


اإلفتتاحيــــــــــــــة

مواكبة التطور والنهوض 
بالمسؤولية الوطنية

ياأتي التكرمي الكبري الذي حظيت به �شئ�ن اجلمارك م�ؤخرًا من قبل الفريق الركن معايل 
ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة وزي���ر الداخلية اإثر متيز برنامج »اأف���ق« الذي اأطلقته 
يف جم���ال مكافحة املخدرات، ليعزز من م�سوؤوليتها الوطني���ة يف النهو�ض بالدور املنوط بها 
عل���ى اأكمل وجه، وال�سعي الدائم نحو التطور والإرتقاء، مبا يالقي تطلعات القيادة احلكيمة، 

وال�سارع التجاري، وجميع ال�رشكاء واملتعاونني.
ومعروف اأن برنامج »اأفق« جنح بجدارة يف حتقيق عدد كبري من الأهداف التي اأُطلق 
م���ن اأجلها، ومن بينها اإحكام الرقابة اجلمركية الأمنية عل���ى ال�سادر والوارد ململكة البحرين، 
والإ�سه���ام يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية ب���ني كافة الوزارات اخلدمي���ة واجلهات احلكومية 

والقطاع اخلا�ض.
ويبقى تعزيز ان�سيابية حركة نقل الب�سائع وامل�سافرين عرب ج�رش امللك فهد هي ال�سغل 
ال�ساغل لنا يف اجلمارك، ويف هذا ال�سياق فقد اعتمدنا يف الآونة الأخرية اآلية تفويج جديدة 
لل�ساحنات اأ�سهمت يف زيادة ان�سيابي���ة احلركة، حيث يتم تفويج قرابة 300 �ساحنة �سادرة 

يومياً مق�سمة بني- املحملة وت�سدير، ترانزيت، وطرود بريدية.
ونحن يف هذا الإطار ن�سيد باحلر�ض الكبري واملتوا�سل من الأ�سقاء املعنيني يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودية ب�س���اأن التن�سيق امل�س���رك ملعاجلة حتديات ان�سي���اب حركة الب�سائع 
والأف���راد بني البلدين، وو�سع حلول تلبي حركة النم���و الطبيعية للعبور من كال الإجتاهني 
بالإ�ساف���ة اإلى بحث مو�سوع ا�ستكم���ال املرحلة الثانية والرب���ط الآيل بني جمارك اململكتني 
ال�سقيقت���ني، والذي ي�سمل تبادل معلومات البيان اجلمركي من كال اجلهتني، وذلك خدمة 

ملرتادي اجل�رش، وبهدف تطبيق نقطة العبور الواحدة املنفذة يف مار�ض املا�سي.
واإذا كانت ان�سيابية احلركة على ج�رش امللك فهد، ال�رشيان احليوي الأكرث اأهمية لإقت�ساد 
مملك���ة البحرين، هي ال�سغل ال�ساغل لنا يف �سئون اجلمارك، فاإننا نويل يف الوقت ذاته كل 
احلر�ض والهتمام للمنفذين الآخرين للبحرين على العامل، وهما ميناء خليفة بن �سلمان، ومطار 
البحري���ن الدويل، والذين ي�سهدان على ال���دوام تطويرًا دائماً يف حركة الركاب والب�سائع، 

ونعمل على تعزيز كفاءتهما الت�سغيلية لتحقيق الريادة على م�ستوى املنطقة ككل.
اإن �سئ���ون اجلمارك حري�سة كل احلر����ض على مواكبة اآخر املعطي���ات العاملية احلديثة 
يف العم���ل اجلمركي، كما اأنها ت���ويل اهتماماً كبريًا يف بناء ق���درات منت�سبيها، انطالقاً من 
اإميانه���ا باأن ال�ستثمار يف العن�رش الب�رشي له املردود الأكرب على كفاءة العمل وتطوره، وذلك 
لتبقى اجلمارك يف مقدمة املوؤ�س�سات الوطنية التي تواكب التحديث والتطوير والإزدهار الذي 

ت�سهده مملكة البحرين يف خمتلف النواحي.
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يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات..

 معايل وزير الداخلية يكرم 
رئي�س اجلمارك لتميز برنامج »اأفق«
ق���ام الفريق الركن معايل ال�سيخ را�سد ب���ن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية بتقدمي درع �سكر وتقدير اإلى �سعادة 
ال�سي���خ حممد بن خليفة اآل خليف���ة رئي�ض اجلمارك، لتميز برنام���ج »اأفق« الذي اأطلقته �سئ���ون اجلمارك يف جمال 
مكافحة املخ���درات، وذلك �سمن اإحتفال نظمت���ه وزارة الداخلية مبنا�سبة اليوم العامل���ي ملكافحة املخدرات، وبح�سور 
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة وزراء العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف والربية والتعليم وال�سحة والإعالم و�سئون ال�سباب 
والريا�س���ة، كما ح�رش الإحتفال النائب العام وحمافظ املحافظ���ة اجلنوبية ورئي�ض اجلمارك ورئي�ض الأمن العام وعدد من 

كبار امل�سئولني يف مملكة البحرين.   
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وج���اء تك���رمي برنام���ج »اأفق« م���ن قبل 
معايل وزير الداخلية �سمن تكرمي معاليه لعدد 
م���ن منت�سبي اإدارة مكافح���ة املخدرات وكذلك 
القائم���ني عل���ى الربام���ج املتمي���زة يف جمال 
مكافحة املخدرات، واملتمثلة يف املعار�ض التي 
اأقامتها وزارة الربية والتعليم بهدف ن�رش الثقافة 
والتوعية الأمنية باأ����رشار اآفة املخدرات وت�سكيل 
وزارة ال�سح���ة للجن���ة اإدراج وتعدي���ل امل���واد 
املخ���درة واملوؤث���رات العقلي���ة وبرنامج تكاتف 
�سباب الذي اأطلقته وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة 
وبرنام���ج »معاً« ملكافح���ة العن���ف والإدمان 

وبرامج قيادة خفر ال�سواحل.
وبهذه املنا�سبة، اأعرب معايل وزير الداخلية 
عن �سك���ره وتقدي���ره للجه���ود املخل�سة التي 
تقوم به���ا اللجنة الوطنية ملكافح���ة املخدرات 

وامل�سئولي���ات الت���ي تنه�ض به���ا اإدارة مكافحة 
املخدرات وكافة الأجه���زة الأمنية املتعاونة من 
اأج���ل حماية املجتمع من ه���ذه الآفة اخلطرية، 

متمنياً لهم التوفيق يف خدمة الوطن.
م���ن جانبه، عرب العقيد مب���ارك بن حويل 
مدي���ر اإدارة مكافحة املخ���درات يف الكلمة التي 
األقاه���ا باإ�س���م اللجنة املنظم���ة لالإحتفال باليوم 
العامل���ي ملكافحة املخدرات ع���ن خال�ض ال�سكر 
والتقدي���ر ملعايل وزي���ر الداخلي���ة على دعمه 
وم�ساندته جلهود مكافحة املخدرات، م�ستعر�سا 
يف ه���ذا ال�سي���اق جملة م���ن الإح�سائيات التي 
تعك�ض ما مت حتقيقه يف ه���ذا ال�ساأن، فخالل 
الف���رة من الأول م���ن يناير وحت���ى 20 ي�ني� 
2015 اأ�سفرت جه���ود رجال مكافحة املخدرات 
ع���ن �سبط ح���وايل 391 ق�سي���ة، وبلغ عدد 

لربنامج »�أفق« 
دور بارز يف �إحكام 
�لرقابة �جلمركية 

�لأمنية على �ملنافذ
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املتهمني )596( متهماً. وقد مت خالل الإحتفال 
عر�ض فيلم وثائقي، ا�ستعر�ض اجلهود الوطنية 
يف جمال مكافحة املخ���درات، وما حققته اإدارة 
مكافحة املخ���درات و�سئون اجلم���ارك يف هذا 
ال�ساأن وكذلك اأبرز امل�ساري���ع التوعوية العاملة 
يف ه���ذا الإطار، ويف مقدمته���ا برنامج »معاً« 
ملكافحة العن���ف والإدمان، ف�س���اًل عن اجلهود 
الهادفة اإلى اإعادة دمج املتعافني من الإدمان 
داخل املجتمع وما ميك���ن اأن يحققه التعاون 
مع مركز نا�رش للتاأهيل والتدريب املهني يف هذا 
املج���ال، وذلك يف اإطار العمل على تعزيز مبداأ 

ال�رشاكة املجتمعية.
كما ت�سم���ن الحتفال تد�سني الإ�سراتيجية 
الوطنية ملواجهة م�سكلة املخدرات والتي ت�سع 
اخلط���وط العري�س���ة والأ�س����ض العام���ة ملكافحة 
املخدرات، يف اإط���ار العمل امل�ستمر على خف�ض 

العر�ض والطلب على املخدرات.
كم���ا مت تك���رمي ال����رشكات الراعي���ة وهي 
�رشكة البحري���ن الوطنية للغاز)بناغ���از( و�رشكة 
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البروكيماوي���ات )جيب���ك( وكذلك املحا�رشين 
يف الندوة التي اأقيمت بالإدارة العامة لالإ�سالح 
والتاأهيل ح���ول اأ�رشار املخ���درات ، حيث اأ�ساد 
مع���ايل الوزي���ر بجهوده���م يف الت�سدي لهذه 

الآفة، متمنياً لهم التوفيق يف خدمة الوطن.
 ي�سار اإلى اأن �سئون اجلمارك بداأت بتنفيذ 
نظ���ام الربط الإلكروين )اأف���ق( يف �سهرمار�ض 
لع���ام 2011م،حي���ث ا�ستهدف ه���ذا النظام 
كاف���ة اأعمال ووظائ���ف �سئون اجلم���ارك بهدف 
ت�سهيل حركة التجارة من ناحية،واإحكام الرقابة 
اجلمركي���ة الأمنية على ال�سادر وال���وارد ململكة 
البحرين من ناحية اأخ���رى، وللربنامج دور بارز 
يف تطبي���ق اإ�سراتيجية احلكومة لو�سع مملكة 
البحري���ن كمركزم���ايل اإقليمي وبواب���ة للتجارة 
اإل���ى الإ�سه���ام يف تفعيل  الدولية،بالإ�ساف���ة 
ال�رشاك���ة املجتمعية بني كافة الوزارات اخلدمية 
واجله���ات احلكومي���ة والقطاع اخلا����ض واإقامة 
عالقات م�ستمرة ودائمة ُبغية الو�سول اإلى م�ساف 

الدول املتقدمة والرائدة يف هذا ال�ساأن .
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رئي�س اجلمارك ي�صارك يف اجتماعني منف�صليني بالريا�س والدوحة

ناق�صنا يف الريا�س حماية حقوق امللكية 
الفكرية وتاأثرياتها الإيجابية على التجارة .. 

كان ل�سعادة ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة رئي�ض 
اجلمارك امل�ساركة يف اجتماع���ني منف�سليني خالل الفرة 
املا�سية، الأولى هي »اجتماع مدراء عموم اجلمارك« الذي 
جرى يف العا�سم���ة ال�سعودية الريا�ض يف 6 ماي� 2015 
وناق�ض حماية حق���وق امللكية الفكرية وتاأثرياتها الإيجابية 
على التجارة، والذي اأقيم بالتزامن مع »املنتدى العربي 
الرابع ملكافحة الغ�ض التجاري والتقليد وحماية امللكية«.
كما وكان ل�سعادته م�ساركة اأخرى يف اأعمال الجتماع 
احل���ادي ع�رش لهيئ���ة الإحت���اد اجلمركي ب���دول جمل�ض 
التعاون الذي عقد يف مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 

26 ماي� 2015. 

حماية امل�صتهلك من الب�صائع املقلدة 

واأك���د �سع���ادة رئي�ض اجلم���ارك ال�سي���خ حممد بن 

خليف���ة اآل خليفة خالل اجتماع الريا�ض اأن مو�سوع امللكية 
الفكرية متعددًاِ ومت�سعباً والأهم يف ذلك �سبط املقلدات 
والت���ي يدخل يف �سياقها حماية امللكية والخراع وحماية 
امل�ستهلك من الب�سائع املقلدة ومنع و�سولها اإليه، منوها 
اإلى اأن من اأولويات اجلمارك حماية امل�ستهلك من الب�سائع 

املقلدة وحماية العالمة التجارية لذات التاجر.
جاء ذلك خالل م�ساركة �سعادته يف املنتدى العربي 
الراب���ع ملكافحة الغ�ض التج���اري والتقليد وحماية حقوق 
امللكي���ة الفكرية والذي اأُقيم موؤخ���رًا بالعا�سمة ال�سعودية 
الريا�ض بالتزامن مع الجتم���اع الرابع والثالثني ملديري 
عموم اجلمارك يف ال���دول العربية، وبح�سور مدراء عامي 
اجلمارك بال���دول اخلليجي���ة والعربية، وممثل���ي منظمة 
اجلم���ارك العاملية بالإ�سافة اإلى اجلم���ارك الربازيلية والتي 
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جاءت م�ساركته���ا ك�سيف �رشف. واأ�سار �سعادة رئي����ض اجلمارك اإلى اأن 
�سوق �سناعة املقلدات ات�سع اليوم ب�سكل كبري، وتعترب مملكة البحرين 
م���ن الدول امل�ستهدف���ة يف �سناعة املقلدات من ناحي���ة موقعها، كما 
و�سل الأمر اإلى م�ساحي���ق التجميل والأدوية والعطور، لت�سبح خطورتها 
م�ساعف���ة،  م�سيف���اً اأن ال�سلع املقلدة مل تعد حتم���ل جن�سية معينة، 
فقد يك���ون الت�سنيع يف بلد وامل�ستثمر امل�ّسن���ع يف بلد اآخر ، كما 
اأعرب معاليه عن �سكره للمملكة العربية ال�سعودية ل�ست�سافتها املنتدى 

ودعم اأعماله.
ه���ذا وقد تناولت ال���دول امل�ساركة العديد م���ن املوا�سيع املهمة 
للم�ستهل���ك وللم�ست���ورد منها الغ����ض التجاري وحماي���ة حقوق امللكية 
الفكرية وتاأثرياتها الإيجابية على التجارة، وكذلك مت الإطالع على اآلية 
 »TIR« تطبيق نظام املبالغ امل�ستحقة جراء عملية العبور يف اتفاقية
الدولية و�سبل ال�ستفادة من هذه الآلية يف تطوير اتفاقية تنظيم النقل 
بالعب�ر »Transit« بني الدول العربية، كما مت تدار�ض امل�ساركني 
تو�سيات جلن���ة التوفيق بني الرجمات لتعدي���ل قائمة ال�سلع التي ل 
ت�رشي عليها اأحكام الربنامج التنفي���ذي ملنطقة التجارة احلرة العربية 

الكربى لالأ�سباب الدينية وال�سحية والأمنية.
وانته���ى امللتق���ى اإلى تو�سي���ات لتفعيل اآلية تطبي���ق القوانني 
ال�سارمة جتاه املخالفني لقوانني اجلمارك �سعياً للحد من ظاهرة �سناعة 

املقل���دات بهدف حماية امل�ستهلكني. ي�سار اإل���ى اأنه مت افتتاح اأعمال 
املنت���دى العرب���ي الرابع ملكافح���ة الغ�ض التقلي���دي وحماية حقوق 
امللكية الفكري���ة برعاية من معايل  د. اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف 
وزير املالية باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة وبح�سور كاًل من معايل 
د. توفيق الربيعة وزير التجارة وال�سناعة ومعايل املهند�ض عبداهلل بن 

عبدالرحمن املقبل  وزير النقل.
وكان د. اإبراهي���م الع�ساف لف���ت يف كلمة له اإلى اأن هذا املنتدى 
يعق���د يف ن�سخته الرابعة باململكة العربية ال�سعودية ملا له من اأهمية 
كب���رية، ولرغبة اجلمارك ال�سعودية امل�سارك���ة مع �سقيقاتها من الدول 
العربي���ة يف هذا املجال على امل�ستوى الإقليم���ي والدويل بغية اإبراز 
اجلهود املبذول���ة ملكافحة الغ�ض التج���اري والتقليدي وحماية حقوق 
امللكي���ة الفكري���ة، وبعدها قام مع���ايل وزير املالية وبح�س���ور اأ�سحاب 
املعايل وال�سعادة الوزراء وروؤ�ساء اجلمارك وكبار احل�سور بزيارة املعر�ض 
امل�ساح���ب املنتدى الرابع وذلك لالإطالع على م���ا يت�سمن من الطرق 
والأ�سالي���ب التي ينتهجه���ا املهربون من الأف���راد والتجار يف ا�سترياد 
الب�سائع املقلدة واملغ�سو�س���ة والتي منها ما هو م�رش ب�سحة امل�ستهلك 
وطرق حماربته���ا، بالإ�سافة اإلى تقدمي عرو�ض من بع�ض ال�رشكات التي 
تتعاون مع م�سلحة اجلمارك وهيئة املوا�سفات واملقايي�ض ووزارة التجارة 
وال�سناع���ة يف اختبار العينات والتاأكد من مطابقته���ا لل�رشوط النظامية 

للمملكة.
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كم���ا و�سارك �سع���ادة ال�سيخ حممد بن خليف���ة اآل خليفة 
رئي�ض اجلمارك نائب رئي����ض منظمة اجلمارك العاملية واملمثل 
الإقليم���ي لدول اأفريقي���ا وال�رشق الأدن���ى والأو�سط يف اأعمال 
الجتماع احلادي ع�رش لهيئ���ة الإحتاد اجلمركي بدول جمل�ض 

التعاون الذي عقد يف مدينة الدوحة بدولة قطر.
ومت خ���الل الجتماع مناق�سة الأمور املتعلقة باآلية التحويل 
املبا�رش للر�سوم اجلمركية وما نتج ب�ساأن ذلك اأثناء الجتماعات 
امل�سركة للجنة الإجراءات اجلمركية واحلا�سب الآيل حيث بادرت 
ال���دول بو�سع اآلية لت�رشيع امل����رشوع، كما مت التطرق ب�ساأن 
النظ���ام ال�رشيبي املوحد يف دول جمل����ض التعاون والإطالع 
عل���ى اآخر امل�ستجدات ح���ول درا�سة حماي���ة الوكيل املحلي، 
ودرا�س���ة معامل���ة منتجات امل�سان���ع املقام���ة يف التجمعات 
القت�سادية با�ستثمارات خليجية، وكذلك درا�سة حت�سني اأداء 

املنافذ اجلمركية والتي ت�سب يف جمملها على تنمية القت�ساد 
اخلليجي.

وعل���ى هام����ض اأعمال الجتم���اع مت افتت���اح ملتقى قطر 
الدويل ملكافحة املخ���درات »حول التجارب الدولية يف ك�سف 
طرق التهريب وخطوط ال�س���ري واأ�ساليب الأخطاء« برعاية كرمية 
م���ن رئي�ض جمل�ض ال���وزراء ووزير الداخلي���ة بدولة قطر معايل 
ال�سي���خ عبداهلل ب���ن نا�رش بن خليفة اآل ث���اين، حيث عر�ض 
امل�سارك���ون يف املنت���دى معلومات قيمة يف جم���ال مكافحة 
املخدرات والدرا�سات التي مت اإعدادها للحد من هذه الظاهرة.

�س���ارك يف اأعمال الجتماعني مدي���ر اإدارة جمارك املنافذ 
الربي���ة ومدير اإدارة التخطيط وال�سيا�سات اجلمركية ومدير اإدارة 
جمارك املنافذ البحرية وعدد من امل�سئولني ب�سئون اجلمارك. 

رئي�س اجلمارك يبحث يف الدوحة اآلية التحويل 
املبا�صـر للر�صوم اجلمركية والنظام ال�رضيبي املوحد
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تراأ�����ض �سع����ادة ال�سيخ حمم����د بن خليفة 
اآل خليفة رئي�ض اجلم����ارك، نائب رئي�ض منظمة 
اجلمارك العاملية واملمثل الإقليمي ملنطقة �سمال 
اأفريقي����ا وال�رشق الأدن����ى والأو�سط، وفد �سئون 
اجلمارك امل�س����ارك يف اأعم����ال الجتماع الثالث 
وال�سبع����ني للجنة ال�سيا�س����ات العامة وجل�ستي 
جمل�����ض التع����اون اجلمركي مبنظم����ة اجلمارك 
العاملي����ة والذي انقع����د موؤخ����رًا يف العا�سمة 

البلجيكية بروك�سل.
وعل����ى هام�����ض الجتماع، اإلتق����ى �سعادة 
اأفريقيا  رئي�ض اجلمارك املمثل الإقليم����ي لدول 
وال�رشق الأدنى والأو�سط  مع مدير عام جمارك 
كوري����ا اجلنوبية، حي����ث من املق����رر اأن تدعم 
اجلم����ارك الكوري����ة اإدراج اللغ����ة العربية كلغة 
ر�سمي����ة باملنظم����ة، ويف املقاب����ل �سيتم دعم 
مر�س����ح اجلم����ارك الكورية ملن�سب مدي����ر اإدارة 
التعرفة وال�سئون التجارية من قبل دول الإقليم.
كما عق����د رئي�ض اجلمارك اجتماعاً مع مدير 

ع����ام اجلمارك الربازيلي����ة، مت خالله بحث اأوجه 
التع����اون بني البلدين ودع����م تر�سح الربازيل 

ملن�سب مدير اإدارة بناء املقدرة.
وكان ال�سي����د زهري �����رشيف رئي�ض املنظمة 
افتتح الجتماع الذي طرح نقاطاً مهمة تتعلق 
بالدعوة اإل����ى اإتباع اجلمارك الرقمي����ة نظرًا ملا 
ي�سه����ده الع����امل من تط����ور تقن����ي يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات، مطالب����اً بتعزيز التعاون 
والتن�سيق بني ال�سلط����ات على احلدود واحلث 
على تطوير ه����ذا التعاون للو�س����ول اإلى مرحلة 

التكامل.
من جانبه، ا�ستعر�ض ال�سيد كونيو ميكيوريا 
اأمني عام منظمة اجلمارك العاملية، املو�سوعات 
املدرجة على جدول الأعمال ومن اأهمها ت�سهيل 
التجارة وقيا�����ض الأداء وال�رشاكة بني القطاعني 
الع����ام واخلا�����ض يف قط����اع العم����ل اجلمركي 
وامل�ستجدات الطارئة والتي تطلبت ال�رشاكة من 
قبل منظمة اجلمارك العاملية ومنها طلب منظمة 

اليون�سكو للتعاون يف احلد من تهريب الآثار من 
الدول التي حتدث به����ا ا�سطرابات خ�سو�ساً يف 
منطقة ال�رشق الأو�سط ، وبعد ذلك قدم الأمني 
الع����ام عر�سا �سام����اًل عن اخلط����ة الإ�سراتيجية 
التي انتهجتها املنظمة واملوا�سيع التي اأقرتها 
جمموعات العم����ل بالدول الأع�س����اء والتقريرين 

الإداري واملايل للمنظمة .
ي�سار اإلى اأن مملكة البحرين ع�سو يف جلنة 
ال�سيا�س����ات العامة مبنظمة اجلمارك العاملية منذ 
ع����ام 2010م ولها م�س����اركات ومداخالت اأثرت 
ب�س����كل كبري على نتائ����ج اأعم����ال الجتماعات 
ال�سابق����ة ، وهو ما اأّهل البحري����ن لتويل من�سب 
نائب رئي�����ض املنظمة واملمث����ل الإقليمي لدول 
اأفريقي����ا وال�����رشق الأدن����ى والأو�س����ط منذ عام 
2014. �س����ارك بالوفد املرافق ل�سعادة رئي�ض 
اجلم����ارك مدي����ر اإدارة التخطي����ط وال�سيا�س����ات 
اجلمركي����ة ورئي�����ض �سعبة التع����اون اجلمركي 

وعدد من م�سئويل �سئون اجلمارك .

اإلتقى مديرا جمارك كوريا اجلنوبية والربازيل

  رئي�س اجلمارك ي�صارك يف اجتماع منظمة 
اجلمارك العاملية بربوك�صل
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 افتت����ح �سعادة ال�سي����خ حممد بن خليفة 
اآل خليف����ة رئي�ض اجلمارك،نائ����ب رئي�ض منظمة 
الإقليم����ي ملنطقة  العاملية،املمث����ل  اجلم����ارك 
�سم����ال اإفريقيا وال�رشق الأدن����ى والأو�سط، ور�سة 
العمل »الإقليمية يف املب����ادرات الإ�سراتيجية 
لت�سهيل التجارة« والتي نظمتها �سئون اجلمارك 
بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية يف الفرة 

من 1 – 4 ي�ني� 2015.
بكاف����ة  اجلم���������ارك  رئ����ي�����ض  ورح�������ب 
امل�ساركني، موؤكدًا اعتزاز �سئون اجلمارك بعقد 
هذه الور�سة والت����ي تهدف اإلى تو�سيح طبيعة 
عم����ل برنام����ج )املريكاتور( ال����ذي ي�سهم يف 
تطبيق اتفاقية تي�سريالتجارة، موؤكدًا اأن �سئون 
اجلمارك �ست�سع كامل قدراتها ودعمها للو�سول 

اإلى حتقيق الأهداف املرجوة من الور�سة.
وت�سمن����ت الور�س����ة ط����رح جت����ارب الدول 
امل�ساركة يف تطبيق التفاقية من خالل التعريف 

بالبنود التي مت بلورتها يف هذا ال�ساأن، بهدف 
ال�ستفادة من هذه التج����ارب لتفعيل الإتفاقية 

ب�سكل اأف�سل.

 رئي�س اجلمارك يوؤكد خالل اإفتتاحة لور�صة عمل برنامج » املريكاتور «

 دعم �صئون اجلمارك 
لربنامج تطبيق اتفاقية تي�صري التجارة
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اجتمع �سعادة ال�سيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة رئي�ض اجلمارك نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
املوؤ�س�سة العامة جل�����رش امللك فهد مع �سعادة 
الل����واء طارق ح�سن احل�س����ن رئي�ض الأمن العام 
وذلك باإدارة جمارك املنافذ الربية  بج�رش امللك 
فهد وبح�س����ور عدد من اجله����ات ذات العالقة 

باجل�رش.
ومت خ����الل الجتم����اع مناق�س����ة العدي����د 
م����ن املوا�سي����ع املتعلقة بج�����رش امللك فهد، 
وم����ن اأهمها م�رشوع جزيرة الإج����راءات اجلديدة  
باجلانب البحريني م�ستملة على م�سائل ال�سالمة 

املرورية من حيث ت�سميمها وموقعها.
كما مت التطرق اإلى ميزانية امل�رشوع املتمثلة 
يف عنا�����رش البنية التحتية ل����ه، و�رشورة تكاتف 
كافة اجله����ات ذات العالقة م����ع مراعاة اخت�سار 
الفرة الزمنية لتنفيذه، وذلك ملا لهذا امل�رشوع 
احليوي الهام من دور كبري يف حتقيق �سال�سة 
حركة العبور باجلانب����ني البحريني وال�سعودي 
مما يوفر كاف����ة الت�سهيالت الالزمة مع خلق بيئة 

منا�سبة ملرتادي ج�رش امللك فهد.

وعلى �سعي����د مت�سل قام �سع����ادة رئي�ض 
اجلم����ارك و�سع����ادة رئي�ض الأمن الع����ام بزيارة 
تفقدية ملبن����ى املوؤ�س�سة العام����ة جل�رش امللك 
فهد، حيث كان با�ستقبالهم �سعادة املهند�ض 
عبدالرحم����ن ب����ن �سع����د اليح����ي مدي����ر عام 
املوؤ�س�سة العامة جل�رش امللك فهد وبح�سور عدد 
م����ن كبار امل�سئولني، حي����ث مت التطرق لعدد 
من املوا�سيع الأمنية ذات العالقة بج�رش امللك 

فهد. واأع����رب كل من �سع����ادة رئي�ض اجلمارك 
و�سعادة رئي�ض الأمن الع����ام عن بالغ �سكرهما 
وتقديرهم����ا للموؤ�س�سة العام����ة جل�رش امللك فهد 
لدوره����ا الكبري بغي����ة تقدمي كاف����ة اخلدمات 
للم�سافرين والقطاع����ات احلكومية والتي ت�سهم 
ب�سكل وا�سح وملمو�ض يف تذليل العقبات التي 

تواجه حركة العبور بج�رش امللك فهد.

تفقد مع رئي�س الأمن العام مبنى »موؤ�ص�صة اجل�صـر«

ال�صيخ حممد بن خليفة: تكاتف اجلهود 
لالإ�صـراع باإن�صاء »جزيرة الإجراءات«
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حت����ت رعاية �سع����ادة ال�سي����خ حممد بن 
خليف����ة اآل خليفة رئي�ض اجلم����ارك، اأقيم حفل 
تكرمي اجلهات الرقابي����ة احلكومية ذات العالقة 
مع �سئون اجلمارك، والت����ي اأنهت عملية الربط 
الآيل لنظ����ام التخلي�����ض الإلك����روين )اأف����ق( 
واإدارة  ال�سح����ة،  وزارة  وه����ي  بن�سب����ة%80، 
املوا�سف����ات واملقايي�ض وال�سج����ل التجاري يف 
وزارة ال�سناع����ة والتج����ارة، واملجل�����ض الأعل����ى 
للبيئ����ة، وم�����رشف البحرين املرك����زي، والإدارة 
العامة للمرور. ويف بداي����ة احلفل، رحب رئي�ض 
اجلمارك ب�سيوف احلفل من خالل تقدمي ال�سكر 
والتقدير لهم على التع����اون امل�ستمر من خالل 
الربط الآيل لنظام التخلي�ض الإلكروين )اأفق(، 
ملا له من دور يف تطبيق اإ�سراتيجية احلكومة 
لو�س����ع مملكة البحري����ن كمركز م����ايل اإقليمي 
وبوابة للتجارة الدولي����ة، بالإ�سافة اإلى الإ�سهام 
يف تفعي����ل ال�رشاك����ة املجتمعي����ة ب����ني كافة 
ال����وزارات اخلدمية واجله����ات احلكومية والقطاع 
اخلا�����ض واإقامة عالق����ات م�ستم����رة ودائمة ُبغية 

  تكرمي اجلهات الرقابية احلكومية ذات العالقة مع �صئون اجلمارك

 رئي�س اجلمارك : نظام »اأفق« يعزز مكانة 
البحرين كمركز مايل وبوابة للتجارة الدولية
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الو�س����ول اإلى م�ساف ال����دول املتقدمة والرائدة 
يف ه����ذا ال�ساأن. واأو�س����ح �سعادته اأن �سئون 
اجلمارك ب����داأت بتنفيذ نظام الربط الإلكروين 
يف �سهر مار�ض لعام 2011م، حيث ا�ستهدف 
هذا النظام كافة اأعمال ووظائف �سئون اجلمارك 
بهدف ت�سهيل حركة التجارة من ناحية، واإحكام 
الرقاب����ة اجلمركية الأمنية على ال�س����ادر والوارد 
ململكة البحرين م����ن ناحية اأخرى، كما ينتهج 
هذا النظام طريقة الناف����ذة الواحدة مما يعني 
الرب����ط م����ع جمي����ع الإدارات احلكومية وغري 
احلكومية املعنية يف عملية الف�سح اجلمركي، 
وبالتايل فاإن هذا النظام يهدف يف امل�ستقبل 
اإل����ى اإمكانية الربط مع جم����ارك الدول الأخرى 
وبالأخ�����ض دول جمل�ض التعاون اخلليجي. كما 
تخلل احلفل عر�ض تقدميي مف�سل حولنظاماأفق، 
 ،E-License وخدمة الراخي�ض الإلكرونية
بالإ�ساف����ة اإلى خدمةاملعاين����ة من قبل اجلهات 
الرقابي����ة، كم����ا مت تو�سيح خط����وات تطبيق 
النظام م����ع اجلهات الرقابي����ة اجلديدة. ح�رش 
احلف����ل الرئي�����ض التنفي����ذي للهيئ����ة الوطنية 
لتنظيم امله����ن واخلدمات ال�سحية، ومدير عام 
الإدارة العامة للمرور، وعدد من املدراء العامني 
واملدراء باجلهات احلكومي����ة ذات العالقة مع 

�شئ�ن اجلمارك.
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فهم التاجر لالإجراءات اجلمركية جزء اأ�صا�صي من عمله .. الأمني:

  تعزيز الثقة بني التجار و�صئون اجلمارك 
اأ�صهم يف منو الإقت�صاد الوطني

حوار- النقيب/ وعد را�شد النجم:

اأ�س���اد رجل الأعمال ع�سو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين خال���د الأمني بالتن�سيق الدائم والفعال بني التجار 
و�سئون اجلمارك، وهو ما ي�سهم يف تذليل التحديات اأمام امل�ستوردين وامل�سدرين وامل�ستثمرين، ويزيد من الثقة املتبادلة 
بني اجلمارك وجمتمع التجارة والأعمال، ويعزز من منو القت�ساد البحريني 

الذي ي�سكل العمل اجلمركي ركناً اأ�سا�سياً من اأركانه.

وتطرق الأمني يف حوار خا�ض مع جملة » اجلمارك« اإلى اأن كفاءة 
املناف���ذ احلدودية يف مملكة البحري���ن اأ�سهمت يف زيادة حركة ال�سلع 
والب�سائ���ع امل�ستوردة لال�ستهالك يف اأ�سواق اململك���ة، اأو تلك العابرة 
له���ا، ولفت اإلى اأن �سهولة الإجراءات اجلمركية يدفع بالتجار يف اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة اإلى ا�سترياد ب�سائعهم عن طريق البحرين، 
وهذا ما رتب على �سئون اجلمارك اأعباء اإ�سافية تنه�ض بها. ودعا الأمني 
اإل���ى املزيد من العمل والتن�سي���ق امل�سرك بني جميع املعنيني يف 
�سئون اجلم���ارك واجلهات ذات ال�سلة مثل وزارة ال�سحة واملجل�ض الأعلى 
للبيئ���ة وغريها حللحلة اأية ملف���ات �سائكة تواجه التج���ار، وخا�سة الأمور 
املتعلقة بان�سيابية احلركة عرب ج�رش امللك فهد.وفيما يلي ن�ض احلوار:

كيف ترى اأداء �صئون اجلمارك البحرينية؟

ل �س���ك اأن هذا اجله���از الوطني برئا�سة ال�سي���خ حممد بن خليفة 
اآل خليف���ة ومبعاونة منت�سبي���ه من الكوادر املوؤهل���ة ل يدخر جهدًا من 
اأجل التي�سري على جمي���ع املواطنني واملقيمني وتقدمي اأف�سل واأجود 
اخلدمات �سم���ن ا�سراتيجية ثابتة اختطتها احلكوم���ة املوقرة وو�سعت 
املواط���ن فيها ن�سب الأع���ني. ونحن نعتق���د اأن العمل اجلمركي يف 
البحري���ن تطور كثريًا خالل الفرة املا�سية وه���و ي�سهد حتوًل نوعياً يف 
الأداء واملمار�س���ة اجلمركية، وباتت اجلم���ارك البحرينية ت�سكل بيت من 
بيوت اخل���ربة يف املنطقة التي ت�سعى ال���دول لال�ستفادة من جتاربها 
وخرباتها املراكمة، حتى بات هذا العمل ل يقت�رش على مراقبة احلدود 
الأم���ن  عل���ى  املحافظ���ة  والإ�سه���ام يف 
الوطني، بل تعداه اإلى امل�ساهمة يف دعم 
القت�ساد الوطني من خالل 
العمل على جذب ال�ستثمار 

ململكة البحرين.
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ودليل ذلك هو اإجماع اأع�ساء الدول امل�ساركة 
يف اجتماع مدراء عام���ي اجلمارك بالإقليم الذي 
انعقد موؤخ���رًا يف العا�سم���ة البلجيكية بروك�سل 
على تر�سيح مملكة البحرين ملن�سب رئي�ض لإقليم 
منطقة �سمال اأفريقيا وال�رشق الأدنى ونائباً لرئي�ض 
منظمة اجلمارك العاملي���ة، وذلك نابع من الدور 
املميز لل�سيخ حممد بن خليفة بن علي اآل خليفة 
رئي�ض اجلمارك وخربت���ه، والثقة التي حتظى بها 
�سئون اجلم���ارك مبملكة البحري���ن ولدورها البارز 
واإ�سهاماته���ا يف اإث���راء اجتماع���ات اإقليم بلدان 

منطقة �سمال اأفريقيا وال�رشق الأدنى والأو�سط.
جتارة  غرفة  بني  التن�صيق  و�صل  هل   
و�ــصــنــاعــة الــبــحــريــن مــن جــهــة وبــني 
الذي  امل�صتوى  اإلــى  اجلمارك  �صئون 

تطمحون اإليه؟

اإن �سئ���ون اجلم���ارك ه���ي اأح���د ال����رشكاء 
الرئي�سيني لغرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين يف 
عملية دعم عملية تطوير التجارة اخلارجية وجعل 
مملكة البحرين مركز ج���ذب ا�ستثماري يف منطقة 
اخلليج العربية، وتوّفري الوق���ت واجلهد والكلفة 
عل���ى امل�ستورد وامل�سدر مم���ا �سي�سهم يف زيادة 

ح�سة اململكة من ن�سبة التجارة الدولية.
واأود اأن اأ�س���ري هنا على وج���ه اخل�سو�ض اإلى 
حر�ض �سئون اجلمارك على اإطالع القطاع التجاري 
باململكة عل���ى اآخر امل�ستجدات ح���ول الإجراءات 

اجلمركية اجلديدة، وخا�س���ة العمل الدائم على 
ربط القطاع التج���اري واجلهات احلكومية و�سئون 
اجلمارك يف �سبكة اإلكرونية واحدة، و�سياغة روؤى 
موح���دة ل�سمان حتقيق الفائ���دة مل�سلحة الوطن 

ب�سكل عام.
ول �س���ك اأن تكثي���ف اللق���اءات الت�ساوري���ة 
والن���دوات التوعوي���ة والفعالي���ات والتوا�سل مع 
جميع الأطراف املعني���ة �سي�سهم بال اأدنى �سك 
يف حت�س���ني اأو�ساع القط���اع اخلا�ض البحريني، 
م�سريًا اإلى اأن فتح قن���وات احلوار والنقا�ض بني 
الغرفة و�سئون اجلمارك ب�س���اأن الق�سايا املتعلقة 
بتطوير الت�رشيعات القت�سادية �سوف يدفع عجلة 

التنمية اإلى ما فيه م�سلحة القت�ساد الوطني.

وهل ميتد هذا التن�صيق لي�صمل كيانات 
اقت�صادية اأخرى مثل جمعية املخل�صني 

اجلمركيني؟

اعتق���د ب�سكل ع���ام اأن التجرب���ة البحرينية 
يف قط���اع اجلمعي���ات الأهلي���ة القت�سادية هي 
جتربة متط���ورة جدًا على م�ست���وى املنطقة، ول 
بد من اأن اأ�سيد هنا مببادرة �سئون اجلمارك اإلى 
فتح قن���وات توا�سل فعالة ودائم���ة مع جمعية 
املخل�س���ني اجلمركيني، مبا ي���وؤدي اإلى الإرتقاء 
مبهن���ة التخلي����ض اجلمركي، خا�س���ة واأن �سئون 
اجلم���ارك تعقد كثريًا م���ن ال���دورات التدريبية 
للمخل�س���ني اجلمركيني ووكالء ����رشكات ال�سحن 
باملعهد اجلمركي متى طلب منها ذلك ومن دون 
مقابل، وذلك كله يندرج يف اإطار تعزيز ال�رشاكة 
بني جميع قطاعات امل�ستوردين وامل�سدرين من 

القطاع اخلا�ض والعام. 
 اإلى ماذا ت�صبون من �صئون اجلمارك؟

ل ب���د اأن تك���ون اأنظم���ة اجلم���ارك تتمتع 
بال�سفافي���ة و�سهولة الفهم والتطبيق، �سواًء يف ما 
يتعل���ق بال�رشيبة اأو متطلبات اجلهات الرقابية يف 

اململكة.
ونح����ن نتمنى اأن تبادر �سئ����ون اجلمارك اإلى 
حتفيز ومكافاأة التجار امللتزمني بالإجراءات اجلمركية 
عن طريق منحهم مزيدًا م����ن الت�سهيالت، وميكن 

علينا تفهم �إجر�ء�ت 
�لتفتي�ش �مل�شددة 
على �ملنافذ لأنها 
تهدف حلفظ �أمننا
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يف ه����ذا ال�س����دد اأن يكون ل����دى كل تاجر �سجل 
ي����وؤرخ ن�ساطه التجاري، ويعزز م����ن اعتماد �سيا�سة 

التقييم الذاتي ل�ساحب العالقة.
كما وناأمل م����ن �رشكائنا يف �سئ����ون اجلمارك 
زيادة عدد املراكز اجلمركية التي تقدم ال�ست�سارات 
واخلدم����ات اجلمركية للم�ستثم����ر املحلي والأجنبي 
والعمل عل����ى توجيهه وبيان الفر�����ض ال�ستثمارية 
املتاحة عرب اإطالعه عل����ى كافة التفاقيات اجلمركية 
الت����ي اأبرمته����ا مملك����ة البحرين والفر�����ض املتاحة 
لالإ�ستفادة منها. مع التاأكيد دائماً على اأن اعتماد 
اجلم����ارك البحرينية لأف�س����ل املمار�سات الدولية من 
�ساأن����ه ت�سهي����ل حرك����ة ان�سياب التج����ارة مع عدم 

الإخالل بالرقابة اجلمركية الواجبة.
التجار يف العمل مع  ولكن ما هو دور 

�صئون اجلمارك؟

ل �س����ك اأن����ه م����ن ال�����رشوري عل����ى جمتمع 
التجارة والأعمال م����ن م�ستوردين وم�سدرين وجتار 
وخملَّ�سني النهو�ض مب�سئولياتهم من خالل ت�سهيل 
مهمة اجلمارك يف اأداء دورها الرقابي عرب ال�سفافية، 
والمتثال للقوانني والإج����راءات اجلمركية، وتوخي 
الدقة يف اإدخال البيانات ورفع م�ستوى املخل�سني 
واملندوب����ني. يف حني يتمثل املطلوب من �رشكاء 
اجلمارك »جهات رقابية، ناقلني، �ساحنني، موانئ، 

ومطارات« تعزيز تعاونهم معنا كتجار ومع �سئون 
اجلمارك اأي�ساً.

واأود اأن اأ�س����ري اإلى اأمر يف غاي����ة الأهمية وهو 
ا�ستثم����ار �سئون اجلم����ارك يف تدري����ب منت�سبيها 
وتعزي����ز كفاءة كادرها الب�����رشي، وكذلك التحديث 
للهي����كل الوظيف����ي من خالل اإ�ساف����ة وظائف تالئم 
معاي����ري منظمة اجلمارك العاملية ومتطلبات ال�سوق، 
واإدخ����ال التكنولوجيا احلديثة الت����ي تتواكب مع 
املعايري الدولي����ة، والركيز عل����ى اإ�رشاك اجلميع 
بطريقة من�سقة للعملية الإدارية، وهذا ي�سهل ب�سكل 

كبري من التعامل امل�سرك بيننا.

بالنتقال للحديث عن ان�صيابية احلركة 
تراها  كيف  فهد؟  امللك  ج�رض  على 
الإجــــراءات  تقيم  وكيف  ـــام  الأي هــذه 

املتخذة؟

اإذا كنت تتحدث عن الآون����ة الأخرية، فاإنني 
اأق����ول اإن بطء حركة العبور عل����ى ج�رش امللك فهد 
بالن�سبة للب�سائ����ع والأ�سخا�ض اإمن����ا يعود ب�سكل 
اأ�سا�س����ي اإلى الأو�س����اع امل�سطربة الت����ي ي�سهدها 
الإقليم، وهذا ما يفر�����ض ت�سديد الإجراءات الأمنية 
على جميع املعابر احلدودي����ة، وعلينا جميعاً اأن 
����م ذلك ونتقبل����ه ب�سدر رح����ب، لأن اإجراءات  تفهَّ
التفتي�����ض التي رمبا تكون طويل����ة ومعقدة تهدف 

اأ�سا�ساً اإلى حفظ حياتنا و�سون اأمننا.
لكن ب�س����كل ع����ام، اجلميع يع����رف اأن اأزمة 
تكد�����ض ال�ساحنات على اجل�رش تط����ل براأ�سها بني 
احل����ني والآخر، حت����ى باتت هاج�ساً ي����وؤرق جميع 
التج����ار وامل�ستثمري����ن حتى اأولئ����ك العاملني يف 
جمالت اأخرى غري ال�ست����رياد والت�سدير، لأن بطء 

احلركة على اجل�رش يوؤثر على الإق�ساد ككل.
والقي����ادة الر�سي����دة مهتمة اإل����ى اأق�سى درجة 
باأمر اجل�����رش وتعلم جيدًا م����دى اأهميته للقطاعني 
ال�سناع����ي والتجاري يف البحرين، ولقد بادرت اإلى 
بحث اأزمة تكد�ض ال�ساحنات على اجل�رش على اأعلى 

ناأمل زيادة عدد 
�ملر�كز �جلمركية �لتي 

تقدم �ل�شت�شار�ت 
و�خلدمات للم�شتثمرين
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امل�ستوي����ات، و�سهدنا يف بع�ض الأحيان ان�سيابية 
كبرية يف احلركة، لك���ن مل ن�سل بعد اإلى حلول 
دائمة، ول �سك اأن مزيدًا من التن�سيق مع الأ�سقاء 
يف اململكة العربية ال�سعودية �سيوؤدي اإلى حلحلة 

هذه امل�سكلة التي ناأمل بزوالها نهائياً.
ونح���ن ن���درك اأن الطف���رة الت���ي ي�سهدها 
القت�ساد البحريني يف ال�سن���وات الأخرية اأ�سهمت 
يف جعل اململكة مرك���زًا للت�سدير واإعادة الت�سدير 
يف املنطق���ة، وهذا �س���يء جيد، ونح���ن نر�سد 
زي���ادات كبرية يف كمي���ات ال���واردات وال�سادرات 
للعديد من ال�رشكات وامل�سانع يف اململكة وخا�سة 
تلك املتجهة اإلى �سوق املنطقة ال�رشقية ال�سعودية 
الت���ي باتت �سوق���اً مكماًل لل�س���وق البحريني حتى 
بالن�سب���ة اإلى عموم املواطن���ني الذين يت�سوقون 

من هناك.
كما اأن جاذبية القت�س���اد البحريني و�سهولة 
اإط���الق الأعمال والت�رشيع���ات القت�سادية املتطورة 
كلها عوامل دفعت بكثري م���ن امل�ستثمرين لإقامة 
م�سانعه���م و�رشكاته���م هن���ا يف البحري���ن ومنها 
ينطلقون اإلى باقي اأ�سواق املنطقة، وهذا زاد من 

�سغط احلركة على اجل�رش.
ونحن ناأمل بالإ����رشاع يف اخلطط امل�ستقبلية 
لتو�سع���ة ج�رش املل���ك فهد، به���دف مواكبة كافة 
التطورات والحتياجات حتى العام 2030، وخا�سة 
ما جرى احلديث عنه م���ن زيادة امل�سارات اإلى 60 
م�سارًا للدخ�����ل و60 م�سارًا للخ����روج، ومبا ي�سهم 
يف ت�سهي����ل م����رور ال�ساحنات، والتقلي����ل من عامل 
الزمن الذي ت�ستغرقه الإجراءات عرب اإدخال الأجهزة 

الإلكرونية اخلا�سة بالتفتي�ض.
لعمل  القانونية  البيئة  تطور  مدى  ما   

اجلمارك؟

ميك����ن الق����ول اإن البحرين �سباق����ة دائماً يف 
تطبيق القوان����ني الدولية وقوان����ني دول جمل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربي����ة، وهذا كله ي�سهم 
يف تعزيز الرابط اخلليجي، ونحن نعتقد يف هذا 
ال�سدد اأن الحتاد اجلمركي خطوة وا�سعة لالنتقال 

نحو الحتاد اخلليجي املن�سود.
ونح����ن نحتاج اإلى امل�س����ي قدماً يف تطبيق 
الحتاد اجلمركي اخلليج����ي وتوفري املنفذ البيني 
الواح����د بني دول جمل�ض التع����اون لدول اخلليج 

العربية، وتعزيز الثقة بني املنافذ اخلليجية.

بعد  الذي مل�صتمونه  التطور  ما مدى   
تطبيق نظام الربط الإلكرتوين »اأفق«؟

ل �س����ك اأن نظام اجلمارك الإلكروين اجلديد 
»اأفق« يقوم بعملية الإف�ساح ال�رشيع للب�سائع مبا 
يتنا�سب مع درجة التزام املتعامل التجاري، وميكن 
املخل�����ض من التعامل مع ناف����ذة واحدة لتخلي�ض 
الب�سائ����ع التي ت�سم كل اجله����ات ذات ال�سلة، مما 
ي�سه����م يف تعزي����ز الثقة املتبادلة ب����ني اجلمارك 
ورج����ال الأعمال والفعالي����ات التجاري����ة، اإ�سافة اإلى 
ت�سهيل حركة التجارة مع اإح����كام الرقابة اجلمركية 
وذلك بال�ستخدام الأمث����ل للمعلومات، وعرب اآليات 

اإدارة املخاطر والتدقيق الالحق.
ول بد اأي�ساً م���ن تطوير عمل اجلهات الرقابية 

احلكومية ذات العالقة م���ع �سئون اجلمارك مثل 
وزارة ال�سح���ة ووزارة ال�سناعة والتج���ارة واملجل�ض 
الأعلى للبيئ���ة والإدارة العامة للمرور، وتعزيز ربط 
تلك اجلهات مع نظ���ام »اأفق«، ومبا يوؤدي اإلى 
الإ�سهام يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية بني كافة 
ال���وزارات اخلدمي���ة واجلهات احلكومي���ة والقطاع 
اخلا�ض، وت�سهيل حركة التجارة من ناحية واإحكام 
الرقابة اجلمركية الأمنية على ال�سادر والوارد ململكة 

البحرين.
ونح���ن نرقب تطوير ه���ذا النظام عرب الربط 
بني جم���ارك البحرين من جهة وجم���ارك الدول 
الأخ���رى يف دول جمل�ض التع���اون اخلليجي من 

جهة اأخرى.
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رفع كفاءة منت�صبي اجلمارك لك�صف عمليات التهريب ومرتكبيها.. النقيب الدو�رضي :

 عقاب رادع جلرائم التهريب 
وم�صاعفة العقوبة بحال تكرار اجلرمية

 حوار- م�شاعد مالزم /هالة الزومان:

اأو�س���ح رئي�ض �سعبة البحث والتحري باإدارة املعلوم���ات والتقنيات يف �سئون اجلمارك النقيب عبداهلل �سباح الدو�رشي 
اأن التهريب اجلمركي هو اإدخال اأو حماولة اإدخال الب�سائع اإلى البالد اأو اإخراجها اأو حماولة اإخراجها ب�سورة خمالفة للت�رشيعات 
املعمول بها. وي�سري يف حوار مع  جملة » اجلمارك« اأن ال�رشائب والر�سوم اجلمركية هي من م�سادر الدخل الرئي�سية للبالد، 
ل���ذا فاإن التهريب اجلمركي قد يوؤدي اإلى �سياع هذه ال�رشائ���ب والر�سوم على خزينة الدولة، كما قد يكون للتهريب نتائج 

خطرة على اأمن البالد من تهريب الب�سائع اخلطرة وال�سارة كاملواد الكيميائية اإلى تهريب الأ�سلحة وما يف حكمها.
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ويو�س���ح النقي���ب الدو����رشي اأن قان���ون 
اجلمارك يعاقب بح���زم جرائم التهريب، ويجيز 
رف���ع العقوب���ة املق���ررة اإلى احلك���م ب�سعف 
العقوب���ة متى تك���رر الفعل، ويوؤك���د اأنه يف 
�سبيل احلد من عمليات التهريب تن�سق �سئون 
اجلمارك بني اإداراتها املختلفة لو�سع جمموعة 

من الإجراءات املوثقة.
ما هــي الأ�صبــاب التي تدفع اإلــى القيام 

بعمليات التهريب اجلمركي؟

ترك���ز اأ�سباب القيام بعمليات التهريب يف 
التهرب م���ن اأداء ال�رشائ���ب والر�سوم اجلمركية 

واأي�سا التهرب من اأحكام املنع والتقيد.
مــا هي �صور التهريــب اجلمركي واأنواعه 

واأ�صكاله؟

حدد قانون اجلم���ارك املوحد يف املادة 

)143( �س���ور واأن���واع عملي���ات التهريب يف 
عدم التوجه بالب�سائ���ع عند الإدخال اإلى اأول 
دائ���رة جمركي���ة، وكذلك عدم اإتب���اع الطرق 
املح���ددة يف اإدخ���ال الب�سائ���ع واإخراجه���ا 
وتفري���غ الب�سائع اأو حتميلها ب�س���ورة مغايرة 
لالأنظمة داخل الدائرة اجلمركي���ة، واأي�ساً عدم 
الت�رشي���ح يف الدائرة اجلمركي���ة عن الب�سائع 
الواردة وال�سادرة، واكت�ساف ب�سائع غري م�رشح 
عنه���ا يف الدائرة اجلمركية وخمبئة يف فجوات 
اأو اأماك���ن غري خم�س�سة لذلك، وجتاوز الب�سائع 
الدائ���رة اجلمركية يف الإدخال اأو الإخراج دون 
الت�رشي���ح عنها والزي���ادة اأو الإنقا�ض يف عدد 

الطرود اأو حمتواها امل�رشح عنها. 
وتتلخ����ض اأي�ساً يف عدم تقدمي الإثباتات 
الت���ي حتدده���ا الإدارة والت�رشيع���ات واإخراج 

نحر�ش على توعية 
�مل�شتوردين 

و�مل�شتهلكني باملو�د 
�ملمنوع ��شتري�دها 

و�ملقلدة
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الب�سائ���ع م���ن املناط���ق والأ�سواق احل���رة اأو 
املخازن اجلمركية دون اإنهاء اإجراءاتها وتقدمي 
وثائ���ق اأو م�ستن���دات م���زورة اأو التحريف فيها 

بق�سد التهريب.
وكذلك نقل الب�سائع املمنوعة اأو املقيدة اأو 
حيازتها يف الدائرة اجلمركية دون امل�ستندات 
املطلوب���ة يف نقل الب�سائ���ع اخلا�سعة ل�سلطة 
اجلمارك �سمن النط���اق اجلمركي دون م�ستند 
نظام���ي، وع���دم اإع���ادة ا�ست���رياد الب�سائع 

املمنوع ت�سديرها وامل�سدرة موؤقتاً.
كيف تواجهــون تطور اأ�صاليــب التهريب 

اجلمركي وطرقه؟

تقوم اإدارة املعلومات والتحقيقات اجلمركية 
باإ����رشاك موظفيه���ا يف العديد م���ن الدورات 
الداخلي���ة واخلارجي���ة التي ته���دف اإلى ك�سف 
الطرق والأ�ساليب احلديثة يف عمليات التهريب 
وكيفية البحث والتحري للتو�سل اإلى املعلومات 

الالزمة لك�س���ف هذه العملي���ات ومرتكبيها، كما 
اأن الإدارة متمثل���ة يف ق�سم الريلو تعمل دائماً 
والإخباريات  التعاون وتبادل املعلوم���ات  على 
مع ال���دول املجاورة مبا فيه���ا اأ�ساليب التهريب 
امل�ستخدم���ة واملواد التي يك���رث تهريبها، كما 
يقوم الق�سم اأي�س���اً بتزويد هذه املعلومات اإلى 
املناف���ذ اجلمركية يف جمي���ع الأق�سام وذلك 
لتوجي���ه �سب���اط اجلمارك اإلى اأه���داف حمددة 
للك�سف ع���ن اأي عملية تهري���ب داخل النطاق 

اجلمركي.
ما هي اجلزاءات املقررة جلرمية التهريب 

اجلمركي؟

لقد حدد قانون اجلمارك املوحد اجلزاءات 
لكل فع���ل يف جرمية التهريب وذل���ك ابتداءًا 
م���ن الغرامات اإلى احلب�ض، فق���د ن�ست املادة 

)145( على جمموعة من العقوبات كالآتي: 
اإذا كان���ت الب�ساعة املهربة م���ن الب�سائع 
ذات �رشيب���ة مرتفعة فتك���ون العقوبة غرامة ل 
تقل عن مثلي ال�رشيبة ول تزيد عن مثلي قيمة 
الب�ساعة واحلب�ض مدة ل تقل عن �سهر ول تزيد 

عن �سنة اأو باإحدى العقوبتني.
اأم���ا ال�سلع الأخرى تك���ون العقوبة ل تقل 
عن مثلي ال�رشيب���ة ول تزيد عن قيمة الب�ساعة 
واحلب�ض مدة ل تقل عن �سهر ول تزيد عن �سنة 

اأو باإحدى العقوبتني.
اأم���ا اإذا كانت الب�ساعة املعفية من ال�رشائب 
فتك���ون العقوبة غرام���ة ل تقل عن 10% من 

قيم���ة الب�ساعة ول تزيد ع���ن قيمتها، واحلب�ض 
م���دة ل تق���ل عن �سه���ر ول تزيد ع���ن �سنة اأو 

باإحدى العقوبتني.
واإذا كانت الب�ساعة ممنوعة، تكون العقوبة 
غرام���ة ل تقل عن قيم���ة الب�ساعة ول تزيد على 
ث���الث اأمثال قيمتها، واحلب����ض مدة ل تقل عن 
�ستة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات، اأو اإحدى 
العقوبتني. كم���ا ن�ست امل���ادة )145( على 
م�س���ادرة الب�سائع حمل التهري���ب اأو احلكم مبا 

يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
واأي�ساً م�سادرة و�سائط النقل والأدوات التي 
ا�ستعمل���ت يف التهري���ب، اأو احلكم مبا يعادل 

قيمتها عند عدم حجزها. 
كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن قانون اجلمارك مل 

م�شادرة و�شائط 
�لنقل و�لأدو�ت 
�مل�شتعملة يف 

�لتهريب
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يغفل عن حالة العودة يف التهريب فقد اأجازه 
رفع العقوبة املقررة اإلى احلكم ب�سعف العقوبة 
متى تكرر الفعل يف �سبي���ل احلد من عمليات 
التهري���ب تقوم الإدارة بالتع���اون مع الإدارات 
الأخ���رى يف �سئون اجلم���ارك لو�سع جمموعة 
من الإجراءات املوثق���ة، فمن الناحية اجلمركية 
يتم عل���ى �سبيل املثال عملية التدقيق الالحق 
للبيانات وامل�ستندات اجلمركية من قبل املنافذ 
التي تقوم بدورها باإحالة اأي �سبه للتهريب اإلى 
مكاتب البحث والتحري لك�سف و اإثبات اأي عملية 
تهري���ب، واأما من جهة اأمنية ف���اإن الإدارة على 
توا�سل دائ���م مع اجلهات الأمنية داخل البالد 
مثل اإدارة املخدرات واملديريات الأمنية يف هذا 
املجال ل�سبط عملي���ات التهريب واحلد منها كما 
يتم اإحالة حالت التهريب اإلى جهات الخت�سا�ض 

كاإدارة مكافحة املخدرات يف حال كانت املواد 
املهربة مواد خمدرة ليتم البحث والتحري فيها 

و�سبط اأي عمليات مرتبطة بها.
هل هناك حمالت توعوية يتم تنظيمها 

لإي�صاح خماطر التهريب ومن ت�صتهدف؟

يت���م �سنوي���اً الحتف���ال بي���وم اجلمارك 
العامل���ي وتتخلل هذه املنا�سب���ة اأعمال توعية 
ومعار����ض حلالت التهري���ب وت�ستهدف الأماكن 
العام���ة واجلمه���ور، كم���ا يت���م عر����ض املواد 
املمن���وع ا�سترياده���ا واملواد اخلط���رة ومدى 
تاأثريها على اأم���ن املجتمع والبالد، كما تقوم 
�سعبة املعلومات بعملي���ات توعوية ت�ستهدف 
اإلى  املوؤ�س�س���ات والهيئات احلكومي���ة وتهدف 
تعريفه���م مبدى خطورة امل���واد وال�سلع التي 

يتم ا�ستريادها ب�سكل غري نظامي ويتم �سبطها 
من قبل اجلمارك وحتويلها اإلى جهة الخت�سا�ض 

ليتم توعية امل�ستورد وامل�ستهلكني.
ما هي طبيعة الــدورات التي يخ�صع لها 

منت�صبو اجلمارك يف هذا املجال؟

عملية �سبط عملي���ات التهريب حتتاج اإلى 
رف���ع املق���درة يف اأ�ساليب البح���ث والتحري 
واإثب���ات الفع���ل بالأدلة والرباه���ني، لذا فقد 
مت التن�سيق مع اأكرث م���ن مركز اأمني لتدريب 
الكوادر يف الإدارة عل���ى هذا العمل، كما يتم 
التن�سيق م���ع اإدارة التدريب باجلمارك لتوفري 
دورات لإعداد املحا�رش وكيفية �سياغتها وعدم 

ترك اأي ثغرة قانونية.
البع�ــس يتعمــد �صلــع مقلــدة فمــا هو 
الــدور الــذي تقومون بــه للحد مــن هذه 

العمليات؟

كما ذكرن���ا �سابقاً تق���وم الإدارة بعمليات 
نوعية للتوعي���ة و�سبط عملي���ات التهريب ومن 
ه���ذه ال�سلع التي مت الركيز على  �سبطها هي 
الأدوية املقلدة وهي م���ن اأهم ال�سلع املقلدة 
التي يغفل عنها امل�ستهلك ملا فيها من خطورة 
ودق���ة يف التقليد كما اأن اأغلب امل�ستهلكني ل 
تتوافر لديهم اخل���ربة يف هذا املجال لذا فاإن 
الإدارة يف الآون���ة الأخ���رية عملت على تكثيف 
احلد من هذه ال�سل���ع  املقلدة  بالتعاون مع 
اجلهة املخت�سة و لفت نظر اجلمهور وامل�ستوردين 
لهذه املواد وخطورتها وتاأثريها ال�سلبي، كما اأنه 
ل يتم الإغفال عن باقي ال�سلع واملواد املقلدة 
الأقل خطورة فيتم �سبطه���ا واإبالغ م�ستورديها 
م���ن قبل املنافذ ومبا�رشة اإجراءات ال�سبطية من 
قبل مكات���ب البحث والتحري باملنافذ اجلمركية 
حتى اإنتهاء الإجراءات القانونية املتعلقة بها. 

�لتهريب ي�شيع على 
خزينة �لدولة عو�ئد 
�ل�رض�ئب و�لر�شوم
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ت�سه���د جم���ارك البحري���ن تطورًا 
كب���ريًا لتعزز مكانته���ا كموؤ�س�سة تقنية 
مركزية ت�ستخدم فيها اأحدث التقنيات 
املتط���ورة م���ن حيث حماي���ة احلدود 
التاأكيد على  م���ع  الب�سائع،  وفح�ض 
اأهمي���ة الأجه���زة واملع���دات احلديثة 
امل�ستخدمة يف الك�سف عن املخدرات 
الب�سائ���ع  م���ن  وغريه���ا  والأ�سلح���ة 
املحظ���ورة، كم���ا اأنه���ا ت�ساع���د على 
ت�سهي���ل والإ�رشاع بعملي���ة التخلي�ض 

اجلمركي.

وفقًا لأعلى املعايري العاملية..

�صئون اجلمارك ت�صتخدم اأحدث 
الأجهزة والتقنيات

يجري ا�ستخدام اأجهزة م�سح �سوئي حديثة 
)باأ�سعة اإك�ض واأ�سعة جاما( يف النقاط احلدودية، 
وتوفره���ذه الأجهزة قدرات فح����ض فعالة و�رشيعة 
وغري تداخلي���ة. وت�سمح هذه الأجه���زة بالك�سف 
عن الب�سائع املخباأة واملهربة، واأي�ساً للتحقق من 

�سحة قائمة الب�سائع.
وت�ستخدم جمارك البحرين اأنواعاً خمتلفة من 
اأجهزة امل�سح ال�سوئ���ي التي تندرج من الأجهزة 
الكب���رية لفح�ض حاوي���ات الب�سائع اإل���ى الأجهزة 
ال�سغ���رية لفح�ض الط���رود وال���رزم ال�سغرية، كما 
ان جميع اأجهزة امل�سح م���زودة باأحدث تقنيات 
حتليل ال�سور التي توف���ر مل�سئويل اجلمارك قدرة 
غريم�سبوق���ة يف الك�س���ف عن الب�سائ���ع املخباأة 

واملهربة.

 

مراقبة الدوائر التلفزيونية املغلقة

تت���م مراقبة جمي���ع النق���اط احلدودية يف 
البحري���ن با�ستخ���دام �سبك���ة دائ���رة تلفزيونية 
مغلق���ة كبرية تتيح جلم���ارك البحرين اأن تكون 

على دراية تامة مبا يجري من عمليات يف جميع 
النقاط الهامة، وي�ساعد ا�ستخدام كامريات املراقبة 
هذه يف كاف���ة اأنحاء املعاب���ر والنقاط احلدودية 
اجلوي���ة والربي���ة والبحرية عل���ى حماية جمتمع 
مملك���ة البحرين من العنا�رش غ���ري املرغوب فيها، 
كم���ا ت�ساعد على منع وقوع الأح���داث الإجرامية 

والإرهابية.
جمي���ع كام���ريات املراقب���ة مت�سل���ة بع�سها 
البع�ض با�ستخدام رواب���ط ات�سالت حديثة عالية 
ال�رشعة �سم���ن مركز عمليات اجلم���ارك الذي يدار 
عل���ى مدار ال�ساعة من قب���ل اأخ�سائي املراقبة من 

ذوي اخلربة.
كا�صفات تتبع اجل�صيمات

يتم ا�ستخدام اأجهزة عالية احل�سا�سية للك�سف 

�لتقنيات �حلديثة 
توفر قدرة غري 

م�شبوقة  للك�شف 
عن �لب�شائع �ملخباأة 

و�ملهربة
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عن اجلزيئ���ات الدقيقة وذلك للتع���رف على اأية 
جزيئ���ات دقيقة م���ن املتفج���رات اأو املخدرات، 
وتتيح ه���ذه الأجهزة امل�ستخدمة من قبل جمارك 
البحري���ن الك�سف عن اجلزيئ���ات الدقيقة للمواد 
امل�سبوهة املوجودة مع الأ�سخا�ض اأويف مالب�سهم 
واأي���ة اأغرا�ض قد يحملونه���ا اأو مت مالم�ستهم لها. 
وت�ساعد ه���ذه الأجهزة يف الك�س���ف عن املخاطر 
املحتملة، وت�ساعد اأي�س���اً على اإيجاد دليل خالل 
القي���ام بعملي���ات التح���ري، وكل ما ه���و مطلوب 
بب�ساط���ة م�سح ال�سط���ح بقطعة قما����ض معينة 
واإدخاله���ا يف جه���از الك�سف، وت�ستغ���رق عملية 
التحلي���ل ب�سع ثوان فقط حي���ث تكون النتائج 

متوفرة مل�سئويل اجلمارك على �سا�سة الكمبيوتر.
وت�ستخ���دم اأجه���زة الك�سف ع���ن اجلزيئات 
الدقيقة يف كافة اأنحاء البحرين يف جميع النقاط 

احلدودية ومكاتب الربيد.
البوابة الإلكرتونية

ت�ساع���د خدم���ة البواب���ة الإلكروني���ة على 
توفري قدر كبري م���ن الوقت واجله���د للم�سافرين 
عند املراجعة، فعند ا�ستخ���دام البطاقة الذكية 
ونظام التعرف عل���ى ب�سمة الأ�سبع، يوفر النظام 
خيارًا  لتوج���ه اإلى البوابات العادي���ة اأو البوابات 

الإلكرونية اجلديدة التي توفر الوقت واجلهد.

ميك���ن ا�ستخ���دام النظام من قب���ل حاملي 
جوازات ال�سفر وا�ستخ���دام بطاقاتهم الذكية بدًل 
من ج���وازات ال�سفر، وتتميز ه���ذه اخلدمة بتوفري 
خيار اخلدم���ة الذاتية ال�رشيعة ع���رب ق�سم فح�ض 

اجلوازات.

وت�ستخ���دم املعلومات املوجودة يف البطاقة 
الذكية لإنه���اء معامالت الهج���رة واجلمارك التي 
جترى عادة من قب���ل م�سئويل الهجرة واجلمارك، 
ويتوفر نظ���ام البوابة الإلكروني���ة حالياً يف مطار 

البحرين الدويل. 
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تقارير دورية تظهر تطوراً م�صطرداً يف حجم ال�صادرات والواردات

كفاءة املنافذ احلدودية دور كبري 
يف حتفيز الإ�صترياد والت�صدير 

ودعم الإقت�صاد الوطني
تلع���ب كفاءة املنافذ احلدودية دورًا كب���ريًا يف تن�سيط عملية ال�سترياد والت�سدير ودع���م القت�ساد الوطني، وت�سهد 
ال�س���ادرات والواردات من واإلى مملكة البحرين منوًا م�سطردًا، وزادت قائمة ال���دول حول العامل التي تتعامل معها البحرين 
جتارياً. وتتعاون �سئون اجلمارك مع اجلهاز املركزي للمعلومات يف اإ�سدار تقارير دورية عن اأحدث بيانات التجارة اخلارجية 
لل�سلع غري النفطية ململكة البحرين، واأ�ساد رئي�ض اجلهاز املركزي للمعلومات  الدكتور حممد العامر بالتعاون البناء والإيجابي 
القائم بني اجلهاز و�سئون اجلمارك والذي اأ�سفر عن اإجناز هذا التقرير موؤكدًا على التن�سيق امل�سرك وامل�ستمر مع اجلمارك 
يف توحي���د نظام تبويب وت�سنيف ال�سل���ع امل�ستوردة اأو امل�سدرة، لفتاً لالأهمية التي ميثلها هذا التقرير والذي يعد مرتكزًا 

هام ي�سهم يف عملية حتليل وتقييم الأداء القت�سادي.
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واأو�س���ح العامر اأن الأهمي���ة املتزايدة التي 
ميثلها ن�ساط قط���اع التجارة اخلارجي���ة باعتباره 
من العوامل الأ�سا�سي���ة يف ر�سم ال�سراتيجيات 
القت�سادية دفعت ب����رشورة اإ�سدار تقرير �سهري 
�سامل تتوافر فيه كل بيانات الواردات وال�سادرات 
واإعادة الت�سدير ململك���ة البحرين ويو�سح حركة 
ال�سلع غري النفطية ب���ني مملكة البحرين ودول 
الع���امل املختلف���ة بح�س���ب الت�ساني���ف الدولية 
ومتوافق مع ا�سراطات ومتطلبات منظمة التجارة 

العاملية يف هذا ال�ساأن.
منو ال�صادرات وطنية املن�صاأ 6% يف مايو

واأظه���ر اأحدث تقرير اأ�سدرت���ه الإدارة العامة 
لالإح�ساء باجلهاز املركزي للمعلومات تقرير بيانات 
التج���ارة اخلارجية للمملكة خالل �سهر مايو 2015 

اأنه بلغت قيمة الواردات خالل �سهر مايو من العام 
2015 نح���و )380 مليون دين���ار(، واأظهرت 
البيان���ات منو ال�س���ادرات وطني���ة املن�ساأ )186 
مليون دين���ار( بن�سبة 6 % وبارتفاع بلغ )11 
مليون دينار( قيا�س���ا على اأبريل املا�سي )175 
مليون دين���ار(، و من حيث حجم الواردات بني 
التقرير باأن ال�سني احتلت املرتبة الأولى كما هي 
خالل الأ�سه���ر اخلم�سة الأولى م���ن العام حيث، 
بلغ���ت حجم وارداتها )56 مليون دينار( وتليها 
الإم���ارات العربية املتح���دة )35 مليون دينار( 
بينما تاأتي ا�سراليا يف املرتبة الثالثة بنحو )29 

مليون دينار(.
واأب���رز م���ا ت�سمنه تقري���ر التج���ارة اخلارجية 
لل�سلع غري النفطية ململك���ة البحرين ل�سهر مايو 

من العام2015 بلوغ قيمة الواردات خالل �سهر 
مايو من العام 2015 نحو )380 مليون دينار( 
م�سجلة تراجع بن�سبة 2 % وبانخفا�ض بلغ )7 
مليون دينار( قيا�س���اً على اإبريل املا�سي )387 
مليون دين���ار(. بينما بلغت ال�س���ادرات وطنية 
املن�ساأ )186 ملي���ون دينار( م�سجلة منو بن�سبة 
6 % وبارتفاع بل���غ )11 مليون دينار( قيا�سا 
على اإبري���ل املا�سي )175 ملي���ون دينار(. اأما 
اإع���ادة الت�سدير فقد اأنخف�ست لت�سل اإلى )104 

د. �لعامر ي�شيد بالتعاون �لبناء بني 
»�جلهاز�ملركزي للمعلومات« و�شئون �جلمارك 

يف �إ�شد�ر تقارير دورية
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مليون دين���ار( م�سجلة تراج���ع بن�سبة 10 % 
وباإنخفا�ض بل���غ )11 مليون دينار( قيا�سا على 

اإبريل املا�سي )115 مليون دينار(.
وبخ�سو����ض ال���واردات اأ�س���ارت الإدارة يف 
تقريره���ا اإلى اأن الواردات متثل اأهم ع�رش دول ما 
ن�سبته 66 % من حجم الواردات يف �سهر مايو، 
اأما واردات بقية الدول فهي متثل ن�سبة 34 %. 
واحتل���ت ال�سني )كما هي خ���الل الأ�سهر اخلم�سة 
الأولى من العام( املرتبة الأولى من حيث حجم 

ال���واردات )56 ملي���ون دينار( وتليه���ا الإمارات 
العربي���ة املتحدة)35 مليون دينار( بينما تاأتي 

ا�سراليا يف املرتبة الثالثة )29 مليون دينار(.
وذكر التقري���ر اأن اأوك�سيد الألومنيوم يعترب 
اأكرث ال�سلع ا�ست���ريادًا )20 مليون دينار( ل�سهر 
مايو م�سجاًل منو بن�سبة 5 % مقارنة ب�سهر اإبريل، 
ثم تاأت���ي وللمرة الأولى خالل ه���ذا العام اأجهزة 
الهاتف الال�سلكية يف املرتبة الثانية )16 ملي�ن 
دينار( بزيادة ن�سبتها 124 % ويليهما ال�سيارات 

اخلا�سة )15مليون دينار( بنمو ن�سبته 6 %.

وبخ�سو����ض ال�س���ادرات وطنية املن�س���اأ اأ�سار 
التقري���ر ان جمموع ال�سادرات وطنية املن�ساأ لأهم 
ع����رش دول متثل م���ا ن�سبت���ه 83 % من حجم 
ال�س���ادرات يف �سهر اأبريل، اأم���ا ال�سادرات لبقية 

الدول فهي متثل ن�سبة 17 %.

وحتتل اململكة العربي���ة ال�سعودية املرتبة 
الأولى من حيث حجم ال�س���ادرات وطنية املن�ساأ 
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)59 ملي���ون دينار( وتليه���ا الإم���ارات العربية 
املتحدة )25مليون دينار( بينما تاأتي الوليات 
املتحدة الأمريكية يف املرتبة الثالثة )17 ملي�ن 

دينار(.
ال�سلع  اأك���رث  الألومنيوم  اأ�س���الك  وتعت���رب 
ت�سدي���رًا) 23 ملي���ون دين���ار( يف �سه���ر مايو 
م�سج���اًل منو ن�سبته 23 % مقارن���ة ب�سهر اإبريل، 
ث���م الق�سبان وعي���دان الألومني���وم ثانيا )21 
ملي���ون دين���ار( بنم���و ن�سبت���ه 15 % ويليهما 
 األ���واح الألومني���وم )14 مليون دين���ار( بن�سبة 

تراجع 26 %.
وعن اإعادة الت�سدير ميثل جمموع اأهم ع�رش 
دول ما ن�سبته 97 % من حجم اإعادة الت�سدير، 
اأما بقية الدول فن�سيبه���ا 3 % من حجم اإعادة 
الت�سدير. وتاأتي اململكة العربية ال�سعودية )كما 
هي خالل الأ�سه���ر اخلم�سة الأولى من العام( يف 
املرتبة الأولى من حيث حجم اإعادة الت�سدير)84 
مليون دينار( وتليها الإمارات العربية املتحدة )6 

مليون دينار( ثم الكويت )3 مليون دينار(.
وتعترب �سيارات اجليب اأكرث ال�سلع من حيث 
اإعادة الت�سدير )6 ملي���ون دينار( يف �سهر مايو 
براج���ع ن�سبت���ه 8 %، ثم تاأت���ي ال�سجائر)4 
مليون دين���ار( براجع ن�سبت���ه17 % ويليهما 
اأج���زاء لآلت حفر الآبار )3 مليون دينار( براجع 

ن�سبته 3 %.
تقرير الربع الأول من 2015

وبح�س���ب تقرير �سابق ح���ول بيانات التجارة 

اخلارجي���ة لل�سلع غري النفطي���ة ململكة البحرين 
واخلا�سة بالربع الأول للعام 2015، فقد بلغت 
ال���واردات نحو 1.1 مليار دينار، فيما بلغت قيمة 
ال�سادرات وطنية املن�ساأ نحو 537 مليون دينار، 
اأما اإعادة الت�سدير، فقد بلغت نحو 337 ملي�ن 
دينار. واحتلت ال�س���ني املرتبة الأولى من حيث 
حج���م ال���واردات )156 مليون دين���ار( وتليها 
الإمارات )116مليون دينار( بينما تاأتي الوليات 
املتحدة الأمريكية يف املرتبة الثالثة )95 ملي�ن 
دين���ار(. وب�س���اأن اأه���م 10 �سلع م���ن واردات 
البحري���ن يف الربع الأول م���ن العام 2015، 
ق���ال التقرير: »تعترب �سيارات اجليب اأكرث ال�سلع 

ا�ست���ريادًا )71 مليون دينار( ثم تاأتي ال�سيارات 
اخلا�سة ثانياً )49 مليون دينار( ويليهما اأوك�سيد 

الألومنيوم )39 مليون دينار(.
وحتت عنوان ال�س���ادرات »وطنية املن�ساأ«، 
تطرق التقرير اإلى حجم ال�سادرات لأهم 10 دول 
يف الربع الأول من الع���ام 2015، مو�سحاً اأن 
قيمة ال�س���ادرات وطنية املن�ساأ، بلغت نحو 537 
مليون دينار، وميث���ل جمموع �سادرات اأهم ع�رش 
دول ما ن�سبته 79 يف املئة من حجم ال�سادرات، 
بينم���ا بقية الدول فبل���غ ن�سبتها 21 يف املئة 

فقط.
واأ�ساف اأن »ال�سعودية حتتل املرتبة الأولى 
من حيث حجم ال�س���ادرات )135 مليون دينار( 
وتليها الإمارات )96 ملي���ون دينار( بينما جاءت 
الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة يف املرتبة الثالثة 

)70 مليون دينار(.
وع���ن حجم اأه���م 10 �سلع م���ن �سادرات 

�ل�شني حتتل �ملرتبة 
�لأولى من حيث 

حجم �لو�رد�ت تليها 
�لإمار�ت ثم �أمريكا
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البحرين يف الربع الأول من العام 2015، قال 
التقرير: »تعترب اأ�س���الك الأملونيوم اأكرث ال�سلع 
ت�سديرًا )74 مليون دينار(، ثم ق�سبان وعيدان 
الأملنيوم ثانياً )63 مليون دينار( ويليهما خامات 

احلديد )44 مليون دينار(.
اأم���ا حجم اإع���ادة الت�سدير لأه���م 10 دول 
يف الرب���ع الأول من العام 2015، فقد حتدث 
التقرير عن بلوغ قيمة اإعادة الت�سدير نحو 337 
مليون دينار، وميثل جمم���وع اأهم ع�رش دول ما 
ن�سبت���ه 97 يف املئة من حجم اإعادة الت�سدير، 
اأم���ا بقية الدول فن�سيبه���ا 3 يف املئة من حجم 

اإعادة الت�سدير.
واأردف اأن ال�سعودي���ة تاأت���ي يف املرتب���ة 
الأولى م���ن حيث حجم اإع���ادة الت�سدير )271 
ملي���ون دينار( تليها الإمارات )24 مليون دينار( 
ثم الكوي���ت )9 ماليني دين���ار(. وفيما يتعلق 
بالبيان���ات اخلا�س���ة بحجم اأه���م 10 �سلع من 
اإعادة ت�سدير البحرين يف الربع الأول من العام 
2015، ن���وه التقرير اإلى اأن »�سيارات اجليب« 
تعترب اأكرث ال�سلع من حيث اإعادة الت�سدير )27 
مليون دينار( ثم تاأتي اأجزاء ال�سيارات والعربات 
)12 مليون دينار( وتليهما اأجزاء لآلت حفر الآبار 

)10 ماليني دينار(.

اأهم معامل التقرير

••  حافظ���ت ال���واردات يف فرباير عل���ى نف�ض 
م�ستواها يف يناير بينم���ا ارتفعت يف مار�ض 

بن�سبة %15.
••  ارتفعت ال�س���ادرات وطنية املن�ساأ يف فرباير 
بن�سبة 15% عن يناير بينما يف �سهر مار�ض 

ظلت عند نف�ض م�ستواها يف فرباير.
••  ارتف���ع اإع���ادة الت�سدير يف فرباي���ر بن�سبة 
24% ع���ن يناير يف ح���ني مل يرتفع يف 
�سه���ر مار����ض اإل بن�سبة 3% فق���ط عن �سهر 

فرباير.
الواردات:

••  بلغت قيم���ة الواردات نحو 1.1 مليار دينار، 
وميث���ل جمم���وع واردات اأهم ع����رش دول ما 
ن�سبته 68% من حجم الواردات، اأما واردات 

بقية الدول فهي متثل ن�سبة 32 %.
••  حتتل ال�سني املرتبة الأولى من حيث حجم 
الواردات )156 مليون دينار( وتليها الإمارات 
دينار(  )116ملي���ون  ال�م�ت�ح�دة  العربي���ة 
بينما ت�اأت�ي ال�ولي����ات املتحدة الأمري�ك�ي�ة 
ف�ي ال�م�رت�ب�ة ال�ث�ال�ث�ة )95 مليون دينار(.

••  تعترب �سي���ارات اجليب اأكرث ال�سلع ا�ستريادًا 
)71مليون دينار( ثم تاأتي ال�سيارات اخلا�سة 
ثاني���اً )49 مليون دين���ار( ويليهما اأوك�سيد 

الألومنيوم )39مليون دينار(.

ال�صادرات )وطنية املن�صاأ(

••  بلغت قيم���ة ال�سادرات وطني���ة املن�ساأ نحو 
537 ملي���ون دينار،وميثل جمموع �سادرات 
اأه���م ع����رش دول م���ا ن�سبت���ه 79% م���ن 
حجم ال�س���ادرات، بينما بقي���ة الدول فبلغ 

ن�سبتها21% فقط.

••  حتتل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية املرتبة 
الأول���ى من حي���ث حجم ال�س���ادرات )135 
ملي���ون دين���ار( وتليه���ا الإم���ارات العربية 
املتح���دة )96ملي���ون دين���ار( بينما جاءت 
الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة الثالثة 

)70 مليون دينار(.

اأك���رث ال�سلع  اأ�س���الك الأملوني���وم  ••  تعت���رب 
ت�سدي���رًا) 74 مليون دين���ار(، ثم ق�سبان 
وعي���دان الأملنيوم ثانيا )63 مليون دينار( 

ويليهما خامات احلديد)44 مليون دينار(.
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ال�صـرطة املجتمعية
فــــــي مــــواجـــهـــة م�صـــــكلـة املخـــــدرات

املواجه���ة املجتمعية لأي ظاهرة خطرة اأو جرمية �رشورة حتمية من اأجل جمابهة 
حا�سمة وفاعلة، وعن تطبيق فكرة ال�رشطة املجتمعية اأو نهج املواجهة املجتمعية 
يف جم���ال مواجهة م�سكلة املخدرات، فاإن���ه واإن كان بالغ الأهمية واحليوية يف 
ال�س���ق اخلا�ض بخف�ض الطل���ب -وهو بالأ�سا�ض جانب غري �رشط���ي- اإل اأن اأجهزة 
مكافح���ة العر�ض ت�سه���م فيه وتدعمه بالنظ���ر لأهميته ولأهمي���ة توجيه عناية له 
بالت���وازي جله���ود مكافحة العر�ض. وعل���ى اجلانب الآخر ف���اإن اجلهود ال�رشطية 
املوجهة ملكافح���ة العر�ض اإمنا تت�سم بطبيعة عملية وفني���ة خا�سة ل تتوافق ول 
تن�سج���م مع ال�سكل املتوقع لنهج ال�رشطة املجتمعية، ف�سبط جرائم املخدرات 
يخ�سع لإج���راءات قانونية �سديدة الدقة واحل���زم لتحقيق اأعلى درجات احلفاظ 

على احلريات وا�ستنباط اأدلة التهام.

اإعداد: اأحمد نا�شر ال�شليمى
رئي�س �شعبة العالقات العامة

وزارة الداخلية
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 وه���ي اإجراءات متعددة منها ما ي�سبق ال�سبط 
يف مرحلة جمع ال�ست���دللت وحال ال�سبط وبعد 
ال�سب���ط حل���ني العر�ض عل���ى �سلط���ات التحقيق 
واملحاكمة، ويرتب على جتاه���ل اأو ف�ساد اأي من 
هذه الإجراءات يف اأي مرحلة بطالن كافة الإجراءات 
و�سقوط التهمة عن املجرم، كما اأن مواجهة ع�سابات 
املخدرات والتي متتلك اأحدث التقنيات والأ�سلحة 
حتتاج اإل���ى قوات موؤهل���ة ومدربة قانوني���اً وفنياً 
وبدني���اً على املواجهات امل�سلحة، غري اأنه ل ميكن 

جتاهل دور املواطن يف معاونة اأجهزة املكافحة.
اجلهود املجتمعية يف مواجهة 

م�صكلة املخدرات

اإن مواجه���ة م�سكلة املخدرات كان���ت وما زالت 
و�ست�ستمر تو�سف باأنها »جمتمعية«، وذلك من اأجل 
م���ن خطورتها واآثارها املدمرة وتعديها ال�سخ�ض اإلى 
الأ�رشة واإلى املجتمع،فللمواطن الفرد ولالأ�رشة كونها 
نواة للمجتمع ولكافة املوؤ�س�سات الربوية والتعليمية 
الأهلية  والريا�سي���ة، وللجمعيات  والثقافية  والدينية 
بكاف���ة توجهاته���ا دورل ي�ستهان ب���ه يف الت�سدي 
ملخاطر انت�س���ار املخدرات، وبحد اأدنىنحو تكوين 

راأي عام راف�ض ومناه�ض للمخدرات.
 دور املواطن يف مواجهة 

م�صكلة املخدرات

فهن���اك اأدوار خمتلفة يتع���ني على املواطن 
القيام به���ا ملواجهة م�سكلة املخدرات حتى يحقق 
دورًا يف �سنع الأم���ن كم�ساعد و�رشيك اإلى جانب 
اأجهزة الدول���ة، والأدوار تتنوع ح�سب موقعة كفرد 
باملجتم���ع وك���رب اأ����رشة وكم�سوؤول ع���ن جماعة 
وكع�سو يف جتمع، حيث يتمثل دوره يف معاونة 
اأجه���زة مكافحة عر�ض املخ���درات ودوره يف خف�ض 
الطل���ب على املخدرات. وللمواطن دور اأ�سا�سي يف 
مواجهة جرائ���م املخدرات عرب الإبالغ عن اجلرائم 
اأو مرتكبي اجلرائم مب�سداقية وواقعية دون خوف 
اأو تقاع�ض، وتوفري مناخ اأمن لقوات املكافحة حال 
تنفيذ القانون بعدم التجمع يف مكان ال�سبط اأو 
معاونه اخلارجني على القانون يف مقاومة ال�سلطات 

اأو حماولة الهرب.
دور املواطن يف جمال خف�س 

الطلب على املخدرات

وم���ا ل �سك فيه اأن املواط���ن يف اأي دولة هو 
هدف ع�سابات املخدرات دون متييز اأو تفرقة بني 

غني وفقري، و�سغري وكبري، فهدف تلك الع�سابات 
وغايته���ا الك���ربى حتقي���ق اأعلى درج���ات الربح 
ال�رشيع، ومن ثم فاإننا كلنا اأهداف لتلك الع�سابات 
وكلنا م�رشوع متعاط���ي اأو مدمن، وكلنا يف حاجة 
اإلى م�سل يقين���ا خطر املخدرات ودواء يطرد �رشها 
عن���ا اإذا ما بلين���ا بها وبحاجة اإل���ى جمتمع يحن 
ويحت�س���ن الف���رد، وكل هذا ل���ن يتحقق بجهود 
ر�سمية تخ�س���ع لقوانني واإجراءات قد تكون فاعلة 
يف زم���ان ومكان وقد تكون غ���ري كافية اأو جمدية 
يف غريها، بل م�سكلة املخدرات حتتاج اإلى جهود 

متعاي�سة ومتحررة من قيود الروتني.

وهنا يربز دور املواطن يف �سورته الفردية يف 
دعم جهود خف�ض الطلب على املخدرات بتح�سني 
نف�س���ه �سدها  مبعرفة ع���دوه اأوًل واأ�سلحته وخماطر 
القراب منها وكيفية البتع���اد عنها، وكرب اأ�رشة 
ومعلم وم���درب وم�سئ���ول عن جماع���ة اأن يتوافر 
لدية العل���م باملخدرات واأثاره���ا وان تتوافر لدية 
القدرة على توجيه وحت�سني امل�سئول عنهم، واأن 
يخ�س�ض بع�ساً من وقته للعمل التطوعي مل�ساعدة 

الآخرين.
دور املجتمع املدين يف مواجهة 

م�صكلة املخدرات

للجمعي���ات الأهلية العامل���ة يف جمال مكافحة 
املخ���درات اأدوار هامة ومتع���ددة ميكن اأن تدعم 
وتخدم اجلهود احلكومي���ة يف جمابهتها مل�سكلة 
املخ���درات، ومن ذلك التوعي���ة باأخطار املخدرات 
وع���الج  املدمن���ني،  اأ����رش  والإدمان،وم�ساع���دة 
املدمن���ني، وت�سجيع البح���ث العلمي يف جمال 
مكافحة الإدم���ان، ورعاية الفئات اله�سة وال�سعيفة، 
والتاأهيل، وتقدمي خدم���ات وم�ساعدات اجتماعية 

وز�رة �لد�خلية �شبَّاقة 
يف دعم جهود تفعيل 

دور �ملجتمع يف 
مو�جهة �آفة �ملخدر�ت
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و�سحي���ة وريا�سية وثقافي���ة، و�سغ���ل اأوقات فراغ 
ال�سباب، ورعاية الفئ���ات املعر�سة لالإدمان، ورعاية 

اأطفال ال�سوارع.
وم���ن اآلي���ات وو�سائ���ل حتقيق ه���ذه الأدوار 
التن�سيق مع الأجهزة احلكومي���ة والأهلية، و�سغل 
اأوقات الف���راغ، واإ�سدار مطبوعات ون�رشات ودوريات 
غري دورية، وا�ستخدام اأ�سلوب املناق�سات اجلماعية 
يف ع���الج الإدم���ان، واإن�ساء عي���ادات متخ�س�سة 
املعر�سني  الطلب���ة  وم�ساع���دة  الإدم���ان،  لعالج 
لالإدمان، واإقامة مع�سكرات لل�سباب، ورعاية الأيتام، 

ورعاية اأطفال املدمنني. 
ومن هنا يربز الدور احليوي للجمعيات الأهلية 
اإذا ما توافرت لها الإمكانيات الالزمة �سواء املادية اأو 
الفنية لت�سبح راأ�ض احلربة يف مواجهة الطلب على 
املخ���درات ويف التعامل مع امل�س���كالت ال�سحية 
والجتماعي���ة املرتبة عل���ى تعاطيه���ا واإدمانها، 
وذلك لأنه���ا تتالقى ب�سورة اأك���رب مع جمتمعاتها 
املحلي���ة لإلت�ساقها بالطبقات ال�سعبية والفقراء، مما 

يجعلها اأقدر على التعامل مع هذه امل�سكلة.
معوقات جناح نهج ال�رضطة املجتمعية 

يف جمال مكافحة املخدرات

ومن اأب���رز هذه املعوقات نق����ض الوعي لدى 
البع����ض بالتاأث���ريات اخلطرة لتعاط���ى املخدرات 
والإدم���ان عليه���ا، و�سي���ادة الع���ادات والتقاليد 
القبلية ببع�ض املناطق والتي تنبذ فكرة الحتكام 
للقان���ون واإر�س���اد ال�رشطةعن اجلرائ���م وتعزز من 
الأحكام العرفية فيما بينها، وغياب الوعي الديني 
بحرمة املخ���درات واإعتقاد البع����ض بعدم حرمة 
بع�ض اأنواعها، والعتقاد باأن مكافحة اجلرمية عمل 
تخت�ض به اأجهزة ال�رشطة دون غريها، واأنه ل ميكن 

الإ�سهام يف ذلك بجهد اأهلي.
اإ�ساف���ة اإلى عدم توافر املن���اخ املنا�سب بني 
جهاز ال�رشط���ة واملواطنني، وع���دم ر�سوخ القيم 
الإجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة.. الت���ي تع���زز امل�ساركة 
ال�سعبية، والإع���الم ال�سلبي عن امل�سكلة واجلهود 
املتبادل���ة ملواجهته���ا، وتف�س���ى حال���ة من عدم 
الإنتم���اء وغياب امل�رشوع الوطني الذي تلتف حوله 

كافة طوائف املجتمع.
اآليات تفعيل املواجهة املجتمعية للجرمية

ولتحقيق هذا التوا�س���ل والتكامل يف الأدوار 

ب���ني اأفراد املجتم���ع واأجهزة ال�رشط���ة فاأنه على 
اأجهزة ال�رشطة اأن تقوم بدورها يف املقابل بتوفري 
جمموعة م���ن ال�سمانات والإج���راءات والآليات التي 
حت���دد و توؤم���ن للمواطن القيام ب���دوره الأمني، 
وتتلخ����ض تلك ال�سمانات والإج���راءات والآليات يف 
حتدي���د الأدوار التي ميكن للمواط���ن القيام بها 
ب�سكل وا�سح وفا�سل، وتي�سري عملية الت�سال بني 
اأجهزة ال�رشط���ة واملواطنني من خالل توفري قنوات 
الت�سال وباآليات تتي���ح للمواطن الن�سجام معها، 
و�سم���ان �رشية الت�سالت يف ح���ال الإبالغ وحماية 
املبلغني، وم���د ج�سورالثقة والأم���ان بني اأجهزة 

ال�رشطة واملواطنني.
اإ�ساف���ة اإلى الإعالم اجليد ع���ن اجلهود التي 
تقوم به���ا اأجهزة ال�رشط���ة خللق نوع م���ن الثقة 
يف جدي���ة وفاعلية هذه اجلهود ل���دى املواطن، 
والإع���الن اجليد ع���ن جوانب امل�سكل���ة الإجرامية 
وكيفية ر�سدها لإعالم املواطن عما ميكن اأن يقوم 
ب���ه حيال مواجهتها، وحتديد وتوفري و�سيلة تعلن 
عنها الك�سف عن �سخ�سي���ة رجال ال�رشطة ال�رشيني 
ح���ال قيامه���م بعملي���ات ال�سبط حت���ى ل يحدث 

التبا�ض للعامة.

اآليات اأجهزة املكافحة لتفعيل املواجهة 
املجتمعية مل�صكلة املخدرات

رغ���م اأن اجله���ود التي بذل���ت يف مواجهة 
احلد م���ن عر�ض املخ���درات و �سخامتها مل حتقق 
اإل تقلي����ض ن�سب���ي للم�سكل���ة وذل���ك للحد من 
النت�سار املفزع لبع����ض اأنواع املخدرات، والق�ساء 
عل���ى بع�ض الظواهر، ومنع ظه���ور وانتقال ظواهر 
جديدة للمجتمع دون الق�ساء نهائياً على امل�سكلة 
حتى مع قيام جه���ود مقابلة ملواجهة الطلب على 
املخدرات فمازالت امل�سكلة قائمة وفى تزايد، اإل اأن 
الثابت يف البداية ملواجهة م�سكلة املخدرات كانت 

�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية 
و�لتعليمية و�لدينية 
و�لثقافية و�لريا�شية 
م�شوؤولة عن �لت�شدي 

ملخاطر �ملخدر�ت
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وم���ا زالت و�ست�ستمر » تو�سف باأنها جمتمعية« حدًا 
خلطورتها ولآثارها املدم���رة وتعديها ال�سخ�ض اإلى 

الأ�رشة واملجتمع.
ومع اإميان الأجهزة ال�رشطية -رغم اخت�سا�سها 
الأ�سي���ل مبكافحة العر�ض- بجه���ود خف�ض الطلب 
عل���ى املخ���درات وباأهمية املواجه���ة املجتمعية، 
فقد انفتحت عل���ى كافة جهود خف�ض الطلب �سواء 
بامل�سارك���ة اأو امل�ساهمة اأو الدع���م املبا�رش، ت�ساند 
وتدفع جه���ود العمل التطوع���ي، ويفعل دورها 
الإرتكاز على جمموعة من الآليات لعل اأهمهااملطالبة 
بتحدي���د الأدوار التي ميك���ن للمواطن وجمعيات 
املجتمع املدين القيام بها ب�سكل فا�سل يف اإطار 
الإ�سراتيجية القومية املتكاملة ملكافحة املخدرات، 
والتي يعك���ف املجل�ض القوم���ي ملكافحة وعالج 
الإدم���ان والتعاطي يف الوقت الراهن على النتهاء 

من تطويرها.
اإ�ساف���ة اإلى تي�سري عملي���ة الت�سال بني جهاز 
املكافحة واملواطن���ني واأجهزة خف����ض الطلب من 
خالل توفري قنوات الت�سال وباآليات تتيح للمواطن 
التوا�س���ل معه���ا، ومن ذلك توفري خ���ط تليفوين 
مبا�رش باإدارة مكافحة املخ���درات، واإعالنه بو�سائل 

الإعالم، واإن�س���اء موقع بريد الإلكروين وعنوانه، 
وذلك لتلق���ى البالغات على مدار الي���وم، واإن�ساء 
موق���ع لإدارة مكافح���ة املخ���درات عل���ى �سبكة 
املعلومات)الإنرن���ت( ويت�سم���ن التطور التاريخي 
والت�رشيع���ي لالإدارة واأنواع املخ���درات وتاأثرياتها 
عل���ى متعاطيها وكيفية التعرف عليها والآثار ال�سارة 

من تعاطيها.
اإ�سافة اإلى التن�سيق مع م�سحات عالج الإدمان 
احلكومية لتحويل املتعاطني املتقدمني من تلقاء 
نف�سهم اأو عن طريق اأ�رشهم لتلقي العالج الالزم، 
وامل�ساركة الفاعل���ة يف كافة اللق���اءات واملوؤمترات 

والندوات الدولية والإقليمية واملحلية ملناق�سة تلك 
الظاهرة وو�سع احللول والت�سورات الالزمة للمواجهة، 
وتنفيذ اأن�سطة تدريبي���ة وبرامج توعية وتدريبية 

مع خمتلف الوزارات والهيئات.
وعل���ى امل�ست���وي الدويل فق���د داأبت مملكة 
البحري���ن بالجتماعات ال�سنوي���ة للجنة املخدرات 
بفينا، م���ن خالل تقدمي م�رشوعات ق���رارات توؤكد 
على ����رشورة الت�سدي ملواجهة بع����ض الجتاهات 
الرامي���ة اإلى الت�ساهل مع متعاط���ي املخدرات مبا 
ي�سكل���ه ذل���ك من خط���ورة، وامل�سارك���ة يف كافة 
الربامج الت���ي ينفذه���ا املكتب الإقليم���ي لالأمم 
املتح���دة املعن���ى باملخدرات ومكافح���ة اجلرمية 
بالقاه���رة واأخرها الربنامج الإمنائي اخلا�ض مبكافحة 

الإدمان على املخدرات.
واملالح���ظ اأن وزارة الداخلية كانت �سباقة يف 
دعم كافة اجلهود الرامي���ة لتفعيل دور املجتمع 
امل���دين، حيث حر�ست على اإن�س���اء الآليات امل�سار 
اإليها، والتي نراها كفيلة بالتعامل مع كافة اجلهات 
املعني���ة احلكومي���ة وغري احلكومي���ة يف الداخل 

واخلارج.

مو�جهة ع�شابات 
�ملخدر�ت حتتاج �إلى 
قو�ت موؤهلة ومدربة 
قانونياً وفنياً وبدنياً
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اأن �سئون اجلمارك ت�سطلع بدور اأ�سا�سي يف 
دعم الإنتاج الوطني وحتفيز ال�ستثمار، ف�ساًل عن 
كونها ت�سكل عن�رشًا هاماً لكل تنمية اقت�سادية،واأن 
�سئون اجلمارك تعمل بجد ومثابرة يف ظل املناخ 
القت�سادي امل�سجع الذي وفرته القيادة الر�سيدة، 
وقد داأبت �سئ���ون اجلمارك على حت�سني م�ستوى 
اأدائه���ا لتواكب التط���ور وتقوم بدوره���ا املحوري 
الذي اأن�ساأت م���ن اأجله، لذا فه���ي ت�سعى حثيثاً 
لدعم ال�سناع���ات الوطنية وت�سجي���ع ال�ستثمار ، 
من خالل من���ح الت�سهيالت والإعف���اءات للقطاعات 
ال�ستثماري���ة  املهم���ة كقطاع ال�سناع���ة والقطاعات 
القت�سادية الأخرى ومن خ���الل حفز روؤو�ض الأموال 
العربي���ة والأجنبية على اإن�ساء م�ساريع تهدف اإلى 
تنمية القت�ساد الوطني يف املجالت كافة. وميكن 
اأن نخل�ض الدور الذي تقوم به �سئون اجلمارك يف 
جمال حماية ال�سناعات املحلية وت�سجيع ال�ستثمار 
وتهيئة الظروف املنا�سبة لل�سناعات املحلية املوجهة 

نحو الت�سدير مبا يلي : 
اأوًل: الإعف���اءات م���ن ال�رشائ���ب »الر�س���وم« 

اجلمركية: حيث داأب���ت �سئون اجلمارك على اإعفاء 
مدخالت الإنتاج ال�سناعي واملواد اخلام الأ�سا�سية، 
الغيار،وذلك  ال�سناعي���ة وقطع  والآلت واملعدات 

ت�سجيعاً لل�سناعات املحلية.
اأن هذه الإعفاءات ال�رشيبية �سواء ب�سورة دائمة 
اأو موؤقتة ت�ساهم يف تطوير وتعزيز ال�سناعة املحلية 

وت�سجيع ال�ستثمار.
ثانياً:احلماي���ة لل�سناع���ة املحلي���ة م���ن خالل 
التعريف���ة اجلمركية: ولتحقيق هذا الهدف فقد مت 
حماية العديد من ال�سناعات املحلية من خالل فر�ض 
ر�سم حماية على العدي���د من الأ�سناف امل�ستوردة 
والت���ي لها مثيل يف ال�سناع���ات املحلية ، وتعترب 
حماية ال�سناعات الوطني���ة وخا�سة النا�سئة منها من 
اأه���م ال�سيا�س���ات اجلمركية ل�سئ���ون اجلمارك لأن 
ال�سناعات النا�سئ���ة ل ت�ستطيع اأن تناف�ض بنجاح 
على الأرجح �سناعات را�سخة يف بلدان اأخرى، لذا 
تعترب التعريفة اجلمركية احلمائية درعاً يحمي تلك 

ال�سناعات النا�سئة من املناف�سة الأجنبية .

ثالثاً:تب�سيط الإجراءات:ت�سعى �سئون اجلمارك 
دوما اإلى تطوير م�ست���وى اأدائها لتواكب التطورات 
العاملي���ة ، لذا فقد �سهدت �سئ���ون اجلمارك نقلة 
نوعية يف اأدائها يف جميع املجالت وقد انعك�ض 
ذلك على املنافذ اجلمركية املختلفة يف ال�سنوات 
الأخرية،حي���ث يالحظ اأجناز العدي���د من البيانات 

اجلمركية التي يتم اإجنازها باأقل من �ساعة.
 وق���د كان حلو�سبة الإج���راءات اجلمركية دور 
كب���ري يف ه���ذا التطور،فق���د مت تطبي���ق اأف�سل 
الربام���ج املحو�سبة عاملياً من اأجل تنظيم البيانات 
اجلمركية، ول �س���ك اأن اإن�س���اء اإدارة املخاطر يف 
�سئ���ون اجلمارك �ساه���م ب�سكل كب���ري يف تطوير 
عمل الدائرة وت�سهي���ل الإجراءات ، فمن مظاهر هذا 
الت�سهيل  يف الإجراءات تفعيل  امل�سارب اجلمركية 
، حي���ث اأن كثري من الإر�ساليات حالياً يتم ت�رشيبها 
للم����رشب الأ�سفر اأو الأخ�رش حي���ث يكتفي بتدقيق 

الوثائق دون احلاجة لإجراء املعاينة والتفتي�ض.
وتعمل �سئ���ون اجلمارك اأي�س���اً ب�سكل مت�سل 

دور �صئون اجلمارك يف 
حماية ال�صناعة املحلية 

وت�صجيع الإ�صتثمار
اإعداد: امل�شت�شار اأيوب حممد يعقوب

�شئون اجلمارك

تلع���ب �سئ���ون اجلم���ارك دورًا وطني���اً حمورياً يف 
احلفاظ على مقدرات مملكة البحرين،وتعترب يف مقدمة 
املوؤ�س�سات الوطنية التي تواك���ب التطوير والتغري، فقد 
تطورالعم���ل اجلمرك���ي على م�ستوى الع���امل من جباية 
الر�س���وم وال�رشائب كمهمة رئي�سية لكل الإدارات اجلمركية 

اإل���ى حماية امل�سالح القت�سادي���ة الوطنية )ت�سجيع ودع���م ال�سناعة املحلية(، 
وحماي���ة القت�س���اد الوطني من الآف���ات التي حتيط به من خ���الل  منع التهريب 
مبختلف اأ�سكاله ، ومكافحة تهريب املخدرات والأ�سلحة واملتفجرات واملواد اخلطرة  

وال�سارة واملواد املمنوعة.
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وفع���ال مع منظم���ة اجلم���ارك العاملي���ة ومنظمة 
التجارة العاملية كذلك،من اأجل تب�سيط الإجراءات 
اجلمركي���ة، وقد تبل���ور ذلك من خ���الل  ان�سمام  
مملكة البحرين لإتفاقي���ة كيوتو لتب�سيط الإجراءات 
اجلمركي���ة حي���ث كان  لذلك دور كب���ري يف نقل  
�سئون اجلمارك نقلة نوعية  يف جميع املجالت .

رابعاً:ت�سجي���ع الت�سدير: وذل���ك من خالل 
اإعف���اء كثري من امل���واد التي يت���م ت�سديرها من 
كافة الر�سوم وال�رشائ���ب اجلمركية،بهدف م�ساعدة 
ال�س���ادرات الوطنية عل���ى اإيجاد اأ�س���واق خارجية  

وزيادة قدرتها على املناف�سة يف تلك الأ�سواق.
خام�ساً:توقيع العديد من التفاقيات التجارية 
والقت�سادية مع ال���دول الأخرى من اأبرزها اإتفاقية 
تي�سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية 
واإتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة وغريها 
م���ن الإتفاقيات، والتي �ساهمت يف تطور ال�سناعات 
املحلي���ة من خالل زي���ادة التب���ادل التجاري بني 

مملكة البحرين والدول الأخرى .

اخلا�ض:حيث  القط���اع  مع  �ساد�ساً:ال�رشاك���ة 
تق���وم دائ���رة �سئ���ون اجلم���ارك باإ����رشاك كافة 
املتعاملني معها من جتار و�سناعيني وم�ستثمرين 
وقط���اع التخلي�ض من اأجل تذلي���ل العقبات التي 
تقف عائقاً دون تطوي���ر ال�سناعات املحلية النا�سئة 

اأو التي تعيق ال�ستثمار  يف البالد .
�سابع���اً : اأن التداب���ري الت���ي تتخذها �سئون 
اجلمارك م���ن اأجل مكافحة الأن�سط���ة التجارية غري 
امل�رشوعة من خالل حماية حق���وق امللكية الفكرية 
والعالم���ات التجاري���ة ومكافح���ة الغ����ض والتقليد 
والتزوير التجاري �ساهم���ت اإلى حد كبري يف حماية 
ال�سناعات املحلي���ة ومنع دخول العالمات التجارية 
املقل���دة والتي قد يوؤدي دخوله���ا البالد اإلى اأثار 

�سلبية على بع�ض ال�سناعات املحلية .
ثامناً:اأن �سئون اجلمارك تتطلع اإلى امل�ستقبل 
من خالل العمل على اإر�ساء م���ا ي�سمى »بامل�سغل 
القت�س���ادي« اأو » القائمة الذهبية« والعمل جاري 
على ق���دم و�ساق م���ن اأجالل ب���دء بتنفيذ فكرة 

امل�سغل القت�سادي،حي���ث �سيتم اختيار جمموعة 
م���ن امل�ستوردي���ن وامل�ستثمري���ن وال�سناعي���ني 
امللتزمني ليتم اإعطائه���م مزايا وت�سهيالت لغايات 

التخلي�ض على ب�سائعهم باأقل وقت ممكن. 

يف اخلت���ام اإن ر�سالة �سئ���ون اجلمارك تتمثل 
زة  ���ة متمِيّ بال�سعي بج���د لتقدمي خدم���ة جمركَيّ
���ة املت�سارع���ة، وتلِبّي  رات العاملَيّ تواك���ب الَتّط���ُوّ
امل���ة امل�ستدامة ، من خالل  نمية ال�َسّ متطَلّب���ات الَتّ
ة  وازن ب���ني الَرّقاب���ة اجلمركَيّ حت���رِّي حتقي���ق الَتّ
بادل الِتّجاري وت�سجيع  واللتزام وت�سهيل حركة الَتّ

ال�سناعات املحلية وال�ستثمار.

ويف الع���دد القادم اأن �س���اء اهلل �سوف  يتم 
بحث الدور الهام  الذي تلعبه �سئون اجلمارك يف 
حماية املجتمع املحلي والبيئة  املحلية من الآفات 
التي حتيط بها ، من خالل  منع ومكافحة التهريب 

مبختلف اأ�سكاله  و�سوره  .
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اإعداد: حممد اأديب بلهوان
رئي�س احلا�شب الآيل - �شئون اجلمارك

يع���د النتقال اإلى مرحلة التحويل الآيل للر�سوم اجلمركّية بني دول اخلليج العربي، والذي بداأت هذه الدول تطبيقه 
تباع���ا منذ مطل���ع العام احلايل، من اأهم متطلبات ا�ستكم���ال الحتاد اجلمركي اخلليجي، اإذ ي�سم���ح بتبادل املعلومات 
ب�سهولة ودقة اأعلى، وي�ساهم يف تي�س���ري التجارة البينية عرب تقلي�ض الإجراءات اجلمركية، واإلغاء الأعمال اليدوية املرتبطة 

باملقا�سة اجلمركية بني دول اخلليج العربي.

التحويل املبا�صـر للر�صوم اجلمركية 
خطوة وا�صعة ل�صتكمال الحتاد 

اجلمركي اخلليجي

هذا وتطورت فكرة التحويل املبا�رش للر�سوم اجلمركية نتيجة حتقيق مبادئ متطلبات الحتاد 
اجلمرك���ي اخلليجي واملتمثل يف عدم اإعادة تر�سيم الب�سائع الواردة من دول املجل�ض عرب 

املنافذ البينية والق�ساء على م�ساكل املقا�سة احلالية.
وم���ن خالل جلنة التعاون امل���ايل والقت�سادي يف اجتماعه���ا )96( ال�ستثنائي الذي 
انعق���د يف جدة باململكة العربية ال�سعودي���ة يف 2013م( متت املوافقة على ما تو�سلت 
اإليه هيئة الحتاد اجلمركي من تو�سيات يف اجتماعها الثالث حول ا�ستكمال متطلبات الحتاد 

اجلمركي.
ومن خالل جلنة التعاون املايل والقت�سادي يف اجتماعها )99( الذي ُعقد بدولة الكويت 
بتاري���خ 24 اأكت�ب���ر 2014م مت اإق���رار تو�سيات هيئة الحتاد اجلمرك���ي يف اجتماعها 
التا�سع الذي ُعقد مبقر الأمانة العامة بالريا�ض بتاريخ 22 اأكت�بر 2014م باملوافقة 

على املرحلة الأولى لتنفيذ اآلية التحويل الآيل املبا�رش.
وم���ن اأ�سباب حتول دول جمل�ض التع���اون اخلليجي من العمل باآلية 
املقا�سة احلالية اإلى التحويل الآيل املبا�رش تاأخر دول املجل�ض يف رفع 
مطالباتها املتعلقة باملقا�سة املعمول بها حالياً، وتاأخر دول املجل�ض 
يف اعتماد تل���ك املطالبات، والتاأخر يف عملي���ة حتويل املبالغ 
لدول جمل����ض التعاون اخلليج���ي، وال�سعوب���ات املوجودة 
يف تدقيق امل�ستندات وك�سوف���ات املطالبات بني دول 

دول �خلليج �لعربي 
تبد�أ باعتماد نظام 

�لتحويل �ملبا�رض تباعا
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املجل�ض، اإ�سافة اإلى كرب حجم البيانات املطلوبة 
من بع�ض الدول وتك���ون عادة بتواريخ قدمية 

ي�سعب الو�سول اإليها يف بع�ض الأحيان.

الآيل  التحوي���ل  اآلي���ة  اعتم���اد  ويحق���ق 

املبا����رش مزايا عديدة هي العتم���اد على الربط 
الإلكروين وتبادل البيانات احلالية بني اإدارات 
اجلمارك بالدول الأع�ساء )املرتبطة مع منافذها 
اجلمركي���ة( ومركز املعلوم���ات اجلمركي بالأمانة 

العام���ة، و�سمان انتق���ال الب�سائ���ع بني دول 
املجل�ض ب�رشعة وب�سكل �سل����ض، و�سمان عملية 
انتقال مبال���غ الر�سوم اجلمركية اخلا�سة بال�سلع 

املنتقلة اإلى دولة املق�سد النهائي.

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
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رز 
 وت ن ال ا اق

  )ان ا ادر(
 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
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ازء ا ن 
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شكل رقم االستحقاق
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أوالً : حالة البضاعة المنتقلة ومعها بيان إحصائي صادر وبيان استيراد :

ثانيًا: حالة البضاعة المنتقلة ومعها بيان استيراد فقط )بدون بيان إحصائي صادر(:

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
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 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
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 اروم

 )224.160اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د اد 
)ودا( 

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00000-22416-06829  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791رم  إراد

ر ان 
)11/01/2015( 

رز 
ن (وت ان ارق  اق

  )اراد
 رم واد أرم 6 رم 15 أرم 3

  
06100-00000-00002-79115-01114  

  
  
  
  
  
  

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
)04/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ان ا ادر(
 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3

  
27100-00000-00000-67115-03047 

 
  

ازء ا ن 
 اروم

 )224.160اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د اد 
)ودا( 

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00000-22416-06829  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791رم  إراد

ر ان 
)11/01/2015( 

رز 
ن (وت ان ارق  اق

  )اراد
 رم واد أرم 6 رم 15 أرم 3

  
06100-00000-00002-79115-01114  

  
  
  
  
  
  

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
)04/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ان ا ادر(
 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3

  
27100-00000-00000-67115-03047 

 
  

ازء ا ن 
 اروم

 )224.160اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د اد 
)ودا( 

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00000-22416-06829  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791رم  إراد

ر ان 
)11/01/2015( 

رز 
ن (وت ان ارق  اق

  )اراد
 رم واد أرم 6 رم 15 أرم 3

  
06100-00000-00002-79115-01114  

  
  
  
  
  
  

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
)04/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ان ا ادر(
 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3

  
27100-00000-00000-67115-03047 

 
  

ازء ا ن 
 اروم

 )224.160اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د اد 
)ودا( 

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00000-22416-06829  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791رم  إراد

ر ان 
)11/01/2015( 

رز 
ن (وت ان ارق  اق

  )اراد
 رم واد أرم 6 رم 15 أرم 3

  
06100-00000-00002-79115-01114  

  
  
  
  
  
  

  
  رم اقل 

  

  

  
  
  
  

 ًراد: أون ادر و ن إ و ا ا : 
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )671إ رم 

ر ان 
)04/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ان ا ادر(
 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3

  
27100-00000-00000-67115-03047 

 
  

ازء ا ن 
 اروم

 )224.160اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د اد 
)ودا( 

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00000-22416-06829  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791رم  إراد

ر ان 
)11/01/2015( 

رز 
ن (وت ان ارق  اق

  )اراد
 رم واد أرم 6 رم 15 أرم 3

  
06100-00000-00002-79115-01114  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

  
  
  

 ً : ط رادن ا و ا ا )در ن إ دون:(  

  

 
رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )12860إ رم 

ر ان 
)01/03/2015( 

رز 
 وت ن ال ا اق

  )ن اراد(
رم  أرم 6 رم 15 أرم 3

 واد
  

23700-00000-00012-86015-03010 
  
  

ازء ا ن 
 اروم

 )4089.000اروم (

ازء 
اري ن 

 اروم

د 
اد 

 )اوت(

رز 
  وت اروم ود اد اق

 رم واد أرم 3 أرم 3 أرم 8
  

00004-08900-04143  
  
  

رز 
 اذ

ن (رم ان 
 )2791اراد رم 

ر ان 
  ) ود(وت ان ارق  رز اق )11/01/2015(

 وادرم  أرم 6 رم 15 أرم 3
  

00-00000-00000-00000-00000000 
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رقم التحقق:

هو رقم يتكون تلقائي���اً من خالل خوارزمية 
)Algorithm( مع���دة م�سبق���اً يف النظام 
الآيل اجلمرك���ي )اأفق( للتحق���ق من �سحة رقم 

ال�ستحقاق ويكون متواجد على كل �سطر.
من���اذج اإ�سعارات لأرق���ام ال�ستحقاقات يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

الربنامج الزمني لإن�صمام دول جمل�س التعاون اإلى اآلية التحويل الآيل املبا�صـر بني دول املجل�س:
جمارك اململكة العربية ال�سعودية وجمارك دولة الكويت �سهر فرباي�ر 2015  ••

جمارك دولة قطر يف اأوائل �سهر م��ار�ض 2015  ••

جمارك مملكة البحرين يف بدايات �سهر اأغ�سط�ض 2015.  ••

جمارك دولة الإمارات العربية املتحدة يف بدايات �سهر اأكتوبر 2015.  ••

�سلطنة عمان �ستتاأخر اإلى حني الإنتهاء من نظامها اجلديد.  ••

نموذج المملكة العربية السعودية

نموذج مملكة البحريننموذج دولة قطرنموذج دولة الكويت

 :رم اق
 ً ون مھو ر  وارز ل ن)Algorithm ( ً دة  را م اظا )قق ) أ

  .ن  رم اق وون واد  ل طر
  .ا اونذج إرات رم ات  دول س 

   
  
  
  

ودا را وذج ا  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
توا وذج دو 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

طر وذج دو  
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30 عاما يف العمل اجلمركي.. جناةعراد:

اجلمارك البحرينية تطورت كثرياً وباتت 
تواكب الدول املتقدمة

حاورتها- م�شاعد مالزم/ هالة الزومان:

واح���دة من رائدات العمل اجلمرك���ي يف البحرين، تتمع بخربة تقارب الثالثني عاما يف هذا املجال، حيث تدرجت منذ 
انت�سابها ل�سئون اجلمارك يف العام 1984 ك�سابطة جمارك يف مطار البحرين الدويل، واأم�ست ع�رشين عاما يف جمارك ج�رش 

امللك فهد، لتنتقل بعد ذلك اإلى �سئون اجلمارك للعمل مع رئي�ض اجلمارك.

هي ال�سي���دة جناة علي عراد، والت���ي واكبت خالل 
م�سريتها العملي���ة الطويلة والغنية عددا م���ن اأبرز مراحل 
تطور العم���ل اجلمرك���ي يف البحرين، تق���ول اإن العمل 
اجلمرك���ي تطور كثريا بني املا�س���ي واحلا�رش، وانتقل من 
اليدوي اإل���ى الإلكروين حت���ى باتت جم���ارك البحرين 
تواكب ال���دول املتقدمة يف تطوير العم���ل اجلمركي من 
خ���الل جمالت تقني���ة ونظم املعلومات وو�س���ع ال�سوابط 
الالزمة يف الأداء. وخالل م�سرية عملها تعملت ال�سيدة جناة 
اأنه مهما كانت ال�سعوبة فهناك حل، وتنظيم الوقت، وهي 
تن�سح حديث���ي العمل يف �سئون اجلم���ارك هو التعامل 
بح�س���ن اخُللق، واح���رام اجلميع، ومعرف���ة اأن اللتزام 
بقوانني العمل يفر����ض احرامك وثقة الروؤ�ساء واملروؤ�سني 
على ح���د �سواء. وكان ملجلة » اجلم���ارك« احلوار التايل 
مع ال�سيدة جناة عراد، والذي ت�سمن عر�سا للنقاط ال�سابقة 
والعديد م���ن النقاط الأخرى حول ن�ساأتها وحياتها العلمية 

والعملية وال�رشية.
هل تتذكرين الن�صاأة الأولى يف بيت الوالدين؟

طبعاً، الن�ساأة الأولى يف بيت الوالدين مطبوعة يف 
ذاكرت���ي ن�ساأت بني والدي رحمهما اهلل واإخوتي واأخواتي 
حفظه���م اهلل، حي���ث تربين���ا يف اأحياء مدين���ة املحرق 
القدمية التي تركت اأثرًا وا�سح���اً يف هويتنا،واأو�سلتنا اإلى 
�سناع���ة اأنف�سنا التي نح���ن عليها الآمنن���ذ بلوغنا مرحلة 

التكليف اإلى الآن ل �سيما احلياة العملية منها.
قبــل  التعليميــة  املحطــات  اأهــم  وماهــي 

انخراطِك يف العمل؟
م���ن اأهم املحطات التعليمية الت���ي مرّت بي تعليم 
القراآن الكرمي قبل املدر�سة هي املحطة الأولى والأهم يف 
حياتي، ث���م ان�سمامي للمراحل التعليمي���ة الدرا�سية يف 
املدار�ض النظامية مابني املرحل���ة البتدائية يف املحرق 
ثم الإعدادية والثانوية يف مدينة عي�سى وحني تخرجي 
من الثانوية العامة التحق���ت يف �سئون اجلمارك ومن ثم 
انت�سبت اإلى جامعة البحرين، وكنت ادر�ض واعمل يف اآن 

واحد.
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متى بداأِت العمل يف �صئون اجلمارك ..وماهي 
اأهــم امل�صئوليات التــي توليتها خالل عملِك 

يف �صئون اجلمارك؟ وماذا تعلمِت منها؟
بداأت العمل ب�سئون اجلمارك يف اأغ�سط�ض من عام 
1984م،ويف كل مرحل���ة من عمل���ي تعلمت الكثري من 
املوظفني وامل�سوؤول���ني حويل، فجميع من عملت معهم 
ا�ستفدت من خرباتهم كثريًا فلم يبخلوا يف تطويري،وما 
و�سلت اإليه من خربة يف جم���ال عملي اإمنا بف�سل من اهلل 
وحده ثم بف�سل كل من ت�رشفت بالعمل معهم من بداية 
عملي وحتى تاريخ تقاعدي. ففي بداية التحاقي بالعمل 
يف �سئون اجلمارك عملت �سابطة جمارك يف مطار البحرين 
الدويل وهنا بداية العم���ل اجلمركي حيث تعلمت كيفية 
التعامل م���ع النا�ض بجميع املقام���ات كم�سافرين ولي�ض 

كاأفراد.
وم���ع بداية افتت���اح جمارك ج����رش امللك فهد يف 
نوفمرب من عام 1986 كانت بداية العمل املكتبي حيث 
مت تاأهيلي مكتبي���اً من قبل امل�سئول���ني، واأكرث �سنوات 
عمل���ي كان يف هذا املكان عمل���ت فيه ما يقارب 20 �سنة 
وقد عملت مع جميع من تراأ�ض العمل اجلمركي على ج�رش 
امللك فهد حتى عام 2005،ففي تلك الفرة تولد �سعور 
لدي اأن جميع املوظفني يف خمتلف اجلهات العاملة على 
اجل�رشهم عائلتي وكاأننا نعمل يف جهة واحدة ولي�ض يف 
جهات خمتلفة،حيث عملن���ا كمنظومة واحدة وهدف واحد 
وهو الرتقاء بالعمل على اجل�رش عامة ويف �سئون اجلمارك 
خا�سة. بعد ذلك جرى نقلي من جمارك ج�رش امللك فهد 
اإلى �سئ���ون اجلمارك للعمل مع مدي���ر اجلمارك، تعلمت 
خ���الل تلك الفرة تنظي���م الوقت والتن�سي���ق واإعطاء كل 
متعامل مع مكتب املدير حقه �س���واء اأكان موظفاً جمركياً 

اأم مراجعاً لالإدارة.
وهنا تعيد �سعاد عراد �رشيط الذكريات مع اجلمارك 
لتق���ول: اأما عن حمطتي الأخرية والتي مت تزكيتي –)ول 

اأزكي على اهلل اأح���د(- للعمل يف مكتب رئي�ض اجلمارك 
كان���ت املرحلة الأخرية من مراح���ل حياتي العملية انتقلت 
فيها م���ن مرحلة التعل���م والتعليم اإلى مرحل���ة التطبيق 
العملي فقد كانت مرحلة انتقالية وهي نقل تبعية �شئ�ن 
اجلمارك م���ن الإدارة املدنية )وزارة املالي���ة( اإلى الإدارة 
الع�سكري���ة )وزارة الداخلية(،وملا يحم���ل هذا املكان من 
خ�سو�سي���ة يف التعامل م���ع جميع ال���وزارات والإدارات 
احلكومية واخلا�سة وكيفية التعامل مع ال�سخ�سيات املهمة 
م���ن وزراء ووكالء وما يف حكمهم، كان لزاماً علي اأن اأوفق 
يف التعام���ل مع املدنيني والع�سكريني وبف�سل من اهلل 
ثم �سهادة امل�سئولني قد وفق���ت يف ذلك، وكانت تلك 
املراح���ل العملية يف �سئون اجلم���ارك التي تدرجت بني 

اأق�سامها.
هــل واجهتي �صعوبات اأثنــاء فرتة العمل يف 

اجلمارك؟
ق���ال اهلل تعال���ى» ولول دف���ع اهلل النا�ض بع�سهم 
ببع�ض لف�سدت الأر�ض ولكن اهلل ذو ف�سل على العاملني« 
] البقرة: 251[ « لب���د للمجتهد يف عمله من مواجهة 
�سعوبات وكما ق���ال اأ�سحاب العلم فالتدافع �سنة اهلل يف 
الأر����ض ومن ف�س���ل اهلل علي اأين ل اأ�ست�سل���م لل�سعوبات 
ب���ل اأوجهها واأنظ���ر لها من منظ���ور اإيجاب���ي. كيف؟ هو 
حتدي للنف�ض ودائم���ا اأحدث نف�سي مهما كانت ال�سعوبة 
لبي ملواجه���ة ال�سعب )مثاًل،  ���ا التفكرُي ال�َسّ هناك حل. اأَمّ
ل اأ�ستطي���ع اأن اأفع���َل اأَيّ �سيء(، يجع���ل من ال�سعب 
اأ�سع���ب، ولكن )ما �ساء اهلل كان وما مل ي�ساأ مل يكن( ومن 
خ���الل التحدي امل�ستمر وبتوفيق من اهلل واإمياين بق�سائه 
ث���م اجتهادي يف عملي تكونت ل���دي خربة يف ا�ستباق 

ال�سعوبات وال�سيطرة عليها.
ماهي الن�صيحة التــي توجهينها للمنت�صبات 

حديثي العمل ب�صئون اجلمارك؟
 تتوق���ف عن حديثه���ا قليال ثم تق���ول: ن�سيحتي 

حلديثي العمل يف �سئون اجلم���ارك هو التعامل بح�سن 
اخُللق ث���م ح�سن اخللق، واحرام اجلميع وعدم ت�سغري 
اأح���ٍد اأو جتاهله والهتمام بالعم���ل والركيز على التعلم، 
حت���ى واإن كان هن���اك اإهم���ال ل���ك اأو عزل���ك اأو حماولة 
اإحباطك، وجودك والتزامك بقوانني العمل حتماً �سيفر�ض 
عليهم احرامك وا�سرجاع ثق���ة املروؤو�سني لك، والعفو 
ع���ن من يظلمك ول ت�سيع الوقت يف التفكري كيف تكيد 
لهم، هذا ما حاولت اأن اأطبقه على نف�سي طوال فرة عملي 

يف �سئون اجلمارك واأرجو ال�ستفادة منه.
مــا هــو الفرق بــني الأم�س واليــوم يف العمل 

اجلمركي؟
تبت�سم وهي جتيب عل���ى ت�ساوؤلنا قائلة: ن�ستطيع 
اأن نق���ول العم���ل اجلمركي بني الي���دوي والإلكروين، 
بالأم�ض كان حجم ونوعية العمل اأكرث �سعوبة ولكنه اأكرث 
جودة فهي ثقافة موظف وجمتم���ع كون اجلمارك تواكب 
ال���دول املتقدم���ة يف تطوير العم���ل اجلمركي من خالل 
جمالت تقني���ة ونظم املعلومات وو�س���ع ال�سوابط الالزمة 
يف الأداء، جمارك اليوم مرتبطة و�رشيكة مع دول جمل�ض 
التع���اون اخلليجي وال���دول الأخرى من خ���الل اتفاقيات 
يف املج���الت القت�سادية لتعمل عل���ى ت�سهيل اإجراءات 

التخلي�ض اجلمركي واإجراءات امل�سافرين 
كيف تق�صني وقت فراغك بعد التقاعد؟

بالن�سب���ة لوقتي فاإن���ه لبيت���ي واأولدي �سواًء كنت 
موظفة اأم متقاع���دة اأوًل واأخريًا فاأنا امراأة م�سئولة عن بيت 

واأولد.
هل هناك كلمة اأخرية؟

اإن التوفي���ق بيد اهلل وحده ف���ال تنتظري الثناء من 
النا����ض اأو ممن يراأ�سك، بل اإعمل واأنت تراقب اهلل �سبحانه 

وتعالى.
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تنق�صم اإلى ق�صمني والبع�س يعتقد اأنها جرائم ب�صيطة ..

 عقوبات رادعة جلرائم التزوير 
ت�صل اإلى ع�صـر �صنوات �صجن

تدوين بيانات غري �سحيحة عمدًا كتاريخ امليالد على ا�ستمارة احل�سول على رخ�سة قيادة لدى اإدارة املرور، اأو اأن 
يحرر دائن ملدينه خمال�سة عن دين غري الذي �سدده، اأو اأن يثبت موظف الكهرباء قيمة اأعلى اأو اقل من ال�ستهالك 
احلقيق، اأو اأن يديل �سخ�ض مبعلومة غري حقيقة عن مقدار دخله املايل اأمام موظف هيئة تنظيم �سوق العمل بهدف 

احل�سول على رخ�سة عمل �سائق اأو خادمة،كلها حالت تزوير اإن كانت نية املزور ال�ستفادة بغري الطرق ال�رشعية.
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حالت التزوير هذه يعتقد بع�ض النا�ض اأنها 
جرائم ب�سيطة ميكن تداركها، لكنها يف الواقع 
جرمي���ة التزوي���ر كامل���ة الأركان، ويرت���ب عليها 
عقوبات رادعة، وميكن جلرمية التزوير اأن تكون 
جناية اإذا وق���ع التزوير يف حمرر ر�سمي ويعاقب 
عليها بال�سجن ملدة ق���د ت�سل اإلى ع�رش �سنوات 
�سج���ن. تزوير املحرر ه���و تغي���ري احلقيقة فيه 
تغي���ريًا من �ساأنه اإحداث ����رشر، وبنية ا�ستعماله 
كمح���رر �سحيح .. وتنق�سم جرائ���م التزوير اإلى 

ق�سمني:
 الق�صم الأول: 

جرائ���م التزوير املادي وه���ي تلك اجلرائم 
املتعلق���ة بكل عبث وتغي���ري احلقيقة يف حمرر 

اأث���را يتبني باحلوا�ض املج���ردة اأو اخلربة  تاركاً 
الفني���ة من مظاهر مادية نتيج���ة ك�سط اأو حمو اأو 
طم����ض اأو تقليد خ���ط الغري اأو ان�س���اب كتابة اأو 

اإم�ساء لغري �ساحبها.
الق�صم الثاين :

التزوي���ر املعنوي والت���ي تتحقق  جرائ���م 
بت�سويه وتغري املعاين التي كان يجب اأن يعرب 
عنها املحرر وفق���اً لإرادة من ين�سب اإليه بياناته، 
اأي اأن مفه���وم التزوي���ر املعنوي ب�س���ورة اب�سط 
هو تغري للحقيقة ب�س���كل ل يت�سمن تغيريًا يف 
مظهره امل���ادي واإمنا يف تغي���ري البيانات دون 

اإرادة وعلم �ساحب امل�ستند.
ويعتق���د بع�ض النا�ض اأنه���ا جرائم ب�سيطة 
ميكن تداركها، وحقيقة الأمر اإنها تتميز بعقوبات 
رادع���ة وتت�سم جرائم التزوي���ر املعنوي بتعدد 
�سورها و فيها اإثبات الق�س���د اجلنائي ل ياأتي اإل 
من خالل التحقيق وحت���ري احلقيقة من م�سادر 
اأخرى فان ثبت الختالف بني احلقيقة وما ت�سمنه 
املحرر املزور وتيقنت جهة التحقيق من توافر نية 
ال�ستعم���ال بق�سد ال�رشر متت جرمية التزوير كاملة 

الأركان.
وقد ن�ض امل�رشع اجلنائي على جرمية التزوير 
املعنوي يف قانون العقوبات البحريني الفقرات 
7،6،5،3 من  املادة )270(.. واأهمها ما يلي :

تغيري اإقرار �صاحب ال�صاأن: 

ويتم ذلك بتغيري بيانات �ساحب ال�ساأن عن 
طريق مدون املحرر الذي ق�سد تزوير احلقائق اإما 
متا�سي���اً مع م�سلحة �ساحب ال�ساأن اأو خمالفاً لتلك 
امل�سلحة وخطورة ه���ذه الطريقة اإن املزور ي�سيء 
ا�ستغالل الثقة التي و�سعها فيه اأ�سحاب امل�سلحة 
وي�ستغ���ل �سذاجته���م اأو اإهماله���م اأو رعونتهم 
لتغيري اإرادتهم وهذه الطريقة تتم يف املحررات 

العرفية والر�سمية ومن اأمثلتها اأن يثبت املاأذون 
مهرًا اقل اأو اأك���رث يف عقد الزواج اأو قيام موظف 
البنك بطلب قر����ض مببلغ اأعلى من الذي طلبه 
املقر����ض م�ستغاًل بذلك تل���ك الزيادة ل�ساحله. 
اأو اأن يق���وم مرجم برجمة حم���رر فيغري فحواه 
بهدف اإبدال احلقيقة اأو قي���ام �سكرترية اإحدى 
ال�رشكات التجارية با�ستغالل ذروة العمل والإحلاح 
عل���ى املدير للتوقيع عل���ى اأوراق قامت بد�سها 
مل�ساحله���ا ال�سخ�سية فتكون ق���د ارتكبت جرمية 

التزوير. 
كل اإثبات لواقعة على غري حقيقتها:

كم���ن يتج���ه لإدارة املرور وي���دون ا�ستمارة 
طلب ترخي�ض قيادة متعم���دًا  تدوين بياناً غري 
�سحي���ح كتاريخ املي���الد اأو �سنوات اخلربة كان 
بذلك مرتكباً جلرمية التزوي���ر، اأو اأن يحرر دائن 
ملدين���ه خمال�سة عن دين غري الذي �سدده ، اأو 
اأن يثبت موظف الكهرب���اء قيمة اأعلى اأو اقل من 
ال�ستهالك احلقيق، اأو اأن يديل �سخ�ض مبعلومة 
غري حقيقة عن مقدار دخل���ه املايل اأمام موظف 
هيئة تنظيم �س���وق العمل بهدف احل�سول على 
رخ�سة عمل �سائق اأو خادمة‘ كلها حالت تزوير اإن 
كانت نية املزور ال�ستفادة بغري الطرق ال�رشعية.

جعــل واقعة مزوره يف �صورة واقعة 
�صحيحة :

ومن �سورها انتحال �سخ�سية الغري، فالواقعة 
التي ان�س���ب عليها التغيريه���ي �سخ�سية الغري 
الت���ي انتحلها املته���م �سواء حقيق���ة اأو خيالية 
ومثالها املتزوج الذي ي���ديل مبعلومة انه اأعزب 
اأم���ام موظ���ف التوثيق بوزارة الع���دل فرييد اأن 
يه���رب من مطب بطريق غري قانوين اأوقع نف�سه 
يف عقوبة قد تنهي م�ستقبله الوظيفي ف�ساًل عن 

انتكا�سة حياته الجتماعية.
اإم���ا الطال���ب ال���ذي ي�ساع���د اأًخ اأو �سديق 
بتقدمه لأداء امتحان بدًل منه م�ستغاًل ال�سبه اأو 
ع���دم تدقيق املراقب فلو مت الإم�ساك به ف�سوف 

يقدم اإلى النيابة العامة بجرمية التزوير.
واجلدي���ر بالذك���ر اأن جرمي���ة التزوير تكون 
جناية اإذا وق���ع التزوير يف حمرر ر�سمي ويعاقب 
عليها بال�سجن ملدة ق���د ت�سل اإلى ع�رش �سنوات 

�سجن.

 �إثبات �لق�شد 
 �جلنائي ياأتي 

 من خالل �لتحقيق 
وحتري �حلقيقة
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»الفرا�صة« علٌم يتعلمه مفت�صو اجلمارك يف امليدان ولو مل يقراأوا عنه يف الكتب

ال�صابط اجلمركي حممد ال�صـروقي مفت�س 
املهام ال�صعبة يف جمارك مطار البحرين

حاوره- مدير التحرير:  

31 عام���اً عا�سها يف اإدارة جمارك املنافذ اجلوية حتى اأ�سبح �سابط جمارك اأول، معروف عنه ان�سباطه ال�سديد 
وحب���ه للعمل، وع���دم غيابه حتى يف اأ�سعب الظروف، ورغم هدوء مالحمه ونربة �سوت���ه، اإل اأنه ميلك نظرة فاح�سة 
تفوق قوة اإ�سعة اإك�ض، ولهذا فقد جنح يف �سبط اأكرب الق�سايا يف جمارك املطار، ويقدر روؤ�ساءه املبا�رشين اأنه �سبط 

70% من الق�سايا الكربى يف ال�سنوات الأخرية.
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يف حديث���ه ملجل���ة »اجلم���ارك« عن 
معادلة النجاح يف حي���اة اأي �سابط جمارك 
يقول حممد عي�س���ى ال�رشوقي : حب العمل 
وقبله ح���ب الوطن .. والرغب���ة يف التفوق 

على الذات قبل اأي �سيئ.
ويتابع قائاًل: عندم���ا اأدخل اإلى �ساحة 
اجلم���ارك مرتدياً الزي الر�سم���ي، اأن�سى كل 
�سيئ خارج هذه الدائرة، واأ�ستمر يف البحث 
يف وجوه امل�سافرين قب���ل حقائبهم، واأقراأ 
تعب���ريات وجوهه���م  وهذه اأ�سه���ل طريقة 
جتعلك تدرك اأن هذا امل�سافر يخفي �سيئا 
ممنوع���ا اأو خمالفا للقانون، م���ن تك�سرية اأو 
نظرات ح���رية، اأو من طريقة �س���رية، اأو من 
�سيئ غري ماأل���وف داخل حقيبته، وهنا لبد 
اأن تنقله من امل�سار الأخ�رش اإلى امل�سار الأحمر 

وتبداأ التفتي�ض الدقيق.
لعبة وقطع بخور

م���ن اأهم الق�ساي���ا التي �سبطه���ا موؤخرا 
ق�سية فت���اة تايلندية، ج���اءت ومعها كمية 
كبرية من م���ادة ال�سب���و املخ���درة اأخفتها 
يف جي���ب ����رشي بحقيبتها، يق���ول: كنت 
واقفا اأم���ام مدخل امل�سار الأحم���ر ووجدتها 
تتلفت يف ح���رية فدعوتها بهدوء، واأخذت 
اأطرح الأ�سئل���ة التقليدية عليه���ا، من اأين 
اأن���ت قادمة؟ ه���ل تقيم���ني يف البحرين، 
هل حتمل���ني اأي �سيئ يخ�س���ع للجمارك؟ 
وبه���دوء حمل���ت حقيبة يده���ا التي كانت 
معها على الطائ���رة، فوجدتها ثقيلة بدرجة 
ل تتنا�س���ب مع حجمه���ا، ف�ساألتها:هل هذه 

حقيبت���ك، ومبج���رد اأن قالت نع���م بداأت 
يف فتح اجل���رار ) ال�سو�ستة( ، وكان اأول ما 
ا�ستوقفني وج���ود قطع من البخور العربي 
يف حقيبة فتاة تايلندي���ة، وهنا بداأ ال�سك 
يكرب بداخلي فهذا معن���اه اأنها تريد اإخفاء 
رائحة �سئ خمالف، وبداأت التفتي�ض بوا�سطة 
الأ�سعة ف�سككت اأنها هناك اأ�سياء خمفية يف 
اجلزء الأ�سفل، فتحدثت مع رئي�ض النوبة، 
ث���م اأحلناها ه���ي وحقيبته���ا والدمية التي  
كانت بيدها اإلى غرفة التفتي�ض، فتحنا قاع 
احلقيبة فاكت�سفنا وجود خمباأ �رشي مغطى، 
وفتحن���اه لنكت�س���ف كمية كب���رية من مادة 
ال�سبو، وفتحنا قلب الدمية لنجد فيه م�سارب 

للتعاطي وميزان ح�سا�ض.
هل كانت هذه اأكرب ق�صية �صبطتها؟

يبت�سم قائ���اًل: �سبط���ت ق�سايا كثرية، 
واأذك���ر على �سبي���ل املثال اأنن���ي �سبطت 
يف اأ�سب���وع واحد خم�س���ة كيلو جرامات من 

قطعتان من �لبخور 
يف حقيبة م�شافرة 

تايلندية �أثار� �شكوكي 
فاكت�شفت �أنها حتمل 
كمية كبرية من �ل�شبو
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الهريوين، ويف ق�سية اأخ���رى �سبطت كيلو 
جرام من ال�سبو يف حقيب���ة م�سافر، وق�سايا 
اأخ���رى كث���رية يف ملهرب���ي خم���درات من 

خمتلف البلدان.
 30 اأو   20 قبل  املخدرات  ق�صايا  تغريت  هل 

�صنة عن الآن؟

بالتاأكيد.. فنوعيات املخدرات تغريت، 
ويف ال�سنوات املا�سية كان���ت اأغلب الق�سايا 
ح�سي����ض واأفيون، ومنذ عق���د اأو اأكرث بداأ 
الهريوي���ن والكوكاي���ني، والآن و�سلن���ا 
ولهذه  وغريها،  والطواب���ع  لل�سبو 
اأنف�سنا، من خالل  نطور من 
ة  ر دا لإ ب���ا قنا لتحا ا
م�������ة  لعا ا

للجمارك بالعديد م���ن الدورات التدريبية، 
ون�ستفيد م���ن معلومات املكت���ب الإقليمي 

لتبادل املعلومات ) الريلو(.
هل زادت كفاءة مفت�صي اجلمارك بالبحرين 
ــزة  ــه ــور الــتــكــنــولــوجــي يف اأج ــط ــت مـــع ال

التفتي�س؟

ل �سك اأن ه���ذه الأجهزة مهم���ة للغاية 
وت�ساعدنا كثريا، ولك���ن من واقع خربتي 
اأقول اأن ثالثة اأرباع الق�سايا التي ن�سبطها ، 
بجه���د �سخ�سي ورمبا ياأتي دور الأجهزة يف 

مرحلة لحقة.
لغة �رضية

كل اأبنــاء املهــن املختلفــة لهــم طريقــة 
خا�صة بالتفاهم اأو �صيفرة ل يعرفها الآخرون، 

فهل تتبعون هذا فيما بينكم؟

فاملفت�س���ون  نع���م، 
القدامى 

 يتحدث���ون فيما بينه���م بالهندية، عندما
ل يك���ون امل�سافر هنديا بالطب���ع، ونتفق 
على �سيفرة خا�سة، فن�سف امل�سافر امل�سكوك 
فيه بكلم���ات معينة تتغري من فرة لأخرى، 

وكذلك الأمر بالن�سبة للحقائب.
مــا هــي املخاطر اخلا�صــة مبهنــة املفت�س 

اجلمركي؟

هناك خماط���ر متعددة، منه���ا املخاطر 
للم�سافر،  الذات���ي  التفتي�ض  ال�سحية عن���د 
اأوعند التفتي�ض يف حقيبة ويكون بها اإبرة 
اأو اأموا�ض، ولذلك فاملا�سك والقفاز اأول �سيئ 
يلتزم به مفت����ض اجلمارك، وعقب التفتي�ض 

الذاتي لبد من ا�ستخدام املادة املطهرة.
كيف تتعـامل مـع م�صـافر حمـل �صك اأو تــم 

�صبطه متلب�صا بحيازة خمدرات مثال؟

اأهم �سيئ األ تنفع���ل واأن حتافظ على 
هدوئك، وكما قلت فاإن احلوار يبداأ غالبا عن 
وجه���ة امل�سافر، والرحل���ة وهل كانت 
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طويل���ة اأو متعبة وما �ساه���ده هناك، ومن 
املمكن خالل التفتي����ض اأو بعده اأن تطلب 

للم�سافر ماء اأو كوبا من ال�ساي.
الفرا�صة اأ�صلوب حياة

يتحلى  اأن  بد  ل  الناجح  املفت�س  اأن  يقولون 
بالفرا�صة؟ 

الفرا�سة ه���ي �سالح مفت����ض اجلمارك، 
يول���د البع�ض ولديهم جزء منها وي�سقلونها 
باملمار�س���ة، والفرا�سة علم كب���ري ميكن اأن 
تتعلمه من احلياة واملمار�سة امليدانية حتى 

لو مل تقراأ عنه يف الكتب.
بالفرا�س���ة ميكن اأن تقراأ وج���ه امل�سافر 
وتقراأ لغة اجل�س���د، فاإذا كان متوترا يتلفت 
ميينا اأو ي�س���ارا، اأو متالأ عينيه نظرة خوف اأو 
قلق، اأو ي�س���ري بطريقة غري طبيعية، فهذه 
كله���ا عالمات ت�سري اإلى احتم���ال اأنه يخفي 
�سيئا، وقد يتاأكد ه���ذا الإح�سا�ض من اإلقاء 
�سوؤال عابر على امل�سافر فاإذ زاد توتره تطلب 

منه على الفور التوجه للم�سار الأحمر.
وعموما فاإنه بعد �سن���وات من التمر�ض 
يف العم���ل، ي�ستطي���ع املفت����ض اأن يقراأ 
امل�سافر بنظرة عامه على وجهه وج�سمه، واأنا 
ل اأبالغ اإذا قل���ت مرة اأخرى اأن هذه النظرة 
قد تكون اأق���وى نفاذًا وتاأث���ريًا من اأ�سعة 
اإك����ض اأو اأح���دث الأجهزة الت���ي تعمل بها 
لفح�ض حقائب امل�سافرين، وهناك موؤ�رشات 
عامة ت�سري اإلى اأن هذا امل�سافر خمالف اأو غري 
خمالف، وهذه اأم���ور يكت�سبها املفت�ض بعد 

�سنوات من اخلربة.

تطوير �أنو�ع �ملخدر�ت 
وطرق تهريبها يلزمنا 

تطوير �أنف�شنا عرب 
�لدور�ت �لتدريبية
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اثنتان من بينها خمباأة يف » نعال«
عني اجلمارك ال�صاهرة حتبط 4 حماولت 

اإدخال مواد خمدرة عرب مطار البحرين الدويل

ال�صبطية الأولى: هروين خمباأ يف نعال

ال�صبطية الثانية: مارجوانا يف نعال اأي�صًا..

اأ م�سافر اأجنبي )948.3(  ففي داخل نعاله خبَّ
جرام من بودرة ي�ستبه باأنها مادة الهروين، ويف 

حقيبة يده )611.3( جراما من ذات املادة.
وعند و�سول���ه اإلى قاعة اجلم���ارك توجه مع 
عف�س���ه املكون من حقيبة اليد اإلى امل�سار الأخ�رش 
وا�ستب���ه يف هيئته �سباط اجلم���ارك ومت حتويله 
اإلى امل�سار الأحمر للتدقيق والتفتي�ض، وبتفتي�ض 
اأمتعته وتفتي�ض امل�ستبه به ذاتياً مت �سبط املواد 

املهربة امل�سار اإليها اأعاله.

وكان حلد����ض �سب���اط اجلم���ارك الف�سل يف �سب���ط حماولة 
م�سابه���ة، حيث متكنت اإدارة جمارك املناف���ذ اجلوية وبالتعاون 
مع اإدارة مكافحة املخدرات من اإحباط حماولة تهريب مادة ي�ستبه 
باأنها مادة املارجوانا املخدرة تزن )891.5جرام(. فعند و�سول 
م�سافران اأجنبيان على نف�ض الرحلة – كٍل على حده– اإلى �ساحة 

التفتي�ض اجلمركية، توجهوا م���ع عف�سهم املكون من حقيبتي 
يد اإلى امل�س���ار الأخ�رش وا�ستبه �سباط اجلمارك يف هيئتهم حيث 
مت حتويلهم اإل���ى امل�سار الأحمر للتفتي����ض الدقيق، وبتفتي�ض 
اأمتعته���م مت �سبط مادة لدى امل�ساف���ر الأول وي�ستبه باأنها مادة 
املارجوانا املخدرة بداخل )4 فردات نعال( خمباأة داخل حقيبته 
ب���ني طيات املالب�ض تزن )455.8( جرام، كما مت �سبط امل�سافر 
الثاين وبحوزته نف�ض املادة والتي تزن )435.7( جرام بداخل 
)4 ف���ردات نعال( خمب���اأة بنف�ض طريقة تهري���ب امل�سافر الأول. 
واأ�سار اإلى انه وح�سب الإجراءات املتبعة فقد مت ت�سليم املتهمني 
وامل���واد امل�سبوطة اإلى اإدارة مكافحة املخ���درات بالإدارة العامة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية والتي بدورها قام���ت بتكملة الق�سية 
والعمل على �سبط امل�ستقبلني للم�سبوطات مبملكة البحرين، ثم 
اإحالتهم اإلى الإدارة املعنية وذلك ل�ستكمال الإجراءات القانونية 

متهيدًا لإحالة الق�سية اإلى النيابة العامة.

املكان: مطار البحرين الدويل.
الزمان: ليل نهار.. على مدار ال�صاعة.

الق�صة:  اأربعة حماولت اإدخال مواد خمدرة ململكة البحرين، ر�صدتها عني رجال اجلمارك ال�صاهرة 
على اأمن الوطن واملواطن.
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ال�صبطية الثالثة: حماولة اإخفاء فا�صلة

ال�صبطية الرابعة: 50 الف حبة كبتاغون

ويف حادث���ة اأخ���رى، وعن���د و�سول 
م�ساف���ر اأجنب���ي اإل���ى �ساح���ة التفتي�ض 
اجلمركية، ا�ستبه به �سباط اجلمارك وعليه 
مت حتويله اإلى امل�س���ار الأحمر للتفتي�ض 
الدقي���ق، وجرى تفتي����ض اأمتعته حيث 
مت �سب���ط مادة ي�ستب���ه بكونها هريوين 
خم���در، خمب���اأة بداخ���ل )8( اأكيا����ض 
نايل���ون، حم�سوة بطريق���ة �رشية وحمفور 
لها بداخ���ل لوحني ل�سن���دوق خ�سبي، 
للم�سافر.  �سخ�سي���ة  اأغرا�سا  كان يح���وي 
ت�سليم  املتبعة مت  الج���راءات  وبح�سب 
املتهم���ني جميعهم وامل���واد امل�سبوطة 
اإل���ى اإدارة مكافح���ة املخ���درات بالإدارة 
العامة للمباحث والأدل���ة اجلنائية وذلك 
ل�ستكم���ال الإج���راءات القانونية متهيدًا 
لإحال���ة الق�سية اإلى النيابة العامة، وذلك 
بح�س���ب ما اأف���اد به مدي���ر اإدارة جمارك 

املنافذ اجلوية.

ويف م�ست���ودع الإي���داع اجلمرك���ي باإحدى 
�رشكات ال�سحن اجلوي يف مطار البحرين الدويل، 
وداخل طردين يحتويان على لوازم اإنارة )ثريات(، 
مت �سب���ط اأكرث من 50 األف حب���ة كبتاغون خمدر 

تزن قرابة ع�رشة كليوجرامات.
فاأثن���اء التفتي����ض واملعاينة من قب���ل �سابط 
اجلم���ارك ملجموعة م���ن الطرود ع���ن طريق جهاز 
الأ�سعة، مت ال�ستب���اه بطردين قادمان من تركيا 
يحتويان على ل���وازم اإنارة )ثري���ات(، فتم فتح 
الطردي���ن للتاأكد من املحتوي���ات، فوجدت عبارة 
ع���ن لوازم اإن���ارة )ثريات( خمب���اأ بداخلهما حبوب 

الكبتاجون بداخل الطرود.
وبح�سب الإجراءات املتبعة، مت ت�سليم املواد 
امل�سبوط���ة اإلى اإدارة مكافحة املخ���درات بالإدارة 
العامة للمباح���ث والأدلة اجلنائية وذلك ل�ستكمال 

الإجراءات القانونية حيالها.
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 الإح�صا�س باخلوف
مكــــت�صب ولــــــي�س وراثــــة

قوَّ�ض خرباء اأمريكيون العتقاد ال�سائد باأن اخلوف غريزة فطرية يف الب�رش، موؤكدين اأن الأطفال يتعلمون اخلوف 
والفزع منذ مراحل اأعمارهم الأولى من البيئة التي ين�ساأون فيها. واأو�سحوا اأن اخلوف ميكن اأن ينتاب جميع ال�سغار 
من���ذ بلوغهم �سن الثاني���ة، اإل اأن درجاته تختلف من طفل اإلى اآخر باختالف املواق���ف والأ�سباب، م�سريين اإلى دور 
الربية التي يتلقاها الطفل داخل اأ�رشته والثقافة الجتماعية التي يكت�سبها من املحيطني به يف ت�سخيم هذا ال�سعور 

اأو احلد منه.

كما اأظهروا اأن الطفل يبداأ يف الن�سج 
الفك���ري منذ �سن الثالثة من العمر، وهي 
ال�س���ن التي ي�سع���ر فيه���ا بالتهديدات 
اخلارجية دون اأن يدرك مدى خطورتها، 
مبين���ني اأن هذا النوع من اخلوف يطلق 
علي���ه علميا ا�سم “بيولوجي���ة الدفاع”، 
وهي ردة الفع���ل الطبيعية التي يبديها 
الطفل جتاه بع�ض الأ�سياء التي ل تريحه 
نف�سي���ا. اإل اأنه���م حذروا م���ن املخاوف 
املزمن���ة وطويل���ة الأمد، والت���ي ي�سببها 
التخوي���ف يف ال�سغر، وه���ي واحدة من 
اأ�سه���ر امل�س���اكل النف�سية الت���ي ي�سعب 
التخل�ض منها حتى م���ع بلوغ ال�سخ�ض 
مراح���ل متقدمة من العم���ر. ونبهوا اإلى 
اأن هذه املخاوف لي�ست من ابتكار خميلة 
الطفل، بل جراء �سماع���ه ق�س�سا غريبة اأو 
تعر�س���ه ل�سوء املعاملة م���ن قبل والديه 

والأ�سخا�ض املحيطني به.
واأك���دوا اأن �سح���ة الأ�سخا�ض الذين 
مت تخويفهم خالل مرحل���ة الطفولة تتاأثر 
طوال حياتهم ب�سب���ب ذلك، وميكن اأن 
يكونوا عر�سة لالإ�ساب���ة بالقلق والكتئاب 
وحتى النتحار. واأ�سار باحثون من جامعة 
واروي���ك الربيطانية اإل���ى اأن الكوابي�ض 
اأك���رث �سيوعا بني الأطف���ال يف �سن 12 
عاما مم���ن تعر�س���وا يف مراح���ل مبكرة 
للتخوي���ف. وقال���ت الباحثة تاني���ا لرييا 

»تعت���رب الكوابي�ض حالة �سائعة جدا يف 
مرحلة الطفولة، حي���ث ت�سيب 10 باملئة 
من الأطفال«، مو�سح���ة اأن ذلك يت�سل 
ب�سوء املعاملة القا�سية التي تعر�سوا لها. 
واأ�سافت »قد تكون هناك و�سيلة لتحديد 
�سحايا التخويف والتنمر قبل اأن يواجهوا 

م�ساكل �سحية عقلية خطرية«. 
اخلوف ي�صبب اأمرا�س القلب

وعل���ى �سعيد اآخر اأ�س���ار بحث طويل 

املدى اأج���راه علماء م���ن جامعة ديوك 
الأمريكية على عين���ة من الأ�سخا�ض متت 
مراقبته���م م���دة 20 عام���ا، ومت خالل 
تل���ك ال�سنوات جمع ا�ستبيان���ات واإجراء 
اختب���ارات دم له���م، وا�ستجوابهم اأي�سا 
ح���ول موا�سيع خمتلفة، مبا يف ذلك اإن 
كانوا قد تعر�س���وا للعنف والتخويف يف 

مرحلة الطفولة واملراهقة والبلوغ. 
وتو�س���ل الباحث���ون اإل���ى اأن اأولئك 
الذين عان���وا من الرهيب والتخويف يف 
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مرحلة الطفولة قد اأ�سبحت لديهم م�ساكل 
�سحي���ة يف مرحل���ة البل���وغ خا�سة منها 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. 
وقال ويليام كوبالند الباحث امل�رشف 
عل���ى الدرا�سة اإن »هن���اك العديد من 
ا�ستخدامها مع  الت���ي ميك���ن  الط���رق 
الأطفال ل�سمان جناحهم اجتماعيا بعيدا 
عن �سيا�س���ة التخويف«. وحذرت درا�سة 
بريطاني���ة من الآث���ار ال�سلبي���ة ال�سحية 
والجتماعية والبدني���ة والعقلية لتعر�ض 
الطف���ل للروي���ع والتخوي���ف. وتابعت 
الدرا�سة حياة 7771 طفال تعر�سوا لأعمال 
الرويع والتخويف عندما كانوا يف �سن 
7 و11 واإل���ى اأن بلغ���وا اخلم�سني من 

العمر.
وق���ال الباح���ث ري���و تاكي���زاوا “اإن 
درا�ستنا تبني اأن اآث���ار التخويف ل تزال 
مرئي���ة، رغم مرور اأربعة عق���ود، الأمر له 
عواقب اجتماعية واقت�سادية دائمة حتى 

مرحلة البلوغ«. 
الآباء متهمون

وك�سف���ت الإح�سائي���ات الدولي���ة اأن 
ح����ايل 90 باملئة من الأطف���ال الذين 
تبل���غ اأعمارهم م���ا ب���ني 2 و14 عاما 
يخافون من �سيء معني. ووجهت بع�ض 
الأبحاث اأ�سابع التهام اإلى الآباء، م�سرية 
اإلى ما ق���د يخلفه تخويفه���م لأبنائهم 
من دم���ار يف نف�سيتهم، ميكن اأن يوؤثر 

عليهم يف خمتلف مراحل حياتهم. 
اأن ال�رشاخ على  واأثبتت الدرا�س���ات 
الطفل وتوبيخه ب�س���كل متكرر يزرع يف 
نف�سيت���ه اخلوف ال���ذي يجعله مرددا 
يف القيام ب���اأي ت�رشف خ�سي���ة ارتكاب 
الأخطاء، وبالت���ايل �سيكون من ال�سعب 
علي���ه النج���اح يف حياته. وق���ال اإريك 
�سيغ�سغ���ارد م���ن املرك���ز الدامنارك���ي 
للبح���وث اإن احرام ال���ذات يت�رشر عند 
العق���اب بو�سيلة اأو باأخ���رى. واأ�ساف »ل 

ميكن الق���ول اإن توبيخ الطف���ل اأف�سل 
م���ن �رشبه، عندما تعاق���ب طفال تعطيه 
الإح�سا����ض اأنه ع���دمي القيمة«. ون�سح 
الآب���اء باأن يقولوا راأيه���م لالأبناء ب�سوت 
اأو  عليه���م  ال�سي���اح  ودون  طبيع���ي 
اإهانتهم، اإذا رغبوا يف اإقامة عالقات قوية 
معهم.  وخل�ست درا�سة اجتماعية اأجرتها 
جامعة بيت�سبريغ الأمريكية اإلى اأن الآباء 
الذي���ن يعتمدون يف تربي���ة وتهذيب 

�سل���وك اأبنائهم على ال�س���وت املرتفع 
الذي يبلغ حد ال�رشاخ، اإمنا يت�سببون 
لهم يف الكاآبة. واأفاد خرباء علم النف�ض 
ب���اأن ال�رشاخ على الأطف���ال الذين تقل 
اأعمارهم عن 13 عام���ا يت�سبب لهم يف 
خلل عاطفي، ويجعلهم اأكرث عدوانية«. 
ودعوا الآباء اإل���ى البتعاد عن اأي نوع 
من اأنواع التخويف من اأجل �سمان �سحة 
جيدة لأبنائهم وحياة اجتماعية ناجحة.
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هواتفنا بيوت اأ�صـرارنا

كيف حتمي هاتفك من الإخرتاق والتج�ص�س؟

اأ�سبح���ت هواتفنا الي���وم �سندوقاً مقفاًل 
لأ�رشارن���ا ول يفارقنامعظ���م الأوقات، ع�لى 
عك����ض ا�ستخدامن���ا للحوا�سي���ب املحمولة 
باأنواعها، حيث حتمل الهواتف كل ما يخ�ض 
امل�ستخ���دم من �س���ور �سخ�سي���ة، مقاطع 
فيديو، ر�سائ���ل ن�سية، حمادثات �سخ�سية، 
بيانات احل�سابات البنكية اأو ال�رشية، جميع 
تفا�سي���ل املكامل���ات، اإحداثي���ات الأماكن 
املرت���ادة، وباتت ه���ذه الهوات���ف كبديل 
اأي�س���اً للحوا�سيب لكونها حتمل العديد من 
الربامج التي يق���وم امل�ستخدم بتحميلها 
وا�ستخدامه���ا لأغرا�ض ع���دة، حيث فتحت 
ه���ذه الربامج املج���ال لإنت�س���ار التج�س�ض 
الإلكروين واخراق خ�سو�سيتنا عل عك�ض 
ظننا بها، اإذ يتبع القرا�سنة اأ�ساليب خمتلفة 
ملالحق���ة اأهدافه���م جلم���ع امل���ال و�رشقة 
معلومات هامة، والبع�ض الآخر جتره اأهداف 
�سيا�سية غايتها اخ���راق الأنظمة الدفاعية، 
امل�ستهدفة.  ال�سخ�سي���ات  على  والتج�س�ض 
ميكن للهوات���ف الذكي���ة اأن حتمل برامج 

جت�س����ض من خ���الل تثبيت برام���ج اأخرى 
يرغب امل�ستخدم بها اأو عن طريق الإعالنات 
املزعج���ة الت���ي تنبثق تلقائي���اً يف �سا�سة 
الهاتف، فرتبط باأح���د هذه الو�سائل دون 
علم امل�ستخدم،  فكل برنامج يتم تثبيته 
م���ن قبل امل�ستخدم عل���ى الهاتف يحتاج 
ل�سالحيات ح�سب وظيفة هذا الربنامج، مثاًل 
يحتاج اأح���د برامج التوا�س���ل الجتماعي 
الو�سول اإلى امليكرفون والكامريا و اإلى غري 
ذلك من �سالحي���ات يتم اإ�سعار امل�ستخدم 
عنها يف وق���ت تثبيت الربنامج، يف حني 
اأن لعبة ما قد حتتاج للو�سول اإلى معلومات 
الن�سي���ة فعندها يجب  والر�سائل  املكاملات 
علينا نحن كم�ستخدمني اأن نت�ساءل ملاذا 
يحت���اج مثل هكذا برنام���ج للو�سول لهذه 

املعلومات ال�سخ�سية. 
وكحل ملعظم اأو جميع تلك التحديات 
يجب ا�ستخدام برامج مكافحة الفريو�سات، 
وا�ستخ���دام برامج لإكت�س���اف واإزالة برامج 

التج�س�ض، وجتنب حتمي���ل اأو فتح برامج 
من مواق���ع اأو اأ�سخا�سغري موثوقني اأو غري 

معروفني.
بالبيان���ات  الإحتف���اظ  م���ن  التقلي���ل 
احل�سا�سة على اجلهاز مث���اًل البيانات املالية 
اأو ال�سخ�سية، وح���ذف الر�سائل امل�ستبه بها 

حتى لو كانت من �سخ�ض معروف.
اإ�ساف���ة اإلى جتنب حتميل التطبيقات اأو 
الربامج املجانية ق���در الإمكان فقد تكون 
برامج التج�س�ض جزءًا من اإتفاقية اإ�ستخدام 
الربامج املجانية، وعدم النقر على النوافذ 
الدعائي���ة اأو اأي روابط بداخله���ا لإغالقها، 
ويجب عل���ى امل�ستخدم اأن يق���راأ اإتفاقية 
تثبي���ت الربنامج ب�سكل كامل والتحقق من 
ال�سالحياتالتي �سيق���وم الربنامج بالو�سول 
لها، وحتديث نظام الت�سغيل ب�سكل دوري 
وم�ستم���ر، واإيقاف خا�سي���ة البلوتوث، واي 
فاي، والأ�سعة حتت احلمراء وت�سغيلها عند 

احلاجة لها فقط.
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تويرت يلحق باأن�صتغرام وفي�صبوك

يف توفري خا�صة ت�صغيل 
ملفات الفيديو اآليا

ان�س���م موقع التوا�سل الجتماعي »توير« املتخ�س����ض التدوينات ال�سغرية اإلى 
قائمة املواقع املناف�سة ل�»في�سبوك« و»اإن�ستجرام« يف توفري خا�سية ت�سغيل ملفات 
الفيدي���و اآليا. وق���ال باجليت �سينج مدير الإعالم يف �رشك���ة توير يف تدوينة على 
الإنرن���ت اإن موقع توير �سيتيح الآن مل�ستخدمي���ه ت�سغيل ملفات الفيديو الأ�سلية 

وامللفات ب�سيغة »جيف« تلقائيا دون اأن يغادر �سفحة »توير«. 
وكما هو احل���ال يف املواقع املناف�سة، فاإن فيديوهات توير �ستكون �سامتة اأثناء 
ظهوره���ا على �سفحة امل�ستخدم، حيث ميكنه بعد ذلك ت�سغيل ال�سوت وعر�سه على 
كام���ل ال�سا�سة. كما ميكن مل�ستخدمي الأجهزة املحمول���ة حتويل اأجهزتهم من و�سع 

العر�ض الراأ�سي اإلى و�سع العر�ض الأفقي لكي يتم ت�سغيل هذه اخل�سائ�ض اآليا. 
واإذا اأراد امل�ستخ���دم املزيد من ال�سيطرة على تدف���ق املواد على �سفحة توير 
اخلا�س���ة به، ميكنه الدخول اإلى �سفحة الإع���دادات حيث ميكنه وقف خا�سية ت�سغيل 
الفيديوه���ات اآليا باختيار و�سع »انق���ر للت�سغيل« اأو حفظ البيان���ات باختيار خا�سية 

»ت�سغيل اآيل عند الت�سال بالإنرنت عرب واي فاي«. 
واخلا�سية اجلديدة متاحة الآن بالن�سبة مل�ستخدمي الأجهزة املحمولة التي تعمل 
بنظ���ام الت�سغي���ل اآي.اأو.اإ�ض مثل اآي ب���اد واآي فون اأو الكمبيوت���ر ال�سخ�سي الذي 
ي�ستخ���دم موقع توير الأ�سا�سي وم���ن املقرر طرح الإ�سدار ال���ذي يعمل من نظام 

الت�شغيل اأندرويد قريبا.

حتكم بـ »يوتيوب« 
عرب لوحة املفاتيح

جمموعة  »يوتي���وب«  موقع  يوفر 
املفاتي���ح  لوح���ة  اخت�س���ارات  م���ن 
للتحك���م يف املقاط���ع وعر�سه���ا، اإل 
اأن ه���ذه الخت�س���ارات ل تعمل دائماً، 
فمث���اًل عند ال�سغط عل���ى زر »م�سافة« 
Space فاإن من املفر�ض اأن يتوقف 
املقطع عن العم���ل، لكن يف بع�ض 
الأحي���ان ل يعم���ل الخت�س���ار. ل���ذا، 
مُيك���ن مل�ستخدمي »غوغ���ل كروم« 
 YouTube Pause جترب���ة اإ�سافة
»يوتيوب«  ا�ستجاب���ة  التي حت�ّس���ن 
لخت�سارات لوح���ة املفاتيح، اإذ مُيكن 
اإيق���اف اأو ت�سغي���ل املقطع من خالل 

ال�سغط على زر »م�سافة« فقط. 
امُل�ستخدم هو  م���ا يحتاج���ه  وكل 
تثبيت الإ�ساف���ة، وبعدها مُيكن فتح 
ناف���ذة جدي���دة، والتوج���ه اإل���ى اأي 
مقط���ع يف »يوتي���وب«، ومبج���رد 
ال�سغط على زر »م�ساف���ة« يتم اإيقاف 
املقط���ع، وبال�سغط علي���ه من جديد 

يتم ت�سغيله. 

اإعداد: ق�شم احلا�شب الآيل
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 تناول الع�صائر عادة �صحية
جيدة.. لكن باعتدال

يعت����رب الكثريون الع�سري و�سيلة ع�رشية لفق����دان الوزن، لذلك يلجاأون 
لع�����رش الفواكه واخل�رشوات، لكن الأمر رمب����ا يكون خمتلفا عن ذلك اإذ يقول 
خرباء ال�سح����ة اأن الع�سري اأحيانا ما ي�سبب اأ�رشارا كثرية ج�سدية وعقلية اأي�سا 

لذلك يجب قراءة هذه الإ�رشار قبل العتماد على الع�سائر.
ي�سبح �سكر الفواك����ه اأو املعروف بالفركتوز اأكرث تركيزا يف الع�سائر ومن 
ثم يرفع م�ست����وى اجللوكوز يف ج�سم الإن�سان م����ا ي�سمى بفرط �سكر الدم 
خ����الل فرة ق�سرية ن�سبيا، وم����ن ثم ينخف�ض ال�سكر ب�س����كل كبري فجاأة مرة 
اأخ����رى ما يوؤدى لأ�رشار �سحية. ويقول كيفن ميهان اأخ�سائي التغذية بكلية 
ال�سحة اأن ا�ستمرار النخفا�ض والرتفاع فى م�ستوى ال�سكر لفرة طويلة يحدث 
ع����دم ال�ستقرار يف الأن�سولني. يقول الدكت����ور ماثيو جناد طبيب الأ�سنان 
وع�س����و هيئة التدري�ض بكلية الط����ب جامعة كاليفورني����ا، اإن ع�سائر الفواكه 
غنية بال�سكريات الطبيعية التي ميك����ن اأن حتدث ت�سو�ض بقدر احللوى اأو 
امل�رشوبات الغازية. عند ا�ستخدام الع�س����ري حمل الوجبات الغذائية تتغري 
درجة حمو�سة املع����دة ب�سكل كبري، ما قد ي�سبب القرحة والقولون الع�سبي 
وح�سى امل����رارة. لكن الع�سري رغم كل ه����ذا اإذا مت ا�ستخدامه ب�سكل جيد 

داخل نظام غذائي متكامل فال باأ�ض به ويقدم فوائد عديدة.

ال�صكر اأكرب تهديد لل�صحة ولي�س الأطعمة عالية الكولي�صرتول 
من����ذ ال�سبعيني����ات، كان البي�ض على قمة 
القائمة ال�س����وداء لالأطعمة، التي يجب جتنبها، 
لأنه����ا ت�سبب �سماك����ة ال�رشاي����ني واأمرا�ض القلب 

وال�سكتات الدماغية.
غري اأن حتذيرات العلم من تناول الأطعمة 

عالي����ة الكولي�سرول قد تك����ون خاطئة، ح�سبما 
ك�س����ف تقري����ر اأمريكي مه����م �س����در موؤخرا يف 
الوليات املتح����دة.  ووفق تقري����ر ن�رشه موقع 
الت����ي  الأطعم����ة  و�سف����ت   ،»dailymail«
حتت����وي على الكولي�س����رول باأنها خطرية على 

�سحة الإن�سان ل�سيما قلبه، ما اأدى اإلى انق�سام 
املوؤ�س�س����ة الطبية، حيث برز ع����دد متزايد من 
اخلرباء يجادلون بعدم وجود �سلة بني ارتفاع 
ن�سب����ة الكولي�سرول يف الغ����ذاء، وامل�ستويات 

اخلطرية من املواد الدهنية يف الدم. 
وبع����د اأن تولت هيئة تابعة ل����وزارة الزراعة 
التوجيهية  الأمريكي����ة مهمة فح�����ض املب����ادئ 
الغذائي����ة كل خم�ض �سن����وات، ك�سفت عن اأنها 
توؤي����د نتائج بحث جديد يقو�����ض الدور الذي 
يلعب����ه الكولي�سرول الغذائي يف �سحة القلب، 
ما يعني اأن التحذي����رات املفرطة، التي يعود 
تاريخها اإلى 40 عاماً من البي�ض واملحار والزبدة 
وغريه����ا من الأطعم����ة الغني����ة بالكولي�سرول، 
جانبته����ا ال�سحة. وقال طبي����ب القلب الأمريكي 
الدكتور �ستيفن ني�سن من م�ست�سفى كليفالند: 
»اإنه القرار ال�سحيح. كانت املبادئ التوجيهية 
الغذائي����ة خاطئة منذ عق����ود«. ومن املنتظر، 
اأن يتح����ول الأطب����اء يف جميع اأنح����اء العامل 
ع����ن حتذيراتهم حول الكولي�س����رول والدهون 
امل�سبعة مع تركي����ز اهتمامهم حالياً على ال�سكر 

كاأكرب تهديد لل�سحة. 
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عقار »ميتافورمني« ملعاجلة 
ال�صكري مفيد يف تقليل خماطر 

»املياه الزرقاء« بالعني
تو�سل����ت درا�سة طبية اإلى فعالي����ة عقار »ميتافورم����ني« املخف�ض مل�ستوى 
ال�سكر يف الدم، يف تقليل خماطر وفر�ض الإ�سابة باجللوكوما )املياه الزرقاء( بني 
مر�س����ى العني. ووج����د الباحثون اأن عدد املر�سى الذي����ن تناولوا اأكرب قدر من 
»امليتافورمني« خالل فرة الدرا�سة، التي ا�ستمرت على مدى 10 زيارات، انخف�ض 
بن�سب����ة 25% من خطر اجللوكوم����ا مقارنة باملر�سى الذي����ن ل يتناولون العقار. 
وقال����ت الباحثة جوليا ريت�ساردز، اأ�ستاذ جراحات العني يف جامعة »ميت�سيجان« 
الأمريكية، اإن اجللوكوما تعد يف مقدمة الأ�سباب الرئي�سية وراء العمى يف جميع 
اأنحاء العامل، التي تتطور ب�سورة كبرية مع التقدم يف العمر اأو يف �سن متاأخرة.
واأ�س����ار الباحث����ون اإلى اأن الآلية الت����ي بوا�سطتها يقوم عق����ار »ميتافورين« 
بخف�ض فر�����ض الإ�سابة باملياه الزرقاء ل تزال غري معروف����ة، على الرغم من وجود 

ارتباط وثيق بني الثنني.

الغذاء املثايل يبعد عنك �صيدتي مر�س الزهامير
نتيج����ة ال�سغوط اليومية وكرثة الأعمال تق����ع الفتيات يف اأزمة 
الن�سيان، ويظل الأمر كث����ريًا حتي يتقدم بها العمر وت�ساب  مبر�ض 
الزهامير. ووفقا لدرا�سة ن�رشت علي املوقع الأمريكي ›املنزل اجليد‹، 
اكت�س����ف العلماء اأن م�سكلة الزهامير حت����دث نتيجة التغذية ال�سيئة 
وبتناول الطع����ام ال�سحي ميكن لكل �سي����دة اأن حتمي نف�سها من 
الن�سي����ان. النظام الغذائي ال�سحيح يبط����ئ تدهور احلالة العقلية 
م����ع التقدم يف ال�س����ن. ويذكر املوقع، ق����ام باحثون يف املركز 
الطب����ي جلامعة ر�ض يف �سيكاغو باإجراء الدرا�سة علي 923 تراوح 
58-98 �سنة، وتابعوا ما كانوا ياأكلون ملدة 10 عاما. وجدوا اأن 
الأ�سخا�ض الذين حافظوا علي اتب����اع نظام غذائي مثايل انخف�ض 
خطر مر�ض الزهامير بن�سبة %53 لديهم، ومن هذه الأطعمة، التوت 
واخل�رشوات الورقي����ة وغري الورقية، بالإ�ساف����ة اإيل اجلوز، الأ�سماك، 

دواجن، زيت الزيتون.

جتنبا لكثري من امل�صاكل 
ال�صحية.. قم بغ�صل مالب�صك 

اجلديدة قبل ارتدائها
�سدد خرباء من جامع����ة كولومبيا الأمريكية على �رشورة 
غ�س����ل املالب�ض اجلدي����دة، وذلك لتجنب انتق����ال الأمرا�ض 
املعدية واجلراثي����م، فغ�سل املالب�����ض ل يقت�رش على تلك 
املت�سخة فقط. ووفقا ل� »العربية نت« فاإن اخلرباء يذهبون 
اإلى وج����وب غ�سل مالب�ض الأطفال اجلدي����دة لتجنب انتقال 
البكتريي����ا واملواد الكيمياوية، اإذ عادة م����ا ي�رشع املرء اإلى 

ارتداء مالب�سه اجلديدة بعد �رشائها دون غ�سلها.
وبح�سب درا�سة حديثة من جامعة كولومبيا الطبية، فاإن 
الألب�س����ة اجلديدة قد تنقل اأمرا�سا ع����دة اإن مل يتم غ�سلها 
مرة على الأق����ل قبل ارتدائها، فمعظ����م الألب�سة التي نقوم 
ب�رشائها قام �سخ�ض على الأقل بتجربتها قبلنا، ما يزيد فر�ض 
انتقال اجلراثيم والفطريات من �سخ�ض اإلى الآخر، اإ�سافة اإلى 
اأن اخلرباء اكت�سفوا اأن املالب�ض اجلديدة حتتوي على مواد 
متنع ظه����ور التجاعيد عليها، والتي اأثبت����ت الدرا�سات اأنها 
ت�سب����ب حت�س�سا يف اجللد تظهر عوار�س����ه على �سكل احمرار 
وجفاف. كما اأن الحتكاك باملالب�ض غري املغ�سولة قد ينتج 
عنه تهييج يف العينني واملجرى الهوائي، و�سدد اخلرباء 
يف الدرا�سة على �رشورة غ�سل مالب�����ض الأطفال بعد �رشائها 
لتجنب نق����ل البكريا واملواد الكيمياوي����ة اإليهم، فهم اأكرث 

عر�سة للتقاط الأمرا�ض، كون مناعتهم مازالت �سعيفة.
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خا�صت امتحانات الثانوية مع ابنها وتفوقت عليه

طفل يطلب م�صاعدة رئي�س الوزارء الفرن�صي يف حل واجب مدر�صي!

تفوق���ت اأم هندي���ة )37 عام���ا( عل���ى ابنها 
املراهق، يف اختبارات املرحلة الثانوية التي خا�ساها 
�سويا. واأفادت �سحيفة »هندو�ستان تاميز« باأن الأم 
»نايامنوين بزبارواه«، وه���ي قروية من ولية اآ�سام 
الواقع���ة يف �سمال �رشق الب���الد، جاءت يف ترتيب 
متقدم، حي���ث ح�سلت على 69.8%، بينما متكن 
ابنها »اأنكور« )18عاما(، من احل�سول بالكاد على 

درجات اجتياز المتحانات.
وق���ال �سونتورا جوجوي ناظ���ر مدر�سة »كواجن 
بيتهوبور الثانوية للبنات« التي در�ست فيها بزارواه، 
اإن الأم تفوقت ب�سبب حما�سها وتفانيها. واأ�سافت اأن 
»البن ينق�سه احلافز )املتوفر( لدى الأم التي بذلت 
جهدا اأك���رب يف املنزل ويف املدر�س���ة حتى تكون 
م�سدر اإلهام للن�ساء الالتي ا�سطررن اإلى ترك الدار�سة 
لتن�سئ���ة اأ�رشهم«. ي�سار اإلى اأن ب���زارواه تبداأ يومها 
يف الرابعة �سباحا، وتنتهي من اأعمالها املنزلية، ثم 
تقود الدراجة مل�سافة 12 كيلومرا من قريتها النائية 
اإل���ى املدر�سة الواقعة يف اأقرب بل���دة لها. وتدر�ض 
يف امل�ساء بعد اأن يخلد اأبناوؤها ال�سغار اإلى النوم، 

حيث اأن لديها ابنني اآخرين اإلى جانب اأنكور اأخيهم 
الأكرب، كما اأنها لديها ابنة.

ونقل���ت ال�سحيف���ة عن ب���زارواه قوله���ا »لقد 
تكللت جه���ودي بالنجاح، اإل اأنني كنت �ساأ�ستمتع 
بنتيجت���ي اأكرث اإذا كان ابني ق���د اأبلى بالء اأف�سل 
م���ن ذلك. اإذ يجب علي���ه اأن يكون له مهنة ميكن 

اأن تنت�سلن���ا من الفقر«. ويعم���ل زوج بزارواه بائع 
للخ����رشوات. وق���د لحظ اأه���ل القرية الآخ���رون اأن 
بزارواه، الت���ي تركت درا�سته���ا يف املدر�سة عندما 
تزوج���ت يف �سن الثامن���ة ع�رش، وغالب���ا ما ت�سحب 
اأبناءه���ا اإلى املدر�سة واأنها ت�ستمتع كثريا بالأن�سطة 

الثقافية والأدبية هناك.

مل يردد تلمي���ذ فرن�سي يف العا�سمة باري�ض 
يف الت�سال برئي�ض الوزراء مانويل فال�ض ليطلب منه 
امل�ساعدة يف حل واج���ب مدر�سي ب�ساأن بحث عن 

ال�سيا�سة.
ونقلت �سحيفة »لوجورن���ال دو دميان�ض« اأن 
جوزي���ف )16 عاماً(، اأراد م�ساع���دة �سديقته التي 
كان���ت حت�رش بحث���ا عن ح�سور ال�سب���اب يف احلياة 

ال�سيا�سية.
وقال جوزيف لل�سحيفة »�سديقتي حت�رش بحثا 
عن ال�سب���اب والأحزاب ال�سيا�سي���ة. فقلت لنف�سي: 
�ساأت�سل به واعرف م���ا �سيقوله يل. اإذا مل يجبني، 
فالأم���ر لي�ض خطريا. لن اأخ����رش �سوى 5 دقائق من 

حياتي«.
وقد رد رئي�ض الوزراء بالفعل على املكاملة لكنه 
مل يتمك���ن من تقدمي امل�ساع���دة يف حل الواجب 

لأنه كان م�سغول.
وكان الطفل قد ح�س���ل، ال�سنة املا�سية، على 
رق���م هاتف رئي�ض ال���وزراء من خالل طف���ل زميل له 
والدته ع�سو يف الربمل���ان. وات�سل الطفل يوم 14 
ماي���� 2014 برئي�ض ال���وزراء ال���ذي مل يرد على 
الهاتف لكنه اأر�سل له ر�سالة ن�سية ق�سرية تقول »من 

اأنت؟«.
عاود الطفل الت�سال برئي�ض الوزراء و�سكره على 
موقف���ه من بع�ض الق�سايا. فرد علي���ه رئي�ض الوزراء 
يف ت�سجيل ما يزال الطفل يحتفظ به »اأنت �سخ�ض 

حمبوب. �سكرا لك«.
هذه املرة، اأعاد الطف���ل الكرة فرد عليه رئي�ض 

الوزراء. قدم الطفل نف�سه و�رشح دواعي الت�سال.
ف���رد عليه رئي�ض ال���وزراء، يف ت�سجيل �سوتي 
قالت ال�سحيفة اإنها اطلع���ت عليه، قائال »اأنا اآ�سف. 
ل اأ�ستطيع م�ساعدتك. اإذا قمت بذلك، لن اأمتكن 
من القيام مبهامي. لكن مبا اأن لديك رقمي، ار�سل 

يل ن�سا و�ساأرى ما ميكنني القيام به«.
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مليارات الدولرات تربعات جلامعة هارفرد من خريجها املليارديني

يوزع احللوى لإ�صاعة الإيجابية ون�صـر املحبة

اأخذ موظف اأردين يدعى مروان عمر على عاتقه م�سوؤولية بث الفرحة وال�سعادة يف نفو�ض املواطنني 
يف اململك���ة الأردنية بعد اأن كلف نف�س���ه مبهمة توزيع احللوى “امِللب�ض” على املارة يف ال�سارع، على 

اأمل اأن يلهمهم القيام باأعمال �ساحلة مفعمة بالعطف واحلنان لن�رش الإيجابية يف البالد. 
ومنذ نحو �سبع �سنوات بداأ م���روان بتوزيع حلوى “امللب�ض” على النا�ض لت�سجيعهم على القيام 
ب�سلوكيات تلقائية وب�سيطة لن�رش املحبة بينهم يف وقت تعم املنطقة �رشاعات فقد فيها الآلف اأرواحهم 

و�رُشد ب�سببها مئات الآلف من بيوتهم ليعي�سوا يف ظروف بائ�سة. 
ويرحب كثري من الأردنيني مببادرة عمر الذي قدم الآلف من قطع اأو حبات احللوى للمارة على مدى 
تل���ك ال�سنني. وقال اإنه يحمل معه حلوى لتوزيعها اأينما ذهب �سواء اإلى العمل اأو امل�ست�سفى اأو ال�سوق. 
واأ�ساف مروان “بداأت بتقدمي امللب�ض للنا�ض منذ 2008 وزعت تقريبا ما يقارب على 70000 حبة منها 
اإلى اليوم”. ويعد مروان الآن كتابا عن جتربته بعنوان “جواز �سفر اإلى قلوبكم.. حكايات ومفاجئات”. 
ي�رشح فيه �سبب اقدامه على الفكرة وال�ستجابات املتباينة التي واجهها من النا�ض على مر ال�سنني. وياأمل 

مروان يف اأن ُيلهم كتابه من يقراأونه واأن يقتفوا اأثره وي�سعوا لن�رش الإيجابية يف املجتمع.

يب���دو اأن جامعة هارف���ارد جتني ثمار تعليمها العديد م���ن الطالب الذين 
اأ�سبحوا اأثرياء الآن بعد تلقيها اأكرب تربع مايل قدره 400 مليون دولر من قطب 

�سناديق التحوط جون بول�سون. 
وقال امل�ستثمر البالغ م���ن العمر 59 عاما- الذي يدين بالف�سل يف جناح 
�رشكته التي تبلغ قيمتها 19 ملي���ار دولر لكلية القت�ساد بجامعة هارفارد- اإنه 
ياأم���ل اأن ي�سهم تربعه لكلية الهند�سة والعل���وم التطبيقية بجامعة هارفارد يف 

»حت�سني الإن�سانية«. 
وقال بول�سون يف بيان »لي�ض هناك اأهم من التعليم لتح�سني الإن�سانية. 
كلية الهند�سة والعلوم التطبيقية هي الأفق اجلديد لهارفارد وحرم الكلية الآخذ 
يف التو�سع يف )منطقة( ال�ستون يب�رش باأن يكون اأكرب مركز لالبتكار م�ستقبال.« 
والت���ربع هو ثالث تربع كبري حت�سل عليه هارف���ارد من خريجيها منذ العام 
املا�س���ي وياأتي بع���د مرور عامني من حمل���ة )ايفي لييج( الت���ي ت�ستمر ملدة 
�سنوات به���دف جمع تربعات قدرها 6.5 ملي���ار دولر. وجتاوزت احلملة بالفعل 

حاجز اخلم�سة مليارات دولر. 
ويف 2014 ت���ربع قطب �سناديق التحوط كيني���ث جريفن مببلغ قيا�سي 
ق���دره 150 مليون دولر، وبعد اأ�سهر قليلة تربع الأخوان روين وجريالد ت�سان 
مببل���غ 350 مليون دولر لكلية ال�سحة العامة باجلامعة التي ح�سل جريالد منها 

على درجت���ي املاج�ستري والدكت���وراه. و�سيتغري ا�سم كلي���ة الهند�سة والعلوم 
التطبيقي���ة- التي تخرج فيه���ا �ستيف باملر الرئي�ض التنفي���ذي ال�سابق ل�رشكة 
مايكرو�سوفت ورائدة الف�ساء المريكية �ستيفاين ويل�سون- اإلى كلية هارفارد جون 

اإيه. بول�سون للهند�سة والعلوم التطبيقية.

ح�صلت على وظيفة 
بعد 1200 حماولة 

فا�صلة
جنح���ت �سابة بريطانية يف العثور على عمل 
ب���دوام كامل بع���د اأكرث من 3 �سن���وات تقدمت 
خاللها بنحو 1200 طلب توظيف ل�رشكات خمتلفة 
كان الرف�ض حليفها ط���وال الوقت، بح�سب و�سائل 

اإعالمية حملية. 
وا�ستطاع���ت اإميي ف���ارو، البالغ���ة من العمر 
24 عام���اً، العثور على وظيف���ة يف اأحد مطاعم 
ماكدونال���دز مبدينة هارتلب���ول، بعدما اعتادت 
على التقدم لنحو 40 وظيف���ة كل اأ�سبوع خالل 
ال�سن���وات املا�سية. واأعربت اإمي���ي عن �سعادتها 
اأنها بدوام كامل،  بالوظيفة اجلديدة، خ�سو�س���اً 
حيث كانت ق���د عملت لبع�ض الوق���ت يف اأعمال 
عدة بدوام جزئي، اإل���ى جانب العمل يف متاجر 
تابعة ملوؤ�س�سات خريية م���ن دون احل�سول على 

اأي اأجر نظري عملها.
ووفقا لتقارير اإعالمي���ة متخ�س�سة فاإن مدينة 
هارتلبول تعاين من اأزمة بطالة حادة، حيث تبلغ 
ن�سبة البطالة فيها �سعف متو�سط املعدل الوطني 

يف بريطانيا.
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إنجازات نعتز بها
حتر����ض �سئون اجلمارك على حتقيق اأعلى درج���ات التن�سيق والت�ساركية مع خمتلف 
الأجه���زة احلكومية وال�رشكاء يف القط���اع اخلا�ض من اأجل تقدمي خدم���ة جمركية متكاملة 

تواكب اأحدث الأ�ساليب العاملية وحتقق الأمن القت�سادي واأمان الوطن واملواطن.
ولق���د حققت �سئون اجلمارك البحرينية قف���زات نوعية يف الآونة الأخرية، حيث ارتقت 
البحرين لت�سب���ح ع�سًوا هاًما يف منظمة اجلمارك العاملية لكونها حتتل من�سب نائب رئي�ض 

املنظمة ورئي�ض منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
كما �سنَّفت اأحد اأف�سل وكالت الت�سنيف العاملية مملكة البحرين موؤخًرا باعتبارها واحدة 
من الأف�س���ل يف املنطقة، ومتت الإ�سادة ب���� 90% من اأعمال �شئ����ن اجلمارك واأنظمتها 
وقانونها وتلقت اإر�س���ادات واقراحات تطويرية على 10% فقط يف التقييم العاملي ويتم 
الآن العم���ل على تنفيذ تلك الإر�سادات. وجميع هذه الجن���ازات وغريها اإمنا هي تتويج 
م�ستحق لفريق عمل متكامل يف   �سئون اجلمارك يعمل وفقا للتوجيهات احلكيمة، ويحر�ض 

على تنفيذ ال�سراجتيات واخلطط ب�سكل كامل.
واإن دور منت�سب���ي �سئون اجلم���ارك مل يعد تقليدا يقت�رش عل���ى تفتي�ض ال�ساحنات 
واملركب���ات وحقائب امل�سافرين للك�سف عن الأ�سياء املمنوعة، واإمنا تطورت اجلمارك لت�سبح 
ق���وة حلماية احلدود، ولعب���ت دوًرا حا�سًما يف اإحباط اإدخ���ال اأي �سيء غري قانوين، مثل 
املخ���درات واملتفج���رات واملواد املحظورة وامل���واد الغذائية غري الآمن���ة وت�ستخدم الآن 
التكنولوجيا احلديثة للقيام باملهام بطريقة مهنية .ول بد من الإ�سارة هنا اإلى اأن العاملني 
يف �سئون اجلمارك باتو يتميزون بالفاعلية واجلاهزية بف�سل الربامج التدريبية التي تقدم 
له���م والأجهزة املتطورة التي ت�ساعدهم يف عملهم، بالإ�سافة اإلى فريق من الكالب املدربة 

املهمة يف العمل اجلمركي.
اإن اجلمارك هي واجه���ة البحرين، ومن املهم اأن تكون هناك قوانني لإعطاء انطباع 
جيد عن البحرين، فالقادمون اإلى البحرين ميرون على اأق�سام اجلمارك ويف�سل امل�ستثمرون 
ممار�سة الأعمال التجارية يف دول تكون القوانني فيها �سديقة للتجارة، وهناك �سعي دائم  
ملراجع���ة القوانني والأنظمة اجلمركية، والتي من �ساأنه���ا ت�سهيل تبادل ال�سلع واخلدمات 
وت�سجيع الأن�سط���ة الت�سنيعية يف البالد، ولتطوير الإج���راءات اجلمركية مبا يتنا�سب مع 
التط���ورات العاملية وقد جعل���ت كل هذه الإجراءات البحرين مرك���ًزا للجمارك يف املنطقة، 
فالتكنولوجيات املطبق���ة يف البحرين هي الأف�سل وتتم ال�ستف���ادة من الأجهزة املتطورة 

لتلبية حاجاتنا اجلمركية.

النقيب وعد راشد النجم


