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سجل االنجاز
يحق ل�ش���ئون اجلمارك يف مملكة البحرين الفخر ب�س���جل �إجنازاتها الرتاكم���ي ،وبالنجاحات التي
حتققها عاماً بعد ع���ام ،بل �شهر ًا بعد �شهر ويوماً بعد يوم ،مرجع ًة الف�ضل يف مراكمة تلك االجنازات
�إل���ى اهلل ثم �إلى توجيهات القيادة الر�شيدة والإ�رشاف املبا��ش�ر وامل�ستمر من قبل الفريق الركن معايل
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية.
وباعتبارها من اخلط���وط الأمامية يف حفظ �أمن الوطن واملواطن تعزز �شئون اجلمارك من جهودها
وم�ساعيه���ا لتقدمي خدم���ات جمركية متكاملة حتق���قمتطلبات التنمية يف مملك���ة البحرين ،وتواكب
التطورات علىامل�ستوين الإقليمي والدويل ،وذلك من خالل �إيجاد التوازن بني ت�سهيل حركة التجارة
للم�ستوردين وامل�صدرين وامل�سافرين وفقاً اللتزامات البحرين الدولية من جهة ،والقيام مبهام التفتي�ش
الدقي���ق للإر�ساليات ال�صادرة والواردة وامل�سافرين من جهة �أخ���رى ل�ضمان منع دخول املواد املمنوعة
واملخالف���ة ومنها املغ�شو�ش واملقل���د ،وكذلك منع خروج املواد املدعوم���ة �أو املقيدة �إال با�ستكمال
املتطلبات اجلمركية الالزمة.
وميكن الداللة عل���ى جانب من تلك االجنازات عرب الت�أكيد �أن �شئون اجلمارك متكنت خالل العام
املا�ض���ي من �إحباط �أكرث م���ن �ألف عملية تهريب ،حي���ث ك�شفت (� )834ضبطي���ة يف املنفذ الربي،
و(�)126ضبطي���ة يف املنف���ذ اجلوي� ،أما عن طريق املنفذ البحري فق���د مت ك�شف (� )530ضبطية،
لي�صبح جمموع عمليات التهريب التي �أحبطتها �شئون اجلمارك يف العام الفائت ( )1490عملية.
و�إن���ه من دواعي ال�رسور الإعالن عن تطبي���ق نظام البيان املب�سط بق�سم ال�شحن اجلوي ،وتعزيز
عملي���ات املراقبة من خالل ا�ستثم���ار غرفة العمليات الكائنة يف مبنى �شمال �س�ت�رة ال�صناعية من خالل
الكامريات الأمنية ،كما �أن االنتقال �إلى املبنى اجلديد يف منطقة البحرين اللوج�ستية �أ�سهم يف �رسعة
�إجن���از التفتي�ش والتخلي�ص اجلمركي ،وتطوير فكرة �إدارة املخاط���ر اجلمركية التي جاءت نتيجة لزيادة
حركة التجارة عرب املنافذ اجلمركية وتطور ا�سرتاتيجيات اجلمارك.
و�إ�ضاف���ة �إلى مهمة حفظ الأمن الوطني من �أخط���ار التهريب ،ت�ؤكد �شئون اجلمارك �سعيها لتحقيق
�أه���داف اقت�صادية واجتماعية عرب حماية االقت�صاد الوطني من التهديدات املتعلقة بالإغراق ،وتقدمي
�إح�ص���اءات دقيقة عن التجارة اخلارجية للبحرين باعتبارهاامل�صدر الوحيد لهذه الإح�صاءات التي يبنى
عليه���ا العديد منالقرارات االقت�صادية وال�سيا�سية ،وحتقي���ق املكا�سب للإقت�صاد الوطني من خالل ما
يعقد من اتفاقياتثنائية و�إقليمية ودولية بني اململكة والدول الأخرى ،ومنع دخول املواد والب�ضائع
املغ�شو�ش���ة واملقلّدة واملنتهكة حلقوقامللكية الفكرية �أو املخالف���ة للموا�صفات القيا�سية ل�ضمان حماية
امل�ستهلك ولدعم االقت�صاد الوطني.
وتعمل �شئون اجلمارك على حماية املنتج املحلي والت�صدي لعمليات التهريب ،وحماية امل�ستهلك،
وال�س���وق املحلي ،من دخول ال�سلع املمنوعة �أو املقيدة �أو دخ���ول �أي ب�ضائع تنايف تعاليم ديننا
احلنيف ،وتقاليدن���ا وقيمنا العربية والإ�سالمية� ،أو الب�ضائع التجارية املقلدة �أو امل�رضة بال�صحة العامة،
حيث تقوم بهذه اجلهود بالتعاون مع جمموعة من الدوائر احلكومية ذات العالقة كوزارة ال�صحة ،وزارة
ال�صناعة والتجارة ،هيئة الإعالم ووزارة املوا�صالت والإت�صاالت وغريها من الدوائر احلكومية.
وتوا�ص���ل �شئون اجلمارك دعم الإقت�ص���اد الوطني عرب ا�ستيفاء الر�س���وم اجلمركية على الب�ضائع
امل�ست���وردة طبقاً للفئ���اتاملقررة يف التعرفة اجلمركية ،وت�سهل �إج���راءات الت�صدير والذي ي�ساهم يف
فت���ح الأ�سواق العاملية �أمام املنتجات الوطنية ،وحماية ال�صناعات الوطنية من املناف�سة ،والإ�سهام يف
حتفيز بيئة العم���ل اال�ستثمارية عن طريق تقدمي خدمة متمي���زة للم�ستوردين وامل�صدرين ،وت�سهيل
جميع �إجراءاتهم بكل احرتافية.
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�سئون اجلمارك ..بذل وعطاء

بانـــــورامـــــــا
�ضباط اجلمارك يقومون بجهود حثيثة ملنع التهريب ..ال�شيخ حممد بن خليفة :

«اجلمارك» متكنت من �إحباط �أكرث
من �ألف عملية تهريب العام املا�ضي
ك�ش���ف معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة رئي�س اجلمارك ،نائب
رئي�س منظمة اجلم���ارك العاملية واملمثل الإقليمي ملنطق���ة �شمال �أفريقيا
وال��ش�رق الأدن���ى والأو�سط � ،أن �ش����ؤن اجلمارك متكن���ت خالل العام
 2015م���ن ك�شف (� )834ضبطية يف املنف���ذ الربي ،و()126
�ضبطية يف املنفذ اجلوي� ،أما عن طريق املنفذ البحري فقد مت
ك�شف (� )530ضبطية ،لي�صبح جمموع عمليات التهريب التي
�أحبطتها �ش�ؤون اجلمارك يف العام الفائت ( )1490عملية.
و�أكد معاليه يف �أن �ضباط جمارك املنافذ اجلمركية يقومون بجهود
حثيثة من �أجل حماية املنتج املحلي والت�صدي لعمليات التهريب ،وحماية
امل�ستهل���ك ،وال�سوق املحلي ،من دخول ال�سل���ع املمنوعة �أو املقيدة �أو
دخول �أي ب�ضائع تنايف تعالي���م ديننا احلنيف ،وتقاليدنا وقيمنا
العربي���ة والإ�سالمي���ة� ،أو الب�ضائ���ع التجارية املقل���دة �أو امل�رضة
بال�صح���ة العامة ،حيث تق���وم بهذه اجله���ود بالتعاون مع
جمموعة من الدوائر احلكومية ذات العالقة كوزارة ال�صحة،
وزارة ال�صناعة والتجارة ،هيئة الإعالم ووزارة املوا�صالت
والإت�صاالت وغريها من الدوائر احلكومية.
املزيد من التقنيات لتعزيز
الرقابة اجلمركية

وفيم���ا يتعل���ق ب�أه���م التقنيات
امل�ستحدث���ة يف املنافذ اجلمركية
يف �إدارة جمــ���ارك املنافــ���ذ
البحريـ���ة ،و�شعبـة التفتي�ش
باملــنــــاط���ق ال�صـــناعي���ة
واللوج�ستي���ة �أو�ضح معايل
ال�شيخ حمم���د بن خليـفـة
�آل خليف���ة �أن���ه ج���رى
تعزيز عملي���ات املراقبة
من خ�ل�ال ا�ستغالل غرفة
العملي���ات الكائن���ة فـ���ي
مبنى �شمال �س�ت�رة ال�صناعية

من خالل الكامريات الأمني���ة ،حيث تتم عملية
مراقبة الأر�صفة ذات الواجهات البحرية واجلهات
املقابل���ة لل��ش�ركات امل�ستثم���رة يف املنطق���ة
ال�صناعية ،كما مت االنتقال �إلى املبنى اجلديد
يف منطقة �شمال �سرتة .مما يعزز الدور اجلمركي
واالنعكا����س الإيجابي عل���ى امل�ستوى الأمني
والتقيد بالإج���راءات اجلمركي���ة يف املنطقة،
واالنتق���ال �إل���ى املبنى اجلدي���د يف منطقة
البحرين اللوج�ستية ،مما ي�سهم يف �رسعة �إجناز
التفتي����ش والتخلي�ص اجلمركي ،الذي انعك�س
بالإيج���اب على احلرك���ة االقت�صادية يف مملكة
البحري���ن� ،أما بخ�صو����ص �إدارة جمارك املنافذ
الربية ،فقد مت و�ضع � 6أجهزة �أ�شعة ()ZPV
يف �ساح���ة التفتي�ش واخلط اخلا�ص ،م�شري ًا �إلى
�أنه مت �ضبط مواد متفجرة يف �إحدى احلافالت
القادمة م���ن العراق ،بينم���ا يف �إدارة جمارك
املناف���ذ اجلوي���ة مت تغيري نظ���ام التخلي�ص
اجلمركي ب��ش�ركات النقل ال�رسي���ع ،وتطبيق
نظام البيان املب�سط بق�سم ال�شحن اجلوي.

تعزيز االحتاد اجلمركي
مع دول اخلليج العربي

و�أو�ض���ح معايل رئي�س اجلمارك �أن �شئون
اجلمارك مبملكة البحرين ت�سعى �إلى التن�سيق
والتع���اون والتكام���ل يف كاف���ة املجاالت مع
هيئات اجلمارك لدول جمل�س التعاون ،بهدف
حتقيق العديد من الإجنازات واخلدمات التي
من �ش�أنها تطوير اجلانب اجلمركي ،وذلك عرب
االجتماعات الدورية املعنية باالحتاد اجلمركي
اخلليجي ،الفتاً �إلى �أن هيئة االحتاد اجلمركي
تو�صلت �إلى االتف���اق على بع�ض الأمور ،مثل:
التزام جمي���ع دول املجل�س بقب���ول �شهادة
�صالحي���ة ت�صدي���ر امل���واد الغذائي���ة بالدول
الأع�ض���اء ،ليتم الف�س���ح الف���وري للإر�ساليات
الغذائية التي حتم���ل ال�شهادة ،الت�أكيد على
اعتم���اد داللة من�ش����أ واحدة عل���ى املنتجات
اخلليجي���ة ب���دول جمل�س التع���اون يف عام
� ،2014إعداد درا�سة تف�صيلية حول حت�سني

تعزيز عمليات املراقبة
من خالل ا�ستثمار غرفة
العمليات الكائنة يف
مبنى �شمال �سرتة
ال�صناعية من خالل
الكامريات الأمنية
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فكرة �إدارة املخاطر
اجلمركية جاءت نتيجة
لزيادة حركة التجارة
عرب املنافذ اجلمركية
وتطور ا�سرتاتيجيات
اجلمارك
�أداء املنافذ اجلمركية يف ظل االحتاد اجلمركي
لدول املجل�س وفق �أف�ض���ل املمار�سات العاملية
لرفع م�ست���وى الأداء يف العمل بتلك املنافذ
اجلمركي���ة ،كما ج���رى التن�سي���ق للعمل على
تبادل اخل�ب�رات ثنائياً ب�ي�ن �إدارات اجلمارك
بدول املجل�س.
�إدارة املخاطر اجلمركية

وتط���رق معايل ال�شيخ حمم���د بن خليفة
�آل خليف���ة �إل���ى ن�ش����أة فك���رة �إدارة املخاط���ر
اجلمركية ،حي���ث �أكد �أنها جاءت نتيجة لزيادة
حرك���ة التجارة ع�ب�ر املنافذ اجلمركي���ة وتطور
ا�سرتاتيجيات اجلمارك ،و�إدراك �رضورة االنتقال
من الأ�ساليب الرقابي���ة التقليدية �إلى الأ�ساليب
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احلديث���ة والتقنيات ،ومواكب���ة لهذا التحدي
قامت �شئ���ون اجلمارك متمثلة ب���الإدارة العامة
للأمن واملتابعة بتفعي���ل نظام املخاطر الآيل
يف مطل���ع ع���ام  ،2013ليك���ون عبارة عن
نظام رقاب���ي يقي�س درجة خط���ورة الب�ضائع
امل�رصح عنها يف املناف���ذ اجلمركية ،ويحدد
طرق معاجلة اخلط���ورة ،وذلك بهدف التحكم
باملخاط���ر اجلمركي���ة وتخفي�ضه���ا ،مثل :خطر
تهري���ب املمنوع���ات واملقيدات خط���ر تداول
ال�سل���ع املغ�شو�ش���ة واملقلدة وخط���ر التهرب
ال�رضيبي.
وبينّ �أن مفه���وم �إدارة املخاطر �أو درا�سة
املخاط���ر �أو حتلي���ل املخاطر ال يعت�ب�ر مفهوماً
حديث���اً ب�إطاره العام لكن احلديث يف الأمر هو
ا�ستخدامه كو�سيلة من و�سائل الرقابة اجلمركية.
ويعمل نظام املخاط���ر اجلمركية وفقاً للت�رشيع
املحل���ي ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى االتفاقي���ة الدولية
لتب�سيط وتن�سيق الإجراءات اجلمركية (اتفاقية
كيوتو املعدل���ة) والأطُ ر واملب���ادئ املنهجية
التي ت�ضعها منظمة اجلم���ارك العاملية .وتتم
عملي���ة �إدارة املخاطر اجلمركي���ة �آلياً من خالل
حمرك يعمل �ضم���ن نظام اجلمارك الإلكرتوين
(�أف���ق) ،حيث يقوم النظ���ام بدرا�سة البيانات
املدخل���ة للمواد ال���واردة وال�ص���ادرة ومقارنتها
مبعاي�ي�ر و��ش�روط املخاط���ر الت���ي مت تغذية
وبناء على هذه املعايري وال�رشوط
النظام به���اً ،
يقوم النظام �آلي���اً بتحديد درجة اخلطورة ثم

االنتقال �إلى املبنى
اجلديد يف منطقة
البحرين اللوج�ستية
�أ�سهم يف �رسعة �إجناز
التفتي�ش والتخلي�ص
اجلمركي
ينتقي البيانات ويحدد الإجراء الالزم ملعاجلة
اخلطورة ويوجه �ضابط اجلمارك بر�سائل ب�سيطة
عن كيفية التعام���ل مع ال�شحنة .يقوم حمللو
املخاطر بتحلي���ل املعلومات وتقييمها لتحديد
من وماذا ي�ستح���ق االهتم���ام والرتكيز وعليه

يقومون بتغذية النظ���ام ب�أحدث امل�ستجدات
ب�ش���كل �آين وبدرجة عالية م���ن ال�رسية والدقة
والتوثيق.
�أهمية �إدارة املخاطر

و�أكد معالي���ه �أن �إدارة املخاطر تهدف �إلى
التحكم باملخاطر اجلمركية وتخفي�ضها من خالل
املوازنة بني املراقب���ة اجلمركية وبني ت�سهيل
االج���راءات اجلمركي���ة ،وذل���ك ح�س���ب مدى
االلتزام .وتكمن �أهمي���ة �إدارة املخاطر �إنها يف
�سعيها �إلى حتقيق هذا الهدف حتقق العديد
م���ن املزاي���ا ل�شئون اجلم���ارك ب�ش���كل خا�ص
وللوط���ن واملواطن (م�ستهل���كاً كان �أم تاجراً)
ب�شكل ع���ام ،ومن هذه املزاي���ا� :ضمان �سالمة
تطبيق الت�رشيعات والقوانني ،دعم ال�سيا�سات
واخلطط اال�سرتاتيجية ل�شئون اجلمارك ومنحها
ميزة تناف�سية بني اجله���ات احلكومية �أو بني
مثيالتها يف دول اجلوار ،تفعيل ممار�سة الدور

هيئة االحتاد اجلمركي
اخلليجي تو�صلت �إلى
االتفاق على عدة �أمور
الرقابي للجم���ارك للحد من املمار�سات التجارية
غري امل�رشوعة وحماية �إيرادات الدولة ،ت�سهيل
الإجراءات اجلمركية وتطبيق االتفاقيات التجارية
وت�شجيع اال�ستثمار ،حت�سني ا�ستغالل املوارد
املادية والب�رشية ،تعزيز التعاون بني اجلمارك
وباقي اجله���ات احلكومي���ة ،تعزي���ز ال�رشاكة
بني اجلمارك والقطاع اخلا����ص ،حتفيز التجار
على رفع م�ستوي���ات الأداء وااللتزام بالأنظمة
والقوانني ،تقلي�ص زمن الإفراج عن الب�ضائع،
متكني اجلمارك من تطبي���ق �أف�ضل املمار�سات

يف الإدارة الفعال���ة للعم���ل اجلمركي كتطبيق
التدقيق الالحق وبرنامج امل�شغل االقت�صادي
املعتمد.
اعتماد �أعلى املقايي�س الدولية

و�أكد مع���ايل رئي�س اجلم���ارك �أن �شئون
اجلم���ارك تنف���ذ تعليم���ات اجله���ات الرقابية
يف مملك���ة البحري���ن والت���ي منه���ا تعليمات
وزارة ال�صناع���ة والتجارة املعني���ة باملوا�صفات
واملقايي����س للب�ضائع الواردة ململكة البحرين،
ففي حالة اال�سترياد ل�سلعة من ال�سلع وتكون
عليها تعليمات حمددة م���ن هذه الوزارة تقوم
�شئ���ون اجلمارك بعر����ض ه���ذه ال�سلعة على
موظفي ال���وزارة ،للت�أكد منها بح�سب الإجراءات
املعم���ول بها لديهم ،ويف حال املوافقة عليها
يتم �إ�شع���ار �شئ���ون اجلمارك والت���ي بدورها
تف�سح عنها.
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�أُقيم حتت �شعار «اجلمارك الرقمية» وعر�ض �أبرز االجنازات

معايل ال�شيخ حممد بن خليفة يفتتح
املعر�ض التوعوي ال�سنوي ل�شئون اجلمارك
افتت���ح مع���ايل ال�شي���خ حمم���د
ب���ن خليفة �آل خليف���ة رئي�س اجلمارك
املعر�ض التوع���وي الذي تقيمه �شئون
اجلمارك �سنوي���اً مبنا�سبة يوم اجلمارك
العاملي الذي ي�ص���ادف  26يناير من
كل عام ،وذلك حتت �شعار «اجلمارك
الرقمية ..امل�شارك���ة املتقدمة» ،حيث
يهدف �شع���ار هذا الع���ام �إلى الرتكيز
على اال�ستخ���دام الأمث���ل للربجميات
واحللول التكنولوجية احلديثة ملراجعة
الإجنازات والرتكيز عل���ى الأمور الهامة،
وتعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص يف
�إيج���اد الو�سائل واحللول لتي�سري عملية
التجارة يف مملكة البحرين.
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وا�شتمل املعر�ض ال���ذي �أُقيم يف
جممع �ست���ي �سنرت على مدى يومني
عر�ض���اً لأب���رز الإجنازات الت���ي حققتها
�شئون اجلمارك عل���ى كافة الأ�صعدة،
حيث مت تخ�صي�ص ق�سم لعر�ض مناذج
ال�ضبطي���ات املميزة وامل���واد املمنوعة
واملقل���دة يف املنافذ اجلمركية والتي
متك���ن �ضب���اط اجلمارك م���ن �ضبطها،
بالإ�ضاف���ة �إل���ى ا�ستعرا����ض �أ�سالي���ب
عمليات التهريب وكفاءة موظفي �شئون
اجلمارك يف �إحباطها ،و�آلية عمل نظام
التخلي�ص الإلكرتوين اجلمركي (�أفق)
و�أهم التطورات التي طر�أت عليه.
كما �ضم املعر�ض ق�سماً خا�صاً لإدارة
مكافحة املخدرات لإبراز �سبل التعاون
بينها وبني �شئون اجلمارك يف احلفاظ
على �أم���ن مملكة البحري���ن واحليلولة
دون دخول �أي مواد ممنوعة.
ح��ض�ر االفتتاح عدد م���ن املدراء
بوزارة الداخلية ،وم���دراء من اجلهات
ذات العالقة مع �شئون اجلمارك.
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تر�أ�س اجتماع �إقليمي ًا بحث «احلكومة» و«اجلمارك الرقمية»

رئي�س اجلمارك يدعو لزيادة التن�سيق
الدويل ل�ضمان �أمن و�سالمة احلدود

تر�أ�����س مع����ايل ال�شي����خ حمم����د بن
خليف����ة �آل خليف����ة رئي�س اجلم����ارك نائب
رئي�����س منظمة اجلم����ارك العاملية واملمثل
الإقليم����ي ملنطقة �شم����ال �أفريقيا وال�رشق
الأدنى والأو�سط �أعمال االجتماع الإقليمي
الثالث والأربع��ي�ن ملديري عموم اجلمارك
مبنطق����ة �شم����ال �إفريقيا وال���ش�رق الأدنى
والأو�سط ،الذي ُعقد يف مقر الأمانة العامة
جلامع����ة الدول العربي����ة بالقاهرة وبح�ضور
الأمني الع����ام ملنظمة اجلم����ارك العاملية
ال�سيد كينيو ميكيوري����ا و�أ�صحاب املعايل
وال�سع����ادة ر�ؤ�ساء وم����دراء عامي اجلمارك
بدول الإقليم.
ومت خ��ل�ال االجتم����اع مناق�شة و�ضع
املرحل����ة احلالية التي مير به����ا العامل من
ت�صاعد يف وترية الهجمات الإرهابية والدور
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الذي يجب �أن تلعبه �شئون اجلمارك يف
ال�سي����اق الأمني ،كما دع����ا معايل رئي�س
�شئون اجلمارك يف الكلمة االفتتاحية التي
�ألقاها الدول لزيادة التن�سيق و�رسعة تبادل
املعلومات التي ت�ساه����م يف تعزيز �إنفاذ
القوانني و�ضمان �أمن و�سالمة احلدود.
كم����ا مت التطرق خ��ل�ال االجتماع �إلى
مو�ضوعني مهم��ي�ن وهما مو�ضوع احلوكمة
واملتعلق بتعديل �إجراءات انتخاب رئي�س
ون����واب الرئي�س مبنظمة اجلمارك العاملية،
حيث اتفق ر�ؤ�ساء وم����دراء عامي اجلمارك
على بق����اء الإجراءات املعم����ول بها حالياً
وع����دم تغيريه����ا ،واملو�ض����وع الآخر وهو
اجلم����ارك الرقمية والذي ه����و �شعار اليوم
العاملي للجمارك 2016م حيث �أن منظمة
اجلم����ارك العاملية من خالل ه����ذا ال�شعار

حتث الدول الأع�ضاء عل����ى اال�ستفادة من
التكنولوجيا احلديثة لالرتقاء بتطوير العمل
اجلمركي من خ��ل�ال امل�ساهم����ة بالتعاون
لتب����ادل �أف�ضل املمار�س����ات والتجارب بني
الدول .
اجلدير بالذكر �أن مملكة البحرين خالل
هذا االجتماع قد نالت ثقة �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة م����دراء عامي اجلمارك لال�ستمرار
يف من�ص����ب نائب رئي�����س منظمة اجلمارك
العاملية وممث ًال �إقليمي����اً للمرة الثانية على
الت����وايل وهو ما يعد مك�سب����اً مهماً ململكة
البحرين على امل�ستوى الإقليمي والدول.
راف����ق معايل رئي�س اجلم����ارك ك ًال من
مدير �إدارة التخطيط وال�سيا�سات اجلمركية
ورئي�����س �شعبة التع����اون اجلمركي وعدد
من م�سئويل �شئون اجلمارك.

الإطالع على �أحدث مبتكرات �أجهزة البحث والتفتي�ش

م�شاركة فاعلة ل�شئون اجلمارك يف منتدى
منظمة اجلمارك العاملية يف هولندا
�ش����ارك مع����ايل ال�شي����خ حمم����د بن
خليف����ة �آل خليف����ة رئي�����س اجلم����ارك يف
املنت����دى اخلام�����س ملنظم����ة اجلم����ارك
العاملي����ة للتكنولوجيا واالبت����كار ،والذي
ُ�أقي����م يف جمهوري����ة هولندا حت����ت �شعار
«دفع احلدود ،تغي��ي�ر الآفاق» ،وذلك
بح�ضور مدير عام الإدارة العامة للتخلي�ص
والتفتي�����ش اجلمركي وعدد م����ن املدراء
ب�شئون اجلمارك.
حي����ث ناق�ش املنتدى �آخ����ر التطورات
املطروحة من قبل ال�رشكات املتخ�ص�صة يف

املجال الأمني و�أن����واع الأ�ساليب املتبعة
يف عملي����ة التفتي�����ش و�آخ����ر امل�ستجدات
امل�ستحدثة يف جمال �أجهزة التفتي�ش.
وقد التق����ى معايل رئي�����س اجلمارك
والوف����د املراف����ق ع����دد ًا م����ن ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف �أجهزة الك�شف غري التدخلية
و�أجه����زة الفح�ص واملراقبة ،والتي �أُقيم لها
معر�ض خا�����ص على هام�ش املنتدى ،ودار
النقا�����ش حول �سبل اال�ستف����ادة والتعاون
بني ال�رشكات وجمارك مملكة البحرين من
حي����ث اال�ست�شارات امل�ستقبلي����ة ،بالإ�ضافة

�إلى الإط��ل�اع على �آخر مبتك����رات الأجهزة
والربام����ج امل�ساعدة يف البحث والتحري،
وم����ا تو�صل����ت �إلي����ه التكنولوجيا يف طرق
الك�شف ع����ن الب�ضائ����ع و�أح����كام الرقابة
اجلمركية.
وعل����ى هام�����ش الزي����ارة ق����ام الوف����د
بزيارة ميدانية �إلى مين����اء روتردام ومطار
�أم�سرتدام ال����دويل للتعرف عن قرب على
طبيعة العمل اجلمركي وط����رق التفتي�ش
اجلمرك����ي للب�ضائ����ع وامل�سافرين وكيفية
تخلي�ص الب�ضائع.
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خالل اجتماع عمل �ضم ممثلي اجلهات احلكومية املعنية..

�شئون اجلمارك ت�ؤكد حر�صها على تقلي�ص
مدة �إجراءات التخلي�ص اجلمركي
تر�أ����س ال�شي���خ �أحم���د ب���ن حمد
�آل خليف���ة مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة
للتخلي�ص والتفتي�ش اجلمركي ،اجتماع
عمل مببنى �شئ���ون اجلمارك �شارك فيه
( )16من ممثلني عن اجلهات احلكومية
املعنية.
و�أ�ش���ار مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة
للتخلي����ص والتفتي����ش اجلمرك���ي ب�أن
�شئون اجلمارك ترغب يف تقلي�ص املدة
الزمنية لإنهاء �إجراءات التخلي�ص اجلمركي
للب�ضائع يف املنافذ اجلمركية بالتعاون
مع اجلهات الرقابية ،وذلك متا�شياً مع
م�ؤ�رش عمل البن���ك الدويل الذي يهدف
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�إلى توف�ي�ر بيئة جتارية وبتكلفة منا�سبة
مما ي�سهم يف زي���ادة النمو االقت�صادي
والدخل القومي.
وق���د مت خ�ل�ال االجتم���اع مناق�شة
معوق���ات ت�رسي���ع الأداء والإج���راءات
املطل���وب تنفيذه���ا وف���ق �إ�سرتاتيجية
�شئون اجلم���ارك ،والتي من �ش�أنها رفع
وحت�س�ي�ن موقع مملك���ة البحرين على
امل�ست���وى الدويل والإقليمي يف املجال
اجلمرك���ي ،حيث مت و�ض���ع عدد من
االقرتاح���ات املطلوب تنفيذها واملتعلقة
بعم���ل اجله���ات الرقابي���ة يف خمتلف
املنافذ اجلمركية ،مم���ا �سي�سهم ب�شكل

مبا��ش�ر يف ت�سهي���ل التج���ارة وان�سياب
الب�ضائع عرب احلدود اجلمركية.
يذك���ر �أن �شئ���ون اجلم���ارك قامت
مبراجعة الإجراءات املطبقة للب�ضائع من
قبل اجلهات احلكومي���ة وو�ضع �إجراءات
ت�سهي���ل ان�سيابي���ة احلرك���ة وتخفيف
الإجراءات احلالية به���دف رفع ت�صنيف
مملك���ة البحري���ن فيما يخ����ص ت�سهيل
التج���ارة ،وذلك انطالقاً م���ن قرار اللجنة
املعنية للنظر يف الإجراءات التي ُيعمل
بها يف القطاع اللوج�ستي واملُ�شكلة من
اللجنة التن�سيقية.

�شئون اجلمارك و�شئون الإعالم ينظمان ور�شة
«تقنيات البث املرئي وامل�سموع»

نظم���ت الإدارة العامة لل�شئون الفني���ة والتقنية بوزارة
�شئون الإعالم و�ش�ؤون جمل�سي ال�شورى والنواب بالتعاون
م���ع الإدارة العامة للتخلي�ص اجلمرك���ي ل�شئون اجلمارك
ب���وزارة الداخلية ور�ش���ة تعريفية حتت عن���وان (تقنيات
البث املرئ���ي وامل�سم���وع) لتطويرالكوادرالفنية والإدارية
والإعالمي���ة ،مب�شارك���ة ع���دد من املوظف�ي�ن يف �شئون
اجلمارك .وجاءت ه���ذه الور�شة التي حا�رض فيها املهند�س
جا�سم خالد اجلم�ي�ري الهاجري رئي�س املايكروويف� ،ضمن
�سل�سل���ة الربامج وال���دورات التدريبية الت���ي تنظمها وزارة
�ش�ؤون الإعالم و�ش�ؤون جمل�سي ال�ش���ورى والنواب للإرتقاء
بكف���اءة وقدرات الكوادر التقنية والفنية الوطنية يف جمال
تقنيات الب���ث املرئي وامل�سموع عل���ى �أ�س�س من املهنية
والإحرتافية مبايواكب �أبرز املمار�سات املعتمدة يف معاهد
التدريب املتخ�ص�صة.
وا�ستعر�ضت الور�شة العديد من املحاورحيث مت التطرق
�إلى ان���واع الكامريات االحرتافية و�أجزاءها وتقنيات الإر�سال
الأر�ض���ي (املايكروويف) ب�أنواعها املختلف���ة منها املوجهة
وغرياملوجه���ة  ،بالإ�ضافة �إلى تقني���ات الإر�سال الف�ضائي،
وتقنيات الإر�سال عربال�شبك���ة العنكبوتية ،وطرق التعرف
على �أجهزة الإر�سال واال�ستقبال التي تعربمن خالل املنافذ
اجلمركية.
ومن خالل �أعمال الور�ش���ة قام املحا�رض بعمل جولة يف

�أق�س���ام املحطات الأر�ضية والنق���ل اخلارجي،التي تت�ضمن
�سيارات النقل الف�ضائي و�سيارات النقل اخلارجي املجهزين
للبث املبا�رش وغرفة التحكم بالإر�سال التلفزيوين والإذاعي
الأر�ضي.
و�ألق���ى مديرع���ام الإدارة العام���ة لل�شئ���ون الفني���ة
والتقني���ة املهند�س عب���داهلل �أحمد البلو�ش���ي كلمة يف
خت���ام الور�شة�،أع���رب فيها ع���ن �شك���ره للجهوداملبذولة
لتطويرالكوادرالفنية والإدارية يف ظل التكنولوجيا،متمنياً
للح�ضور اال�ستفادة م���ن هذه الور�شة ،وم�شي���د ًا بالتعاون
امل�ستم���ر واملتمي���ز لتطويرالقطاع الإعالم���ي ،وبعدها مت
ت�سلي���م امل�شارك�ي�ن يف ال���دورة التدريبي���ة ال�شهادات
التقديرية.
الجمـــــــارك
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بانـــــورامـــــــا
«ر�ؤيا �أفق» ..تطبيق رائد �ضمن نظام «�أفق» لتعزيز العمل اجلمركي

م�ؤ�شـرات حتليلية وتقارير �إح�صائية ت�ساعد
الإدارة على �إتخاذ القرار املنا�سب

الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( اال�سترياد ) 2014

حتر����ص �شئون اجلمارك على توف�ي�ر كل املقومات التي ت�ساعدها
على النهو����ض مب�س�ؤوليتها و�أداء مهامها ب�أق�ص���ى فاعلية ممكنة ،ومبا
يلبي حاجة الإقت�صاد الوطني والقطاع اخلا�ص.

و�ضمن ه���ذا املنظور وفرت �شئون اجلمارك العديد من التطبيقات
�ضمن نظام «�أف���ق» ،من بينها تطبيق «ر�ؤي���ا �أفق»منذ2014م،
وال���ذي يوفر ميزة خا�صة للإدارة التنفيذي���ة حتتوي على جمموعة من
التقارير وامل�ؤ�رشات التحليلية الفورية يف الوقت احلايل.
واله���دف الأ�سا�سي من التطبي���ق هو �إعطاء ر�ؤي���ة وا�ضحة للإدارة
التنفيذي���ة وم�ساعدتها على اتخ���اذ القرارات ،وذلك نظ���ر ًا ملا يوفره
تطبي���ق «ر�ؤيا �أفق» م���ن جمموعة من امل�ؤ��ش�رات التحليلية والتقارير
الإح�صائي���ة ،حيث يعترب تقري���ر حجم العمل اجلمرك���ي يف املنافذ
اجلمركية وتقرير مقارنة الإيراد بالإعفاءات من �أهم التقارير.
ويتي���ح تطبي���ق ر�ؤيا �أف���ق خا�صية مقارن���ة التقاري���ر الإح�صائية
وامل�ؤ��ش�رات التحليلية يف ال�سنة احلالية بالتقاري���ر وامل�ؤ�رشات اخلا�صة
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الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( الت�صدير ) 2014

بال�سن���وات ال�سابق���ة  2014و 2015مع �إمكاني���ة طباعتها ون�رشها.
وكم���ا مت عر�ض التطبيق عل���ى مدير عام جمارك دب���ي يف الإمارات
العربي���ة املتحدة عند قيامه بزيارة مبن���ى �ش�ؤن اجلمارك حيث �أبدى
قيمة
�إعجاب���ه يف التطبيق نظ���ر ًا ملا يوفره من معلوم���ات و�إح�صائيات ّ
للإدارة التنفيذية ويف م�رشوع �أفق ب�شكل عام حيث �أثنى على التطور
ال�رسيع يف مراحل امل�رشوع وجهوزية النظام.

ويوفر تطبيق «ر�ؤيا �أفق» عددا من امل�ؤ�رشات التحليلية من بينها
م�ؤ�رش حجم العم���ل املنافذ اجلمركية ،وم�ؤ�رش �رسعة العمل يف املنافذ
اجلمركي���ة ،وم�ؤ�رش اكتمال �إج���راءات الدورة امل�ستندي���ة يف املنافذ
اجلمركي���ة ،وم�ؤ�رش الإيرادات و مقارنتها بالإعف���اءات املمنوحة ،وم�ؤ�رش
�أعل���ى الدول يف التبادل التجاري م���ع مملكة البحرين يف اال�سترياد
والت�صدير .هذا ومت ت�صنيف جميع الب�ضائع يف تطبيق ر�ؤيا �أفق �إلى
خم�سة �أ�صناف رئي�سية وهي املواد اخلام ،والب�ضائع امل�صنعة ،والنفط
والوقود ،واملالب�س والأحذية ،والأغذية وامل�رشوبات والكحول والتبغ.

الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( اال�سترياد ) 2015

الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( الت�صدير ) 2015

الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( اال�سترياد ) 2016

الإح�صائية اخلا�صة بالتبادل التجاري مع مملكة البحرين ( الت�صدير ) 2016
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جمارك البحرين بني الأم�س واليوم

ما�ض جميد وحا�رض حافل
بالإجنازات وم�ستقبل واعد

تعود اجلذور اجلمركية الأولى يف البحرين �إلى �سنة  ،1860وهو تاريخ �إر�ساء القوانني اجلمركية لأول مرة� ،أي قبل �أكرث
عاما ،ويف عام  1888م جرى تطبيق حت�صيل ال�رضائب اجلمركية .يف هذه الأثناء كانت البحرين قد حتولت �إلى
من ً 150
مرك���ز جتاري بارز يتفوق على مناف�سيه �آن���ذاك مثل الب�رصة والكويت وم�سقط ،ون�شطت الأعمال التجارية يف اجلزيرة و�أ�صبحت
نقطة ربط ل�شبكة كبرية من الطرق التجارية عرب اخلليج العربي وبالد فار�س و�شبه اجلزيرة الهندية.
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لق���د �أمر حاكم البحري���ن ال�شيخ عي�سى بن
علي �آل خليفة عام 1912م ببناء مرف�أ يف ميناء
املنامة ل�شحن وتفريغ الب�ضائع  ،كما قرر احلاكم
بناء م�ست���ودع للب�ضائع عند املرف�أ يحتوي على
خم���زن حلفظ الأموال الواردة  ،ثم �أمر بردم البحر
ملد املرف�أ بفر�ضة املنامة .
و�شه���د ع���ام 1917م ت�أ�سي����س �أول مكتب
جمرك���ي يق���ع يف مين���اء املنام���ة  ،ويف عام
1923م ق���ام نائب حاكم البحرين ال�شيخ حمد
ب���ن عي�سى ب���ن علي �آل خليف���ة بتحويل مبلغ
 5000روبية �إلى مدير جمارك البحرين لتو�سعة
حاليا ،لي�ضم
اجلم���ارك يف موقع باب البحري���ن ً
ومقرا
مبنى للجمارك ومرك ًزا لل�رشط���ة و�آخر للربيد ً
للمحكمة امل�شرتكة  .ويف ع���ام 1937م افتتح
حاكم البحرين ال�شيخ حمد بن عي�سى بن علي
�آل خليف���ة مبنى اجلمارك اجلدي���د الذي ت�أ�س�س
عل���ى �أح���د الأر�صف���ة البحرية بالقرب م���ن ميناء
املنامة .ويف ع���ام 1976م مت افتتاح الر�صيف
العائم ال���ذي يت�سع لر�سو باخرت�ي�ن يف ميناء
�سلم���ان �رشق املنامة ،وقد افتتحه املغفور له �أمري
دولة البحري���ن الراحل �سمو ال�شي���خ عي�سى بن
�سلمان �آل خليفة.

�إ�رشاف معايل وزير

الداخلية املبا�رش مكَّن
�شئون اجلمارك
من النهو�ض

مب�س�ؤوالتها كاملة
العمل حتت مظلة وزارة الداخلية

يعترب نقل تبعي���ة �شئون اجلمارك �إلى وزارة
الداخلية يف عهد الفري���ق الركن معايل ال�شيخ
را�ش���د ب���ن عب���داهلل �آل خليف���ة وزي���ر الداخلية
مبر�سوم ملك���ي رقم « »55ل�سنة 2008م حدثاً
مهم���اً و�إ�ضافة نوعي���ة مل�سئولي���ات وزارة الداخلية
من خالل ال�سعي �إل���ى تطبيق املفهوم احلديث
للعمل اجلمركي ب�أعل���ى درجة ممكنة من التكامل
والتن�سيق م���ع الأجهزة الأمني���ة الأخرى .وعند
االنتقال �أبدى العديد من التجار خماوفهم من �أن
ومن���ذ ذلك احلني ظلت اجلم���ارك يف تطور
تنفيذيا معط ًال لأن�شطتهم
ت�صبح اجلمارك جها ًزا
ً
مطرد بتوجيهات م���ن امل�س�ؤولني الذين تعاقبوا
التجاري���ة �إال �أنهم انده�شوا وارتاحوا يف �آن واحد
على قيادة العمل فيها و�ساهموا يف االرتقاء بهذه
ملا مل�س���وه من حت�سن وا�ض���ح يف املدة الزمنية
امل�ؤ�س�سة.
التي ي�ستغرقها تخلي�ص الب�ضائع.
رجال حملوا امل�س�ؤولية

ا�ستح���دث من�ص���ب رئي����س اجلم���ارك عام
1966م لأول مرة حي���ث ُعني ال�شيخ خالد بن
حممد �آل خليفة �أول رئي����س للجمارك ولغاية عام
1970م  ،وخلفه بعدها ال�شيخ دعيج بن خليفة
�آل خليف���ة لرئا�سة اجلمارك حتى عام  1995م ،
تاله ال�سيد عيد عبداهلل يو�سف حتى عام 2005
و�ص���و ًال �إلى ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج
�آل خليفة من���ذ عام  2006م ولغاية  2008م،
وهو العام الذي جرى فيه تعيني اللواء با�سم بن
رئي�سا للجمارك ،ويف العام 2011
يعقوب احلمر ً
�صدر ع���ن ح�رضة �صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى مر�سوم رقم
 38ل�سن���ة  2011بتعني معايل ال�شيخ حممد
بن خليفة بن علي �آل خليفة رئي�ساً للجمارك.

عيدعبداهلل يو�سف

ال�شيخ دعيج بن �سلمان �آل خليفة

مرتكزات �أ�سا�سية يف العمل

تعتم���د �شئون اجلم���ارك الي���وم يف عملها
العديد م���ن املرتكزات الأ�سا�سي���ة ،وهي تتبنى
�أف�ضل املمار�س���ات العاملية من خ�ل�ال الإر�شادات
التي ا�ستخل�صتها من املعاهدات التجارية املربمة
عدة مثل اتفاقية التجارة احلرة ومنظمة
مع جهات ّ
التجارة العاملية.
وه���ي تعمل دائماً على �إح���داث توازن بني
عمليتي ت�سهيل احلركة التجارية من جهة وحماية
املجتمع من جهة ثاني���ة والت�رسيع يف تخلي�ص
الب�ضائع وخف�ض التكاليف ل�صالح الأ�رسة التجارية
متا�شي���ا مع الر�ؤية االقت�صادية  2030التي حتث
ً
على زي���ادة فاعلية وجناعة القط���اع العام ورفع
�إنتاجيته.

با�سم بن يعقوب احلمر

الجمـــــــارك
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�صقل مهارات العن�رص الب�رشي

وت�ؤك���د �شئون اجلم���ارك دائماً عل���ى �أهمية
الإ�ستثمار يف امل���وارد الب�رشية والتي من املمكن
للبحرين الإ�ستف���ادة منها من خالل التدريب على
�أعل���ى امل�ستويات وتنمية القدرات من خالل توفري
ال���دورات للعاملني يف اجلم���ارك ومتكينهم من
الإطالع عل���ى كل ما هو جدي���د يف هذا املجال
لتطوير الإج���راءات اجلمركي���ة وا�ستثمارات جميع
التقنيات احلديثة يف العامل.
ويتمح���ور اجلانب الآخر مل�س�ي�رة التطوير يف
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة وتطوير العمليات
متا�شيا
و�صقل مهارات وق���درات العن�رص الب��ش�ري
ً
أي�ض���ا مع الر�ؤية الإقت�صادي���ة  2030التي تدعو
� ً
�إلى متكني القطاع اخلا�ص من رفع �إنتاجيته من
خالل زيادة فاعليته عن طريق ت�شجيع امل�ؤ�س�سات
والأعمال ال�صغرية.
ومن جهة �أخرى تقوم اجلمارك بتطبيق �أف�ضل
النظم العاملية املتعلقة على �سبيل املثال ال احل�رص
ب����إدارة املخاطر وعملي���ات التفتي�ش غري املتطفلة
ومنع التهرب م���ن ال�رضائب وتهري���ب املخدرات
وذلك يف �إط���ار قيامها بواجباتها ويف �إطار جهود
وزارة الداخلية الرامية �إلى حماية املجتمع .وجتري
�شئ���ون اجلمارك مراجعة دائم���ة لواجبات اململكة
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وزارات وخمل�صي جم���ارك واملوانئ والأق�سام ذات
العالقة لفهم وت�سجيل م�شاكلهم وق�ضاياهم للبدء
يف �س���د الفجوات بيننا وب�ي�ن منظمات اجلمارك
العاملية املرموقة.

وتعهداتها جت���اه الإتفاقيات التجارية املربمة مع
العدي���د من الأطراف مثل الدليل العاملي ملنظمة
التجارة العاملية والإحتاد الدويل للجمارك ،وقامت
اجلم���ارك مبراجعة ممار�س���ات ال��ش�ركات التجارية
الكربى وكذلك و�ضع قاعدة البدالء من منظمات
معهد التدريب اجلمركي
�إقليمية وعاملية والقيام بزي���ارات ميدانية و�إجراء
و�إمياناً منها ب�أن املعرفة هي حافز لتميز العمل
مقابالت م���ع وكالء التخلي�ص يف كل من الإمارات
العربية املتحدة و�سلطن���ة عمان ولبنان والأردن اجلمركي ف�إن �شئون اجلمارك د�شنت بداية العام
وتون�س و�سنغاف���ورة كما �أقمنا عدة ور�ش تدريبية  2010معهد التدري���ب اجلمركي ،الذي ي�شكل
يف البحرين مب�شاركة ممثلني عن كل ال�رشكاء من الركيزة الأ�سا�سية لبن���اء الكوادر البحرينية امل�ؤهلة

نقل تبعية �شئون
اجلمارك �إلى وزارة
الداخلية كان حدثا ً
مهما ً و�إ�ضافة نوعية

للعمل اجلمركي ،وفق �أح���دث الأ�س�س واملفاهيم
العلمي���ة املعروفة ،م�ستن���دة بذلك على مناهج
تدريبي���ة يف العمل اجلمرك���ي والأمني .وتقوم
الركيزة الأخرى من م�رشوع التطوير  ،على حت�سني

الإج���راءات اجلمركية من خالل تطبيق نظام �إدارة
املخاط���ر ،وتقلي����ص مراحل التخلي����ص اجلمركي
وال���ذي نت���ج عنه زي���ادة يف ع���دد املعامالت

اجلمركي���ة ،وانخفا�ض يف وقت الدورة امل�ستندية

من �ساعات طويلة �إلى ما يقارب  20دقيقة .

ولق���د تبنت �شئون اجلمارك يف عام 2009
خطة حتديث قامت على ركائز �أ�سا�سية ،ت�شكل فيها
الكوادر البحرينية اال�ستثم���ار الأ�سا�سي ،بالإ�ضافة
�إلى حت�سني الإجراءات وتطوي���ر النظم اجلمركية
من �أجل حتقيق تطلعات الر�ؤية االقت�صادية ودعم
حركة التجارة امل�رشوعة .

عام�ل�اً من عوامل حتريك االقت�ص���اد وهي مرتبطة
ب�ش���كل كبري بالأم���ن االقت�ص���ادي يف اململكة،
وتلع���ب اجلم���ارك دور ًا مهم���اً يف عمليات تفاعل
القط���اع االقت�صادي مع متطلب���ات ال�سوق وتوفر
له كاف���ة الت�سهيالت املمكنة حت���ت مظلة الأنظمة
والقوان�ي�ن ،وذلك ل�ضمان و�ص���ول املنتج الذي
يحتاجه االقت�صاد الوطن���ي ،فدور اجلمارك مكمل
للحرك���ة االقت�صادية  ،هذا بالإ�ضافة �إلى دورها من
الناحي���ة الأمنية واملتمثلة يف م�صادرة امل�ضبوطات
واملمنوع���ات ومكافحة التهريب مبختل���ف �أ�شكاله
و�أنواعه وغ�سيل الأموال والإرهاب.

ومتتل���ك �شئ���ون اجلم���ارك نظ���رة �شامل���ة
وا�سرتاتيجية متطورة تهدف �إلى ت�سهيل وحتريك
دور وطني اجتماعي اقت�صادي
عن�رصا هاماً جلذب
القطاع االقت�صادي والذي يعد
ً
وتعترب �شئون اجلمارك ج���زء ًا مهماً لت�سهيل اال�ستثم���ار يف جم���االت عديدة منه���ا ال�صناعات
حركة التج���ارة يف البحرين ومع مرونتها �أ�صبحت التحويلي���ة ،وقط���اع البن���وك ،واملناطق احلرة،
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التقـــرير اإلعـــالمــــي
ت�ساعدهم على بناء قاع���دة البيانات (الإجراءات
الوقائية) التي يتم اال�ستف���ادة منها يف ت�سهيل
عملي���ة التخلي�ص ،فعندما تتواف���ر قاعدة بيانات
�ستت�ضح كافة املعلومات عن املورد والتاجر ونوع
الب�ضاع���ة وبل���د املن�ش�أ وال�سعر ،مم���ا ي�سهل عمل
ال�ضاب���ط اجلمركي م���ن خالل البيان ال���ذي �أمامه
والذي يقدمه التاجر �أو املخل�ص حيث يحتوي على
معلومات عن كل باخ���رة وحمولتها والتي ي�شرتط
عل���ى كل باخرة �أن تزود اجلمارك باملعلومات عن
حمولتها وع���دد احلاويات ون���وع الب�ضائع التي
حتمله���ا ،وبذلك ي�سه���ل معرفة ال���دول اخلطرة
واملواد اخلطرة واملمنوعة واملحظورة ،وحاليا يتم
الإع���داد لربنامج جديد يب���د�أ تطبيقه الآن يف
مين���اء خليفة كتجربة �أولية �سيك���ون فيها البيان
اجلمركي �أكرث دقة وتف�صيالً.

وقط���اع اخلدم���ات ،وتوظي���ف جمي���ع الو�سائل
والتقنيات احلديثة التي حتمي البلد واقت�صادها،
فكلم���ا �أ�صبح امليناء البح���ري �أو الربي �أو اجلوي
�أكرث �أماناً �أ�صبح عام�ل�اً جلذب اال�ستثمار اخلارجي
والعامل���ي ،ه���ذا بالإ�ضافة �إلى توف�ي�ر ا�شرتاطات
ال�سالمة العاملية.
ريادة على م�ستوى املنطقة والعامل

متتلك �شئون
اجلمارك نظرة �شاملة
وا�سرتاتيجية متطورة
تهدف دعم القطاع
الإقت�صادي

ول�شئون اجلم���ارك البحريني���ة الريادة على
م�ستوى اخلليج العرب���ي ،ولها تاريخ طويل يف اجلمركية وتطورات هائلة عل���ى الأ�صعدة الإدارية
الإدارة اجلمركية ،فقد كانت البحرين على الدوام والفنية واملهنية.
مركز ًا جتارياً مهم���اً ونقطة و�صل بني خمتلف دول
تطوير م�ستمر
دورا فاع ًال بعد ذلك يف
العامل .ولعبت البحرين ً
وتبن���ى �شئ���ون اجلمارك �أح���دث املمار�سات
ع�ضوا يف
املنظمة العاملية للجمارك ليتم اختيارها ً
التطويري���ة الداخلي���ة واخلارجي���ة ،مث���ل �إلغ���اء
جلنة ال�سيا�سات ع���ام  2009ومدد لها اال�ستمرار
املعامالت الورقي���ة وا�ستبداله���ا بااللكرتونية مبا
يف تويل املن�صب لعام �آخر.
يقل�ص الف�ت�رة الزمني���ة لتخلي����ص الب�ضائع عرب
كما ت�ش���ارك مملك���ة البحري���ن دول العامل خمتلف املنافذ ،والتعرف على الإجراءات املتكررة
االحتفال دائم���ا باليوم العامل���ي للجمارك الذي ومعاجلته���ا للت�رسيع م���ن امل���دة الزمنية الجناز
ي�صادف  26من كل عام ،يف الوقت الذي ت�شهد املعاملة ،وتدريب التجار واملخل�صني على الأنظمة
في���ه جمارك البحري���ن قفزات نوعي���ة يف العمل اجلديدة وتزويده���م بجمي���ع املعلومات التي
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وتقوم �شئون اجلم���ارك اليوم بجهود كبرية
لالرتقاء بالعمل اجلمركي من خالل تنظيم و�إدارة
كاف���ة املناف���ذ اجلمركية،حي���ث تع���د اجلمارك
املدخل النظام���ي الرئي�سي لعبور الأفراد وال�سلع
التجارية ،وق���د �سخرت كاف���ة �إمكانياتها الب�رشية
واملادي���ة لإح���كام الرقاب���ة يف جمي���ع املنافذ
اجلمركي���ة ،كم���ا تعت�ب�ر ذات �أهمي���ة بالغة يف
ت�سهيل التج���ارة الداخلي���ة واخلارجية عن طريق
تي�سري الإجراءات وحتديث نظم العمل وا�ستخدام
التقنيات احلديثة� ،إ�ضاف���ة �إلى االهتمام بالعن�رص
الب�رشي من خ�ل�ال ال���دورات التدريبية التي من
�ش�أنها رفع م�ست���وى الأداء الوظيفي ،حيث �شهد
تط���ورا كب�ي�ر ًا بجمي���ع منافذه
نظ���ام اجلمارك
ً
اجلمركي���ة وقد �ساهمت الأجهزة احلديثة يف احلد
م���ن عمليات التهريب بكاف���ة �أ�شكالها ،وذلك عن
طريق تزويد املنافذ اجلمركي���ة بكافة التجهيزات
والو�سائل التي ت�سهم يف الرقابة ال�شاملة على كل
ما يدخل ويخرج عربها� ،إذ متكن هذه التجهيزات
رجال اجلمارك م���ن �أداء املهام املناطة بهم على
�أكمل وجه ،بالإ�ضافة �إلى ال�صفات التي يتحلون بها
كاليقظة و�رسعه البديهة حي���ث �أنهم ال يدخرون
جه���دا لأن يكونوا خري م���ن يحمي حدود مملكة
ً
البحرين ،وتعترب الفواتري غري ال�صحيحة وتهريب
الدي���زل �أهم الق�ضاي���ا التي يت���م �ضبطها ب�شكل
م�ستمر يف جميع املنافذ.
انتهاج �أنظمة جمركية عاملية

وتتم عملي���ة التخلي����ص اجلمركي من خالل

نظام الكرتوين بد�أ العمل به منذ عام 2007م،
حي���ث �أحدث تطور ًا يف عملي���ة التخلي�ص ،ونظر ًا
للر�ؤي���ة امل�ستقبلية للجم���ارك يف املرحلة القادمة
القريبة �سوف يت���م ا�ستبدال هذا النظام ،بنظام
جمرك���ي �آيل جديد ذو حلول متكاملة  ،ومن �أهم
�سماته تي�سري عملية التخلي�ص اجلمركي امل�ستندية
من خ�ل�ال الربط ب�ي�ن اجلمارك واجله���ات ذات
العالقة ،كالوزارات و��ش�ركات التخلي�ص وال�رشكات
امل�شغل���ة للمنافذ ،و�رشكات نقل الب�ضائع والركاب
واخلط���وط الناقلة البحرية واجلوي���ة والربية  ،كما
�سيقوم هذا النظام على تزويد اجلمارك بالبيانات
والإح�صائيات والتقاري���ر التي تو�ضح حجم العمل
وم�ستوى احلرك���ة التجارية ب�ي�ن مملكة البحرين
ودول العامل.
و�أم���ا ب�ش�أن خدم���ة امل�سافرين ع�ب�ر املنافذ
اجلمركي���ة  ،فق���د حر�صت �شئ���ون اجلمارك على
انتهاج الأنظم���ة اجلمركية العاملي���ة مع الرتكيز
على ت�أمني �أمن احلدود ومنع دخول املمنوعات
والأخذ باالعتبار طبيعة املنفذ اجلمركي و�إجراءات
التفتي�ش املتبعة فيه .

م�رشوع التكامل االقت�صادي

احلر�ص على الإ�ستثمار
يف املوارد الب�رشية
عرب التدريب وتنمية
القدرات واملهارات

وعلى م�ستوى اخللي���ج العربي فقد وا�صلت
�شئون اجلم���ارك بالتعاون م���ع �إدارات وهيئات
اجلمارك ب���دول جمل�س التعاون القي���ام بدورها
الهام من اجل حتقي���ق الأهداف التي مت و�ضعها
عن���د ت�أ�سي����س االحت���اد اجلمرك���ي اخلليج���ي
يف ع���ام  2003وال���ذي ي�أتي �ضم���ن م�رشوع
التكام���ل االقت�صادي ب�ي�ن دول جمل�س التعاون
اخلليجي،حي���ث �شكل هذا االحت���اد �أحد الركائز
الأ�سا�سية لقيام ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،والذي ر�ؤي���ة البحرين االقت�صادية  2030من �أجل تعزيز
مت الإعالن عنها يف دي�سمرب عام 2007م.
مكانتها ك�سوق حرة تتوف���ر فيها جميع ال�ضمانات
كم���ا د�أبت �شئون اجلم���ارك مبملكة البحرين االقت�صادية لل��ش�ركات وامل�ؤ�س�سات الكربى ،والتي
عل���ى عق���د العديد م���ن الإتفاقي���ات اجلمركية جتد يف البحرين موقعاً وواقع���اً منا�سباً ملمار�سة
ر�سخت
ومذك���رات التفاه���م عل���ى امل�ست���وى الإقليمي �أن�شطتها التجارية الدولية ،خا�صة بعد �أن ّ
والعرب���ي وال���دويل ،خا�صة تلك الت���ي تخت�ص البحري���ن مكانتها كمركز مايل وم�رصيف رئي�س يف
بت�سهيل تدف���ق ال�سلع واخلدمات وتطوير العمل منطقة ال�رشق الأو�سط.
اجلمركي ،وذل���ك ح�سب متطلبات ومعايري منظمة
�إن الإجن���ازات الكبرية الت���ي حتققها �شئون
اجلم���ارك العاملية ،وم���ن �أهمه���ا توقيع مذكرة
تفاهم بني �شئ���ون اجلمارك و�سلط���ات اجلمارك اجلمارك ه���ي ثمرة من ثمرات التع���اون والتطوير
الأمريكية ،يف �إطار تنفيذ بن���ود اتفاقية التجارة والتحديث امل�ستم���ر والت�صدي جلميع التحديات
احلرة مع الواليات املتحدة الأمريكية والتي تتيح وامل�شكالت ب�إ�رشاف ودعم مبا�رش من الفريق الركن
فر�ص اال�ستثمار والتبادل التجاري بني الدولتني .مع���ايل ال�شيخ را�شد بن عب���داهلل �آل خليفة وزير

و�أم���ام هذا التح���دي الذي تفر�ض���ه معادلة
تعزيز الأمن وحماية احلدود م���ع تي�سري التجارة
م�ستقبل م�شـرق
امل�رشوع���ة ،فق���د جنح���ت �شئ���ون اجلمارك يف
تطبي���ق تل���ك املعادل���ة بف�ضل ما توف���ر لها من
�إن اله���دف ال���ذي ت�ضعه �شئ���ون اجلمارك
و�سائل ومعدات رقابية �سهلت يف عملية التفتي�ش ن�صب عينها هو دعم االقت�صاد وحماية الوطن من
اجلمركي الآمن دون تعطيل حلركة �سري الب�ضائع جه���ة ،واحلر�ص على ت�سهي���ل وان�سيابية احلركة
التجارية وازدهارها من جه���ة �أخرى ،لتتوافق مع
�أو امل�سافرين.

الداخلية ،و�إن املنظ���ور امل�ستقبلي هو اال�ستمرار
واملحافظة عل���ى دور مملكة البحرين الريادي يف
املنطقة ،كمركز دويل جتاري وا�ستثماري و�صناعي
رئي�س خلدم���ات تتطلب مفهوم���اً جمركياً حديثا،
تدعمه قيادة ر�شيدة حكيمة.
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حــــــوار
حاوره – النقيب وعد را�شد النجم:

تلعب �شعبة الأثر التابعة للإدارة العامة
للأم���ن واملتابع���ة ل�شئون اجلم���ارك دور ًا
فع���ا ًال يف من���ع تهريب املمنوع���ات مثل
املخدرات واملتفجرات والأ�سلحة وغريها من
املواد الهدام���ة للمجتمع والوطن ،ويبذل
القائمون على ه���ذه ال�شعبة جهود ًا كبرية
للإرتقاء بعملها وت�أديتها للمهام املنوطة بها
على �أكمل وجه.
ويتطور عم���ل ال�شعبة مبا يواكب �أحدث
التقني���ات العاملي���ة امل�ستخدم���ة يف هذا
املجال ،ويج���ري تزويدها ب�شكل دائم مبا
حتتاجه من عنا�رص ب�رشية ومعدات ودورات
تدريبية متكنها م���ن النهو�ض مب�س�ؤوليتها
كخط دفاع عن �أمن الوطن واملواطن.
ت�سهم ب�أكرث من  %80من امل�ضبوطات وزادت املوظفني واحلمالت بن�سبة %100

�شعبة الأثر يف �شئون اجلمارك ..جهود
حثيثة لتعزيز �أدائها مل�س�ؤوليتها كاملة
جملة «اجلمارك» �إلتقت م���ع املقدم الركن
وتعتم���د �شعبة جناح الأثر ب�شكل كبري على
�أحمد عبداهلل النعيمي ،القائم مبهام مدير �إدارة الكالب املدربة ،وقد مت رف���ع عدد هذه الكالب
العملي���ات والتقنيات اجلمركية ،وع���ادت باحلوار �إلى ال�ضع���ف ،م���ع �إخ�ضاعها ل���دورات تدريبية
التايل معه.
مكثفة.
ما هي الإجراءات امل�ستحدثة يف �شعبة

ما هـــي اخلطــة امل�ستقبلية لل�شعــبة

جناح الأثر؟

بهدف تطويرها والإرتقاء بها؟

لقد قمنا يف ال�شعبة بزي���ادة عدد احلمالت
التفتي�شي���ة جلمي���ع املناف���ذ اجلمركي���ة بن�سبة
 %100عم���ا كانت عليه �سابقاً ،وقد تزامن ذلك
�أي�ضاً مع م�ضاعف���ة �أعداد موظفي ال�شعبة ،وجرى
العم���ل على تكثيف التماري���ن التدريبية املعطاة
للموظفني من �أجل رف���ع درجة اليقظة واجلاهزية
لديهم.
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درج���ة احل�س االمن���ي لها ،كم���ا النن�سى تكثيف
ال���دورات التدريبي���ة للموظف�ي�ن م���ن �أجل رفع
كفاءتهم التدريبية وفقا لأعلى املعايري العاملية.
ما هي اح�صائيـة �ضبطيــــات ال�شعـبــــة
خالل عام 2015م..؟

بلغ جمموع ال�ضبطي���ات خالل العام املا�ضي
اخلط���ة امل�ستقبلي���ة لل�شعب���ة تتمحور حول (� )338ضبطية بن�سبة زيادة و�صلت لـ  %50عن
العدي���د من ال���ر�ؤى ،م���ن بينها �إن�ش���اء مبنى العام 2014م.
منوذج���ي متكامل يحتوي عل���ى جميع الأدوات
ما هي �أهم �ضبطية لعام 2015م؟
التقنية والتدريبية وجميع �إجراءات ال�سالمة العامة
�أه���م �ضبطي���ة ج���رى اكت�شافه���ا يف العام
للموظف�ي�ن وزي���ادة �أعدادهم� ،إ�ضاف���ة �إلى رفد
جمي���ع املنافذ اجلمركية بف���روع خا�صة لل�شعبة2015 ،م كان���ت بتاريخ � 18أغ�سط�س 2015م،
والتواجد امل�ستم���ر على مدار الـ � 24ساعة ،ورفع عندما مت �ضب���ط ( )738.93غراماً من احل�شي�ش

�إ�ضافة �إل���ى فر�ض احل�س الأمني للمنافذ اجلمركية
يف �ساحة تفتي�ش ال�سيارات يف املنفذ الربي.
ومـــا هــي �أكـــبـــر ق�ضيـــة �ضبطـــت يف ور�ؤي���ة امل�سافري���ن للكالب يف تل���ك املنافذ مما
ي�ؤدي �إلى تناقل الأخبار بني النا�س ،وهذا بدوره
املنافذ حتى الآن؟
يحد من عملي���ات التهريب اجلمرك���ي ،وتكثيف
بتاري���خ  17اغ�سط�س من عام 2009م مت احلم�ل�ات التفتي�شية الروتيني���ة وب�شكل ع�شوائي
�ضبط ( )34344غراماً من الهريوين و ( )1331ومفاجئ جلميع املنافذ اجلمركية.
غراماً من الأفيون يف ال�شحن الربي.
كم���ا �أن ال���دور الإعالمي مهم ج���داً ،حيث
ما هو دور ال�شعبة يف احلد من عمليات تتح���دث وتن�رش و�سائل الإع�ل�ام عن العديد من
التهريب اجلمركي؟
ال�ضبطيات التي مت اكت�شافها عن طريق الكالب.
دور ال�شعب���ة مه���م وفع���ال يف احل���د من
م���ا ه���و دور ���ش��ع��ب��ة ج��ن��اح الأث�����ر يف
عمليات التهري���ب اجلمركي ،فهي تتواجد ب�شكل
ال�ضبطيات؟
دائ���م وم�ستمر يف جمي���ع املناف���ذ اجلمركية،
وتق���وم بامل�س���ح االمني لها على م���دار ال�ساعة،
تلع���ب ال�شعب���ة دور مه���م يف ال�ضبطيات

الكالب لدى ال�شعبة
قادرة على �ضبط
جميع املواد املخدرة
واملتفجرة والأ�سلحة
والذخائر
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حــــــوار
للم���واد الأخرى التي ميكن تدري���ب الكالب على
اكت�ش���اف رائحتها فنذكر منه���ا على �سبيل املثال
ال احل�رص الك�شف ع���ن الأموال والعمل���ة املهربة،
وكذلك الك�شف عن املعادن الثمينة مثل الذهب
والأحج���ار الكرمية ،وعن روائ���ح الأ�شخا�ص حتت
الأنقا�ض يف الكوارث.
ما مدى تعاونكـــم مـــع �إدارة مكـافحة
املخدرات؟

هناك تعاون م�ستمر ودائم مع �إدارة مكافحة
املخدرات حيث يتم تبدي���ل العينات التدريبية
للم���واد املخدرة امل�ستخدم���ة يف تدريب الكالب
ب�ي�ن احل�ي�ن والآخر وا�ست�ل�ام امل���واد املخدرة
اجلديدة م���ن قبله���م ،ونلقى منه���م التعاون
الطيب مبثل تلك الأمور ،كما �أنه قد مت التن�سيق
معه���م لإعط���اء حما��ض�رات توعوي���ة ومتخ�ص�صة
ملوظفي ال�شعبة بخ�صو�ص جمال اخت�صا�صهم من
قبل املعنيني هناك.
�أال تدمن كالب التفتي�ش املخدرات التي
ت�شمها ب�شكل دائم؟

الكالب ت�شت���م رائحة املخ���درات وال تدمن
عليه���ا لأنه ي�ش�ت�رط يف الإدمان دخ���ول املواد
املخ���درة �إلى اجل�سم ،والكلب ي�شتم الرائحة فقط
وال تدخ���ل �إلى ج�سمه ،علم���اً �أن املواد املخدرة
التي يتدرب الكلب عليها تكون خمب�أه يف معدات
خا�صة.
وه����ل مت��ي��ز ك��ل�اب الأث�����ر ب�ي�ن �أن�����واع
املخدرات؟

تكثيف التمارين
التدريبية املعطاة
للموظفني لرفع
م�ستوى يقظتهم
وجاهزيتهم
26
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ال���كالب ت�ستطي���ع متيي���ز الروائ���ح ،حيث
ت�ستطيع متييز �أك�ث�ر من رائحة يف الوقت نف�سه
الت���ي مت احباطها �سابقاً ،حي���ث �أن ن�صيبها من نظ���ر ًا لإحتواء �أنفها على �أكرث م���ن ( )250خلية
ال�ضبطيات التي مت اكت�شافها بن�سبة ترتاوح بني �شمية ،وت�ستطي���ع �إدراك روائح املخدرات التي
مت تدريبه���ا عليه���ا مادة تلو الأخ���رى يف مراحل
� 80إلى  %90م���ن املجموع العام لل�ضبطيات،
الت�أ�سي����س حتى يت���م اتقانها من قب���ل الكالب،
ومبعدل � 50ضبطية �شهرياً.
وت�ستطيع �أي�ض���ا الو�صول �إليه���ا من بني جميع
ما هي املمنوعات التي ت�ضبطها كالب الروائح.
الأثر غري املخدرات واملتفجرات؟

جماالت ا�ستخدام الكالب كثرية ومتنوعة� ،أما
بالن�سبة للكالب يف ال�شعبة ف�إنها ت�ستطيع �ضبط
جميع املواد املخدرة واملواد املتفجرة والأ�سلحة
والذخائر وما يتعلق بها م���ن روائح� ،أما بالن�سبة

وما هي معايري وموا�صفات املدربني؟

هناك معاي�ي�ر وموا�صفات خا�ص���ة للمدربني
منه���ا املي���ول والرغبة يف التعامل م���ع الكالب،
و�أي�ضاً الذكاء و�رسعة البديهة وال�صرب وقوة التحمل
وال�شجاعة وقوة ال�شخ�صية.

ما هي �أنـــــواع الكـــالب امل�ستخدمة
لديكم وهــل تقلل التقنيات احلديثة
من �أهمية كالب الأثر؟

ال�أعتقد التقني���ات احلديثة تقلل من �أهمية
كالب الأث���ر لأن دوره���ا مه���م وم�سان���د للعن�رص
الب��ش�ري ،فهي ت�ستطي���ع الو�صول �إل���ى �أماكن
�صعب���ة ال ت�ستطي���ع الأجهزة والعن��ص�ر الب�رشي
الو�صول �إليها.
�أما عن �أه���م �أنواع كالب الأث���ر امل�ستخدمة
لدى ال�شعبة فهي كل���ب �سبنجر �سبنيول وبلجم
�شربد ،والبرادوروجريمن �شربد وجريمن بوينرت.
متى يحال الكلب �إلى التقاعد؟

يح���ال الكلب ال���ى التعاق���د حينما يرتاجع
م�ست���وى �أداءه وي�صبح غري قادر على اال�ستجابة
للتدريب���ات املعط���اة �إلـي���ه وغـ�ي�ر ق���ادر على
�أداء امله���ام املطلوب���ة من���ه مبوجب �إق���رار مــن
املخت�صــني ،وكذلك عن���د تعر�ض الكلب ملر�ض
ي�ؤثر على �صحته و�أدائه يف �إجناز املهام املطلوبة
من���ه وذلك مبوجــ���ب تقريــ���ر طب���ي ،والعمــر
الت�شغـــيلي املقرر للكلب يرتاوح بني � 9إلى 10
�سنوات.
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توقع زيادة حركة الب�ضائع  % 100عند �إن�شائه

ج�سـر امللك حمد يعزز التكامل
التام بني البحرين وال�سعودية
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قطاع الأعمال البحريني
وال�سعودي يرتقب
وينظر باهتمام بالغ
مل�رشوع ج�رس امللك حمد
وي�ساعد منطق����ة اخلليج العربي لتكون منطقة
مهي�����أة اقت�صادي����اً ذات ثق����ل دويل على غرار
املناطق االقت�صادية الكربى حول العامل.
و�أك����د م�س�ؤولون يف غرفة جت����ارة و�صناعة
البحرين ،وكذلك يف الغرفة التجارية ال�صناعية
يف الدم����ام� ،أن قطاع الأعم����ال لدى اجلانبني
ينظ����ر وباهتم����ام وتقدير مل���ش�روع �إن�شاء ج�رس
امللك حم����د ،مل����ا ينط����وي عليه م����ن �أبعاد
�إقت�صادية وجتارية و�إجتماعية ،وت�أثريات �إيجابية
عديدة عل����ى العالقات الثنائية بني ال�سعودية
والبحرين.
واعت��ب�روا امل�رشوع خط����وة مهم����ة لتعزيز
التكام����ل الإقت�ص����ادي اخلليج����ي� ،إ�ضاف����ة �إلى
م�ساهمت����ه يف تقليل ال�ضغ����ط الكبري على ج�رس
املل����ك فهد ،الذي يعرب من خالله ما يزيد على
� 25ألف �سيارة يف الأيام العادية ،فيما يرتفع
الرقم يف �أيام العطل والإجازات.
ومن املرتقب �أن يحدث م�رشوع ج�رس امللك
حمد عن �إكماله طفرة جتارية وا�ستثمارية ال �سابق
لها ب��ي�ن البلدين ال�شقيق��ي�ن من جهة ،وبني
دول جمل�س التعاون اخلليجي من جهة ثانية،
و�أن يفت����ح �آفاق����اً �أرحب لالقت�ص����اد البحريني،
خا�صة و�أنه يجري احلدي����ث عن متديد �أنابيب
غ����از و�سك����ة احلدي����د اخلليجي����ة وغريه����ا من
امل�شاريع احليوية.
كان للإعالن عن ب����دء اخلطوات التنفيذية التام ب��ي�ن البحري����ن وال�سعودي����ة من جهة،

لإقامة ج�رس امللك حمد ال����ذي يربط اململكتني
ال�شقيقت��ي�ن ،البحري����ن وال�سعودي����ة ،وق����ع

وحتقيق االحتاد اخلليج����ي املن�شود من جهة
�أخرى .ومن �ش�أن اجل�رس اجلديد حتويل منطقة

�إيجابي كبري لدى مواطني اململكتني ،وخا�صة اخللي����ج العرب����ي �إلى �سوق م�شرتك����ة حقيقية

ومن �ش�أن اجل�رس اجلدي����د م�ضاعفة احلركة
التجارية وال�سياحية وتدفقات ر�ؤو�س الأموال بني
البلدي����ن بف�ضل ان�سيابية اخلدم����ات املقدمة،
�إ�ضاف����ة �إلى توف��ي�ر حل �شام����ل ونهائي ملا بات
يعرف بتكد�س ال�شاحنات على ج�رس امللك فهد.

�رشيح����ة التج����ار وال�صناعيني ورج����ال الأعمال ،ومتداخلة ،ت�شبه ال����ى حد كبري جتربة االحتاد
وي�شكل ج�رس امللك حمد خطوة مهمة ت�صب
واعتربوه خطوة مهمة على طريق تعزيز التكامل االوروب����ي يف التكامل االقت�ص����ادي والتجاري ،يف �صالح االقت�صادين البحريني وال�سعودي،
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طفرة جتارية
وا�ستثمارية ال �سابق
لها بني البحرين
وال�سعودية عند اجناز
امل�رشوع
وميكن تخ�صي�����ص �أحد اجل�رسين الرابطني
بني البحرين وال�سعودية للخدمات اللوج�ستية
والتجاري����ة وحركة ال�شاحنات ،فيما يخ�ص�ص الآخر
لنقل امل�سافرين وال�سيارات اخلا�صة والنقل العام.
وت�س����ود حالة من التف����ا�ؤل الكبري ب�أن يوفر
اجل�رس اجلديد ا�ستثمارات �أكرب لل�سوق املحلي،
خا�صة و�أن طموحات رجال االعمال والتجار ال تقف
عند ج���س�ر امللك حمد فقط ،ب����ل تتعداه الى
مق��ت�رح �إن�شاء خط مالحة بح����ري بني البلدين
ال�شقيقني.
وي�ؤكد م�رشوع اجل�رس اجلديد على املكانة
الرا�سخة ململكة البحري����ن �ضمن منظومة جمل�س
التع����اون اخلليج����ي ،كم����ا ي�ؤكد عل����ى �أهمية
البحري����ن �إقت�صادياً و�إجتماعي����اً و�سيا�سياً وامنياً
بالن�سب����ة للمملكة العربي����ة ال�سعودية على وجه
اخل�صو�ص وجمل�����س التع����اون اخلليجي ب�صفة
عام����ة ،كما ويعزز من ق����درة البحرين وتواجدها
يف منظوم����ة دول جمل�س التع����اون اخلليجي،
و�سيزي����د م����ن ثقله����ا الإقت�ص����ادي والتج����اري
واال�ستثماري.
يف م�سع����ى ج����اد حلماي����ة البلدين م����ن �أية
عراقي����ل م�ستقبلي����ة على ال�صعي����د اللوج�ستي
واالقت�ص����ادي ،ويع����زز م����ن ان�سيابي����ة انتقال
الب�ضائع وامل�سافرين ،وي�أتي كم�رشوع �سباقًا يف
خلق تكامل خليجي اقت�ص����ادي بحلة جديدة،
وتكوي����ن كي����ان اقت�ص����ادي �شبي����ه باالحتاد
الأوروب����ي .وتنب����ع �أهمية اجل���س�ر اجلديد من
كون البحرين تعد البوابة الرئي�سة لل�سعودية،
ومتى تك����ون اخلدمات اللوج�ستية متكاملة ف�إنها
�ستجذب ر�ؤو�����س الأموال الأجنبي����ة والتدفقات
اال�ستثماري����ة وم�ساهمني جدد من خمتلف �أنحاء

 30الجمـــــــارك

واملتاب����ع للتط����ورات االقت�صادي����ة خ��ل�ال
� 10سنوات املا�ضية يوق����ن ب�أن ت�ضاعف حجم
التبادل التجاري وحركة امل�سافرين بني البحرين
وال�سعودية يحتم ايج����اد �صيغ بديلة ورديفة
للج�رس احلايل ال����ذي جتاوز طاقته اال�ستيعابية،
فيما من املتوق����ع �أن ي�ستخدم اجل�رس اجلديد
لرتكيب خط �سكك احلديد اخلليجية بت�صاميمه
الهند�سي����ة املتطورة .كما �أن����ه من املتوقع ان
العامل ،وذلك ي�شكل اجل�رس �إ�ضافة نوعية لعملية يربط اجل�رس اجلدي����د كل من منطقة خليفة بن
ت�سويق مملك����ة البحرين كمنطق����ة عمل حيوية �سلمان ال�صناعية ومدينة اجلبيل ال�صناعية مرور ًا
و�صديقة جلميع امل�ستثمرين.
مبدينة الدمام وتوابعها.

البحرين بوابة رئي�سة
لل�سعودية واجل�رس
اجلديد يعزز من جاذبية
ال�سوق ال�سعودي

ومن املتوقع �أي�ض����ا �أن يكون ج�رس امللك
حمد جمهز ًا بكل االمكانيات التي جتعل انتقال
ال�سلع وامل�سافرين تتم بطريقة مي�رسة و�رسيعة
نظ����ر ًا لرتاك����م اخلربات من جترب����ة ج�رس امللك
فهد ،لك����ن م����ن امل�ستبعد �أن يقل����ل اجل�رس
اجلديد من �أهمية اجل�رس احلايل ،حيث �سيكون
مكم ًال له وم�ساعد ًا يف ان�سيابية حركة امل�سافرين
لت�صل ال����ى � 120ألف م�سافر ينتقلون يومياً عرب
اجل�رسين.
وهناك من رجال الأعمال من يقول �إنه البد
�أن يخدم اجل�رسين اجلميع من جتار وم�سافرين
و�شاحن����ات ومركب����ات خا�ص����ة ،ويقدمان جميع
�أن����واع احلركة التجاري����ة وال�سياحية خا�صة �أنهم
ينطلقون من نق����اط متباعدة يف كال البلدين،
فاجل�رس احل����ايل يخدم احلركة �إل����ى دولة قطر
والعا�صمة الريا�ض ،بينما اجل�رس اجلديد �سينقل
احلركة يف اجتاه �شمال ال�سعودية والبحرين.
ويف داخل البحرين من املتوقع �أن يكون
�س��ي�ر اجل�رس اجلديد رابطاً ب��ي�ن اخلط الدائري
للمحرق الك��ب�رى منطلقاً من مين����اء خليفة يف
احلد مرور ًا مبدينة �سلمان ال�صناعية وجزر �أمواج
وديار املحرق ،متجه����اً �إلى �شمال مدينة املنامة
لريب����ط املرف�أ املايل مع املدينة ال�شمالية متجهاً
�إلى ال�سعودية ،مم����ا �سي�سهم يف تعزيز �شبكة
الط����رق البحريني����ة وينقل احلرك����ة من داخل
املدن �إلى خارجها.
وجل�رس املل����ك حمد �أثر خا�����ص على تعزيز
اال�ستثم����ارات ال�صناعية يف املناط����ق ال�صناعية
من خ��ل�ال املزيد م����ن امل�صان����ع وامل�ؤ�س�سات
اخلدماتية.

وللج�رس �أهمية جوهرية يف فتح �آفاق وا�سعة والغاز وتوليد الطاقة ،خا�ص����ة و�أن موقع �شمال
للتكامل االقت�ص����ادي وبالأخ�ص يف جمال النفط البحرين قريب من حقل البرتول امل�شرتك بني
ال�سعودية والبحرين ،و�سيكون له وقع �إيجابي
م����ن ناحية الفر�����ص اال�ستثماري����ة امل�شرتكة يف
جم����االت التنقيب وتكرير النف����ط واال�ستك�شافات
البرتولية ،وتعزيز ذلك ب�صناعة البرتوكيماويات
وتعزيز �إنتاج الطاقة ،مع �إمكانية مد �أنابيب غاز
على طول اجل�رس ،موفرة بذلك الغاز ذو الأهمية
البالغ����ة للإقت�صاد البحريني� ،سواء من ال�شقيقة
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة �أو دول جمل�س
التعاون �أو من خارج منطقة اخلليج العربي.

ج�رس امللك فهد جتاوز
طاقته اال�ستيعابية
واحلاجة ملحة لرابط
جديد بني البحرين
وال�سعودية

ومن املتوقع �أن ي�ساهم اجل�رس اجلديد يف
م�ضاعفة التبادل التجاري وحركة امل�سافرين بني
البلدين ال�شقيقني بن�سبة  ،%100خا�صة و�أنه
من �أبرز القطاعات امل�ستفيدة من اجل�رس اجلديد
ال�سل����ع امل�صنع����ة وال�سل����ع اال�ستهالكية التي
�ست�صل يف وق����ت �أقرب ،ولكن الن�شاط ال�صناعي
�سيزيد وله ت�أث��ي�ر �إيجابي على احلركة التجارية
واال�ستهالكية ،كما يح����دث فارقاً �شا�سعاً بحجم
اال�ستثم����ارات الداخلة لل�س����وق املحلية ،ناهيك
عن احلركة ال�سياحية املتعاظمة بني اجلانبني
بف�ضل اجل�رس الثاين.
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الدراسات والبحوث
امل�ست�شار�صالح حممد اخلراب�شة
�شئون اجلمارك

مع تزايد املعامالت التجارية بني
الدول ،واخت�ل�اف القواع���د القانونية
وامل�صطلحات التجارية املطبقة يف دول
العامل ،ن�ش�أت احلاجة �إلى و�ضع قانون
جت���اري بني ال���دول يوح���د القواعد
القانوني���ة الت���ي حتك���م املعام�ل�ات
التجارية بني الدول ويف�رس م�صطلحات
التجارة الدولية.
وق���د �أ�ص���درت الغرف���ة التجاري���ة
الدولي���ة International Chamber
 of Commerceجمموعة من التعاريف
وامل�صطلح���ات امل�ستخدمة يف التجارة
الدولي���ة لتفادي االختالف يف التف�سري
ب�ي�ن دول الع���امل املختلف���ة ،وق���د
ُعرفت ه���ذه القواع���د ب�إ�س���م قواعد
الأنكوتريم���ز  INCOTERMSوه���ي
اخت�صار ًا للم�صطلح International
.Commercial Terms

قواعد وم�صطلحات التجارة الدولية

« الأنكوتريم»

ونتطرق لبع�ض امل�صطلحات املهمة املتداولة

يف التجارة الدولية ملا له���ا من �أهمية يف عملية
تدقيق البيانات اجلمركية وم���ا يتعلق بالوثائق

CIF) Cost, fright and insurance):

ويعترب عقد الت�سلي���م �سيف من �أهم �أنواع

عقود الت�صدير وهو ي�ستخدم على نطاق وا�سع

املرفقة بها لغايات الو�صول �إلى القيمة التي يجب وب�شكل متك���رر �أكرث من غرية من عقود الت�صدير
ا�ستيفاء ال�رضيبة اجلمركية عنها و�أهمها ما يلي:
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لأغرا����ض ال�شحن البح���ري ،ومبوجب هذا العقد

امل�ست�شار�صالح اخلراب�شة

يتحم���ل البائع التزامات �إ�ضافي���ة وينعك�س هذا
يف ال�سعر ،ويو�صف ه���ذا العقد با�سم «عقد»
بيع م�ستندات ال�شح���ن لأن امل�ستندات تلعب
دور ًا رئي�سياً في���ه ويتحمل البائع جميع تبعات
وم�صاريف ا�ست�ص���دار تراخي�ص ت�صدي���ر الب�ضاعة
والإجراءات اجلمركية و�شح���ن الب�ضاعة والت�أمني
على الب�ضاع���ة ل�صالح امل�شرتي وتت�ضمن بولي�صة
ال�شح���ن �أو �إذن الت�سليم وبولي�ص���ة الت�أمني �أو
�شهادة الت�أمني.
(FOP) Free On Board

وه���و ت�سليم الب�ضاع���ة على ظه���ر ال�سفينة
يف مين���اء الت�صدي���ر ويتحم���ل البائ���ع كل

امل�صاري���ف والتبعات حتى حلظ���ة التحميل على ال�سفينة يف ميناء الت�صدير �إلى الناقل ،ويتعاقد
ال�سفينة،ويعن���ي ذل���ك �أن البائ���ع يتحرر من مع الناقل على نقل الب�ضاعة �إلى ميناء الو�صول.
التزاماته مبجرد ت�سليم الب�ضاعة يف ميناء الت�صدير
(EXW) Ex WORK
على ظهر ال�سفينة التي حددها امل�شرتي.
ويف ه���ذه احلال���ة يلت���زم البائ���ع بتوريد
(CFR) Cost and Fright
الب�ضاع���ة طبقاً للعق���د وتقدمي �شه���ادة تفيد
وهو ت�سلي���م الب�ضاعة خال�ص���ة �أجرة ال�شحن
مطابقة الب�ضاعة للعقد،و�إر�سال الفاتورة التجارية،
يف مين���اء الو�صول يتحمل البائ���ع على نفقته
وي�ساعد يف �إ�ص���دار الرتاخي�ص واالعتماد و�إنهاء
وحت���ت م�سئوليت���ه تكاليف ا�ست�ص���دار ترخي�ص
ت�صدير الب�ضاعة و�أية اعتماد ر�سمية �أخرى ،ويقوم الإج���راءات الالزم���ة لت�صدير الب�ضاع���ة وال يكون
بجمي���ع الإج���راءات اجلمركية الالزم���ة لت�صدير م�سئو ًال عن عقد الت�أمني وعقد النقل وال يتحمل
الب�ضاعة ،وكذلك يتحمل نفقات نقل الب�ضاعة �إلى �أي التزامات من حلظة و�ضع الب�ضاعة حتت ت�رصف
ميناء الو�صول ،ويقوم بت�سليم الب�ضاعة على ظهر امل�شرتي.
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(FCA) – FREECARRIER
وم�صاري���ف ال�شحن والتفري���غ وجميع الإجراءات
يلتزم البائع بتوري���د الب�ضاعة طبقاً للعقد الالزمة لت�صدير الب�ضاعة.
وتقدمي �شهادة املطابقة و�إر�سال الفاتورة التجارية
( )CIPت�سلي��م الب�ضاع��ة يف م��كان
( )DAFت�سلي��م الب�ضاع��ة خال�ص��ة
ويتحم���ل على م�سئوليته تكالي���ف ا�ستخراج �أي الو�صول خال�صة �أجرة النقل والت�أمني :
جمي��ع التكالي��ف والر�سوم عن��د حدود
ويلتزم البائع هنا بجميع االلتزامات الواردة دولة امل�شرتي :
ترخي����ص للت�صدي���ر وغ�ي�ر ذلك م���ن ا�ست�صدار
يعن���ى هذا العق���د �أن البائ���ع يتحرر من
الرتاخي����ص الر�سمية و�إنهاء الإج���راءات اجلمركية يف عق���د ت�سليم الب�ضاع���ة �إلى الناق���ل خال�صة
لت�صدي���ر الب�ضاع���ة ،وال يتحم���ل يف هذه احلالة يف م���كان الو�صول مع التزام���ه بالت�أمني ل�صالح جمي���ع التزامات���ه حلظ���ة ت�سلي���م الب�ضاعة �إلى
البائع الت�أم�ي�ن وعقد النق���ل اخلارجي وي�سلم امل�شرتي ،ويق���وم بت�سليم امل�ش�ت�ري ب�شهادة امل�ش�ت�رى قب���ل دخ���ول الب�ضاعة �إل���ى املنطقة
الب�ضاع���ة بو�ضعها يف عهدة الناق���ل �أو متعهد الت�أمني �أو ب�أي دليل يب�ي�ن قيامه بتوفري غطاء اجلمركي���ة على ح���دود الدولة املتف���ق عليها،
ال�شحن يف املكان واملوعد املتفق عليه.
ويتحم���ل البائع جمي���ع التبع���ات وامل�صاريف
ت�أميني.
()FASت�سليم الب�ضاعة على ر�صيف الالزمة لت�صدير الب�ضاعة حتى نقطة ت�سليمها ،مبا
( )CPTت�سلي��م الب�ضاعة �إلى الناقل
يف ذلك م�صاريف النقل.
خال�صة �أجرة النقل يف مكان الو�صول :
ميناء الت�صدير:

البائ���ع جميع التبع���ات حتى حلظ���ة ت�سليم
الب�ضاعة بجوار ال�سفينة.

ويلتزم البائع بت�سلي���م الب�ضاعة يف مكان
الو�صول املتفق علي���ه ويتحمل جميع امل�صاريف
حتى حلظ���ة ت�سليم الب�ضاعة ،مبا فيه �أجرة النقل
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وتنح��ص�ر م�سئولي���ة البائ���ع يف ت�سلي���م
الب�ضاعة مطابقة بجان���ب ال�سفينة التي يحددها
امل�شرتي ،و�إر�سال الفاتورة �إلى امل�شرتي ويتحمل

( )DESت�سلي��م الب�ضاع��ة م��ن ظه��ر
ال�سفينة يف ميناء الو�صول :

مبوجب ه���ذا العق���د يتعهد البائ���ع ب�أن

يتخ���ذ �إجراءات الت�سليم يف ميناء و�صول حمدد
باال�سم والنتقل امللكية حتى يتم ذلك ،وتكون
الب�ضائع حت���ت م�سئولية البائع خ�ل�ال الرحلة.
يتحمل البائع جمي���ع التبعات وامل�صاريف
وترج���ع �أهمي���ة التفري���ق بني عق���د «�سيف» املتعلق���ة بالب�ضاع���ة مبا يف ذلك �أج���رة النقل،
وعقد الت�سلي���م من ظهر ال�سفينة  DESيف �أن حتى حلظة ت�سليمها يف م���كان الو�صول املتفق
امل�شرتى يف العقد الأخري يدفع قيمة الب�ضائع عليه فيما ع���دا الر�س���وم وامل�صاري���ف املتعلقة
نف�سها ولي�س امل�ستندات.
با�سترياد الب�ضاعة ،وعقد الت�أمني على الب�ضاعة،
( )DEQت�ســــلي��م البــ�ضاعـــ��ة على
ويزود البائع امل�شرتى ب�أم���ر ا�ستالم الب�ضاعة �أو
ً
ر�صيف مين��اء الو�صول خال�ص��ة الر�سوم
م�ستند النقل املعتاد �أو كليهما.
( )DDUت�ســلي��م الب�ضــاع��ة غــ�ير
خال�صة الر�سوم يف جهة الو�صول :

وال�ضرائب وامل�صاريف:

( )DDPت�سلي��م الب�ضاع��ة خال�ص��ة
الر�سوم اجلمركية :

يلتزم البائع بجميع االلتزامات الواردة يف
عقد  ،DESبالإ�ضافة �إلى حتمل جميع الر�سوم
يتحمل البائع جميع التزامات عقد DDU
اجلمركي���ة وال�رضائب وغري ذلك من الر�سوم التي
ُتدفع على ا�ست�ي�راد الب�ضائع ،ويتم الت�سليم م�ضاف���اً �إليها جميع الر�س���وم اجلمركية وال�رضائب
والر�سوم املفرو�ضة على ا�سترياد الب�ضاعة.
يف ر�صيف ميناء الو�صول املتفق عليه.
ويف اجلدول املبني تق�سيمات بني التزامات كل من البائع وامل�شرتي
النقل
(البحري
 /اجلوي)
�إلى ميناء
اال�سترياد

التحميل
على احلاوية
يف ميناء
الت�صدير

تفريغ
ال�شاحنات
يف ميناء
الت�صدير

النقل
�إلى ميناء
الت�صدير

الت�رصيح
اجلمركي
لل�صادرات

م�صطلح
التجارة
الدولية

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

EXW

امل�شرتي

البائع

البائع

FCA

البائع

البائع

FAS

البائع

FOB
CPT

ال�رضائب
على
الواردات

التخلي�ص
اجلمركي
على
الواردات

النقل �إلى
املكان
املق�صود

التحميل على
ال�شاحنات
يف ميناء
اال�سترياد

التفريغ
يف ميناء
اال�سترياد

الت�أمني

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي \
البائع

البائع

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي \
البائع

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

)CFR(CNF

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

CIF

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

امل�شرتي \
البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

CIP

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

DAT

امل�شرتي

امل�شرتي

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

DAP

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

البائع

DDP

املرجع
غرفة التجارة الدولية ()International Chamber of Commerce

كتاب العقود التجارية الدولية
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متــــابعــــــــات

طريقة GEMBA

الواقع احلقيقي– املوظفون
احلقيقيون –املكان احلقيقي
�إعداد�:إبراهيــــــم را�شــــــد �سنــــــد
القائم ب�أعمال رئي�س ق�سم DHL

م���اذا تعني كلم���ة  : GEMBAه���ي م�صطلح ياباين وتعن���ي «املكان
احلقيق���ي» والواقع احلقيق���ي ،واملوظفون احلقيقي���ون� ،أو يف �سياقنا نحن:
املنطق���ة املحيطة باخل���ط الأمامي لأي منفذ جمرك���ي� .أن التوجه ال�ضمني الذي
نعنيه يف ذل���ك هو �أن جميع املديرين على كاف���ة امل�ستويات يتعني عليهم
االجتهاد يف الو�صول �إلىالإنطباعات الأولى والدراية بامل�شاكل من خالل النظر �إلى
احلقائق من من�ش�أها بد ًال من االعتماد فقط على التقارير �أو �آراء املوظفني الآخرين.
�إبراهيــــــم �سنــــــد
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يعترب ال�سري على طريقة � GEMBAأ�سلوباً
م���ن �أ�ساليب الإدارة اخلا�صة بـ First Choice
وامل�شت���ق من مفه���وم ال�سال�س���ة ( )Leanو�إن
تطبي���ق فل�سف���ة  GEMBAواالعتم���اد على
�إج���راء طرق  GEMBAب�ش���كل منتظم ميكن
للمديري���ن من حتقيق «مب���د�أ ابحث بنف�سي»
وال���ذي ي�ؤدي �إلى التح�سني امل�ستمر يف جمالت
عملهم وهو ما ينتج عنه �أداء عايل امل�ستوى.

على جميع امل�س�ؤولني
تفقد �سري العمل
بنف�سهم بدل االعتماد
على تقارير املوظفني

�إن طرق  GEMBAاملالئمة والفعالة هي العمل) كم���ا �أن جتديد الزي���ارة لنف�س العملية
تلك الت���ي حتدث ب�شكل منتظ���م وتهدف �إلى
م�ستخدم���اً مو�ضوع حمل تركي���ز خمتلف وقيامك
مراع���اة املعايري التى مت بنا�ؤه���ا وفقاً ملتطلبات
بالتحق���ق من مدى تقدم الأم���ور التي الحظتها
عمالئن���ا حتى نفه���م «كيف يج���ب �أن يكون
وناق�شتها يف املرة الأخ�ي�رة يجب �أن يكون �أمر ًا
الأم���ر» ،وحتدث طريق���ة  GEMBAاحلقيقة
روتينياً بالن�سبة �إليك.
كخطوة ثانية قا�ص���دة بذلك التحقق من «كيف
وفيما بع���د اجلولة ق���م بتخلي�ص نتائجك
هو الأمر بالفعل» وحم���ددة الفجوات املوجودة
بني الواقع واملعي���ار ومتفهمة للأ�سباب اجلذرية وتوثيقها فور ًا عقب اجلول���ة ودائماً قم بتدوين
وراء تل���ك الفج���وات ،ويف نهاي���ة املطاف يتم
حتدي���د �إج���راءات التح�س�ي�ن وتنفيذها ويتم
حتديث املعايري.

املالحظات ،والت�أثري ،والأ�سباب اجلذرية املحتملة،
و�أفكار التح�سني واخلطوات املقبلة.
ثم �أعمل على تقي���م النتائج مبا�رشة عقب
ال�سري عل���ى طريقة  GEMBAوقم مب�شاركة ما
تعلمته ،وحدد �إج���راءات املتابعة و�ضع جدو ًال
زمنياً لها لت�ضمن �أن امل�شاكل التى مت حتديدها
�سوف يت���م ت�سليط ال�ضوء عليه���ا يف �أقرب وقت
ممكن ،وت�أكد من املوارد التي تعتمد عليها يف
ح���ل امل�شاكل ،وتابع ما حدث من تقدم لتت�أكد
م���ن �أن امل�شاكل ق���د مت حله���ا يف �أقرب وقت
ممك���ن� .إن طريق���ة  GEMBAال تعد مبثابة
منهجي���ة جدي���دة ذات طفرة� ،إمن���ا هي طريقة
تبنى على ما ينبغي عليك القيام به بالفطرة كل
يوم ،كون���ك مدير تت�سم بالكفاءة� ،أنها بب�ساطة
طريقة لأخ���ذ الأمر و�إعادة تكوين���ه للو�صول الى
نتائج قيا�سية.

دائرة عمل طريقة GEMBA

�إن جمرد ال�سري بدون نية وا�ضحة لن يعود
علي���ك بالنفع يف �أي �ش���ي ،حيث �أن حتديد
مو�ض���وع معني للرتكيز عليه ه���و �أمر ًا�أ�سا�سياً يف
كل جولة� ،أبد ْا بالتفكري ح���ول م�شاكل العمل �أو
�أوجه التح�سني التى ترغب يف التحقق منها ،ثم
حولها الى مو�ضوعات حمل الرتكيز.
�أن القي���ام بجولة تفقدي���ة ال يعد ممار�سة
حتدث مرة واحدة ،حيث �أنه من املهم �أن حتدد
يف تقوميك فرتة زمنية منتظمة (على نحو مثايل
ال يتع�ي�ن �أن تكون يف نف����س التوقيت بحيث
تتمكن من ر�ؤية مراح���ل خمتلفة من طريقة �سري

 GEMBAطريقة لأخذ
الأمر و�إعادة تكوينه
للو�صول الى نتائج
قيا�سية
الجمـــــــارك

37

متــــابعــــــــات

القيادة بالذكاء العاطفي

�سبعة �صفات
للقائد الناجح القادر على االجناز
�إميان �سيد مو�سى احللواجي
ُيعرف الذكـــاء العاطــفـي ب�أنـــه القدرة على
�إدارة املوارد املالية
التعرف على �شعورنا ال�شخ�صي و�شعور الآخرين،
عندما تفكر يف القائد املثايل ما الذي وذلك لتحفيز �أنف�سنا ،ولإدارة عاطفتنا ب�شكـل
يخطر ببالك؟
�سلـيم يف عالقتنا مع الآخرين ،حيث ي�شكل
قد تفكر ب�شخ�ص ال يدع الأمور تخرج عن الذكاء العاطفي �أحد املتغريات الأ�سا�سية والتي
ال�سيطرة مهما كانت امل�شاكل التي تواجهه� ،أخذت يف الربوز ك�أحد ال�صفات اجلوهرية للقيادة
�أو �سيدة لها كامل الثقة بفريقها ،تن�صت لهم الإدارية.
وي�سهل عليهم التوا�صل معها� ،شخ�صية تتخذ
ووفقاً لـلدرا�سات القائمـــة ميـــثل الـــذكاء
القرارات بعناية فائقة .هذه ال�صفات ال�شخ�صية العاطفي  %85من �أ�سبـــاب الأداء املرتفــــع
من املميزات ل�شخ�ص له ذكاء عاطفي مرتفع.
للأفراد القياديني ،وذكروا كذلك ت�أثري الذكاء
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�إميان احللواجي

العاطفي على الأداء امل�ؤ�س�سي ،و�أنه با�ستخدام
الذكاء العاطفي ميكن م�ضاعفة �إنتاجية املوظفني
يف بع�ض الأدوار التي يقومون بها.
�إن انخفا�ض الذكاء العاطفي يجلب للأفراد
ال�شعور ال�سلبي كاخلوف والغ�ضب والعدوانية،
وهذا بدوره ي�ؤدى �إلى ا�ستهالك قوة هائلة من
طاقة الأفراد وانخفا�ض الروح املعنوية والغياب
عن العمل وال�شعور بال�شفقة ،وي�ؤدي �أي�ضا �إلى
�سد الطريق يف وجه العمل التعاوين البناء،
فالعاطفة الإيجابية تزودنا بال�شك بطاقة ايجابية
والتي تخلق بدورها قوة ايجابية� ،أما العاطفة
ال�سلبية فتخلق طاقة �سلبية ،كما �أن القدرة على
التعامل مع العواطف وامل�شاعر ميكن �أن ت�ساهم
يف كيفية التعامل مع احتياجات الأفراد وكيفية
حتفيزهم بفاعلية.
هل �أنت قائد �إداري ذو ذكاء عاطفي؟

بالن�سـبة للقادة ي�شــكل التمتــع بالــذكاء
العاطفي �رضورة للنجاح ،فمن �سيحقق جناحاً
�أكرب يف نظرك :قائد ي�رصخ يف وجه فريقه كلما
واجهته ال�ضغوطات �أم قائد يبقي انفعاالته حتت
ال�سيطرة ويحل م�شاكله بب�ساطة؟
يكون القائد ذكياً �إذا كان �أكرث والء والتزاماً
للمنظمة التي يعمل فيها ،و�أكرث�سعادة يف
عمله ،وذو �أداء �أف�ضل يف العمل  ،ولديه القدرة
على ا�ستخدام الذكاء الذي يتمتع به لتح�سني
ورفع م�ستوى اتخاذ القرار ،وقادرعلى �إدخال
ال�سعادة والبهجة والثقة والتعاون بني موظفيه
من خالل عالقته ال�شخ�صية.
وميكن �أن يكون القائد ذكي عاطفياً من
خالل توافرال�صفات التالية فيه:
 –1الوعي والتنظيم الذاتي� :أدرك ذاتك
وا�ستفد من الوقت امل�ستقطع ،فعادة القائد
الفعال املتمتع بالذكاء �أن يدرك ذاته ومواطن
�ضعفه ويتحكم بانفعاالته  ،كما ي�أخذ وقته ليفكر
بو�ضوح وهو على متام املعرفة بنقاط �ضعفه وقوته
وقدراته ،و�أي�ضاً لديه القدرة على �ضبط �سلوكه� ،إنه
�صادق ومتفائل وملتزم ،كما لديه القابلية لتقبل
التغيري ،والقدرة على التعامل مع املواقف التي
تت�سم بالغمو�ض ،ويحفزه دافع الإجناز.

 –2ال���وع���ي االج��ت��م��اع��ي وامل���ه���ارات بل هي البحث عن نظرة جدية ملوقف معني،
االجتماعية :تعلم التقاط الإ���ش��ارات وكن بحيث ت�ؤدي هذه النظرة �إلى �إيجاد الفر�ص.
بارعاً يف مالحظة احلالة التي مير بها موظفوك
ال�س�ؤال الذهبــي:عندمـــا جتـــد نف�ســـك
�أو النا�س الذين تتعامل معهم ،وكن حا�رض ًا
يف موقف �صعب �إ�س�أل ال�س�ؤال التايل :كيف
مل�ساندتهم ورفع معنوياتهم بذكاء ،وا�ستفد
أحوله
ميكن �أن �أ�ستفيد من هذا املوقف؟ وكيف � ِّ
من حماكاة قلقهم واملواقف ال�صعبة التي ميرون
مل�صلحتي؟ ما اجلانب الإيجابي يف هذا املوقف؟
بها وا�ستثمارها بحيث توطد عالقتك بهم ،ومن
� ّإن الذين يطرحون على �أنف�سهم هذا ال�س�ؤال
املهم �أي�ضاً �أن تتعامل معهم وك�أنك جزء من
با�ستمرار يحققون اخرتاقات الي�ستطيع غريهم
جمموعة ت�سعى لتحقيق هــدف معــيـن ولي�س
حتقيقها.
كعالقة مدير وموظف ،وتقبل النقد ال�صادر عنهم
 - 5يكرثمن اخليارات :عندما يجد الإن�سان
مما يعود بالنفع على الطرفني وينعك�س على
نف�سه حتت وط�أة م�شكلة ما ف�إ ّنه يرتاح عندما
كفاءة العمل واملنظمة ،بالإ�ضافة �إلى القدرة على
يجد ح ًال �رسيعاً لها ،لكنه ذا احلل رمبا اليكون
قيادة التغيري بفعالية ،وبناء وقيادة فريق
هو الأف�ضل .تذكر � ّأن املناف�سة �شديدة ،و� ّأن
العمل ،والقدرة على الإقناع.
 - 3الت�أين :متهل قبل القيام ب�أي فعل �أو اتخاذ اجلميع يجابهون م�شاكل مت�شابهة ،و� ّأن الذي
�أي قرار� ،إن الأ�شخا�ص الذين اليتمتعون بن�صيب يحرز ال�سبق ويتفوق على مناف�سيه هو الذي
ّ
واف��ر من الذكاء العاطفي حتركهم امل�ؤثرات ميلك خيارات �أكرث ،ف�أنت التريد ح ًال فقط و�إمنا
اخلارجية دون �أن ترتك لهم خيار ًا ليحددوا ردة تريد �أف�ضل احللول.
الفعل املنا�سبة ،وه�ؤالء غالباً مايقومون ب�أفعا ًال  - 6يحافظ دوم ًا على �شعلة احلما�س:
ويتخذون ق��رارات خاطئة يندمون عليها فيما حتتاج القيادة �إلى حما�س متجدد الت�ؤثر فيه
بعد� ،أما الأ�شخا�ص الأذكياء عاطفياً فال تكون امل�صاعب والعقبات ،والقائد الذكي عاطفياً هو
ت�رصفاتهم وقراراتهم ردود �أفعال ،بل يختارون الذي يركِّز على فوائد املغامرة �أكرث من الأخطار،
الت�رصف الأف�ضل والقرار الأف�ضل يف �أي موقف فاملت�سلق املاهر الينظر وراءه ،بل يركز نظره على
القمة دائماً� ،إ�ضافة لذلك ف�إن القائد الذكي
يتعر�ضون له.
عاطفياً يتحمل الغمو�ض ويعرف �أنه لي�ست كل
وعندما يجد الإن�سان نف�سه مندفعاً �إلى
الطرق التي ي�سلكها الإن�سان وا�ضحة املعامل،
فعلٍ ما فعليه �أن ي�ؤخر ذلك عدة حلظات ،وخالل
تلك اللحظات ينتقل �إلى اخلطوة التالية ،وهي و�أن الطرق الوا�ضحة هي الطرق التي اعتاد النا�س
�إدراك امل�شاعر� ،أي �أن ي�س�أل نف�سه :ما ال�شعور على ال�سري فيها ،ف�إذا �أردت �أن تكون من الرواد
الذي �أح�س به الآن؟ وما دوافع هذا الإح�سا�س؟ .الذين ي�شقون طرقاً جديدة فعليك �أن تتعاي�ش
من خالل هذين ال�س�ؤالني �سيتعرف الإن�سان على مع الإح�سا�س بالقلق والغمو�ض الذي يكتنف
نف�سه �أكرث ،و�سيعرف �أ�سباب م�شاعره ،و�سي�ساعده الدروب اجلديدة.
ذلك على التحكم يف هذه امل�شاعر وقيادتها - 7 ،ميتلك اخليال الوا�سعّ � :إن هذا مترين
بد ًال من �أن تتحكم به وتقوده ،وبعد �إدراك ي ّتبعه �أبطال الريا�ضة واملتفوقون العظماء ولي�س
امل�شاعر ينتقل الإن�سان �إلى التفكري يف �أف�ضل جمرد �أح�لام يقظة! تخيل نف�سك وقد و�صلت
�إلى هدفك فعالً ،تخيل ال�صورة بكل تفا�صيلها،
ت�رصف �أو قرار ممكن.
 –4يقوم ب���إع��ادة النظر للم�شكلةّ � :إن واجعلها حية وا�ضحة مليئة باحلركة والأ�صوات
�إعادة ت�أطري امل�شكلة يعني النظر �إليها من زوايا والأل��وان والروائح وامل��ذاق��اتّ � ،إن اخليال هو
خمتلفة ،وو�ضعها يف �سياق ي�ؤدي �إلى حلها ،البو�صلة التي �ستوجه عقلك الباطن �إلى اجلهة
�إنها لي�ست عملية خداع للنف�س يتم من خاللها التي تريدها ،وهو ال�رشارة التي تطلق طاقات هذا
تب�سيط امل�شكلة �أو التقليل من نتائجها ال�سلبية ،العقل و�إمكاناته الهائلة.
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حديث الذكـريــــــات
حاورتها  -م�ساعد مالزم هالة
�صالح الزومان :

عمل���ت يف �شئون اجلم���ارك قرابة
 35عاماً متكنت خاللها من بناء �سجل
حافل بالإجنازات ،وكانت على الدوام
مثا ًال يحتذى يف العط���اء واالن�ضباط
والتفاين يف خدمة عملها ووطنها.
�إنها عائ�شة �س���امل ،التي تقاعدت
م�ؤخ���ر ًا لي�س لتجل����س يف املنزل ،بل
لتبد�أ حياة جديدة مع عملها اخلا�ص،
�إ�ضافة �إل���ى ممار�ستها لعبة التايكوندو
الت���ي ت�ستهويه���ا ،والتحاقها بدورات
متعددة ومتنوعة تخ�ص املر�أة.
�أبنة مدينة املحرق العريقة ،حتمل
يف جعبته���ا ذكري���ات طفولة جميلة،
كان من �أروعه���ا امل�شاركة يف املرحلة
الإعدادية يف التنظي���م حلفل اليوم
الوطني ململكة البحرين.
تقاعدت بعد  35عام ًا من العمل اجلمركي ور�صيد حافل باالجنازات ..عائ�شة �سامل :

�شئون اجلمارك تطورعملها دائم ًا
وت�ستثمر يف الطاقات ال�شابة

التحق���ت ب�شئون اجلم���ارك يف �شهر مار�س من
عام 1980م ،وكان �أول عمل لها يف مطار البحرين
الدويل بق�سم «التفتي�ش» الذي تفخر بالعمل فيه،
حي���ث �أنها كانت بداي ًة جيدة لها كون مطار البحرين
الدويل �أحد �أهم واجهات البحرين على العامل.
ت�ؤك���د عائ�ش���ة �سامل �أهمي���ة الإلت���زام بالعمل
والإن�ضب���اط وح�س���ن التعام���ل بالإ�ضافة �إل���ى ال�صرب
والت����أين ،وتع���رب ع���ن �سعادتها لقيامه���ا بعملها
اجلمركي طيلة ال�سنوات ال�سابقة بكل �إخال�ص وتفاين
واح�ت�رام الكل ،وح�سن التعام���ل مع اجلميع �سوا ًء
كان موظفني �أم مراجعني.
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يف البداية نود �أن حتدثينا عن نبذة من
حياة الطفولة وكيف كانت البدايات؟

لقد ع�شت طفولة ب�سيطة بني �أم و�أب مكافحني،
حيث كان �أبي رحمه اهلل يعمل بكل �إخال�ص وتفاين
يف مين���اء �سلم���ان �إلى �أن �أكمل م���دة عمله وح�صل
عل���ى التقاعد ،وكنا من �سكان مدينة املحرق فريج
«البوخمي�س».
وهناك در�س���ت يف مدر�سة القد�س الإبتدائية،
ثم انتقلت �إلى مدر�سة مرمي بنت عمران بعدها �إلى
الثانوية العامة يف مدر�سة املحرق الثانوية.
وبكل ت�أكيد كانت �أي���ام الدرا�سة جميلة وبريئة

ع�شته���ا م���ع �صديقات العم���ر ،وال زال���ت �صداقتنا
م�ستم���رة �إلى الآن ،و�أجم���ل الذكريات م�شاركتي يف
املرحلة الإعدادية يف تنظي���م حفل اليوم الوطني
ململكة البحرين� ،أما بالن�سبة للمرحلة الثانوية فكانت
اللحظ���ات اجلميلة يف نقط���ة التجمع ال�صباحي مع
الطلبة واملدر�سات.

وكيــف كـــان امل�شـــوار بعد التخرج من
الثانوية؟

بعد التخرج بفرتة ق�صرية تزوجت ،ومن بعدها
وبف�ض���ل من اهلل مت توظيف���ي يف �شئون اجلمارك،
ح���دث ذلك يف �شه���ر مار�س من الع���ام 1980م،

وق�س���م الأ�شعة مبيناء خليفة ب���ن �سلمان �إلى جانب
التفتي�ش بق�سم احلاويات.

حديثاً؟

من خالل عملك يف �شئون اجلمارك ؟

ما هـــو الفـــرق يف العمل اجلمركي بني

مباذا تو�صني �ضباط اجلمارك امللتحقني

�أن يك���ون مقتنع بعمله ك�ضاب���ط جمارك لأن
وما هي �أحب هذه املواقع �إلى قلبك؟
حقيق���ة كله���ا مواق���ع خدمت فيه���ا بكل حب االقتناع بالعمل ه���و �سبب النجاح ،و�أن يدرك دقة
وتف���ان ،وكانت يل ذكريات �سعيدة خا�صة يف ق�سم وح�سا�سي���ة م�س�ؤولياته املختلف���ة ،و�أن يعمل ب�شكل
الأ�شع���ة ومركز العملي���ات اجلمركي���ة ،بالإ�ضافة �إلى دائم على تطوير مهاراته ومعارفه اجلمركية يف جمال
عمله ،حتى يتمكن من ت�أدية واجباته الوظيفية على
املنطقة اللوج�ستية.
ما هي ال�صفـــات الــــتي اكت�سبتــــها �أكمل وجه.
العم���ل يف �شئ���ون اجلمارك ي�صق���ل �شخ�صية
الإن�س���ان ،وي�ضيف �إليه الكثري م���ن املزايا احلميدة،
كالإلتزام بالعمل والإن�ضباط ،ح�سن التعامل بالإ�ضافة
�إلى ال�صرب وطول البال.

الأم�س واليوم؟

اجلمارك على النجاح يف عمله؟

ماذا لو عادت عقارب ال�ساعة �إلى الوراء...

�شئ���ون اجلمارك م�ؤ�س�سة وطني���ة حتر�ص دائماً
عل���ى تطوير منت�سبه���ا و�أدواتها وبنيته���ا التحتية،
والإ�ستف���ادة من الطاقات ال�شبابي���ة من خالل �إ�رشاك
وما �أبرز امل�ساهمات التي تفتخرين بها ال�شب���اب يف دورات متنوعة ،وي�أت���ي هذا رغبة من
�شئون اجلمارك يف النهو����ض مب�س�ؤوليتها كاملة يف
خالل رحلتك يف العمل ؟
قيامي بعملي ب���كل �إخال�ص وتفاين واحرتامي حف���ظ الأمن وحماية املجتمع م���ن عمليات التهريب
لكل املراجعني ،وح�سن تعاملي مع اجلميع �سوا ًء اخلطرية واملواد الت���ي ت�رض بالنا�س ،كما متار�س دور
�أ�سا�سي يف خدمة االقت�ص���اد الوطني وتنمية موارد
كان موظفني �أم مراجعني.
أيك ما الأ�ســـباب التي ت�ســـاعد �ضابط اخلزينة العامة للدولة.
بر� ِ

الإبت�سام���ة وح�سن التعامل واالح�ت�رام ،والثقة
بالت�أكي���د �س�أختار العمل يف �شئ���ون اجلمارك
بالنف�س ملا له���ا دور يف جناح املوظف ،عالوة على
ذل���ك ف����إن التحفيز امل���ادي واملعن���وي والدورات وب���دون تردد لأنن���ي �إلى الآن �أمل���ك الطاقة وحب
التدريبي���ة والتطويرية له���ا دور يف حتقيق النجاح العط���اء يف العمل ،ففي �شئون اجلمارك عملت �أكرث
من ن�صف حياتي ،حتى بات هذا اجلهاز جزء ًا ال يتجز�أ
للموظف.
وكان �أول عمل يل يف مط���ار البحرين الدويل ق�سم ما الن�صيحة التي تقـــدمينها لكـــل من من فكري و�شخ�صيتي.
كيف تق�ضني وقت الفراغ؟
«التفتي�ش» الذي �أفخر و�أت�رشف بالعمل به كون مطار ينت�سب للعمل يف املجال اجلمركي؟
البحرين الدويل واجهة من وجهات البلد املهمة.
�أمار�س عم ًال خا�صاً بي ،و�أمار�س لعبة التايكوندو،
�أن يعي املوظف �أن العمل عبادة ،فكن خمل�ص
هل كنتي �ستختار العمل يف اجلمارك؟

هل تتذكرين الزمالء الذين عا�رصوك يف وحمب لعملك ،وعملك ب�شئون اجلمارك يتطلب منك
تلك الفرتة؟
�أن تك���ون �أميناً على بلدك ،وتذكر �أن واجهة البلد
كان م�سئ���ويل يف تل���ك الفرتة ال�سي���د �أحمد هو �أنت فكن مم���ن يح�سنون التعام���ل مع �ضيوف
اجل���ودر ،واحلم���د هلل كنت من امللتزم�ي�ن بالعمل مملكة البحرين.
أنت من �أن�صار ا�ستثمار طاقة ال�ضابط
وكنت بف�ضل من اهلل من املوظفني املحبوبني بني هل � ِ
زمالئي منه���م الأخت فوزية �سلط���ان والزمالء حممد امل��ت��ق��اع��د يف ال��ع��م��ل يف امل��ج��االت
�سلمان وجا�س���م بوجريي وغريهم ممن �أكن لهم كل الأمنية اخلا�صة؟
مودة واحرتام.
نعم مادام قادر ًا على العطاء يف العمل وميتلك
وماذا بعد عملك يف املطار؟
الطاق���ة على العمل وقادر ًا عل���ى الإنتاج ،فالإن�سان
خالل عملي ب�شئون اجلم���ارك تنقلت يف عدة علي���ه �أن يعمل وينتج ويق���دم لذاته وجمتمعه ما
مواقع وهي :ق�سم التفتي�ش مبطار البحرين الدويل دام ق���ادر ًا على ذلك ،و�س���ن التقاعد ال يعني �أن
وفر�ض���ة املح���رق واملنامة ومين���اء �سلم���ان «ق�سم املتقاعد �أ�صبح منته���ي ال�صالحية ،و�إمنا هي جمرد
احل�ساب���ات» ث���م انتقلت للعم���ل يف مبنى �شئون مرحلة جديدة يف احلياة ب�إمكان الإن�سان ا�ستخدام
اجلمارك – يف ق�سم ال�شئون الإدارية ومنها ملكتب ر�صيد خرباته املرتاكمة يف عمل جديد ،ورمبا يكون
الرقابة واملتابعة ك�سكرترية ومن ثم ق�سم اال�سرتجاع مفيد ًا وقادر ًا على العطاء كما مل يكن من قبل.

كما �أنني التحق ب���دورات متعددة ومتنوعة تخ�ص
امل���ر�أة ،وحقيقة �أنا ال ا�سميه وقت ف���راغ ،و�إمنا عمل
�أقوم به بكل �إخال�ص وجهد.

هل من كلمة �أخريه تودين �إ�ضافتها ؟

كلمة �أوجهها لكل م�سئ���ول� ،أعمل بكل توا�ضع
لرتتف���ع وك���ن قدوة ملوظفي���ك كن زمي���ل ولي�س
م�سئ���ول ،و�أرتقي باملحبة واالح�ت�رام ،كما �أحب �أن
�أوجه كلمة �شكر وتقدير واحرتام �إلى جميع �إخواين
و�أخواتي املوظفني بق�سم املنطقة اللوج�ستية وعلى
ر�أ�سهم الأخ الفا�ضل علي اجلار على حفل توديعي،
وال �أن�سى هذه اللحظات اجلميلة.
و�أود �أي�ض���ا �أن �أتق���دم بال�شك���ر اجلزي���ل على
اختياري ملو�ض���وع حديث الذكري���ات يف جملتكم
املوقرة ،وكوين م���ن املتقاعدين اجلدد �أ�سعدين
و�رشفني ب�أنني كنت من موظفات �شئون اجلمارك.
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�إعداد -فاطمة حممد علي:
باحث قانوين � -شعبة ال�شئون القانونية

نظر ًا لأهمية معلومات ووثائق الدولة

عل���ى ال�صعيد الأمن���ي واالقت�صادي،
فقد قننت الدول���ة حماية خا�صة تنظم
�أو ًال ماهية تلك املعلوم���ات والوثائق،

ثاني���اً ال�شخ�ص امل�سائل عن �إف�شاءها �أو

�إخراجها ،و�أخري ًا تكييف الفعل املرتكب

والعقوبة الرادعة له.

احلماية القانونية للمعلومات والوثائق
عقوبات �شديدة للموظف مرتكب جرمية �إف�شاء
املعلومات اخلا�صة بالعمل احلكومي

وقد �أفرغ امل�رشع كل و�سائل احلماية ل�ضمان يتعداها ،بالتايل يج���ب عليه �أن يلتزم بال�رسية

االقت�صادية وال�سيا�سي���ة والأمنية �سواء داخلياً �أو
خارجياً ،كم���ا �أن تقدير مدى �أهمية املعلومة من
عدمه م�ت�روك للدولة وقوة قانونها ولي�س لتقدير
املوظف يف العمل.

بعدم معرفته به���ذا القانون ،وال يجوز للموظف

وب�سياق ذلك ،ف�أن���ه من �ش�أن حماية الدولة
�أن ُيكَ َي���ف فع���ل الإف�ش���اء �أو الإخ���راج لأياً من
معلوماتها ووثائقها بكافة �أنواعها اخلا�صة بجميع
م�ؤ�س�ساتها بــ «اجلرمي���ة» فت�أخذ منحى جنائي
يحيلها للعقوبة ،مما يعنيه �أن املوظف احلكومي

حماي���ة معلوم���ات ووثائق الدول���ة يف «قانون التامة يف كل ما يتعل���ق مبجال عمله ،فال ُي�ؤخذ

حماية معلوم���ات ووثائق الدولة رقم ( )16ل�سنة يف احليز القانوين مبب���د�أ اجلهل بالقانون� ،أي
 ،»2014وقد اتخذ موقفًا حازماً فبني لنا مدى ال ميكن للموظ���ف �أن يدعي بعد ارتكاب الفعل

ان�سياق���ه لل�شدة يف العقوب���ات املن�صو�صة على

املوظف مرتكب جرمية �إف�ش���اء املعلومات اخلا�صة �إدعاءه بع���دم معرفته مبدى �أهمي���ة املعلومة
بالعم���ل احلكوم���ي ،وذلك ملدى خط���ورة هذا التي قام ب�إف�شائها ،فقد يقوم املوظف با�ست�صغار

املو�ض���وع على الدولة ،وحتى ي�ستوعب املوظف
خ�صو�صي���ة عمل���ه ونطاقه وح���دوده العملية وال
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املعلوم���ة احلكومي���ة يف نظره لكنه���ا يف نظر
الدولة ت�ؤث���ر �سلباً وبقوة عل���ى منحنيات الدولة

اجلهل بالقانون
ال يحمي املوظف
مرتكب جرمية الإف�شاء
من العقوبة
�أن تكون اجلهة احلكومية معنية بالعمل الهند�سي
التخطيطي فيتم ت�رسيب خرائطها بالر�سم.
وبذل���ك نالح���ظ �أن امل��ش�رع مل ي�ت�رك
�أي اخت�صا����ص فارغ���اً م���ن احلماية ،ب���ل ا�سبغ
احلماية القانونية عل���ى جميع �أنواع املعلومات
والوثائق لكافة االخت�صا�صات املعنية بها الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
ث�أنيا :ال�شخ�ص املــ�ســائل عن �إف�شــــاء �أو
�إخراج املعلومات والوثائق:

�أن املوظ���ف امل�سئول ع���ن اجلرمية هو كل
موظف حكومي �أو موظف مب�ؤ�س�سة متلكها احلكومة
بن�سب���ة �- %50إدارياً �أو ر�أ�سمالياً -ف�أكرث ،دون
تقييد امل�سئولية باجلرمية على املوظف املدين
�أو الع�سك���ري ،مما يعني���ه �أن القانون �أ�صدر هنا
حكماً عام���اً ي�شمل املوظف �س���واء كان مدنياً �أم
ملت���زم بقوة القان���ون منذ بدء م�سك���ه للوظيفة تت�س���م بال�رسية� .إ�ضاف��� ًة �إلى ذل���ك املعلومات
ع�سكرياً فهو م�سئول حال ارتكابه اجلرمية املعنية
بحماية كل معلومات ووثائق جهة عمله احلكومية امل�صورة ،وه���ي املعلومات امل�ص���ورة عن طريق
على ال�سواء.
�أي بعدم �إف�شاءها �أو�إخراجها للجمهور.
الكامريا �أو الهاتف �أو ب�أية �أجهزة خا�صة بالت�صوير،
كما تعني املعلومات املخزنة �إلكرتونياً هي تلك ثالثا :تكييف الفعل املرتكب والعقوبة
�أوالً :ماهية تلك املعلومات والوثائق:
فيما يتعل���ق بنوعية املعلوم���ات والوثائق
املعنية باحلماية فتتمثل يف املعلومات ال�شفوية
وهي املعلومات التي تقال �أثناء اجتماعات العمل
�س���واء وجهاً لوجه �أو هاتفي���اً �أو عن طريق �شبكة
الإنرتنت �أو الت�سجيل �صوتي� ،أي �أن املوظف هنا
(ا�ستمع) ثم ن�رش ما ا�ستمع اليه.

املحفوظة يف جهاز احلا�سوب �أو بالأقرا�ص ال�صلبة

الرادعة له:

واملرنة �أو الر�سائل الإلكرتونية.
يف غمار ذلك ف����إن امل�سئولية الواقعة على
و�شمل امل��ش�رع يف تغطيته جمي���ع �أنواع عات���ق املوظف يف عدم حماية معلومات ووثائق
املعلوم���ات والوثائ���ق ،فذك���ر حت���ى املعلومات الدولة ت�أخذ �شكلني كالتايل:
املحفوظة ب�أي���ة طريقة �أي بامللف���ات االعتيادية�•• ،أثناء اخلدم���ة :يكون يف ه���ذه احلالة فعل
املوظ���ف بت�رسي���ب املعلومات �أثن���اء خدمته
وقد تكون املعلومات عل���ى هيئة ت�صوير ثابت �أم
وي َك َي���ف الفعل املرتكب
فيدي���و ملكان العمل وموظفيه �أثناء القيام بالعمل
بالعمل احلكوم���يُ ،
قانوناً �أما على هيئ���ة �إف�شاء �أو �إخراج ،وحيث
لكل ما يخ�ص حيز نط���اق العمل احلكومي كذلك
�أن اجلدير بذكره �أن التكييف يف هذه احلالة
الفيديوه���ات اخلا�صة مث�ل�اً بوزارة الإع�ل�ام كوزارة
يحدد نوع العقوبة املطبقة ،وذلك كالتايل:
خمت�صة بالعم���ل الإعالمي� ،أي�ضاً مل يغفل امل�رشع

كذلك املعلومات املكتوبة واملطبوعة ،فهي
املعلوم���ات املطبوعة على الورق �سواء بخط اليد
�أم بطباع���ة احلا�س���ب الآيل �أم املن�سوخة ن�سخا
يدوي���ا �أو �إلكرتونياً ،مثل امل�ستن���دات الر�سمية
والوثائق امل�صدقة وغريها م���ن خطابات مكتوبة عن ذكر املعلومات امل�رسبة عن طريق الر�سم مثل ••الإف�ش���اء :قيام املوظف ب�إف�ش���اء �أية معلومات
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�أو وثائق خا�صة بعمل���ه احلكومي دون �سبب
م��ش�روع �إذا اطلع �أو ح�صل عليه���ا �أوحازها �أو
و�صلت �إلى علمه بحكم م�سئوليته �أو وظيفته،
مبعنى �آخ���ر �أن يقوم املوظ���ف �شفوياً بنقل
املعلومة �أو يقوم بت�سجيله���ا �صوتياً �أو ت�صل
لعلمه من �أح���د امل�سئولني ويق���وم بن�رشها
�إلى اجلمه���ور ،ويعاقب مرتكبها بال�سجن مدة
ال تزيد على �سب���ع �سنوات وبالغرامة التي ال
تقل عن �ألف دينار وال جتاوز ثالثة �آالف دينار.
••الإخ���راج :قيام املوظف ب�إخ���راج املعلومات
اخلا�صة بعمله احلكومي دون �سبب م�رشوع،
�أي �إذا قام املوظ���ف ب�رسقة �أحد امل�ستندات
واحتف���ظ بها و�رسبه���ا خارج���اً� ،أو عند قيامه
بت�صويره���ا كما هي ون�رشه���ا ون�سخها طباع ًة
بالأجهزة ،مبعنى موج���ز �أن ُيخرج امل�ستند
احلكوم���ي خ���ارج نط���اق العم���ل املكاين
ويعاقب مرتكبه���ا بال�سجن مدة ال تزيد على
ع�رش �سن���وات والغرامة التي ال تقل عن �ألفي
دينار وال تتجاوز خم�سة �آالف دينار.
••انتهاء اخلدمة :قيام املوظف املنتهية خدمته
�سواء ب�إحالته للتقاعد �أو اال�ستقالة �أو �أي �سبب
لإنتهاء اخلدمة ب�إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق
خا�صة بعمله احلكوم���ي ال�سابق �إذا اطلع �أو
ح�صل عليها �أوحازها �أو و�صلت �إلى علمه بحكم
م�سئوليت���ه �أو وظيفته ال�سابقة ،وي�أخذ الفعل
يف ه���ذه احلالة تكييف الإف�ش���اء فقط دون
الإخراج لك���ون خدمة املوظ���ف قد انتهت،
ويعاقب مرتكبه���ا بال�سجن مدة ال تزيد على
خم�س �سن���وات والغرامة التي ال تقل عن �ألف
دينار وال تزيد على �ألفي دينار.
ومل يغف���ل امل�رشع عن حال���ة ال�رشوع يف
اجلن���ح ال�سابقة،حيث ن�ص عل���ى تطبيق ن�صف
العقوب���ة املق���درة للجرمية التام���ة ،ويف جميع
الأح���وال �إذا وقعت �أي م���ن اجلرائم الواردة يف
الفق���رات ال�سابقة ملنفعة دولة �أو جهة �أجنبية عد
ذلك ظرفاً م�شدداً.
�أم��ث��ل��ة عملية على �إف�����ش��اء �أو �إخ���راج
املعلومات والوثائق:

ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه من هذا املنطلق «هل
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الإجابة على ذلك «نعم»

ال�سجن ل�سبع �سنوات
وغرامة ت�صل لثالثة
�آالف دينار ملن يف�شي
معلومة تتعلق بعمله
احلكومي
يع����د �إف�شاء املوظف املخت�ص بالرتقي����ات لقرار ترقية
موظف ب�إدارة اخرى جرمية يعاقب عليها القانون؟ وهل
يعد الت�سجيل ال�صوتي الجتماع عمل وحفظه بالهاتف

كل الأمثلة ال�سابقة تعد جرمية يعاقب عليها

القانون ،ول���و كان الإف�شاء بح�س���ن نية ،فقيام

املوظ���ف بت�صوير ب�ضاع���ه م�ضبوط���ة يف خارج
نطاق الواجب الوظيفي ي����ؤدي ل�رضر ي�أخذ عدة
نواحي ،كال�رضر ال�شخ�صي للموظف فبذلك ُتك�شف

�شخ�صيات ذات طابع �أمني جلهات معادية ،مما
يخلق م�شاكل لهم وي�ضعهم يف تهديد حمتمل

داخلي���اً وخارجياً� ،أي�ض���اً ترتتب �أ��ض�رار ًا بالإدارة

والدولة فتنت�رش فكرة عن مدى عدم جدية هذه
الإدارة يف العم���ل وتعك����س �ص���ورة �سلبية عن

الدولة ،مما ي�ؤدي �إلى انتفاع امل�ستورد املخالف
للدف���ع ببط�ل�ان ق�ضي���ة التهري���ب �أو امل�سائلة

اخلا�ص جرمية كذلك؟ ويف حالة قيام املوظف بت�صوير املدنية قب���ل ثبوت التهمة ق�ضائياً،كما �أن الدولة
مكان عمله ون�رشه للجمهور يعد جرمية �أي�ضاً؟»
تت�أثر اقت�صادياً.

وختام ًا

�أن حر�ص���ك كموظ���ف والتزام���ك بنط���اق
ح���دودك القانوني���ة منذ البداي���ةَ ،ي َ
قيك من
العالج تالياً ،فكل ما يتعلق بنطاق العمل يخ�ص
العم���ل وحده ال خارج���ه ،وكل معلوم���ة ت�صلك
بحكم وظيفتك تلتزم بع���دم ن�رشها ولو كانت
بنظ���رك ب�سيطة الأهمية ،فالعقوبة تقا�س بال�رضر
الناجت من فعلك ولي����س بح�سن �أو �سوء نيتك
يف ارتكابه،كما �أنك يف غنى عن الت�سبب ل�ضجة
بالر�أي العام ت�ؤثر على الدولة �سلباً ،خا�ص ًة ونحن
الآن يف ع�رص �رسعة و�سهولة �أنت�شار املعلومة يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي الإلكرتونية ،فال فائدة
ترجى من ت�رسيب املعلومات ال لك �شخ�صياً ،وال
لإدارتك ،وال لدولت���ك ،ففي النهاية �أنت تعمل
ل�صال���ح الوطن ال �صالح نف�سك ،وم�صلحة الوطن
يجب ر�صدها بالقمة دائماً.

م�ست�شارك القانوين ...
توا�ص���ل جملة «اجلم���ارك» مهمتها يف ن�رش الوع���ي بالقوانني العام���ة ،وبيان حقوق
وواجب���ات اجلميع ،وذلك �ضمن مهمته���ا يف تعزيز الثقافة القانوني���ة لدى خمتلف �رشائح
املجتمع البحريني ،وحتقيق �سيادة القانون يف مملكة البحرين العزيزة.
وترح���ب املجلة بكل الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات الواردة �إليها يف هذا ال�ش�أن ،وهي حتيلها
�إل���ى خمت�صني ليجيب���وا عليها وفقاً للد�ست���ور والقوانني واللوائح املعم���ول بها يف مملكة
البحرين.
•• هل يوجد ن�ص قانوين ملزم لأع�ضاء قوات الأمن العام بح�سن معاملة

املواطنني؟

نعم ،يوج���د ن�ص قانوين ملزم لأع�ضاء قوات الأمن الع���ام بح�سن معاملة املواطنني،
حيث ورد بالفقرة اخلام�سة من املادة ( )74بقانون قوات الأمن العام �أنه (يجب على �أع�ضاء
وا�ضحا يف
قوات الأم���ن العام �أن تكون معاملتهم للمواطنني ح�سنة) ،وبذلك كان القانون
ً
واقعا حتت طائلة
ن�صو�ص���ه الآمرة والتي ال يجوز خمالفته���ا ،و�إن خولفت �أ�صبح من خالفه���ا ً
العقاب.

عاما وقد �أدمنت على املخدرات،
•• �أنا �شاب عربي اجلن�سية �أبلغ من العمر 25
ً
و�أريد �أن �أتعافى من هذا الإدمان ،ولكني �أخ�شى �أن �أتوجه �إلى امل�ست�شفى

للعالج فيقوم امل�ست�شفى ب�إبالغ ال�رشطة عني مما �سي�ؤثر على م�ستقبلي
الوظيفي ،فماذا �أفعل؟

مل يف���رق القانون البحريني يف املعاملة بني املواط���ن والأجنبي ،ونن�صحك بالتوجه
مبا�رش ًة للع�ل�اج ،وطاملا توجهت ب�إرادتك احلرة لل�شفاء من ه���ذه الآفة فال جرمية عليك ،بل
�إن من واجب الطبيب املعالج االلتزام ب�أخالقيات املهنة ومنها املحافظة على �أ�رسار املر�ضى،
وحتى �إن و�صل هذا املو�ضوع لعلم ال�سلطات الأمنية فال جرمية عليك لأنك بادرت من تلقاء
نف�سك بطلب العالج.
ً
موظفا يف �إح��دى ال��وزارات ويل ابن عم وقد تو�سط لأن �أقوم
•• �أنا �أعمل

باالنحياز ل�شخ�ص على ح�ساب �شخ�ص �آخر وذلك يف معاملة حكومية يل
فيها �صالحية ب�صفة عملي فهل يجوز يل اال�ستجابة لهذه الو�ساطة؟

اليجوز لك قبول الو�ساطة من ابن عمك ،وذلك لأن قانون العقوبات البحريني قد ن�ص
على �أنه يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات كل موظف عام �أخل بواجبات وظيفته
ا�ستجاب���ة لأمر �أو و�ساطة وبذلك حتى و�إن مل يكن هن���اك مقابل جلرمية الو�ساطة �أو التو�صية
�أو الرجاء ف�إن هذه اجلرمية تكتمل ،واملقابل هنا هو الوا�سطة �أو اال�ستجابة لأمر من �شخ�ص ما،
وعل���ة التجرمي �أن ا�ستجابة املوظف �إل���ى الرجاء �أو التو�صية �أو الوا�سطة هو �سبيل �إلى اخلروج
على القانون� ،إذ �أن هذا املوظف لن يكون اهتمامه باتباع القانون مبقدار حر�صه على �إر�ضاء
من كان الرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة مل�صلحته ،ثم �إن هذا الت�رصف من جانب املوظف يعني
تبعا لقيام �صالت القرابة �أو ال�صداقة بينه وبينهم ويعني ذلك يف
التفرق���ة بني املواطنني ً
النهاي���ة النيل من الثقة املمنوحة ملوظفي احلكومة ،وهو م���ا يعني عدم التزامهم باحليدة
واملو�ضوعي���ة يف ت�رصفاتهم الوظيفية ويف النهاي���ة نن�صحك بعدم ارتكاب ما ي�ضعك حتت
طائلة العقاب الذي قد يكون ال�سجن ملدة ع�رش �سنوات.
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تكنولوجيـــــــا

�سـرية املعلومات احل�سا�سة على ال�شبكة العنكبوتية م�س�ؤولية امل�ستخدم �أوال

الإنرتنت وفرت فر�ص ًا هائلة للتو�سع
يف خدمات ومنتجات امل�صارف
ا�ستطاعت اخلدمات واملنتجات امل�رصفية املتوافرة عن طريق ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) �أن تقدم فر�صاً هائلة
للم�ص���ارف ،حيث �أتاحت لها التو�س���ع يف خدماتها ومنتجاتها امل�رصفية ،وخلق فر�ص تناف�سي���ة كبرية يف �أ�سواقها من خالل
اال�ستمرار يف جذب الودائع ومنح االئتمان ب�صورة �أكرب ،وتقدمي خدمات ومنتجات م�رصفية جديدة ،ما انعك�س على تقوية
و�ضعها التناف�سي يف ال�سوق.
وهذا التناف�����س ال�شديد الذي ي�شهده
املي����دان امل���ص�ريف هو الذي م ّه����د لفكرة
�إ���ش�راك و�سائ����ل التوا�ص����ل االجتماعي يف
ت�سهيل املب����ادالت املالية نظر ًا لأهمية هذه
ال�شبكات يف حي����اة النا�س ،خا�صة ال�شباب،
يف ع�رصنا احلايل مما جعل بع�ض ال�رشكات
امل�رصفي����ة ت�ؤمن ب�����أن ا�ستخدامه كو�سيلة
جديدة لتق����دمي خدماتها قد ي�أتي بنفع
كبري.

تعت��ب�ر �أول خدمة من نوعه����ا يف العامل الرتا�سل الن�ص����ي الق�صري ،يف حني تعترب
تتيح مل�ستخدميه����ا �إر�سال وطلب وا�ستالم �رشكة �إك�سربي�س موين �إحدى �أكرث ال�رشكات
الأموال عرب احلدود وع��ب�ر �شبكات مواقع العاملية املوثوقة لتحويل الأموال.
التوا�صل االجتماعي وبرامج الرتا�سل الن�صي
ومن خالل متكني زبائنهما من حتويل
الق�صري ،مبا فيها مواقع في�سبوك وويت�شات الأموال عاملياً عرب �أي م����ن �شبكات مواقع
ووات�ساب وتويرت ،وهو ما ميثل ت�شاركا بني التوا�صل االجتماعية بطريقة تلقائية و�سل�سة،
���ش�ركات التبادل امل�رصيف و�رشكات خدمات تعيد فا�ستكا�ش و�إك�سربي�س موين تعريف
التوا�صل الإلكرتوين.
مفاهي����م و�أبعاد �سوق التحوي��ل�ات املالية
ف�رشك����ة فا�ستكا�����ش تعت��ب�ر من�ص����ة العاملية.

و�أطلقت كل من �رشكة فا�ستكا�ش و�رشكة �إلكرتوني����ة عاملي����ة لتحويل الأم����وال عرب
و�سيتمكن م�ستخدمو خدمة ك�سوبو يف
�إك�سربي�����س موين خدم����ة ك�سوب����و التي �شبكات مواقع التوا�صل االجتماعي وبرامج �صيغتها الأولي����ة يف اململكة املتحدة من
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�إعداد  :ق�سم احلا�سب الآيل
�إر�س����ال الأموال �إلى �أي دول����ة مبا فيها �أكرب
املمرات الدولي����ة لتحويل الأم����وال� ،أمثال
الهند ونيجرييا وباك�ستان والفلبني.

�إن االعتم����اد عل����ى و�سائ����ل التوا�صل
االجتماعي لت�سهيل املب����ادالت املالية قد
ال يخلو م����ن خماطر كثرية ،وخا�صة القر�صنة
الإلكرتونية التي ق����د تفتح الباب للجرائم
املالية من �رسق����ة وحتيل �إلكرتوين ،فهذه
الو�سائ����ل معر�ضة بدورها ل����كل االخرتاقات
الإلكرتوني����ة ،خا�ص����ة و�أن قرا�صن����ة النات
�أ�صبح����وا يتفننون يف اخرتاع كل الو�سائل
مناف�سني يف ذل����ك ال�رشكات التكنولوجية
الت����ي م����ا فتئ����ت تط����ور و�سائ����ل احلماية
الإلكرتونية.
وك�شف����ت تقاري����ر عن جن����اح العديد
م����ن القرا�صن����ة يف اخ��ت�راق جمموعة من
احل�سابات على �شبكات التوا�صل االجتماعي
خا�صة في�سب����وك وتويرت ،حيث متكنوا من
الك�ش����ف عن كلمة امل����رور اخلا�صة بالعديد
من احل�سابات ،ع��ب�ر تطبيق يتم نقله من
خالل الربيد الإلكرتوين وبرامج املحادثة،
ي�صي����ب الأجهزة الذكية و�أجه����زة الكمبيوتر
ويقوم ب�سحب كلمة املرور من الأجهزة.
وجن����د عملي����ات الت�صي����د الإلكرتوين

والت����ي ي�سعى م����ن خالله����ا القرا�صنة �إلى
احل�ص����ول عل����ى بيانات ت�سجي����ل الدخول
اخلا�ص����ة باحل�ساب����ات امل�رصفي����ة عل����ى
الإنرتنت ب�صفة خا�ص����ة ،حيث يطلبون من
امل�ستخدمني ع����ن طريق ر�سائ����ل وهمية
�إدخال بيان����ات ت�سجيل الدخ����ول وكلمات
املرور اخلا�صة بح�ساباتهم امل�رصفية ،وغالباً
ما حتتوي ر�سائ����ل الت�صيد على رابط يقود
امل�ستخدم �إل����ى موقع �إلك��ت�روين مزيف
يحاكي ال�صفحة الرئي�سية للبنوك املعنية.
وبعد احل�صول على كل البيانات ال�شخ�صية
املتعلقة باحل�س����اب امل�رصيف يقوم الهاكرز
لك����ن ال يج����ب �أن نت�صور الأم����ر وك�أن
ب�سحب كل الأموال املودعة باحل�ساب بكل
و�سائل التوا�ص����ل االجتماعي خمرتقة وغري
�سهولة دون �أثر.
�آمنة بامل����رة ،و �إال ملا �شهدنا توا�صل جناح
وي�ؤكد خرباء تقني����ة �أن �أكرث الو�سائل
مث����ل هذه املواق����ع االجتماعي����ة ،فالعمل
الت����ي ي�ستخدمه����ا املخرتق����ون يف �رسقة
ال����د�ؤوب على ت�أمينه����ا ال يقت�رص فقط على
ح�ساب����ات امل�ستخدمني تكون عرب اختالق
تطوير اجلان����ب التقني ،فاخل��ب�راء يولون
فعالي����ات �أو �أحداث والرتوي����ج لها لت�سهل
�أهمية للجان����ب التوعوي وذلك للحماية من
عليهم �ش����ن هجمات عرب ر�سائ����ل ن�صية �أو
هجمات الت�صيد الإلكرتوين حيث ين�صحون
�ص����ور �أو و�ص��ل�ات �أو تغري����دات تهدف �إلى
م�ستخدمي هذه املواقع بعدم النقر على
�رسق����ة احل�سابات عرب ثغرات �أمنية موجودة الروابط دون التحقق منها ،م�ؤكدين �أنه ال
يف ه����ذه املواق����ع �أو يف ح�سابات الربيد يجوز ب�أي حال من الأحوال ك�شف املعلومات
الإلكرتوين امل�سجلة يف هذه املواقع.
ال�شخ�صي����ة �أو البيانات امل�رصفية يف مواقع
كم����ا �أن �رسقة الربيد الإلكرتوين تعترب الإنرتنت لأي �شخ�ص كان.
�أخطر الطرق الخرتاق ح�سابات امل�ستخدمني
يف �شبكات التوا�صل االجتماعي كون الربيد
يعترب مبثابة ا�سم امل�ستخدم للدخول �إلى
ال�شبكات االجتماعية ،وهو ما يثري املخاوف،
ف�إن كانت خماطر و�سائل التوا�صل االجتماعي
ت�ؤث����ر عل����ى امل����وارد الب�رشي����ة وال�سمعة
واالمتثال والأمن وامللكية الفكرية والعديد
من املو�ضوع����ات الأخرى ،ف�إن اخلطر الأكرب
يتمثل يف �شب����ح الف�ش����ل يف ا�ستخدام
ه����ذه الو�سائل يف عامل الأعمال واملال نظر ًا
لغياب الو�سائل الناجعة يف احلماية وت�أمني
عمليات التبادل املايل.
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ضبطيـــــات

حماوالت تهريب يائ�سة تنتهي على «امل�سار الأحمر»

مارجوانا و�شبو وحبوب خمدرة
يف خمابئ �سـرية وجمارك املطار باملر�صاد
يوا�صل �ضباط اجلمارك يف مطار البحرين الدويل النهو�ض مب�س�ؤولياتهم ومهامهم يف حفظ �أمن الوطن واملواطن والت�صدي
لعمليات التهريب على �أكمل وجه ،م�ستخدمني بذلك خرباتهم املرتاكمة وحد�سهم �إ�ضافة �إلى �أف�ضل �أجهزة الك�شف احلديثة.
ويف ه���ذا الإط���ار ك�شف مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية �أن �ضباط اجلمارك �أحبط���وا يف الآونة الأخرية حماوالت متفرقة
مل�سافرين حاولوا �إدخال كميات متفاوتة من مواد ال�شبو واملارجوانا واحل�شي�ش واحلبوب املخدرة ،واملمنوع �إدخالها �إلى مملكة
البحرين ،بعد �أن �أقدموا على �إخفاء تلك املواد يف �أماكن �رسية يف �أمتعتهم �أو مالب�سهم.
ال�ضبطية الأولى:

�إحباط عملية تهريب مادة خمدرة ي�شتبه
ب�أنها «ال�شبو» تزن حوايل ( )555جراماً،
كان����ت خمب�أة يف �أط����راف حقيبة يد خا�صة
مب�ساف����ر �آ�سيوي .وح�س����ب التفا�صيل ،ف�إنه
بع����د ا�ستالم امل�سافر حقيب����ة اليد اخلا�صة
به ،توج����ه �إلى امل�سار الأخ�رض ،حيث ا�شتبه
به �ضابط اجلمارك وقام بتحويله �إلى امل�سار
الأحمر ،وبتفتي�����ش احلقيبة من خالل جهاز
الأ�شعة مت العثور على املادة املخدرة.

(281جرام) ،و�أو�ضح مدير �إدارة اجلمارك
اجلوية �أنه �أثناء حمالت التفتي�ش الروتينية
عل����ى امل�سافرين القادم��ي�ن وعند و�صول
امل�سافر �إلى �ساح����ة التفتي�ش اجلمركية مت
اال�شتب����اه ب����ه ،فت����م حتويله �إل����ى امل�سار
الأحم����ر ،وعند تفتي�����ش حقيبة مالب�سه مت
العثور على طرد مغلف بقطعه من القما�ش
ملفوف عليه �رشيط ال�صق ،وبداخله فردتي
نعال مغلفتني ب����ورق الكاربون وبداخلهما
مادة ي�شتبه ب�أنها مادة املاريجوانا املخدرة
والتي تزن ( )281جرام.

املخ����درات متكن �ضب����اط اجلماركمن �ضبط
م�ساف����رة �أجنبي����ة اجلن�سي����ة بحوزتها مادة
ي�شتب����ه ب�أنها م����ادة ال�شبو املخ����درة تزن
( )1064.5جرام.

و�أو�ض����ح مدير �إدارة اجلم����ارك اجلوية
�أنه �أثناء حمالت التفتي�����ش الروتينية على
امل�سافرين القادمني وعند و�صول امل�سافرة
�إلى �ساح����ة التفتي�ش اجلمركية مت اال�شتباه
بها ،فت����م حتويلها �إلى امل�سار الأحمر وعند
تفتي�����ش حقيبة مالب�سه����ا مت العثور على
ال�ضبطية الثانية:
ظرف ورقي ملفوف ب�رشيط ال�صق حتت غطاء
ال�ضبطية الثالثة:
بال�ستيك����ي �رسي يف قاع حقيبة مالب�سها،
�ضبط م�سافر �أجنب����ي اجلن�سية بحوزته
مادة ي�شتبه ب�أنها املاريجوانا املخدرة تزن
بالتعاون م����ع الإدارة العامة ملكافحة وبداخله املادة امل�ضبوطة.
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ال�ضبطية الرابعة:

ال�ضبطية اخلام�سة:

�ضباط اجلمارك بال�شحن اجلوي متكنوا
م����ن �إحب����اط تهريب م����ادة ي�شتب����ه ب�أنها
املاريجوانا املخدرة وت����زن ()4789.44
جرام،كانت خمب�����أة داخل �س��ل�ال خ�شبية
جموفة.

متك����ن �ضباط اجلم����ارك بق�سم تفتي�ش
امل�سافرين مبطار البحرين الدويل وبالتعاون
مع �إدارة مكافحة املخدرات من �ضبط م�سافر
بحريني بحوزته مواد خمدرة ت�شمل ال�شبو
( 8.8جرام) ،احل�شي�����ش (192.1جرام)
بالإ�ضافة �إلى  1249حبة خمدرة.

و�أو�ضح مدي����ر �إدارة اجلم����ارك اجلوية
�أنه عن����د و�ص����ول الطرد ملنطق����ة ال�شحن
اجل����وي،مت التحف����ظ عليه حل��ي�ن ح�ضور
�صاحبه،وعن����د و�ص����ول �صاح����ب الطرد وهو
�آ�سي����وي اجلن�سي����ة ق����ام �ضب����اط اجلمارك
بفتح الط����رد للت�أكد من حمتوياته ،فتبني
ب�أن����ه يحتوي عل����ى جمموعة م����ن ال�سالل
اخل�شبية،وق����د مت فتح الأعمدة املوجودة
فيها للت�أكد م����ن حمتواها،حيث تبني ب�أن
هناك م����ادة خمب�أة داخ����ل الأعمدة ي�شتبه
ب�أنها مادة املاريجوانا املخدرة.

( )529.5ج����رام ،كان����ت خمب�����أة بداخل
حقيبة مالب�س م�سافر �أجنبي ،فعند و�صول
امل�سافر �إلى قاع����ة اجلمارك ا�شتبه به �ضباط
اجلمارك فتم حتويله للم�سار الأحمر لتفتي�شه
بدقة ،حيث مت العث����ور على مادة ي�شتبه
ب�أنها مادة املاريجوانا املخدرة كانت خمب�أة
بداخل حقيبة املالب�س.

فعن����د م����رور امل�سافر من خ��ل�ال بوابة
الأ�شعة ،مت اال�شتباه به وحتويله �إلى امل�سار
و�أ�شار مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية
الأحم����ر ،وبتفتي�ش حقيبته مت العثور على
�إلى �أنه ح�سب الإج����راءات املتبعة فقد مت
م����واد خمدرة (ال�شب����و -احل�شي�ش) وعدد
ت�سليم املتهم واملواد امل�ضبوطة �إلى �إدارة
كبري من احلبوب املخدرة.
مكافحة املخدرات ب����الإدارة العامة للمباحث
ال�ضبطية ال�ساد�سة :
والأدل����ة اجلنائي����ة ال�ستكم����ال الإج����راءات
متك����ن �ضباط جم����ارك مط����ار البحرين
ال����دويل من �إحب����اط حماول����ة تهريب مادة القانونية متهيد ًا لإحالة الق�ضية �إلى النيابة
ي�شتب����ه ب�أنه����ا املاريجوانا املخ����درة تزن العامة.
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ضبطيـــــات
احلر�ص على منع �إدخال املواد املمنوعة من اال�سترياد

�ضبط �سجائر �إلكرتونية �ضمن حاوية
لوازم منزلية قادمة من دولة �آ�سيوية
متكن �ضباط اجلمارك بق�سم معاينة
احلاويات ب����إدارة جمارك املنافذ البحرية
(ميناء خليفة بن �سلم���ان) ،من �إحباط
دخول �سجائ���ر �إلكرتونية �إل���ى ال�سوق
البحرينية .
و�أ�ش���ار رئي����س اجلم���ارك �إل���ى �أنه
عن���د معاين���ة �ضباط اجلم���ارك احلاوية
القادمة م���ن �إحدى ال���دول الآ�سيوية،
والتي حتم���ل ب�ضاعة عب���ارة عن لوازم
منزلية متنوعة ،و�إك�س�س���وارات للهواتف
و�شواح���ن لل�سي���ارات ،مت العثور على
�سجائر �إلكرتونية مفكك���ة الأجزاء خمب�أة
وموزع���ة عل���ى ط���رود الب�ضاع���ة ،وقد
احتوت ال�ضبطية عل���ى (� )684شنطة،

(� )999شاحن� )698( ،سلك تو�صيل،
( )903مبا�سم )100( ،حبة من �أنواع
التبغ ،و( )185بطارية.
و�أك���د رئي����س اجلم���ارك �أن �شئون
اجلم���ارك حري�صة كل احلر�ص على عدم
دخول الب�ضائع املمنوعة من اال�سترياد
والت���ي من �ضمنها ال�سجائ���ر الإلكرتونية
�إل���ى مملكة البحري���ن ،م�شي���د ًا بالدور
الكبري ل�ضباط جم���ارك املنافذ اجلمركية
يف احليلولة دون دخول تلك الب�ضائع
م���ن خالل قدراتهم املتمي���زة والتي �أن
دلت على �شي ف�إنها تدل على حر�صهم
ال�شديد عل���ى �أداء املهام املوكلة لهم
على �أمت وجه.

خمب�أة داخل قطع �أثاث منزلية وتقدر قيمتها بـ � 26ألف دينار

جمارك ج�سـر امللك فهد حتبط حماولة تهريب  1851طردا من مادة «البان»
�رصح مدي���ر �إدارة جمارك املنافذ الربية ب�شئ���ون اجلمارك ب�أن
�ضب���اط جمارك املنافذ الربي���ة (ج�رس امللك فه���د) وبالتن�سيق مع
�إدارة املعلومات والتحقيق���ات اجلمركية ،متكنوا من �إحبـاط تهـريب
( )1851ط���رد ًا يحتوي على مادة الب���ان وم�شتقاته ،تقدر قيمتها
بـ� 26ألف دينار.
و�أو�ضح �أنه عند و�صول �شاحنة ب�ضائع للمنطقة اجلمركية حتمل
�أغرا�ضاً �شخ�صي���ة لآ�سيوي ،ومتريرها على جهاز الأ�شعة ،ا�شتبه �ضباط
اجلم���ارك ب�أج�سام غريبة مبقطورة ال�شاحنة ،و�أ�ضاف �أنه بعد تفتي�ش
ال�شاحن���ة ،مت العثور على الطرود املذكورة خمب�أة داخل قطع �أثاث
منزلية.
و�أ�ش���ار مدير �إدارة جم���ارك املنافذ الربية �إل���ى �أن جهود �إدارة
املعلوم���ات والتحقيق���ات اجلمركية وبالتن�سيق م���ع مديرية �رشطة
املحافظة ال�شمالية �أ�سفرت عن �ضبط ثالث �أ�شخا�ص �آ�سيويني بالإ�ضافة
�إلى امل�ستورد للإ�شتباه به ،وقد مت �إحالة الق�ضية �إلى النيابة العامة.
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�إحباط حماولة تهريب حوايل 304
جرامات من مادة ال�شبو املخدرة

متكن �ضب���اط جمارك مط���ار البحرين ال���دويل بق�سم
ال�شح���ن اجلوي بالتع���اون مع �إدارة مكافح���ة املخدرات
من �إحباط حماولة تهري���ب مادة ال�شبو املخدرة والتي تزن
( )304.01جرام.
وت�شري التفا�صيل �أنه �أثناء قيام �ضباط اجلمارك بعملية
متري���ر وفح�ص الط���رود القادمة �إلى مملك���ة البحرين عن
طريق جه���از الأ�شعة ،مت اال�شتب���اه يف طرد يحوي عدد
( )7حقائب ن�سائية وخالل عملية التفتي�ش مت العثور على
مادة ال�شبو املخدرة يف اجل���وف اجللدي ملقاب�ض حقائب
اليد الن�سائية وملفوفة ب�رشيط ال�صق وورق ق�صدير.
و�أ�ش���ار مدي���ر �إدارة جم���ارك املنافذ اجلوي���ة �إلى �أنه
ح�سب الإجراءات املتبعة فق���د مت ت�سليم املتهم واملواد
امل�ضبوط���ة �إل���ى �إدارة مكافحة املخدرات ب���الإدارة العامة
للمباح���ث والأدلة اجلنائية ال�ستكمال الإج���راءات القانونية
متهيد ًا لإحالة الق�ضية �إلى النيابة العامة.

نفخر مبنت�سبي �شئون اجلمارك
فيم���ا ينعم املواطنون واملقيمون يف مملك���ة البحرين يف بيوتهم،

مطم�أننني على �أوالدهم يف املدار����س والأندية وغريها ،هناك من ي�سهر

على �أمنهم وحمايتهم من كل ما ي�رض بهم ،ي�سهر منت�سبي �شئون اجلمارك
يف املنافذ احلدودي���ة ،مطار البحرين الدويل وج��س�ر امللك فهد وميناء

خليفة ب���ن �سلمان،عيونه���م وحوا�سهم يف �أعلى درج���ات اليقظة ملنع
تهريب �أي �شيء يحمل �رضرا للبحرين جمتمعاً و�أفراداً ،مواطنني ومقيمني.
وفيم���ا ال ميل املهرب���ون من العمل على تطوي���ر �أ�ساليبهم اخلبيثة

وا�ستخ���دام طرق ملتوي���ة مبتكرة من �أجل �إدخ���ال املمنوعات وحتقيق
�أرب���اح كبرية و�رسيع���ة ،وال يبالون بخط���ورة ذلك عل���ى الب�رش وعلى

�أنف�سهم �أوالً ،ف�إن �ضباط وعنا�رص �شئون اجلمارك دائماً يتقدمون بخطوة

�أو �أكرث على تلك الأ�سالي���ب ،و�رسعان ما يك�شفونها وي�صادرون املهربات
ويحيلون �أ�صحابها �إلى الق�ضاء ليالقوا ما ي�ستحقون من عقاب.

وت�ساب���ق �شئون اجلم���ارك الزمن من �أج���ل الإبقاء عل���ى م�ستوى

من�سوبيه���ا وجتهيزاتها على �أعلى كف���اءة وجاهزية ممكنة من �أجل ك�شف

جميع حماوالت التهريب مهما بلغ م�ستوى ذكاء وخبث القائمني عليها.
ويتب���ع القائمون على املنافذ احلدودية لدورات دائمة يف الك�شف

اجلمركي وفقاً لأعل���ى املعايري العاملية ،ويتلقون تدريباً مكثفا ميكنهم

م���ن �أداء املهام املنوطة بهم على �أكمل وج���ه ،وهم بدورهم يظهرون
�أعلى درجات االلتزام مبهامهم العملية والتدريبية ،وينه�ضون بامل�س�ؤولية

امللقاة على عاتقهم على �أكمل وجه.

وال �شك �أن للخربة الطويلة لدى منت�سبي �شئون اجلمارك دورها يف

الك�شف عن حماوالت التهريب ،و�إن �إجراء �إح�صائية للم�ضبوطات يدل على

�أن منت�سب���ي �شئون اجلمارك ي�ستخدمون م���ا ميكن ت�سميته (حد�سهم
اجلمرك���ي) ،وي�ستطعيون ك�شف الكثري من عملي���ات التهريب من هيئة

املهرب وحركاته ورمبا رجفة عينيه.

و�إن زي���ادة ع���دد وكمية املواد الت���ي يحاول املجرم���ون تهريبها

ويتمك���ن منت�سبوا �شئون اجلمارك من �ضبطه���ا يدل على جناح �شئون
اجلم���ارك يف تطوير عمله���ا ،و�سد �أي ثغرة تغ���ري املهربني من املرور
عربها.

وتفخر �شئون اجلمارك دائماً مبنت�سبيها ومبا يحققونه من �إجنازات،

وت�ؤمن بهم وبقدراتهم ،وتعي متاماً �أن اال�ستثمار يف تدريبهم وتوفري
بيئة العمل املنا�سبة لهم هو ا�ستثمار ناجح ومهم جدا ،لأن عمل اجلمارك

يتعدى حدودها كم�ؤ�س�سة وطنية �إلى املجتمع والوطن ككل.
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أســـــرتي

ال تغ�ضب فتندم

�أ�رضار نف�سية وج�سمية وقانونية بالغة تنجم عن الغ�ضب
يهدد الغ�ضب حياة الإن�سان اليومية ،ملا له من �أثر كبري على م�شاعره وارتباطه ب�شكل مبا�رش بالعنف ،بدء ًا من امل�ضايقات
تتحول �إلى مزيج م���ن ال�ضغط النف�سي
يف م���كان العمل والعالقات العاطفي���ة ،و�صو ًال للخالفات العائلي���ة التي ميكن �أن
ّ
واالكتئاب.
ويف ه���ذا ال�سي���اق ح���ذرت درا�سة
�أمريكية م���ن �أن ي�ؤدي الت���زام ال�صمت
وكبت الغ�ضب من قبل �أحد الزوجني يف
ح���ال ن�شوء اخلالف���ات بينهما ،بد ًال من
التنفي�س ال�سليم عنه� ،إلى الت�سبب يف
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م�شاكل �صحية ،حيث وجدت �أن معدالت
الوفيات املبك���رة �أعلى بني من يلج�أون
�إلى عدم التنفي�س ع���ن الغ�ضب مقارنة
مب���ن يفعلون خالف ذلك من الأزواج �أو
الزوجات .وعرفت الدرا�سة كبت الغ�ضب،

ب�أنه فعل �أحد ال�شيئني� ،إما عدم �إبداء
�أي مظاهر م���ن الغ�ضب �إزاء ما يتعر�ضون
له� ،أو ع���دم الرغبة يف مواجهة ال�رشيك
مبا يتهم به� ،أو ال�شعور بالذنب والندم
بعد �إبداء الغ�ضب �أثناء امل�شاجرة ،كرد

على تعامل ال�رشيك الظامل.

و�أك���دت درا�س���ة �أخ���رى �أن التزام
الزوجات بال�صمت عند ح�صول م�شاجرات
زوجي���ة يرفع م���ن مع���دالت الوفيات
بينه���ن بن�سبة �أربعة �أ�ضع���اف ،مقارنة
مبن ينف�سن عن غ�ضبهن �أمام �أزواجهن.

و�أك���د علم���اء النف����س �أن الغ�ضب
ي�صبح �شبيهاً باملحفز ،الذي يبحث عن
�أن�شطة تث�ي�ر االنفعال ،حيث �أن وجود
م�ؤ�رشات خطر ُتنذر بالغ�ضب والهيجان،
حتفز �إف���راز هرم���ون “الدوبامني” يف
م�ستقب�ل�ات الدم���اغ ،مثل م���ا يحدث
يف ح���االت الإدمان املختلف���ة ك�إدمان
الريا�ض���ات العنيف���ة ،واملقامرة ،وحتى
�إدمان املخدرات مثل الكوكايني ،حيث
ي�صبح الغ�ضب حمفز ًا للمزيد من الغ�ضب
العني���ف ك�أحد �أن���واع الإدمان ،وهو ما
يجعل العواق���ب تكون خطرية وم�ؤثرة،
خا�صة مع اال�ستجاب���ة ل ّأي حمفز بدون
�أخذ ال�صورة الكلية بعني االعتبار.

يجد الأ�شخا�ص الذين ن�ش�أوا يف بيئات
تعمه���ا الفو�ض���ى ب�ش���كل م�ستم���ر يف
ّ
تقلّبات املزاج والغ�ض���ب جما ًال للراحة،
رمبا ت�ساعدهم على الف���رار من ال�شعور
الداخل���ي باخل���واء �أو اخل���وف ،كما �أن
ال��ص�راع له �آث���ار مدمرة عاطفي���اً ،ولكن
يف�ضله �إذا ما قُورن بامل�شاعر
البع�ض قد ّ
ال�سوداوية مثل اخل�سارة �أو احلزن.

وتكون امل�شاع���ر الداخلية العميقة
بال�ضعف �أو عدم الأمان ال�سبب احلقيقي
وراء اندفاع ال�شخ�ص للغ�ضب ،في�صبح
الغ�ض���ب و�سيلة جتع���ل الإن�سان ي�شعر
بالقوة يف حلظات مت ّكن���ه من االنت�صار
عل���ى �شع���وره بال�ضع���ف ،كم���ا مينح
الغ�ض���ب املرء �شعور ًا حلظي���اً
بال�سيطرة
ّ
على الأمور الت���ي ال ميلك زمامها� ،إال �أن
التعزيزات ال�سلبي���ة الالحقة ت�رض ب�صورة
املرء يف عي���ون الآخرين وت�ستمر دورة
ال�شعور بعدم الأم���ان ،وت�صبح الأمور
�أ�شب���ه بدورة �سيئة م���ن نوبات الغ�ضب
والعق���اب والت���ي ت����ؤذي يف النهاية
ومتنح حلظة الغ�ضب الإن�سان �شعور ًا ال�شخ�ص الع�صبي.
جي���د ًا ،حيث تبدو ك�أنه���ا �أ�صح �شيء
و�أك���دت درا�س���ات �أن الغ�ضب مثل
ميكن القيام به ،ويخرج ما بداخله من
طاقة ،وهذا جزء من امل�شكلة ،حيث �أنه � ّأي نوع م���ن �أنواع الإدم���ان الأخرى،
يف ه���ذه اللحظة ي�سق���ط الإن�سان كافة واخلطوة الأولى ملواجهته هي االعرتاف
عد
القيود ويتجاهل القيم الأخالقية وي�رضب بوجود م�شكل���ة ،وهذه اخلط���وة ُت ّ
الأ�صع���ب بالن�سب���ة لكثريي���ن ،حيث
بالعقالنية عر�ض احلائط.
يدرك���ون امل�شكل���ة بع���د �أن يفقدوا
وتنطل���ق ه���ذه احلالة م���ن اجلهاز الكثري ،معنوياً ومادياً ،ومن ثم يحتاج
احل���ويف يف الدم���اغ ،وه���و املرك���ز الأمر �إلى الن�ضج واجلر�أة معاً ،من �أجل �أن
امل�س�ؤول عن االنفع���االت الغريزية مثل يتم االعرتاف ب�أن الغ�ضب �أ�صبح م�شكلة
وال�سيطرة
اخل���وف وال�شهوة .وميتل���ك هذا اجلهاز جدية ،بحاجة �إلى مواجهتها
ّ
رواب���ط مبا�رشة م���ع نظ���ام اال�ستجابة عليها .وعن ط���رق عالج الغ�ضب ،قال
«الدف���اع �أو الهرب» ،ما ي�شمل التح ّكم الدكتور طارق �أ�سع���د ،ا�ست�شاري الطب
يف تدفّ���ق الأدرينالني ،وحوا�س �أخرى النف�س���ي يف م�رص :هن���اك العديد من
تدف���ع الإن�سان للقيام ب�أح���د �أمرين :اال�سرتاتيجي���ات للم�ساع���دة على عالج
االقتتال �أو الهرب �رسيعاً.
نوب���ات الغ�ض���ب ،يف مقدمته���ا عالج
وقد يك���ون الغ�ض���ب �آلي���ة للراحة الظروف املر�ضي���ة الكامنة خلف الغ�ضب،
وو�سيل���ة لتج ّنب العواطف ،ففي الغالب والت���ي يك���ون الغ�ض���ب جم���رد م�ؤ�رش

عليها مث���ل االكتئاب والقلق وا�ضطرابات
ما بعد ال�صدم���ة ،وتعلّم �سلوك بديل
والتحدث
كحل امل�شكلة بطريق���ة بناءة
ّ
ت�سبب
مع الآخرين عن الأ�شي���اء التي ّ
الهيجان والغ�ض���ب ،وممار�سة التدريبات
الذهنية� ،إ�ضافة �إلى اتباع ا�سرتاتيجيات
�إيجابي���ة للتغلّ���ب عل���ى ال�ضغط ،مثل
امل���رح ،وممار�س���ة الريا�ض���ة ،واليوغا،
والت�أمل ،هذا بجانب تغيري منط ال�سلوك
ال�ضار.
و�أ�ضاف الدكت���ور �أ�سعد �أن معاجلة
اال�ضطراب���ات النف�سي���ة ت�ساع���د ب�شكل
احلد من نوب���ات الغ�ضب،
م�ؤثر عل���ى ّ
الفتاً �إلى �أن العالج املعريف ال�سلوكي
هو �أ�سلوب م���ن �أ�ساليب العالج النف�سي
يعالج امل�شكالت وي�ساعد على حتقيق
ال�سع���ادة عن طريق تعدي���ل ال�سلوك
وامل�شاعر والأفكار املختلفة ،على عك�س
النظرية التقليدية الفرويدية.

�أم���ا الدكتور حممود غ�ل�اب� ،أ�ستاذ
علم النف����س بجامعة القاه���رة ،في�شري
�إلى �أن الغ�ضب يزيد حالة الالوعي لدى
الإن�سان ،م���ا يدفعه �إلى تخطي الكثري
من احلواجز الأخالقية والأدبية ،وي�صبح
م�ؤه ًال لأن يفع���ل � ّأي �شيء ،لذلك فهو
عندما يهد�أ ويعود �إلى طبيعته ي�شعر
بالن���دم والأ�س���ى جتاه ما فع���ل ،الفتاً
�إلى �أن اجلهاز احل���ويف يف الدماغ هو
امل�س�ؤول عن الوظائ���ف االنفعالية لدى
الإن�سان.

و�أكد على �أن امل�شاهد العنيفة التي
تب���ث يف الإعالم عن احل���روب والقتل
وت�صدي���ر االنق�سامات والك���ره� ،ساعدت
على �إطالق العنان حلالة الغ�ضب بغ�ض
النظ���ر عن عواقب���ه اخلط�ي�رة ،قانونياً
واجتماعياً و�صحياً ،والتي ت�ؤدي ب�شكل
كبري �إل���ى زيادة معدالت الغ�ضب احلاد
للتحول �إلى عن���ف ،ورمبا �إلى
امل�ؤهل���ة
ّ
جرمية قتل.
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نافذة على العالم

بلجيكية جترب زوجها
على النوم � 3سنوات يف بيت الكالب
ذك���رت �صحيفة «غازيت ف���ان �أنتويربن» � ،أن ام���ر�أة بلجيكية �أجربت
زوجها على النوم يف بيت خ�شبي لل���كالب ،ملحق بغابة خلف منزلهما ملدة
� 3سن���وات كاملة ،منعته خاللها من الدخ���ول �إلى البيت ،وال تقدم له �شيئاً
م���ن الطعام �سوى اخلبز الفا�سد وبقايا طعامها بعد �أن يتعفن ،و�إن فعل ما
يخال���ف �أوامرها يكون عقابه ال�رضب بحزامها اجللدي� ،أو بلوح خ�شبي ا�شرتته
خ�صي�صاً لعقابه.
و�أ�صدرت حمكم���ة مدينة تورنهاوت بالإقليم الفلمنكي من بلجيكا ،حكماً
بال�سج���ن ملدة � 3سنوات على الزوجة ( 61عاماً) ل�سوء معاملتها لزوجها (67
عاماً) ،ولأنها «جتردت من �إن�سانيتها وعاملته بق�سوة» .و�أ�شارت ال�صحيفة يف
تفا�صي���ل الق�صة �إلى �أن «تايا .د» احتجزت زوجها يف غابة خلف منزلهما منذ
عام  ،2013ومل يتم الك�شف عن الأمر �إال قبل عدة �أ�سابيع ،بعد بالغ من
اجلريان ل�سماعهم �رصاخ���ه مرات عدة يف اليوم ،وحني اقتحم رجال ال�رشطة
البيت وفت�شوا الغابة خلفه ،عرثوا على الزوج م�صاباً بعدة كدمات يف �أماكن
متفرقة من ج�سده ،وال يرتدي �سوى ثياب ممزقة ومت�سخة.

�أن �أجث���و على ركبتي مثل كلب ،وت�رضبني ب�شكل يومي فوق ر�أ�سي وكتفي
بالع�صا اخل�شبية �أو بحزامها اجلل���دي ،ومنذ  2013منعتني من النوم يف
البيت ،و�أجربتني على العي�ش يف بيت خ�شبي خم�ص�ص للكالب يف الغابة،
وكان���ت ترمي يل ببقاي���ا طعامها بعد �أن يتعف���ن ،وال �أ�رشب �إال من بحرية
�صغ�ي�رة ،و�أغت�سل مباء املط���ر ،ومنذ � 6أعوام مل �آكل طعام���اً �ساخناً» وقال
وقال الزوج يف التحقيقات« :ل�سنوات طويلة كانت زوجتي جتربين على القا�ضي ويلماي���ن فرهوفه يف حيثيات حكمه« :هذه ام���ر�أة مل ترتك لأعتى
املجرمني جما ًال للخيال يف �إذالل الب�رش».

خمدرات يف الطعام جلذب
مزيد من الزبائن

ك�شفت �إدارة الغذاء والدواء بال�صني� ،أن �أ�صحاب  35مطعما فى ال�صني
ي�ضيفون املخدرات فى الطعام الذي يقدمونه ال�ستقطاب مزيد من الزبائن.
ونقل���ت �صحيفة «الإندبندنت» الربيطانية ع���ن الإدارة ال�صينية قولها
�إنها �أغلقت  5مطاعم ،فيم���ا يتم التحقيق مع الـ 30الأخرى ،والتى �شملت
مطاعم �شهرية فى بكني.
وفيما مل تت�ض���ح كيفية و�ضع املادة املخدرة فى الطعام ،ف�إن ال�صني
�شه���دت حماوالت �سابقة من جانب طهاة مطاعم و�ضعوا خمدرات فى الطعام
من �أجل جذب الزبائن ،الأمر الذى ب�إمكانه الت�سبب فى �إدمان حقيقى.
وف���ى عام  2014متكن���ت �رشطة حمافظة �شن�شى م���ن خالل حتليالت
للمخ���درات الك�شف ع���ن بائع مكرونة ي�ضع قليال م���ن الأفيون فى الطعام
ب�شكل متعمد جلذب الزبائن ،فيما مت �إغالق �سل�سلة مكونة من  215مطعما
فى منطقة قويت�شو ب�سبب تهم مماثلة فى عام 2004
ويتواف���ر م�سحوق اخل�شخا�ش املخدر فى الأ�س���واق ال�صينية مقابل 60
دوالرا للكيلوج���رام تقريبا ،ويت���م خلطه بالفلفل احل���ار وم�ساحيق �أخرى ما
ُي�صعِ ب من عملية اكت�شافه.
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قرية «�أر�ض التوائم» ت�ستعد لدخول
مو�سوعة غيني�س بـ  122تو�أم ًا!
حتم���ل قرية �أوكراني���ة لقب « �أر�ض التوائم » نظ���ر ًا للعدد املرتفع من
التوائ���م الذين يعي�شون فيها ،وتنتظر القري���ة دخول �سجل غيني�س للأرقام
القيا�سي���ة العاملية ب�أكرب عدد م���ن التوائم يف الع���امل .ويعي�ش يف قرية
فيليكاي���ا كوبانيا  122تو�أماً من الذكور والإناث ،و�سجل القرية ا�سمها بالفعل
يف �سج���ل الأرقام القيا�سي���ة املحلية يف �أوكرانيا بـ  61زوج���اً من التوائم،
ويعتقد ال�سكان �أن دخول �سجل غيني�س �أ�صبح جمرد م�س�ألة وقت.
ويبلغ ع���دد �سكان القري���ة الواقعة يف منطق���ة زاكارباتيا جنوب غرب
�أوكرانيا � 4آالف ن�سمة فقط ،ويقول ال�سكان املحليون �إن عدد التوائم الذين
ول���دوا حديثاً يف القرية �أكرب من �أي مكان �آخ���ر يف البالد بح�سب ما ذكرت
�صحيفة دايلي مريور الربيطانية.
وتقول مارينا �سافكا الع�ضوة يف املجل�س املحلي« :بد�أت طفرة املواليد
يف عام  ،2004ومنذ ذلك الوقت ت�شهد القرية والدة ما بني زوجني وثالثة
�أزواج م���ن التوائم كل عام» .ويعتقد القروي���ون �أن ال�سبب وراء والدة هذا
الع���دد الكبري من التوائم يكمن يف مياه القرية التي متتلك خ�صائ�ص �صحية
فري���دة على حد قولهم ،كما �أن ت�أثري هذا املي���اه مل يقت�رص على الب�رش ،بل
امت���د �إلى املا�شية ،حيث �شهدت القرية ارتفاعاً ملحوظاً يف ن�سبة الأبقار التي
تلد التوائم.
توفيت بعد �أن اعت�صمت لـ 30
عاما �أمام البيت الأبي�ض دون �أن
تتلق حتية من �أي رئي�س �أمريكي
توفيت كونثيبثون بي�شوتو املعروفة بـ «كون�شيتا»
الت���ي اعت�صمت لأكرث من ثالثة عقود �أمام البيت الأبي�ض
للتنديد بانت�شار الأ�سلحة النووية .وكتب على الفتة علقت
على اخليمة ،التي ن�صبتها يف جادة  1600بن�سيلفانيا
«ارقدي ب�سالم ي���ا كونثبثيون .نح���ن نحبك» .بد�أ
احتجاجه���ا منذ ال�سن���وات الأولى م���ن ثمانينات القرن
املا�ضي يف عهد الرئي�س الأمريكي الأ�سبق رونالد ريغان
لي�صبح �أطول احتجاج يف تاريخ الواليات املتحدة ورمبا
يف الع���امل .وذكرت �صحيفة «وا�شنط���ن بو�ست» ب�أنها
مرتجمة فورية يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ثم يف الغرفة التجارية
توفيت يف مركز تديره منظم���ة غري حكومية ت�ساعد الن�ساء امل�رشدات يف يف ال�سفارة الإ�سبانية قبل �أن تغ�ي�ر �أ�سلوب عي�شها جذريا يف الثمانينات
وا�شنط���ن ،وكانت يف الثمانني من العمر .وق���د اعتاد ال�سياح على ر�ؤية وت�ستق���ر �أمام مقر الرئي�س الأمريكي لتن�ضم �إلى متظاهرة �أخرى توفيت منذ
هذه املر�أة املجعدة الوجه التي ت�ضع �شعرا م�ستعارا وو�شاحا وتبدو غارقة ذل���ك احلني .و�أكدت كون�شيت���ا ،التي �شهدت خ�ل�ال اعت�صامها واليات
يف عاملها �أمام البيت الأبي�ض.
رئا�سية متعددة من رونال���د ريغن �إلى باراك �أوباما مرورا ببيل كلينتون،
وح�صل���ت كون�شيتا الإ�سبانية الأ�صل عل���ى اجلن�سية الأمريكية وعملت �أنه ما من رئي�س �أمريكي تكبد عناء �إلقاء التحية عليها.
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صحتــــــك بالدنيـــــا

جتنب �أكل املعكرونة والبيتزا
وال�شوكوال والآي�س كرمي قبل النوم
عل����ى ع�شاق ال�سهر االنتباه �إلى م����ا ي�أكلونه يف وقت مت�أخر من الليل،
لأن له ت�أثري على النوم ،وعلى الوزن� .إليك جمموعة من الأطعمة ين�صحك
خرباء التغذية بتجنب �أكلها قبل الذهاب �إلى الفرا�ش.
ال�شوكوال الداكنة :حتتوي ال�شوكوال الداكنة على م�ضادات للأك�سدة
مفيدة لل�صحة ،لكنها لي�ست اختيار ًا منا�سباً قبل الذهاب الفرا�ش لأنها
حتتوي على الكافيني ومن�شطات الثيوبرومني التي تتداخل مع النعا�س.
ميكن لهذه املركبات �أن تبقيك يقظاً لفرتة طويلة خالل الليل.
الآي�س كرمي :من املعروف عن الآي�س كرمي �أنه غني بالدهون ،لذلك
�إذا �أكلته قبل النوم لن يكون �أمامك فر�صة حلرقها هي وال�سكريات التي
يحتويها .قد ت�سبب كرثة ال�سكر والدهون قبل النوم يف ع�رس ه�ضم فتبقى
يقظاً لفرتة .كذلك قد حتتوي بع�ض نكهات الآي�س كرمي على الكافيني.
املعكرونة :ال تعترب املعكرونة وجبة خفيفة مثالية يف كل الأحوال،
هي جزء من وجبة رئي�سية .لكن تناول القليل من املعكرونة قبل النوم
لي�س خيار ًا جيد ًا �أي�ضاً ،لأنها ترفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ما يت�سبب يف
اليقظة لفرتة طويلة .املعكرونة غذاء م�صنوع بالكامل من الكربوهيدرات،
ف�إذا �أكلتها وذهبت �إلى الفرا�ش �سيتم تخزين كل هذه الكربوهيدرات على
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�شكل دهون يف اجل�سم.
البيتزا :قد تعتقد �أن �أكل �رشيحة واحدة فقط من البيتزا ال ي�رض ،لكن
امل�س�ألة لي�ست يف عدد ال�رشائح �إذا كنت ت�أكلها قبل النوم .طبقة ال�صل�صة
من البيتزا طبقة دهنية ميكن �أن ت�ؤدي �إلى احلمو�ضة وحرقة املعدة،
وقد ي�سبب ذلك �إزعاجاً مينع من النعا�س واال�ستغراق يف النوم� .إذا
كنت ت�شتهتي �أكل البيتزا قبل النوم ميكنك �أن تختار نوعاً قليل الد�سم.

ال�شاي حلياة �صحية �أف�ضل
يوميا ،الأ�شخا�ص
يجن����ب تناول ما ب��ي�ن � 3إلى � 5أكواب من ال�ش����اي ً
من الإ�صاب����ة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموي����ة وال�سكتة الدماغية ،ح�سبما
�أفادت �أبحادث هولندية حديثة .وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «التلجراف»
الربيطاني����ة عل����ى موقعها الإلك��ت�روين ،فقد �أو�صى جمل�����س ال�صحة يف
هولن����دا ،وه����و هيئة علمي����ة م�ستقلة ،الأ�شخا�����ص بتناول ال�ش����اي ك�أحد
امل�رشوبات ال�صحية التي حتافظ على ال�صحة .وقال املتحدث با�سم جمل�س
ال�صحة يف هولندا� ،إيرت �شوتني« :الحظنا من خالل الكتابات العلمية
يف الع���ش�ر �سنوات املا�ضية «� ،أن هناك دالئل وا�ضحة على �أن
ال�ش����اي م�رشوب جي����د لل�صحة .و�أ�ضاف �أن تن����اول من � 3إلى 5
�أك����واب من ال�شاي الأ�سود يف الي����وم الواحد ،يخف�ض خماطر
الإ�صاب����ة باجللط����ة الدماغية ومر�ض ال�سكري ،كم����ا �أنه يخف�ض
�ضغ����ط الدم املرتفع .وكانت درا�س����ة فرن�سية �أثبتت �أن �رشب
ال�ش����اي يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�����ض القلب والأوعية الدموية،
ويجعل الأ�شخا�ص يتمتعون بحياة �صحية �أف�ضل.

فيتامني «د» فاكهة ال�شتاء
تثبت العدي����د من الدرا�سات – حول العامل – �أن طبقاً غني����اً بالفيتامني “د”� ،أو مبادة
الزنك ،يعترب كافياً جد ًا للوقاية من الأمرا�ض التي ميكن �أن يتعر�ض لها اجل�سم يف ف�صل ال�شتاء،
حي����ث �إن مادة الزنك تعد من �أهم امل����واد املنتجة للربوتني التي ت�شكل عام ًال �أ�سا�سياً ملقاومة
فريو�س ال����زكام .ولكن اجل�سم يحتاج – كذلك – �إلى �أطب����اق متوازنة و�صحية ،حتتوي على
مواد غنية بالعديد من الفيتامينات الأخرى التي تعرف ب�إك�سابها اجل�سم املناعة الكافية؛لذلك
ين�صح الأطباء بالإكثار من تناول احلوام�ض الغنية بالفيتامني “�سي” ،وبتناول حبوب الأفوكادو
الغنية بالبوتا�سيوم ،وكذلك املوز .كما يعترب املخت�صون �أن الأ�سماك الد�سمة الغنية بالأوميجا
وين�صح بالأطباق التي حتتوي على الكرنب ،والثوم ،والب�صل،
 3مهم����ة جد ًا لتقوية اجل�سمُ ،
فين�صح بتناول الع�سل ،والزعرت.
والكراث� .أما ملقاومة �أمرا�ض احلنجرةُ ،

�ضغط الدم املنخف�ض يقي
من الإ�صابة بالأزمات القلبية
�أ�ش����ارت نتائ����ج درا�س����ة �إل����ى �أن خف�ض
�ضغط ال����دم �إلى ما دون املع����دالت ال�شائعة
قلل ب�صورة كبرية م����ن الإ�صابة بالأزمات القلبية
وخماط����ر الوفاة الناجمة عنها لدى البالغني يف
�سن  50عاما وما فوق ذلك.
وقد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة التي جرت
حت����ت ا���ش�راف احلكومة الأمريكي����ة يف تغيري
�أ�ساليب العالج واملمار�سات الطبية املتبعة.
ولهذه النتائج التي طرح����ت بع�ض الآثار
اجلانبية املزعجة املحتملة التي قال الباحثون
�إنه����ا يف حاجة ملزي����د من التحلي����ل لكنهم
تو�صلوا �إلى �أن الفوائد تتجاوز الأ�رضار.
وقال مارك فيف����ر من م�ست�شفى الن�ساء يف
بو�سطن الذي ط����رح “اعتقد انه اجناز كبري”
وقال �إنه يتع��ي�ن تعديل االر�شادات العالجية
وفقا لهذه النتائج.
و�شملت الدرا�سة  9300مري�ض وجرت على
مدى خم�س �سنوات عل����ى مر�ضى يعانون من
ارتف����اع �ضغط الدم وتوقفت الدرا�سة بعد نحو
عامني م����ن بدايتها بعد �أن الح����ظ مراقبون
م�ستقلون الفوائد اجلمة املتعلقة بتجنب الوفاة
وعوامل اخلطر الأخرى.
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الريـــــاضـــــــــة

احلر�ص على ممار�سة الريا�ضة طريقك للتمتع ب�صحة النف�س واجل�سد

اليجب التذرع بعدم وجود
وقت ملمار�سة الريا�ضة
�إعداد  -املدربة رقية عبداهلل:

ممار�سة الريا�ضة ب�شكل دائم من الأ�سا�سيات املهمة يف حياتنا،
ولكن كثريين منا يغفلون عن ذل����ك متذرعني ب�ضيق الوقت� ،أو
رمبا لأنهم ال يلحظ����ون �أن ت�أثريها وفائدتها للج�سم تتم يف وقت
ق�صري ،و�إمنا يحت����اج �إلى فرتة من الوقت ترتب����ط بعوامل الريا�ضة
وعدد مرات مزاولتها وقوة الإرادة والإنتظام يف ممار�ستها.

والريا�ض����ة مهمة لكل الفئ����ات ،فهي مفيدة لل�شب����اب والفتيات
واحلوامل واملر�ضعات وال�شيوخ والكهول وكذلك ذوي االحتياجات
اخلا�صة .وللريا�ضة فوائد كثرية منها احلفاظ على الوزن والوقاية من
ال�سمنة ،والوقاي����ة من الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سك����ري وال�ضغط و �أمرا�ض
القلب ،وتقوية ع�ض��ل�ات اجل�سم وتحُ �سن من مظهر اجل�سم وجماله،
والتخفيف من م�شاكل �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم وه�شا�شة العظام،
وتقوية جهاز املناع����ة ،وت�أخري �سن ال�شيخوخة والوقاية من �أمرا�ضها
كاخلرف والزهامير ،وحت�سني احلال����ة النف�سية واملعنوية ،حتى ان
البع�ض ذه����ب للقول�« :إن مل تعطي الريا�ض����ة من وقتك ف�سوف
يعطيك املر�ض من وقته» .وللح�صول على نتيجة �أف�ضل للتخ�سي�س
وحرق الدهون يف اجل�سم �أثناء ممار�سة الريا�ضة ،يجب اتباع نظام
غذائ����ي �صحي ولي�س احلرمان م����ن تناول الطع����ام بالإ�ضافة �إلى
الإكثار من �رشب املاء.
الأكالت امل�ساعدة على حرق الدهون يف اجل�سم

الفواكه الطازجة
اخل�رضوات
الن�شويات ال�سمراء
املك�رسات النية
منتجات الألبان قليلة وخالية الد�سم
بيا�ض البي�ض
امل�أكوالت البحرية
�صدور الدجاج واللحوم بدون �شحم
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الأكالت التي ُتخزن يف اجل�سم على هيئة (�شحوم)

البطاطا املقرم�ش (�شيب�س)
احللويات وال�شوكوالتة

الع�صائر التي حتتوي على �سكر �إ�ضايف
م�رشوبات غازية

الوجبات ال�رسيعة

م�شتقات الطحني الأبي�ض
النقانق والبيكن

امل�شي..

الريا�ضـــــة ال�سحــــريـــــة الـتــــي تنــا�ســــب اجلــــمـيـــع
ح�سمت درا�سة �أقيمت يف جامعة �ألبريتا
الكندي����ة اجلدل ،حيث اعتربت ان ح�ص�ص
الإيروبي����ك تعترب االختي����ار االمثل لدعم
وتعزي����ز لياقة اجل�سم ،يف ح��ي�ن ر�أت ان
امل�شي يع����زز حركة اجل�س����م وي�ساهم يف
الوقاية م����ن االمرا�ض ،واعتربت الدرا�سة ان
امل�شي يفيد ال�صحة اكرث من الإيروبيك.

التمارين ال تنا�سب للجميع.
يف اجل�س����م دون القي����ام باتب����اع نظام
�أم����ا متاري����ن امل�شي ،وخا�ص����ة امل�شي غذائي معني.
وافادوا �أن امل�شي �ساعة ب�شكل بطيء
ال�رسيع� ،أو اجلري ،فرتكز على بناء اللياقة
التحميلية وحرق الدهون ب�شكل كبري ،كما يخل�صك من � 100سعرة حرارية� ،أما امل�شي
�أنها حت�س����ن من كفاءة القل����ب والرئتني ،ال�رسيع مل����دة �ساعة واحدة فقط يف اليوم
وبالتايل ال ميكن ف�صل امل�شي عن التمارين في�ساعد على حرق �أك��ث�ر من � 200سعرة
حرارية.
الريا�ضية االخرى فكالهما مكمل للآخر.

وبينت الدرا�سة الكندية �أنه على الرغم
من اختالف ط����رق ممار�س����ة التمارين ،فان
ممار�س����ة الإيروبي����ك ت�ؤدي ال����ى انخفا�ض
م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ،وحميط اخل�رص ،وتقل�ص
حجم اخل���ص�ر والأرداف ،وتع����دل نب�ضات
قلب ،و�أو�ضح اخلرباء �أن ع�شاق الإيروبيك
تتح�س����ن لياقته����م اجل�سدي����ة �أك��ث�ر من
جمموعة امل�ش����ي� ،إال �أنها �شددت على ان

خمتلف �إلى حد ما ع����ن الآخر ،فيما يعترب
خمت�ص����ون يف التغذية ان ريا�ضة امل�شي،
من �أهم الو�سائل الت����ي ت�ساعد على حرق
ال�سعرات احلرارية للتخل�ص من الوزن الزائد

وب�ش����كل عام تعد التماري����ن الريا�ضية
على اخت��ل�اف انواعها م����ن �أف�ضل العادات
ال�صحية اليومي����ة ،وحتتاج بع�ض التمارين
�إل����ى نوادٍ وح�ص�ص تدري����ب مع مدربني،
يف حني ميكن ممار�س����ة البع�ض االخر يف
اله����واء الطلق ،فيم����ا تتباي����ن االراء حول
�أيهما الأف�ضل من حيث املردودية والنجاعة
والت�أثري املث����ايل على لياقة اجل�سم وتعزيز
ال�صحة.

و�أثبتت درا�س����ات �أن الأ�شخا�ص الذين
يواظب����ون عل����ى ممار�س����ة ريا�ض����ة امل�شي
بانتظام تنخف�ض بينه����م ن�سبة الوفيات،
كما �أنهم يكونون �أقل عر�ضة للإ�صابة مبر�ض
ال�رسطان وال�سكتات الدماغية.

واعتربت الدرا�س����ة ان الو�صفة ال�سحرية
للو�صول لل����وزن املث����ايل والتمتع بج�سم
ر�شيق ومرون����ة ولياقة عالية تتطلب تطبيق
املثل����ث الذهبي (ريا�ض����ة  -م�شي -نظام
غذائ����ي) ،ويتمي����ز امل�شي ع����ن التمارين
الريا�ضية ب�أنه ال يتطلب جتهيزات خا�صة وال
ومن فوائ����د امل�شي اي�ض����ا انه يحارب
يحتاج �إلى جمموعة تدريب كما انه ينا�سب االنفلونزا والر�شح والزكام فالأ�شخا�ص الذين
كل الأعم����ار وميك����ن �أدا�ؤه يف كل الأوقات يعت����ادون على امل�شي مل����دة  30دقيقة
ويف كل الأماكن.
يومي����ا �أقل عر�ض����ة لال�صابة بن����زالت الربد،
وخل�ص الباحثون ان التمارين الريا�ضية وت�ساعد ريا�ضة امل�شي على حتريك ع�ضالت
وامل�شي تكمل بع�ضها البع�ض وت�ساهم يف اجل�س����م ب�أكمله����ا وتغذية خالي����ا و�أن�سجة
رفع اللياقة البدني����ة وخف�ض الوزن ولكنها امل����خ ،ويحد امل�شي م����ن ال�شعور بالقلق
ما مييزه����ا ان كل مترين يرك����ز على عن�رص والتوتر.
و�أثبت����ت درا�سات �أن املر�أة التي تعتاد
على امل�ش����ي لن�صف �ساعة على الأقل يوميا
متتل����ك فر�ص �أكرب لل�شفاء من مر�ض �رسطان
الثدي.
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المجتمــــــــع

تكرمي امل�شاركني يف معر�ض يوم اجلمارك العاملي

�شئون اجلمارك جتري حملة التربع بالدم ملوظفيها
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ال�شهادات العليا

التـرقـيـات

املالزم �أول حممد عادل الدو�رسي

املالزم �أول �صالح �أحمد بو�شلف

•• ح�صل���ت الآن�سة دان���ة عي�سى مو�س���ى الطهمازي ،على
�شه���ادة املاج�ست�ي�ر ب�إمتي���ار يف عل���وم احلا�س���ب الآيل وتقنية
املعلومات من اجلامعة الأهلية
•• ح�ص���ل �ضاب���ط اجلم���ارك �سي���د جني���ب ها�ش���م ف�ضل
"
ال���دورة امل�ستندية � -إدارة جمارك املنافذ البحرية ،على �شهادة
البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال (�إ�سرتاتيجيات الأنظمة) من The
 Open Universtiyباململكة املتحدة

تهنئة

املالزم �أول عدنان �إبراهيم الهاجري

املالزم �أول علي حممد البنعلي

تتقدم �أ�سـرة جملة اجلمارك بالتهنئة
�إلى رئي�س التحرير

النقيب وعد را�شد النجم
مبنا�سبة تعيينها مبن�صب
رئي�س �شعبة العالقات العامة يف �شئون اجلمارك

متمنيني لها دوام التوفيق والنجاح

�أ�سـرة املجلة

املالزم �أول عالية هايل القحطاين

املالزم عبداهلل حمد احلربان

م�شاركة �شئون اجلمارك يف مهرجان الأكادميية امللكية لل�شـرطة
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آخــــــــــر المطـــــاف

حماية المجتمع
وتعزيز الشراكة معه
حتر����ص �شئون اجلمارك كل احلر�ص عل���ى تقوية ال�رشاك���ة اال�سرتاتيجية مع اجلهات
احلكومية واجله���ات املعنية لرت�سيخ مفهوم التنمي���ة امل�ستدامة يف املجتمع ،وحتقيق
معايري ومتطلبات امل�س�ؤولية املجتمعية من خالل و�ضع �إطار عمل وا�ضح يحدد امل�س�ؤوليات
واملهام املناطة بجميع الإدارات واملنافذ يف اجلمارك البحرينية.
�إن �شئون اجلمارك ،ومن خالل ت�أديتها ملهمتها الأولى يف حفظ �أمن الوطن واملواطن،
ودعم االقت�صاد الوطني ،ال تغفل �أبد ًا عن واجبها املجتمعي ،والذي يتج�سد بالفعاليات
املتخلفة التي تقيمها على مدار العام من �أجل تعزيز ال�رشاكة املجتمعية.
يف ه���ذا الإطار حر�صت �شئون اجلمارك على �إبراز جهودها و�أدواتها وكوادرها واجنازاتها
من خالل �إقامتها ملعر�ض توعوي مبنا�سبة يوم اجلمارك العاملي  ،وهو املعر�ض الذي حر�ص
معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة رئي�س اجلمارك على افتتاحه �شخ�صياً.
وتفخر مملكة البحري���ن يف جت�سيد ال�شعار الذي اختارته منظمة اجلمارك العاملية هذا
العام «اجلمارك الرقمية ..امل�شاركة املتقدمة» ،حيث ت�ستخدم �شئون اجلمارك البحرينية
الربجميات واحللول التكنولوجية احلديثة يف عملها ،ومن ذلك نظام التخلي�ص الإلكرتوين
اجلمركي (�أفق) الرائد �إقليمياً.
كم���ا كان املعر�ض فر�صة لتعزيز التوا�صل م���ع خمتلف �رشائح املجتمع ،من مواطنني
ومقيم�ي�ن ،واللقاء املبا�رش معهم وتعريفهم بنماذج ال�ضبطي���ات املميزة واملواد املمنوعة
واملقلدة يف املنافذ اجلمركية والتي متكن �ضباط اجلمارك من �ضبطها ،وا�ستعرا�ض �أ�ساليب
عمليات التهريب وكفاءة موظفي �شئون اجلمارك يف �إحباطها.
وت�ؤكد �شئون اجلمارك �أن دورها ال يقت�رص على ك�شف املخدرات ومنع دخولها للمملكة
و�إحال���ة مهربيها للنيابة العامة ،و�إمن���ا الوقاية منها �أي�ضاً ،لذلك حر�ص���ت على تواجد �إدارة
مكافح���ة املخدرات بوزارة الداخلية يف جناح خا����ص باملعر�ض وذلك لتعزيز الوعي مب�ضار
املخدرات وعواقب تهريبها.
و�أت���اح املعر�ض فر�صة كبرية لرفع م�ست���وى الوعي لدى اجلمهور حول املخاطر الناجتة
ع���ن عمليات التهريب ،والتعريف ب�أب���رز اخلدمات التي تقدمها واجله���ود املبذولة لتعزيز
الكفاءة اجلمركية ،والدور ال���ذي ي�ضطلع به منت�سبو اجلمارك يف الت�صدي و�إحباط عمليات
التهريب ،حلماية املجتمع واحلفاظ على �أمنه وتعزيز وتر�سيخ التعاون بني الطرفني.
�إن �شئ���ون اجلمارك ومن خالل مثل هذه الفعاليات ،حتر�ص كل احلر�ص على مد ج�سور
التوا�ص���ل مع اجلمهور للم�ساهمة يف ن��ش�ر التوعية واملعرفة اجلمركية من جهة ،وتعزيز ثقة
اجلمهور بهذا اجلهاز الوطني من جهة �أخرى.

النقيب وعد راشد النجم

