نائب رئيس الجمهورية يقف علي أداء هيئة الجمارك وخطتها للعام المقبل
جمارك مطار الخرطوم تضبط كمية كبيرة من العمالت المهربة
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العــدد العاشـر

املدير العام

اجلمـــــــارك

عقيد شرطة  /د .مجاهد الفادني

رئيس التحرير

عقيد شرطة  /د .سعـد موسـى

اجلمارك  ..محاية
املجتمع اولوية قصوى ..

نشرة إجتماعية داخلية شهرية
تصدر عن إعالم هيئة الجمارك
اكتوبر  2018م

مكافحة التهريب البحر األمحر تتمكن
من إحباط عملية تهريب أسلحة
تمكنــت إدارة مكافحــة التهريــب بالبحــر األحمــر مــن ضبــط ( )93قطعــة
ســاح كالشــنكوف باإلضافة ل ( )19قطعة دبشــك ســاح و( )210خزنة
ســاح كالشــنكوف وقــال مديــر مكافحــة التهريــب بالواليــة العقيــد شــرطة
محمــد مصطفــى انــه إثــر معلومــات توفــر لديهــم ومتابعــة دقيقــة تــم ضبــط
عربــة بوكــس محملــة بأســلحة فــي الحــدود الشــمالية للواليــة وتــم فتــح بــاغ
للمتهميــن وحجــز العربــة واإلســتمرار فــي اإلجـراءات القانونيــة والجمركيــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس هيئــة الجمــارك ســعادة الل ـواء شــرطة د .بشــير
الطاهــر بشــير أن الهيئــة ستســتمر فــي تمكيــن ق ـوات مكافحــة التهريــب
باآلليــات والمعــدات والتقنيــة الحديثــة والطائـرات العموديــة وطائـرات بــدون
طيــار فــي مجــال المراقبــة والرصــد والمالحقــة وذلــك وفــق الخطــة الكليــة
لهيئــة الجمــارك.

زيارة السيد رئيس اهليئة ملنسوبي
اجلمارك املستشفني مبصر

نائب رئيس اجلمهورية يقف علي أداء هيئة اجلمارك وخطتها للعام املقبل

وقــف نائــب رئيــس الجمهوريــة عثمــان محمــد يوســف كبــر علــي أداء
هيئــة الجمــارك حتــي الربــع الثالــث مــن العــام  2018وخطتهــا للعــام
 2019م .وأوضــح الل ـواء شــرطة د.بشــير الطاهــر بشــير رئيــس هيئــة
الجمــارك فــي تصريــح صحفــي عقــب لقائــه نائــب رئيــس الجمهوريــة
بالقصــر الجمهــوري أن اللقــاء بحــث جهــود الجمــارك فــي محاربــة التهريــب

خاصــة فــي واليــات دارفــور وقفــل منافــذ الســلع الممنوعــة والمحظــورة.
وأكــد ســيادته اســتعداد هيئــة الجمــارك للمرحلــة المقبلــة عبــر التنســيق مــع
كافــة الجهــات ذات الصلــة خاصــة قطــاع المنتجيــن والمصدريــن فــي إطــار
المســؤولية الكبيــرة الملقــاة علــى عاتــق الهيئــة فيمــا يتعلــق بالموازنــة
العامــة واالقتصــاد القومــي.

مجارك مطار اخلرطوم تضبط كمية كبرية من العمالت املهربة

دعــا مديــر إدارة جمــارك مطــار الخرطــوم
العميــد شــرطة /محمــد البــدر مصطفــى الســناري
كل الركاب والمســافرين التباع الطرق الصحيحة
لحمــل العمــات مــن خــال االفصــاح الجمركــي
لحمــل العمــات والتقيــد بالضوابــط والنظــم التــي
تحكــم التعامــل بهــا جــاء ذلــك لــدي وقوفــه علــى
الضبطــات الكبيــرة التــي تمــت مؤخــ ار بمطــار
الخرطــوم حيــث تمكنــت ورديــة الصديــق مغــادرة

مــن احبــاط محاولــة تهريــب مبلــغ 49800
دوالر أمريكــى ،ومبلــغ  49000لاير ســعودى،
و 5000درهــم أماراتــى مخبــأة وموزعــة بصــورة
دقيقــة داخــل مالبــس شــخصية لشــابين مغادريــن
إال أن فطنــة ويغظــة ضبــاط وضبــاط الصــف
والجنــود العامليــن بمطــار الخرطــوم كانــت لهــم
بالمرصــاد ،وعلــى صعيــد آخــر احبطــت ورديــة ذو
النوريــن مغــادرة محاولــة تهريــب عدد 260000

لاير ســعودي ومبلــغ  56900دوالر أمريكــي،
وأكــد الســناري أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي
الصــاالت بجانــب التدريــب الجيــد والخبــرة الكبيــرة
لضبــاط الجمــارك كان لــه دور كبيــر فــي إحبــاط
هــذه العمالت،وأشــاد ســيادته باالنجــاز الكبيــر
كمــا حــث قواتــه لبــذل المزيــد مــن الجهــد لمنــع
ضعــاف النفــوس مــن تخريــب االقتصــاد القومــي
مــن خــال اهــدار العمــات االجنبيــة.

مجعية القران الكريم باجلمارك واملجلس األعلى للدعوة
اإلسالمية يسريان القافلة الدعوية للوالية الشمالية

مــن خــال زيــارة قــام بهــا ســعادة اللـواء شــرطة /د .بشــير الطاهــر بشــير
رئيــس هيئــة الجمــارك لدولــة مصــر الشــقيقة تفقــد أح ـوال المرضــى مــن
منســوبي الهيئــة الذيــن يتلقــون العنايــة الطبيــة بالمستشــفيات المصريــة
مؤكــداً إهتمــام الهيئــة بمنســوبيها بتقديــم وتوفيــر جميــع الخدمــات بمــا
فيهــا الخدمــات الطبيــة داخلي ـاً متمثلــة فــي وحــدة العميــد عابــدون ســيد
أحمــد العالجيــة والمستشــفيات المتعاقــد معهــا وخارجيــاً بتوفيــر فــرص
العــاج بالخــارج لجميــع منســوبي الهيئــة.
ودعــا لهــم بالشــفاء العاجــل والعــودة إلــى الوطــن فــي أحســن حــال ووقــف
علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم .وكان فــي رفقتــه وفــد مــن لجنــة
العــاج بالخــارج .الجديــر بالذكــر أن الزيــارة وجــدت استحســاناً وارتياح ـاً
مــن المستشــفين ومرافقيهــم.

س ــيرت االمان ــة العام ــة لجمعي ــة
القـــرآن الكريـــم بهيئـــة الجمـــارك
بالتع ــاون م ــع المجل ــس األعل ــى
للدعــوة االســامية بــوزارة اإلرشــاد
واألوقـــاف القافلـــة الدعويـــة
اإلجتماعيـــة الثقافيـــة الثالثـــة
للواليــة الشــمالية برفقــة عــدد مــن
العلمــاء االجــاء ودشــنت القافلــة
برنامجهـــا لليـــوم االول بمحليـــة
الدب ــة وحاض ــرة الوالي ــة الش ــمالية
بمحاضـــرات
مدينـــة دنقـــا
مكثف ــة بمس ــاجد ومناب ــر الوالي ــة
وع ــدد م ــن الم ــدارس ومنظم ــات
المجتم ــع المدن ــي وزي ــارات لع ــدد
مـــن الخـــاوي وغطـــى البرنامـــج
منســـوبي الجمـــارك والمكافحـــة
والشـــرطة الشـــعبية والقـــوات
النظاميـــة االخـــري
كم ــا تم ــت زي ــارات رس ــمية لع ــدد

مـــن المســـؤلين حيـــث التقـــى
وفـــد القافلـــة بالســـيد نائـــب
الوال ــي والس ــيد وزي ــر الش ــؤون
االجتماعيـــة بالواليـــة والســـيد
مدي ــر ش ــرطة الوالي ــة واعربـ ـوا

ع ــن س ــعادتهم بالزي ــارة وثمنـ ـوا
ال ــدور المتعاظ ــم للجم ــارك نح ــو
المجتم ــع مؤكدي ــن عل ــى أهمي ــة
مثـــل هـــذه القوافـــل الدعويـــة
ووقوفهـــم معهـــا لمـــا تقدمـــة

للمجتمـــع مـــن فوائـــد جليلـــة.
وأوضـــح العقيـــد شـــرطة د.ســـعد
موســـى محمـــد االميـــن العـــام
لجمعيـــة القـــرآن الكريـــم بهيئـــة
الجمـــارك أن القافلـــة تأتـــي فـــي
إطـــار المســـؤلية اإلجتماعيـــة
لهيئ ــة الجم ــارك وخط ــة الجمعي ــة
للعـــام  2018وبرعايـــة كريمـــة
مــن الســيد رئيــس هيئــة الجمــارك
وأس ــتمرت القافل ــة لم ــدة خمس ــة
اي ــام اس ــتهدفت خالله ــا محلي ــات
البرقي ــق والدب ــة والقول ــد ومحلي ــة
دنقـــا حيـــث قدمـــت أكثـــر مـــن
ســـبعون محاضـــرة كمـــا أن
التنســـيق المحكـــم لمنســـوبي
الجمـــارك ومكافحـــة التهريـــب
واتح ــاد الط ــاب بالوالي ــة كان ل ــه
كبي ــر األث ــر ف ــي إنج ــاح برنام ــج
القافلـــة.
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هيئة التحرير
املدير العام

عقيد شرطة /د .مجاهد الفادني
رئيس التحرير

عقيد شرطة /د .سعد موسى
مدير التحرير

مقدم شرطة /هاجر مريغني
املدير التنفيذي

مجعية القران الكريم بهيئة
اجلمارك تنظم حماضرة كربي
مبناسبة اهلجرة النبوية
اقامــت االمانــة العامــة لجمعيــة القـران الكريــم بالجمــارك محاضــرة كبــري
عــن الهجــرة النبويــة الشــريفة الــدالالت والمعانــي وذلــك يــوم االربعــاء
2018/9/26م بــدار الشــرطة ببــري تحــدث فيهــا فضيلــة الشــيخ د.جابــر
عويشــه رئيــس المجلــس االعلــي للدعــوة واإلرشــاد بواليــة الخرطــوم .
والعالمــة الدكتور/محمــد االميــن اســماعيل ،حيــث تحدثــا عــن المواقــف
والعبــر والــدروس المســتفادة مــن هجــرة المصطفــي صــل اهلل عليــه وســلم
وكيــف نســتفيد منهــا فــي وقتنــا الحالــي .هــذا وقــد مثــل انابــة الســيد
رئيــس الهيئــة الســيد اللـواء شــرطة  /ازهــري حســين الشــريف وعــدد كبيــر
مــن الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود ومجموعــه مــن المشــايخ وطــاب
العلــم بالجامعــات الســودانية المختلفــة .كمــا اجــرت الجمعيــة مســابقة
مــن وحــي المحاضــرة قدمــت فيهــا جوائــز للفائزيــن.

مجتمع

مقدم شرطة /سوسن صاغه
سكرتري التحرير

مالزم شرطة /حسني عبد الكريم
مالزم شرطة /عمر الســـر
مساعد شرطة /حمزة الرحيمة
رقيب شرطة /محمد جمال الدين
التغطيات

م.أول شرطة /رشا حسني الصادق
النشر اإللكرتوني

م.أول شرطة /نهى محمد خليل
مالزم شرطة /محمد عثمان صديق
العالقات العامة

م.أول شرطة /خالد محمد البشري
رقيب شرطة /ياسر محمد احمد
التصوير

راشد الرشيد  -خالد االمني
محمد مصطفى  -احمد محجوب
محمد أبشر
جمع وطباعة

رقيب أول /عادل عبدالرازق
عريف شرطة /بهاء الدين الهادي
االخراج الفني التصميم

رئيس اللجنة اإلقتصادية واملالية باملجلس الوطين
يشيد باألداء املتميز جلمارك البحر األمحر

وقــف رئيــس اللجنــة اإلقتصاديــة
والماليــة بالمجلــس الوطنــي علــي محمــود
عبدالرســول والوفــد المرافــق لــه مــن
اعضــاء لجنــة دائــرة جمــارك البحــر األحمــر
وقفــوا علــى ســير األداء بجمــارك البحــر
االحمــر.
حيــث أشــاد بالســيد رئيــس هيئــة الجمــارك
اللواء شــرطة د .بشــير الطاهر بشــير الذى
لــم يألـوا جهــدا فــى العمــل علــى كل مــا مــن
شــأنه تطويــر العمــل الجمركــي وتحســين
األداء كمــا أشــاد بالــدور اإلســتراتيجى
للجمــارك الســودانية فــي حمايــة االقتصــاد

ورفــد الخزينــة العامــة للدولــة باإليــرادات
كمــا أشــاد ســيادته بــاألداء المتميــز لدائــرة
جمــارك البحراألحمر.مــن جانبــه رحــب
الســيد اللــواء شــرطة حقوقــي مصطفــى
حســن العبــد مديــر دائــرة جمــارك البحــر
األحمــر بالســيد رئيــس اللجنــة والوفــد
المرافــق لــه شــاك ار لزيارتهــم ووقوفهــم
وتعرفهــم عــن كثــب علــى مــا يــدور فــى
أروقــة العمــل الجمركــي مؤكــدا علــى
جاهزيــة الجمــارك عمومــا ودائــرة جمــارك
البحــر األحمــر علــى وجــه الخصــوص علــى
بــذل ومضاعفــة الجهــد.

مجتمع
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعاىل:

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببليغ الحزن واألسى تنعي إدارة اإلعالم والعالقات العامة املغفور لهم بإذن اهلل

وفــاة شــقيقة المســاعد شــرطة/الجزولي
صديق(الحاويــات ســوبا)،وفاة زوجــة الجنــدي
شــرطة/فيصل احمــد العوض(المعمــل الجمركــي-
بورتســودان)،وفاة شــقيق الرقيــب شــرطة/عصام
خالــد االمين(المكافحــة البحــر األحمر)،وفــاة والــدة
الجنــدي ســاعي/خالدة علــي مرحوم(المكافحــة
كادقلي)،وفــاة شــقيق الرقيــب شــرطة/عصام خالــد
االمين(المكافحــة البحــر األحمر)،وفــاة والــدة العقيــد
شــرطة/عاطف محمــد صديق(جمــارك دنقال)،وفــاة
ابــن المســاعد شــرطة/احمد فضيل(جمــارك مصفــاة
الجيلي)،وفــاة والــد كل مــن الجنــدي شرطة/ســعيد
احمــد محمــد
نور(دائــرة التوجيــه والخدمات)والعامل/فضــل
احمــد محمــد نور(الوحــدة العالجية)،وفــاة شــقيق
العريــف شــرطة/العوض النــور علي(مطــار
الخرطوم)،وفــاة والــدة المــازم شرطة/أشــرف محمــد
فضــل المولى(وحــدة جمــارك االســتثمار)،وفاة والــد
المســاعد شــرطة/عبد الكريــم عيســى عبــد
الكريم(فــرع جمــارك انتــاج البتــرول جنــوب
دارفور)،وفــاة والــد الجنــدي شرطة/اســماعيل
ابراهيــم
المــازم
شــقيقة
حســن(مطارالخرطوم)،وفاة
شــرطة/عبد الرســول النــور حســن أيقه(مطــار
الخرطوم)،وفــاة والــد العريــف شــرطة/محمد
عبــداهلل عيســى(المكافحة كوســتي)،وفاة والــد
الرقيــب شــرطة/الصديق عثمــان احمد(التوجيــه
والخدمات)،وفــاة والــدة الرائــد معاش/محمــد حســين
خليفــة وفــاة العقيــد معاش/محمــد المصطفــى بابكــر
وفــاة والــدة العقيــد شرطة/يوســف النعمان(جمــارك

كما تتقدم إدارة
اإلعالم والعالقات
العامة بالتهنئة

مطــار الخرطوم)وفــاة شــقيق المــازم أول شــرطة/
فتــح الرحمــن علــي صافــي النور(الحاويــات ســوبا)
وفاة والد المقدم شرطة/هدى موسى عثمان(جمارك
البحــر االحمر)وفــاة والــد المــازم أول شــرطة /بــدر
الديــن بخيــت( جمــارك قري)وفــاة شــقيق النقيــب
شــرطة /معاويــة محمــد المهدي(المعامــل الجمركيــة)
وفــاة شــقيقة الرائــد شــرطة /علــم الديــن عبــد اهلل
الفكي(شــئون القوة)وفــاة المقــدم معاش/يوســف
بكــري مبــروك وفــاة والــدة العريــف شــرطة/بريمة
النــور الصادق(مطــار الخرطوم)وفــاة والــد العريــف
شــرطة/مدثر تــاج الســر الفضل(جمــارك مصفــاة
البتــرول الجيلــي) وفــاة شــقيقة المقــدم شــرطة/
عــادل دهــب علي(المكافحــة جنــوب كردفان)وفــاة
والــد الرقيــب شــرطة/عصام خالــد االمين(المكافحــه
البحــر االحمــر) وفــاة زوجــة العقيــد شرطة/اســامة
محمــد الشــيخ ابوزنين(جمــارك البحــر االحمر)وفــاة
شــقيق العميــد شــرطة/محمد البــدر مصطفــى
الســناري(مدير جمــارك مطــار الخرطوم)وفــاة والــد
المــازم أول شــرطة/علي ســليم حســن
ســليم(المعامل الجمركيــة كوســتي)وفاة والــد الرقيــب
شــرطة/علي حســن الفكــي (الشــؤون القانونيــة)
وفــاة والــد المســاعد شــرطة/إبراهيم محمــد علــي
ابراهيم(جمــارك االبيض)وفــاة شــقيق كل مــن الرقيب
اول شــرطة/حامد احمــد عبدالقادر(المكافحــه
الخرطوم)والعريــف شــرطة/احمد حامد(مطــار
الخرطوم)وفــاة شــقيقة العريــف شــرطة/ايمن
زكريــا(ادارة البتــرول -فــرع مصفــاة الجيلي)وفــاة
والــدة العقيــد معاش/رضــوان عبــد الحميــد اميــن
وفــاة والــدة المســاعد شــرطة/عبدالمجيد عبــد

لــكل مــن اللــواء شــرطة/كريم الديــن مبــارك
الخليفــة بمناســبة عقــد قــران كريمتــه وأســرة
المرحــوم النقيب/محمــد نــور بابكــر بمناســبة
عقــد قــران كريمتهــم والعقيــد معاش/الطيــب
السنوســي بمناســبة زواج ابنــه والمــازم اول
شــرطة/عزير عزالديــن عطيه(تقنيــة المعلومــات)
بمناســبة عقــد قرانــه والعقيــد معاش/صالــح عبــد
القــادر حمــد بمناســبة زواج ابنــه والعقيــد شــرطة/

الرحمــن صالح(ضرئــب االنتــاج الخرطوم)وفــاة
شــقيقة الوكيــل عريــف شــرطة/حامد جديــد حامــد
تيه(جمــارك القضارف)وفــاة شــقيق الرقيب/معاويــة
حســين بالل(التوجيــة والخدمات)وفــاة شــقيق العميد
معاش/عبــد الهــادي أحمــد عبــد الرحيــم وفــاة والــد
المــازم شــرطة/احمد عبــد الحليــم النمر(جمــارك
قري)وفــاة والــدة الجندي/فاطمــة الطاهــر فرج(البحــر
االحمر)وفــاة والــدة العريــف شــرطة/أمير مصطفــى
ابــو عنجة(االعــام والعالقــات العامة)وفــاة والــدة
الرقيــب اول شــرطة/فيصل حميــدة فضــل اهلل(دائــرة
التدريــب) وفــاة والــدة العريــف شــرطة/أمير مصطفى
ابــو عنجة(االعــام والعالقــات العامة)وفــاة ابنــة
المســاعد شــرطة/نجم الديــن محمــد عثمان(جمــارك
وادي حلفا)وفــاه ابــن الرقيــب شرطة/هاشــم محمــد
نواى(جمــارك غــرب كردفان)وفــاة والــد المقــدم
شــرطة/عباس محمــد ابراهيم(جمــارك الفاشــر)
وفــاة شــقيقة الرقيــب اول شرطة/اســماعيل محمــد
جبريــل (المكافحــة جنــوب دار فــور) فــاة والــدة
المــازم أول شــرطة/احمد عبدالجليل(اســتخبارات
القضارف)وفــاة شــقيق العقيد(م)/محمــد خضــر
عثمــان وفــاة والــد الرائــد معاش/الشــيخ محمــد احمــد
وفــاة شــقيق المســاعد شــرطة/أبوعلي محمــد ســيدنا
اوهاج(جمــارك كســا)وفاة والــد الرقيــب شــرطة/
رحمــة محمــد عبــد القــادر محمــد(إدارة االســتثمار)
وفــاة العقيــد معاش/الحــاج الحســن الصديــق وفــاه
شــقيق الرقيــب شــرطة/غاندي حســن العــوض(إدارة
جمــارك الجزيرة)،وفــاة شــقيقة العميــد معاش/عبــد
الوهــاب الحســن احمــد واستشــهاد ابــن المقــدم(م)/
وداد عمــر التــوم ..إنــا هلل إو�نــا إليــه راجعــون.

الفاضــل االميــن علــي
الجميعابى(البحــر االحمــر) بمناســبة عقــد ق ـران
ابنتــه و العقيــد معاش/صالــح عبــد القــادر حمــد
طــه
بمناســبة زواج ابنــه والمــازم اول شــرطة/احمد
عثمــان محمــد البشــير ســليمان(الحاويات ســوبا)
بمناســبة زواجــه والمــازم اول شــرطة/صديق
محمــد بابكر(المكافحــة الخرطوم)لتنــاول

بمناســبة زواجــه والعقيــد شــرطة/صالح
إســماعيل ســعيد(إدارة المســتودعات) بمناســبة
عقــد قــران ابنتــه والمــازم شــرطة/محمود عبــد
الماجــد محمــد خير(الشــؤون القانونيه-النيابــه)
بمناســبة زواجــه
والمقــدم شــرطة /ســكينة علــي موســى(البترول)
بمناســبة زواج ابنها..الــف مبــروك وبالرفــاء
والبنيــن.

3
إشادات  ..إشادات ..
اشاد السيد رئيس هيئة الجمارك بكل من:
عقيــد شــرطة /علــي النــور محمــد
علــي أحمــد ،مقــدم شــرطة /ماجــدة
عثمــان محمــد عبــد الحميــد ،نقيــب
شــرطة /لقمــان الصــادق علــي
أحمــد ،مــازم أول شــرطة /عثمــان
محمــد عثمــان محمــد ،مــازم
شــرطة /محمــد علــي مصطفــى
علــي ،مســاعد شــرطة /الحاردلــو
بابكــر محمــد احمــد ،رقيــب شــرطة/
معــاز محمــد إبراهيــم البشــير ،وكيــل
عريــف شــرطة /حســن الرشــيد
محمــد أحمــد ،وكيــل عريــف شــرطة/
وضــاح احمــد عبــد الرحمــن محمــد،
وكيــل عريــف شــرطة /مهنــا ســعيد
عــوض الكريــم ســعيد ،جنــدي

شــرطة /نســرين ابــو الحســن
التجانــي ،جنــدي شــرطة /عهــود
عبــد الوهــاب محمــد الحســن،
جنــدي شــرطة /عامــر عثمــان عبــد
اهلل األميــن ،جنــدي شــرطة /محمــد
حســن محــي الديــن محمــود ،جنــدي
شــرطة /أميــر عــادل محمــد أحمــد،
جنــدي شــرطة /مهنــد مدثــر محمــد
ادم ،ســاعي مدنــي /عبــد اللطيــف
آدم يوســف عثمــان.
وذلــك ألدائهــم المتميــز واإلنضبــاط
فــي العمــل والتعــاون وحســن
اخالقهــم والخبــرة الممتــازة فــي
إعــداد التقاريــر الماليــة والتــي نالــت
اإلشــادة مــن عــدة جهــات

االدارة العامة ملكافحة التهريب بهيئة اجلمارك تبيد()250
طن من السلع والبضائع غري املطابقة للمواصفات
أبــادت االدارة العامــة لمكافحــة التهريــب
بهيئــة الجمــارك اليــوم بمــردم ابوليــدات
غربــى امدرمــان عــدد( )250طــن
مــن الســلع والبضائــع غيــر المطابقــة
للمواصفــات واالشــتراطات الصحيــة
المعمــول بهــا بحضــور الجهــات ذات
الصلــة .
وأوضــح اللــواء شــرطة عيســى ادم
اســماعيل مديــر االدارة العامــة لمكافحــة
التهريــب ان ادارتــه ظلــت تضطلــع بــادوار
كبيــرة ومتعاظمــة فــى ســبيل حمايــة
أرواح المواطنيــن وحمايتهــم مــن كافــة
اشــكال التهريــب الــذى يشــكل تهديــدا
لصحــة المواطــن فــى دينــه وثقافتــه ،
مشــي ار الــى ان االبــادة تمثلــت فــى ســلع
وم ـواد غذائيــة وكريمــات تجميــل اضافــة
الــى اطــارات غيــر مســتوفية للشــروط
الفنيــة وتتســبب فــى وقــوع حــوادث
مروريــة وبضائــع منتهيــة الصالحيــة
ومخالفــة لقانــون الجمــارك والصحــة
وحمايــة المســتهلك ومخالــف لقانــون

عشرة ونســـة

تاج السر بشير أحمد حترة

الملكيــة الفكريــة  ،مضيفــا ان جملــة
تلــك المــواد تقــدر ( )45مليــار جنيــه ،
مؤكــدا قــدرة الجمــارك الســودانية علــى
ضبــط ومالحقــة كل مــن تســول لــه نفســه
المســاس بامــن وســامة المواطــن مــن
خــال الخطــط الموضوعــة المتطــورة
بســد جميــع الثغــرات التــى يســتقلها
المهربيــن وتأمينهــا عبــر االطــواف
الطويلــة والطائـرات والمعابــر الحدوديــة ،
كاشــفا عــن اكتمــال العمــل قريبــا ب()15

موقعــا جديــدا بحــدود البــاد المختلفــة
يــؤدى الــى تأميــن معظــم مداخــل البــاد
وحمايتهــا مــن خطــر التهريــب .
وعلــى ذات الصعيــد ابــادت ادارة جمــارك
الحاويــات ســوبا اليــوم ســلع وبضائــع
ومســتلزمات طبيــة غيــر مطابقــة
للمواصفــات تقــدر قيمتهــا باكثــر مــن ()3
مليــار جنيــه وتأتــى االبــادة فــى اطــار
الخطــة الموضوعــة للحــد مــن وصــول
تلــك المــواد للمواطنيــن .

وجوه ودوائر

اكثــر مــن ثالثــة عقــود حافلــة بالنجاحــات حبــا للجنديــة والعمــل الجمركــي ،عشــرة ونســة
مختلفــة هــذه المــره كانــت مــن أرض الحديــد والنــار (عطبــرة) وجماركهــا تحكــي عــن
مش ـوار ضيفنــا المســاعد شــرطة /الســر حتــرة....
االسم :تاج السر بشير أحمد حترة.
الرتبة :مساعد شرطة.
تاريــخ الميــاد1965/4/5 :م قريــة أم الطيــور
بالدامــر.
السكن :الدامر الريان جديد شمال مربع ()21
الحالــة االجتماعيــة  :متــزوج وأب ثالثــة أوالد
خمســة بنــات.
تاريخ التعيين 1987/10/1م
كان مدير الجمارك منو :اللواء الدومة
كيف تم تعينك في الجمارك
اليــوم ده أنــا أصــا مابنســاه ســافرت
للخرطــوم بــي قطــر (المحلــي) وقدمــت
مــن المعهــد الجمركــي ،وأشــتغلت فــي
الخرطــوم جنــوب (المطابــع)
مصلحــة الجمــارك ورســوم
واتعســكرت
االنتــاج
1992م كنــت بعمــل
فــي وادي حلفــا
اشــارة
جاتنــي
ضمــن الدفعــة
( )18أ ب

خدمة  31سنة ومازال العطاء مستمر
الجمارك والخدمة الطويلة
اتعلمــت مــن الجمــارك الكثيــر (االنضبــاط)
وبصراحــة الجمــارك عرفتنــي بــي قــادة وأخــوان
رجــال
أمنية في الخاطر:
«أجهــش بالبــكاء» أتمنــي مــن الجمــارك
تودينــي حــج بيــت اهلل الحــرام.
كلمة اخيرة :
الشــكر إلدارة االعالم و العالقات
العامــة علــي الزيــارة وعبركــم
احــي جميــع منســوبي الجمــارك
علــى امتــداد ارض الوطــن.

مقدم شرط /عارف علي أحمد
البترول

و
ج
و
هو

مقدم شرطة /منال الطيب يوسف
البترول

د
و
ا
ئ
ر

و
ج
و
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دوائر
و
ج
و
هو

رائد شرطة /علي عثمان الشيخ
البترول

رقيب أول شرطة /العوض الحسين
المشغل

رقيب أول شرطة /حسن جالل الدين
قري الحرة

رقيب شرطة /أميرة أحمد الشيخ
المشغل

دوائر

4
شخصية العدد
لواء شرطة/
عيسى آدم اسماعيل عبد الرحمن
اإلســم :عيســى آدم اســماعيل عبــد
الرحمــن.
الرتبة :لواء شرطة .
الحالــة اإلجتماعيــة :متزوج وأب لخمســة
مــن األبنــاء واربعــة مــن البنــات.
املراحل الدراسية:
 مدرســة ابــو عجــورة اإلبتدائيــة واليــةجنــوب دارفــور.
 مدرسة تمبسكو المتوسطة. مدرسة نياال الثانوية العليا. كلية الشرطة جامعة الرباط الوطني جامعــة الزعيــم األزهــري (دراســاتعليــا).
تاريخ التعيين1986/4/24 :م.الترقيات:
• لرتبــة المــازم أول شــرطة ينايــر
1 9 8 8م .
• النقيب شرطة يناير 1990م.
• الرائد شرطة يناير 1995م.
• المقدم شرطة ابريل 2000م.
• العقيد شرطة ابريل 2005م.
• العميد شرطة يونيو 2013م.
• اللواء شرطة مارس 2017م.
اإلدارات والواليات:
 .1شــرطة إقليــم دارفــور 1986م -

1990م.
 .2إنتــداب بمكتــب والــي واليــة دارفــور
الكبــرى 1990م 1994 -م.
 .3قســم شــرطة مليــط وأم كــدادة
1994م 1995 -م.
 .4واليــة الخرطــوم محافظــة امبــدة
1999م 2000 -م.
 .5شــرطة واليــة البحــر األحمــر ـــــ طوكــر
2000م 2003 -م.
 .6اإلدارة العامــة للمباحــث المركزيــة
2003م 2005 -م.
 .7واليــة النيــل األبيــض 2005م -
2007م.
 .8شــرطة واليــة الخرطــوم 2008م -
2010م.
 .9المباحــث المركزيــة 2010م -
2 0 1 3م .
 .10واليــة الخرطــوم ـــــــ شــرطة محليــة
أمبــدة 2013م 2017 -م.
 .11اإلدارة العامــة لمكافحــة التهريــب
2017م  -حتــى اآلن.
الدورات الداخلية:
 )1كل الــدورات الحتميــة فــي الرتــب
المختلفــة.
 )2دورة القيــادات العليــا أكاديميــة
الشــرطة العليــا.

جمارك والية النيل
األبيض تنظم دورة
تدريبية حول الثقافة
القانونية
خاطــب العميــد شــرطة حقوقــي د .ادم عبــد اهلل بلــل مديــر دائــرة الشــئون
العامة بشــرطة والية النيل االبيض نائب مدير شــرطة الوالية برئاســة ادارة
الجمــارك بمدينــة كوســتي الجلســة االفتتاحيــة للــدورة التدريبيــة حــول الثقافة
القانونيــة التــي تنظمتهــا ادارة الجمــارك بالواليــة واكــد العقيــد شــرطة حقوقــي
د .محمــد نصــر عبــد اهلل مديــر ادارة الجمــارك بالواليــة ان االدارة درجــت
علــى وضــع خطــط وبرامــج تســتهدف تحســين بيئــة العمــل وتاهيــل الــكادر
البشــري وتدريبــه موضحــا ان الــدورة تتعلــق بالقوانيــن الجنائيــة والمحاســبية
واج ـراءات الشــرطة العمليــة فــي التحقيــق والمحاســبة وتســتهدف ثالثيــن
دارســا مــن ضبــاط الجمــارك ومكافحــة التهريــب وتســتمر لمــدة اربعــة ايــام
تناقــش خاللهــا اربعــة اوراق عمــل تتعلــق بالقوانيــن المختلفــة المنظمــة
لعمــل شــرطة الجمــارك .مــن جانبــه ثمــن العميــد حقوقــي دكتــور ادم عبــد اهلل
بلــل نائــب مديــر شــرطة واليــة النيــل االبيــض جهــود ادارة الجمــارك بالواليــة
فــي تهيئــة بيئــة العمــل وقــال ان هــذة الــدورة تســهم فــي تاهيــل الفــرد فــي
الجوانــب القانونيــة واالجـراءات اضافــة اللمــام الشــرطي بالقوانيــن المختلفــة
معربــا عــن املــه ان تنعكــس مخرجــات الــدورة ايجابــا علــى تطويــر عمــل
الجمــارك بالواليــة فــي الحفــاظ علــى االقتصــاد القومــي.

 )3زمالــة أكاديميــة الشــرطة
العليا.
 )4دورات متخصصــة فــي
مجــال البحــث الجنائــي.
 )5دورات فــي مجــال
التحريــات المتقدمــة.
 )6دورات فــي مجــال
الجريمــة
كشــف
والعمــل الميدانــي.
 )7دورة تجويــد
القــرآن الكريــم
جامعــة أفريقيــا.
 )8دورة فــي
مجــال القانــون الجنائــي معهــد اإلصــاح
ا لقا نونــي .
الدورات الخارجية:
 - 1دورة مكافحــة غســل األمــوال ــــــــــــ
جامعــة نايــف الســعودية.
 - 2دورة تدريبيــة فــي مجــال مكافحــة
الجريمــة العابــرة  -جامعــة نايــف.
 - 3دورة مكافحــة المخــدرات عبــر
الــدول والموانــئ  -المغــرب.
 - 4دورة تبــادل الخب ـرات فــي الجريمــة
ومكافحتهــا  -المغــرب.
 - 5دورة فــي عمليــات األمــن الداخلــي
 -جمهوريــة مصــر العربيــة.

 - 6دورات أخرى متخصصة.
ماذا أضاف العمل الجمركي:
لــي عظيــم الشــرف أن أعمــل بهيئــة
الجمــارك وأن أكــون أحــد منســوبيها
فــي يــوم مــن األيــام حيــث أضافــت لــي
هــذه الفتــرة التــي تجــاوزت العــام ونيــف
الكثيــر مــن الخبــرة النوعيــة والمعرفــة
وهــي محطــة هامــة مــن محطــات حياتــي
العمليــة والجمــارك مؤسســة إقتصاديــة
رائــدة وتذخــر بالــكادر البشــري المؤهــل
والمتمكــن وتتميــز بــاألداء الفنــي
والتقنــي المتقــدم وقــد نلــت منهــا فــي
هــذا الجانــب القــدر اليســير وعلــى
المســتوى اإلجتماعــي أضافــت لــي

عالقــة إجتماعيــة كبيــرة ومتميــزة مــع
كافــة منســوبيها ضبــاط وأفــراد ومــدراء.
وهــذا شــرف كبيــر ال يدانيــه شــرف وعــزة
وفخــر لــي.
الوصايا:
أوصــي نفســي والجميــع بالتقــوى
والصبــر واإلحســان فــي كل المعامــات
واإلخــاص فــي العمــل ونكــران الــذات
وتقديــم مــا هــو أفضــل وأنفــع للعبــاد
والبــاد خاصــة فــي جانــب حمايــة
مقــدرات الســودان اإلقتصاديــة وحفظهــا
مــن التهريــب والخـراب والدمــار مــن قبــل
عصابــات التهريــب والشــبكات العاملــة
فــي ذلــك.
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الجالسين من
الشمال الى
اليمين:
 -1عادل عيدروس
 -2كمال
عبدالكريم
 -3عباس مدثر
 -4عبدالرحيم
احمد ناصر
 -5محمد احميدي

