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المفتش العام للشرطة والجمارك . .

يعتمد عدة مشـــــاريـع

ي ل 13

 20م

احتفلت �صرطة عمان ال�صلطانية بيومها ال�صنوي الذي ي�صادف اخلام�س من يناير من كل عام والذي توج
بتخريج دفعات جديدة من ال�صرطة امل�صتجدين ,والطلبة اجلامعيني ,وال�صباط الدار�صني من اجلن�صني وذلك
يف احتفال بهيج ,كما تقليد جمموعة من ال�صباط و�صام اخلدمة املمتازة ,بالإ�صافة اىل العديد من الفعاليات
املتنوعة التي اأقيمت يف اأكادميية ال�صلطان قابو�س لعلوم ال�صرطة وكافة ت�صكيالت ال�صرطة يف خمتلف
حمافظات ال�صلطنة.
كما جرى يف ال�صاد�س من فرباير توقيع اتفاقية تنفيذ جواز ال�صفر العماين اللكرتوين ب�صماته الأمنية
والفنية املتقدمة اجلديدة مبا ي�صكله من لبنة هامة يف م�صاريع ال�صرطة اللكرتونية �صمن اطار ا�صرتاتيجيات
احلكومة اللكرتونية يف ال�صلطنة وجمتمع عمان الرقمي.
ثم اأعقبها يف منت�صف مار�س الحتفال باأ�صبوع املرور اخلليجي امل�صرتك حتت �صعار « غايتنا �صالمتك» هذا
بالإ�صافة اىل الحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين و�صاحب ذلك اإقامة ندوة يف جمال الأزمات واملخاطر
بفندق ق�صر الب�صتان.
ويف اطار م�صاركات �صرطة عمان ال�صلطانية يف املعار�س املحلية د�صنت ال�صرطة جناحها يف معر�س تقنية
املعلومات والت�صالت «كومك�س  »2013حيث عر�س فيه خدماتها اللكرتونية املتطورة مثل (منوذج اأحد
ال��رادارات اجلديدة ,واملواقع اللكرتونية املتعددة العائدة لل�صرطة  ,وتطبيقات ال�صرطة اخلدمية على
الهواتف الذكية ,بالإ�صافة اىل مناذج للبطاقات املدنية اجلديدة ب�صماتها املتقدمة ,وبرنامج قراءتها,
بالإ�صافة اإىل وحدة الأحوال املدنية املتنقلة) ,بالإ�صافة اإىل العديد من اخلدمات الأخرى التي تقدمها
الإدارة العامة للجوازات والإقامة  ,عالوة على اإ�صدارات اإر�صادية ون�صرات توعوية وهدايا تذكارية داأبت
اإدارة العالقات العامة باإعدادها وتوزيعها جمان ًا على اجلمهور .
وتاأتي هذه الحتفالت والفعاليات يف الوقت الذي ت�صهد فيه �صرطة عمان ال�صلطانية تطور ًا يف خمتلف
املجالت و الأ�صعدة بف�صل الرعاية ال�صامية والدعم الدائم من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س
بن �صعيد املعظم  -القائد الأعلى  -حيث �صمل التطوير والتحديث اإن�صاءات كربى ملواكبة التقدم الذي ت�صهده
ال�صلطنة يف كافة الأ�صعدة واأبرزها اجلوانب القت�صادية والجتماعية ,حيث �صممت ونّفذت اأبنية حديثة
ومبوا�صفات مثالية ت�صمن ا�صتيفاء متطلبات العمل اليومية وتفي بالأغرا�س العملياتية ,وتهتم يف املقام الأول
بالعن�صر الب�صري من ناحية التاأهيل والتدريب والإعداد اجليد وتوفري �صبل العي�س الكرمي  ,ومنها على �صبيل
للح�صر املباين اجلديدة  -م�صت�صفى ال�صرطة اجلديد ,و قيادات ال�صرطة يف املحافظات ,والإدارات
املثال ل
ّ
العامة ,ومراكز ال�صرطة متكاملة اخلدمات ,واملراكز احلدودية احلديثة ,واملجمعات ال�صكنية املتكاملة كما
�صمل تطور الأجهزة واملعدات واملركبات امل�صتخدمة يف اإعمال املرور وقيادة �صرطة املهام اخلا�صة والنقليات
والإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية وغريها من الت�صكيالت التي �صملها مظلة التطوير.
حفظ اهلل عمان وحفظ قائدها و�صعبها ووفقنا جميع ًا اإىل بذل الغايل والنفي�س يف الأرتقاء بالعمل
ال�صرطي واحلفاظ على مكت�صبات الوطن الغايل ,وامل�صي قدم ًا يف التطوير والتحديث ملواكبة كافة املتغريات
اليومية ودمتم يف حفظ اهلل.

في هذا العدد

الـمراســالت

با�سم مدير العلقات العامة
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اأخبار ال�شرطة.
التا�شششعع والع�شرين 2013م
بوع املرور اخلليجي التا�
متابعات فعاليات اأ�شأ�ششبوع
ال�ششلطانية.
شلطانية.
التحول الإلكرتوين يف � . .شرطة عمان ال�
ية رجل ال�شرطة.
�شخ�شششية
كري  . .يف ت�شكيل �شخ�
الع�شششكري
التدريب الع�
انية الأمن.
إن�ششانية
التعليم واإن�
بانوراما.
بلبا�شششهه املدين.
الحيات رجل ال�شرطة بلبا�
�ششالحيات
�ش
عني املعنى.
التخطيط ال�ش�شرتاتيجي.
شرتاتيجي.
بوح.
التحنيط.
عودة اإىل التاريخ قابيل ي�شرع يف قتل اأخيه.
امل�ششنعة.
شنعة.
القنبيات امل�
لطنة عمان.
اجلمارك يف ��شششلطنة
الفار�شششيي  . .الإخال�ص والتفاين  ..يف
نجور الفار�
ف بن ��شششنجور
متقاعد/يو�شششف
العميد متقاعد/يو�
اأداء العمل ال�شرطي واجب وطني.
ابيع املرور  . .تطلعات نحو اآفاق اأرحب.
اأ�شأ�ششابيع
ريا�شة.
شة.
ريا�ش
ال�شلطانية.
شلطانية.
�شهادات ال�شكر والتقدير الواردة اإىل � ..شرطة عمان ال�
الواحة.
حتى نلتقي.

القراء األعزاء
االشتراكات السنوية:

 لل�زارات والـم�ؤ�س�سات 3:رياالت ُعمانية. للأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد 2:ريـ ــال ُعم ــاين.الت�زيع:ال ُعمانية للت�زيع والت�س�يق.
هاتف24699170 / 24604477:

هـذه دعــ�ة للـم�ســاركة مـعـنــا
واالإدالء بـاآرائـكم يف القـ�سايا التي تهـم الـمجتمـع.
كم ـ ـ ــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�س ـعــى للمزي ـ ــد من
الت�ا�ســل مـعـكم من خ ـ ـ ـ ــلل �سفحـات الـمـجـلــة.
للت�ا�سل معنا عرب الربيد االإلكرتوين

جملة دورية اأمنية ت�سدرها اإدارة العلقات العامة
ب�سرطة عمان ال�سلطانية
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رئي�س هيئة التحرير

العقيــد/عبــداهلل بن حممد اجلاب ـ ـ ـ ــري

هيئة التحرير

الـعقيد/مـحـمـد بن خلفان الـدغي�شـ ـ ـ ـ ــي
الـمقدم/عامر بن �شلط ــان الطـوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـمقدم/جمـ ــال بن حبيـب القري�شـ ـ ـ ـ ــي
الرائد/ف ـه ــد بن �ش ـ ـيـف الـحـو�شـ ـ ـ ـن ـ ــي

مدير التحرير

النقيب/ه ــالل بن حممــد الـحرا�ش ـ ـ ـ ـ ــي

اإدارة التحرير

املالزم اأول/نـ ـب ـهـان بن �ش ـل ـطــان ال ـحــارث ـ ــي
الـرقيب/زكــريـا ب ــن �شـ ـ ـ ــالـم الــ�شـبحـي
ال�شابط املدين/ثريا بنت حمود العي�شرية

حترير مو�شوعات اللغة االجنليزية
النقيب/اأحمــد بن جعـفـ ــر ال�شارم ـ ـ ـ ـ ــي
النقيب/عبـداهلل بن �شعيــد الـحارثـ ـ ـ ـ ــي
ال�شابط املدين/ب�شري عبدالدائم ب�شـي ـ ــر

االإخراج والتنفيذ

الوكيل اأول/يو�شف بن بهادر البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ــي

الت�شوير

موقع �صرطة ُعمان ال�صلطانية

على ال�صبكة العال�مية للمعلومات }الإنرتنت{
www.rop.gov.om

الرقيب اأول/مـحـمـد بن �شالـح الـقرنـ ـ ــي
الرقيب/ي ـ ــا�شــر بن عـل ــي ال�شـن ـك ـ ـ ـ ــي
العريف�/شـ ــالــم بن يعـقــوب الدفاعـ ـ ــي

أخبار الشرطة

المفتش العام للشرطة والجمارك
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بتاريخ 2013/1/29م وقــع معايل الفريق/ح�سن
ابن حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
مبكتبه يف القيادة العامة لل�سرطة على ثلث اتفاقيات
الإن�ساء جممع ال�سرطة ال�سكني مبنطقة ال�ساروج بالقرم
مع عدد من ال�سركات املتخ�س�سة .
ياأتي هذا امل�سروع يف اإطــار اهتمام القيادة العامة
ل�سرطة عمان ال�سلطانية باإيجاد ال�سكن امللئم للعاملني
يف جهاز ال�سرطة .
اجلدير بالذكر اأن امل�سروع يتك�ن من ثلثة مبان
�سكنية ت�سم قرابة ( )585خم�سمائة وخم�ش وثمانني
وحدة �سكنية مب�ساحات خمتلفة وينفذ على م�ساحة تقدر
بـ ( )65800خم�سة و�ستني األف ًا وثمامنائة مرت مربع.
ح�سر ت�قيع االتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة
عـمــان ال�سلطانية ومـ�ـسـ�ؤولــني مــن الـ�ـســركــات املنفذة
للم�سروع.
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برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك . .

بتاريخ 2013/3/24م تراأ�ش معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك رئي�ش اللجنة
ال�طنية لل�سلمة على الطريق بقاعة االجتماعات مببنى القيادة العامة لل�سرطة واجلمارك بالقرم االجتماع االأول للجنة
ال�طنية لل�سلمة على الطريق لهذا العام بح�س�ر اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء اللجنة.
ومت خلل االجتماع مناق�سة اال�سرتاتيجية ال�طنية للحد من احل�ادث املرورية (2020-2011م) واملنهاج التعليمي
امل�حد للتدريب على �سياقه املركبات  ،و�سروط احل�س�ل على رخ�ش ال�سياقة ،كما ناق�ش االجتماع م�ستجدات ونتائج
اجله�د املبذولة لتخ�سي�ش م�اقع لتدريب واختبار �سائقي املركبات للح�س�ل على الرخ�ش اجلديدة يف ال�اليات حيث مت
تخ�سي�ش ( )21م�قع ًا حتى االآن .
وا�ستعر�ست اللجنة ال��سع املروري يف ال�سلطنة واالح�سائيات املرورية للربع االأول من هذا العام التي ا�سارت اإىل
انخفا�ش ال�فيات بن�سبة ( ) %16واالإ�سابات بن�سبة ( )% 11مقارنة بالربع االأول من العام املا�سي .كما تدار�ست اللجنة
متطلبات املراقبة املرورية مل�ساريع الطرق اجلديدة وناق�ست اأو�ساع حافلت نقل الطلبة .
واطلعت اللجنة كذلك على اال�ستعدادات اجلارية الإقامة م�سابقة ال�سلمة املرورية واجله�د املبذولة للتعريف بامل�سابقة
وما مت تنفيذه من قرارات اللجنة .
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شرطة عمان السلطانية . .
توقع على عقد مشروع تنفيذ جواز السفر العماني اإللكتروني
بتاريخ 2013/2/4م وقــع معايل الفريق/ح�سن بن
حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك بقيادة
�سرطة حمافظة الداخلية ب�الية نزوى على عقد مع اإحدى
ال�سركات العاملية املتخ�س�سة بتنفيذ ج�از ال�سفر العماين
االإلكرتوين.
ويهدف امل�سروع اإىل اإ�سافة م�ا�سفات عديدة ليت�افق
متام ًا مع اأف�سل واأحــدث معاير منظمة الـطــران املدين
الدويل (اأيك�) ومنظمة املعاير الدولية (اأيزو) الحت�ائه على
اأنظمة فرعية قابلة للت�سغيل املتبادل عاملي ًا مثل نظام الت�سجيل
واإدارة الطلبات ونظام اإدارة بيانات حاملي اجل�ازات ونظام
الت�سخي�ش وطباعة واإ�سدار اجل�از ونظام �سمان اجل�دة
ونظام التقارير ،ويحت�ي ج�از ال�سفر االإلكرتوين على العديد
من امليزات االأمنية الب�سرية ،باالإ�سافة اإىل اأحدث املعاير
التقنية العاملية مثل نظام الت�سديق االإلكرتوين ،كما �سيتم

ربطه مع نظام الب�ابات االإلكرتونية ،وتطبيق ميزة الت�سجيل
عن طريق الــ�حــدات املتنقلة ،وخدمة التنبيه عن طريق
الر�سائل الن�سية الق�سرة ال�ستلم وجتديد اجل�از.

كما وقع معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقي
املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك بالقيادة العامة لل�سرطة
بالقرم بتاريخ 2013/1/29م على اتفاقية ت�ريد اأجهزة
�سبط ال�سرعة املتنقلة.
وتتميز اأجهزة �سبط ال�سرعة التي �سيتم ت�ريدها
باجل�دة يف الت�س�ير ال�س�ئي واملــرئــي ،وقدرتها على
حتديد �سرعة املركبات من على بعد.
وتـاأتــي هــذه االتفاقية يف �سياق ا�ستكمال منظ�مة
ال�سبط املــروري التي بداأتها �سرطة عمان ال�سلطانية
�سمن �سل�سلة مــن االإجـ ــراءات التي تهدف للحد من
ح�ادث املرور يف ال�سلطنة .
ح�سر ت�قيع االتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة
عمان ال�سلطانية ،م�س�ؤولني بال�سركة امل�ردة.

اأبريل 2013م  -العدد 133
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وتوقع عقدًا إلنشاء
مبنى الفرقة الموسيقية الثانية
وقع معايل الفريق  /ح�سن بن حم�سن
ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
بتاريخ 2013/2/23م اتفاقية اإن�ساء مبنى
الفرقة امل��سيقية الثانية ب�سرطة عمان
ال�سلطانية بــالــ�طـيــة ،وذل ــك مــع اإح ــدى
ال�سركات املتخ�س�سة.
اجلدير بالذكر اأن الفرقة امل��سيقية
الثانية (الن�سائية) ب�سرطة عمان ال�سلطانية
اأن�سئت يف عام 2005م ،وت�سرفت بتقدمي
اأول عرو�ش لها يف مهرجان عمان امل��سيقي
الع�سكري (ال ـتــاتــ�) مبنا�سبة احتفاالت
البلد بالعيد ال�طني اخلام�ش والثلثني
املجيد.
ح�سر ت�قيع االتفاقية عــدد مــن كبار
�سباط �سرطة عمان ال�سلطانية ،وم�س�ؤويل ال�سركة املنفذة.
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شرطة عمان السلطانية توقع اتفاقية إنشاء مبنى جديد
لمركز شرطة أدم بمحافظة الداخلية.
ب ـتــاريــخ 2013/3/5م وقـــع مـعــايل
الفريق /ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�ش
العام لل�سرطة واجلمارك بالقيادة العامة
لل�سرطة بالقرم اتفاقية اإن�ساء مبنى جديد
ملركز �سرطة اأدم مبحافظة الداخلية مع
اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة.
ويـاأتــي هــذا امل�سروع يف اإطــار التط�ير
والتحديث يف اخلدمات والت�سهيلت التي
تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية للم�اطنني
وامل ـق ـي ـمــني ،مبــا ي ـتــ�اكــب مــع ال ــزي ــادة يف
احلركة العمرانية وال�سكانية التي ت�سهدها
ال�سلطنة.
وي ـت ـكــ�ن امل ـ� ـســروع مــن مـبـنــى للمركز
ومبنى خلدمات ال�سرطة يف جمــال املــرور
واجلـ ــ�ازات واالأحـ ــ�ال املــدنـيــة ،كما ي�سم
�سكن لل�سباط و�سكن للرتب االأخــرى واآخــر لل�سرطة
الن�سائية ،باالإ�سافة اإىل بع�ش املرافق االأخرى،
ح�سر ت�قيع االتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة
عمان ال�سلطانية.
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ويوقع اتفاقية إنشاء مبنى جديد
لمركز شرطة المضيبي بمحافظة شمال الشرقية

بتاريخ 2013/3/20م وقع معايل
الفريق/ح�سن بــن حم�سن ال�سريقي
املـفـتـ�ــش ال ـعــام لـلـ�ـســرطــة واجل ـمــارك
بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم اتفاقية
اإن�ساء مبنى جديد ملركز �سرطة امل�سيبي
مبحافظة �سمال ال�سرقية مــع اإحــدى
ال�سركات املتخ�س�سة.
ياأتي هذا امل�سروع يف اإطار التط�ير
والتحديث يف اخلــدمــات والت�سهيلت
التي تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية
لـلـمــ�اطـنــني وامل ـق ـي ـمــني ،مبــا يـتــ�اكــب
مع الــزيــادة املعمارية وال�سكانية التي
ت�سهدها ال�سلطنة.

12
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و يوقع اتفاقية انشاء منفذ
األسود بمحافظة شمال الباطنة
وقع معايل الفريق /ح�سن بن حم�سن
ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
بـتــاريــخ 2013/3/26م بــالـقـيــادة العامة
لل�سرطة بالقرم اتفاقية ان�ساء منفذ االأ�س�د
مبحافظة �سمال الباطنة مع اإحدى ال�سركات
املتخ�س�سة.
وياأتي هذا امل�سروع يف اإطار �سعي �سرطة
عمان ال�سلطانية لتط�ير من�ساآتها وت�سهيل
اخلدمات التي تقدمها مبا يت�اكب مع زيادة
حركة تنقل امل�اطنني واملقيمني والب�سائع
بــني ال�سلطنة ودولـ ــة االإم ـ ــارات العربية
املتحدة ال�سقيقة.
وي ـت ـكــ�ن امل ـ� ـســروع مــن مبنى خــدمــات
امل�سافرين و�ـســاحــات للتفتي�ش اجلمركي للمركبات الثقيلة
واخلفيفة ومبنى خلــدمــات اجل ـمــارك واجلـ ــ�ازات واالإقــامــة
و�سكنات لل�سباط واالأفراد واملرافق اخلدمية االأخرى.
ح�سر ت�قيع االتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة عمان
ال�سلطانية.
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بتاريخ2013/2/19م ا�ستقبل معايل الفريق /ح�سن
ابن حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة جايرا بكاري
�سفر اجلمه�رية اال�سلمية امل�رتانية املعتمد لدى
ال�سلطنة.

كما ا�ستقبل معاليه �سعادة ن�اب زاده اأمني اهلل خان
رئي�ساين �سفر جمه�رية باك�ستان اال�سلمية املعتمد لدى
ال�سلطنة .

وا�ستقبل مـعــايل الـفــريــق املفت�ش ال ـعــام لل�سرطة
واجلـمــارك �سعادة هان�ش كري�ستيان �سفر جمه�رية
اأملانيا االحتادية املعتمد لدى ال�سلطنة.

كما ا�ستقبل معاليه �سعادة علي اأكرب �سيب�يه �سفر
اجلمه�رية االإ�سلمية االإيرانية املعتمد لدى ال�سلطنة.

14
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ضيوف  . .شرطـة

عمـان الـسلطانيــــة.
بتاريخ 2013/3/11م ا�ستقبل معايل الفريق  /ح�سن
ابن حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم العميد اأول/حبيب
اهلل �سياري قائد الـقــ�ات البحرية جلي�ش اجلمه�رية
االإ�سلمية االإيرانية وال�فد املرافق له الذي زار ال�سلطنة.
ح�سر املقابلة الل�اء/عبداهلل بن خمي�ش الرئي�سي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية وعدد من كبار �سباط
�سرطة عمان ال�سلطانية .

بتاريخ 2013/2/24م ا�ستقبل الل�اء�/سليمان بن
حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك
لل�س�ؤون االإدارية واملالية ال�فد ال�سبابي الربيطاين الذي
زار ال�سلطنة.

و ا�ستقبل بتاريخ 2013/3/10م الـلــ�اء م�ساعد
املفت�ش الـعــام لل�سرطة واجل ـمــارك لل�س�ؤون االإداري ــة
واملالية بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة �سياو�ش
ذو الن�ريان م�ساعد مدير عام �س�ؤون احلدود باجلمه�رية
االإ�سلمية االإيرانية وال�فد املرافق له الذي زار ال�سلطنة
للم�ساركة يف االجتماع الثاين ع�سر مل�س�ؤويل خفر ال�س�احل
بني ال�سلطنة واإيران .

كما ا�ستقبل بتاريخ 2013/3/12م روؤ� ـســاء وفــ�د
جمل�ش الـتـعــاون لــدول اخلليج العربية امل�ساركني يف
فعاليات اأ�سب�ع املرور التا�سع والع�سرين.

جرى خلل تلك املقابلت ا�ستعرا�ش وجهات النظر يف عدد من االأم�ر ذات االهتمام امل�سرتك و�سبل تعزيز التعاون ال�سرطي،
ح�سر تلك املقابلت عدد من �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية.
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تخريج دورة القـفز الحر لشرطة عمان السلطانية

بتاريخ 2013/1/21م مت تخريج دورة القفز احلر
لعدد من منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية الذين تلق�ا
تدريبهم مبظلت �سلطان عمان  ،حتت رعاية الل�اء
الركن مطر بن �سامل بن را�سد البل��سي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين .
وقدم اخلريج�ن عرو�س ًا مظلية عك�ست مدى اتقانهم
ملهارات القفز املظلي ،وبهذه املنا�سبة �سارك الفريق
ال�طني للقفز احلر وفريق القفز احلر الن�سائي التابعان
ملـظــلت �سلطان عـمــان باجلي�ش ال�سلطاين العماين
بعرو�ش مظلية من على ارتفاعات خمتلفة .
ويف اخلتام ،قــام قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين
راعي املنا�سبة بت�سليم �سهادات التخرج ،وت�زيع اجل�ائز
التقديرية الأوائل الدورة املتخرجة .
ح�سر املنا�سبة الل�اء حمد بن �سليمان بن مبارك
احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك ،وعدد
من كبار ال�سباط وال�سباط بق�ات ال�سلطان امل�سلحة
و�سرطة عمان ال�سلطانية واالأجـهــزة االأمنية االأخــرى،
وعــدد من املدع�ين واأولـيــاء اأمــ�ر اخلريجني ،وقائد و
�سباط و�سباط �سف واأف ــراد مظلت �سلطان عمان
باجلي�ش ال�سلطاين العماين .
16
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الحاتمــي  :يرعــى حلقة العمل الســنوية لمديري إدارات
التحريات والتحقيقات الجنائية لعام 2013م

بتاريخ 2013/1/19م رعى الل�اء/حمد بن �سليمان
احلــامتــي م�ساعد املفت�ش الـعــام لل�سرطة واجلـمــارك
للعمليات افتتاح حلقة العمل ال�سن�ية بح�س�ر مديري
اإدارات الـتـحــريــات والتحقيقات اجلنائية يف جميع
حمافظات ال�سلطنة.
بــداأ احلفل بكلمة القاها العقيد/حممد بن خلفان
الدغي�سي م�ساعد مدير عــام التحريات والتحقيقات
اجلنائية رحب فيها براعي املنا�سبة واحل�س�ر م�سر ًا
اإىل اأهمية املرحلة القادمة التي ي�سهدها العمل اجلنائي
يف ظل تط�ر وتنامي الظ�اهر اجلرمية ،االأمــر الذي
يتطلب ت�سافر اجله�د من اأجل مكافحة اجلرمية واحلد
منها م�ؤكدا على اأهمية اللقاء ال�سن�ي الذي من خلله
يتم مناق�سة العديد من امل�ا�سيع ذات العلقة مبنظ�مة
العمل اجلنائي  ،كما �سكر من خللها القيادة العامة
لل�سرطة على دعمها اللحمدود للعمل اجلنائي.
وعلى هام�ش احللقة قــام �سعادة/ح�سني بــن علي
الهليل املدعي العام بتد�سني ال�سيارات اخلا�سة بفريق
م�سرح اجلرمية.
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مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية

بتاريخ 2013/2/18م عقد اجتماع اللجنة الرئي�سية
مل�سابقة الـ�ـســلمــة املــروريــة بــرئــا�ـســة ال ـلــ�اء  /حمد
ابــن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة
واجلمارك للعمليات رئي�ش اللجنة وبح�س�ر االأع�ساء.
جرى خلل االجتماع مناق�سة العديد من امل��س�عات
امل ـطــروحــة عـلــى ج ــدول االأعــمــال مــن بينها مرئيات
ومقرتحات اأ�سحاب ال�سعادة املحافظني فيما يتعلق
بامل�سابقة ،واجلـهــ�د املبذولة من قبل اأع�ساء اللجنة
الختيار املق ّيمني واآلية عملهم لكل م�سابقة ،باالإ�سافة
مناق�سة اخلطة االإعلمية للتعريف بامل�سابقة.
اجلدير بالذكر اأن هذه امل�سابقة تهدف اإىل تعزيز
�سبل ال�سلمة املرورية للحد من ح�ادث املرور ،واإ�سراك
اجلهات احلك�مية واخلا�سة واأفــراد املجتمع للتعاون
والعمل على ن�سر ال�عي املروري ،وحث امل�ؤ�س�سات االأهلية
والقطاع اخلا�ش على تدريب وتاأهيل م�ستخدمي الطريق
وتنفيذ م�سروعات تخدم ال�سلمة املرورية ،باالإ�سافة
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اإىل فتح املجال للبح�ث والدرا�سات وامل�ساهمة يف تعزيز
جماالت ال�سلمة املرورية وبرامج الت�عية ،وكذلك اإبراز
اجله�د املبذولة من قبل اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات
االأهلية واخلا�سة ودور االأف ــراد يف احلــد مــن حــ�ادث
املرور.
ومي ـكــن جلـمـيــع ال ــ�الي ــات والـــ�حـــدات احلـكــ�مـيــة
وامل�ؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�ش واالأفــراد امل�ساركة
يف هــذه امل�سابقة ،وقــد مت اعتماد ا�ستمارات خا�سة
بامل�سابقة للراغبني يف التناف�ش على ج�ائزها ،وميكن
احل�س�ل عليها من االإدارة العامة للمرور ومكاتب قادة
ال�سرطة يف املحافظات واإدارات املــرور فيها وامل�قع
االإلكرتوين ل�سرطة عمان ال�سلطانية ،وقد حددت �سرطة
عمان ال�سلطانية تاريخ  30يوليو 2013م اآخر م�عد لتلقي
طلبات الرت�سح يف امل�سابقة ،كما تقرر منح اجل�ائز يف
ي�م ال�سلمة املرورية يف  18اأكت�بر من هذا العام وهي
عبارة عن ج�ائز مالية قيمة وعينية و�سهادات تقدير
للمراكز الفائزة.

ويترأس وفد السلطنة في االجتماع التحضيري لوكالء الداخلية العرب

بتاريخ 2013/3/9م غــادر الـبــلد الـلــ�اء  /حمد
ابــن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة
واجلمارك للعمليات على راأ�ش وفد ال�سلطنة للم�ساركة
يف االجتماع التح�سري ل�كلء الداخلية العرب الذي
عقد يف الريا�ش خلل الفرتة من  11-10مار�ش اجلاري
للتح�سر للجتماع الثلثني ل�زراء الداخلية العرب.
ناق�ش االجتماع امل��س�عات املــدرجــة على جــدول
االأعـمــال من بينها م�سروع خطة تنفيذ اال�سرتاتيجية
العربية ملكافحة اال�ستعمال غر امل�سروع للمخدرات
واملـ�ؤثــرات العقلية وم�سروع خطة تنفيذ اال�سرتاتيجية
العربية للحماية املدنية باال�سافة اإىل �سبل تعزيز التعاون
والتن�سيق بني دول املجل�ش يف جمــال االأمــن ومكافحة
اجلرمية.
أكاديمية السلطان قابوس
لعلوم الشرطة

تشارك في الموسم الثقافي التاسع
لجامعة نزوى

�ساركت اأكادميية ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة
وللمرة اخلام�سة على الت�ايل يف فعاليات امل��سم الثقايف
التا�سع جلامعة نــزوى يف الفرتة من  13مار�ص 2013
وحتى  20مار�ص 2013م.
ومتثلت م�ساركة االأكادميية يف هذا امل��سم بعر�ش
جمم�عة من ال�س�ر ال�س�ئية التي جت�سد م�سرتها منذ
افتتاحها يف اخلام�ش من يناير 1980م وحتى الي�م ،حيث
مت تخ�سي�ش ال�اجهة االأمامية من املعر�ش لعر�ش �س�ر
الت�سريف ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان
قاب��ش بن �سعيد املعظم القائد االأعلى ـ حفظه اهلل ـ
الأكادميية ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة  ،وعلى جانبي
املعر�ش مت عر�ش �س�ر ترمز اإىل املنا�سبات والفعاليات
الهامة التي اأقيمت يف االأكادميية  ،وكذلك �س�ر اأخرى
ملعامل ومرافق االأكادميية واأن�سطتها التعليمية والتدريبية

املختلفة  ،بــاالإ�ـســافــة اإىل عــر�ــش عــدد مــن املـ�ؤلـفــات
واملجلت والن�سرات ال�سادرة عن اأكادميية ال�سلطان
قاب��ش لعل�م ال�سرطة .
تـاأتــي م�ساركة اأكــادميـيــة ال�سلطان قاب��ش لعل�م
ال�سرطة يف هذه االأن�سطة الثقافية من منطلق احلر�ش
على التفاعل وم�ساندة اجله�د املخل�سة التي تبذلها
امل�ؤ�س�سات الإبراز ال�س�رة الثقافية.
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اللــواء رئيس الهيئــة العامة للدفاع المدني واإلســعاف
لــكل من محافظة الظاهرة
يدشــن المرحلة األولى للمراقبة المرورية
ٍ
ومحافظة شمال الشرقية

بتاريخ  14يناير 2013م د�سن الل�اء/عبداهلل بن علي
احلارثي  -رئي�ش الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف
مبعهد ال�سلمة املرورية بــاالإدارة العامة للمرور ب�الية
ال�سيب املرحلة االأوىل للمراقبة املرورية بح�س�ر عدد من
كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية .
بداأت فعاليات حفل التد�سني بعر�ش فيلم عن جه�د
�سرطة عمان ال�سلطانية يف تعزيز ال�سلمة املرورية واحلد
من احل�ادث املرورية ثم األقى العقيد/م�ساعد مدير عام
املرور كلمة اأ�سار فيها باأن اعتماد القيادة العامة لل�سرطة
خطة املراقبة املرورية تاأتي يف اإطار اجله�د التي تبذلها
�سرطة عمان ال�سلطانية لتحقيق ال�سلمة املرورية جلميع
م�ستخدمي الطريق ،بعد اأن مت خلل االأ�سهر املا�سية
تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة .
ويف اخلتام قام راعي احلفل بتفقد مركبات املراقبة
املرورية .
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اجلــديــر بــالــذكــر اأن مـعــايل الـفــريــق املفت�ش العام
لل�سرطة واجل ـمــارك قــد د�ـســن يف عــام 2012م خطة
املــراقـبــة املــروريــة الـتــي �سملت تــزويــد اإدارات املــرور
مبحافظة م�سقط  ،و�سمال وجن�ب الباطنة  ،وحمافظة
ظفار (�سللة)  ،وحمافظة م�سندم ،وحمافظة الداخلية
(نزوى) ،وحمافظة ال��سطى (هيما) بعدد من الدوريات
والق�ة الب�سرية .

بدعم من الهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف ..
انطالق ملتقى ومعرض «تكنولوجيا السالمة من الحرائق»

بتاريخ  4مار�ص 2013م انطلقت بفندق ق�سر الب�ستان
فعاليات ال ــدورة االأوىل مللتقى ومعر�ش «تكن�ل�جيا
ال�سلمة من احلرائق» ،والتي ا�ستمرت ملدة ي�مني.
رعى افتتاح امللتقى الل�اء/عبداهلل بن علي احلارثي
رئي�ش الهئية العامة للدفاع املــدين واالإ�سعاف بح�س�ر
عــدد من كبار �سباط ال�سرطة والهيئة العامة للدفاع
املدين واالإ�سعاف واملهتمني ب�ساأن ال�سلمة من احلرائق.
جت�ل راعي احلفل واحل�س�ر يف اأرجاء املعر�ش الذي
اأقيم على هام�ش امللتقى.
ا�ستقطب هذا احلدث الرائد من ن�عه يف ال�سلطنة
�أكــر من  20متحدث اإقليمي وعاملي و� 50سخ�س ًا من
اخلرباء املتخ�س�سني املحليني واالإقليميني الذين ناق�س�ا
خــلل الـيــ�م االأول االل ـتــزام بتنفيذ معاير ال�سلمة
واعتماد ال�سيا�سات والتقنيات واأحــدث التكن�ل�جيات
ملكافحة الك�ارث وال�سلمة من الطريق.

وناق�ست اأوراق العمل التي قدمها املتخ�س�س�ن
خلل فعاليات امللتقى عدد من اأبــرز امل�ا�سيع املتعلقة
بتكن�ل�جيا مكافحة احلرائق منها تط�ير معاير ت�سميم
احلـمــايــة مــن احلــرائــق يف الـ�ـســركــات ،وتـعــزيــز ثقافة
ال�سلمة من احلــرائــق للحد من املخاطر واحلــ�ادث،
و�سمان االإدارة الفعالة لل�سلمة من احلرائق يف املباين
املتعددة اال�ستخدام ،باالإ�سافة اإىل زيــادة ال�عي يف
�سلطنة عمان ح�ل اأهمية احلد من املخاطر ومكافحة
احلــرائــق ،و�سمان االإخ ــلء االآمــن جلميع االأ�سخا�ش
املت�اجدين يف املباين متعددة اال�ستخدام يف حال حدوث
احلــرائــق ،واعتماد اأحــدث و�سائل قيا�ش ال�سلمة من
احلرائق واال�سرتاتيجيات الفعالة.
اجلدير بالذكر اأن ملتقى ومعر�ش تكن�ل�جيا ال�سلمة
من احلرائق» يقام بتنظيم كل من املركز العاملي للج�دة
واالإنتاج ،وال�سركة العاملية للمعار�ش وامل�ؤمترات بدعم
من الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف.
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معهد تدريب الضباط ينفذ عددًا من الدورات التدريبية

نفذ معهد تدريب ال�سباط عدة دورات تدريبية ،من
بينها (قيا�ش وحتليل اجتاهات الراأي العام) التي هدفت
اإىل تنمية املعارف واملهارات للم�ساركني وتعزيز قدراتهم
يف درا�سة الظ�اهر االأمنية وفق اأ�س�ش منهجية با�ستخدام
االأدوات العلمية ،مبا ميكنهم من ا�ستخدام امل�ؤ�سرات
والنتائج التي ت�ساعد يف اتخاذ القرار واإعــداد اخلطط
االأمنية املنا�سبة.
وقــد تركز حمــاور الــدورة التدريبية على الظاهرة
االأمنية من خلل طبيعتها واأن�اعها وتط�رها ومنهجية
درا�سة الظ�اهر االأمنية والتخطيط الحت�ائها ومعاير
قيا�ش التحري با�ستخدام امل�ؤ�سرات االأمنية واحلل�ل
العلمية للم�اقف االأمنية املختلفة.
كما نفذ باملعهد دورة (االإدارة املالية لغر املاليني)
بهدف اإك�ساب امل�ساركني املعارف واملهارات التي متكنهم
من التعرف على مبادئ املحا�سبة وطرق الرقابة واملتابعة
واالإدارة الفعالة .حيث ا�ستملت الدورة على عدة حماور
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اأ�سا�سية اأهمها املفاهيم االأ�سا�سية لـ ـلإدارة املالية
واملحا�سبة كنظم معل�مات وحتليل وتــدويــن العمليات
احل�سابية والعمليات احل�سابية الي�مية باالإ�سافة اإىل
التخطيط والرقابة على النظم احل�سابية.
كما نفذ دورة بعن�ان تنمية مهارات �سباط الن�بات
(االأوىل) (املرحلة االأوىل) هدفت اإىل تنمية مهارات
�سباط الن�بات من خلل تزويدهم باملعارف واملفاهيم
ال ـتــي متكنهم مــن مــزاولــة اأنـ�ـسـطـتـهــم املـهـنـيــة وفـقـ ًا
للجراءات ال�سحيحة وذلك من خلل تناول املحاور
الرئي�سية التي ت�سمنتها الــدورة واأهمها دليل العمل
مبراكز ال�سرطة كاملرور للتعرف على اأنــ�اع احلــ�ادث
املــروريــة ومراحلها وعنا�سرها باال�سافة اإىل قيا�ش
وحتليل اجتاهات الراأي العام واأخلقيات العمل ال�سرطي
وكيفية اإعــداد حم�سر اال�ستدالل والت�سرف فيه وفق
قان�ن االإجراءات اجلزائية واأمن املرا�سلت واملعل�مات
والتحقيق يف اجلرائم االن�سباطية ومهارات التعامل مع
�سغ�ط العمل واإدارة ال�قت.

الشرطة تعرض خدماتها اإللكترونية في كومكس 2013

�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية ممثلة يف عدد من
ت�سكيلتها املختلفة يف معر�ش «ك�مك�ش2013م» الذي
ُنظم يف مركز عمان الــدويل للمعار�ش ،وقــد عر�ست
�سرطة عمان ال�سلطانية يف ركنها اخلدمات االإلكرتونية
التي تقدمها للجمه�ر على م�قعها االإلكرتوين يف ال�سبكة
العاملية للمعل�مات (االإنــرتنــت) ،باالإ�سافة اإىل عر�ش
اأفــلم ت�سجيلية ووثائقها تـنــاول تــاريــخ �سرطة عمان
ال�سلطانية واهم مراحلها واالإجنازات التي حققتها خلل
الفرتة املا�سية واأفلم ت�ع�ية تعنى بال�سلمة املرورية
وال�سلمة العامة كما ت�سمن املعر�ش اأي�س ًا على عدد من
الن�سرات الت�ع�ية والب��سرتات االإر�سادية والت�جيهية ،
وقد قدم القائم�ن على الركن �سرح ًا م�جز ًا للزوار عن
االإجراءات التي مت ا�ستحداثها يف اإدارات ال�سرطة املعنية
بتقدمي اخلدمات للجمه�ر.
شرطة عمان السلطانية تدشن بعض
خدماتها األلكترونية.

•يف اإطــار حر�ش �سرطة ُعمان ال�سلطانية على تط�ير
خدماتها املقدمة للم�اطنني واملقيمني واإميــا ًنــا منها
باأهمية اال�ستفادة من التقنية احلديثة د�سنت الربنامج
اخلــدمــي والتعريفي (لـلـهــ�اتــف الــذكـيــة ذات نظام
اأبــل) بعد اأن كانت قد د�سنت يف �سهر يناير املا�سي
هذا الربنامج على اله�اتف الذكية التي تعمل بنظام
االأندرويد .ويقدم الربنامج اخلدمات التالية:
•االت�سال بعمليات ال�سرطة ب�س�رة مبا�سرة.
•اال�ستف�سار عن املخالفات املرورية.
•البحث عــن اقــرب مركز لل�سخ�ش عــن طريق نظام
االإحداثيات اجلغرايف وعر�سها على اخلارطة.
•اأخبار ال�سرطة
•اال�ستف�سار عن حالة طلب التاأ�سرة.
•معل�مات جميع خدمات ال�سرطة وعر�ش اخلط�ات
وال�ثائق املطل�بة يف تخلي�ش املعاملت.
•دليل ه�اتف ال�سرطة ( مراكز �سرطة ،خمافر ،وحدات،
مراكز خدمات).
•االأ�سئلة املتكررة عن خدمات ال�سرطة واإجاباتها .
•للح�س�ل على اخلدمات ميكن تنزيل الربنامج عرب
الرابط التايل:

للهواتف الذكية ذات نظام األندر ويد Android . .
HYPERLINK »https://play.google.com/store/apps/details?id=pkg.
rop«https://play.google.com/store/apps/details?id=pkg.rop
للهواتف الذكية ذات نظام أبل Apple . .
HYPERLINK »https://itunes.apple.com/om/app/rop-royaloman-police/id603143280?mt=8«https://itunes.apple.com/om/
app/rop-royal-oman-police/id603143280?mt=8
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YOUR SAFETY IS OUR AIM

غايتنا سالمتك
متابعات . .
ال�سابط املدين/ثريا بنت حم�د العي�سرية
اإدارة العلقات العامة

حتت �سعار (غايتنا �صالمتك) انطلقت بتاريخ
2013/3/10م فعاليات ومنا�سط اأ�سب�ع مــرور دول
جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية التا�سع والع�سرين
بهدف ن�سر الثقافة املرورية لدى م�ستخدمي الطريق
والتقيد بالق�اعد واالأنظمة ال�سحيحة .وقد رعى �سعادة
ال�سيخ� /سامل بن ع�فيت ال�سنفري رئي�ش بلدية ظفار
افتتاح املعر�ش املروري .
�ـســارك يف املعر�ش الهيئة العامة للدفاع املــدين
واالإ�سعاف التي ا�ستملت معرو�ساتها على جمم�عة من
التجهيزات يف جمال التعامل مع احل�ادث املرورية من
حيث قطع املركبات وكيفية اإنقاذ امل�سابني واملحتجزين
داخل املركبات ،واإطفاء احلريق يف حالة ن�س�به باملركبة،
ومعدات اأخرى من �ساأنها التعامل مع امل�سابني يف ح�ادث
ال�سر ،والنقل ال�سحيح لهم.
ك ـمــا تـخـلــل امل ـعــر�ــش بـعـ�ــش احلــمــلت الـتــ�عــ�يــة
املــروريــة كحملة كفى وحملة على ه�نك التي تعد من
احل ـمــلت التط�عية يف جمــال ال�سلمة املــروريــة ..
اجلدير بالذكر اأن اأ�سب�ع املــرور اخلليجي ميثل ملتقى
�سن�ي ُتدعى اإليه كافة فئات املجتمع مل�ساركة �سرطة
عمان ال�سلطانية يف �سبيل ن�سر ال�عي املروري بغية جتنب
24
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الــ�قــ�ع يف �سر احلــ�ادث املــروريــة امل�ؤ�سفة ،وتعد هذه
الفعالية املهمة احتفالية �سن�ية تهدف اإىل تفعيل الدور
الت�ع�ي وتكثيف اجله�د حفاظ ًا على االأرواح واملال العام،
وجت�سيد ًا بــارز ًا للتعاون والتن�سيق بني الــدول ال�سقيقة
االأع�ساء يف جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ،كما
يت�سح من ال�سعار الدال على حر�ش قيادات دول املجل�ش
على �سلمة م�اطنيها.
فعاليات القيادات واملحافظات
ُافتتحت فعاليات ا�سب�ع املــرور مبحافظة الربميي
التي نظمتها قيادة �سرطة حمافظة الربميي بالتعاون مع
دائرة ال�س�ؤون الريا�سية تزامن ًا مع اأ�سب�ع املرور لدول
جمل�ش التعاون اخلليجي لعام 2013م حتت �سعار(غايتنا
�سلمتك) الذي �ساركت فيه جميع اجلهات ذات ال�سلة
وامل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة حتــت رعــايــة �سعادة
ال�سيد اإبراهيم بن �سعيد الب��سعيدي  -حمافظ الربميي
وبح�س�ر العميد/عبداهلل بــن حممد احل��سني قائد
�سرطة حمافظة الــربميــي -واملكرمني اأع�ساء جمل�ش
الدولة واأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء جمل�ش ال�س�رى وال�الة
وعــدد من امل�س�ؤولني بامل�ؤ�س�سات احلك�مية وعــدد من
امل�سايخ واالأعيان باملحافظة.
ويف اإطــار الفعاليات واملنا�سط التي تنظمها قيادة
�سرطة حمافظة �سمال الباطنة مبنا�سبة اأ�سب�ع املرور
رعى �سعادة ال�سيخ  /مهنا بن �سيف اللمكي حمافظ �سمال
الباطنة افتتاح املعر�ش املروري مبركز ال�سفر م�ل ب�الية
�سحار بح�س�ر العقيد /عبداهلل بن �سالح الغيلين قائد
�سرطة حمافظة �سمال الباطنة وعدد من والة حمافظة
�سمال الباطنة واأع�ساء جمل�ش ال�س�رى واملجل�ش البلدي
ومدراء العم�م و�سباط املراكز واالإدارات باملحافظة.
ويف حمافظة ال��سطى ،نظمت قيادة �سرطة املحافظة
بالتعاون مع عدد من اجلهات احلك�مية واخلا�سة العديد
من الفعاليات واملنا�سط من بينها اإقامة العديد من نقاط
الت�عية مب�ساركة طلب وطالبات املدار�ش يف واليات
هيماء وحم�ت واجلازر والدقم ،لرفع م�ست�ى ال�عي لدى
�سائقي املركبات باالإ�سافة اإىل اإلقاء عدد من املحا�سرات
يف بع�ش املدار�ش.

تخريج ( )200معلم ومعلمة �صياقة
ويف اإطار فعاليات اأ�سب�ع املرور احتفل معهد ال�سلمة
املرورية بتخريج ( )200من معلمي ومعلمات ال�سياقة،
حتت رعاية  /اأحمد بن ح�سن الذيب وكيل وزارة التجارة
وال�سناعة بح�س�ر عــدد مــن كبار ال�سباط والــ�فــ�د
اخلليجية امل�ساركة يف فعاليات اأ�سب�ع املرور.
كما �ـســاركــت الــ�فــ�د اخلليجية يف نـقــاط الت�عية
املرورية التي مت من خللها ت�زيع املط�يات االإر�سادية
على م�ستخدمي الطريق.
جت�صيد الت�صامن اخلليجي
اإن اأ�سب�ع املرور اخلليجي امل�حد يج�سد الت�سامن بني
الدول االأع�ساء مبجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية،
ويربهن على اأن م�سرة التعاون املروري بني هذه الدول
ال�سقيقة قد قطعت �س�طا كبرا م�ستند ًة اإىل ق�اعد
را�سخة وركائز �سلبة.
يف اخلتام ،نتمنى اأن يك�ن اأ�سب�ع املــرور اخلليجي
امل�حدالتا�سع والع�سرين بداية جديدة وانطلقة حقيقية
لتحقيق االأهداف املرج�ة ل�سمان �سلمة اجلميع واحلد
من احلــ�ادث املرورية باال�ستفادة من خربات اأ�سقائنا
اخلليجيني  ،ومعاونة رجال ال�سحافة واالعــلم ،وعليه
ن ـ�ؤكــد دور االع ــلم يف ايـ�ـســال املـعـلــ�مــات واملفاهيم
ال�سحيحة املتعلقة بال�سلمة املرورية اىل اجلميع من
خلل و�سائله املختلفة �س�اء كانت �سحافة اأو اذاعة اأو
تلفزي�ن...
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التحول اإللكتروني في . .
شرطة عمان السلطانية.

العقيد/عبداهلل بن حممد اجلابري
رئـي ـ ـ ــ�ش هيئـ ـ ـ ـ ـ ــة التح ـ ــرير

رغم التحديات العديدة املتمثلة يف العوملة وحرية
انتقال الأف���راد والب�صائع والأم���وال والثقافات بني
خمتلف دول العامل ,بحيث اأ�ص��بح العامل كالق��رية
ال�صغ����رية التي ت����وؤثر  -اأح��داثها التي تقع يف
ركن منها � -صلب ًا اأو اإيحاب ًا على بع�صها البع�س ,فاإن
�صرطة عمان ال�صلطانية ما زالت يف طليعة موؤ�ص�صات
الدولة التي �صخرت وت�صتخدم ثورة تقنية املعلومات
والإت�صالت الهائلة واملت�صارعة يف القرن ال� 21لت�صهيل
اأعمالها ومهامها و متكني ت�صكيالتها و دعمها للو�صول
اإىل اأف�صل معدلت الأداء والنتاجيه ,ب�صكل ميكنها
من تر�صيخ الأمن وال�صكينة والطماأنينة العامة يف ظل
هذه التحديات واملتغريات الجتماعية والقت�صادية
املحلية والدولية.
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ت�سر �سرطة عمان ال�سلطانية يف قطاعي تقنية
املعل�مات واالإتـ�ـســاالت بخطى مت�سارعة ،االأمــر الذي
اأو�سلها منذ �سن�ات عدة اإىل مرحلة الت�اجد يف جمال
التح�ل االإلـكــرتوين �س�اء للأغرا�ش العملياتية داخل
اجلهاز بتعدد اأنظمته وجماالته ،اأو يف جمال اخلدمات
االإلكرتونية من خلل الت�سكيلت ال�سـرطية واخلدمية
التي تقدم خدماتها برقي وامتياز للأفراد اأو مل�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ش يف الدولة.

01010
01010
01010
01010
01010
01010
01010
01010

ويف �سبيل ذلــك تبنت �ـســرطــة عـمــان ال�سلطانية
ا�سرتاتيجية التح�ل االإلكرتوين التي اعتمدها جمل�ش
الــ�زراء امل�قر يف �سهر ي�ني� 2012م ،واملك�نة من اأربع
مراحل خمطط الكتمالها بحل�ل نهاية عام 2015م ،تتمثل
يف  /1الت�اجد االإلكرتوين /2 ،التفاعل االإلكرتوين/3 ،
التعاملت االإلكرتوينة  /4التح�ل االإلكرتوين ،باالإ�سافة
اإىل مرحلتني ،هما اأ /امل�ساركة ،ب /التفاعل الدويل،
واللتني ال ميكن ال��س�ل اإليهما اإال بعد اكتمال املرحلة
الرابعة.
حيث اأنــه ويف جمــال البنية االأ�سا�سية واخلــدمــات
احلك�مية االإلكرتونية اأنهت �سرطة عمان ال�سلطانية
املرحلة االأوىل املتمثلة يف الت�اجد االإلكرتوين وا�ست�فت
االأ�سا�سيات االإلكرتونية منذ �سن�ات بن�سـر املعل�مات
على م�اقعها االإلكرتونية باللغتني العربية واالإجنليزية،
مبا ت�سمله من �س ــرح للروؤية والر�سالة ،وبع�ش ال�ثائق
واالإجراءات الهامة التي يحتاجها العامة الأجل احل�س�ل
على خدمات ال�سـرطة ،وهذه امل�اقع االإلكرتونية التابعة
للجهاز تتمثل يف (مـ�قع ال�سـرطة االإلـكــرتوين العام -
م�قع للجمارك العمانية  -م�قع االإدارة العامة للأح�ال
املدنية  -م�قع اللجنة ال�طنية للدفاع املــدين  -م�قع
اللجنة ال�طنية ملكافحة االجتار بالب�سر).
ويف �ساأن املرحلة الثانية ،اأال وهي مرحلة التفاعل
االإلكرتوين واملتمثلة يف التزام �سرطة عمان ال�سلطانية
بت�فر بيئة تفاعلية بينها وبني العامة �س�اء عرب الربيد
االإلكرتوين االإمييل اأو اال�ستمارات االلكــرتونية خلدماتها،
باالإ�سافة اإىل ت�فر مراكز ات�ساالت ال�ستقبال املكاملات
الهاتفية والر�سائل الن�سية الق�سرة فقد اأجنزتها من
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خــلل م�اقعها االإلكرتونية بحيث اأ�سبح من ال�سه�لة
احلـ�ـســ�ل على اال�ـسـتـمــارات مــن املــ�قــع ،اأو الرتا�سل
باالإمييل لل�ستف�سار عن خدمة اأو اإجراء ،كما ي�فر مركز
ات�سال ال�ستقبال املكاملات يف مركز عمليات الرئا�سة ،اأو
مركز دعم اخلدمة والتي �سيكتمل مبركز حديث لدعم
كافة اخلدمات االإلكرتونية باجلهاز ،وينتظر تد�سينه
يف غ�س�ن هــذا ال�سهر (اأبــريــل 2013م) ،ناهيك عن
الر�سائل الن�سية التي تر�سل للجمه�ر عن املخالفات
املرورية وعن حالة طلب التاأ�سرة وعن ت�اريخ ال�ثائق
الر�سمية املنتهية كج�از ال�سفر ،البطاقة املدنية.
واأمــا بالن�سبة للمرحلة الثالثة من مراحل التح�ل
االإلكرتوين واملتمثلة يف مرحلة التعاملت االإلكرتونية
وال ـتــي تــركــز عـلــى متـكــني الـعــامــة مــن احلـ�ـســ�ل على
اخلدمات عرب االإنرتنت  -بغ�ش النظر عن اإ�سكالية املكان
والزمان -فهي حا�سرة لدى ال�سـرطة يف خدمة التقدم
بطلب التاأ�سرة عرب االإنرتنت ويف دفع الر�س�م والغرامات
على رابط ب�ابة الدفع االإلكرتونية بامل�قع االإلكرتوين ويف
ميزة الدمج با�ستخدامات تقنيات االإنرتنت واالت�ساالت
الهاتفية من خلل اخلدمات ال�سرطية االإلكــرتونية التي
د�سـ ــنتها ال�سـرطة على تطبيقات الهـ ــ�اتف املحم�لة
الذكية مبنا�سبة ي�م ال�سـرطة ( 5يناير 2013م)والتي
ميكن من خللها (اال�ستف�سار عن املخالفات  -االت�سال
بالط�ارئ  -االطلع على اأخبار ال�سـرطة  -ال��س�ل اإىل
اأقرب مركز لل�سرطة من خلل نظام امل�اقع اجلغرافية
العاملي  -واإجــراءات وخدمات ال�سرطة  -واال�ستف�سار
عن حالة التاأ�سرة  -وت��سيح االأ�سئلة املتكررة التي ترد
لل�سـرطة ودليل ه�اتف ال�سرطة) وبالتايل فقد �سبقت

28

اأبريل 2013م  -العدد 133

ال�سرطة التاريخ املحدد الإنهاء املرحلة من جمل�ش ال�زراء
امل�قر واملقرر يف دي�سمرب 2014م.
ويف � ـس ـاأن املــرح ـلــة الــراب ـعــة مــن مــراحــل التح�ل
االإلكرتوين واملقرر اإجنازها يف دي�سمرب 2015م ،واملتمثلة
يف حتقيق التح�ل االإلكرتوين بحيث مي ّكن للعامة احل�س�ل
على اخلدمات ال�سـرطية من خلل م�قع اإلكرتوين واحد
يتعامل مع جميع الطلبات املخت�سة بجهة اأو عدة جهات
حك�مية ،والتي تتطلب اإعــادة ر�سم هند�سة االإجــراءات
واالأعمال فقد قطعت ال�سـرطة فيه �س�ط ًا جيد ًا حالي ًا
من خلل م�ساريعها االإلك ـ ــرتونية ال ــ�طنية مثل م�سروع
الربط االآيل مع وزارة الق�ى العاملة وم�سـروع ح��سبة
املراكز بخطة الربط والتفاعل االإلكرتوين مع االدعاء
العام واملحاكم ،وكذلك م�سـ ــروع منظ�مة الزائـ ــر ،حيث
�سيك�ن لــ�زارة التجــارة وال�سناعة ،ووزارة ال�سياحة،
و�ـســركــات ال ـطــران العاملة باالإ�سافة اإىل ممثليات
الدولة يف اخلارج ومكاتب الطران العماين دور ًا يف هذه
االإجــراءات واالأعمال اجلديدة ،وكذلك االأمــر بالن�سبة
مل�سـروع احل��سبة اجلمركية اجلديد والــذي تعمل فيه
فرق م�س ـ ــارات عمل على اإع ــادة ر�سم االإجـ ــراءات مع
امل�ؤ�س�سات ذات ال�س ــلة ،كــ�زارة التجارة وال�سناعة،
ووزارة املالية ،ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .وعلى
نف�ش املن�ال� ،سياأتي م�سـروع اجل�از االإلكرتوين اجلديد
حيث �سيعاد ر�سم االإجراءات مع وزارة اخلارجية ودي�ان
الـبــلط ال�سلطاين بالن�سبة لـلـجــ�ازات الدبل�ما�سية
واخلا�سة التي ت�سدرها.واإ�ستناد ًا على ما تقدم فاإن
جميع املنجزات يف املرحلة الرابعة هي اللبنة االأوىل من
خطة ح�ساد الثمار للجه�د املبذولة يف املرحلة الثالثة.
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ويف اإطــار املرحلة االإ�سافية اخلام�سة املتمثلة يف
امل�ساركة االإلكرتونية والتفاعل الدويل والذي يعد هدف ًا
بعيد املدى لتط�ير احلك�مة االإلكرتونية مثل الت�س�يت
االإلكرتوين وا�ستبانات الراأي العام االإلكرتونية لتح�سني
اخلــدمــات احلـكــ�مـيــة مــن خ ــلل �ـسـبـكــات الـتــ�ا�ـســل
االإجتماعي وامل�ساركة العامة يف اتخاذ القرار.
اأمــا عــن املرحلة ال�ساد�سة وهــي مرحلة التفاعل
االإقليمي الدويل ،فقد خطت ال�سـرطة فيه خط�ة متقدمة
مــن خــلل (نـظــام املنفذ احلـــدودي الــ�احــد مــع دولــة
االإمــارات ،وم�سـروع ا�ستخدام البطاقة املدنية العمانية
بالب�ابات االإلكرتونية وباقي التطبيقات اخلدمية كامللف
ال�سحي مع دول جمل�ش التعاون  -م�سـروع الربط املروري
وتبادل الب�سمات الع�سـرية والقزحية مع دول املجل�ش
..اإلخ) باالإ�سافة اإىل اأنظمة تبادل املعل�مات من خلل
اأنظمة ال�سـرطة الدولية (االإنرتب�ل).

ختام ًا ،ال ينبغي الت�قف عن امل�سر عند هذا احلد
واالعتقاد باأن ال��س�ل اإىل القم ـ ــة ه� املهم فقط ،واإمنا
البقاء يف القمة ه� التحدي االأكــرب للقيادة امل�قرة لذا
فاأن مراجعة اخلطط والتط�ير امل�ستمر هما عن�سـران
مهمان من عنا�سر دمي�مة العطاء واالهتمام ،وتاأهيل
الكادر الب�سري القادر على اإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها
ودعمها فني ًا وحتديثها براجمي ًا باالإ�سافة اإىل بناء مراكز
ات�سال ودعم فني فاعلة هي املحرك االأ�سا�سي ملثل هذه
امل�ساريع.

ماج�ستر علم اإجرام وعدالة جنائية.
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التدريب العسكري . .
في تشكيل شخصية رجل الشرطة.
ينت�صب الفرد اإىل جهاز ال�صرطة بهدف امل�صاهمة يف
املحافظة على الأمن واملنجزات التي حتققت وتتحقق
على اأر �س الوطن يوما بعد يوم .
ومن اأجل ذلك ُير�صل اإىل مراكز التدريب لكي
يت�صلح باملعارف واملهارات وال�صلوكيات التي ُتعينه على
فهم دوره اأو ًل  ,واعداده العداد البدين والنف�صي
واملعريف واملهاري لهذه الوظيفة الراقية ثاني ًا .

املقدم/عبداهلل بن حممد املحرزي
اأكادميية ال�شلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
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وال �شك يف اأن للتدريب الع�شكري االأثر الكبري يف ت�شكيل
�شخ�شية رجل ال�شرطة  ،حيث يتطلب منه اجلراأة واالإقدام
واالإتقان والثقة بالنف�س واالإعتزاز بوظيفته  ،والطاعة
واالإن�شباط والتحكم الذاتي يف الت�شرفات  ،كل تلك ال�شفات
تتطلب من رجل ال�شر طة االإ�شتعداد والقابلية لتعلم وتطبيق
املهارات الع�شكرية مب�شتوى عالٍ من اجلودة  ،و�شوف اأتطرق
اإىل هذا الدور من خالل اجلوانب التالية  :ـ
اأو ل  :التدريب الع�صكر ي واللياقة البدنية .
ثانيا  :التدريب الع�صكري والن�صباط .
ثالثا  :التدريب الع�صكري والولء الوظيفي .
رابعا  :التدريب الع�صكري واجلودة يف الأداء .
خام�صا  :التدريب الع�صكري وقوة ال�صخ�صية .
�صاد�صا  :التدريب الع�صكري والقيادة .
اأو ل  :التدريب الع�صكر ي واللياقة البدنية .
اإن للياقة البدنية دوراً بارزاً يف اأداء رجل ال�شرطة  ،حيث
اأنها االأ�شا�س الذي يعول عليه يف قدرة رجل ال�شرطة على
تنفيذ املهام التي يكلف بها  ،وكما نعلم اأن رجل ال�شرطة ُيطلب
منه الوقوف ل�شاعات طوال يف مواقع العمل املختلفة  ،فاإذا
مل ت�شعفه لياقته البدنية فاأنه لن ي�شتطيع القيام مبهامه
باأريحية  ،ومن جانب اآ خر فاإن هيئة رجل ال�شرطة املتمتع
ببنية ريا�شية تبعث على االرتياح والقبول واالحرتام لدى
كافة املتعاملني مع رجال ال�شرطة  ،وبالتايل ك�شب ر�شاء
اجلمهور .
والتدريب الع�شكري ُيك�شب رجل ال�شرطة اللياقة الالزمة
من خالل االأداء واالإجادة العالية للحركات الع�شكرية ،
والقدرة على الرتكيز واالتقان لتلك احلركات .
ثانيا  :التدريب الع�صكري والإن�صباط .
ال�شبط يف اللغة  ،هو لزوم ال�شيء وحب�شه  ،والرجل
ال�شابط اأي احلازم  ،واالن�شباط هو االلتزام الذاتي يف كل ما
يقوم به رجل ال�شرطة  ،حيث اأنه ال يحتاج اإىل رقابة ل�شيقة
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يف كل مهمة ُيطلب منه تاأديتها  ،وهذا الدور يقوم به
التدريب الع�شكري وذلك بغر�س تلك املفاهيم يف اأعماق
املتدرب وجعله  ،يهتم بقيافته والتحقق الدائم منها،
واال�شتعداد باملالحظة با�شتمرار الأي تغري يف تلك
القيافة وت�شحيح ذلك يف احلال .
ويندرج ذلك على االإن�شباط يف الوقت والدقة ،
ولذلك جند رجل ال�شرطة على اخل�شو�س والع�شكري
على العموم  ،يتهياأ للمهمة قبل بدء تنفيذها بوقت
كايف  ،وهذا اإنعكا�س ملا مت يف التدريب الع�شكري .
واحلقيقة  ،اإن االن�شباط �شمة رجل ال�شرطة الذي
يعتز بها من خالل فرتة عمله وبعد االنتهاء من اأداء
اخلدمة  ،حيث اأنها تالزمه  ،وت�شبح اأ�شلوب حياة لديه ،
الأنها تنبع من مبداأ اأ�شيل وهو قوله تعاىل  (( :واأوفوا
بالعهد اإن العهد كان م�شئوال ))  ،وقول الر�شول �شلى
اهلل عليه و�شلم (اإن اهلل ُيحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن
ُيتقنه )  ،وقولهم "رقابة ال�شمري خري واأجدى من كل
اأمري ".
ثالثا  :التدريب الع�صكري والولء الوظيفي .
الوالء هو ما يتج�شد يف امل�شاعر واالأحا�شي�س
االإيجابية باملحبة بامل�شئولية والن�شرة جتاه الوطن ،
وويل االأمر  ،وجهة العمل .
والوالء الذي يغر�شه التدريب الع�شكري يف رجل
ال�شرطة يتمثل يف والئه للوطن اأو ًال  ،وذلك باإخال�شه
لالأر�س التي ن�شاأ عليها وتربي على ثراها  ،وهي كل
اأر�س ال�شلطنة من اأق�شاها اإىل اأق�شاها ويدين لها
بالوفاء والعطاء والت�شحية والفداء  ،والدفاع عنها
وال�شعي لرفعتها دوماً وتقدمها من خالل امل�شاركة يف
كل املجاالت التي ت�شاهم يف خدمتها وحماية منجزاتها
 ،وهنا يجب التوازن بني الوالء للوطن والوالء لغريه
بحيث يطغى دوماً الوالء للوطن على اأي والء اآخر .
وي�شتتبع ذلك الوالء لقائد هذا الوطن  ،فالوالء
للقائد هو والء للوطن اأي�شاً  ،واأهم مظاهر هذا الوالء
32
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هو الطاعة والقيام بالواجبات على النحو املطلوب
وتقدمي امل�شلحة العامة على امل�شلحة اخلا�شة ،
ويدخل يف ذلك الوالء لراية ال�شرطة والن�شيد الوطني.
جنزم اأن كل ذلك يتم اختزاله يف التدريب الع�شكري
الذي يجمع املفردات ال�شابق ذكرها  ،فيجعل رجل
ال�شرطة م�شبعاً بوالء مطلق للوطن وقائده  ،وروؤ�شائه.
رابعا  :التدريب الع�صكري واجلودة يف الأداء .
تعترب اجلودة  ،هي جممل ال�شمات واخل�شائ�س
ملنتج اأو خلدمة معينه  ،ولذلك فاإن التدريب الع�شكري
يغر�س يف الفرد اأعلى درجات االإتقان واجلودة  ،حيث
اأنه يوؤدي حركاته الع�شكرية باإجادة تامة حتى ي�شل بها
اإىل درجة االإ�شتمتاع  ،واإمتاع اجلمهور اأو احل�شور  ،وال
يتاأتى ذلك اإال من خالل متتعه وقدرته على مالم�شة
تفا�شيل كل حركة من حركات االأداء الع�شكري
بال�شالح ،اأو بدون ال�شالح .

ولن يرقى لهذا امل�شتوى اإال ببذل اجلهد امل�شاعف
وهو ي�شيل عرقا كالدم الغايل  ،والرتكيز امل�شتمر حتى
االإجادة التامة  ،والتلقائية يف االأداء .
وق�س على ذلك االأداء يف املهام االأخرى التي ُيكلف
بها يف االأعمال ال�شرطية واالأمنية والقانونية وغريها ،
فاإتقان رجل ال�شرطة لعمله باختالف تنوعه ما هو اإال
اإنعكا�س الإتقانه فنون التدريب الع�شكري .
خام�صا  :التدريب الع�صكري وقوة ال�صخ�صية .
ال �شك يف اأن التدريب الع�شكري ُيك�شب رجل
ال�شرطة قوة ال�شخ�شية التي هي �شمة بارزة يت�شم بها
رجل ال�شرطة يف كل مكان  ،وقوة ال�شخ�شية يعرب عنها
بالثقة بالنف�س  ،وقد عرفها البورت ( (Alporrt
باأنها ذلك التنظيم الديناميكي الذي يكمن بداخل
الفرد والذي ينظم كل االأجهزة النف�شية واجل�شمية
التي ُمتلي على الفرد طابعه اخلا�س يف التكيف مع
البيئة .

وميكن اعتبار �شخ�شية كل فرد اأنها جماع ملختلف
�شمات الفرد التي متيزه عن غريه  ،وال �شك يف اأن
التدريب الع�شكري وخ�شو�شا يف بداية حياة الفرد
الوظيفية ُ ،ي�شاهم م�شاهمة فاعلة يف ت�شكيل �شخ�شية
كل منا  ،وتنمو وت�شتمر معه طول حياته  ،وكثريا ما
ن�شاهد اأ�شخا�شا الأول مرة ون�شتدل عليهم من الوهلة
االأوىل باأنهم ع�شكريون  ،ملاذا ؟ الأن انعكا�س اأثر
التدريب الع�شكري يكون وا�شحا لديهم  ،واإن تركوا
اخلدمة الع�شكرية .
�صاد�صا  :التدريب الع�صكري والقيادة .
تعرف القيادة  ،باأنها القدرة على التاأثري يف
االآخرين ـ اأو االأتباع ـ فاإعداد القادة الع�شكريني ي�شبقه
بالطبع اإعداد يف التدريب الع�شكري وفنونه  ،حيث اأن
التدريبات الع�شكرية ترفد ال�شخ�شية ذات اال�شتعداد
الفطري للقيادة مبزايا عدة.
فالتدريب الع�شكري يعلم ال�شرب  ،والثبات  ،والدقة
 ،واجلراأة  ،واالإقدام  ،واملبادرة  ،وكل تلك ال�شفات ذات
اأهمية كبرية للقائد  ،الأنها ت�شاهم يف اإعطاء القائد
الكاريزما التي توؤهله الإقناع االأتباع باأفكاره  ،وتنفيذ
اأوامره وال�شرب على مواجهة ال�شعاب والتحديات
لتحقيق االأهداف والروؤية البعيدة املدى التي ير�شمها
يف ذهنه  ،لت�شبح واقعا ملمو�شا .
اخلامتة ..
يف واقع االأمر مهما حاولنا اأن نناق�س ف�شائل
التدريب الع�شكري على رجل ال�شرطة ،فلن نفيه
حقه ،حيث جند بع�س الدول املتقدمة تقوم بتدريب
طالب املدار�س احلركات واملهارات الع�شكرية ،من اأجل
اإعدادهم للم�شتقبل ،وتهيئتهم ملواجهة اأعبائه ،ولغر�س
الوالء واالن�شباط فيهم منذ نعومة اأظفارهم ،وح�شبنا
اأننا تطرقنا اإىل بع�س من االيجابيات التي �شتظل
اإطاراً عاماً لكل باحث يف هذا املجال .
ماج�ستر يف عل�م ال�سرطة.
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الدكتور/رجب بن علي العوي�شي
وزارة الرتبية والتعليم

 . .ال ت
األمــن وإنسـانيــة اعلي ــ

التعليم واالأمن �سن�ان متلزمان ،ذلك اأن الغاية من
التعليم ه� اأمن االن�سان وا�ستقراره و�سعادته وبناء برامج
التنمي ــة التي هدفها االن�سان باعتباره اأ�سا�سها و�سانعها،
وهكذا االأمن ال يتحقق اإال يف ظل وعي متحقق  ،وان�سباط
يف ال�سل ــ�ك ،وا�ستقامة يف الفك ــر  ،و�سحة يف اجل�سم اإذ
ب�ج�ده ــا تكتم ــل اخل�س ــال وتتحقق الغاي ــات ،وبالتايل
ي�سب ــح النظ ــرة التكاملي ــة ب ــني املنظ�مت ــني التعليمي ــة
واالأمني ــة مبثابة عملية حراك وتفاع ــل ت�ستهدف اإحداث
نقل ــة ن�عي ــة يف ذات االإن�سان وفك ــره وت�سحيح لت�جهاته
وتق ــ�مي ملمار�سات ــه ،وبن ــاء اإط ــارا عام ــا ل�سخ�سيت ــه
وخ�س��سيت ــه ومتي ــزه عن غ ــره ، ،غ ــر اأن حتقيق هذه
الروؤي ــة تتطلب من التعليم دور ًا حم�ري ًا يف تعريف الن�سئ
بهذا اجلانب وتعزيز وعيه به ــذا التكامل والتاأثر املت�قع
عل ــى الفرد واملجتم ــع والتنمي ــة وتغير بع� ــش القناعات
لدي ــه ح ــ�ل امل�ؤ�س�س ــة االأمني ــة ورج ــل االأم ــن و�سل�ك ــه
االأمني والتزاماته وواجباته نح ــ� تر�سيخ مفه�م ان�سانية
االأم ــن لديه من جه ــة ،وبني اأن يعم ــل التعليم ومن خلل
عنا�سره واأدواته ومناهج ــه واآلياته على نقل هذا املفه�م
اإىل مرحل ــة تفاعل ــه م ــع ذات االإن�س ــان و�سم ــره وفكره
و�سخ�سيته و�سل�كه ومنط حيات ــه ،وم�س�ؤولياته نح� ذاته
واالآخر  ،ولي�سبح ال�سل�ك االأمني الذي يعتقد البع�ش اأنه
ّم�ج ــه خلدمة النظام والدولة اإىل �سل�ك خلدمة االإن�سان
يف فكره وحياته وا�ستقراره واميانه وقناعاته وان�سباطه،
م ــن هن ــا كان ال بد من التعلي ــم اأن يدرك ه ــذه احلقيقة
وير�س ــخ ه ــذا املب ــداأ واأن يتفاع ــل مع منظ�م ــة االأمن يف
اطارها ال�سامل املتكامل املت�ازن الذي ي�ستهدف االإن�سان
وا�ستق ــراره ويعم ــل عل ــى �سمان ذهاب ــه لعمل ــه وانتمائه
ل�طنه وح�س�ل ــه على رزقه ،لي�سبح رج ــال االأمن جن�د
االمي ــان والعمل الذي ــن يكر�س�ن حياته ــم املهنية خلدمة
االإن�س ــان وتقدمي الدعم والع ــ�ن وامل�ساعدة له يف حياته ،
هذا االأمر بل �س ــك يتطلب النظر اإىل جمم�عة احلقائق
التالية:
اأوال :اإن دور التعلي ــم وم�س�ؤولياته اأكرب من اأن حت�سر
يف جمرد تدري�ش كتاب  ،اأو تلقي معل�مة ،اأو معرفة فكرة،

بل ه� من اأجل بن ــاء االإن�سان ال�اعي املتجدد القادر على
فه ــم ذاته وفهم العامل من ح�ل ــه والقادر على متابعة كل
اجله�د املبذولة واالعرتاف باأنها من اأجل راحته و�سعادته
 ،بحيث ي�سعر من خللها بقيمة احلب والفهم واالعرتاف
واالحرتام والبناء ،وتتج�سد يف حياته من خلل م�ست�يات
ال�ع ــي االأخلق ــي وااللت ــزام القيم ــي وال�سل ــ�ك الن�عي
واملبادرة الذاتية املعززة بالقناعة والرغبة والدافعية نح�
بناء وطنه.
ثاني ــا :اإن املنظ�ر العاملي الي�م للأم ــن يتعدى جانب
النزعة الع�سكري ــة اإىل روؤية اأكرث �سم�لية وتفاعلية تتجه
للإن�س ــان بكل متغراته والع�امل امل�ؤثرة فيه ،وتتفاعل مع
مرتك ــزات ج�هرية يف حياة االإن�س ــان يف جانبها النف�سي
واالجتماع ــي والفك ــري وال�سل�كي واالأخلق ــي والغذائي
وال�سح ــي واالجتماعي وغرها ،وهي اأم ــ�ر ال تتم اإال يف
ظ ــل تعليم يدرك دوره وي�ف ــر الفر�ش للإن�سان ليبني من
خلل ــه ذاته ويرق ــى بفكره وينم ــي من خلل ــه م�هبته،
وي�فر ل ــه املناخ املنا�س ــب للعمل واالإنت ــاج والتجريب ،بل
ومينحه الفر�سة واالأمل من اأجل غد م�سرق بتغير اأفكاره
ال�سلبي ــة وتعزي ــز م�ست�ى االيجابي ــة والتفاوؤلي ــة لديه يف
احلياة والعمل .
ثالث ــا :اإن زي ــادة التحدي ــات االأمنية وتن ــ�ع االأحداث
واجلرائم وم�سكلت ال�سباب حتتاج اإىل مراجعة وا�سحة
واأ�سالي ــب تت�سم بالعمق والتن�ع واجلدية من خلل اأدوات
وا�سحة يعمل التعلي ــم على تبنيها يف كل مراحله ،كما اإن
التج ــاوزات احلا�سلة �سد القان�ن اأو النظام من البع�ش
الذي ــن هم يف مقاعد الدرا�سة يف مراحل التعليم اأو ممن
يحمل ــ�ن م�ؤه ًل علميـ ـ ًا وتعليمي ــا منا�سب ًا اإمن ــا ت�ستدعي
النظ ــر اإىل دور التعليم يف تعزيز م�ست�ى ال�عي وال�سل�ك
ال ــذي ترتكه ب�سمات التعليم ومناهجه يف التزام الفرد ،
وم ــا يح�سل من بع�ش ال�سباب من اأعمال طي�ش وتخريب
وكتابات م�سيئة للفكر واالإن�سان والتنمية ومن عبث باملال
الع ــام مق�مات النه�س ــة وته�ر يف القي ــادة املرورية امنا
يق ــ�م بها يف الغالب �سباب ه ــم يف مقاعد الدرا�سة اأو قد
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تخرج�ا منها ،وه� ما يعني م�س�ؤولية التعليم يف بناء قيم
ال�عي وامل�س�ؤولية واملحا�سبية لدى الفرد،
رابعا :اإن وج ــ�د تلك املمار�سات غ ــر امل�س�ؤولة يدع�
ب ــل �سك اإىل �سرورة اتخاذ روؤي ــة وا�سحة تبداأ باالإن�سان
م ــن خلل منط التعليم وط ــرق التثقيف والت�عية ون�عية
الربام ــج االأ�سرية وامل�ؤ�س�سي ــة املقدمة له ومنط اخلطاب
الدين ــي واالأب�ي واالأ�س ــري واالإعلم ــي وال�سرطي امل�جه
لل�سب ــاب مبختل ــف فئاته ــم العمرية التي ميك ــن اأن تقدم
يف ه ــذا االإط ــار وتتفاع ــل م ــع فك ــر ووج ــدان ال�سباب ،
اإن ه ــذا ال�سع ــ�ر املتبادل م ــن كل االأط ــراف �س�ف ميهد
ملرحلة جديدة من التق ــارب الفكري بني ال�سباب وبرامج
الت�عي ــة والتثقي ــف وه ــ� م ــا ي�س ــع م�ؤ�س�س ــات التعلي ــم
والتثقي ــف واالعلم والت�عية اأمام واق ــع جديد  ،يتطلب
منه ــا مراجعة حقيقي ــة ومعاجلة �ساملة ل ــكل املمار�سات
احلا�سل ــة ونق ــد م�ستمر ل ــكل احلقائق املاثل ــة التي قد ال
حتق ــق الهدف بكل �سفافية وو�س ــ�ح  ،واأن ي�سهم االعلم
يف القي ــام مب�س�ؤولية ال�طنية يف ه ــذا اجلانب من خلل
�سدق الكلم ــة وو�س�حها وقدرتها على التاثر يف ال�سل�ك
وترقي ــة النم ــاذج االيجابية وال�سل�كي ــات االف�سل لت�سكل
معي ــار التناف�سي ــة التي ينبغ ــي اأن يت�ساب ــق اجلميع عليها
ليحظ�ا بحياة هانئة،
م ــن هنا فاإن ق ــدرة التعلي ــم على ت�سحي ــح املفاهيم
املغل�ط ــة م ــن جهة ح�ل االأم ــن ونظرة النا�سئ ــة اإىل دور
امل�ؤ�س�س ــة االأمنية وم�س�ؤولية رجل االأمن وبناء �سروح من
ال�ع ــي والفهم والقيم واالأخ ــلق يف ذات الفرد واملجتمع
وت�سيي ــد ح�س ــ�ن ال�س ــلم يف نف�� ــش االبن ــاء يتطلب اأن
ي�ستخ ــدم التعلي ــم االأدوات الفاعل ــة والثقاف ــة املتن�ع ــة
واالأ�سالي ــب الت ــي ت�ساع ــده عل ــى حتقي ــق تل ــك االأهداف
وال��س�ل اإىل تلك الغايات ،وبالتايل فاإن تاأ�سيل هذا الفكر
وال�سل�ك لدى املعلم والقائمني على تعليم الن�سئ وتاهليه
وتدريب ــه وغره ــم �س ــ�ف يك ــ�ن الطريق لفه ــم متحقق
حلقيق ــة اإن�سانية االأمن  ،وعنده ــا ال نت�قع ظه�ر م�ساألة
الباحثني عن عمل  -مث ًل -على ال�سطح عندما ي�سعر كل

ف ــرد ومن خلل ما تلقاه من تعلي ــم اأن عليه اأن يعمل واأن
يك ــ�ن على م�ست�ى من املهني ــة يف االنخراط يف اية مهنة
كرمي ــة تدر له ماال يبعده عن ذل ال�س�ؤال ،فلي�ش �سحيح ًا
اأن التعلي ــم يعمل على زي ــادة ن�سبة الباحثني عن عمل ،اأو
زي ــادة اأعداد من ي�سيئ�ن للدولة والنظام ،ي�ؤدي اإىل كرثة
النق ــد ،اإن التعليم اإن كان مرتبطا باحلياة وواقع االإن�سان
العماين حمقق ًا لطم�حاته ،مع ــززا للفكر البناء مر�سخ ًا
للقيم االأ�سيلة ،ملتزم ًا بتعهداته وقادرا على القيام بدوره
واأداء م�س�ؤوليات ــه وال��س�ل اإىل غاياته لن يك�ن اإال �سبي ًل
لتحقيق االأمن واالأم ــان وال�سلم وال�سلم ،و�سيك�ن �سبي ًل
الإن�سانية االأمن الأنه يجعل منه �سل�ك اإن�ساين على اجلميع
تبني ــه كعادة م�ؤ�سل ــة وقناعة ي�مية ،كم ــا اأنه ينقل الفرد
اإىل مرحلة من العمل واالنتاج واملناف�سه وال�الء واالنتماء
و�سبان ــه الفك ــر وتر�سيخ قيم ال�سل ــ�ك الناجح يف احلياة
والعم ــل وم�اق ــع امل�س�ؤولي ــة املختلف ــة ،فـ ـاإن املطل�ب ه�
اع ــادة النظر يف كل ت�جهاتن ــا وممار�ساتنا وبراجمنا يف
التعلي ــم ليك�ن التعليم م�سدر ق ــ�ة وطريق جناح و�سبيل
تف ــ�ق وازدهار ومعي ــار للمناف�سه عل ــى كل امل�ست�يات بل
ه ــ� الطريق ال�حيد الذي �س�ف ي�سم ــن لنا حتقق االأمن
واالأمان واال�ستقرار يف جمتمعنا  ،اإن بناء ح�س�ن ال�سلم
واالأم ــن واالأمان ال يت ــم اإال من خ ــلل التعليم  ،وال ميكن
ت�س�ر وج�د وعي ( اأمن ــي ،قان�ين ،مروري ،الخ) اإال اإذا
مار� ــش التعليم م�س�ؤوليت ــه بكل كفاءة وفاعلي ــة وا�ستطاع
اأن ينتق ــل من ب�تق ــة الكتاب والدفرت وال�س ــف الدرا�سي
وق�س ــاء الطالب لثل ــث ي�مه يف املدر�س ــة اأو اجلامعه اإىل
ك�نه بناء للحياة االن�سانية وجتديد لها ونقلها اىل مرحلة
من ال�سم� والرفعة والتقدم وامل�س�ؤولية.
دكت�راه يف الرتبية  /تخ�س�ش اإدارة وتخطيط.
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بانوراما

كن سائقًا وقائيًا تسلم من

أخطار الطريق

الرائد/خمي�س بن علي البطا�شي
االإدارة العامة للمرور
ال�سك اأن �سياق ــة املركبة تكاد تك�ن من اأكرث االأعمال
التي منار�سه ــا يف حياتنا الي�مي ــة ،وا�ستخدامنا للطريق
�س�ا ًء كنا م�ساة اأو �سائقي مركبات اأو ركاب هي من االأم�ر
املعتادة التي نق�م بها دائم ًا.
وقد تعرت� ــش رحلتن ــا وانتقالنا من م ــكان اإىل اآخر
بع� ــش املخاط ــر تتمث ــل يف تعر�سن ــا حل ــ�ادث مروري ــة
مبختلف اأن�اعها كاال�سط ــدام والتده�ر وال�سدم بج�سم
ثاب ــت  ..وغره ــا ،ولك ــن حت ــى تك ــ�ن رحلتن ــا الي�مية
وتنقلن ــا باملركبة اآمن ًا اأ�سبح لزامـ ـ ًا علينا اأن ن�سع ن�سب
اأعينن ــا تطبيق مب ــادئ ال�سياقة ال�قائية حت ــى ن�سلم من
اأخطار الطريق.
ويف ال�اق ــع ميكنن ــا اأن جنعل �سياقتن ــا للمركبة اأكرث
اأمانـ ـ ًا مبا يعادل ال�سعف ل� طبقنا مبادئ واأ�س�ش ال�سياقة
ال�قائي ــة ،ولع ــل الكثر من ــا يطلق على نف�س ــه باأنه �سائق
وقائ ــي واأن خربت ــه الط�يل ــة يف ال�سياق ــة تعطي ــه ه ــذا
ال��س ــف ،وطبعـ ـ ًا هذا م ــا �سادفن ــاه يف معه ــد ال�سلمة
املرورية وما مل�سناه من قبل بع�ش �سائقي مركبات املنفعة
العام ــة اأثن ــاء تنفيذ ال ــدورات االأوىل يف جم ــال ال�سياقة
ال�قائي ــة للمركب ــات اخلفيفة والثقيلة ،حي ــث اأن البع�ش
منه ــم اأبدى عدم رغبته يف دخ�ل ه ــذه الدورة ال ت�سيف
ل ــه �سيئ ًا جديد ًا ،ولكن بعد اأن مت اقناعهم باأهمية الدورة
ومبحاورها التدريبية و�سارك�ا بعدها فيها تغرت نظرتهم
متام ًا لطريقة �سياقة املركبة وا�ستخدامهم للطريق.
اإن مفه ــ�م ال�سياقة ال�قائي ــة ب�سكل مب�سط ه� �سياقة
املركب ــة بطريق ــة ي�ستطيع بها ال�سائق ت ــليف الت�سرفات

وال�سل�كي ــات غ ــر املت�قع ــة اأو غ ــر املتنبـ ـاأ به ــا من قبل
االآخري ــن ،وبالت ــايل ي�ستطيع ال�سائق م ــن خلل مهاراته
يف ت ــليف ال�ق�ع يف ح ــ�ادث مرورية ،فال�سائ ــق ال�قائي
اليرتك ــب اأخطاء ت�ؤدي به لل�ق ــ�ع يف حادث مروري فقط
واإمنا ي�ستطيع اأن يتفاداه فيما ل� وقع اخلطاأ من االآخرين.
اإن اأف�سل اختبار لقيا� ــش ال�سائق مدى التزامه مببداأ
ال�سياقة ال�قائية ه ــ� اأن يقي�ش درجة �سياقته للمركبة يف
امل�س ــ�ار ال�احد مبقيا�ش يتك�ن م ــن ع�سر درجات بحيث
يخ�س ــم درج ــة واحدة من ه ــذا املقيا� ــش يف كل انتهاك
ملبداأ من مبادئ ال�سياقة ال�قائية الع�سرة وهي:ـ ( املعرفة
واخل ــربة وامله ــارة ـ التخطيط للرحل ــة ـ �سلحية املركبة
ـ اللباق ــة والت�ا�س ــع ـ اليقظة واالنتباه ـ اح ــرتام ال�سياقة
وفه ــم ما �س�ف يحدث ـ الرتكي ــز ـ الت�قع وعدم املفاجاأة ـ
عدم الذعر واال�سطراب ـ االلتزام بالقان�ن).
ميك ــن ل�سائ ــق املركب ــة قيا� ــش م ــدى ج ــ�دة �سياقته
ح�س ــب الدرجة التي ح�سل عليها ،وعلينا جميع ًا ك�سائقي
مركبات اأن ن�ساأل اأنف�سنا دائم ًا ما املانع اأن نك�ن �سائقني
وقائيني.
فمراعاتن ــا لق�اع ــد ومتطلب ــات ال�سياق ــة ال�قائي ــة
�سيجنبنا ال�ق�ع يف احل ــ�ادث املرورية و�ستك�ن ال�سلمة
املروري ــة حم ــ�ر اهتماماتن ــا واأول�ياتن ــا و�سينعك�ش ذلك
بالطب ــع يف انخفا� ــش اأعداد احل ــ�ادث املرروية وما ينتج
عنها من وفيات واإ�سابات.
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وق�صاء اأن رجال ال�صرطة من ماأموري ال�صبط
من املقرر فقه ًا
ً
الق�صائي اأوكل لهم القانون القيام باإجراءات التحري وجمع
ال�صتدللت وما تفر�صه الت�صريعات الداخلية من واجبات,
بيد اأن الت�صاوؤل يثور حول مدى �صرعية ممار�صة اإخت�صا�صهم
بلبا�صهم املدين ,اأو يف قول اآخر خارج الدوام الر�صمي.
ولبيان �صالحية رجل ال�صرطة خارج دوامه الر�صمي يلزم
بيان املق�صود برجل ال�صرطة  ,ومدى جترده من وظيفته
بلبا�صه املدين ,وحدود اخت�صا�صاته بذلك اللبا�س ,والقواعد
الواجب مراعاتها عند ممار�صة تلك ال�صالحيات ك ًال يف فرع
م�صتقل تباع ًا.

الفرع الأول
ماهية رجل ال�صرطة
عرفت املادة ( )6/1من قان�ن ال�سرطة ال�سادر
باملر�س�م ال�سلطاين رقم (90/35م) رجل ال�سرطة
باأنه" -6يق�سد به اأفراد ال�سرطة من ال�سباط اأو الرتب
االأخرى" ،وين�سرف هذا املفه�م على رجل ال�سرطة من
اجلن�سني – ذك�ر ًا واإناث ًا.)1( -
ويعد رجل ال�سرطة من ماأم�ري ال�سبط الق�سائي
الذين يتمتع�ن ب�سفة ال�سبطية الق�سائية  ،ويخت�ش
مببا�سرة االإجراءات القان�نية يف الدع�ى العم�مية وفق
االإخت�سا�سات املن�س��ش عليها يف قان�ن االإجراءات
اجلزائية ( )2اأو ما تفر�سه عليه الق�انني االأخرى من
واجبات (.)3
الفرع الثاين
مدى جترد رجل ال�صرطة من وظيفته
خارج الدوام الر�صمي
يثر م��س�ع ملزمة ال�سفة ال�ظيفية لرجل ال�سرطة
اأمرين االأول مدى ملزمة تلك ال�سفة اأثناء اإرتدائه
لبا�سه املدين ،والثاين مدى جترد تلك ال�سفة اأثناء
وج�ده خارج الدوام الر�سمي اأو يف ق�ل اآخر خارج �ساعات
الدوام الر�سمي املقررة له ،وما هي االخت�سا�سات
املقررة له يف احلالة االأخرة.
اأو ًل  :مدى اإ�صرتاط ارتداء رجل ال�صرطة الزي
الع�صكري لإ�صفاء �صفته الوظيفية
ال ريب يف اأن العربة با�سباغ ال�سفة ال�ظيفية الأي
م�ظف تت�قف على �سرعية ممار�سته تلك ال�ظيفة،
واملتحققة بتعيينه وفق ال�سروط املحددة لذلك واإ�سدار
قرار بتعيينه ( ،)4وبالتايل فان رجل ال�سرطة ب�سدور
قرار تعيينه ميار�ش �سلحياته املخ�لة له قان�ن ًا ،وال
عربة يف ممار�سة تلك ال�سلحيات باللبا�ش الع�سكري اأو
بلبا�سه املدين ال �سيما اأن بع�ش تلك ال�سلحيات تتطلب
ممار�سة االأعمال فيها ب�سفة مدنية كاأعمال التحري
وجمع اال�ستدالالت.
ثاني ًا  :مدى جترد رجل ال�صرطة من �صفته
الوظيفية خارج الدوام الر�صمي:

من املقرر فقه ًا وق�سا ًء اأن رجل ال�سرطة – بح�سبانه
من ماأم�ري ال�سبط الق�سائي -ال يتجرد من �سفته
ال�ظيفية يف غر اأوقات العمل الر�سمي بل تظل تلك
ال�سفة ملزمة له ما مل يتم اإنهاء وظيفته( ،)5وهذا
ما اأكدته حمكمة النق�ش امل�سرية بالق�ل"من املقرر
اأن ماأم�ر ال�سبط الق�سائي ال يتجرد من �سفته يف غر
اأوقات العمل الر�سمي بل تظل اأهليته ملبا�سرة االأعمال
التي ناطه بها القان�ن قائمة – حتى اإن كان يف اإجازة
اأو عطلة ر�سمية -ما مل ي�قف عن عمله اأو مينح اإجازة
اإجبارية"( ،)6كما جاء يف اأحد قراراتها" قيام ال�سابط
بالقب�ش على املتهم وحترير حم�سر �سبط ال�اقعة وفق ًا
للقان�ن يك�ن �سحيح ًا ،وال ي�ؤثر يف ذلك اأن يك�ن ال�سابط
قد مار�ش عمله يف ال�قت املخ�س�ش لراحته طاملا ان
اإخت�سا�سه مل يكن معط ًل بحكم القان�ن" ( ،)7وميار�ش
عندئذ كافة ال�سلحيات املقررة له قان�ن ًا.
رجل ال�سرطة
ٍ
الفرع الثالث
قواعد ممار�صة رجل ال�صرطة
�صالحياته بلبا�صه املدين
بينا م�سبق ًا اأن رجل ال�سرطة يظل ميار�ش
اإخت�سا�ساته ال�ظيفية خارج الدوام الر�سمي وكذلك
بلبا�سه املدين ،بيد اأنه يجب مراعاة بع�ش الق�اعد عند
اأداء تلك االخت�سا�سات ن�رد فيما يلي بع�س ًا من تلك
الق�اعد :
ثب�ت ال�سفة ال�ظيفية لرجل ال�سرطة:
يتطلب االأمر اأن يك�ن رجل ال�سرطة قد مت تعيينه وفق
الطريق الذي ر�سمه قان�ن ال�سرطة على النح� املبني
�سلف ًا ،كما يجب اأن تك�ن ال�سفة ال�ظيفية ملزمة له
ويتحقق ذلك بعدم �سدور قرار بانهاء خدمته كاحالته
اىل التقاعد(.)8
 .وج�ب التعريف ب�سفته ال�ظيفية عند مبا�سرة
اإخت�سا�سه:
يجب على رجل ال�سرطة اأثناء ممار�سة �سلحياته
بلبا�سه املدين االإف�ساح عن نف�سه وتقدمي ما يثبت �سفته
ال�ظيفية( – )9اإن تطلب االأمر ذلك -حتى يتمكن
ال�سخ�ش املتخذ االإجراء �سده من معرفة ه�ية رجل
ال�سرطة وتقدمي البيانات اللزمة له.
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قانون

مراعاة قواعد الخت�صا�س النوعي واملكاين:
على رجل ال�سرطة مراعاة ق�اعد االإخت�سا�ش
الن�عي واملكاين عند مبا�سرة �سلحياته بلبا�سه املدين،
واملتحقق مبمار�سته وظيفته يف حدود اإخت�سا�سه املقرر
له قان�ن ًا ،واإزاء ذلك ذهبت حمكمة النق�ش امل�سرية
بالق�ل" ان ماأم�ري ال�سبط الق�سائي ذوي االإخت�سا�ش
العام بع�سهم ذوي اإخت�سا�ش عام ولكن يف دوائر
اإخت�سا�سهم فقط كاأع�ساء النيابة العامة ومعاونيها
و�سباط ال�سرطة"(.)10
ويراد باالإخت�سا�ش الن�عي ن�ع اجلرمية التي يج�ز
ملاأم�ر ال�سبط الق�سائي مبا�سرة �سلطة ال�سبط الق�سائي
فيها ،وقد و�سع امل�سرع اإخت�سا�ش ماأم�ر ال�سبط
الق�سائي فجعله �سام ًل لكل اأن�اع اجلرائم من جنايات
وجنح وقباحات (خمالفات) رغب ًة منه يف تي�سر العمل
لتطلب بع�ش اجلرائم ت�افر خربة فنية عملية(،)11
ما مل ي�جد ن�ش خا�ش يحدد اإخت�سا�ش فئة معينة من
ماأم�ر ال�سبط الق�سائي بن�ع معني من اجلرائم ،ومثال
ذلك ما ورد يف قان�ن م�ساءلة االأحداث اإذ خ�لت املادة
( )6منه وحدة �سرطة االأحداث  -دون غرها -مبا�سرة
اإجراءات جمع االإ�ستدالالت يف ق�سايا االأحداث(.)12
اأما االإخت�سا�ش املكاين ملاأم�ر ال�سبط الق�سائي
فيتحدد مببا�سرته االإجراءات املخ�لة له قان�ن ًا يف دائرة
اإخت�سا�سه املكاين( )13اإذا تعلقت بجرمية وقعت يف
دائرة هذا االإخت�سا�ش اأو كان للمتهم فيها حمل
اإقامة اأو كان قد قب�ش عليه فيها( ،)14وهذا ما اأ�سارت
اإليه املادة ( )141من قان�ن االإجراءات اجلزائية بالق�ل»
يتحدد االإخت�سا�ش باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية اأو
الذي يقيم فيه املتهم اأو الذي يقب�ش عليه فيه» ،وذلك
ما اأكدته املحكمة العليا العمانية بالق�ل» االإخت�سا�ش
املكاين يف الق�سايا اجلزائية �س�ابطه مبكان وق�ع
اجلرمية اأو مكان اإقامة املتهم اأو مكان القب�ش عليه.
تبعية الدع�ى املدنية للجزائية .اأثره .خ�س�ع الدع�ى
املدنية التابعة لذات ال�س�ابط»(.)16()15

املراجع
.1

.2
.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13

.14
.15
.16

اإذ تن�س املادة ( )3من قانون التف�صريات والن�صو�س العامة ل�صنة 1973م على
اأنه» يف هذا القانون واأي قانون اآخر تكون للكلمات والتعبريات التالية املعاين
املبينة اأمام كل منها ما مل يقت�س الن�س معنى اآخر اأو ما مل ين�س على معنى اأو
تف�صري مغاير يف ذلك القانون الآخر :الكلمات التي تدل اأو ت�صري اإىل املذكر
ت�صمل الأنثى».
تن�س املادة ( )30من قانون الإجراءات اجلزائية على « يقوم ماموري ال�صبط
الق�صائي بالبحث عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع ال�صتدللت .»...
تن�س املادة ( )11من قانون ال�صرطة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم
(90/35م) على اأنه» تخت�س �صرطة عمان ال�صلطانية باملحافظة على
النظام والأمن العام  ...كما تتوىل اأية �صالحيات اأخرى تن�س عليها القوانني
واملرا�صيم النافذة وكل ما تفر�صه عليها القوانني واللوائح من واجبات اأخرى».
بينت املادة ( )12من قانون ال�صرطة �صروط التعيني بينما اأو�صحت املادة ()13
طريقة التعيني اإذ قررت �صدور قرار من املفت�س العام بالتعيني بعد موافقة
جاللة ال�صلطان بالن�صبة لتعيني ال�صباط ,وبقرار من املفت�س العام بالن�صبة
لتعيني الرتب الأخرى.
الباحث القانوين اإ�صحاق بن �صامل التوبي� -صرح قانون الإجراءات اجلزائية
العماين – ج 1ط2008 1م – بدون دار ن�صر� -س.215
اأحكام النق�س �س 24ق � 213س – 1023جل�صة 1973/11/5م.
( 1973/11/20اأحكام النق�س �س  24ق �– 213س , 1023اأنظر د .ح�صن
�صادق املر�صفاوي -املر�صفاوي يف قانون الإجراءات اجلنائية -من�صاأة املعارف
بال�صكندرية �– 1981س.109
اأوردت املادة ( )89من قانون ال�صرطة حالت اإنتهاء خدمة رجل ال�صرطة.
د .ح�صن اجلوخدار – �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية – مكتبة دار
الثقافة للن�صر والتوزيع ط 1992 1م – عمان – �س.227
اأحكام النق�س �س  28ق  161جل�صة � -1977/6/13س.775
د .اإبراهيم حامد الطنطاوي – املرجع ال�صابق� -س , 164د .مزهر جعفر عبيد
– �صرح قانون الإجراءات اجلزائية العماين -دار الثقافة للن�صر والتوزيع ط1
2009م – �س320
تن�س املادة ( )6من قانون م�صاءلة الأحداث رقم (2008/30م) على «
تتوىل وحدة �صرطة الأحداث جمع الإ�صتدللت يف ق�صايا الأحداث و�صبط
اجلانحني منهم اأو املعر�صني للجنوح ,وذلك مبراعاة الإجراءات املن�صو�س عليها
يف قانون الإجراءات اجلزائية».
د .حفيظ بن عامر ال�صنفري -مركز ال�صبط الق�صائي يف قانون الإجراءات
اجلزائية العماين1421 -ه�2000/م – بدون دار ن�صر�-س , 11ويرى الدكتور»
ان ماأموري ال�صبط الق�صائي ذوي الخت�صا�س النوعي العام يف نطاق اإقليمي
حمدد ,ل ميلكون ممار�صة الإجراءات التي يخت�صون بها �صوى يف نطاق
دوائرهم ,ووفق ًا ملعايري الخت�صا�س ال�صالف بيانها ,وما عدا ذلك لي�س لهم
مكنة مبا�صرة اأي اإجراء واإل اأ�صاب اإجراءاتهم العوار».
د .اإبراهيم حامد طنطاوي� -صلطات ماأمور ال�صبط الق�صائي -املكتبة القانونية
ط1997 2م – �س 144وما بعدها.
الطعن رقم 2005/468م – جل�صة 2006/2/21م  -اأنظر جمموعة الأحكام
ال�صادرة عن الدائرة اجلزائية واملبادئ امل�صتخل�صة منها – ال�صنة الق�صائية
اخلام�صة – املكتب الفني باملحكمة العليا.
وترد على قواعد الإخت�صا�س اإ�صتثناء �صنده « ال�صرورة الإجرائية» ,فقد
يكون ماأمور ال�صبط الق�صائي غري خمت�ص ًا وفق ًا لتلك القواعد اإل اأنه اإذا مل
يقم مببا�صرة ذلك الإجراء قد ل يتمكن من مبا�صرته على الإطالق ,كاأن يندب
للقب�س على متهم ول يتمكن من القب�س عليه يف دائرة اإخت�صا�صه ويجده
م�صادفة يف مكان اآخر فيكون له اأن ينفذ الندب ويقب�س عليه على الرغم من
عدم اإخت�صا�صه -اأنظر اأكرث تف�صي ًال د .حممود جنيب ح�صني� -صرح قانون
الإجراءات اجلنائية – دار النه�صة العربية -ط1998 3م� -س.387

ماج�ستر يف القان�ن.
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نماذج ليس إال !

ال�شابط املدين�/شريفة بنت علي التوبية
اإدارة العلقات العامة
يف زيارتنا االأخرة للأطفال باإحدى امل�ست�سفيات كجزء
من الدور ال�ظيفي االإن�ساين الذي تق�م به �سرطة عمان
ال�سلطانية ،اأخذتني االأخ�سائية االجتماعية من يدي لزيارة
اإحدى احلاالت امل�ج�دة بامل�ست�سفى ،طف ٌل يف العا�سرة من
عمره وحيد ًا على �سريره ،ملتحف ًا بلحاف امل�ست�سفى االأبي�ش،
خمبئ ًا وجهه ،راف�س ًا احلديث وراف�س ًا اأن يرى اأحد ،كان
وج�دنا اأمامه مع اأطفال يرتدون زي ال�سرطي ال�سغر
مفاجاأة لكنها مل تكن كافية الأن يتحدث اأو ير�سم على وجهه
ابت�سامة ،قدم له اأحد االأطفال هدية وجملة ال�سرطي ال�سغر
لكن ذلك مل يكن كافي ًا اأبد ًا الأن يبت�سم اأو يتحدث ،كان حزين ًا
ووحيد ًا اإىل درجة اأنك قادر على ال�سع�ر بحزنه ووحدته،
اقرتبت منه علني اأك�ن قادرة على ك�سر حاجز ال�سمت الذي
كان ي�سعه بينه وبني كل من ياأتي لزيارته ،لكني احرتمت
حزنه فرتاجعت قلي ّل واأنا اأغالب الدمعة من عيني الأ�ساأل
االأخ�سائية االجتماعية عن احلالة فاإذا بها تق�ل :لقد هلكت
اأ�سرته باأكملها نتيجة حادث مروري ،وحينما ا�ستيقظ بعد
احلادث ،وجد نف�سه وحيدا ،نادى اأمه فم جتبه ونادى اأباه
فلم يجبه مل يبقى من العائله غره ه� و�س�ته الذي يرتد
اإىل اأعماقه حينما ينادي مرة اأخرى ،لقد كان حادث ًا مروري ًا
اأبقى طف ًل يف عمره بل عائلة ،طف ًل وحيد ًا اإال من ذكرى
م�ؤملة و�س�رة اللحظة االأخرة التي فقد فيها والديه ،من
املخطىء؟من ال�سبب؟ وكيف وقع احلادث؟! ال�س�ؤال مهم
ولكنني ال اأبحث عن االأ�سباب االآن بل اأعر�ش لكم النتائج
فقط كما راأيتها !
طفلة جميلة نائمة مل ت�ستيقظ بعد ،مل ت�ساهد وج�هنا،
لكننا راأيناها غارقة يف ن�م رمبا ترف�ش اال�ستيقاظ منه،

عين المعنى

و�سعنا هديتها على اأطراف ال�سرير فرمبا حينما ت�ستيقظ
�ستفرح بالهدية و�سيك�ن ذلك م�سدر لقليل من ال�سعادة
على قلبها املحزون ،لقد فقدت اأمها يف حادث مروري حينما
كانت تاأخذها يف نزهة اإىل حديقة عامة لتق�سي معها وقت ًا
جميل ً بعد اأ�سب�ع كامل من املذاكرة والدرا�سة ،لقد كانت
النزهة االأخرة واللحظة االأخرة والطفلة مل ت�ستيقظ بعد
مل تعرف حقيقة ما حدث لكني عرفته الأ�سجله لكم لتقروؤونه
كما قراأته يف حلظة وق�يف على اأطراف �سريرها  ،فحينما
ت�ستيقظ لن جتد اأمها لت�سمها يف ح�سنها ،ولن تك�ن هناك
يداها احلابتتان ،لن يك�ن هناك قلبها ودعاوؤها� ،ستك�ن
هناك طفلة وحيدة بل اأم حتبها ،وكل ذلك ب�سبب حادث
مروري ،واأي�س ًا لن اأبحث يف االأ�سباب معكم لكنها النتيجة
امل�سح�بة باالأمل لنق�ل ال لكل هذا االأمل الذي يعرتينا وكل
هذا احلزن الذي ي�سكننا ونحن نرى هذه النماذج فحزنها
اأ�سعاف ما ن�سعر به نحن من حزن واأمل .
من�ذج اآخر الإحدى االأمهات العاملت ،حينما ا�ستيقظت
�سباحا األب�ست اأطفالها ملب�سهم املدر�سية وقبلت طفلتها
ال�سغرة على عجل  ،طفلتها التي �ستكمل عامها االأول بعد
ي�م ،تلقي نظرة اأخرة على ث�ب ابنتها املعلق يف الغرفة،
وتر�سم يف خيالها �س�رة ابنتها ال�سغرة التي كربت واأ�سبح
عمرها عام ًا ،كل التفا�سيل يف عقلها ،كعكة عيد ميلدها
وهدايا االأطفال ،امل�سابقات التي �ستقيمها لهم ،تق�ل الأطفالها
غدا �سنحتفل مع ّا ،خرجت م�سرعة تلقي نظرة اأخرة على
ابنتها وت��سي املربية باالعتناء بها و اعطائها ح�سة احلليب
يف م�عدها ،تتمتم يف �سرها “ اللهم ا�ست�دعك اأبنائي ....
“ لتق�د �سيارتها على عجل حتى ال تعلق يف زحام الطريق،
كانت الرحلة االأخرة وامل�س�ار االأخر ،بقت طفلتها تبكي
على �سريرها ،بقى ث�ب طفلتها معلق ًا يف اإحدى زوايا الغرفة،
ولكن بقى قلبها معلقا يف كل زوايا البيت ،لقد تركت قلبها
ورحلت  ،كل ذلك ب�سبب حادث مروري ومهما كانت االأ�سباب
لكن النتيجة م�ؤملة اإىل حد البكاء .
مل يكن ما �سبق �س�ى مناذج فقط ،واحلقيقة اأكرب مما
نخال اأو نت�قع ،لنقف وقفة حداد على من رحل�ا ولنغ�سل
نف��سنا من حزنها ونعاهد اأنف�سنا اأو ًال اأال نك�ن �سببا يف
حادث مروري ،واأن نتجنب اأ�سباب احل�ادث بكل ما منحنا
اهلل من عقل وحكمة وذاكرة لكل التجارب امل�ؤملة التي منر بها
وكل النماذج التي ن�سادفها يف حياتنا  ،لنكن �سادقني مع
اأنف�سنا قدر حمبتنا لهذا ال�طن ولنكن حري�سني على بقائه
اآمنا ب�س�ارع بل ح�ادث .
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إدارة

املقدم/خالد بن �سامل احلمداين
الب�سسرية
سرية
الإدارة العامة للموارد الب�
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التخطيط االستراتيجي هو عملية نظامية تساعد
قادة المؤسســات على رســم خارطة طريــق للنجاح
والتميز لتحديد األولويات والجوانب الحرجة المطلوب
التركيز عليها واالتفاق على آليات تنفيذها وما يتطلبه
ذلك مــن خطط وبرامج عمل ومــوارد لتحقيق الرؤية
والرســالة والغايــات ،ويركــز التخطيط االســتراتيجي
علــى التخطيط بعيد المــدى الذي يأخذ فــي االعتبار
المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسســة،
ويمكــن تلخيص أهمية التخطيط االســتراتيجي من
خالل المحاور التالية:

اأوال:يعترب التخطيط اال�شرتاتيجي اأهــم عن�شر
من عنا�شر النجاح املوؤ�ش�شي وهــو املــادة التي تن�شهر
فيها العمليات التطويرية املختلفة ،وعلى الرغم من
�شبق منظمات القطاع اخلا�س لال�شطالع بهذا النوع
من التخطيط ،اإال اأن التجربة تك�شف اأهمية وفعالية
هذا النوع من التخطيط للمنظمات العامة كذلك.
ثانيا:ال ميكن للموؤ�ش�شات ان تخطط بدون وجود
ت�شور ا�شرتاتيجي ،فعالقة الت�شور االإ�شرتاتيجي
بالتخطيط اال�شرتاتيجي هــي مثل عالقة احل�شان
والـعــربــة حيث يـقــود الت�شور التخطيط ويعمل على
تفعيل االداء املوؤ�ش�شي وا�شتثمار املوارد الب�شرية ،لذلك
فان بناء ت�شور ا�شرتاتيجي ذكي متكامل للموؤ�ش�شات
ي�شبق التخطيط االإ�شرتاتيجي وي�شبق كذلك ر�شم
وتنفيذ ايــة ا�شرتاتيجية ويعترب ذلــك الـبـنــاء ممهد
لبلورة اأ�شلوب تنفيذي فعال ي�شتطيع حتويل الت�شور
اال� ـشــرتات ـي ـجــي وم ـن ـت ـجــاتــه الـتـخـطـيـطـيــة (ال ــروؤي ــة
والر�شالة واالأهداف العامة) اإىل واقع عملي من خالل
خطط تنفيذية واقـعـيــة (قــابـلــة للتطبيق والتحقيق
والقيا�س).
ثالثا:ظهر التخطيط اال�شرتاتيجي كاأحدث �شورة

من �شور التخطيط حيث اأدى اإىل تغيري الكيفية التي
تخطط بها املوؤ�ش�شات لو�شع اال�شرتاتيجيات اخلا�شة
بها وتنفيذها ،واأ�شبحت االإدارة االإ�شرتاتيجية اأداة
اأ�شا�شية للمنظمات لكي تتعلم وتتطور اإذا اأرادت �شياغة
حالة من التميز واال�شتجابة التي ينادي بها اجلمهور
املتلقني للخدمة.
رابعا:التخطيط اال�شرتاتيجي هو اأداة اإداريــة ال
ت�شتخدم اإال لغر�س واحد يتمثل يف م�شاعدة املوؤ�ش�شة
يف اأداء عمل اأف�شل والرتكيز يف نظرتها واأولوياتها
يف اال�شتجابة للتغريات احلــادثــة يف البيئة الداخلية
واخلارجية من حولها.
خــام ـ� ـشــا:اإن الـتـخـطـيــط اال� ـشــرتات ـي ـجــي و�ـشـيـلــة
للتفكري والت�شرف من اأجل اإحداث تغيري ما  ،فالعقلية
االإداري ــة هــي عقلية معنية بتحقيق االأه ــداف وبذلك
فـهــي ال حت�شر نف�شها يف التفا�شيل كـمــا اأن ـهــا تقبل
االلتزام بالتخطيط للم�شتقبل وال تكتفي باالن�شغال
بالو�شع الــذي تقف فيه حاليا وح�شب ،وتعترب قدرة
القادة على حتويل االإطــار الزمني من الوقت الراهن
اإىل امل�شتقبل ،ثم العودة اإىل الوقت الراهن ثانية ... ،و
هكذا ،مبثابة مهارة اإ�شرتاتيجية ميكن تعلمها
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والتاأكيد عليها باملمار�شة فالعقل اال�شرتاتيجي
يتواكب مع التغيري ،فهو ينتقل �شريعا من امل�شكلة اإىل
و�شف العالج الناجع لها.
� ـشــاد� ـشــا:اإن الـتـخـطـيــط اال� ـشــرتات ـي ـجــي عملية
م�شتمرة فال ميكن اأن تكون جهود االإدارة االإ�شرتاتيجية
مبثابة ن�شاط مـوؤقــت لـفــرتة زمنية معينة ،بــل يجب
اأن تكون عملية م�شتمرة ترتاكم فيها اخلــربات ويتم
تطوير هذه اخلربات من خاللها ،ولعل اأحد االأ�شباب
الرئي�شية الـتــي تف�شر ا�شتمرارية عملية التخطيط
اال�شرتاتيجي هــي ا�شتجابته لـلـظــروف وامل�شتجدات
التي ال تتوقف اأبــداّ ،ومن ثم فيجب اأن تظل اخلطط
واالأدوات يف حــالــة تعديل وتنقيح وتـطــويــر م�شتمر،
وبالتايل ي�شكل التخطيط االإ�شرتاتيجي اإطارا مرجعيا
لـتــوجـيــه وتـفـعـيــل الــوظــائــف االإداريـ ـ ــة االخـ ــرى مثل
ت�شميم الربامج ،وو�شع املــوازنــات ،وتطوير الهياكل،
واال�شتخدام االمثل للموارد الب�شرية.
�شابعا:يتطلب التخطيط االإ�شرتاتيجي جمهود
فكري وكثري من االن�شباط وااللـتــزام وكذلك الفكر
اال�شتباقي الختيار امل�شارات الزمنية ل ـالأداء بدال من
االنتظار حتى وقــوع االأحــداث واالأزم ــات التي تدفعنا
اإىل اتخاذ رد فعل مواجه بطريقة عقيمة (PROACTIVE VS
 ،)REACTIVEحيث يكون يف الكثري من االأحيان االنتظار
– ب�شبب عدم التاأكد مما يجب علينا عمله – �شببا يف
تاأخرنا للغاية عن اتخاذ اإجــراء فعال اأو حتى حتملنا
لنتائج �شلبية كبرية.
ثامنا:التخطيط اال�شرتاتيجي كان و�شيلة لتقدم
دول نا�شئة كـ�ـشـنـغــافــورة ،كــوريــا اجلـنــوبـيــة ،ماليزيا،
ال ــربازيــل لت�شبح مــن اق ــوى االقـتـ�ـشــاديــات العاملية
واأ�شبحت جتارب التحول فيها من احلاالت الدرا�شية
التي تدر�س على م�شتوى اأرقى اجلامعات العاملية.
تا�شعا:ي�شاهم التخطيط اال�شرتاتيجي يف ايجاد
خارطة طريق ومنهجيات عمل تقود الــروؤى واجلهود
التطويرية وذلك من خالل ما يلي:
م�شاعدة املوؤ�ش�شة على التعرف وحتليل الفر�س
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والقيود والتهديدات وتقوميها وو�شع �شبل التعامل
الفعال معها .
•تدعيم قدرة املوؤ�ش�شة يف حتديد نقاط القوة واأوجه
ال�شعف لديها وحتديد متطلبات التعامل الفعال
معها وكذلك توفري املرونة لدى املوؤ�ش�شة للتكيف
مــع الـتـغــريات غــري املتوقعة مــن خــالل ا�شتخدام
خمتلف اأدوات التنبوؤ والتقدير .
•حتديد وتوجيه امل�شارات اال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة
مــن خــالل �شياغة وتـطــويــر ر�شالتها واأهــدافـهــا
ال ـعــامــة ( )Goalsو�ـشـيــاغــة ال ـغــايــات واالأه ـ ــداف
الذكية ( ،)Smart Objectivesوحتقيق الرتابط
بني ر�شالة املوؤ�ش�شة واأهدافها وما يتم و�شعه من
�شيا�شات وقواعد واأنظمة عمل.
وختاما ،فان التخطيط اال�شرتاتيجي هو اأداة فعالة
للقيادة املتميزة ،لذا بات من ال�شروري على املوؤ�ش�شات
على اختالف قطاعاتها اأن تركز كل طاقاتها الفكرية
املبدعة لر�شم ت�شورات ا�شرتاتيجي ًة ذكي ًة لها ،حتقق
من خاللها التميز والبقاء والتاأثري املطلوب يف املجتمع
والبيئة املحيطة بها مع التاأكيد على اأهمية التخطيط
اال�شرتاتيجي يف الرتكيز على عن�شر اإدارة وتطوير
امل ــوارد الب�شرية وحتفزيها ومتكينها لتحقيق روؤيــة
ور�شالة واأهداف املوؤ�ش�شة.

دكت�راه يف اإدارة اال�سرتاتيجية للم�ارد الب�سرية.

بوح

ال�شابط املدين /بدر بن عبداهلل ال�شيدي
االإدارة العامة للجمارك

حظيت الدولة العمانية منذ فرتة اإن�شائها بدقة عالية
من التنظيم االداري واالقت�شادي .فالدولة العمانية وعرب
الع�شور التي ت�شكلت فيها ككيان �شيا�شي م�شتقل ،لعبت دوراً
حمورياً لي�س فقط على الرتاب الوطني املرتامي االأطراف،
املمتد حتى االأقا�شى ،ولكن امتد دور الدولة العمانية اإىل
بقاع وبحار اأخرى مَن الكون .
فكما متيزت هــذه الــدولــة بقوتها الداخلية مــن خالل
تنظيم مفا�شلها وت ـطــور بـنـيـتـهــا ،مت ـيــزت كــذلــك بـاإقــامــة
عالقات و�شالت خارجية مع العامل اخلارجي ،و�شملت هذه
العالقات العامل العربي والفار�شي والدولة العثمانية ،اأما
على ال�شعيد االأوربي فكانت العالقات العمانية متميزة مع
كل من فرن�شا وبريطانيا .
واإذا اأمعنا النظر يف جذور التنظيم االداري واالقت�شادي
الــذي ر�شخته الدولة العمانية� ،شنجد اأن االمــام اأحمد بن
�شعيد ( )1783-1744مبــا متـيــز بــه مــن �ـشـفــات �شخ�شية
وقيادية وحنكة عالية ،يعود اليه الف�شل يف �شن الكثري من
القوانني واالأنظمة واإر�شاء القواعد االقت�شادية والق�شائية.
فاأدخل بع�س اال�شاليب اجلديدة اإىل اجلهاز االداري للدولة
وا�شتحدث منا�شب جديدة كجباية ال�شرائب واإ�شدار قانون
منح االمـتـيــاز واالأل ـقــاب العائلية ،و ّعــني الق�شاء وال ــوالة،
الذين كان لهم الف�شل يف انهاء وحل الكثري من امل�شاكل التي
تعر�شت لها الدولة .
ومن االأجهزة التي برزت يف عهد االمام اأحمد بن �شعيد،
جهاز ال�شرطة حيث حظي بالكثري من االهتمام والتنظيم،
وكــانــت الـ�ـشــرطــة عـلــى جــانــب كـبــري مــن اليقظة والـكـفــاءة،
وا�شتطاعت من خالل ذلك اإىل ب�شط االأمــن واال�شتقرار يف
ربــوع البلد و�شمنت لالأهايل واالأجــانــب املقيمني يف البالد
االأمن على اأرواحهم وممتلكاتهم .
تكونت ال�شرطة يف عهد االمــام اأحمد بن �شعيد ح�شب
مــا ذكــرتــه املـ�ـشــادر مــن العمانيني وبع�س االفــارقــة وكــانــوا
يت�شلحون بالبنادق التي تطلق الـنــريان باإ�شعال الفتائل،
واعتمدت ال�شرطة على ال�شيوف والع�شي واالأ�شواط للجلد .
وكانوا يتنقلون بني املدن ويف ال�شوارع على ظهور اخليول
واجلمال .
كانت اعداد ال�شرطة تتزايد با�شتمرار و يتم توزيعهم يف
املناطق ما يقارب ثالثة االف �شرطي يف العا�شمة الر�شتاق.

وكــذلــك تــواجــدت اأع ــداد مهمة مــن ال�شرطة يف ميناء
م�شقط للمحافظة على التجارة والب�شائع التي تر�شو يف
امليناء ،وكان من مهامهم التواجد مبحاذاة �شواطئ املوانى
حـتــى ال ي�شمحوا لـلـقــوارب لـلـجــوء اإىل �ـشــاطــئ املـيـنــاء بعد
الغروب ،كما ذكر ذلك الرحالة جيم�س كابو عام . 1779
وق ــد بـلـغــت �ـشـمـعــة الـ�ـشــرطــة الـعـمــانـيــة يف ذل ــك العهد
اأعلى املراتب من الدقة والتنظيم واو�شحت مثا ًال ُيحتذى
بــه ،ممــا كــان لها االأث ــر الطيب يف زي ــادة احلــركــة التجارية
بني موانئ البالد والـعــامل اخلــارجــي .وقــد اأكــد الكثري من
البحارة والرحالة الذين زاروا م�شقط يف تلك الفرتة الكفاءة
واليقظة التي متتاز بها ال�شرطة  ،لدرجة اأن الب�شائع كانت
ترتك يف االأ�شواق دون اأن تتعر�س لل�شلب والنهب .

ويف عام  1765كتب االأملاين نيبور (نتيجة ل�شيوع االأمان
فقد كانت املواد تبقى مطروحة يف �شوارع م�شقط حتى يف
الليل دون اأن تتعر�س لل�شلب اأو النهب) وكذلك الرحالة

االإجنليزي بار�شونز الذي زار م�شقط عام  ،1775ذكر وجود
كميات كبرية من الب�شائع يف مدينة م�شقط حتى اأن املخازن
اأ�شبحت ال ت�شتوعبها ترتك منها يف ال�شوارع ليل نهار دون
حرا�شة من اأ�شحابها ومع ذلك مل حتدث اأي حادثة ل�شرقتها)
وقد جتلت حقيقة اأالمــن واالأمــان الــذي ار�شته ال�شرطة يف
تلك الفرتة يف اأن الكثري من الدول االوربية نقلت جتارتها
اىل املواين العمانية ،وتلك حقيقة قد عرب عنها ممثل �شركة
ليفتانت االجنليزية الذي اأعرب عن ده�شته وعندما �شاهد
الب�شائع وال�شلع مكد�شة على الطرقات دون ا�شحابها ومع
ذلك مل ن�شمع حادثة �شرقة واحدة ح�شلت لهذه ال�شلع ،واأن
االأوربيني قد رحلوا من ميناء بندر عبا�س اإىل م�شقط ب�شبب
مرافئها االأمنة وحاكمها الذي مينح احلرية التامة للتجار
ملمار�شة اأعمالهم) .
يت�شح من كل ما �شبق اأن جهاز ال�شرطة  ،جهاز �شابق
يف التنظيم والكفاءة �شارب يف اأعماق التاريخ ،ن�شط على مر
الع�شور ب�شط االأمن واأ�شاع العدل والطماأنينة ،حافظ على
مكت�شبات البالد و�شرب بقوة على كل من �شولت له نف�شه
خد�س الطماأنينة وال�شالم يف املجتمع العماين عرب الع�شور .
وهــا هــوا ال ـيــوم جـهــاز �ـشــرطــة عـمــان ال�شلطانية يقف
� ـشــاخم ـاً ،مت�شلحاً بح�شن تنظيم وك ـفــاءة عــالـيــة وحــداثــة
م�شتمرة حار�شاً اميناً على مكت�شبات الوطن واملمتلكات .
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املفهوم العلمي واللغوي للتحنيط
 � 1املفهوم العلمي للتحنيط :
يق�م االأ�سا�ش العلمي لعملية للتحنيط عند قدماء
امل�سريني على ا�ستخل�ش ماء اجل�سم وجتفيفه متام ًا
حتى ال تتمكن بكرتيا التعفن من اأن تعي�ش عليه اأو تتغذى
به .
كذلك تعتمد عملية التحنيط على عملية العزل الأنه
دون عملية العزل فاإنه ميت�ش الرط�بة من اجل� ويتحلل
وهذا ما وجد يف م�مياوات اليمن اإذ اأن التحنيط دون
العزل اأدى لتحلل جميع امل�مياوات دون الهيكل العظمى.
 � 2املفهوم اللغوي للتحنيط :
التحنيط يف اللغة يعنى ا�ستخدام احلن�ط اأو احلناط
ـ وهــ� كل ما يطيب به امليت من م�سك و�سندل وعنرب
وكاف�ر وغــر ذلــك مما يــدل عليه تطييب ًا له وحتفيظ ًا
لرط�بته .
اأما الكلمة االإجنليزية  Embalmما هى اإال ا�ستقاق
من الكلمة اللتينية  Balsamumومعناها يحفظ يف
البل�سم . Balsam or Balm
اأمــا عــن كلمة مــ�مـيــاء فه� م�سطلح يطلق عامة
على ج�سد االإن�سان اأو احلي�ان اأو الطي�ر اأو ال�سمك اأو
الزواحف والتي حفظت ب��سائل �سناعية « ومل تكن الكلمة
حتريف ًا من الكلمة امل�سرية القدمية اأو من القبطية
االأكــرث حداثة من اال�سم امل�سري ـ ولكن كلمة م�مياء
وجدت عند البيزنطيني واالإغريق وكذلك يف اللتينية
هكذا  . Mormia – Mwmiorواأي�س ًا يف معظم اللغات
االأوربية ـ ولقد ظهرت يف اللتينية ح�ايل االألف امليلدية
وا�ستقت من الكلمة العربية ذات االأ�سل الفار�سي « قار «
ـ تلك الكلمة التي كانت معناها اأحيان ًا « ال�سمع « ـ والكلمة
العربية الفار�سية م�مياء كانت تعنى اجل�سد االإن�ساين
الذي حفظ ب�ا�سطة ال�سمع اأو القار .
وي ــرى لــ�كــا�ــش اأن كلمة  Mummyوتـعـنــى الـقــار
قد اأطلقت يف ع�سر متاأخر على امل�مياوات امل�سرية
املحنطة يف م�سر على اعتقاد اأن القار ا�ستخدم دائم ًا يف
حتنيطها ـ وهذا االعتقاد خاطئ وناجت من اأن هذه اجلثث

كانت �س�داء الل�ن بحيث تظهر وكاأنها قد نفقت يف القار
 .والقار مل ي�ستخدم يف هذه العملية واإن كان قد وجد يف
م�مياء يرجع تاريخها اإىل الع�سر الفار�سي.
ن�صاأة التحنيط:
ولــد علم التحنيط وعــرف عند امل�سريني القدماء
الذين برع�ا فيه منذ اآالف ال�سنني ،ثم مار�سه االإغريق
والــرومــان واأقـ ــ�ام اآخـ ــرون ،وكــان امل ـهــرة مــن الكهان
ورجــال الدين وغرهم يتخذونه مهنة رفيعة يتك�سب�ن
بـهــا ،وكــانــ�ا يـبــدعــ�ن يف ممــار�ـسـتـهــا ،وي ـبــذلــ�ن فيها
عناية فائقة ،ويحنط�ن بع�ش كربائهم وم�ساهرهم
واأغنيائهم ،اعتقادا منهم اأن اجل�سد �سيخدم الروح يف
احلياة االآخــرة!! ومن اأ�سهر من حنط وو�سع يف مقابر
مت اكت�سافها:رم�سي�ش الثاين ،ت�ت عنخ اآم�ن؛ وهما من
فراعنة امل�سريني القدماء·
طرق التحنيط القدمي:
 �1الطريقة الراقية :
يف هذه الطريقة يق�م املحنط با�ستخراج املخ من
خــلل فتحات االأنــف ثم االأح�ساء من فتحة يف جانب
اجلثمان  ،ثم املعاجلة بامل�اد املختلفة �س�اء العطرية اأو
زيتية واأخر ًا اللف باللفائف وهذه الطريقة قد �ساعت يف
ع�سر الدولة احلديثة .
 � 2الطريقة املتو�صطة :
وهى اأقل يف التكلفة من الطريقة ال�سابقة ـ حيث كانت
تتم ب�سكل ب�سيط يف اخلط�ات االآتية :
• حقن اجل�سم بحقنة �سرجية بها اأحد الزي�ت اإىل اأن
ميتلئ اجل�ف متام ًا .
•�سد فتحة ال�سرج حتى مينع ت�سرب الزيت .
•معاجلة اجل�سم بالنطرون ال�ستخراج ماء اجل�سم
و�سمان عملية اجلفاف .
•اإخــراج الزيت من اجل�ف  .حيث يجرف االأح�ساء
التي تك�ن قد حتللت .
•بعد ذلــك كانت امل�مياء ت�سلم اإىل اأهلها دون اأي
عناية اأخرى.
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 � 3الطريقة الدنيا :
هــي اأرخ ـ�ــش الـطــرق حيث ا�ستخدمتها الطبقات
الفقرة من ال�سعب يف الع�س�ر املتاأخرة .
واأغلب الظن اأن حتنيط الفقراء كان حتنيط ًا جماعي ًا.
ولقد كان اأكرث اهتمام ًا بال�سكل  .حيث كانت ت��سع بج�ار
بع�سها على االأر�ش اأو احل�سر مما يجعلها عر�سة لنب�ش
احلي�انات ال�سالة لي ًل .
وقــد كانت تنقل بع�ش االأجــزاء الب�سرية من مكان
الآخــر ـ حيث عرث على كثر من امل�مياوات وقــد فقدت
بع�ش اأطرافها ـ كذلك عرث على م�مياء بها ثلث اأذرع .
وكانت تتم هذه الطريقة بغ�سل اجل�ف باملاء اأو ماء
الفجل ثم تعالج بالنطرون الغر نقى وامل�ستعمل عدة
مر�ت.
التحنيط يف الع�صر احلديث
بــداأ نح� عــام 1700م عندما قــام عــامل الت�سريح
اله�لندي فريدريك راي�ست�ش باخرتاع َو ْ�سفة ُحتقن بها
�سرايني املت� َّفى ،فتحفظه وكاأنه حي .اأما الي�م ،فيق�م
املُح ِّنط�ن بحفظ جثث امل�تى ب��ساطة مــ�اد كيميائية
،وبالتايل يحافظ ج�سم االإن�سان على مظهره؛ فيبدو
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كاأنه حي ،عند ت�سجيته يف مكان عام قبل اإجراء مرا�سم
الدفن .باالإ�سافة اإىل اأنه يفي مبتطلبات بع�ش الديانات
التي ت�ؤخر الدفن لب�سعة اأيــام ،اأو ت�سطر لنقل اجلثة
اإىل مكان اآخــر ،فيمنع التحنيط تع ّفن اجلثة اإال اأن
التحنيط احلديث ال يحافظ ج�سم االإن�سان اإىل االأبد ،بل
ي�ؤخر جمرد الع�اقب احلتمية والطبيعية للم�ت وهناك
بع�ش التباين يف معدل التحلل ،اعتمادا على ق�ة امل�اد
الكيميائية واالأ�ساليب امل�ستخدمة ،والرط�بة ودرجــة
احلرارة املحيطة.
وهنا اأحب التن�يه على اأن هذه التقنية احلديثة من
التحنيط يتم عملها مب�سرحة م�ست�سفى �سرطة ُعمان
ال�سلطانية -ق�سم الطب ال�سرعي -على اأيــدي ك�ادر
فنية عمانية م�ؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع كل
احلــاالت  ،وقد اهتم اجلهاز بتدريبهم علمي ًا وعملي ًا
ليك�ن�ا قــادريــن على مــ�اكـبــة ع�سر الـتـطــ�ر العلمي
احلديث.

اأدوات التحنيط احلديث
حتنيط الإن�صان يف املنظور الإ�صالمي:
من املقرر يف االإ�سلم ،وج�ب دفن امليت امل�سلم بعد
تغ�سيله وجتهيزه وتكفينه وال�سلة عليه ،ويعترب هذا
فر�سا من فرو�ش الكفاية على اأهل امليت  ،وه� حق من
حق�ق امليت امل�سلم علي املجتمع امل�سلم ،وه� يف ال�قت
نف�سه �س�رة من �س�ر اإكرام امليت واحرتامه وال�فاء له
والرب به·
بل لقد ذكر الفقهاء :اأنه اإذا مات كافر بني امل�سلمني
وجب على امل�سلمني م�اراته ودفنه اإذا مل ي�جد من ي�ار
يه من اأهله وجماعته� ،سيانة الإن�سانيته ،ولئل تنه�سه
�سباع احلي�ان ،اأو تت�سلط عليه ج�ارح الطر ،واالأ�سل يف
هذا ما رواه االإمام اأحمد واأب� داود والبيهقي واللفظ له:
اأن النبي اأمر علي ًا اأن يغ�سل والده اأبا طالب حني مات،
وي�اريه الرتاب ،والبيهقي واللفظ له :اأن النبي اأمر علي ًا
اأن يغ�سل والــده اأبــا طالب حني مــات ،وي�اريه الــرتاب،
وممــا ه� منق�ل عنه اأنــه اأمــر اأ�سحابه بتجميع جثث
اأعدائه امل�سركني الذين حارب�ه وقتل�ا يف معركة بدر ،واأن
يجعل�هم يف بئر مهج�رة جف ماوؤها·

اأما ترك دفن امليت مطلق ًا ،اأو اإبقاوؤه مك�س�ف ًا ،اأو جعله
حمنط ًا اأمــام عي�ن النا�ش ،فه� يف املنظ�ر االإ�سلمي
�س�رة من �س�ر هتك حرمته ،واأهانته ،واالإ�ـســاءة اإىل
كرامته االإن�سانية ،وهذا ما يتعار�ش مع ق�له تعاىل يف
االآية  /70من �س�رة االإ�سراء( :ولقد كرمنا بني اآدم)..
اأما اذاكان لغر�ش ت�سفره وحفظه من التعفن والت�سريع
بدفنه فل حرج لذلك .
ومما ي�ؤكد هذا املعنى ما روى عن ترجمان القراآن
ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما اأنه قراأ االآية من ق�ل اهلل
تعاىل يف �س�رة عب�ش( :ثم اأماته فاأقربه) ،وقال :معنى
اأقربه :اأكرمه بدفنه يف القرب·
بل لقد اأر�سد اهلل تعاىل قابيل الذي قتل اأخاه هابيل
اإىل اأن يحفر له يف االأر�ش ويدفنه فيها ،وذلك حني بعث
غرابا يبحث يف االأر�ش لريه كيف ي�اري �س�اأة اأخيه ،قال
اهلل تعاىل يف االآيات  31-30من �س�رة املائدة( :فط�عت
له نف�سه قتل اأخيه فقتله فاأ�سبح من اخلا�سرين فبعث
اهلل غراب ًا يبحث يف االأر�ش لريه كيف ي�اري �س�اأة اأخيه
قال يا ويلتي اأعجزت اأن اأك�ن مثل هذا الغراب فاأواري
�س�اأة اأخي فاأ�سبح من النادمني) ،وبهذا يت�سح اأنه ال
يحل مطلق ًا حتنيط االإن�سان اأي ًا كان دينه اأو معتقده اأو
فل�سفته
املراجع :
.1اإبراهيم حممد حممد بدر ـ درا�سة فى علج و�سيانة الطي�ر
.1
املحنطة عرب الع�س�ر امل�سرية القدمية.
 .2 .2د .جمعة حممد عبد املق�س�د – درا�سة علج و�سيانة املمياوات
االأثرية تطبيق ًا على م�مياء اأثرية – ر�سالة دكت�راه
 .3 .3حمدى اأحمد عمر االبيارى – علج و�سيانة العظام القدمية مع
عمل تطبيقات عملية من املتحف اجلي�ل�جى
 .4 .4األفريد ل�كا�ش  -امل�اد وال�سناعات القدمية عند امل�سريني
القدماء – مكتبة مدب�يل
 .5 .5لوي�ص ر�يرت – ي�لي��ش جيار – الطب والتحنيط يف عهد الفراعنة
– مكتبة مدب�يل .
 .6 .6ح�سن كمال – الطب امل�سري القدمي – مطابع الهيئة امل�سرية
للكتاب – الطبعة الثالثة.
 .7 .7عبده عبد اهلل عمران داود الدربي – ر�سالة ماجي�ستر – در��سة
علمية لرتميم و�سيانة اأطلل معبد بطليم��ش (اأوليت�ش) مبنطقة
اأتريب�ش ب�س�هاج – جامعة القاهرة – كلية االآثار – �سنة  2001م.
امل��س�عة العربية العاملية الن�سخة االأعلمية
امل��س�عة املعرفية ال�ساملة.
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قضايا

ال�شابط املدين متقاعد/
بنداري بن اأحمد البنداري

إذا أردنا أن نؤرخ للجريمة نجد أن أول جريمة وقعت في البشرية
هي جريمة قتل قابيل ألخيه هابيل  ..والقصة معروفة والسبب
معروف وقد وردت في آيات القرآن الكريم وأوضحتها السنة
الشريفة .
والجريمة كظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات
البشرية منذ بدء الخليقة  ..تتطور في اسلوب ارتكابها وفي طريقة
إخفاء معالمها ـ تتطور ـ مع تقدم المجتمع .
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بعد م�سي �سن�ات و�سن�ات منذ ارتكاب اجلرمية االأوىل
يف تاريخ الب�سرية  ..اأع�ام اليعلم عددها وال م��سع ارتكاب
اجلرمية االأوىل ـ ال يعلمها ـ اإال اهلل �سبحانه وتعاىل ..
تتكررال�اقعة فنجد قابيل اآخر يحاول قتل �سقيقه الأ�سباب
ودوافع �س�رها ال�سيطان لقابيل حتى يقدم على قتل �سقيقه
هابيل وكاأن التاريخ يعيد نف�سه كل كاأن الب�سر مل يتعظ�ا
ومل يتدبروا اآيات القراآن احلكيمة التي حتذرنا من مكر
وو�س��سة ال�سيطان واأع�انه ..
تتلخ�ش ظروف احلادث يف اأن اأحد االأ�سخا�ش ق�سم
ال�سرطة اأنه ح�سر الي�م من ال�سفر من دولته واأنه اجته
اإىل ال�سكن الذي يقيم باأحد حجراته مع �سقيقني من
اأقاربه وطرق الباب عدة مرات اإال اأنه ال جميب واجته اىل
مقر عملهما فعلم اأنهما مل يح�سرا منذ ي�مني مما جعله
يت�سكك يف غيابهما مع ًا .
اهتم �سابط ق�سم ال�سرطة بالبلغ وكلف �سابط
البحث اجلنائي بالبحث والتحري وطلب م�افقة االدعاء
العام يف دخ�ل املنزل وفريق م�سرح اجلرمية للمعاينة
الفنية اإذا كان يف االأمر اأي �س�ء .
واأنتقلت ومعي فريق م�سرح اجلرمية اىل املنزل م��س�ع
البلغ  ....وبعد اأن مت ت�س�ير املنزل من اخلارج واحلديقة
وفح�ش الباب من اخلارج مل نلحظ عليه اآية مظاهر
للعنف وفح�سه مبعرفة خبر الب�سمات لرفع ما قد ي�جد
من اآثار ب�سمات  ،قام �سابط البحث اجلنائي باال�ستعانة
باأحد النجارين لفتح باب املنزل «مع احلفاظ على القفل
وما يحيط به» وبالدخ�ل للمنزل ف�جئنا بالدماء تل�ث
اأركانه وحمت�ياته وترتكز الدماء خلف الباب وعلى ح�ائط
املنزل وكانت املفاجاأة الثانية وج�د �سخ�ش م�ساب يف
راأ�سه وبطنه يرقد باأر�ش املطبخ وحلت�سر وحتيط به بركة
من الدماء التي ل�ث ح�ائط ودواليب وثلجة وح��ش
املطبخ  ..ا�سرتكت و�سابط البحث اجلنائي يف حمل
امل�ساب اىل �سيارة �سرطة ومت نقله اىل امل�ست�سفى ملحاولة
اإ�سعافه الأن اإنقاذ حياة اإن�سان اأوىل من كل �سئ (وقد مت
ذلك بحذر حتى ل تنطم�س اأي اآثار مادية قد تكون
متخلفة عن اجلاين) وا�ستقل �سابط البحث اجلنائي
ال�سيارة مع امل�ساب عله يتبني اأو ي�سمع منه اأي ق�ل اأو اإ�سارة
يبداأ منها التحقيق والتحري ،اىل اأن و�سل للم�ست�سفى وقام
الطاقم الطبي ببذل جه�د كبرة يف حماولة اإ�سعافه وقد
اأفادوا اأن وفر�ش جناته تكاد تك�ن معدومة نظرا ل�سدة
اإ�ساباته بالراأ�ش والبطن ونزفه كمية كبرة من الدماء ،اإال
اأن داأب و�سرب واإ�سرار �سابط البحث اجلنائي على معرفة
احلقيقة جعله يلزمه حتى اأثناء العملية اجلراحية ع�سى

اأن ي�ستمع اىل اأي اأق�ال تفيد التحقيق والتحري اىل اأن
�سمعه يهمهم بكلمات التقطها من فيه علم منها ب�سع�بة
اأن �سخ�ش ال يعلم �س�ى ا�سمه االأول ح�سر اليه يف منزلة
واأثناء ا�ست�سافته له فاجاأه ب�سربه على راأ�سه مبطرقة
حديدية  ...وب�سع�بة اأخرى حدد بع�ش من ملمح
و�سفات ال�سخ�ش
(هذا ما اأخربنا به �سابط البحث اجلنائي بعد ع�دته
ملكان احلادث واأثناء اإجرائنا املعاينة الفنية التي بداأناها
بعد نقل امل�ساب اىل امل�ست�سفى مبا�سرة) .
ونعلم اأن من اأ�س�ل املعاينة الفنية اأن تبداأ من اخلارج
وما يحيط باملكان والطرق امل�ؤدية اليه لرفع ما قد ي�جد من
اآثار مادية ولتك�ين فكرة عن اجتاهات اجلاين لل��س�ل اىل
مكان احلادث ومغادرته (االإجتاه الذي اآتى منه واالجتاه
الذي غادر اليه) وو�سيلة و�س�له ومغادرته (ما�سيا  ..راكبا
« �سيارة  ...دراجة ه�ائية  /نارية  )....واحلالة التي كان
عليها اأثناء مغادرته (راك�س ًا  ..ما�سي ًا م�سرع ًا ـ ببطء )..
واأية علمات يف خط�اته تبني حالة قدميه ( منتعل  /عاري
القدمني  ...منتظم يف ال�سر  ..به عرج/بالقدم اليمنى
/الي�سرى  )...باإجراء املعاينة الفنية للمنزل تبني اأنه
يتك�ن من طابق واحد يحيط به �س�ر من الطاب�ق واإرتفاع
مرتين تقريبا يفتح باجلهة ال�سرقية منه باب من احلديد
يرتك دون غلق ،ن�افذ املنزل من الزجاج واالأملني�م مدعمة
ب�سبك من احلديد وبابه من اخل�سب ذو ن�عية جيدة ومل
نلحظ على الن�فذ اأو الباب اأية مظاهر ال�ستخدام العنف،
ول�حظ باأحد اأركان حديقة املنزل مظاهر حفر حديث
ومغطى برتبة احلديقة .
ومبعاينة املنزل من الداخل ل�حظ انطباع اآثاركف�ف
واأ�سابع بالدم وذلك على ح�ائط املنزل وترتكز على باب
امل�سكن وت�سر و�سعيتها وتكرارها اأن امل�ساب كان يحاول
اإما فتح الباب اأو الطرق عليه من الداخل ع�سى اأن ي�سمع
طرقه وا�ستغاثته اأحد قريب من املنزل ،وب�سالة املنزل
وجدنا ملب�ش مل�ثة بالدماء وباإحدى حجرات الن�م ل�حظ
اأن حمت�ياتها مرتبة دون عبث وعلى اأر�ش احلجرة وجدنا
بنطل�ن رجايل عالق به بقع دم�ية طفيفة وباأحد جي�به
وجدنا �سيك ًا م�سح�ب على اأحد البن�ك باملدينة واأوراق ًا
خا�سة ب�سخ�ش تبني اأنه �سقيق امل�ساب وت�سر و�سعية
وهيئة البنطل�ن على االأر�ش اأن �ساحبه قد خلعه على
ا�ستعجال من اأمره هذا وقد تبني اأن جهازالهاتف معطل
ب�سبب قطع اأ�سلكه وبعد فح�ش جهاز الهاتف مبعرفة
خبر الب�سمات مت ت��سيل االأ�سلك وبتجربة الهاتف تبني
اأنه يعمل ب�س�رة جيدة .
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وبت��سيع دائرة املعاينة الفنية داخل وخارج املنزل
الحظنا كما ذكرنا يف بداية املعاينة الفنية وج�د حفر
حديث باأر�ش حديقة املنزل وم��سع احلفر مغطى برتبة
احلديقة وباإزاحة االأتربة عرثنا على عمق � 30سم تقريبا
على كي�سني من البل�ستك يحت�ي االأول على قمي�ش وفانلة
داخلية مل�ثني مبادة مدممة ويحت�ي الثاين على �سكني
و�ساط�ر عالق بهما تل�ثات دم�ية وكذا بع�ش ال�سعرات
ال�س�داء ول�حظ على مقب�ش ال�ساط�ر جزء من ب�سمة
مدممة مت نقلها بالت�س�ير املبا�سر .
ثم اإجراء املعاينة الفنية ملكان احلادث ورفع اأ�سياء
واآثار مادية على النح� التايل :
 قفل باب املنزل لفح�سه فنيا لتحديد كيف مت اإغلقهمن اخلارج ( مفتاح اأ�سلي اأو مقلد )
 وقد مت فك القفل وتبني اأن ل�سانه يف حالة غلق ملرحلتني « علما باأننا مل نعرث على اأي من املفاتيح اخلا�سةبالقفل داخل املنزل.
 اآثار ب�سمات بع�سها منطبع بالدماء على ح�ائط وباباملنزل (مت رفع ال�سالح منهابالت�س�ير املبا�سرحتت
اإ�سراف خبر الب�سمات).
 عينات من الدماء املنت�سرة باأركان املنزل . امللب�ش املل�ثة مبادة مدممة ُعرث عليها داخل وخارجاملنزل (مدف�نة باأر�ش احلديقة ).
 ال�ساط�ر وال�سكني اللذان ُعرث عليهما مدف�نني باأر�شحديقة املنزل.
 ورد بالتقرير الطبي ال�سادر بامل�ست�سفى التي يعالجبها امل�ساب اأنه م�ساب بعدة جروح بفروة الراأ�ش
وك�س�ر باجلمجمة وطعنة بالبطن.
 ورد بتقريرخبر الب�سمات اأن الب�سمات املدممةاملرف�عة من املنزل باالإ�سافة اىل جزء �سغر من
ب�سمة اأ�سبع وجد منطبعا على مقب�ش ال�ساط�ر
تنطبق هذه الب�سمات مع ب�سمات اأ�سابع وكفي
امل�ساب واأن بقية الب�سمات املرف�عة من مكان
احلادث (غر مدممة) بع�سها للم�ساب والبقية
الأ�سخا�ش اآخرين وقد قام خبر الب�سمات مبقارنة
ب�سمات اأ�سابع العديد والعديد من االأ�سخا�ش الذي
يرتددون على املنزل من اأ�سدقاء ومعارف املجني عليه
وكذا امل�ستبه فيهم وخا�سة من يت�سابه يف م�ا�سفاته
مع ما اأدىل به امل�ساب .
 -ورد بتقرير خبر الفح��ش البي�ل�جية اأن عينات
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الدماء املرف�عة من اأجزاء متفرقة من املنزل
وعينات الدماء املل�ثة للملب�ش (البنطل�ن الذي ُعرث
عليه باأر�ش اأحد حجرات املنزل والقمي�ش والفانلة
الداخلية املعث�ر عليهما مدف�نني باأر�ش حديقة
املنزل) وعينات الدماء املل�ثة لل�ساط�ر وال�سكني
(اللذان ُعرث عليهما مدف�نني باأر�ش حديقة املنزل)
اجلميع لدماء ب�سرية وتنتمي اىل ف�سيلة دماء املجني
عليه .
 كما اأفاد تقرير الفح��ش البي�ل�جية اأن ال�سعراتاملرف�عة من حافة ال�ساط�ر تنتمي بي�ل�جي ًا اىل نف�ش
ف�سيلة دماء املجني عليه باالإ�سافة اىل التماثل يف
امل�ا�سفات اخلارجية والتك�ين الداخلي مع عينة من
�سعر املجني عليه .
 بفح�ش االأجزاء الداخلية لقفل الباب مل نلحظ اآثاراأخرى حديثة تختلف عن اآثار املفاتيح امل�ستخدمة يف
فتح وغلق القفل .
 وبذا اأ�سبحنا اأمام حادث �سروع يف قتل واإ�سراراجلاين على اإزهاق روح املجني عليه باإ�سابته يف راأ�سه
وبطنه باإ�سابات قاتلة ثم قطع �سلك الهاتف واحكام
غلق الباب من اخلارج وقطع املياه والكهرباء عن
املنزل حتى اليرتك للمجني عليه اأية فر�سة لينج�
بنف�سه اأو اأن يت�سل مبن يق�م باإ�سعافة واإنقاذه .
وقد قام �سباط واأفراد املباحث اجلنائية ببذل جه�د
كبرة واإجراء حتريات مكثفة عن ال�سخ�ش الذي اأدىل
امل�ساب باأو�سافه ،وبعد اأن حت�سنت احلالة ال�سحية
للمجني عليه قلي ًل انتقل اىل امل�ست�سفي فني جتميع
م�ا�سفات االأوجه بجهازه العلمي وبر�س�ماته وبقي مع
امل�ساب فرتة زمنية ط�يلة لكي ي��سح له م�ا�سفات
اجلاين طبق ًا ل�سهادته وروايته اىل اأن مت ت�سكيل ر�سم لل�جه
قرر امل�ساب اأنه اأقرب ما يك�ن يف ملحمه اىل ال�سخ�ش
الذي حاول قتله .
مت عر�ش التقرير الطبي للم�ساب وال�ساط�ر وال�سكني
على الطبيب ال�سرعي الذي قرر اأن يق�م بزيارة املجني
عليه بامل�ست�سفى  ،وبعد درا�ستة للتقارير الطبية ومناق�سة
االأطباء املعاجلني قرراأن االإ�سابات امل��س�فة براأ�ش وبطن
املجني عليه من املمكن اأن حتدث من ال�ساط�روال�سكني
واإ�ستبعد ما قرره واأكده املجني عليه اأكرث من مرة اأن االأداة
امل�ستخدمه مطرقة حديد .
كانت ومن خلل اأق�ال املجني عليه واحلقيقة العلمية
التي اأكدها الطبيب ال�سرعي عن طبيعة االأداة امل�ستخدمه

يف االإعتداء اك�سف �سابط البحث اجلنائي التناق�ش يف
بع�ش اأق�ال املجني عليه التي قررها اأثناء نقله وحماولة
اإ�سعافه بامل�ست�سفى وبع�ش االأق�ال التي قررها الحقا
« بعد اأن حت�سنت حالته قليل « ولذا بداأ �سابط البحث
اجلنائي يف تكثيف حترياته على املجني عليه نف�سه يف مقر
عمله و�سكنه ،فتبني له وج�د خلفات مالية كبرة بني
املجني عليه و�سقيقه وذلك يف ح�سة كل منهما يف ملكية
« خمبز» يديرانه �س�ي ًا وعلم اأن ال�سقيق �سافرفى اإجازة
لعدة اأيام وباال�ستعلم من منافذ الدولة (الربية واجل�ية
والبحرية) تبني اأنه مثبت على قائمه امل�سافرين باملطار
واأنه غادر الدولة يف زمن يتعا�سر مع اإ�سابة املجني عليه
والتي حددها بنف�سه ،وتكتم �سابط البحث اجلنائي على
ما ت��سل اليه من معل�مات وحتريات ت�سر اىل اإحتمالية
�سلة ال�سقيق باحلادث وطلب من االدعاء العام اإ�سدار اأمر
برتقب و�س�ل و�سبط ال�سقيق باملطار وبعد عدة اأيام عاد
ال�سقيق للدولة ومت ا�سطحابه من املطار و�سبط ما معه من
اأوراق ومفاتيح .
وقد تبني اأن اإحدى هذه املفاتيح خا�ش بقفل باب
امل�سكن وعرث على الن�سخة االأخرى للمفتاح خمباأة داخل
حقيبة �سفره .
ومن الفح�ش الفني للمفتاحني تبني اأنهما اأ�سليان
لقفل باب املنزل وثبت من الفح��ش الفنية واملقارنات
املجهرية مل�ا�سع التقاء املفتاح باالأجزاء الداخلية لقفل
الباب انطباع اآثار كل املفتاحني وال ت�جد اأية اآثار اأخرى
ملفتاح مقلد ،مبعنى اأن قفل الباب قد اأ�ستخدم يف فتحه
واإغلقه اأحد املفتاحني ومل ي�ستخدم مفتاح اآخر مقلد يف
الفتح اأو الغلق .
مت اأخذ ب�سمات اأ�سابع يدي ال�سقيق (يف هذه الفرتة
الزمنية مل تكن هناك قاعدة بيانات �ساملة ت�سم ب�سمات
ال�افدين) وقد اأفاد خبر الب�سمات بعد مقارنة جزء
من الب�سمة املدممة املرف�عة من مقب�ش ال�ساط�ر اأنها
تنطبق مع جزء من ب�سمة االإبهام االأمين لل�سقيق العائد
من ال�سفر.
قام �سابط البحث اجلنائي مبناق�سة ال�سقيق عن
ظروف �سفره املفاجئ واخللفات املالية بينه وبني �سقيقه
اإال اأنه اأنكر وج�د اأية خلفات �سابقة واأنه �سافر بالتن�سيق
امل�سبق مع �سقيقه امل�ساب للزواج من اإبنة خالته واأنكر
معرفته ب�ساحب ال�س�رة التي اأر�سد عنها ال�سقيق امل�ساب
ولكن مب�اجهته بالتحريات وبالنتائج الفنية للمخترب
وبنتيجة خبر الب�سمات ،ولكن بالتحقيق املتمر�ش
ا�ست�ساري املعاينات والتقييم الفني مل�سارح اجلرائم
ا�ست�ساري فح��ش اآثار االأ�سلحة النارية واآثار االآالت

وال�سب�ر ل�سابط التحقيق والبحث اجلنائي انهار ال�سقيق
واعرتف بارتكابه احلادث وبقطعة �سلك التليف�ن وبقطع
املياه والكهرباء عن املنزل واإخفاء ال�ساط�ر وال�سكني
واإغلق الباب مع اأخذ الن�سخة الثانية لقفل الباب حتى
ال يرتك ل�سقيقه امل�ساب اأي فر�سة للنجاة رغم اأنه كان
متاأكد ًا من وفاته قبل مغادرته املنزل مت�جه ًا اىل املطار
لل�سفر اىل دولته وعلل ذلك ب�ج�د خلفات بينه وبني
�سقيقه على حب ابنة خالتهما ورغبة كل منهما بالزواج
بها.
والغريب يف االأمر اأن امل�ساب �سمم منذ البداية على
اإبعاد التهمة عن �سقيقه لغر�ش ما يف نف�سه اإما لل�سفح
عنه اأو بغر�ش االنتقام وقد كان ذلك م�سيعة وتبديد
جله�د اأجهزة البحث اجلنائي ل�سرف اجله�د اىل
�سخ�ش وهمي ذكر اأو�سافه امل�ساب  ..اإال اأنه بعد م�اجهته
بالتحريات وم�اجهته باأق�ال واعرتاف �سقيقه عاد واأدىل
باحلقيقة كاملة وقد تبني بالتحقيقات اأمام االدعاء العام
واأثناء املحاكمة اأن الدافع احلقيقي على ارتكاب اجلرمية
ه� نزاع ال�سقيقني على حب اإبنة خالتهما بالدولة التي اأتيا
منها واأن املتهم اآثر اأن ي�ستاأثر بها لنف�سه ولذا اأوعز اليه
�سيطانه اأن ينهي حياة �سقيقه ليف�ز بقلب حبيبته .
واأ�سبحت الدولة التي فتحت اأب�ابها ليعمل بها طلبا
للرزق اأ�سبحت اأر�سا لت�سفية ح�ساباتهما العاطفية واملالية
ومل يراعيا واجب �سيافة الدولة وحقها يف املحافظة على
اأمنها وا�ستقرارها فقام ال�سقيق (اجلاين) مبحاولة قتل
�سقيقه حب ًا وطمعا يف مع�س�قتهما .
واأحال االدعاء العام الق�سية واملتهم اىل املحكمة
ال�سرعية مدعمة باالأدلة والقرائن املادية (يف هذه الفرتة
الزمنية كان الق�ساء ال�سرعي خمت�س ًا بنظر كل ق�سايا
التعدى على النف�ش ب�س�رها املختلفة) واأ�سدرت املحكمة
حكمها بال�سجن ملدة خم�سة ع�سرة عام ًا وقرر رئي�ش
أق�سى العق�بة
املحكمة بجل�سة احلكم « اأن املحكمة ق�ست با ٍ
املقررة يف القان�ن ول� مل تكن املحكمة مقيدة مب�اد القان�ن
حلكمت باالإعدام نظرا خل�سة الفعل االإجرامي ولت�افر
الق�سد اجلنائي واالإعداد امل�سبق للآلة امل�ستخدمة التي
يغلب عليها هلك كل من اأ�سيب بها يف مقتل
ثم التعمد بتف�يت اأية فر�سة لنجاة املجني عليه بتعطيل
و�سيلة االت�سال « قطع �سلك الهاتف» وبقطع و�سائل احلياة
« املياه والكهرباء « عن املنزل ثم احكام غلق الباب واأخذ
الن�سخة الثانية من مفتاح قفل الباب واخلا�سة باملجني
عليه .
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القنبيات المصنعة
نداء لآلباء واألمهات بضرورة معرفة رفقاء
أوالدهم واألماكن التي يرتادونها .في حين
كثرت المواد المخدرة وزادت تنوعا حيث ظهر
في اآلونة الخيرة مخدر يعرف بالسبايس
الذي يفوق تأثير الحشيش
()Spice
والماريجونا بمائين مرة.
املالزم/عبدالعزيز بن خلفان البحري
االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية
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نــداء لآلباء واألمهات بضرورة معرفة رفقاء
أوالدهــم واألماكن التي يرتادوها .في حين
كثرت المواد المخدرة وزادت تنوعا حيث ظهر
فــي اآلونـــة الخيرة مخدر يعرف بالسبايس
( )Spiceالذي يؤثر مائتي مرة أكثر من الحشيش
والماريجونا.

القنبيات امل�سنعة «  » Synthetic Cannabinoidsاأو ما يعرف بامل�اد املحاكية للقنب  Cannabimimeticsهي عبارة عن
م�اد تختلف يف تركيبها الكيميائي عن امل�اد امل�ج�دة يف خمدر احل�سي�ش مثل مادة ترتاهيدروكنابين�ل (املادة الفعالة
امل�ج�دة يف احل�سي�ش �سمن اجلدول رقم واحد من قان�ن املخدرات وامل�ؤثرات العقلية) ولكنها حتاكيها باالرتباط مع نف�ش
م�ستقبلت القنب  CB1و  CB2بدرجات متفاوتة ،حيث ت�ؤدي اإىل اإحداث تاأثرات عقلية م�سابهة اأو اأق�ى من تلك الناجتة
عن تعاطي القنب كاإ�سابة م�ستخدميها باجلن�ن امل�ؤقت  ،والهل��سة ،واالرتباك ،وتخ ّيل اأ�سياء غر حقيقية ،وال�سحك،
واخلروج عن ت�سرفاتهم الطبيعية ،واإ�سابتهم بن�بات من الت�سنج ،وعدم القدرة على تقدير امل�سافات (.)1
بداأت القنبيات امل�سنعة بالظه�ر اأول مرة يف ثمانينات القرن املا�سي حيث مت اإنتاج بع�سها الأغرا�ش االأبحاث الدوائية
الإيجاد العلقة بني الرتكيب الكيميائي للأدوية ون�ساط م�ستقبلت املخ ،كما مت حت�سر اأن�اع اأخرى يف م�سانع االأدوية
واجلامعات كمركبات للبحث العلمي ،ومن ثم وجدت طريقها اإىل املختربات ال�سرية ،حيث بداأ ترويجها كبديل للقنب
وذلك بر�ش حماليل تلك امل�اد على م�اد ع�سبية خمتلفة غر فعالة واإ�سافة مك�نات اأخرى اإليها مثل فيتامني  Eوغرها
لطم�ش املادة املخدرة وجعل فح�سها وحتليلها اكرث تعقيدا ( .)2تباع القنبيات امل�سنعة على �سكل اأع�ساب داكنة الل�ن
كالبخ�ر اأو كخلطات ع�سبية اأو كاأوراق عطرية حتت م�سميات عديدة منها الكي ت� ( )K2وال�سباي�ش ( )Spiceوال�سباي�ش
املزمن( )Chronic Spiceوال�سباي�ش الذهبي ( )Spice Goldوال�سباي�ش الف�سي ( )Spice Silverوال�سربان ()Skunk
واالأفعى االأ�س�د ( )Black Mambaولكن اأ�سهر هذه الت�سميات ه� ال�سباي�ش ( .)Spice()3يكتب على اأغلفة هذه املنتجات
عبارة “لي�ش للإ�ستهلك االأدمي” “ ”Not For Human Consumptionوذلك ملحاولة اإخفاء الغر�ش احلقيقي من
اإنتاجها لت�سليل مراقبي االأ�س�اق وعامة النا�ش.
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قضايا

اأف�ست بع�ش االأبحاث العلمية اىل وج�د اأكرث من
مائتي مركب كيميائي لهذا الن�ع من املخدرات ،حيث
�سنفت هذه املركبات اإىل ثمان جمم�عات رئي�سية كل
جمم�عة حتت�ي على عدد من املركبات .ويرجع اأ�سا�ش
ت�سنيف القنبيات امل�سنعة اإىل ن�ع املادة الكيميائية
امل�ستخدمة يف تعديل املادة االأ�سلية( .)4كما يلحظ
ظه�ر مركبات كيميائية جديدة لهذا الن�ع من املخدرات
ب�سكل م�ستمر واإختفاء مركبات م�سنعة م�سبقا وذلك
نتيجة متابعة اأ�سحاب املختربات ال�سرية للتجدد
الت�سريعي يف اإ�سافة امل�اد املخدرة يف اجلداول املجرمة
لها ،حيث ذكر اأحد خرباء املخدرات وال�سم�م االأملان
عند زيارته الإدارة املخترب اجلنائي بال�سلطنة م�ؤخرا،
«عندما نن�ي اإرفاق خمدر ما يف اجلداول املجرمة للم�اد
املخدرة نلحظ ت�قف ورود ق�سايا من هذا الن�ع من
املخدرات وظه�ر م�اد خمدرة جديدة وذلك �سعيا من
اأ�سحاب املختربات ال�سرية جلعل عملهم �سرعيا نتيجة
عدم وج�د ن�ش قان�ين يجرم ذلك الن�ع من املخدرات».
وردت اإىل اإدارة املخترب اجلنائي ق�سية واحدة لهذا
الن�ع من املخدرات م�ؤخرا من ن�ع ( )Hypeو (Wacky
 .)Herbsب�سبب قلة االأبحاث العلمية الإيجاد طرق حتاليل
علمية ثابته ت�ساعد على اكت�ساف هذه امل�اد يف العينات
امل�سب�طة والعينات البايل�جية ،قامت اإدارة املخترب
اجلنائي ممثلة يف ق�سم الفح��ش الكيميائية باإجراء عدة
جتارب للك�سف عن هذه املركبات يف العينات امل�سب�طة،
ومن خلل هذه التجارب ت��سل الق�سم اإىل عدة مركبات
كيميائية مت الك�سف عنها م�سبقا من خلل البح�ث
والر�سائل العلمية مما جعلها اأدلة على �سحة النتائج التي
ت��سل لها ق�سم الفح��ش الكيميائية.
نتيجة زيادة وتن�ع امل�اد املحظ�رة يف كثر من دول
العامل و خط�رة هذه امل�اد على م�ستخدميها اأ�سبح
56
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من ال�سروري على اجلهات املخت�سة يف هذا املجال
معرفة هذه امل�اد واإ�سافتها يف اجلداول املدرجة بقان�ن
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .يذكر اأن هناك عدد قليل من
دول العامل التي اأدرجت القنبيات امل�سنعة يف الق�انني
املجرمه للم�اد خمدرة منها ثلث دول اآ�سي�ية من بينها
دولة خليجية واحدة فقط (.)5
وجوب التصدي لظاهرة المخدرات بشكل عام

من هنا نطالب املجتمع بكافة قطاعاته بالقيام
بدوره للت�سدي لظاهرة اإنت�سار املخدرات ،فعلى اجلهات
امللقى عليها عاتق مراقبة حركة الت�سدير واالإ�ستراد

واالأ�س�اق تدريب وتثقيف م�ظفيها على اأن�اع املخدرات
والطرق التي ميكن ان ي�ستخدمها املروج�ن يف الت�سليل
ل�سمان و�س�ل ب�ساعتهم اىل امل�ستهلكني وعدم القدرة
على ك�سفهم .كما يجب اأن تاأخذ الت�عية عن خماطر
املخدرات على الفرد واملجتمع حيز اأكرب يف امل�ؤ�س�سات
الرتب�ية واأماكن جتمع اأفراد املجتمع وو�سائل االعلم
مبختلف اأن�اعها ،من خلل ت�عية املجتمع باأخطارها،
وبالتبعات القان�نية لتداولها او تعاطيها على اأر�ش
ال�سلطنة ،مع التنبيه اإىل عدم ج�از االعتذار باجلهل
بالقان�ن ،وعلى اأولياء االأم�ر اأن يبعدوا اأبنائهم عن رفاق
ال�س�ء حتى الي�قع�نهم بدوائر االدمان.

املراجع:
 .1الدكت�ر نا�سر ع��ش اأن�ساري :ور�سة عمل عن الك�سف املبدئي
ملركبات ال�سباي�ش يف العينات البي�ل�جية االأربعاء .2012/05/23
 .2البيان .اأب�ظبي  16دي�سمرب  2012م.
.3

NYC. )2012(. New York City. Retrieved 12 17،
FAQ: http://www.nyc.gov/html/doh/

2012، from

downloads/pdf/public/press12/synthetic-marijuanafaqs-for-consumers.pdf
.4

NCSL. February 6، 2012. Synthetic Cannabinoid
Chemical Classes and Their Trade Name.http://
www.ncsl.org/issues-research/justice/syntheticcannabinoid-chemical-classes.aspx

 .5االحتاد .دبي � 4سبتمرب  2012م.
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متابعات

النقيب/يحيى بن عامر الهميمي
االإدارة العامة للجمارك
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اجل���م���ارك ال��ع��م��ان��ي��ة ت��ع��ت��رب واح����دة م��ن ا���ص��ب��ق مظاهر
ال��ت��ن��ظ��ي��م الإداري يف ال�����ص��ل��ط��ن��ة وم���ن اع����رق امل �وؤ���ص�����ص��ات
اجلمركية يف ال��ع��امل  .وامل���دن مثل م�صقط و�صحار و�صاللة
و�صور تعترب من اأهم املراكز التجارية الإقليمية والدولية .
واأول مبنى للجمارك يف م�صقط �صيد عام (  )1624ويعترب من
اأوائ��ل مظاهر النظم الإداري��ة يف املنطقة .ويف عهد ال�صلطان
تيمور بن في�صل  1932-1913مت ا�صتقطاب بع�س اخلرباء من
اخلارج للعمل على تطوير اجلمارك وتنمية الإي��راد اجلمركي
باعتباره امل�صدر الوحيد خلزينة الدولة يف حينه.
وبقي مرفق اجلمارك يتبع وزارة املالية حتى مت نقل تبعيته
ل�صرطة عمان ال�صلطانية يف عام  1975لي�صهد نقلة ح�صارية
جتاه التحديث والتطوير وازدهارا م�صطردا كما وكيفا ,يواكب يف
م�صمونه املنجزات التي حتققت على امل�صتوى املحلي والإقليمي.

الإدارة العامة للجمارك
اإدارة عامة تتبع جهاز �سرطة ُعمان ال�سلطانية واأنيط
بها القيام ب�اجباتها اجلمركية يف عام  1975بعد نقل
تبعية مرفق اجلمارك من وزارة املالية اإىل �سرطة عمان
ال�سلطانية.
وتعترب اجلمارك اأحد اأهم املرافق يف �سلطنة عمان
حيث تبا�سر االإدارة العامة للجمارك واإداراتها اجلمركية
يف املنافذ اجلمركية الربية واجل�ية والبحرية اأعماال تعد
بحق مظهر من مظاهر �سيادة الدولة على اإقليمها ،اإذ
اإنها تبا�سر عملها على طابعني طابع حمائي واآخر جبائي.
فاجلمارك ت�فر حماية و�سمان الأمن املجتمع و�سلمته
يف كافة �س�ر االأمن �س�اء كان اأمنا �سيا�سيا مبنع دخ�ل
كل ما له �سلة بزعزعة االأمن العام واال�ستقرار يف الدولة
اأو اأمنا اقت�ساديا وذلك مبنع ال�اردات ال�سارة بالرثوة
الق�مية للبلد �س�اء كانت ثروة زراعية اأو �سناعية او
غرها من الرثوات.
وتـقــف اجل ـمــارك �ـســدا منيعا اأم ــام ال ـت ـجــارة غر
امل�سروعة كجلب املخدرات وتهريب للب�سائع املمن�عة
ف�سل عــن دوره ــا يف تــ�فــر احلـمــايــة ال�سحية مبنع
دخــ�ل وتهريب املــ�اد املل�ثة وال�سارة بال�سحة العامة
وغرها من اأوجــه احلماية االأخــرى كاحلماية مما قد
ي�سر باالأخلق والعقيدة مبنع دخ�ل الكتب واملن�س�رات
وامل ـجــلت واالأ� ـســرطــة واالأقــرا�ــش الـتــي تت�سمن طعنا
بالدين اأو م�سا�سا باالأخلق والقيم .علوة على حماية

املجتمع من عمليات تهريب االأفــراد اأو العمالة ال�افدة
حماية ملق�مات املجتمع ال�سيا�سية واالقت�سادية وال�سحية
والعقائدية والنظام العام.
اأما اجلانب االآخــر لل�ظيفة اجلمركية فه� اجلانب
اجل ـبــائــي ويـتـمـثــل يف حت�سيل الــر� ـســ�م والـ�ـســرائــب
اجلمركية امل�ستحقة للدولة على اإ�ستراد الب�سائع وهذه
ال�سرائب والر�س�م متثل رافدا من الروافد التي ت�سب
يف امل�ازنة العامة للدولة والتي ت�ظف للإنفاق العام على
كافة املرافق الهامة يف الدولة كمرافق التعليم وال�سحة
واالأمن والدفاع وغرها من املرافق الهامة االأخرى.
اأهداف ومهام اجلمارك:
خ�سعت مهام اجلمارك لتغيرات عديدة على مر
الع�س�ر وكان دورها املح�ري فر�ش الر�س�م اجلمركية
والتي تعترب اأحد امل�ارد التي ت�سب يف ميزانية الدولة.
م��ع النمو الهائل يف ت��ب��ادل التجارة الدولية يف
ال�صنوات الأخ���رية من��ت واج��ب��ات اجل��م��ارك لت�صبح
هذه الواجبات و�صيلة رئي�صية يف ت�صكيل ال�صيا�صات
الق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة ال��ت��ي �صممت حلماية ال�صلع
املحلية .و�صمان �صالمة وتوافق املنتجات مع البيئة
ومنع دخول ال�صلع املقلدة اأو الجتار باملواد والب�صائع
الغري م�صروعة حماية لأمن املجتمع وال�صحة العامة.
ومن اأهم م�صوؤوليات اجلمارك يف �صلطنة عمان ما يلي:

•حماية ال�سلطنة واملجتمع الـعـمــاين والبيئة
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أخبار الشرطة
متابعات

العمانية من امل�اد اخلطرة وال�سلع املمن�عة.
•ت�سجيع اال�ـسـتـثـمــار وتـعــزيــز ق ــدرة ال�سناعة
ال�طنية على املناف�سة لرفع كفاءة االقت�ساد
ال�طني.
•ت�سهيل حركة التبادل التجاري بني ال�سلطنة
والدول االأخرى.
•مكافحة االأن�سطة التجارية غر امل�سروعة التي
تتم عرب املنافذ اجلمركية لل�سلطنة كالتهريب
والغ�ش والتحايل التجاري او تلك التي حتاربها
الق�انني واالأنظمة الدولية .
•حت�سيل ال�سرائب والر�س�م اجلمركية املتاأتية
من حركة اال�ستراد والت�سدير ومن االأن�سطة
اجلمركية اأالأخرى مما ي�ساهم يف دعم امل�ازنة
العامة للدولة.
•العمل على تطبيق الق�انني واالأنظمة واالإجراءات
اجلـمــركـيــة وكــذلــك ال ـتــي تـ�ـســدرهــا اجلـهــات
املخت�سة يف الدولة ذات العلقة باجلمارك.
اجلمارك العمانية من اأجل جمتمع اآمن
ويف ظل الدولة احلديثة واملعطيات الدولية الراهنة
يعترب اجلانب احلمائي اأكــرب بكثر من اجلانب االآخر
اجلبائي وذلــك اأن اإنـ�ـســاء منظمة اجل ـمــارك العاملية
ومنظمة التجارة الدولية وتطبيق االتفاقيات التجارية
بني الدول اأدى اإىل زيادة يف حجم التجارة الدولية وتنقل
الب�سائع وات�ساع االأ�س�اق العاملية لكل الدول ،وتن�ع اأمناط
التجارة الدولية اأك�سب مرافق اجلمارك اأهمية كربى
واألقى على كاهل رجــال اجلمارك اأدوارا وم�س�ؤوليات
ج�سيمة يف جمال حماية اأمن و�سلمة ال�طن من االأخطار
التي تنفذ اإليه يف ظل تلك التط�رات الهائلة.
فتن�ع التجارة وت�ساعف حجمها وان�سياب التجارة
الدولية اأدى اإىل ازدياد اأخطار تهريب الب�سائع والتجارة
غــر امل�سرعة للم�اد الـ�ـســارة واملـمـنــ�عــة .فــربز دور
اجلمارك احلي�ي يف مكافحة جرائم التهريب اجلمركي
وتهريب املخدرات واملـ�ؤثــرات العقلية كجرائم التهرب
من الر�س�م اجلمركية وخمالفة اأحكام قان�ن اجلمارك
وال ـقــرارات التنفيذية وحمــاولــة تهريب املــ�اد املخدرة

وامل�ؤثرات العقلية اأو الغ�ش التجاري والقر�سنة يف جمال
حق�ق امللكية الفكرية .وكذلك منع دخ�ل امل�اد وال�سلع
التي ت�سر بــاالأمــن واالإ�ـسـتـقــرار كاالأ�سلحة والذخائر
واملتفجرات بكافة اأن�اعها وما ي�سر باالأخلق كامل�اد
املخ ّلة باالآداب بكافة اأ�سكالها ،وامل�اد التي ت�سر بال�سحة
والبيئة كاالأجهزة وامل�اد التي تعترب من امل�سادر امل�سعة.
وت ـ ـ�ؤدي االإدارة الـعــامــة للجمارك ب�سرطة عمان
ال�سلطانية ما اأنيط بها من واجبات على اأكمل وجه من
حماية لل�طن ومن يعي�ش على ترابه كما تدعم االقت�ساد
املحلي مبا حت�سله من ر�س�م جمركية ت�سب يف امل�ازنة
العامة للدولة.
وت�سهد االإدارة العامة للجمارك تط�را يف تنفيذ
العديد من برامج التط�ير والتحديث وكذلك اإعــداد
اخلطط امل�ستقبلية لبناء القدرات اجلمركية يف اإطار
تطبيق مفه�م احلك�مة االلكرتونية .وحتقيقا لهدف
االإدارة يف تي�سر االإجراءات اجلمركية وان�سياب حركة
ال�سادرات وال ــ�اردات تعمل االإدارة الإطــلق م�سروع
احل��سبة اجلمركية و الــذي ي�سهل عمليات اال�ستراد
والت�سدير مع ال�سركاء التجاريني وحت�سني بيئة العمل
اجلمركي وفقا لنظام الـكــرتوين ين�سجم مــع املعاير
الدولية.

بكل�ري��ش جتارة واإقت�ساد /تخ�س�ش اإدارة
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YOUR SAFETY IS OUR AIM

ِ ال تن
.ه حياتهم بحادث
Don’t end their lives in an accident.

. في سالمتنا. . فكروا
Think . . about our Safety

عبق الذكريات

العميد متقاعد/يوسف بن سنجور الفارسي .

حاوره الرقيب/

زكريا بن �شامل ال�شبحي
اإدارة العالقات العامة

الحياة العملية في شتى مواقعها
تحمل الكثير من الذكريات ،ال سيما إذا
اتسمت بالتجديد المتواصل والتطور
المتالحق والمتنامي ،سوا ٌء على الصعيد
الشخصي أو على صعيد العمل .
وال شك بأن العمل في شرطة عمان
السلطانية ،ومــا يرتبط بــه مــن ضوابط
عسكرية وانضباطية ،يعتبر مرحلة مهمة
تشرف باالنتساب
في حياة اإلنسان الذي
ّ
للمؤسسة الشرطية ،وهي مرحلة
ال نغالي إن قلنا إنها ُتعد مفخرة،
إلــى جــانــب كونها فــتــرة عملية
يصاحبها الكثير مــن التكريم
والــتــقــديــر ،نتيجة مــا يقدمه
منتسبو الشرطة من عطاء لهذا
الوطن العزيز ولمجتمعهم .
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وعبر هذه الصفحات تلتقي
مــع الضباط وضــبــاط الــصــف واألفـــراد
المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة
واضــحــة خــالل مسيرتهم العلمية،
نتحاور معهم ،مستذكرين من خالل
هذه الحوارات ما كانت عليه الشرطة
في السابق وما هي عليه اآلن ،ومن هذا
المنطلق يأتي لقاؤنا في هــذا العدد
مع العميد متقاعد /يوسف بن سنجور
الفارسي.

•بــدايــة نرحب بكم يف جملة العني ال�شاهرة،
ونود منكم اأن حتدثونا عن م�شريتكم العملية
ب�شرطة عمان ال�شلطانية ،مروراً بالت�شكيالت
الـتــي عملتم بـهــا ،وكـيــف كــانــت هــذه الـفــرتة
الطويلة من التفاين والعطاء؟
بداية اود ان اأتقدم بال�شكر لكم ال�شت�شافتي الإجراء
هــذا الـلـقــاء ال�شحفي ملجلة الـعــني الـ�ـشــاهــرة لت�شليط
ال�شوء على بع�س من م�شريتنا العملية ب�شرطة عمان
ال�شلطانية فقد كان يل �شرف االنتماء والعمل يف جهاز
ال�شرطة بعد تخرجي من كلية ال�شرطة بالقاهرة عام
1973م مع بداية ن�شاأت ال�شرطة حيث التحقت فيها برتبة
مالزم �شريطة قبويل اأن اأتقلد رتبة �شابط ( مر�شح )
ملــدة اأربـعــة اأ�شهر باالتفاق مع مفو�س ال�شرطة اآنــذاك
(فرتة اإطالع ) وهذا ال�شرط �شمل جميع زمالئي الذين
التحقوا معي خــالل تلك الفرتة .ويف �شهر مار�س من
عام 1975م متت ترقيتي اإىل رتبة مالزم اأول ،وتدرجت
بالرتبة اىل ان و�شلت لرتبة عميد عند تقاعدي يف عام
1998م وخالل تلك الفرتة عملت بقيادة ال�شرطة ك�شابط
اداري وعملت يف املرور اىل ان مت تعيني مديرا عاما لها
وبعدها يف عام 1985م نقلت اىل االدارة العامة للجمارك

كمديرا عام لها ويف عام 1995م نقلت اىل حمافظة ظفار
وعينت قائدا لقيادة �شرطة حمافظة ظفار.

• املتمعن يف م�شرية جـهــاز ال�شرطة يجد اأن
اجلــوانــب التطويرية والتحديثية بــداأت مع
ال�شنوات االأوىل النـطــالقــة اجل ـهــاز ،والــذي
اأنتم واأحــد من �شباطه الكبار الذين اأ�شهموا
بفاعلية يف االرتقاء به وتطويره  ..نود منكم
ان حتدثونا عن اأبــرز املراحل واأهــم املحطات
التي �شهدها اجلهاز وعاي�شتموها عن كثب؟

�ـشـهــدت الـ�ـشــرطــة مـنــذ ن�شاأتها مــع بــدايــة النه�شة
املـبــاركــة احلــديـثــة الـتــي قــادهــا مــوالنــا ح�شرة �شاحب
اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حفظه اهلل
تعاىل ورعاه بعدة مراحل من التطور والتحديث يف كافة
اجلوانب اىل ان و�شلت اىل ما و�شلت اليه حاليا بف�شل
الروؤية ال�شليمة والتوجيه والدعم املتوا�شل واالهتمام
اخلــا�ــس الـتــي حظيت بــه مــن لــدن بــاين هــذه النه�شة
املباركة فقد حتققت اجنــازات وم�شاريع كبرية وكثرية
ملواكبة امل�شتجدات واملتغريات يف اجلوانب االأمنية التي
ي�شهدها املجتمع يف عاملنا املعا�شر.
واأه ـ ــم وا� ـش ـعــب ت ـلــك امل ــراح ــل ه ــي ف ــرتة ال ـبــدايــة
والتاأ�شي�س ما بني  1980-1970حيث داأبت القيادة العامة
لل�شرطة يف و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات لتنفيذ روؤية
وتوجيهات جاللة القائد االأعلى لل�شرطة مو�شع التنفيذ
و�شخرت لها احلكومة كافة االمكانيات من اجل تنفيذ
امل�شاريع للبنية التحتية لل�شرطة ولتدعيم الـقــدرات
الب�شرية من حيث الكم والكيف ،والتدريب والتاأهيل،
وتــوفــري االأج ـهــزة وامل ـعــدات واملــركـبــات ،وغــريهــا ملواكبة
االأعمال املطلوبة من جهاز ال�شرطة ،ومع ازدياد التطور
والنمو الـعـمــراين وال�شكاين يف كــافــة انـحــاء ال�شلطنة
فقد تطلب ا�شتحداث االدارات واملراكز ملواكبة التطور
امل�شطرد فيما تقوم به ال�شرطة من اعمال.
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عبق الذكريات

وقــد كــان عــام  1974عاما مميزا وت�شريفا لل�شرطة
واملنتمني حتت لوائها جميعا باالنتماء جلاللة ال�شلطان
املعظم القائد االأعلى لل�شرطة وبا�شتالم رايتها من لدن
جاللته وبت�شميتها ب�شرطة عمان ال�شلطانية وبتغيري
م�شمى (مفو�س ال�شرطة) اىل املفت�س العام لل�شرطة
واجلمارك.
ونظرا مل�شاحة ال�شلطنة املرتامية االأطراف و�شعوبة
ت�شاري�شها اجلغرافية للو�شول اىل املناطق البعيدة
والنائية والــوعــرة فكان التوجيه ال�شامي باإن�شاء جناح
لـطــريان ال�شرطة للقيام بواجباتها املطلوبة ويف نقل
االأف ــراد اىل الــوحــدات واملــراكــز واأقـ�ـشــام ال�شرطة التي
افـتـتـحــت اآنـ ـ ــذاك وكــذلــك لـت ـقــدمي ال ـعــون واملـ� ـشــاعــدة
واالنتقال ال�شريع للمناطق والقيام بالدوريات وتنفيذ
عمليات البحث واالإنقاذ وم�شاعدة املواطنني وغريها من
اخلدمات.
ويف عــام  1975مت افـتـتــاح املـبـنــى الــرئـيـ�ـشــي لقيادة
ال�شرطة مبدينة الـقــرم (حــالـيــا ت�شغله قـيــادة �شرطة
حمافظة م�شقط) ونقل وا�شتالم م�شوؤولية اجلمارك اىل
ال�شرطة ا�شافة الإجنازات كثرية مت افتتاحها خالل تلك
الفرتة وبعدها .كان ل�شواعد ابناء هذا الوطن وجميع
املنت�شبني للجهاز وت�شحياتهم وتفانيهم الــال حمدود
فيما يقومون به من مهام وظيفية على مــدار ال�شاعة
حتى خارج نطاق العمل الر�شمي ال فرق بني ت�شكيالتهم
املختلفة واخ�س بالذكر العمل يف اجلانب املــروري مما
اعطى ثماره على اأر�ــس الواقع والكل ي�شهد على تلك
الفرتة .وب�شكل عام فقد جنحت �شرطة عمان ال�شلطانية
من خالل اخلطط واال�شرتاتيجيات التي و�شعتها منذ
تلك الفرتة واىل يومنا هذا بهدف تطور العمل االأمني
وا�شبحت ال�شرطة مثاال يحتذى بها.
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• تت�شم احلياة الع�شكرية بالنظام واالن�شباط
وال�شلوك الـقــومي والفكر الــواعــي امل�شتنري،
والتي تعد من اأهــم مقومات رجــل ال�شرطة،
ومعني ذلــك هو التدريب املـيــداين والتاأهيل
العلمي ،نود منكم التكرم با�شتذكار ما كانت
عليه م�شرية التدريب باجلهاز ،واالأ�شاليب اأو
املناهج التي كانت متبعة يف هذا اجلانب؟
املتتبع لتاريخ ال�شرطة فاإنه قبل عام 1970م مل تكن
هناك �شرطة نظامية وامنا كانت هناك قوة �شغرية تعود
تبعيتها وم�شوؤوليتها اىل اجلي�س باالإ�شافة اىل ما ي�شموا
بالع�شكر ،ومع بداية ع�شر النه�شة املباركة احلديثة فقد
مت تدريب جمموعة ممن التحقوا بال�شرطة من قبل
اجلي�س ومنهم عدد من املدربني للقيام باأعمال التدريب
امليداين.
ويف عام 1972م افتتحت اول مدر�شة لتدريب افراد
ال�شرطة امل�شتجدين بــالــوادي الكبري مع اعطاء بع�س
املحا�شرات للواجبات واالأع ـمــال املطلوبة مــن االأفــراد
اأثناء تاأديتهم لواجباتهم اليومية وكيفية التعامل مع
الق�شايا واملواطنني وكان ي�شرف عليها عدد من ال�شباط
واملدربني ونظرا حلاجة ال�شرطة يف ذلك الوقت ل�شواعد
ابناء الوطن لالنخراط وااللتحاق بال�شرطة مل تو�شع
�شوابط و�شروط للموؤهل الدرا�شي.

وملواكبة تطور النه�شة يف كافة املجاالت يف ال�شلطنة
فانه ال بد من التطور يف جمال التدريب والتاأهيل العلمي
يف جمــال علوم ال�شرطة فقد مت ابتعاث جمموعة من
ال�شباط وا أالفــراد خلارج ال�شلطنة يف دورات تخ�ش�شية
�شاهموا يف رفع م�شتوى العملية التدريبية وتطويرها،
وواكب ذلك افتتاح مدر�شة تدريب ال�شرطة بالقرم عام
1974م وارتفع فيها م�شتوى التدريب والعلوم التي تدر�س
و�شروط القبول ونوعية الدورات.
ففي عــام 1976م تف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة
ال�شلطان املعظم القائد االأعلى لل�شرطة و�شمل برعايته
ال�شامية تخريج اأول دفعة من دورة مر�شحي ال�شرطة.
ومل يـتــوقــف الـتــدريــب عـنــد ذلــك فـقــد اأول ــت قـيــادة
ال�شرطة بناء للتوجيهات ال�شامية جل اهتمامها باأهمية
التدريب لرفع م�شتوى ممــن ينت�شب اىل هــذا اجلهاز
رجاال كانوا اأو ن�شاء ،فقد اأن�شئت عام 1980م (اأكادميية
ال�شرطة) والتي اأ�شبحت تعرف حاليا مب�شمى اأكادميية
ال�شلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة.

•مــع تـطــور و�شائل االتـ�ـشــال وتــوفــر االأجـهــزة
الـتـكـنــولــوجـيــة امل ـت ـطــورة يف م ـيــاديــن العمل
املختلفة� ،شهدت �شرطة عـمــان ال�شلطانية
إاجن ـ ــازات كـبــرية يف خمتلف جم ــاالت العمل
ال�شرطي ،كيف كان التعامل �شابقاً مع االأمور
الداخلة �شمن مهام جهاز ال�شرطة ،ال �شيما
يف غياب االأجهزة واملعدات احلديثة املتطورة
تكنولوجياًوتقنياً؟

مل تكن و�ـشــائــل االتـ�ـشــال والتكنولوجيا احلديثة
املتطورة متوفرة مع بداية عمل ال�شرطة وكان التوا�شل
اأو االت�شال بني القيادة واالدارات والــوحــدات واملراكز
واقـ�ـشــام ال�شرطة تتم عــرب و�شيلة االتـ�ـشــال بخطوط
الهاتف الثابت مــع املناطق املرتبطة بال�شبكة او نقل
املعلومات عرب االت�شال باالأجهزة الال�شلكية (املوتوروال)
او الر�شائل بــاالإبــراق الال�شلكي املرتبطة معها او عن
طريق مكاتب الــوالة ،وبدورهم يقومون بت�شليمها اىل
املركز املعني او نقل املعلومات عن طريق مراكز اجلي�س
ال�شلطاين .كما يتم ار� ـشــال الــربيــد مــن واىل القيادة
بو�شائل النقل الربية .وقــد اأ�شبحت و�شائل االت�شال
فيما بعد أاكــر �شهولة و�شرعة بــوجــود اآلـيــات واأجـهــزة
حديثة ومتطورة مت اإدخالها بجهاز ال�شرطة.

• ت�شعى �شرطة عمان ال�شلطانية اإىل التوا�شل
امل�شتمر وخ ـلــق عــالقــات وط ـيــدة مــع الــذيــن
�شاهموا يف اإثراء العمل ال�شرطي بكافة جوانبه،
وكــانــت لهم ب�شمة وا�شحة يف م�شريته ،هل
ثمة اأفكار ومقرتحات لديكم ،من اأجل تفعيل
هذا اجلانب؟
اأفهم من �شوؤالكم باأن ال�شرطة ت�شعى واأنا وغريي من
املتقاعدين يتمنون تفعيل هذا ال�شعي لواقع حم�شو�س
و اأن يكون هناك توا�شل معهم الإبـقــاء تلك العالقة،
ولتوطيدها اىل االأف�شل ل�شالح اجلهاز ،نعم هناك اأفكارا
ومقرتحات ولكن لي�س مكانها املجلة واإمنا على طاولة
حوار مفتوح لال�شتئنا�س باآرائهم واأفكارهم ،واأعتقد هم
أاكــر اإملاما مبا يحتاجه اجلهاز من تطوير وبناء ،من
غريهم من اخلــربات .وهنا أاقــرتح على قيادة ال�شرطة
اأن تـبــادر باالت�شال والتوا�شل وااللـتـقــاء بهذه الفئة
ممن خدموا هذا اجلهاز باأن يتم عقد اجتماع مبن تراه
من ال�شباط فهم كر فالكل �شاهم واعطى كل ح�شب
تخ�ش�شه وموقعه ومرتبته وقد يتمخ�س من خالل هذا
اللقاء تو�شيات الإبقاء هذه العالقة دائمة وم�شتمرة.

• يف ختام هــذا اللقاء الــذي عربنا من خالله
بجوانب م�شيئة من حياتكم املخل�شة التي
اأ� ـش ـه ـمــت يف دع ــم م ـ� ـشــرية ج ـهــاز الـ�ـشــرطــة،
نــود منكم التكرم بتوجيه كلمة اأخ ــرية عرب
جملة العني ال�شاهرة ملنت�شبي �شرطة عمان
ال�شلطانية؟

اأقــول الأخوتي املنت�شبني يف هذا اجلهاز بـاأن االأعباء
املطلوبة من رجل ال�شرطة ،كبرية وكثرية وم�شنية ،قد
ال تخلوا من اال�شطدام مع متطلبات املجتمع ،لذلك
فعليكم التحلي بقدر كبري من احلكمة وال�شرب والتعقل
يف التعامل ،واأن االإخال�س والتفاين يف اأداء العمل على
الوجه االأمثل ،هو واجب وطني ،ويخدم البناء املجتمعي
الــذي اأنتم جــزء منه ،واأن ر�شالتكم احلقيقية هي ن�شر
ا أالم ــن واالأمـ ــان والطماأنينة واال�ـشـتـقــرار لكافة اأبـنــاء
املجتمع ومن يعي�س على ار�س هذا الوطن الغايل ،فهو
�شرف لكم حتت ظل القيادة احلكيمة لباين هذه النه�شة
املباركة موالنا ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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مرور

اإعداد الوكيل/
اأحمد بن �شعيد الراجحي

االإدارة العامة للمرور

تتبدل الأي�ام ومتر ال�صنون متاأملني يف ا�صتخال�س اأف�صل احللول
ملعاجلة م�صكلة حوادث املرور واآلية التقليل منها عرب كافة الو�صائل
ً
حزمة
املمكنة ,وبني هذا وذاك تطل علينا ويف اأ�صبوع من كل عام
من الفعاليات والأن�صطة تعنى بال�صالمة املرورية ُتبذل من خاللها
اجلهود التوعوية حتت مظلة اأ�صبوع املرور اخلليجي املوحد  ..اأ ه� .

حزام األمان  . .أمان وسالمة !!
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ع ُ
َهدت دائ ًما يف مقاالتي قراءة بع�س اأفكار م�شتخدمي
الطريق ،األتم�س منهم وقائع ما �شاأكتبه وكــان لعنوان
مقايل بعاليه وقفة متاأنية للتحدث مع من حويل يف هذه
ت�ش َل لهم؟ وهل َغر�شت
الواقعة وهي اأ�شابيع املرور كيف ِ
يف نفو�شهم بع�س امل�شوؤوليات يف ال�شالمة املرورية لطاملا
كان ال�شائق العامل الرئي�س واالأكــر فاعلية يف عملية
املــرور !! ،فكم من �شائق مثايل وجدت بينهم؟ �شائقني
وم�شاة قد متيزوا يف قــراءة ماهية اأ�شبوع املــرور لذلك
اأقول لهم � :شك ًرا لهكذا ا�شتجابة ذات ّية قد ت�شاوى فيها
ً
نب�شا توعو ًيا واحــد رجل ال�شرطة وم�شتخدم الطريق
باإح�شا�س متكامل و�شعور باخلطر حيال تلك احلوادث .
داأبت اإدارات املرور بدول املجل�س على االهتمام بكفالة
ال�شالمة املرورية للجميع ،وهو تاأكيدًا اآخر على حر�شها
الدوؤوب من اأجل جعل الطريق اأكر اأم ًنا ،كما اأن اأ�شابيع
املرور يف واقعها هي حملة حمل ّية تنفذها تلك االإدارات
حتــت مظلة واحــدة فال�شعار مــوحـدًا فيها ،ناهيك عن
اإقامة تلك الفعاليات يف الوقت ذاتــه ،ويف ذات االأ�شبوع
هنالك جلــان ت�شكل على م�شت ًو رفـيــع إالعـ ــداد برامج
التوعية  ،واآلية العمل بها كما اأن االأمانة العامة لدول
جمل�س التعاون اخلليجي تتوق دائ ًما اإىل معرفة ما مت
من جهود ور�شدها اأوال باأول.
يتجلى دور �شرطة عمان ال�شلطانية ممثلة بــاالإدارة
الـعــامــة لـلـمــرور احلــر�ــس على ا�شتهداف كــافــة �شرائح
املجتمع مبختلف مناطق ال�شلطنة ،واإقــامــة املعار�س
وتنظيم املحا�شرات وامل�شابقات املرورية ،وغريها من ذات
ال�شلة زد على ذلك فهي تغطي تلك الفعاليات اإعالم ًيا
وذلــك ببث براجمها التوعوية ،والتن�شيق مع املعنيني
الإ�شدار خطب اجلمعة ،والو�شف ميتد الأكر من ذلك .
التعاون والتعا�شد بني اإدارات املرور بدول املجل�س هي
نقطة ات�شال يلتقي فيها ذوات الفكر ومن خالله اكت�شاب
اخلب ــرات بــاالإطــالع على االأ�شاليب واالأنظمة املرورية
التي ت�شتخدم يف كل دولــة ،ا�شتغربت ا�شتغرا ًبا عندما
ذهبت ً
قليال اإىل قراءة بع�س اأفكار م�شتخدمي الطريق
ممن التقيت بهم  ،وكيف اأن البع�س ال يعلم عن التقـاء
رجال املــرور بدول املجل�س بع�شهم ببع�س يف اأ�شبوعهم
اخلا�س وتبادل اخلربات فيما بينهم  ،وذهب البع�س اأن
االأ�شبوع اخلليجي مقت�ش ًرا على اأن�شطة وفعاليات تقام يف
كل دولة دومنا االلتقاء االأخوي املروري .
رائ ـع ـ ًة تلك اجل ـهــود الـهــادفــة للتقليل مــن ناقو�س
احلوادث املرورية ،وكم اأعجبتني تلك اجلهود املبذولة من
�شرائح املجتمع يف اأ�شبوع املرور ،وما زادين اإعجا ًبا الطالب
www@traf f ic.gov.om

املهتم بال�شالمة املــروريــة الــذي كــان له عظيم االأثــر يف
نف�شي عندما كان يرا�شلني عرب �شفحة الفي�شبوك وبكل
ثقة يقدّم تلك املقرتحات يف اجلانب التوعوي التي القت
ا�شتح�شا ًنا لدي وبكل �شدقٍ اأق ـ ــول لهم � :شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ًرا.
خا�شا ين�شر يف كل عام
يالم�س اأ�شبوع املــرور �شعا ًرا ً
وهي داللة وا�شحة على حر�س اإدارات املرور يف معاجلة
بع�س اأخـطــاء ال�شائقني  ،ويالم�س هــذا ال�شعار عبارة
توعوية تكون عاد ًة الإحدى م�شببات احلوادث لالأخذ بها
ن�شحا ،حماولة بذلك حتقيق الهدف املن�شود .
ً
كانت انطالقة اأول اأ�شبوع مرور خليجي يف  28اأبريــل
 1984حتت �شعار (حزام االأمــان) وهي دعوة �شادقة باأن
نتم�شك به من اأجل �شالمتنا وحتى ال نع ـ ـ ـ ّر�س اأنف�شنا
وا آالخــريــن ل�شدم ـ ـ ـ ــات ال حتمد عقباها  ..تــال تلك
االنطالقة االأ�شبوع الثاين يف عــام  1985حتت �شعـ ـ ـ ــار
(املـ�ـشـ ـ ــاة) م ـوؤكــدة بــذلــك اجل ـهــات املـعـنـ ّيــة حــق امل�ش ـ ــاة
وامل�شوؤولية الكامنة وراء االأخذ بحقوقهم وفق االأنظمة
وقــواعــد امل ــرور ،وتــوالــت االأ�شابيع عــا ًمــا بعد عــام لنجد
اأننا يف االأ�شبوع التا�شع والع�شرون ،وقــد و�شع ب�شمته
وحر�شت
ب�شعا ٍر ملف ًتا الأهم ّية االإن�شان يف هذه احلياةَ ،
حر�شا دوؤو ًبا يف اأن تكون غايتهم �شالمتك
تلك االإدارات ً
وا�شعني يف االعتب ـ ـ ــار هــذا ال�شعار (غايتنا �شالمتك)
�شمن اأولوياتهم ولن يتوقفوا قيد اأمنلة يف مدنا مبا هو
اأف�ش ـ ـ ــل لطاملا كانت يدهم لنا ممتدة فهل لنا اأن نتاأمل
ً
قليال وجنعل �شعار اأ�شبوع املرور اخلليجي لع ــام 2013م
ن�شب اأعيننا ،فلنف ّكر قليال ونتاأمل ماهيته ولقائي بكم
يتجدد .
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2013
اختتمت موؤخراً على ميادين الرماية بغال فعاليات امل�شابقة ال�شنوية لرماية االأ�شلحة اخلفيفة لعام 2013م ،وذلك
حتت رعاية معايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل بن علي اخلليلي وزير العدل ،وبتنظيم من وحدة الرماية الدولية
التابعة ملديرية الريا�شة الع�شكرية برئا�شة اأركان قوات ال�شلطان امل�شلحة ،وم�شاركة فرق متثل رئا�شة اأركان قوات
ال�شلطان امل�شلحة ،واجلي�س ال�شلطاين العماين ،و�شالح اجلو ال�شلطاين العماين ،والبحرية ال�شلطانية العمانية،
واحلر�س ال�شلطاين العماين ،و�شرطة عمان ال�شلطانية ،واخلدمات الهند�شية بــوزارة الدفاع .ويف خيمة االإيجاز
ا�شتمع معايل ال�شيخ وزير العدل وكبار القادة واحل�شور اإىل اإيجاز قدمه مدير الريا�شة الع�شكرية باالإنابة عن �شري
فعاليات امل�شابقة ،والنتائج التي حققها امل�شاركون على امل�شتويني الفردي والفرق يف خمتلف املناف�شات.
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عقب ذلــك �ساهد مـعــايل ال�سيخ راع ــي املنا�سبة
واحل�س�ر املرحلة اخلتامية لرماية اإ�سقاط االأطباق
والتي جرت على م�ست�ى الفرق لل�سباط واالأفراد ،والتي
اأظهر الرماة فيها الكفاءة العالية وال�سرعة ودقة اإ�سابة
االأهداف ،مما عك�ش م�ست�ى اال�ستعداد التدريبي وحجم
التناف�ش ،واأكد ذلك على اأهمية هذه امل�سابقة ،وما ت�سهده
من مناف�سات �سن�ي ًا لنيل ميداليتي ال�سلطان قاب��ش
رام يف البندقية ،واأف�سل رام يف امل�سد�ش وحل�سد
الأف�سل ٍ
اجل�ائز االأخرى .وبهذه املنا�سبة اأدت جمم�عة من فرق
القفز املظلي احلر التابعة للجي�ش ال�سلطاين العماين،
و�سلح اجل� ال�سلطاين العماين ،واحلر�ش ال�سلطاين
العماين ،و�سرطة عمان ال�سلطانية عر�س ًا يف القفز
املظلي ،كما �سارك يف االحتفال جمم�عة من امل��سيقى
امل�سرتكة لق�ات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�ش ال�سلطاين
العماين و�سرطة عمان ال�سلطانية.
ويف ختام م�سابقات الرماية قام معايل ال�سيخ وزير
العدل راعي املنا�سبة بت�سليم فريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين الــدرع العام للبط�لة حل�س�له على اأكرب عدد
من النقاط يف خمتلف املناف�سات التي ا�ستملت عليها
امل�سابقة لهذا العام ،كما قام معاليه بت�سليم الك�ؤو�ش
والدروع وامليداليات واجل�ائز التقديرية للفرق واالأفراد
الفائزين يف خمتلف امل�سابقات.
وقد جاءت النتائج على النح� االآتــي :على امل�ست�ى
الفردي للم�سابقة فاز ال�كيل اأحمد بن نا�سر النا�سري
من �سرطة عمان ال�سلطانية باملركز االأول ونال ميدالية
رام يف البندقية ،بينما جاء
ال�سلطان قاب��ش الأف�سل ٍ
يف املــركــز ال ـثــاين امل ــلزم علي بــن م ـبــارك اخلــاطــري
من اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،ويف م�سابقة ميدالية
رام يف امل�سد�ش ،فقد نال
ال�سلطان قاب��ش الأف�سل ٍ
امليدالية هذا العام امللزم اأول �سامل بن حمد الهنائي
من �سرطة عمان ال�سلطانية ،بينما جاء يف املركز الثاين
ال�كيل اأول ج�ي حممد بن علي النا�سري من �سلح اجل�
ال�سلطاين العماين.

ويف رماية البندقية (تقدم) اأحرز املركز االأول نائب
العريف اإبراهيم بن �سامل املقبايل من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين ،بينما جاء يف املركز الثاين الرقيب اأول علي بن
حمد الهنائي من �سرطة عمان ال�سلطانية.
ويف رماية البندقية (تــراجــع) اأحــرز املركز االأول
العريف خليل بن �سامل ال�سملي من احلر�ش ال�سلطاين
العماين ،وجاء يف املركز الثاين امللزم اأول �سامل بن حمد
الهنائي من �سرطة عمان ال�سلطانية ،ويف رماية امل�سد�ش
على م�ست�ى ال�سباط جاء يف املركز االأول النقيب حمدان
بن حممد العل�ي من �سرطة عمان ال�سلطانية ،وحقق
املركز الثاين الرائد الركن را�سد بن �سامل البل��سي من
اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
ويف رماية امل�سد�ش على م�ست�ى االأفراد جاء يف املركز
االأول الرقيب �سلطان بن حممد احلجري من �سرطة
عمان ال�سلطانية ،بينما ح�سل على املركز الثاين نائب
العريف ي��سف بن يعق�ب الت�بي من احلر�ش ال�سلطاين
العماين ،ويف رماية امل�سد�ش على م�ست�ى الفتيات جاءت
يف املركز االأول الرقيب �سمرة بنت �سعيد املقبالية من
�سرطة عمان ال�سلطانية ،وحققت املركز الثاين اجلندي
بحري �سفاء بنت م�سلم احلجرية من البحرية ال�سلطانية
العمانية.
مستوى الفرق

اأمــا على م�ست�ى الفرق ويف رماية البندقية ففاز
باملركز االأول فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وجاء
فريق �سلح اجل� ال�سلطاين العماين يف املركز الثاين،
اأما يف رماية البندقية (تراجع) فقد فاز باملركز االأول
فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،بينما ح�سل على املركز
الثاين فريق �سرطة عمان ال�سلطانية ،ويف رماية امل�سد�ش
على م�ست�ى االأفراد جاء فريق �سرطة عمان ال�سلطانية
يف املركز االأول ،وح�سل فريق احلر�ش ال�سلطاين العماين
على املــركــز الـثــاين ،ويف رمــايــة امل�سد�ش على م�ست�ى
ال�سباط جاء فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين يف املركز
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االأول ،وح�سل فريق �سرطة عمان ال�سلطانية على املركز الثاين ،ويف م�سابقة رماية امل�سد�ش للفتيات جاء يف املركز االأول
فريق �سرطة عمان ال�سلطانية ،بينما حقق فريق البحرية ال�سلطانية العمانية املركز الثاين.
ويف رماية اإ�سقاط االأطباق على م�ست�ى ال�سباط ح�سل فريق �سرطة عمان ال�سلطانية على املركز االأول ،وجاء فريق
احلر�ش ال�سلطاين العماين يف املركز الثاين ،ويف امل�سابقة ذاتها على م�ست�ى االأفــراد حقق فريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين املركز االأول تله فريق �سرطة عمان ال�سلطانية يف املركز الثاين ،اأما على م�ست�ى الفتيات فحقق فريق �سلح
اجل� ال�سلطاين العماين املركز االأول ،وجاء فريق البحرية ال�سلطانية العمانية يف املركز الثاين.
وبهذه املنا�سبة التقى معايل الفريق ح�صن بن حم�صن ال�صريقي املفت�س العام لل�صرطة واجلمارك باأع�ساء
فريق �سرطة عمان ال�سلطانية للرماية الذي �سارك يف امل�سابقة ال�سن�ية لرماية االأ�سلحة اخلفيفة لعام 2013م ،حيث
هناأهم على النتائج التي حققها الفريق و�سكرهم على ما بذل�ه من جه�د لتحقيق النتائج الطيبة .واأ�سار معاليه :اأن
م�سابقة ق�ات ال�سلطان امل�سلحة للرماية التي تقام �سن�ي ًا وتعترب من اأهم امل�سابقات التي تقام بال�سلطنة على م�ست�ى
االأجهزة الع�سكرية وهي رافد اأ�سا�سي للحتاد العماين للرماية الذى ميثل ال�سلطنة يف املحافل الدولية .وا�ساد بنتائج
فريق ال�سرطة الذي اإعتاد على حتقيق مراكز متقدمة ويف هذا العام متكن مت�سابقان من فريق ال�سرطة بف�سل اهلل من
احل�س�ل على ميدالية ال�سلطان قاب��ش للرماية بامل�سد�ش والبندقية.
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تتويج شرطة خفر السواحل بدرع بطولة شرطة عمان
السلطانية لكرة القدم2013

بتاريخ 2013/3/12م رعى معايل الفريق ح�سن بن
حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك على
ملعب ا�ستاد ال�سرطة بال�طية ختام بط�لة �سرطة عمان
لكرة القدم الذي ينظمه احتاد ال�سرطة الريا�سي ،حيث
تــ�ج فريق �صرطة خفر ال�صواحل ب��درع بطولة �صرطة
عمان ال�صلطانية لكرة القدم لعام .2013

كما �سلم معاليه اجل�ائز الفردية للعبني املجيدين
حيث ح�سل ال�سرطي ادم بــن حم�د الفليتي مــن قيادة
�سرطة املهام اخلا�سة على هــداف البط�لة وال�سرطي
طلل بن خدمي املعمري من قيادة �سرطة حمافظة �سمال
الباطنة على اف�سل العب وال�سرطي عمر بن �سامل الغاب�سي
على اف�سل حار�ش وال�سابط مدين ح�سن بن �سعيد الرواحي
من قيادة �سرطة حمافظة �سمال الباطنة على اف�سل مدرب
وال�كيل كامل بن حمم�د الرئي�سي من قيادة �سرطة خفر
ال�س�احل على اف�سل اإداري ونال فريق االإدارة العامة للمرور
على جائزة الفريق املثايل واللعب النظيف.
ح�سر املنا�سبة ال ـلــ�اء �سليمان بــن حممد احلــارثــى
م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك لل�س�ؤون االدارية
واملالية و�سعادة املهند�ش خلفان بن �سالح الناعبى امل�ست�سار
ب�زارة ال�س�ؤون الريا�سية وعدد من �سباط و�سباط �سف
�سرطة عمان ال�سلطانية وق�ات ال�سلطان امل�سلحة واالأجهزة
االمنية والع�سكرية.
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ع ومب
في ختام رائ
خالد صومار يتوج با

72

اأبريل 2013م  -العدد 133

ي وعل
لرال

هر ل

لبلو
يا

مان لرياضة السيارات . .
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احتفالية رائعة وح�صور جماهريي فاق كل
التوقعات يف اخلتام املتميز واملثري لفعاليات
مهرجان عمان لريا�صة ال�صيارات ,اإنها البداية
حل��دث يف م��وق��ع واح���د ا�صتطاعت م��ن خالله
اجلمعية العمانية لل�صيارات اأن توؤكد اأن هوؤلء
ال�صباب لديهم امل��واه��ب والإم��ك��ان��ات ولكنهم
بحاجة اإىل املكان واملوقع الذي ميار�صون فيه
تلك الهواية واإىل التنظيم ال��ذي ي�وؤم��ن لهم
ال�صالمة والأم����ان وال��ن��ج��اح ليخرج مهرجان
ريا�صة ال�صيارات الأول من نوعه على م�صتوى
ال�صلطنة وا�صع ًا الب�صمة على النجاح والتنظيم
الرائع على الرغم من وج��ود بع�س املرافق مل
تكتمل ولكنها ا�صتطاعت اأن تربهن على قدرتها
يف ا�صتقطاب ال�صباب املحب لريا�صة ال�صيارات.
انطلقت اجل�لة االأوىل من بط�لة عمان للراليات
واجل�لة االأوىل من بط�لة عمان للجنراف (الدريفت)
وعر�ش ل�سيارات التحكم عن بعد ومعر�ش ال�سيارات

اخلا�سة بل اإنها احتفالية مبعنى الكلمة ا�ستحقت اأن
تك�ن مهرجانا ريا�سيا رائعا ليت�ج الفائزين باملراكز
االأوىل وذلــك حتت رعاية العميد املهند�ش حممد بن
ع��ش الروا�ش مدير عام املرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية
وبح�س�ر العميد متقاعد �سامل بن علي امل�سكري رئي�ش
جمل�ش اإدارة اجلمعية العمانية لل�سيارات و�سط ح�س�ر
جماهري كبر �سجع الفائزين متمنني اأن تك�ن هناك
احتفاالت وعرو�ش لل�سيارات قادمة يف نف�ش املكان مبقر
نادي عمان لل�سيارات.
حيث ا�ستطاع ال�سائق املخ�سرم و�ساحب اخلربة
الط�يلة يف الراليات البطل خالد �س�مار الزدجايل
ان يك�سب اجلــ�لــة االوىل مــن بط�لة عـمــان للراليات
لعام 2014/2013مع م�ساعده عامر الزدجايل بعد ان
اجتاز جميع املراحل ال�ست يف كل من الر�سيل وامل�سفاة
واملرحلتني اخلا�ستني اللتني جرتا اأم�ش االأول مبقر نادي
عمان لل�سيارات ليحقق زمنا اإجمال ًّيا وقــدره 45.28
دقيقة على الرغم من املناف�سة الق�ية من اأبرز امللحقني
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له وه� ال�سائق حم�د الط�قي وم�ساعده حممد ال�ردي
ليحتل املركز الثاين بزمن ق ــدره 46.37دقيقة وحل
يف املركز الثالث ال�سائق خالد املنجي وم�ساعده �سيف
العي�سري م�سجلني زمنا قدره  47.10دقيقة ويف املركز
الرابع جاء ال�سائق زكريا الع�يف وم�ساعده عي�سى ال�ردي
من فريق ال�هيبي لريا�سة ال�سيارات و�سجل زمنا قدره
 51.08دقيقة ويف املركز اخلام�ش جاء ال�سائق خليل
الــزدجــايل وم�ساعده طه الــزدجــايل بعد اأن حتديا كل
الظروف عندما طار غطاء حمرك �سياراتهما وارتطم
بالزجاج االأمامي لل�سيارة ولكنهم عاجل�ا االأمر �سريع ًا
ليح�سل على املــركــز اخلــامـ�ــش بــزمــن قــدره 51.44
دقيقة ويف املركز ال�ساد�ش جاء ال�سائق ايهاب الزدجايل
وم�ساعده مازن الندابي بزمن قدره  52.25دقيقة ويف
املركز ال�سابع جاء ال�سائق يقظان الرا�سدي وم�ساعده
اأحمد ال�سيباين م�سجلني زمنا قدره  53.02دقيقة ويف
املركز الثامن واالأخــر جــاء ال�سائق في�سل الرا�سدي
وم�ساعده حميد ال�ائلي م�سجلني زمنا قدره �ساعة كاملة.
فيما خرج من ال�سباق ال�سائق االإمــاراتــي املعروف
ال�سيخ عبداهلل القا�سمي ب�سبب العطل الفني الذي طراأ
يف املرحلة ال�ساد�سة وكــان اأحــد اأبــرز امل�ساركني وت�قع
له اجلميع باأنه �سيك�سب اجل�لة االأوىل من رايل عمان
نظر ًا للإمكانات التي تتمتع بها �سيارته والتي تف�ق
قدرات �سيارات جميع امل�ساركني اإىل جانب خروج را�سد
البل��سي من ال�سباق وعــارف الكي�مي و�سعيد املنجي
و�سيف احلارثي وحممد العمري وابراهيم العربي ب�سبب
االأعطال التي حلقت ب�سياراتهم.
لعلوع يفوز بسباق الدريفت

امل�سهد يف اجل�لة االأوىل منبط�لة عمان للجنراف
(الدريفت)كان يف غاية الروعة ب�سبب العرو�ش املبهرة
التي اأمتع بها امل�سارك�ن جماهرهم الكبرة واأظهر
اإمكاناتهم التي يتمتع�ن بها على �سياراتهم اخلا�سة
والتي مل تزود البع�ش منها بتلك ال�س�رة التي ت�سمح باأن
يقدم�ا م�اهبهم الدفينة ،وبعد اأن �ساركت يف الي�م االأول
اأم�ش االأول عدد 39مت�سابق ًا وتاأهل منهم  15مت�سابق ًا
للنهائيات التي جرت اأم�ش وهم نبيل ال�سيباين على �سيارة
ايف�  6ومازن ال�سيباين على �سيارة ميت�س�بي�سي وفي�سل
مراد الرئي�سي على �سيارة ني�سان التيما ووليد حبيب على
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�سيارة ني�سان وفلح الكي�مي على �سيارة ني�سان وراأفت
كلف وحمم�د الهنائي على �سيارة ني�سان التيما وخالد
العامري على �سيارة ني�سان زد اك�ش واأحمد ال�سق�سي
على �سيارة كري�سيدا وحمم�د احلارثي على �سيارة ني�سان
التيما وعلي البل��سي على �سيارة ني�سان �سيلفا ومبارك
امل�سايخي على �سيارة ني�سان �سال�ن وحممد العا�سمي
على �سيارة ني�سان تيدا وعا�سم ال�هيبي على �سيارة
ني�سان زد اك�ش وعارف البل��سي على �سيارة �س�برا ،مت
ت�سفيتهم اإىل  8مت�سابقني وبعد ذلك و�سل العدد اإىل
 5مت�سابقني اأبدع�ا من خلل امل�سارات الع�سرة التي
تناف�س�ا يف عملية الــدوران والدخ�ل على �سرعة عالية
ويف م�سار جانبي اإىل جانب التحكم والقدرة على اجتياز
كل امل�سارات.
وقد ا�ستطاع ال�سائق علي البل��سي امللقب (لعل�ع)
على �سيارة ن�ع ني�سان �سيلفيا اأن يكت�سح اجلميع ويك�سب
املــركــز االول وحــل يف املــركــز ال ـثــاين الـ�ـســائــق حممد
العا�سمي على �سيارة ني�سان زد اأك�ش ويف املركز الثالث
جاء ال�سائق عارف البل��سي على �سيارة ت�ي�تا �س�برا.
واأكد ال�سائق علي البل��سي اإن هذا املهرجان وهذا التجمع
الكبر من اجلماهر يف مقر نادي عمان لل�سيارات �سيء
اأفــرحـنــا جميع ًا و�ساهم يف جــذب ال�سباب بعيد ًا عن
الطرقات العامة واأتاح لهم فر�سة امل�ساهدة واال�ستمتاع
يف اأجــ�اء اآمنة على الرغم من عــدم اكتمال املن�ساآت
ولكننا نطمح يف امل�ستقبل اإىل م�ست�يات وعرو�ش اأف�سل
وح�س�ر جماهري اأكرب من ذلك.
وتابع علي البل��سي امللقب بلعل�ع والذي بالفعل جعل
�سيارته واأ�سل�به يف القيادة اأن يجعل اجلماهر تلعلع
بالهتاف والت�سفيق باأنه اعتاد على مثل هذه امل�سابقات
وا�ستطاع اأن يحقق مراكز متقدمة كانت قبل �سهرين
ح�سل على املركز االأول يف عرو�ش اأيف� واي�س ًا يف بط�لة
رد ب�ل والثالث يف بط�لة االمارات للدريفت التي جرت
يف مر�سى يا�ش باأب�ظبي وغرها من املراكز املتقدمة
يف مثل هذه ال�سباقات التي يع�سقها كثر ًا ووج�د النادي
بهذه التجهيزات �سيك�ن فر�سة جلميع ال�سباب تفريغ
طاقاتهم واإمكاناتهم يف بيئة اآمنة.

Drug Addiction . .
A problem which requires everyone’s attention.

توا�صلوا معنا على اخلط ال�صاخن املجاين

1444

اأو عرب الربيد الألكرتوين:
Dgicid@omantel.net.om

مع تحيات
شرطة عمان السلطانية
w w w. ro p . g ov. o m
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شكر وتقدير

شرطة عمان السلطانية.
الرقم

الدكتور القا�صي باملحكمة العليا-
رئي�س حمكمة ال�صتئناف ب�صاللة

قائد �صرطة حمافظة
ظفار

2012/1/31م

قيادة �صرطة حمافظة
الداخلية

2012/2/19م
2012/2/26م

21

ال�صكر والتقدير يف تاأمني جل�صات املحكمة.

22

ال�صكر على اجلهود التي يقدمها مركز اأزكي يف �صرعة القب�س على
املطلوبني لدى عدالة الق�صاء

رئي�س املحكمة البتدائية
باإزكي

23

ال�صكر على اجلهود املبذولة خالل تنفيذ مترين الب�صاط ال�صحري
مبيدان رماية الطائرات (رملة ال�صحمة ) بولية هيما.

قائد �صالح اجلو ال�صلطاين

مدير عام العمليات
قيادة �صرطة عمان
ال�صلطانية

24

ال�صكر على اجلهود الفعالة يف اإجناح فعاليات (يوم البيئة العماين لعام )2012

وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية

الإدارة العامة للعمليات

2012/2/28م

25

ال�صكر والتقدير على اجلهود يف اإجناح م�صابقة اأدب اخليل
(اخلتامية).

رئي�س اللجنة املكلفة بت�صيري
�صوؤون الحتاد

املقدم اآمر وحدة �صرطة
اخليالة

2012/3/20م

26

ال�صكر على اجلهود الأمنية للوفد امل�صارك واحل�صور يف املنتدى
اخلليجي الثاين حلقوق الإن�صان 2012م

ع�صو جمل�س الدولة ورئي�س
اجلنة الوطنية حلقوق
الإن�صان

معايل الفريق املفت�س
العام لل�صرطة واجلمارك

2012/3/27م

27

ال�صكر على اجلهود يف ترتيب وتنظيم زيارة وزير الأعالم بجمهورية
�صنغافورة

هيئة تقنية املعلومات

مدير عام العمليات

2012/3/27م

28

ال�صكر على اجلهود الأمنية التي تقدمة �صرطة عمان ال�صلطانية
بالتعاون مع قيادة حر�س احلدود

قائد اجلي�س ال�صلطاين
العماين

قائد �صرطة حمافظة
الظاهرة

2012/5/7م

29

ال�صكر على ح�صن ال�صتقبال وكرم ال�صيافة يف حفل تخريج الدفعة
ال�صابعة والأربعني من ف�صائل ال�صرطة امل�صتجدين

قيادة �صالح اجلو ال�صلطاين
العماين

قائد اأكادميية ال�صلطان
قابو�س لعلوم ال�صرطة

2012/5/16م

30

ال�صكر على امل�صاركة القيمة يف اأعمال الجتماع الثاين ع�صر للجنة
الع�صكرية العمانية الأمريكية الذي انعقد بوا�صنطن

وزارة الدفاع

قائد �صرطة خفر
ال�صواحل

2012/6/5م

ال�صكر والتقدير على اجلهود التي بذلت يف املو�صم الريا�صي
2012/2011

الحتاد العماين لكرة
القدم

املفت�س العام لل�صرطة
واجلمارك

2012/6/25م

31
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تاريخ الر�صالة
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الرقم

مو�صوع الر�صالة

اجلهة املر�صلة

املر�صل اإليه

تاريخ الر�صالة

32

ال�صكر والتقدير على اجلهود لتنظيم برنامج تنمية املهارات الإدارية
لرجل ال�صرطة

املعهد الوطني العماين
للتدريب

قيادة �صرطة حمافظة
�صمال الباطنة

2012/6/30م

33

ال�صكر والتقدير على التعاون يف فعاليات الدائرة مبركز حتا مبنا�صبة
اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

جمارك دبي

اإدارة منفذ الوجاجة
الربي

2012/7/14م

34

ال�صكر على التعاون املثمر الذي قدمته القيادة يف 22يوليو

نائب وايل �صنا�س

قيادة �صرطة حمافظة
�صمال الباطنة

2012/8/7م

35

ال�صكر والتقدير على اجلهود التي بذلت يف مهرجان �صاللة
ال�صياحي2012م

بلدية ظفار

قائد �صرطة حمافظة
ظفار

2012/9/17م

36

ال�صكر والتقدير على التعاون يف تاأمني املحكمة حال انعقاد اجلل�صة
املخ�ص�صة لق�صية القتل

حمكمة ال�صتئناف مكتب
الرئي�س ب�صاللة

قائد �صرطة حمافظة
ظفار

2012/9/24م

37

ال�صكر والتقدير على ح�صن ال�صيافة التي تلقاها ال�صرب الياباين عند
زيارته مليناء �صاللة

قائد �صرب التدريب الياباين
التابع للقوات البحرية
اليابانية املوؤرخة

قيادة �صرطة حمافظة
ظفار

2012/10/1م

38
39
40

ال�صكر على التعاون امللمو�س يف اإجناح فعالية مهرجان الأدب والفن
الربع ل�صباب جمل�س التعاون اخلليجي وامللتقى الأدبي الثامن ع�صر
ل�صباب ال�صلطنة
ال�صكر على اجلهود املبذولة يف منفذ الوجاجة احلدودي لت�صهيل
معايل الفريق املفت�س
وزارة الدفاع  -قيادة البحرية
اإجراءات عبور املواد واملعدات التابعة لإحد اأ�صطول البحرية
العام لل�صرطة واجلمارك
ال�صلطانية العمانية
ال�صلطانية العمانية
العقيد/اأحمد بن �صلطان
ال�صكر على التعاون الناجح يف ندوة ال�صالمة املرورية التي عقدت العقيد الركن طيار/م�صلم بن
النبهاين م�صاعد مدير
م�صعود بن اأحمد العوائد
بالقاعدة بتاريخ16اأكتوبر 2012م
عام املرور
وزارة الرتاث والثقافة

قيادة حمافظة جنوب
ال�صرقية

2012/10/3م
2012/10/9م
2012/11/4م

41

ال�صكر والتقدير على اجلهود املبذولة يف احلملة التفتي�صية التي مت
تنفيذها يف حمافظة م�صندم

وزير القوى العاملة/عبد اهلل
بن نا�صر البكري

معايل الفريق املفت�س
العام لل�صرطة واجلمارك

2012/11/18م

42

ال�صكر على اجلهود املبذولة يف �صبيل التغطية الأمنية مبنا�صبة العيد
الوطني الثاين والأربعني املجيد2012م

�صاحب ال�صمو ال�صيد/هيثم
بن طارق اآل �صعيد رئي�س
اللجنة العليا لالحتفالت
بالعيد الوطني

معايل الفريق املفت�س
العام لل�صرطة واجلمارك

2012/12/8م
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الواحة

واحة القراء

اإعداد الرقيب
اأ�شيلة بنت مرهون العامرية
اإدارة العالقات العامة

الملك الحائر

كان اأحـ ــد املـلـوك القـدماء �شـميـنا كثـري ال�شـحم واللحـم
يـعـ ــاين االأمر ّي ــن من زيادة وزن ــه فجـم ــع احلـكمـاء لكي
يجـ ــدوا ل ــه حـ ــال ملـ�شـكلت ــه ويخـفـفـ ــوا عن ــه قلـي ـ ًـال م ــن
�شحمه  .لكن مل ي�شتـطيـعوا .
فجـاء رجـل عاقل لبـيـب متـطبـب .ـ
فـقـال له املـلـك عاجلـني ولك الغـنى .ـ
ق ــال  :اأ�شـل ــح اهلل املـل ــك اأن ــا طبـيـ ــب منـج ــم دعني حتى
اأنظـر الليـلة يف طالعـك الأرى اأي دواء يوافـقه .ـ
فلمـا اأ�شـبـح قال  :اأيهـا املـلك االأمــان .ـ
فلـما اأمنـه قال  :راأيت طالعـك يـدل على اأنه مل يـبق من
عمـرك غـري �شـهر واحـد فاإن اإخـرتت عاجلـتك واإن اأردت
التاأك ــد من �شدق كالم ــي فاحبـ�شـنـي عنـ ــدك  ،فاإن كان
لقويل حقـيـقة فـخل عني  ،واإال فاقـت�س مني .ـ
فـحبـ�ش ــه  ...ث ــم اأحتـجب امللك عن النا� ــس وخـال وحـده
مغـتمـ ــا  ...فكلم ــا ان�شل ــخ ي ــوم اإزداد همـ ــا وغمـ ــا حت ــى
ه ــزل وخ ــف حلـمه وم�ش ــى لذلك ثماأن وع�ش ــرون يوما
واأخرجه  ..فقـال ماترى ؟
فق ــال املـتطـبـ ــب  :اأعـ ــز اهلل املـلـك اأنا اأه ــون على اهلل من
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اأن اأعل ــم الغـي ــب ،واهلل اإين ال اأعل ــم عمـ ــري فكـي ــف اأعلم
عمـ ــرك !! ولك ــن مل يكن عنـ ــدي دواء اإال الغـم فلم اأقدر
اأجل ــب اإلي ــك الغـ ــم اإال بهـ ــذه احلـيـل ــة فـ ـاإن الغـ ــم يذيب
ال�شـحم .ـ
فاأج ــازه املل ــك عل ــى ذل ــك واأح�شـن اإلي ــه غاي ــة االإح�شان
وذاق امللك حالوة الفـرح بعـد مـرارة الغـم
أقوال شعرية

لهم يا اأميم ـ ـ ـ ـ ُة نا�شبِ
كليني ٍ
وليــلٍ اأقا�شيـ ــه بطئ الكواكب
تطاول حتى قلت لي�س مبنق�س
ولي�س الذي يرعى النجوم باآيب

(النابغه الذبياين)

واين الم�شي الهم عند احت�شاره
بعوجاء مرقالٍ تروح وتغتدي
اأمون كال ـ ـ ــواح االران ن�شاأتها
على الحبٍ كاأنه ظهر برجد

(طرفة بن العبد)

وقد اغتدي والطري يف وكناتها
مبنجرد قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االوابد هيكل
مكر مفر مقب ـ ـ ـ ــل مدبر معاً
كجلمود �شخر حطه ال�شيل من عل

(اإمروؤ القي�س)

•اأول من خطب على املنرب من االأنبياء هو اإبراهيم
عليه ال�شالم.
•اأول من قاتل بال�شيف هو اإبراهيم اخلليل عليه
ال�شالم.

حكم :

•ال ي�شتطيع اأح ٌد ركوب ظهرك ...اإال اإذا كنتَ
منحن ًيا.
•ال جتادل االأحمق ...فقد يخطئ النا�س يف التفريق
بينكما.
•من جار على �شباه ...جا َرتْ عليه �شيخوخته.
•اأن تكون فردًا يف جماعة االأ�شود ...خري لك من اأن
تكون قائدًا للنعاج.

نصائح صحية :

•دع القهوة تربد:ال ت�شرب
القهوة او اي �شراب �شاخن،
فقد يزيد هذا من خطر
اال�شابة ب�شرطان الفم اأو
املرئ.
•مـ�ـشــغ ال ـع ـل ـكــة (ال ـل ـبــان)
ب ـ ــني ال ــوجـ ـب ــات:مـ ـ�ـ ـش ــغ
العلكة اخلالية من ال�شكر
بعد الطعام ملدة ن�شف �شاعة
وذل ــك للتخفيف مــن اعــرا�ــس
حمو�شة املعده.
•االكثار من تناول االع�شاب:تناول االع�شاب
الطبيعية بني الوجبات ت�شاعد على اله�شم
وتخل�س اجل�شم من ال�شموم وال�شوائب.

أصوات :

•البومة :نعيق.
•الثعبان:فحيح.
•الثعلب�:شباح.
•الدب:قهقاع.
•الغزال� :شليل.

أوائل في التاريخ اإلسالمي :

•اأول من �شمي اأحمد هو ر�شول اهلل ومل ي�شم اأحمد
قبله.
•اأول من اأظهر الفقه يف م�شر هو يزيد بن اأبي
حبيب.
•اأول من اآمن بعي�شى عليه ال�شالم هم احلواريون..
•اأول من اأ�شلم من العرب بعد االأن�شار اأهل اليمن
وعبد القي�س اأهل البحرين..

المسابقة رقم (  ) 33العدد 133
شروط المسابقة :

.1
.2
.3
.4

ال يـقــل عـمـر املتـ�شـ ـ ـ ـ ـ ــابق عن � 15ش ـ ـنــة.
ال تقبل اإال الق�ش ـ ــائم االأ�شليـ ــة للم�شابقـ ــة.
ميكن للم�شرتك اأن ي�شرتك باأكر من ق�شيمة.
تبعث الق�شائم اإىل بريد املجلة اأو يتم ت�شليمها باليد
اإىل اإدارة حترير جملة العني ال�شاهرة باإدارة العالقات
الـعــامـة /القي ــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـق ــرم.

إجابتا المسابقة رقم ( )32للعدد رقم  132هما:

.1
.2

( )7اأيام من تاريخ �شدوره مامل ي�شدر اأذن جديد.
تاأمني ل�شالح الغري.

.1
.2

�شليمان بن �شامل احلارثي.
عائ�شة بنت حممد بن نا�شر ال�شلطي.

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:

سؤاال المسابقة:

-1ماهو �شعار اأ�شبوع املرور لدول جمل�س التعاون 2012؟

أ .احذر اأخطاء االأخرين.
ب .يف اإنتباهك ال�شالمة.
ج .لنعمل معاً للحد من احلوادث املرورية.

-2من �شاحب كتاب (طوق احلمامة)؟

أ .ابن كثري.
ب .ابن حزم االأندل�شي.
ج .جربان خليل جربان.

ق�شيمة االإ�شرتاك يف امل�شابقة رقم  33العدد 133
االإجابات :
اال�سـ ـ ـ ــم ......................................................................................................................:
العن ـ ــ�ان ......................................................................................................................:
الهـ ـ ــاتف ......................................................................................................................:
......................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�شور اإىل مكتب جملة العني ال�شاهرة
باإدارة العالقات العامة /القيادة العامة لل�شرطة بالقرم  -ال�شتالم جوائزهم )
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حتى نلتقي

قبل اأيام قلئل تابعنا عن كثب باك�رة اأن�سطة اجلمعية
العماني ــة ال�سيارات ممثل ــة يف يف اأول مهرجان من ن�عه
(مهرج��ان عمان الأول لريا�صة ال�صيارات) والذي
احت�سن العديد من فعاليات ريا�سة املحركات حيث فتح
املج ــال اأمام ه�اة وحمبي هذا الن�ع من الريا�سة الإظهار
اإبداعاته ــم ومهاراتهم وم�ساركاته ــم خا�سة فئة ال�سباب
و�سط ح�س�ر جماهري كثيف ،وتغطية اإعلمية وا�سعة.
طف ــرة كبرة ،ونقلة ن�عية غر م�سب�قة �سهدها نادي
عم ــان لل�سيارات خلل فرتة اإقامة املهرجان ،والذي غر
ملمح م�ستقبل ريا�سة املح ــركات يف ال�سلطنة ،فبعد اأن
كان ال�سب ــاب العا�س ــق لهذا الن�ع م ــن الريا�سة يلجاأ اإىل
العديد من الدول ملمار�سة ه�ايتهم وحبهم و�سغفهم بهذه
الريا�س ــة ،اإذا بهم ي�سهدون اإقامة هذا املهرجان يف قلب
العا�سمة م�سقط حيث اأن�سئت حلبات خم�س�سة ملمار�سة
تلك الريا�سة حتى يت�سنى لهم ممار�سة ريا�سة ال�سيارات
يف ج� اآمن ،وباأيدي مدربة وم�ؤهلة ،وذات خربة وا�سعة.
واجلمعي ــة العماني ــة لل�سي ــارات ه ــي اجله ــة املخ�لة
بتمثي ــل االحتادات الدولي ــة لريا�سة ال�سي ــارات مبا فيها
ال�سياح ــة والنق ــل ،وه ــي اجلهة املعني ــة بـ ـاإدارة وتنظيم
وت�سريع كل ما يخ�ش ريا�سة املحركات والنقل الربي.
وم ــن �سم ــن االأه ــداف الرئي�سي ــة الإن�س ــاء اجلمعية
العماني ــة لل�سيارات تعري ــف ال�سباب بريا�س ــة ال�سيارات
املختلف ــة وكيفية ممار�سته ــا بطريقة اآمن ــة والتجهيزات
الت ــي حتتاجها املركب ــة وال�سائق يف ما يتعل ــق بال�سلمة،
فاحللب ــات امل�ج ــ�دة يف اجلمعي ــة اأن�سئ ــت وف ــق اأعل ــى
امل�ا�سف ــات العاملية وال�س ــروط القيا�سي ــة املعم�ل بها يف
االحتاد الدويل لل�سيارات (.)FIA
اأعزائ ــي الق ــراء ..ناأم ــل جميعـ ـ ًا اأن تتاأ�س ــل ثقاف ــة
اال�ستخ ــدام االآم ــن للمركب ــات يف ال�سلطن ــة فالط ــرق
الرئي�سي ــة والفرعي ــة مل ت��س ــع اإال لل�ستخ ــدام الي�مي،
وق�س ــاء احل�ائ ــج ،والتنق ــل ومل تن�سـ ـاأ ملمار�س ــة اأي ن ــ�ع
م ــن اال�ستخدام ــات التي يق�م بها جمم�ع ــة من ال�سباب

النقيب/هالل بن حممد احلرا�شي
مدير التحرير
املته ــ�ر اإن جاز التعبر ،فاأماك ــن اإقامة هذه االأن�سطة قد
اأ�سرع ــت وفتحت اأب�ابها لتنظيم هذه الريا�سة وت�سريعها
وباأعلى معاير ال�سلمة واال�ستخدام االآمن حتى ي�سمن�ا
�سلمتهم و�سلمة االآخرين.
ك ــم نتمنى م ــن اإخ�انن ــا ال�سب ــاب اأن يدرك ــ�ا اأهمية
احلفاظ على االأرواح و�سلمة م�ستخدمي الطرق وامل�ساة،
فا�ستخ ــدام تلك املركب ــات باالأ�سل ــ�ب والطريقة التي مل
ت�سن ــع م ــن اأجلها متث ــل خط ــ�رة بالغة عل ــى �سلمتهم
و�سلمة االآخرين.
وبع ــد االنته ــاء م ــن اأوىل احللب ــات حلب ــة ال�سيارات
ال�سغ ــرة ( اجل ــ�كارت) يت�ا�س ــل العم ــل للنتهاء من
العديد من املن�ساآت االأخرى مثل حلبة اجنراف ال�سيارات،
وحلب ــة االنطلق ــة ( دراج ري� ــش ) ول ــن يقت�س ــر ن�ساط
النادي عل ــى ريا�سة املحركات فح�س ــب واإمنا �سيحت�سن
العديد من االأن�سط ــة االأخرى حيث �سيك�ن ملتقى العائلة
خلل الفرتة القريبة القادمة باإذن اهلل..
ماج�ستر يف اإدارة اجل�دة ال�ساملة.

