�ش����ائ�ص ج����ودة البيانات يف كل 
النم����اذج �التقارير الت����ي يبنونها يف نظمهم، 

�كل مااأح�شنا الزرع اأح�شنا احل�شاد.
�تاأت����ى االأهمية الك����ربى للج����ودة العالية 
للبيان����ات من كونها االأ�ش����ا�ص املعتمد لر�ش����م 
ال�شيا�ش����ات ��ش����نع القرارات من قبل القطاعني 

العام �اخلا�ص.
با�شتخدام  البيانات ين�شح  �ل�شمان جودة 
التقني����ة احلديثة لنقل البيانات �هو ماي�ش����مى 
بالت�ش����غيل االآيل للبيانات الذي طبقته �شئون 

اجلمارك يف البحرين من خالل تفعيلها م�رش�ع 
النافذة اجلمركية الواحدة )اأفق( الذي ي�ش����هم 
يف تفادي االأخطاء عند نقل البيانات بدءًا من 
اعداد املخل�ص البيان اجلمركي ��شواًل العتماد 
جميع بيانات����ه كبيانات جت����ارة خارجية جاهزة 

للن�رش.
الرئي�ش����ي  ال�ش����امن  البيانات  �تعد جودة 
لنج����اح مدخالت اأه����م �اأكرب م�����رش�ع يتوقف 
عليه العم����ل اجلمركي، اإذ توؤث����ر خمرجاته يف 
اأه����م القرارات التي تتخذها ال�ش����لطة العليا يف 
اململكة، فاجلودة العالي����ة للبيانات تعني اأنها 

تعني على اتخاذ القرار ال�شحيح.
�ي�ش����هم م�رش�ع )اأف����ق( يف اإجناح هدف 
مركز املعلومات اجلمركي لد�ل جمل�ص التعا�ن 
للم��ش����اعدة ف���ي تنفي�ذ مت��طلب����ات  االإت��حاد 
اجلمركي، بتوفري التقارير االإح�ش����ائية االإجمالية 
�التف�ش����يلية الت����ي تو�ش����ح حج����م االإيرادات 
اجلمركي����ة يف د�ل املجل�����ص ب�ش����ورة �رشيعة 
�دقيقة بناء على البيان����ات اجلمركية التي مت 
جتميعها من الد�ل االأع�ش����اء، ما يدعم اإتخاذ 
قرارات بينها تقارير حج����م التجارة البينية بني 
الد�ل االأع�ش����اء، �تقارير حجم التبادل التجاري 

بني الد�ل االأع�شاء �العامل اخلارجي.

احلر�س على اإجناح 
مركزاملعلومات 

اجلمركي بـ»التعاون« 
لتنفيذ متطلبات 
الإحتاد اجلمركي
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بداأ عمله م�ظفًا يف امل�سرتيات واأنهاه م�سـرفًا بالق�سم ذاته

عبدالرحمن فالمرزي »ع�سامي« 
جمعته مع »اجلمارك« ع�سـرة عمر

عبدالرحمن فالمرزي هو ا�شم مازال حا�رشًا كل يوم يف اأر�قة �مكاتب �شئون اجلمارك حتى بعد عامني على تقاعده، اإذ 
اإن ما يجمع  »الع�ش���امي«، بح�شب لقب يطلقه زمال�ؤه عليه، مع �ش���ئون اجلمارك يتعدى العمل اإلى » ع�رشة عمر« على 

حد قوله.
�يبد� اأن »الع�شامي« الذي بداأ عمله يف 
�ش���ئون اجلمارك موظفاً يف ق�شم امل�شرتيات عام 
1996 �اجه الكثري من التحديات قبل اأن يغد� 
م�رشفاً بالق�ش���م ذاته قب���ل تقاعده عام 2013 
يف حلظة ي�ش���فها ب�»باالأكرث حزنا« يف م�شريته 
املهنية، اإال اأن ماهون عليه احتفاظه ب�ش���داقاته 

مع زمالئه �حتوله لنا�شح لهم.

هل ما زلت تتذكر الن�ساأة والبدايات يف 
بيت ال�الدين والأجداد؟

ن�ش���اأت بني �الدين حمافظني رحمهما اهلل، 
�رغم اأنهما كانا اأميني اإال اأنهما ربونا على الدين 
�اخلل���ق �كان �الداي حري�ش���ني عل���ى اإكمال 

تعليمنا ���شولنا اإلى ما نحن عليه االآن.
ُ�ل���دت يف مدينة املحرق ع���ام 1953م 

�ترعرعت يف اأحيائها، لدي من االأخوة �ش���بعة 
�االأخوات اأربع. 

التعليميــة  املحـطــات  اأهــم  مـاهــي 
والـعـمـليـــة الـ�ســــابقـــة على العـــمل 

باجلمارك ؟

ب���داأت تعليمي عام 1963م يف مدر�ش���ة 
عم���ر بن اخلطاب )ال�ش���مالية �ش���ابقاً(، �انتقلت 
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بعده���ا للمرحل���ة االإعدادية يف مدر�ش���ة طارق 
بن زياد ث���م اإلى الهداية اخلليفية حتى اأنهيت 
املرحلة الثانوية، بعدها التحقت ب�رشكة مقا�الت 
ملدة �ش���هرين، ث���م انتقلت اإل���ى �رشكة طريان 
اخلليج �عملت يف ق�شم احل�شابات ملدة خم�ص 
�ش���نوات �من ثم عملت يف م�رشف في�شل )بنك 
االأثمار حالياً( ملدة خم�ص �ش���نوات اأي�شاً �ح�شلت 
من خالل عملي هذا على العديد من ال�شهادات 

�الد�رات يف االأعمال امل�رشفية.
هــل ميكنـنـا التـ�قف قلياًل يف حمطة 
الــــزواج للتـــعــرف عــلى اأ�ســـــرة ال�سيد 

عبدالرحمن فالمرزي؟

تز�جت ع���ام 1978م، �رزقت باأربع بنات 
��ل���د، �ل���دى حفيد �اح���د، �ط���وال حياتي 
الز�جية كانت ز�جتي خ���ري معني �رفيق حيث 

�قفت معي يف الي�رش �الع�رش.
متى بداأت العمل باجلمارك؟ ومن كان 

الرئي�س وقتذاك؟

بداأت العم���ل باجلمارك عام 1996، �كان 
ال�ش���يد عي���د عبداهلل يو�ش���ف الرئي����ص العام 

للجمارك �املوانئ �شابقاً.

التي  وامل�س�ؤوليات  املــ�اقــع  ماهي 
ت�ليتها يف اجلمارك؟

يف بداي���ة التحاق���ي بالعمل يف �ش���ئون 
اجلمارك عملت يف ق�ش���م امل�ش���رتيات يف ميناء 
�شلمان �من هنا كانت بدايتي بالعمل اجلمركي 
حيث تعلمت اأ�ش���ول امل�ش���رتيات من االألف اإلى 
الياء، بعدها انتقلت اإلى ق�شم اجلرد حيث كنت 
اأقوم بجرد املوجودات من اأثاث �مكاتب �اأجهزة 

�غريها.
�اأكرث �ش���نوات عملي كانت يف هذا الق�شم 
حي���ث عملت فيه ما يقارب 12 �ش���نة، �يف عام 
2008م انتقلت مره اأخرى اإلى ق�شم امل�شرتيات 
حيث مت تعييني كم�رشف لق�شم امل�شرتيات اإلى 

حني تقاعدي يف عام 2013م.
هل هناك ذكرى معينة مازالت عالقة يف 
ذهنك فيما يتعلق بعملك يف اجلمارك؟

من اأ�ش���واأ الذكريات الت���ي مازالت عالقة يف 
ذاكرتي هي حلظة تقاع���دي حيث كنت حزين 
ملفارقة اأ�شدقائي �زمالئي �حياتي العملية حيث 
كنت �ش���ديد التعلق بعملي �لي�ص لدي الرغبة 
يف التقاعد �لكن احلمد هلل اأنا �ش���عيد جدًا مبا 

قدمته يف جم���ال عملي �ما ��ش���لت اإليه �ما اأنا 
عليه االآن.

ماهـــي اخلال�ســـة التي خـرجت بـها من 
اجلمارك ي�م تقاعدك؟

خرجت بعالقات جميلة مع املوظفني �مازلت 
على توا�ش���ل معهم، حيث اأ�شبحوا مبثابة اأخوة 
�اأبن���اء يل �ال اأبخل عليهم بتقدمي الن�ش���ائح 

�االإر�شادات لهم.
هل واجــهت �سعـ�بات اأثناء عملك يف 

اجلمارك؟

الب���د لكل جمتهد من اأن يواجه �ش���عوبات 
يف جم���ال عمل���ه �لك���ن احلمد هلل اأنا �ش���خ�ص 
اإيجابي �ال اأ�شت�ش���لم لل�ش���عوبات ب���ل اأ�جهها 
�اأح���ا�ل تخطيها، �كل م�ش���كلة �اجهتني كانت 
مبثابة حتدي بالن�ش���بة يل �كنت اأ�ش���تفيد من 

كل م�شكلة �اكت�شبت العديد من اخلربات.
هل هناك كلمة اأخرية؟

ل���كل جمتهد ن�ش���يب �التوفي���ق بيد اهلل 
�حده فاإن اأردت الو�شول اإلى اأعلى املراتب اأعمل 
جاه���دًا �اأخل�ص يف عملك �اأ�ش���تعني باهلل فهو 

خري معني لك.
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جرمية ت�سل عق�بتها لل�سجن امل�ؤبد..

تزيف العملة اأحد اأهم اجلرائم القت�سادية 
التي ت�ر �سلبًا بالقت�ساد ال�طني

ميثل االأمن االقت�ش���ادي اأحد اأهم الواجبات التي يجب على اجلميع املحافظة عليها،�يعنينا هنا تو�ش���يح االأثر 
ال�ش���لبي لتزيف العملة على االأمن االقت�ش���ادي �ذلك عن طريق توعية املواطنني باأبعاد خطورة تزيف العملة على 
االقت�شاد �ماهية املواد القانونية التي �رشعها القانون يف هذا املجال حماية للم�شلحة املالية الوطنية �ذلك من خالل 

ت�شهل للقارئ الهدف من �راء جترمي تزيف العملة الوطنية اأ� االأجنبية.

لقد ج���رَّم امل�رشع البحرين���ي جمموعة من 
االأفعال تن�شب على العملة، فتنال من الثقة التي 
يجب اأن تتوافر لها كي توؤدي يف املجتمع د�رها 
االقت�شادي، كاأداة للتعامل �قيا�ص للقيم املادية 
���ش���يلة الختزانها، �اإ�ش���افة لذلك جرم جمموعة 
من االأفعال التي ال تن�ش���ب عل���ى العملة مبا�رشة 
�لكنها تهدد باخلطر الثقة فيها �ذلك يف الباب 
اخلام�ص يف اجلرائم املخلة بالثقة العامة الف�شل 
الثاين من قانون العقوب���ات البحريني )املواد 
262_269( �من اأهم خ�ش���ائ�ص هذه املواد 

امل�ش���ا�اة بني العملة الوطني���ة �العملة االأجنبية 
من حيث نطاق احلماية اجلنائية �مداها.

احلق املعتدى عليه

اإن احلق املعتدى عليه اأ�شا�شاً بارتكاب هذه 
اجلرائم هو الثق���ة العامة يف العمالت، �هي ثقة 
البد منها كي توؤدي النقود د�رها االقت�ش���ادي 
يف املجتم���ع، �ه���ذه الثق���ة هي اأ�ش���ا�ص لكل 
ال�شمان الذي ينبغي توفريه للمعامالت الداخلية 

�الد�لية.

�ال تتواف���ر للعمالت هذه الثق���ة اإال اإذا كانت 
نظرة النا�ص اإليها �شحيحة مطلقة، �اأنه ال احتمال 

يف اأن يتك�شف فيما بعد تزييفها.
مت�ص هذه اجلرائم �زارة املالية يف �ش���لطتها 
على رقابة الن�شاط القت�شادي يف املجتمع عن 
طريق رقابتها كمية النقود املتدا�لة فيه، �مت�ص 
ه���ذه اجلرائم يف النهاية حق���وق االأفراد، ذلك 
اأن من تلقى عملة مزيفة على اأنها �ش���حيحة اإمنا 
�قع بذلك �ش���حية خلداع �حم���ل على النز�ل 
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عن بع�ص حقوقه نظري عملة ال متثل القيمة التي 
توقعها له���ا، بل اإذا علم ع���ن التز�ير �مل يقم 
باإب���الغ ال�رشطة �ظن اأنه ذكي �ق���ام بالتعامل 
يف هذه العملة املزيفة فاإنه بذلك يعر�ص نف�شه 
للم�ش���وؤ�لية اجلنائي���ة، فلذلك يج���ب على من 
ي�ش���ل اإلى يديه عمالت مزيفة �رشعة ت�شليمها اإلى 
ال�رشطة حتى يتم اإلقاء القب�ص على اجلاين �من 

ثم اإرجاع  النقود احلقيقية للمجني عليه.
ن�ص قان���ون العقوبات البحريني يف املادة 
»262« على اأنه )يعاقب بال�شجن �الغرامة من 
قلد اأ� زيف اأ� ز�ر، باأية كيفية كانت، عملة �رقية 
اأ� معدني���ة  متدا�لة قانون���اً يف مملكة البحرين 
اأ� يف د�لة اأخرى بق�ش���د تر�يجها اأ� ا�شتعمالها، 
�يعت���رب تزييف���اً يف العملة اإنقا�ص �ش���يء من 
معدنها اأ� طالئها بطالء يجعلها �ش���بيهة بعملة 

اأخرى اأكرث منها قيمة(.
تعريف تقليد العملة 

تقليد العملة هو �ش���ناعة عمل���ة مقلدة على 
مثال العملة ال�شحيحة، فاجلاين يعالج املعدن 
في�ش���كل قطعه على نحو ت�شري به مماثلة للقطع 
النقدي���ة املتدا�ل���ة احلقيقية التي ت�ش���در من 
م����رشف البحرين املركزي حيث ي�ش���نع اجلاين 
عليه���ا النقو����ص �االألف���اظ التي حتمله���ا العملة 

املعدنية ال�شحيحة �هذه طريقة نادرًا ما حتدث 
�ذلك ل�ش���عوبة التعامل مع املعدن �من جهة 
اأخرى لت���دين القيمة النقدية للنقود املعدنية، 
فمجه���ود اجلاين ال يتنا�ش���ب م���ع الفائدة من 

اجلرمية.
اأما التقليد ال�شائع فهو تقليد العملة الورقية 
ذل���ك اإن قيمة النقود الورقي���ة اأعلى بكثري من 
النق���ود املعدني���ة لذلك يجد اجل���اين غايته 
يف النق���ود الورقي���ة املقلدة، �يك���ون التقليد 
عل���ى قطع م���ن الورق يطب���ع عليه���ا نقو�ص 
�األف���اظ ��ش���ور �عالمات مماثلة مل���ا حتمله العملة 
الورقية ال�ش���حيحة، �ال يفرق امل�رشع بني تقليد 
ا�شتخدمت فيه االأ�شاليب الفنية احلديثة اأ� تقليد 

بدائي.

اأما التقليد فيتميز باأنه ين�ش���ب على العملة 
املعدنية �الورقية على ال�ش���واء، �يعنى باإن�شاء 
عملة غري �ش���حيحة مل يكن لها من قبل �جود، 
�مبعنى اآخر لي�ص لها اأ�ش���ل يف م�رشف البحرين 

املركزي.
حالت التقليد

اإل���ى جانب احلاالت الوا�ش���حة للتقليد التي 
تخ�ش���ع مبا�رشة للتعريف ال�شابق �التي يعالج 
فيها اجلاين م���واد اأ�لية في�ش���نع منها نقودًا، 
�تقل قيمة ه���ذه املواد عن قيم���ة املواد التي 
ت�ش���نع منها العمالت ال�ش���حيحة، فاإن للتقليد 
ح���االت اأخرى، �اإن كانت اأقل ��ش���وحاً ي�ش���دق 
عليها التعريف ال�ش���ابق للتقليد فيعترب تقليدًا 
��شع عالمات النقود على قطع نقدية قدمية ال 
ت�شتعمل اأ� زالت نقو�شها، اأ� رفع �شطحي قطعة 
نقد �شحيحة ���ش���عها على قطعة من املعدن 
مماثلة يف احلجم �لك���ن ذات قيمة اأقل، �يعد 
تقلي���دًا كذلك جم���ع اأجزاء �رق���ة نقدية ممزقة 
�ردها اإلى �شورتها االأ�ش���لية �ذلك الأن العالمات 
املائي���ة يف الورقة االأ�ش���لية تكون قد �ش���اعت 
معاملها، اإذًا يجب على كل من تتلف نقود عنده 
�رش�رة التوجه بها اإلى م����رشف البحرين املركزي 
ال�ش���تبدالها �عدم العبث بها، �يرتكب التقليد 

اإبالغ ال�رسطة بوجود 
عملة مزورة يجنب 

التعر�س للم�سوؤولية 
اجلنائية
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من يعالج نقودًا مقلدة من قبل فيعطيها مظهر 
النقود ال�ش���حيحة اأ� يقرب مابني مظهريهما، �ال 
يحول د�ن ��ش���ف الفعل باأنه تقليد اأن العملة 
التي اأنتجها اجلاين متاثل متاماً العملة ال�شحيحة 
من حيث نوع معدنها ��زنه �قيمته الفعلية �من 
حيث حجمها �مظهرها فاأنه بذلك قد اعتدى على 
�ش���لطة الد�لة يف اإ�ش���دار النقود �اعتدى على 
م�ش���لحة الد�لة املالية املتمثل���ة يف الفرق بني 
القيمة اال�شمية للعملة �القيمة احلقيقية ملادتها، 
باالإ�ش���افة اإلى ال�رشر الذي يحتمل اأن ي�شيب من 
يتلق���ى هذه العملة ثم يثب���ت بعد ذلك عدم 
�ش���حتها. لذا يجب على اجلميع عند اال�ش���تباه 
بعملة مقلدة �رشعة اإبالغ اجلهات االأمنية اأ�  اإدارة 
اجلرائم االقت�ش���ادية ب���االإدارة العام���ة للمباحث 
�االأدلة اجلنائية �عدم املجازفة با�ش���تعمال هذه 

االأموال غري ال�رشعية.
ال �ش���ك اأن تزيف العملة اأح���د اأهم اجلرائم 
االقت�شادية التي ت�رش �ش���لباً باالقت�شاد الوطني، 

��شوف نو�شح فيما يلي معنى تزيف العملة.
عرف امل����رشع البحريني يف املادة )262( 
من قان���ون العقوب���ات البحرين تزي���ف العملة 
بقوله )�يعترب تزيفاً انتقا�ص �ش���يء من معدنها 
اأ� طالئه���ا بط���الء يجعلها �ش���بيهة بعملة اأخرى 
اأكرث منه���ا قيمة(. �قد ت�ش���من ه���ذا التعريف 
بيان �ش���ورتني للتزييف هما االنتقا�ص �التمويه، 
�ن�ش���تطيع تاأ�ش���يلهما يف تعريف عام للتزييف 
باأنه: اإدخال الت�شويه على عمله معدنية �شحيحة 
يف �ش���ورة يح�ش���ل منه���ا اجلاين عل���ى فائدة 
مادية، �ش���واء بانتزاع جزء من مادة هذه العملة 
مع االإبقاء على قيمتها اال�ش���مية، فيكون ك�شب 
اجل���اين هو هذا اجلزء الذي انتزع���ه، اأ� باالإبقاء 
عل���ى مادته���ا �اإعطائها مظهر عمل���ة اأكرب قيمة، 
فيكون ك�ش���ب اجلاين ه���و الفرق ب���ني القيمة 
اال�ش���مية احلقيقية للعملة �القيمة اال�شمية التي 

�شار ينبئ عنها مظهرها )املزيفة(.
�الف���رق بني التقليد �التزيي���ف اأن التقليد 
ينتج عملة غري �ش���حيحة مل يك���ن لها من قبل 
�جود )�هذا مثال عن الغالب االأعم من اجلرائم( 
اأم���ا التزييف فيفرت�ص انها عملة �ش���حيحة اأ�ش���اًل 
اأدخل الت�ش���ويه عليها، ف�ش���اًل ع���ن اأن التقليد 
مت�ش���ور اإزاء عملة معدنية اأ� �رقية يف حني اأن 

التزييف ال يتم اإال على العملة املعدنية.

تزوير العملة  

للتز�يد يف هذا اجلرمية داللته العامة، �هي 
تغي���ري احلقيقة �م���ن ثم فهو يعني بالن�ش���بة 
جلرائم العملة تغيري يف بيانات العملة احلقيقة 
مبا يكون من �ش���اأنه االإخالل بالثق���ة العامة فيها 
التي تتخذ �ش���ورة الثق���ة يف اأنها حتمل بيانات 
معين���ة يرتبط بها قب���ول يف التعامل على اأنها 
اأ�ش���ا�ص القيمة املحددة، �مث���ال التز�ير تغيري 
الرق���م املمثل للقيمة اال�ش���مية للعملة، اأ� تغيري 
النقو�ص �االإم�ش���اءات التي حتملها، �ي�ش���تهدف 
اجل���اين بالتز�ير اأن يعطي العملة قيمة اأكرب من 
قيمتها اال�ش���مية، �التز�ير مت�ش���ور يف العمالت 
الورقي���ة �املعدني���ة، �لكنه اأغلب ح�ش���واًل  يف 
العم���الت الورقية، �يرد التز�ي���ر على عملة كانت 

�شحيحة اأ�شاًل.
�تتميز العمل���ة الورقية النقدي���ة البحرينية 
يف تعدد �شورها ح�ش���ب اختالف قيمتها �ذلك 
ي�ش���هم يف االإقالل من القي���ام بعمليات التز�ير 
على عك����ص بع�ص العم���الت االأجنبية التي بها 
اأ�جه �ش���به متع���ددة لذا ي�ش���هل تز�يرها، �كل 
�شور التز�ير �شواء، فلم ين�ص امل�رشع على طريقة 
معين���ة يف التز�ير فال فرق بني اإ�ش���افة بيان اأ� 
حذفه اأ� اإحالل اأخر حمله، كلها جرائم قد ت�ش���ل 
اإلى ال�ش���جن �هذا ما نود الرتكيز عليه باأن هذه 
اجلرائم هي جنايات �عقوباتها تبداأ من ال�شجن 
)3( �شنوات �قد ت�شل اإلى ال�شجن )15( �شنة. 
تعترب جرائ���م تزييف العملة م���ن اجلرائم 
املخل���ة بالثقة العامة � ذلك �ف���ق ما ن�ص عليه 
قان���ون العقوب���ات البحريني، لذا راأين���ا اأهمية 

ا�ش���تكمال اإلقاء ال�شوء عليها �اليوم �شوف نو�شح 
املق�ش���ود بالنقود التي ين�ش���ب عليها التجرمي 
�الق�ش���د اجلنائ���ي يف جرائم تقلي���د �تزييف 
�تز�ير العملة. العملة ه���ي النقود �من �ظائفها 
االقت�ش���ادية اأنها اأداة �فاء، �هي مقيا�ص للقيم 
املادية، ���ش���يلة الختزانها، �هي ذات �شالحية 
للتدا�ل الع���ام يف اململكة، �هي �ش���ادرة عن 
حكومة مملكة البحرين �الأهمية هذه الوظائف جرم 
امل����رشع البحريني بع�ص االأفعال التي تن�ش���ب 

عليها فتفقدها الثقة العامة.
الق�سد العام

هذه اجلرائم من اجلرائ���م العمدية �لذلك 
يتخذ ركنها املعنوي �ش���ورة الق�شد، �ال يكتفي 
امل�رشع بالق�شد العام � اإمنا تطلب ق�شدًا خا�ص.

�يقوم الق�ش���د العام عل���ى عن�رشي العلم 
�االإرادة، فيج���ب اأن يعلم املتهم اأن مو�ش���وع 
اجلرمية هو عمل���ة ذات تدا�ل قانوين يف مملكة 
البحرين اأ� خارجها، اأما اإذا جهل ذلك فاإن الق�شد 
ال يتوف���ر، �يتعني اأن يعلم مباهية فعله �اآثاره، 

التزوير تغيري الرقم 
املمثل للقيمة 

ال�سمية للعملة، 
اأو تغيري النقو�س 
والإم�ساءات التي 

حتملها



47الجمـــــــارك

�الع���ربة  بالباعث الذي حمل املتهم على فعله، 
فلي����ص ب�رط اأن يك���ون الإثراء غ���ري امل�روع 
باعثه، فقد يك���ون االإ�رشار باالقت�ش���اد الوطني 
للمملكة اأ� االإ�ش���اءة اإلى �زارة املالية اأ� احل�ش���ول 

على مال لتمويل حركة غري �رشعية.
الق�سد اخلا�س 

اأ�شا�ش���ه »نية دفع العملة غري ال�ش���حيحة 
»املز�رة« يف التعامل على اأنها عملة �ش���حيحة، 
اأي الرت�ي���ج فاجل���اين حتى ي�ش���تحق عقوبة 
ال�ش���جن حتماً الأنه ال يخطط اإلى اأن يقف ن�شاطه 
عند جمرد تقليد العملة اأ� تزييفها اأ� تز�يرها ثم 
االحتفاظ به���ا، �اإمنا يريد - كي يحقق م�رش�عه 
االإجرام���ي اأهداف���ه االقت�ش���ادية الطبيعية- اأن 
يدفع هذه العمل���ة اإلى التعامل بني النا�ص كما 
يتعامل���ون يف العم���الت ال�ش���حيحة، � مبعنى 
اأخر يب�ش���ط للقارئ مفهوم اال�شتعمال اأ� الرت�يج 
هو اإرادة اجلاين التخل���ي عن حيازة النقود غري 
ال�ش���حيحة بحيث تتدا�ل يف املجتمع ا�شتقالال 
عن تدخله ��ش���يطرته، �تق���وم اجلرمية حتى لو 
مل يح�ش���ل اجلاين على اأموال �ش���حيحة مقابل 

تر�يج���ه لالأموال املزيفة، �معنى ذلك اأنه توجد 
هناك �ش���لة �ثيقة بني الرت�يج اأ� اال�ش���تعمال 
�بني تقليد �تزيف العملة، �على ذلك ال يعاقب 
اجل���اين اأذا تبني اأن فعل التزييف مت بق�ش���د 
اللهو �مل يق�ش���د الرت�يج له���ذه النقود املزيفة 
الأنه كان ي�ش���تعر�ص مهارته يف ذلك عازماً بعد 
ذل���ك اإتالفها. ن�ش���ت املادة 263 م���ن قانون 
العقوبات البحرينى على اأنه »يعاقب بال�ش���جن 
�بالغرامة من اأدخل بنف�ش���ه اأ� بوا�شطة غريه فى 
البالد اأ� اأخرج عمل���ة مقلدة اأ� مزيفة اأ� مز�رة مما 
ذكر يف املادة ال�ش���ابقة، �كذل���ك من ر�جها اأ� 

حازها بق�شد الرت�يج اأ� التعامل بها«
)1(   اإدخال العملة غري ال�سحيحة 

الى اململكة اأو اخراجها منها

يعنى كل من هذين الفعلني جعل العملة 
غري ال�ش���حيحة جتتاز احل���د�د االقليمية ململكة 
البحري���ن دخوال اليه���ا اأ� خر�جا منه���ا، �تقوم 
اجلرمي���ة اذا مت اإدخ���ال اأ� اإخ���راج عمل���ة غري 
�ش���حيحة متدا�لة قانونا فى د�لة اأخرى، ��شا�ى 
القانون بني الفاعل االأ�ش���لي �من اأقت�رش ن�شاطه 

على اال�ش���تعانة بغريه فى حتقيق ماديات فعل 
االدخ���ال �االإخ���راج، �ذلك ع���ن طريق اأحدى 

��شائل اال�شرتاك، فيعد اأي�شا فاعال للجرمية.
)2(  الرتويج

�هو دفع العملة غري ال�شحيحة فى التعامل 
�يعنى اأي�شا �شري�رة العملة مو�شوعا للتدا�ل بني 
اأفراد املجتمع  كافة د�ن اأن يكون فى ��ش���ع 
اأح���د التحكم فى ذلك، �كل �ش���ور الدفع فى 
التعامل �ش���واء، فقد تدفع ثمنا ل�رشاء �ش���يئاً اأ� 
ا�شتئجاره اأ� ت�ش���تبدل بنقود ذات فئة غريها اأ� 
يقدمها املر�ج الى فقري تربعا �اإح�ش���انا �ال عربة 
بكمية النق���ود اأ� قيمة العملة فتقوم اجلرمية اذا  
اأن�شب الفعل على قطعة نقدية �احدة من اأدنى 
فئات العملة. �االأ�شل فيمن يتلقى النقود املزيفة 
اأن يجه���ل عيوبها، �لك���ن اذا كان عاملا �قبلها 
قامت اجلرمية، �فى الغال���ب يتلقاها نظري مقابل 
قلي���ل، �اإذا ثبت اأنه ي�ش���تهدف معا�نة املر�ج 
ف���ى م�روعه فاأنه ي�ش���األ ك�ريك، ولي�ص ب�رط 
اأن يكون املر�ج )اجل���اين(  حائزا للنقود التى 
ير�جه���ا، فمن اجلائز ان تك���ون فى حيازة غريه 
�يقت�رش ن�ش���اطه االجرامي على ابرام ال�ش���فقات 

امل�شبوهة باملوال املزيفة.
)3(  احليــازة

اعترب امل�رشع البحرينى جمرد حيازة العملة 
املزيفة )بق�ش���د الرت�يج اأ� التعامل بها( جرمية 
يف حد ذاتها، �ال�ش���بب فى ذل���ك  اأن من حاز 
عملة مزيفة بق�شد الرت�يج لن يرتدد فى دفعها 
الى التدا�ل لدى اأ�ل فر�ش���ة تتاح له، �من ثم 
كان���ت احليازة متهيدا للرت�يج، �احليازة �ش���ورة 
للجناية متميزة عن الرويج، فكما ل ي�ش���رط اأن 
يكون املر�ج حائزا للنق���ود، فكذلك  قد يحوز 
املته���م نقودا بنية تر�يجه���ا د�ن اأن يتاح له 
ذل���ك، كما لو �ش���بط  قبل تر�يجه���ا، �فى هذه 
احلالة ي�ش���األ عن جرمية تام���ة عقوبتها كاملة �ال 
ي�ش���األ عن ال����رش�ع، �اجلدير بالذك���ر اأن هذه 
اجلرائم عقوبتها قد ت�ش���ل الى 15 �شنة �شجن، 
اأم���ا اذا  ترتب عل���ى هذه اجلرائم هبوط  �ش���عر 
العملة الوطنية ا� زعزعة  االئتمان فى االأ�ش���واق 
الداخلي���ة اأ� اخلارجي���ة قد ت�ش���ل العقوبة الى 

ال�شجن املوؤبد.
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اأول �سابطة بحرينية يف مكافحة املخدرات.. النقيب الدكت�ر ن�رة بنت اإبراهيم اآل خليفة:

 اأفتخر ب��سام العمل املتميز.. 
ومل اأحلم اإل ب�ظيفة �سابط �سـرطة

حو�ر – �لنقيب وعد ر��صد �لنجم:

ا�ش���تطاعت النقيب الدكتور نورة بنت اإبراهيم اآل خليفة اأن حتول حلمها الذي عا�ش���ته طوال طفولتها ��شباها اإلى حقيقة، 
�اأ�ش���بحت �ش���ابطة �رشطة، �لكنها مل تقف عند هذا احلد فقد دخلت جمااًل مل ت�ش���بقها اإليه اأي فتاة بحرينية، حيث كانت 
البحرينية الوحيدة يف اإدارة مكافحة املخدرات، �بعد ثالث �ش���نوات من العمل الد��ؤب اأ�ش���بحت م�شئولة التحري باالإدارة، 
ب�شبب جناحاتها التي اأثارت احرتام ر�ؤ�شائها، فكرمت على عدة م�شتويات، �منحها �زير الداخلية الفريق الركن معايل ال�شيخ 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة ��شام العمل املتميز، �تعمل حالياً كع�شو بهيئة التدري�ص يف االأكادميية امللكية لل�رشطة.

تفتخر النقيب ن���ورة كثريًا باأنها 
من موؤ�ش�ش���ي اأ�ل منتخب بحريني 
ن�ش���ائي لك���رة الق���دم، يف عامي 
2002 �2003م، فقد كانت الكرة 
�احدة من ريا�ش���ات كث���رية اأحبتها 
�مار�ش���تها، �كانت الريا�شة بالن�شبة 
لها �ش���بياًل لتحقي���ق حلمها، �هي 
اأن ت�شبح �شابط �رشطة، تقول: مل 
اأحلم مبهنة اأخرى يف حياتي �شوى 
اأن اأكون �ش���ابطة �رشط���ة، منذ اأن 
اأ�ش���هر  �راأيت  تفتحت عيناي 
ال�شيخة  العائلة  �شابطة يف 
اآل  عب���داهلل  بن���ت  نورة 
خليف���ة، �التي ت�ش���غل 
االآن من�ش���ب املحام���ي 

العام - رئي����ص نيابة الطفل، التي 
كانت قد�تي، خا�ش���ة �اأنني اأحمل 
اأعجب بجديتها  ا�شمها �كنت  نف�ص 
�ق���وة �شخ�ش���يتها �باأناقته���ا �هي 

ترتدي الزي الر�شمي لل�رشطة.
�بع���د تخرجه���ا م���ن جامع���ة 
البحرين �ح�شولها على بكالوريو�ص 
اخلدم���ة االإجتماعية عام 2005م، 
االأردني���ة  اململك���ة  اإل���ى  �ش���افرت 
الها�شمية ال�ش���تكمال درا�شتها العليا 
العمل  �نيل درجة املاج�ش���تري يف 
االجت�م�اعي  بدرجة اإمتياز، �ناق�شت 
ر�شالة املاج�ش���تري بعنوان »فاعلية 
عالج املدمنني يف مملكة البحرين 
»درا�ش���ة تقييمي���ة«، �يف ع���ام 
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اأحب عملي  وموؤمنة 
باأنه ر�سالة وواجب 
جتاه وطني احلبيب

بتقدير  الدكتوراه  على  ح�شلت   2015
اإمتياز من اجلامعة االأردنية �ناق�شت ر�شالة 
الدكتوراه بعنوان »م�شكلة الطالق يف 
�انعكا�ش���اته على  البحريني  املجتمع 
االأ�رشة �املجتمع »درا�شة  اجتماعية«.

�هدف���ت الدرا�ش���ة اإل���ى التع���رف 
عل���ى م�ش���كلة الط���الق يف املجتمع 
االأ�رشة  عل���ى  �انعكا�ش���اتها  البحريني 
منهج  الدرا�ش���ة  �اعتمدت  �املجتمع، 
امل�ش���ح االإجتماع���ي الأن���ه يع���رب كماً 
�كيف���اً عن معطيات الدرا�ش���ة، �تكوَّن 
جمتمع الدرا�ش���ة من جميع املطلقني 
�املطلق���ات يف مملك���ة البحرين خالل 
ال�ش���نوات 2009-2013م، �ي���قدر 
فردًا،   )6176( بنح���و  ع��دده�������م 
�قد مت اختيار عينة الدرا�ش���ة بالطريقة 
الق�ش���دية بن�ش���بة 5% م���ن جمتمع 
الدرا�ش���ة يف حمافظات مملكة البحرين 
)املحرق، ال�شمالية، اجلنوبية، العا�شمة( 
الدرا�ش���ة مت ت�شميم  اأهداف  �لتحقيق 
ا�ش���تبانة للك�شف عن م�ش���كلة الطالق، 
�مت توزيعها بعد التاأكد من �ش���دقها 
�ثباته���ا، حي���ث مت توزي���ع )360( 
ا�ش���تبانة عل���ى ع���دد م���ن املطلقني 
�املطلقات، �بعد ا�شرتجاع اال�شتبانات 
مت ا�ش���تبعاد )28( ا�ش���تبانة، �ذلك 
لع���دم ا�ش���تكمال البيان���ات املطلوبة، 
فتمثل���ت العين���ة النهائية ب���� )332( 

ا�شتبانة متثل ما ن�شبته )92.2%( من 
العينة الرئي�شة.

واإلى ماذا تـــ��ســلت الدرا�ســـــة  التــي 
نتائــج  اإلــى  ال��ســ�ل  مــن  قدمتيهــا 
مهمــة من خالل مناق�ســتها لر�ســالة 

الدكت�راه؟

اإلى  الدرا�شة  قائلة: تو�شلت  فاجابت 
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النتائج االآتية، �هي اأن اأكرث املطلقني 
كانوا �شمن فئة الدخل املتو�شط ��شمن 
20-30 �ش���نة يف املجتمع  االأعم���ار 
البحرين���ي. �اأن م���ن اأه���م العوام���ل 
املوؤدي���ة للط���الق تتمثل يف ��ش���ائل 
التكنولوجي���ا فعم���ل امل���راأة، فالعنف، 
فاخليانة الز�جية، �قد جاءت مب�ش���توى 
متو�ش���ط يف املجتم���ع البحريني. كما 
ان العن���ف عامل م���ن العوامل املوؤدية 
للطالق يف مملكة البحري���ن، فقد جاء 
البعد االقت�ش���ادي كاأهم عوامل العنف 
املوؤدي���ة للط���الق، �م���ن ث���م العنف 
اجل�شدي، فالعنف النف�شي، ثم العنف 
اجلن�ش���ي، اإ�شافة اإلى �جود فر�ق ذات 
الداللة  اإح�ش���ائية عند م�ش���توى  داللة 
)α≤0.05( يف ت�ش���بب عم���ل املراأة 
بالطالق تعزى  التكنولوجي���ا  ���ش���ائل 
الختالف الن���وع االجتماعي حيث كانت 

الفر�قات ل�شالح االإناث.
كما ت�ش���ري االأح�شاءات �احلديث اليزال 
للنقيب ن���ورة لتق���ول: اإن �ج���ود فر�ق 
ذات داللة اإح�ش���ائية عند م�شتوى الداللة 
)α≤0.05(  تع���زى الخت���الف العمر يف 
ح���د�ث الطالق، حي���ث كان���ت الفر�قات 
ل�شالح الفئة العمرية )20-30 �شنة(، كما 

ت�ش���بب العنف يف الطالق تعزى للمهنة، 
حي���ث كان���ت الفر�ق ل�ش���الح فئ���ة ربات 
البيوت، �م���ن ثم ل�ش���الح العاملني.كما 
ا�ش���ارت الدرا�شة يف ت�شبب عمل املراأة يف 
الطالق تع���زى لطريقة الز�اج، حيث كانت 
الفر�قات ل�ش���الح طريقة الز�اج احلديثة. 
كما عزت الدرا�ش���ة ملتغري مدة الز�اج يف 
ح���د�ث الطالق، حي���ث كان���ت الفر�قات 

ل�شالح الفئة العمرية )20-30 �شنة(.
بعــد التعرف اإلى نتائج الدرا�ســة، مباذا 

اأو�سيتي يف درا�ستك؟

 تو�ش���ي الدرا�ش���ة اإلى تفعيل د�ر 
يف  �االأهلي���ة  احلكومي���ة  املوؤ�ش�ش���ات 
املجتم���ع البحرين���ي من خ���الل عقد 
ن���د�ات حوارية للمقبل���ني على الز�اج 
لتوعيتهم باأهمية امل�ش���اركة يف احلياة 
الز�جية، كما �االأخذ بتجربة د�لة ماليزيا 

يف تخفيف ن�ش���ب الطالق املرتفعة من 
خالل اإ�شدار ما ي�شمى برخ�ص الز�اج بعد 
ا�رشاكهم يف د�رات لالإر�شاد االأ�رشي من 
قبل جهات معنية باأمور االأ�رشة )املجل�ص 
االأعلى للمراأة(، �عق���د د�رات �ند�ات 
تبني خطورة اال�شتعمال ال�شيء ملواقع 
التوا�ش���ل االجتماعي �اأثرها يف تهديد 
كيان االأ�رشة �ت�شحيح  النظرة اإلى عمل 
املراأة باأعتبار اأنه لي�ص من اأ�شباب الطالق 
�اإمنا �رشاع االأد�ار هو ال�ش���بب.�العمل 
على اال�ش���تفادة من القوانني �احلقوق 
الت���ي منح���ت للم���راأة يف املجتم���ع 
البحريني �احرتام هذه القوانني للعمل 
عل���ى التخفيف من ظاهرة العنف �ش���د 
الن�شاء.�العمل على اإ�شدار قانون يلغي 

املواقع االإباحية يف مواقع االنرتنت.
�توا�ش���ل النقيب نورة حديثها اإلينا 
لت�رشد لنا مااأ��ش���ت بها الدرا�ش���ة حيث 
قالت: تو�ش���ي الدرا�شة ب�رش�رة ا�شتقبال 
اأبن���اء املطلق���ني �املطلق���ات من قبل 
املوؤ�ش�شات االأ�رشية من اأجل التخفيف من 
االآثار النف�شية �االجتماعية الذي يتعر�ص 
له���ا االأطفال عن���د م�ش���اهدة النزاعات 
د�ر  ذ�يهم.�تفعيل  ب���ني  �اخلالفات 
مكتب التوفيق االأ�رشي يف اإحالة طريف 

تعلمت اأهمية 
التحريات التي يجب 

اإجراءها حول اأي 
معلومة ت�سل اإلينا
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النزاع اإلى االإر�ش���اد االأ�ش����ري قبل رفع 
اأي دعوى ق�شائية �رشعية.�اأن حتتوي 
التدري�ص عل���ى مفاهيم تعزز  مناه���ج 
امل�ش���اركة االأ�رشية �االإحرتام بني اأفراد 
االأ�رشة. كما تو�شي الدرا�شة بعدم ح�رش 
اخلدمات الت���ي تقدم للمراأة يف منطقة 
معين���ة د�ن غريه���ا، اأي اتباع خطط 
الالمركزي���ة من خالل التوا�ش���ل املبا�رش 
مع اأهايل الق���رى �املواطنني �التخلي 
عن مركزية االأداء، �التعامل بحزم مع 
ق�ش���ايا التحايل القانوين للح�شول على 
املكا�شب املادية )بدل �شكن، نفقات( 

بعد احل�شول على الطالق.
ومــا هــي اأهــم الدرو�ــس امل�ســتفادة 
من خالل فــرتة عملك باإدارة مكافحة 

املخدرات؟

تعلمت اأ�شياء ال ح�رش لها، �لكن من 
اأهم هذه االأ�ش���ياء اأن تك���ون التحريات 
التي يتم اإجراءها حول اأي معلومة ت�شل 
اإلينا جادة بكل معني الكلمة، فالتحريات 
عن االأ�شخا�ص �االأ�شاليب �االأماكن يجب 

اأن ناأخذها على حمم���ل اجلد �التعامل 
معها ب�رشية تامة حتى ن�شتطيع الو�شول 
للهدف املطلوب، فهذا يتطلب منا ال�شرب 

�الدقة على مدار ال�شاعة.
�ال�شيء الثاين هو اأنه البد اأن تكون 
االإج���راءات املتبعة ل�ش���بط اأي جمرم اأ� 
متهم قانونية �مطابقة لقانون االإجراءات 
اجلنائية، حتى ال تبطل الق�ش���ية كلها، 
فبمجرد القب�ص على املتهمني �اإحالتهم 
اإلى النيابة �املحكم���ة، يبداأ املحامون 
يف البحث عن اإجراءات ال�شبط، �مدى 
ا�شتيفائها مع االإجراءات القانونية، �اأي 
خطاأ يف االإجراءات من �شبط اأ� تفتي�ص 

اأ� حتى التحريز ق��د ي��وؤدي اإل��ى ف�شل 
اأ� تربئ��ة جم�����رم ي�شتحق  الق�ش���ي���ة 

االإدانة.
كيـــــف تنظــرين اإلــــى عمـــــلك احلايل 
وهــــ� تـــدريــ�س التـــالميـذ الع�سكريني 

بالإكادمييـة امللكية لل�سـرطة؟

لي�ش���ت  الطلبة  اإن عملي���ة تدري�ص 
بعملية �شهلة حيث اإنها تتطلب جمهود 
كبري يف اإي�شال املعلومة �تر�شيخها يف 
ذهنه���م حتى يتمكنوا من االإ�ش���تفادة 
منه���ا يف م�ش���ريتهم العملي���ة، �حالياً 
اأنا ادر����ص مادة عل���م النف�ص اجلنائي 
قدر  �نح���ا�ل  الع�ش���كريني  للتالمي���ذ 
امل�ش���تطاع من خالل ا�ش���تخدام كافة 
الو�شائل التعليمية �اخلربات املهنية يف 
تقدمي املادة بطرقة �شل�شلة �مفهمومة.
هل من كلمة اأخرية ت�دي اأظافتها؟

اأمتنى اأن اأعط���ي عملي املزيد من 
جهدي الأنني اأحبه �موؤمنة باأنه ر�شالة، 
��اج���ب جتاه �طن���ي احلبي���ب، فاأننا 

جميعاً مكلفون بحماية هذا الوطن.

اأو�سيت بتفعيل دور 
املوؤ�س�سات احلكومية 

والأهلية للحد من 
ظاهرة الطالق



ضبطيـــــات

الجمـــــــارك 52

�صباط »اجلمارك« خط الدفاع االأول بوجه االآفة ور�صيدهم يذخر باالجنازات

 داخل الأمعاء .. باآلت م��سيقية..
يف قطع غيار.. »اجلمارك« للمخدرات باملر�ساد

هريوين يف اأمعاء م�سافر
�تقف »لغة اجل�شد« حائط �شد يف �جه املهربني، اإذ ا�شتبه 
رجال جمارك املطار مب�شافر اآ�ش���يوي من بني مئات امل�شافرين، 
قب���ل اأن يحولوه اإلى التفتي�ص الدقي���ق، �من ثم اإبالغ �رشطة 
اإدارة مكافح���ة املخدرات التابعة لالإدارة العامة للمباحث �االأدلة 
اجلنائية الذين رافقوا بد�رهم امل�شافر اإلى امل�شت�شفى للفح�ص 

حيث تبني �جود )100( كب�شولة هري�ين بداخل اأمعائه.
�بح�شب ت�رشيح مدير اإدارة جمارك املنافذ اجلوية ب�شئون 
اجلمارك، فاإنه �شمن اجلهود احلثيثة للت�شدي لعمليات تهريب 
املمنوعات واملواد املخدرة، متكن �شباط جمارك مطار البحرين 
ال���دويل من اإحباط عملية تهريب ال�)100( كب�ش���ولة من مادة 
الهري�ي���ن املخدرة، �جدت بداخل اأمعاء امل�ش���افر االآ�ش���يوي 

اجلن�شية.

ماريج�انا داخل اآلة م��سيقية
�با�شتخدام مهاراتهم اخلا�شة �ح�شهم االأمني، �ا�شتنادهم 
اإلى خرباتهم املرتاكمة، �الد�رات التدريبية املتخ�ش�شة، متكن 
رجال جمارك املطار من القب�ص على م�شافر اأجنبي اجلن�شية بحوزته 
مادة ي�ش���تبه باأنها املاريجوانا املخدرة بوزن )2059.7جرام( 

ملفوفة باأكيا�ص نايلون �خمباأة بداخل اآلة مو�شيقية خ�شبية.
�يو�ش���ح مدير اإدارة جمارك املناف���ذ اجلوية اأنه بعد نز�ل 
امل�ش���تبه به اإلى قاع���ة اجلمارك حاماًل بي���ده حقيبة يد �بعد 
ا�ش���تالم اأمتعته املكونة من حقيبتني توجه اإلى امل�شار االأخ�رش 
فطلب منه �ش���ابط اجلمارك التوجه اإلى امل�ش���ار االأحمر لتفتي�ص 
اأمتعته حيث كان من �ش���منها اآلة مو�ش���يقية خ�شبية مت متريرها 
مره اأخرى بجهاز االأ�ش���عة بامل�شار االأحمر �الذي اظهر �جود مادة 

حم�شوة غري معر�فة ي�شتبه باأنها مادة املاريجوانا املخدرة.

م�صافر ب��اأم��ع��اء  خم����درات  ت��ه��ري��ب  اجل���م���ارك  رج����ال  اإح���ب���اط   .. م���رة  اأول  »ك��اك��ي��ت« 

ب��اآل��ة مو�صيقية ت��ه��ري��ب خم����درات  اجل���م���ارك  رج���ال  اإح���ب���اط   .. م���رة  ث���اين  »ك��اك��ي��ت« 

»ك��اك��ي��ت« ث��ال��ث م���رة .. اإح���ب���اط رج����ال اجل���م���ارك ت��ه��ري��ب خم����درات ب��وع��اء اأط��ع��م��ة

»كالكيت 4«..«كالكيت 5«...ويتكرر ال�سيناري� ذاته تاركا مهربي الآفة يف حرية من اأمرهم ول�سان 
حالهم: »مل نرتك و�سيلة مبتكرة اأو حيلة لكن ه�ؤلء الرجال رمبا يقراأون الأفكار!«
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�بالتعا�ن م���ع اإدارة مكافحة املخ���درات مت القب�ص على 
املتهم �بح�ش���ب االإج���راءات املتبعة فقد مت ت�ش���ليم املتهم 
�املواد امل�ش���بوطة اإلى اإدارة مكافحة املخدرات باالإدارة العامة 

للمباحث �االأدلة اجلنائية.

اأقرا�س خمدرة ب�عاء اأطعمة
�تغلبت يقظة موظفي اجلمارك، على املحا�الت امل�شتميتة 
م���ن املهربني �جلوئهم للعديد من ��ش���ائل التهريب، �بينها 
القب�ص على م�ش���افر اأجنب���ي بحوزته 376.6 غ���رام من مادة 
املاريجوان���ا املخدرة اإ�ش���افة اإلى 620 م���ن االأقرا�ص املخدرة، 

خمباأة بداخل �عاء حلفظ االأطعمة.
�بح�ش���ب اإي�شاحات قدمها مدير اإدارة جمارك املنافذ اجلوية 
ب�ش���ئون اجلمارك فاإن امل�ش���افر، توجه �بعد ا�ش���تالمه اأمتعته 
املكونة من حقيبة يد �كي�ص، اإلى امل�شار االأخ�رش، حيث ا�شتبه 
به �ش���ابط اجلمارك �عليه مت حتويله اإلى امل�شار االأحمر الإخ�شاعه 
لتفتي�ص دقيق، م�ش���يفاً اأنه بتفتي�ص اأمتعته مت �ش���بط املواد 
املخدرة املذكورة.�اأ�ش���ار مدير اإدارة جمارك املنافذ اجلوية اإلى 
اإحال���ة املتهم �املواد املخدرة امل�ش���بوطة اإل���ى اإدارة مكافحة 
املخ���درات باالإدارة العام���ة للمباحث �االأدل���ة اجلنائية التخاذ 

االإجراءات القانونية الالزمة.

اإحباط تهريب 944.3 غرام هريوين
�رغم توفر اأحدث اأنظمة التفتي�ص يف جمارك املطار، اإال اأن 
الكفاءات الب�رشية ما زالت تلعب د�رًا رئي�ش���اً يف الت�ش���دي الأي 
حما�الت تهريب، اإذ اإن ت�ش���لم م�ش���افر اأجنبي لعف�شه املكون 
م���ن حقيبة يد �اح���دة �كي�ص )نايلون( يحت���وي على عدد 

من احللوي���ات، مل يكن كافياً ليخرج م���ن املطار �يف جعبته 
944.3 غرام من مادة الهري�ين املخدرة، جراء ا�ش���تباه رجال 
اجلم���ارك به �حتويله اإلى امل�ش���ار االأحم���ر للتفتي��ص الدقي�ق،  
لوجود طبقة غري طبيعية يف قاع احلقيبة حيث ات�ش���ح بعد 

التفتي�ص الدقيق باأنها عبارة عن مادة الهري�ين.

خمدرات داخل قطع غيار
�بعد حتريات اأ�لية تفيد بو�شول كمية من املواد املخدرة 
عن طريق ط���ر�د بريدية اإلى مملكة البحري���ن، �بعد التاأكد 
من املعلومات �جم���ع االأدلة الالزمة، متت مبا�رشة اأعمال البحث 
�التح���ري التي اأ�ش���فرت عن حتديد هوية امل�ش���تبه به، حيث 
قامت الفرق التابعة لالإدارة باإعداد كمني اأدى اإلى القب�ص على 
امل�ش���تبه به متلب�شاً اأثناء ت�شلمه الطر�د الربيدية، �التي ات�شح 
اأنها عبارة عن قطع غيار دراجات نارية حم�شوة باملواد املخدرة 
�ش���الفة الذكر. ��فقاً ملدير ع���ام االإدارة العامة للمباحث �االأدلة 
اجلنائية فاإن �رشطة اإدارة مكافحة املخدرات بالتعا�ن مع �شئون 
اجلمارك، متكنت من القب�ص على �ش���خ�ص اآ�ش���يوي اجلن�شية، 
بتهمة تهريب حوايل 3 كيلو غرام من مادة املاريجوانا املخدرة 
� 505 اأقرا����ص خمدرة اإلى البحرين بق�ش���د االجتار �التعاطي 

بها، �تقدر قيمتها ب� 30 األف دينار.
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يف غياب الأب..
الأطفال جبناء م�سطرب�ن والأم مري�سة نف�سيًا

اأثبتت درا�ش���ات علم النف�ص الرتبوي اأن التوترات النف�ش���ية تزيد �شعفي ن�ش���بتها بني الز�جات الالتي يغيب اأز�اجهن 
اإما ب�ش���بب ال�ش���فر اأ� املوت، كما اأكدت اأن االأم ال تنجح عادة يف تربية االأطفال مبفردها ال�شيما الذكور، حيث جتد �شعوبة 
يف ال�ش���ّيطرة عليهم �على ت�رشّفاتهم. �ك�شفت درا�شة اأجنزت يف �قت �شابق اأن االأطفال الذين يغيب اأبا�ؤهم اأقل �شجاعة 
��ش���لوكاً مغامرًا من ذ�ي االأب احلا�رش، كما اأبد�ا �ش���لوكاً ذكورياً �اختار�ا دمى ذكورية ال�ش���فات اأقل من اأقرانهم ذ�ي االأب 

املتواجد. 
�اأظهرت اأنهم قد اأبد�ا ت�شورًا اأنثوياً 
لالأب ��شلوكه باملقارنة باملجموعة الثانية 
التي اأب���دى اأفراده���ا انطباعات رجولية 
الدرا�شة بخ�شو�ص  له. �تو�شلت  �مغامرة 
عدم توافر ال�ش���لوك ال�شجاع اأ� املغامر 
ل���دى االأطف���ال ذ�ي االأب الغائب، اإلى 
اأنه���م اإم���ا مذعن���ني اأ� مرتددين يف 
�شلوكهم �يف عالقاتهم مع اأقرانهم، اأ� 
كان���ت رد�د فعلهم الأقرانهم عموماً غري 

نا�شجة اأ� �شبيانية. 
كما اأكدت اأنهم اأقل رغبة من املبادرة 
اأ� املغام���رة، �اأكرث اعتمادًا على غريهم 
�اأق���ل اندماجاً يف االألعاب اأ� الريا�ش���ات 
اجل�شمية. كما در�ص العلماء احلاالت التي 
يكون االأب فيها حا�رشًا �لكنه غري موؤثر، 
كاأن يكون منعزاًل �ش���عيف ال�شخ�ش���ية 
لي�ش���ت له كلمة م�شموعة يف البيت، مع 
الق���رارات �املبادرات  االأم م�ش���در  كون 
التي تخ�ص م�ش���ري االأ�رشة. �تو�شلوا اإلى 
اأن مثل هذا االأب يوؤثر �ش���لباً يف رجولة 

الطفل. 
�باالإ�ش���افة اإلى ذلك اأ�شارت درا�شات 
اإلى اأن االآثار ال�ش���يئة املرتتبة عن غياب 
االأب توؤث���ر يف تطور اأن���واع اأخرى من 
ال�ش���لوك غري االجتماعي غ���ري الرجويل 
الفظاظ���ة يف املعامل���ة  اأ�  كاخل�ش���ونة 
�االنتماء اإلى ع�ش���ابات االأ�شقياء �عقدة 

اأ�ديب �عادة ال�شذ�ذ اجلن�شي. 

�بين���ت اأن تاأكي���د الطفل ذي االأب 
الغائ���ب على الرجول���ة �كفاحه من اأجل 
التمثل ب�شخ�ش���ية اأبي���ه، يقودانه اإلى 
االن�ش���مام اإل���ى ع�ش���ابات منحرفة عن 
القان���ون اأ� عل���ى االأقل يحف���زان لديه 
�شلوكاً –متميزًا– باخل�شونة غري املقبولة 

اجتماعيا.
 �اأكد اخل���رباء اأن الطف���ل اإذا فقد 
�الده فاإن التوازن يف منوه اجلن�شي قد 
يهتز، �اأ�ش���ار�ا اإلى اأن عدم �جود االأب 
كنموذج البنه يدفع الطفل يف الغالب 
الأن ي�ش���عر بعالقة قوية اأك���رث مودة اأ� 
الت�ش���اقا باأمه مما يزيد م���ن فر�ص تطوير 

�شلوك جن�شي اأنثوي لديه.
�يف املقابل ك�ش���فت درا�شة اأمريكية 
حديث���ة اأن الفتيات الالتي يفقدن االأب 
منذ طفولتهن، قد ميلن اأكرث من غريهن 
للو�ش���ول اإلى �شن البلوغ يف �قت مبكر 

يف حياتهن. 
�اأظهرت الدرا�شة التي قامت بها كلية 
ال�شحة العامة يف جامعة كاليفورنيا، اأن 
غياب االأب البيولوجي عن املنزل، ك�شف 
عن ظهور مظاهر البلوغ على الفتيات يف 
�ش���ن مبكرة، �لكن فقط، لدى الفتيات 
الالتي يع�ش���ن يف م�ش���توى معي�شي 
�اقت�ش���ادي جي���د، �كان �زن الفتيات 
عاماًل اآخر، اأخ���ذ يف االعتبار عند البدء 

يف الدرا�شة. �اأ��ش���حت رئي�شة الدرا�شة 
م�ش���اعدة الرب�في�ش���ور يف �ش���حة االأم 
�الطفل يف اجلامعة، جوليانا ديردر�ف، 
اأنه خ���الل العق���ود االأخرية، ب���داأ عمر 
الو�ش���ول اإلى البل���وغ يف تناق�ص بني 
الفتيات، اإال اأن اأكرث الرتكيز كان من�ش���باً 
على زيادة الوزن لديهن، كونه ال�ش���بب 
الرئي����ص للبلوغ املبكر ل���دى الفتيات، 
مو�ش���حة اأنه على الرغم م���ن اأن زيادة 
الوزن قد تهيئ �ت�ش���بب توقيت بلوغ 
الفتيات، اإال اأن ه���ذه العوامل املرتبطة 
بالوزن، ال تف����رش كل ذلك الفرق الكبري 
يف توقيت ف���رتة البل���وغ، �اأن نتائج 
الدرا�ش���ة تبني اأن عوامل اأ�رشية �اأخرى 
تقع حت���ت ظر�فها، بعي���دًا عن موؤ�رش 
كتلة اجل�ش���م، ميكن اأن يكون لها تاأثري 

مهم يف فرتة البلوغ لدى الفتيات. 
للدرا�شات،  ق�ش���م قي�رش  �اأ�شار مدير 
لورن�ص كو�شي اإلى اأن الرابط بني غياب 
االأب �البلوغ املبكر ل���دى الفتيات، قد 
كان له �جود منذ درا�ش���ات �ش���ابقة، اإال 
اأنه���ا مل ترب���ط بني ذلك �زي���ادة �زن 
الفتيات، �العرق، �اجلانب االقت�ش���ادي 

للفتاة. 
�طبق الباحثون الدرا�شة على 444 
طفلة اأعمارهن ترتا�ح بني 6 �8 �شنوات، 
�متت متابعتهن ب�ش���كل �شنوي، بينما 
اعتمدت متابعات اأ�ل �شنتني يف مرحلة 



حتليل الدرا�ش���ة التي اأخ���ذت اأعرا�ص 
�اإ�شارات الن�ش���وج التي ت�شبق بداية 
احلي�ص يف االعتبار، �يف مقابالت مع 
اأ�شئلة حول  مربيات الفتيات، مت طرح 

�شكان املنزل، �عالقاتهن بالفتيات. 
�تب���ني اأن 80 باملئة من الفتيات 
يعانني غياب االأب ع���ن املنزل، �اأن 
ه���ذا الغي���اب يرتبط بعالم���ات بلوغ 
مبكرة بني الفتيات الالتي يع�شن يف 
حالة معي�شية جيدة، مبعدل 50 األف 
د�الر �شنوياً اأ� اأكرث، بينما كانت عالمات 
الن�ش���ج بني الفتيات البي�ص، تختلف 

عن الفتيات االأفريقيات االأمريكيات.
�من جهة اأخرى بينت درا�ش���ة اأن 
ترعرع فتاة يف منزل يفتقر اإلى �جود 
االأب، ميك���ن اأن يجعلها اأكرث عر�ش���ة 
للتعامل م���ع رجال اآخري���ن ما يوؤدي 
اأي�ش���اً اإلى البلوغ املبك���ر، اإال اأن هذه 
الدرا�شة، مل حتدد ما اإذا كان ترعرع 
الفت���اة يف من���زل مع ز�ج ل���الأم قد 
يكون اأح�د اأ�ش����باب البلوغ. �اأ�شافت 
دي���ردر�ف اأنه عل���ى الرغ���م من اأن 
االأمر قد يك���ون حمتماًل بني العائالت 
الفق���رية، اإال اأنه غالباً م���ا تكون هناك 
�شبكة قوية من االأقارب الذين ميكنهم 
العناية بالطفل يف غياب الوالد، بينما 
ميكن افرتا�ص اأن العائالت ذات الدخل 
الغائب، تواجه  �االأب  العائلي  املادي 
غالباً م�ش���كلة �جود اأم �حيدة تعمل 
ل�شاعات طويلة لتاأمني احلالة املعي�شية 
اجليدة، ما يعني غياب االأم اأي�شاً عن 
رعاية الطفلة، بينما ك�ش���فت درا�ش���ات 
حديث���ة، اأن راب���ط االأمومة ال�ش���عيف 
ميك���ن اأن يكون اأحد اأ�ش���باب البلوغ 

املبكر. 
�اأكدت درا�ش���ات عل���م النف�ص اأن 
غي���اب االأب، يجعل االأطفال يواجهون 
�شعوبة كبرية يف عملية تطور �شلوكهم 
االجتماع���ي العام، فيكون منوهم اأقل 

�اأ�ش���عف قدرة ذاتية على  ا�شتقاللية 
�شبط �ش���لوكهم الفردي، باالإ�شافة اإلى 
م�شاكل �شلوكية �خلقية لدى بع�شهم 
تتمي���ز بع���دم الن�ش���ج �الع�ش���بية 

�االنحراف، �تزعزع ثقتهم بغريهم 
من االأطفال �جتعلهم غري قادرين 
�ش���داقة مع  اإقامة عالق���ة  عل���ى 
اأقرانه���م، �ف�رش علم���اء االجتماع 

الغ�شب  ثورة  باأن  الظاهرة  هذه 
التي تنجم عن فقدان االأب، 

ق���د تنم���و يف الغال���ب لدى 
اأ�  مبا�رشة  الطفل �تنتقل ب�شورة 

االآخرين كاملعارف  اإلى  غري مبا�رشة 
�االأ�شدقاء. 

�اأ�شار�ا اإلى اأن غياب االأب قد يزيد 
من القلق النف�شي �اال�شطراب العاطفي 
لدى االأطفال كما اأن هناك ارتباطاً بينه 
�بني بع�ص حاالت االنتحار �ال�شعور 

بخيبة االأمل. 
�ش����لت  ت����و �

درا�شة ميدانية 
مه�ارة  اأن  اإلى 
قي���ت  لت�����و ا
ف����ي احلياة 
مي���ة  لي���و ا
ك��������ان���ت 

�ش���عيفة 
االأطف���ال  ل���دى 

الغائ���ب  االأب  ذ�ي 
االأب  بذ�ي  باملقارنة 

متيز�ا  كما  ال�موج��ود، 
بعادات عمل �شيئة اأ� غري 

نظامية. باالإ�شافة اإلى �جود 
عالقة بني حاالت غياب االأب 

ال�رشقة  ارتكاب  ن�شبة  �ارتفاع 
بع����ص  يف  اجلرمي���ة  اأ� 

املجتمعات. 



تكنولوجيـــــــا

الجمـــــــارك 56

مايكرو�س�فت تطلق »ويندوز10« مبزايا جديدة

اأحدث  مايكر��ش���وفت،  �رشكة  اأطلقت 
ن�ش���خة معاينة من نظام »�يند�ز 10« 
تت�ش���من  10565، حيث  البن���اء  برقم 
الن�ش���خة العديد من املميزات اجلديدة 
الت���ي تهدف اإل���ى جعل نظ���ام �يند�ز 
اأكرث �ش���هولة يف االإ�شتعمال، حيث تتميز 
النظام �برنامج  الن�ش���خة بالتكامل بني 
املحادثة �ش���كايب. مما يدعم ا�شتعمال 
�اإتاحة ميزات الر�ش���ائل �االت�ش���ال ب�شكل 
مبا�رش عن طريق تطبيق �شكايب العاملي، 
الرد على الر�شائل  اأي�شاً  �اأ�شبح باالإمكان 
الواردة من الربنامج ع���ن طريق منطقة 

اال�شعارة �النوافذ املنبثة منها. 
�ح�شل مت�شفح مايكر��شوفت اجلديد 
اإي���دج عل���ى ميزتان جديدت���ان حيث 
ت�ش���مح امليزة االأ�لى للم�ش���تخدم عند 
مترير الفاأرة على عالمات التبويب اخلا�ش���ة 
باملت�شفح اأ� ال�شفحات املفتوحة احل�شول 

على معاينة للموقع، بينما تقدم امليزة 
االأخ���رى اإمكانية مزامنة املف�ش���لة �بنود 

قائمة القراءة. 
�اأ�ش���بح باإم���كان تطبيق امل�ش���اعد 
قراءة �فهم املالحظات  ال�شخ�شي كورتانا 
املكتوبة بخط اليد، مما ي�شمح للم�شتخدم 
على �شبيل املثال اإن�ش���اء موعد ���شعه 
�شمن التقومي من خالل الكتابة بخط اليد 
يف حال كان امل�ش���تخدم ي�شتعمل جهاز 

الكمبيوتر يف ��شع احلا�شب اللوحي. 
ال�شخ�شي كورتانا  كما تعلم امل�شاعد 
 »Google Now« بع����ص احليل م���ن
حيث اأ�شبح باإمكان كورتانا تتبع تذاكر 
ال�شينما �االأحداث القادمة التي يهتم بها 
امل�شتخدم �ذلك عن طريق ��شوله اإلى 
ر�ش���ائل الربيد االإلكرت�ين، كما �ش���يقوم 
بتذك���ري امل�ش���تخدم متى يج���ب عليه 

املغ���ادرة للو�ش���ول يف الوقت املحدد، 
كما ميكن اأن يقوم بطلب خدمة �ش���يارات 

.»Uber« التو�شيل
�ح�ش���لت �اجه���ة امل�ش���تخدم على 
حتدي���ث طفيف حي���ث اأ�ش���بح باإمكان 
امل�ش���تخدم حتدي���د االأل���وان الداكنة 
ل�رشيط العنوان، �مت تقدمي جمموعة من 
االأيقونات اجلديدة، �مت حت�شني قوائم 
ال�شياق الكالمي بحيث اأ�شبح من ال�شهل 

ا�شتخدامها عن طريق اللم�ص اأ� الفاأرة. 
�تاأت���ي ن�ش���خة املعاين���ة ذات رقم 
البن���اء 10565 كج���زء م���ن برنام���ج 
اإن�ش���ايدر �الذي ي�ش���مح الأي  �ين���د�ز 
م�ش���تخدم �يند�ز الت�ش���جيل �احل�شول 
على الن�ش���خ �تثبيتها �معاينتها �اإر�شال 
النتائج �امل�ش���اكل �االقرتاح���ات ل�رشكة 

مايكر��شوفت. 



57الجمـــــــارك

اإعداد : ق�شم احلا�شب االآيل

هكذا تزيد عدد متابعينك احلقيقيني يف ت�يرت
ما مييز �شبكة التد�ين امل�شّغر تويرت 
ب�شاطة اأ�شلوبها، فهي تعتمد على متابعة 
االآخري���ن �متابعتهم هم للم�ش���تخدم، 
�كلم���ا زاد ع���دد متابعي امل�ش���تخدم 
�املهتم���ني مبا يقدمه، كلم���ا زاد تاأثريه 
على ال�ش���بكة �اأ�ش���بحت تغريداته اأكرث 

انت�شارًا ��شهرة. 
اإال اأن زي���ادة عدد املتابعني بحاجة 
اإلى جهد �تعب، �اال�ش���تعانة باخلدمات 
التي تق���وم باإ�ش���افة متابعني �هميني 
لي����ص باالأمر اجليد اإطالق���اً، لذلك ميكن 
 ،Twit Ninja اال�ش���تفادة من خدمة
�الت���ي توّف���ر للم�ش���تخدم جمموعة من 
ُت�شاعد  التي  �اال�ش���رتاتيجيات  االأدا�ات 
عل���ى من���و اأع���داد متابع���ي ح�ش���اب 

امل�شتخدم احلقيقيني. 
الطرق  العدي���د من  �تقّدم اخلدمة 
التي ميكن لها اأن ُت�ش���اعد امل�ش���تخدم 
يف التع���رف على االآخري���ن �متابعتهم 

�تف�شيل تغريداتهم، ليتحولوا هم اأي�شاً 
اإلى متابعني للم�ش���تخدم، كونه يحا�ل 
امل�شرتكني  امل�ش���تخدمني  اإلى  الو�شول 

يف نف�ص اهتمامات امل�شتخدم. 

مل�ستخدمي اآي ف�ن.. ن�سخة »اآي كالود« ل�حدها ل تكفي
اأفادت جملة »م���اك اآند اآي« االأملاني���ة اأنه يتعني على 
اأ�ش���حاب اآي فون �اآي باد عدم االقت�ش���ار عل���ى خدمة »اآي 
كال�د« فق���ط عن���د الرغبة يف اإن�ش���اء ن�ش���خة احتياطية من 
البيان���ات املخزنة عل���ى اأجهزة اأبل اجلوالة، نظ���رًا الأن عملية 
ا�ش���تعادة هذه البيانات يف حاالت الطوارئ قد ت�شتغرق �قتاً 
طوياًل للغاية. �لذلك ن�شحت املجلة االأملانية باأنه من االأف�شل 
اأن يتم اإن�شاء ن�شخة احتياطية اأخرى من بيانات اجلهاز اللوحي 
اأ� الهات���ف الذكي على االأجهزة املكتبية بوا�ش���طة برنامج اآي 
تيونز.  �ميكن للم�شتخدم بدء عملية الن�شخ االحتياطي عن 
طريق �ظيفة »اإن�شاء ن�شخة احتياطية« حتت بند »التخزين« 
�«االأجهزة«. �يتوافر اأمام امل�شتخدم اإمكانية االختيار ما بني 

اإن�شاء ن�شخة احتياطية م�شفرة �اأخرى غري م�شفرة.  
�ن�ش���حت املجلة االأملانية باأنه من االأف�ش���ل اإن�شاء ن�شخة 
احتياطية م�شفرة من البيانات املخزنة على اأجهزة اأبل اجلوالة، 
نظ���رًا الأن���ه بهذه الطريق���ة يتم حماي���ة البيانات ال�شخ�ش���ية 
�املعلومات احل�شا�ش���ة ب�شورة اأف�ش���ل، عال�ة على اأن البيانات 
اخلا�شة باالأن�ش���طة البدنية �ال�شحية ال يتم تخزينها اإال عندما 

يتم اإجراء ن�ش���خ احتياطي م�شفر للبيانات. �بعد اإجراء عملية 
الن�ش���خ االحتياطي للبيانات ال�شخ�ش���ية ميكن للم�ش���تخدم 
نقل املو�ش���يقى �التطبيقات �املحتوي���ات االأخرى، التي مت 
�رشا�ؤها على اآي ف���ون اأ� اآي باد، اإلى مكتبة امليديا، �ميكن 
للم�ش���تخدم القيام بذلك عن طريق بند »نقل امل�شرتيات« 

�املوجود اأي�شاً حتت بند »التخزين« �»االأجهزة« .
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الأطعمة احلارَّة تخف�س ال�زن والك�لي�سرتول
 لع�شاق الطعام احلار ك�شفت العديد من الدرا�شات التى ن�رشت موؤخًرا 
مبوقع »فوك�ص نيوز« االإخب����ارى االأمريكى، اأن االأطعمة الغنية بالتوابل 
لها د�ر اأكرث بكثري من اإ�شافة نكهة اإلى الوجبة املف�شلة، حيث اإن االأطعمة، 
�خا�ش����ة الفلفل احلار جلبنو�����ص، �هابانور��ص، يحتوي����ان على جمموعة 
مده�شة من الفوائد ال�شحية. �اأ��ش����ح الباحثون اأن االإح�شا�ص بال�شخونة 
فى االأطعمة الغنية بالتوابل ي�شبب فقدان الوزن، حيث اأظهرت الدرا�شات 
اأن تنا�ل طبق حار ميكن اأن يحرق ال�ش����عرات احلرارية الزائدة عن طريق 
زيادة معدل التمثيل الغذائى ب�ش����كل موؤقت بن�شبة ت�شل اإلى ثمانية فى 
املائة. �فى درا�شة كندية اأخرى، �جد الباحثون اأنه عند تنا�ل �جبة حارة 
قد يتم ا�ش����تهالك �ش����عرات حرارية اأقل، كما اأن اال�شخا�ص الذين تنا�لوا 
فاحت ال�ش����هية مع ال�شل�ش����ة احلارة ا�شتهلكوا 200 �ش����عر حرارى اأقل من 
نظرائهم الذين مل يكن لديهم ال�شل�ش����ة احلارة. �هناك فائدة اأخرى من 
االأطعمة الغنية بالتوابل �هى حت�ش����ني �ظيفة القلب، �قد تبني اأي�ًشا اأن 
االإح�شا�ص احلرارى الذى يحدث على الل�شان يخف�ص الكولي�شرت�ل ال�شىء، 
حيث اأظهرت درا�ش����ة ن�رشتها اجلمعية الكيميائي����ة االأمريكية، اأن االأطعمة 
احلارة ت�ش����اعد فى تقليل تراكم الكول�شرت�ل مع زيادة تدفق الدم �ذلك 

عن طريق منع اجلني امل�شبب ل�شيق ال�رشايني. 

هل انت مري�س �سكري؟؟ 
عليك بال�ساي الأخ�ر

اأ�ش����ارت درا�ش����ة ن�رشت موؤخرًا اأ�رشف عليه����ا باحثون من 
جامع����ة بوزنان للعل����وم الطبية فى بولندا، اأن م�ش����تخل�ص 
ال�شاى االأخ�رش ي�شاهم فى احلد من امت�شا�ص كمية الن�شا اأحد 
اأن����واع الكربوهيدرات املوجود ف����ى االأطعمة �الوجبات التى 
يتنا�لها االإن�ش����ان، كما ي�ش����اهم فى تقليل ه�شمها �بالتالى 
تقليل ال�شعرات احلرارية التى يتنا�لها االإن�شان، �ذلك بف�شل 

احتوائه على قدر كبري من املركبات البوليفينولية.
��ش����ملت الدرا�شة 28 �شخ�ش����اً ترتا�ح اأعمارهم بني 19 
�28 عاماً، �ش����اموا عن الطعام �ال�رشاب ملدة 12 �ش����اعة ثم 
قاموا ب����اأكل طبق من رقائ����ق الذرة، ثم تنا�ل بع�ش����هم 4 
جرامات من م�شتخل�ص ال�شاى االأخ�رش، �هى تكافئ تنا�ل عدة 

اأكواب من ال�شاى االأخ�رش.
�اأ�ش����اف العلم����اء البولندي����ون اأن ه����ذه النتائج مثرية 
للغاية، �توؤكد فاعلية م�ش����تخل�ص ال�ش����اى االأخ�رش فى عالج 

ال�شمنة �مر�ص ال�شكر من النوع الثانى.
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الزعرت قاتل »امليكروبات«
الزعرت من االأع�شاب املفيدة التي ت�شيف نكهة لذيذة للعديد من االأطعمة، �ال تتوقف �ظيفة الزعرت 
عند كونه توابل لها طعم مميز، حيث اإن للزعرت فوائد �شحية عديدة قد يجهلها الكثري من االأ�شخا�ص.

�اأظهرت نتائج درا�شة بريطانية حديثة فوائد الزعرت ل�شحة ��شالمة االإن�شان، �منها:
••�امل�شاعدة على تن�شيط الد�رة الدموية.

••��يعد عالج فعال ي�شاعد يف التخل�ص من م�شاكل امل�شالك البولية.
••��خف�ص ن�شبة الكولي�شرت�ل ال�شار يف الدم.

••��ي�شاعد على التخل�ص من غازات �انتفاخات املعدة، كما اأنه ي�شاعد يف حت�شني عملية اله�شم.
••��الق�شاء على الفطريات �الطفيليات �ديدان البطن.

••��يعترب د�ائا قاتاًل للميكر�بات، �تنا�له ي�شاعد على �شبط م�شتوى ال�شكر يف الدم.
••��تقوية اجلهاز املناعي، االأمر الذي ي�شاعد على حماية اجل�شم من جميع 

االأمرا�ص.
••��تقليل خطر اإ�شابة القلب باالأمرا�ص كاجللطات �م�شاكل ت�شلب ال�رشايني.

••��احتواءه على م�ش����ادات االأك�شدة، ي�ش����اعد يف التخل�ص من منو االأ�رام 
ال�رشطانية.

ماء �ساخن + ليم�ن = 
ج�سم بال اأمرا�س

يعترب �رشب املاء ال�ش����اخن مع اإ�شافة ن�شف 
ليمونة يف ال�ش����باح على الريق له اآثار �ش����حرية 
على اجل�ش����م �يقيه من اأمرا�����ص كثرية. كما اأنه 
ي�ش����اعد على تخفيف الوزن، �يقلل من االإجهاد 

العقلي �البدين.
فالي����وم الذي تبداأه ب�����رشب ماء دافئ مع 
الليمون �شيجلب لك الكثري من الفوائد ال�شحية. 

�يف ما يلي بع�ص الفوائد:
1·  �رشب امل����اء �الليمون ي�ش����اعد املعدة يف 
عملية اله�شم �ين�شط عمل املعدة �االأمعاء. 

كما ينقي الكبد.

2·  يحت����وي الليم����ون عل����ى ن�ش����بة عالية من 
فيتامني “�ش����ي” الذي ي�ش����اعد يف تقوية 

مناعة اجل�شم.
3·  يحتوي املاء �الليمون على ن�شبة عالية من 
البوتا�شيوم الذي ي�شاعد على تنظيم �شغط 

الدم �يقي من الد�خة �الغثيان.
4·  يقلل من االإجهاد العقلي �االكتئاب.

5·  �الليمون هو اأي�ش����ا مدر للب����ول، �ميكن اأن 
ي�ش����اعد اأي�ش����ا عل����ى احلد م����ن الر�ماتيزم 

�التهاب املفا�شل.
6·  ��رشب املاء �الليمون على الريق ي�شاهم يف 

عملية تنظيف املعدة من ال�شموم �البكرتيا.
7·  ي�ش����اعد املاء �الليمون على عالج م�ش����اكل 
اجلهاز التنف�شي، �خا�ش����ة لالأ�شخا�ص الذين 

يعانون من اأمرا�ص الربو.
8·  امل����اء �الليم����ون ميك����ن اأن يك����ون عالجا 
لل�ش����خ�ص الذي يعاين من الربد �االأنفلونزا 

اأ� احلمى.
9·  �ميك����ن اأن ي�ش����تعمل اأي�ش����ا �����رشاب املاء 
�الليم����ون يف تنقية ال����دم �معاجلة بع�ص 

االأمرا�ص، مثل الكولريا اأ� املالريا.
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مشاركة مجتمعية فاعلة
يف اإطار امل�شاركة املجتمية التي دائماً ما يوجه بها �شيدي الفريق الركن معايل ال�شيخ 
را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة �زير الداخلية، حتر�ص �ش���ئون اجلمارك دائماً، على مد ج�شور 
التوا�ش���ل مع اجلمهور للم�ش���اهمة يف ن�رش التوعية �املعرفة اجلمركية من جهة، �تعزيز ثقة 

اجلمهور بهذا اجلهاز الوطني من جهة اأخرى.
�يف هذا االإطار قامت �شئون اجلمارك بتوزيع هدايا تذكارية على امل�شافرين القادمني 
عرب ج�رش امللك فهد، مبنا�ش���بة عيد االأ�ش���حى املبارك، �ذلك �شمن ا�شتمرار هذه النوعية 
من احلمالت التوعوية، جنباً اإلى جنب مع العمل امليداين ف�ش���اًل عن ال�شعي الد�ؤ�ب نحو 

ابتكار كل ما هو جديد �يخدم �شئون اجلمارك �املجتمع البحريني يف اآٍن �احد.
�حتر�ص �ش���ئون اجلمارك على اإقامة فعاليات �ن�ش���اطات د�ري���ة خمتلفة بهدف رفع 
م�ش���توى الوعي لدى اجلمهور حول املخاطر الناجتة عن عملي���ات التهريب، �التعريف باأبرز 
اخلدمات التي تقدمها �اجلهود املبذ�لة لتعزيز الكفاءة اجلمركية، �الد�ر الذي ي�شطلع به 
منت�شبو اجلمارك يف الت�شدي واإحباط عمليات التهريب، حلماية املجتمع واحلفاظ على اأمنه 

�تعزيز �تر�شيخ التعا�ن بني الطرفني.
�من خالل ا�ش���تعرا�ص اأبرز االإجنازات التي حققتها �ش���ئون اجلمارك على ال�ش���عيدين 
اجلمركي �االأمني اأمام اجلمهور ن�ش���تطيع تعزي���ز ثقة املجتمع باأداء هذا اجلهاز الوطني، 
�ك�شب تقديرهم للجهود امل�شنية التي تبذلها �شئون اجلمارك لال�شطالع مبهامها ��اجباتها 
يف حماية امل�شتهلك �املجتمع، �املهارات التي يتمتع بها منت�شبو اجلمارك، �د�رهم يف 
�ش���د واإحباط �شتى اأنواع عمليات التهريب يف �شبيل خدمة الوطن ومواطنيه، ومدى التطور 
التقني �الفني الذي ��ش���لت له �ش���ئون اجلمارك �الذي يدعوا للفخر �االعتزاز لدى جميع 

اأبناء البحرين.
�ت�ش���عى �شئون اجلمارك من خالل ذلك اإلى جت�شيد مبداأ امل�شاركة املجتمعية ترجمة 
�اقعية �عملية من خالل اإتاحة الفر�ش���ة اأمام اجلمهور لالط���الع على اخلدمات التي تقدمها 
عرب كافة اجلمركية، �التعرف على اجلهد الد�ؤ�ب الذي تقوم به �الذي ي�ش���ب يف م�شلحة 

الوطن �املجتمع.
اإن الهدف االأ�شا�ش���ي لعمل �ش���ئون اجلمارك هو احلفاظ على امل�ش���تهلك �املجتمع، 
�حماية االقت�شاد الوطني، �امل�شاهمة يف حفظ االأمن �اال�شتقرار، �هذه اأمور مهمة لنا جميعاً، 
�م���ن ال�رش�ري اأن نتعا�ن على حتقيقها، مبا يعزز م�ش���رية االزده���ار �التقدم يف مملكتنا 

العزيزة.

النقيب وعد راشد النجم


