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انتهى خريف �ص��الة بفعاليات��ه املتنوعة وبزواره الُعمانيني واأبن��اء دول جمل�س التعاون 

وغريهم من الأجانب املقيمني والزائرين.

لق��د كان جله��از ال�ص��رطة دورًا هامًا يف تاأمني هذا املو�ص��م من اأية حوادث �ص��ري وغريها من  

الأعم��ال اأو املخالف��ات غري  احل�صارية مما يقلق الراح��ة اأو ال�صامة اأو الطماأنينة، يف جميع 

ارجاء ال�صلطنة ب�صكل عام ويف حمافظة ظفار ب�صكل خا�س.

لق��د كان لت�صهي��ل ان�صيابي��ة واإج��راءات حرك��ة امل�صافري��ن يف املناف��ذ اجلوي��ة والربي��ة 

بالإ�صاف��ة لنت�صار دوريات ال�صرطة يف ال�صوارع املوؤدي��ة اإىل حمافظة ظفار دورًا هامًا �صاهم 

ب�ص��كل كبري يف اإجناح هذا املو�صم ال�صياحي مب��ا يحمله من قيمة م�صافة على حركة التنمية 

القت�صادي��ة وال�صياحية يف الباد بالإ�صافة اإىل تعريف ال�صواح بالرتاث واحل�صارة والإرث 

الثقايف واملقومات ال�صياحية لهذا الوطن ال�صامخ.

حيث انت�صرت مركبات الإ�صعاف على ال�صارع املتجهه اإىل �صالة بالإ�صافة اإىل طائرة اإنقاذ 

عمودي��ة و�صعت على اأهبة ال�صتعداد، وا�صتجاب��ت للعديد من احلالت بنقل امل�صابني جراء 

ح��وادث ال�صري اإىل امل�صت�صفي��ات واملراكز ال�صحية كاأحد املظاهر للبعد الإن�صاين لل�ص�رطة يف 

خدمة عابري هذا الطريق احليوي من املواطنني واأ�صرهم وغريهم.

اأم��ا الآن وقد ع��اد الطلبة اإىل جامعاتهم وكلياتهم ومدرا�صه��م واأنتظم موظفي القطاعني 

الع��ام واخلا���س يف اأعمالهم، فقد بداأت الط��رق العامة يف الزدحام واأ�صبح��ت هنالك كثافة 

يف حرك��ة املركب��ات، فاإنن��ا ناأم��ل ب��اإذن اهلل تع��اىل اأن تق��ل احل��وادث و�صحاياه��ا، حيث اأن 

الآلي��ات امل�صتجدة الت��ي قام بها جهاز ال�ص�رطة يف جمال ال�صبط املروري، والتوعية املرورية 

عل��ى خمتلف الأ�صعدة ،وازدي��اد انت�صار دوريات املرور ونقاط الإ�صع��اف ، كرتكيب الرادارات 

اجلدي��دة، وال�صواخ�س التي تّوجه ال�صاحنات بالتزام اخلط الأمين وحتديد �صرعاتها باأقل 

من 20 كم/ال�صاعة عن باقي املركبات الأمر الذي اأدى اإىل انخفا�س وفيات احلوادث بن�صبة 

ت�ص��ل اإىل 9% خال الن�ص��ف الأول من هذا العام 2013م مقارنة بوفي��ات العام املا�صي ،وهي 

نتائج ت�صرح ال�صدر وتب�ص�ر باملزيد من الثمار للحد من ظاهرة احلوادث املرورية.

ختام��ًا، ن�ص��ال اهلل الأمن وال�صامة واأن ُيجنب اأبناء هذا الوطن، خا�صة فئة ال�صباب  على 

اعتب��ار اأنه��ا الفئة الأك��ر ارتكابا للحوادث  مب��ا ميثلونه من دعامة اأ�صا�صي��ة يف حركة بناء 

وطنن��ا الغ��ايل ُعم��ان، وندعوه ج��ل وعا اأن يدمي عل��ى الوطن نعمه الت��ي ل حت�صى ول تّعد 

واأهمها نعّمة الأمن، ) وما ذلك على اهلل بعزيز (.

رئي�س هيئة التحرير



االشتراكات السنوية:
- لل�زارات والـم�ؤ�س�سات:3 رياالت ُعمانية.

- للأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد:2 ريــــال ُعمـــاين.
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القراء األعزاء

ه�ذه دع��وة لل�م�ص��اركة م�ع�ن��ا

والإدلء ب�اآرائ�كم يف الق��صايا التي ته�م ال�مجتم�ع.

كم�������ا نرحب بكت��اب��ات��كم، ون�ص��ع��ى للمزي�����د من

التوا�ص��ل م�ع�كم من خ���������ال �صفح�ات ال�م�ج�ل��ة.

للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين
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ضيـوف . .

وقد جرى خالل تلك املقابالت ا�ستعرا�ض وجهات النظر يف عدد من االأمور ذات االهتمام امل�سرتك و�سبل تعزيز 

التعاون ال�سرطي، ح�سر تلك املقابالت عدد من �سباط �سرطة ُعمان ال�سلطانية.

بتاريخ 2013/6/25م، ا�ســـتقبل الل�اء / �سليمان بن 

حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك 

لل�ســـ�ؤون االإدارية واملالية بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم 

)العميد/حم�د اإ�سماعيل ال�سيـــخ وكيل م�سلحة االأح�ال 

اليمنيـــة  باجلــــمه�ريـــة  املـــدين  وال�ســــــــجـــل  املدنيــــــــة 

ال�سقيقـــة وال�فـــــــد املرافــــــق لـــه الـــذي زار ال�سلطنـــة( 

للطـــلع علـــى اأعمـــال االإدارة العامـــة للأحـــ�ال املدنية 

ب�سرطة ُعمان ال�سلطانية.

بتاريخ 2013/9/9م ا�ستقبل معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك مبقر القيادة 

العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة/جريتا�سي ه�لتز �سفرية ال�اليات املتحدة االمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة. 
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بتاريخ 2013/7/3م، احتفلت �سرطة ُعمان ال�سلطانية 

بتد�ســـني البطاقة املدنيـــة يف ن�سختها الثانيـــة للم�اطنني 

واملقيمـــني حتت رعاية �سعادة/طلل بن �سليمان الرحبي 

نائـــب اأمـــني عـــام املجل�ـــش االأعلـــى للتخطيـــط، بح�س�ر 

الل�اء/�سليمان بـــن حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام 

لل�سرطـــة واجلمارك لل�س�ؤون االإداريـــة واملالية، وعدد من 

كبار �سباط �سرطة ُعمان ال�سلطانية.

يف بداية احلفل األقى املقدم / علي بن �سيف املرب�عي 

مدير عـــام االأح�ال املدنية بال�كالة كلمة حتدث فيها عن 

ن�ســـاأة االإدارة العامة للأح�ال املدنية عام 1999م، لتك�ن 

مرجعـــًا وطنيًا لبيانـــات ال�قائع املدنيـــة يف �سبيل التنمية 

ال�ساملة على اأر�ش ال�طن، من خلل اإن�ساء نظام متكامل 

لل�سجل املدين ت�سجل فيه كافة املعل�مات املتعلقة بال�قائع 

املدنيـــة للم�اطنـــني واملقيمني علـــى حد �ســـ�اء، واإ�سدار 

ال�ثائـــق ال�سخ�سية لهـــم، لي�سبح بذلـــك ال�سجل املدين 

رافدًا للبيانات امل�ستفاد منها يف اأغرا�ش درا�سة احلاالت 

االجتماعية وال�سحيـــة وعمليات التخطيـــط والدرا�سات 

التـــي تتطلبها امل�ساريع احلك�ميـــة امل�ستقبلية التي ت�ستند 

اإىل اإح�سائيات وتقارير حمدثة وف�رية.

واأ�ســـار املقدم/علـــي املرب�عـــي اإىل اأن االإدارة العامة 

للأح�ال املدنية حتت�ي حاليًا على اأحدث التقنيات الفنية 

واالأجهـــزة املتط�رة ذات مقايي�ـــش ومعايري عالية اجل�دة 

والدقة، ونتيجـــة لذلك اأ�سبحت القـــ�ى الب�سرية العاملة 

بـــاإدارة االأح�ال املدنية اأكرث اإنتاجيـــة وقدرة على حتقيق 

ر�سا امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها االإدارة.

تدشن البطاقــة المدنيــة
في نسختها الثانيـة
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 بتاريـــخ 2 ي�ليـــ� 2013م، �سهـــد ميـــدان اال�ستعرا�ش 

الع�سكـــري باأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ش لعلـــ�م ال�سرطة 

مرا�ســـم تخريج الدفعة الثلثني مـــن ال�سباط الدار�سني 

بكليـــة ال�سرطـــة و الدفعة الثانية واخلم�ســـني من ف�سائل  

ال�سرطة امل�ستجدين وف�سيـــل من جمندي �س�ؤون البلط 

ال�سلطـــاين، حتـــت رعاية اللـــ�اء الركن/مطـــر بن �سامل 

البل��سي قائد اجلي�ش ال�سلطاين الُعماين .

ح�سر حفل التخريج الل�اء �سليمان بن حممد احلارثي 

م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك لل�س�ؤون االإدارية 

واملالية والل�اء حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش 

العـــام لل�سرطة واجلمارك للعمليـــات، وال�سيخ حمم�د بن 

را�ســـد ال�سعدي نائـــب وايل نزوى بنيابـــة اجلبل االأخ�سر 

وعـــدد من  قـــادة و�سباط االأجهـــزة الع�سكريـــة واالأمنية 

ومديـــري امل�سالـــح احلك�ميـــة واأولياء اأمـــ�ر اخلريجني 

والطاقم االإ�سرايف والتدريبي ومرتب االأكادميية.

اللواء الركن قائد الجيش السلطاني الُعماني
 يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط 

الدارسين بكلية الشرطة ومجموعة من فصائل 
الشرطة المستجدين 

وعلى هام�ش التخريج الذي �سهده ميدان اال�ستعرا�ش 

باأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م ال�سرطـــة لعدد من 

ال�سبـــاط الدار�ســـني وجمم�عـــة مـــن ف�سائـــل ال�سرطة 

امل�ستجدين رعى اللـــ�اء �سليمان بن حممد احلارثي حفل 

تكـــرمي اأوائـــل ال�سبـــاط اخلريجـــني وت�سليـــم ال�سهادات 

الدرا�سية لدفعة الدار�سني اجلامعيني الثلثني. 
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بتاريـــخ  28/ 8 /2013م �سهـــد ميـــدان اال�ستعرا�ش 

الع�سكـــري باأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ش لعلـــ�م ال�سرطة 

مرا�ســـم تخريـــــــج الدفعـــة الثـــــــــالثـــة واخلم�ســـني مـــن 

ف�سائـــل  ال�سرطة امل�ستجدين وعـــدد  من جمندي �س�ؤون 

البـــلط الـ�ســــــلطـــاين، وذلـــك  حتـــت رعـــــايـــة الل�اء/ 

حمـــد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك للعمليات  ..

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة والخمسين
من فصائل الشرطة المستجدين
وعدد من مجندي شؤون البالط السلطاني

بداأت وقائع االحتفال باأداء التحية الع�سكرية ) �صام 

قف ( وعزفت م��سيقى ال�سرطة �سلم القادة لل�اء راعي 

احلفـــل، ثم تقـــدم قائد الطابـــ�ر م�ستاأذنا اإيـــاه  بتفتي�ش 

ال�ســـف االأمامـــي مـــن الطابـــ�ر ، ثـــم مـــّر الطابـــ�ر يف 

ا�ستعرا�ش ع�سكري بامل�سري البطي.

بعد ذلك قـــام الل�اء م�ساعد املفت�ـــش العام للعمليات 

بت�سليم ج�ائـــز االإجادة الأوائل اخلريجني ، ثم األقى كلمة 

اأعـــرب  فيها  عن �سروره البالغ  برعاية حفل تخريج هذه 

الك�كبة، بعد اأن اجتازوا فرتة التدريب املقررة  واأ�سبح�ا 

م�ؤهلـــني  مل�ساركـــة اإخ�انهـــم يف اأداء ال�اجـــب ال�طنـــي 

املقد�ـــش ، وحلمايـــة منجـــزات النه�سة املباركـــة بقيادة 

ح�ســـرة �ساحـــب اجلللـــة ال�سلطـــان قاب��ش بـــن �سعيد 

املعظم القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه ..

واختتم الل�اء راعي احلفـــل كلمته باالإ�سادة باجله�د 

املخل�سة  التـــي تبذلها اأكادميية ال�سلطـــان قاب��ش لعل�م 

ال�سرطـــة ومراكـــز التدريـــب ب�سرطة ُعمـــان ال�سلطانية ، 

وخ�ش بالثنـــاء والتقدير العقيد قائـــد االأكادميية وقادة  

الت�سكيـــلت امل�سرفـــة علـــى العمليـــة  التدريبيـــة، وكافة 

ال�سباط واملحا�سرين واملدربني الذين �ساهم�ا يف اإعداد 

وتدريب اأف�اج ال�سرطة املتخرجة .

عقـــب ذلـــك اأدى اخلريجـــ�ن ن�سيـــد �سرطـــة ُعمـــان 

ال�سلطانيـــة ) حمـــاة احلق ( ثم رددوا ق�ســـم ال�الء ونداء 

التاأييـــد ، وبعـــد اأداء التحيـــة الع�سكرية لراعـــي املنا�سبة 

ا�ستاأذنـــه قائد الطابـــ�ر ملغادرة الطاب�ر ميـــدان العر�ش 

اإيذانًا بانتهاء مرا�سم التخريج.

كم��ا قام الل�اء / حمد بـــن �سليمان احلامتي م�ساعد 

املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك بتد�سني برنامج املعرفة 

اخلا�ـــش مبكتبة جممع البحـــ�ث والدرا�ســـات باأكادميية 

ال�سلطان قاب��ـــش لعل�م ال�سرطة الـــذي قامت بت�سميمه 

�سركة عرب اخلليج لتقنية املعل�مات، حيث يعمل الربنامج 

كمت�سفح لعناوين الكتب والدوريات والدرا�سات واملراجع 

امل�ج�دة يف املكتبة ، وي�سهل من طرق البحث واالإعارة ..
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ُعمـــان  �سرطـــة  احتفلـــت  /2013م   9/  26 بتاريـــخ 

ال�سلطانية على ميـــدان اال�ستعرا�ش الع�سكري باأكادميية 

ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطـــة بتخريج الدفعة الرابعة 

واخلم�ســـني من ف�سائـــل ال�سرطة امل�ستجديـــن وال�سرطة 

الن�سائيـــة حتـــت رعاية اللـــ�اء الركن/حماد بـــن مبارك 

بـــن اأحمد امل�سيخي اأمني عام ال�ســـ�ؤون الع�سكرية باملكتب 

ال�سلطـــاين، وبح�س�ر الل�اء/حمد بـــن �سليمان احلامتي 

م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات، وعدد 

من قادة االأجهزة الع�سكرية واالأمنية، وروؤ�ساء امل�ؤ�س�سات 

التعليمية مبحافظة الداخلية.

اللواء الركن . .
أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني

يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة والخمسين من 
فصائل الشرطة المستجدين والشرطة النسائية

بـــداأت وقائع االحتفال باأداء التحية الع�سكرية ) �صام 

ق��ف ( لراعي املنا�سبة، ثم تقدم قائـــد الطاب�ر م�ستاأذنا 

اإياه بتفتي�ش ال�ســـف االأمامي من الطاب�ر ، ثم مّر طاب�ر 

اخلريجـــني مـــن اأمـــام املن�ســـة الرئي�سيـــة يف ا�ستعرا�ش 

ع�سكـــري بامل�ســـري البطئ . بعـــد ذلك قـــام راعي احلفل 

بت�سليم ج�ائز االإجادة الأوائل اخلريجني .

ويف ختام احلفل اأثنى الل�اء الركن اأمني عام ال�س�ؤون 

الع�سكرية باملكتـــب ال�سلطاين على اجله�د املخل�سة التي 

تبذلها اأكادميية ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة ومراكز 

التدريب بقيادة �سرطة املهام اخلا�سة وقيادة �سرطة اأمن 

من�ســـاآت النفط والغـــاز يف �سبيل اإعـــداد وتاأهيل منت�سبي 

�سرطة ُعمان ال�سلطانية .

عقـــب ذلـــك اأدى اخلريجـــ�ن ن�سيـــد �سرطـــة ُعمـــان 

ال�سلطانيـــة ) حماة احل��ق ( ثم رددوا ق�سم ال�الء وهتف�ا 

ثلثـــًا بحياة جللـــة ال�سلطان املعظم، وبعـــد اأداء التحية 

الع�سكريـــة لراعي املنا�سبة ا�ستاأذنه قائد الطاب�ر ملغادرة 

الطاب�ر ميدان العر�ش اإيذانًا بانتهاء مرا�سم التخريج.
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ُعمـــان  �سرطـــة  احتفلـــت  2013/7/24م،  بتاريـــخ 

ال�سلطانية بتد�ســــني دفعة من الدراجات النارية اجلديدة 

حتـــت رعايـــة اللـــ�اء/ �سليمـــــــــان بـــن حممـــد احلــارثي 

م�ساعـــد املفــــــت�ـــش العام لل�سرطـــة والــجمـــارك لل�س�ؤون 

االإدارية واملالية.

بداأ احلفـــل با�ستعرا�ش ال�ســـف االأمامي للدراجات، 

ثـــم انطلق طابـــ�ر الدراجات من �ساحـــة العر�ش بالقرب 

من دوار فندق ق�سر الب�ستـــان اإىل االإدارة العامة للمرور 

بال�سيـــب مـــرورًا مبنطقة �ســـداب والقرم ومن ثـــم �سارع 

ال�سلطـــان قاب��ش حتـــى حديقة الن�سيم العامـــة، والع�دة 

للإدارة العامة للمرور  .

اجلديـــر بالذكـــر اأن �سرطـــة ُعمـــان ال�سلطانية تعمل 

حاليا على تنفيذ العديد مـــن االإجراءات ملراقبة احلركة 

تحتفل بتدشين دفعة من الدراجات النارية للمراقبة المرورية 

املروريـــة بهدف احلد من احلـــ�ادث املرورية من �سمنها 

م�ساعفـــة الت�عية املرورية وزيـــادة اأعداد رجال ال�سرطة 

على الطرق، وت�جيه ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق.

عقـــد بتاريخ  3 / 6 / 2013م، بقاعة االجتماعات يف 

القيادة العامة لل�سرطـــة يف القرم االجتماع الثاين للجنة 

الرئي�سية مل�سابقة ال�سلمة املرورية .

 تراأ�ـــش االجتمـــاع الل�اء/حمد بـــن �سليمان احلامتي 

م�ساعـــد املفت�ش العـــام لل�سرطـــة واجلـــمـــارك للعمليات 

رئي�ـــش اللجـــــنـــة الرئي�سيـــة مل�سابقـــة ال�سلمـــة املرورية 

بح�س�ر االأع�ساء.

ناق�ش االجتماع اآلية تقييم م�ساركات ال�اليات الفائزة 

على م�ست�ى املحافظات وتقارير روؤ�ساء فرق التقييم ح�ل 

ما ت��سل�ا اإليـــه مع اأع�ساء الفرق وت�سميم درع ال�سلمة 

املرورية و�سهادات التقدير وج�ائز امل�سابقة .

اجلديـــر بالذكر اأن هـــذه امل�سابقة تهـــدف اإىل تعزيز 

�سبل ال�سلمة املرورية  للحد من ح�ادث املرور، واإ�سراك 

اجلهـــات احلك�ميـــة واخلا�سة واأفـــراد املجتمـــع للتعاون 

والعمل على ن�سر ال�عى املروري، وحث امل�ؤ�س�سات االأهلية 

والقطاع اخلا�ش على تدريب وتاأهيل م�ستخدمي الطريق 

وتنفيـــذ م�سروعـــات تخـــدم ال�سلمـــة املروريـــة وبرامج 

الت�عية، وكذلك اإبـــراز اجله�د املبذولة من قبل اجلهات 

احلك�مية وامل�ؤ�س�ســـات االأهلية واخلا�سة ودور االأفراد يف 

احلد من ح�ادث املرور.  

اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية تعقد اجتماعها الثاني
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مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
يشارك في اجتماعين  لوكالء وزارات الداخلية

بدول المجلس 

تراأ�ش الل�اء/حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد 

املفت�ـــش العام لل�سرطة واجلمـــارك للعمليات بتاريخ 

2013/7/4م وفـــد ال�سلطنـــة امل�ســـارك يف اجتمـــاع 

الأ�سحـــاب ال�سعـــادة وكلء وزارات الداخليـــة بدول 

جمل�ـــش التعاون لدول اخلليـــج العربية الذي عقد يف 

مدينة الريا�ش.

املدرجـــة  امل��س�عـــات  االجتمـــاع  ناق�ـــش  وقـــد 

على جـــدول االأعمال من بينها �سبـــل تعزيز التعاون 

االأمـــن  جمـــال  يف  املجل�ـــش  دول  بـــني  والتن�ســــيـــق 

ومكافحة اجلرمية.

كمـــا تراأ�ـــش م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات بتاريخ 2013/9/15م وفد ال�سلطنة امل�سارك يف اجتماع وكلء 

وزارات الداخلية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد يف مدينة الريا�ش.

وقـــد ناق�ش االجتماع امل��س�عات املدرجة على جدول االأعمال من بينها �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني دول املجل�ش ال �سيما 

يف املجاالت االأمنية منها. 
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اختتمـــت بتاريـــخ 31 / 7 /2013م مبعهـــد ال�سلمـــة 

املروريـــة بال�سيـــب، امل�سابقـــة الثقافيـــة الرم�سانية التي 

م�ســــتـــ�ى  علـــى  الريا�ســـي  ال�سرطـــة  اإتـــــحـــاد  نظمهـــا 

ت�سكيلت �سرطة ُعمان ال�سلطانية، حتت رعــــاية الل�اء/

عبـــداهلل بن علـــي احلارثي رئي�ـــش الهيئة العامـــة للدفاع 

املدين واالإ�سعاف، بح�س�ر قادة الت�سكيلت.

حيث متكن فريـــق االإدارة العامة للأح�ال املدنية من 

الف�ز باملركز االأول بعد تغلبـــه يف امل�سابقة اخلتامية على 

فريق االإدارة العامـــة للجمارك، وحل فريق الهيئة العامة 

للدفاع املدين واالإ�سعـــاف يف املركز الثالث بعد ف�زه على 

فريق قيادة �سرطة حمافظة جن�ب الباطنة الذي جاء يف 

املركز الرابع.

وقد تخللت امل�سابقات اأ�سئلة للجمه�ر.

ويف ختام اأم�سية امل�سابقة قام الل�اء/عبداهلل بن علي 

احلارثـــي رئي�ش الهيئـــة العامة للدفاع املـــدين واالإ�سعاف 

بت�زيع اجل�ائز علـــى الفرق احلا�سلة على املراكز االأوىل 

يف امل�سابقة كما قام بت�سليم كاأ�ش امل�سابقة لفريق االإدارة 

العامة للأح�ال املدنية الفائز باملركز االأول.

اجلدير بالذكر اأن ت�سفيات هذه امل�سابقة الرم�سانية 

كانـــت قد انطلقت بتاريخ 2013/7/14م مب�ساركة )44( 

فريقـــًا من خمتلـــف ت�سكيلت �سرطة ُعمـــان ال�سلطانية، 

حيث بلغ عـــدد املت�سابقـــني )176( مت�سابقـــًا ب�اقع )4( 

مت�سابقـــني لـــكل فريـــق، ومت تق�سيم الفـــرق امل�ساركة اإىل 

جمم�عتـــني لعبـــت بنظـــام خـــروج املغل�ب، وقـــد تن�عت 

االأ�سئلـــة بـــني االإ�سلميـــات واملعل�مـــات العامـــة والعل�م 

ال�سرطيـــة والقان�نية واللغة واالأدب والريا�سة واملحليات، 

�سهـــدت امل�سابقة ح�ســـ�رًا جماهرييًا كبـــريًا من منت�سبي 

�سرطة ُعمان ال�سلطانية.

تختتم مسابقاتها الرمضانية بفوز فريق
اإلدارة العامة لألحوال المدنية بالمركز األول
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شرطة ُعمان السلطانية
تحتفل بتخريج الدفعة األولى
من دورة الفرو�صية التاأ�صي�صية من ال�صرطة الن�صائية

بتاريـــخ 2013/7/2م، احتفلـــت �سرطـــة ُعمـــان 

ال�سلطانيـــة على ميدان اال�ستعرا�ـــش ب�حدة �سرطة 

اخليالـــة بال�طية بتخريـــج الدفعـــة االأوىل من دورة 

الفرو�سية التاأ�سي�سية مـــن ال�سرطة الن�سائية، والتي 

ا�ستمرت ملدة �ستة اأ�سهر.

رعـــى حفـــل اخلتـــام العميد/حفيـــظ بـــن عامر 

ال�سنفري مدير عام املـــ�ارد الب�سرية ب�سرطة ُعمان 

ال�سلطانيـــة، بح�ســـ�ر عدد من كبـــار �سباط �سرطة 

ُعمـــان ال�سلطانيـــة، وقدمت الفار�ســـات اخلريجات 

خلل احلفل عر�ســـًا اأظهرن خلله مدى اال�ستفادة 

واخلـــربة التي اكت�سبنها من هذه الدورة، بعدها قام 

عدد مـــن منت�سبي وحدة �سرطة اخليالة با�ستعرا�ش 

مهـــارات الهجانة واخليالة، وتقـــدمي بع�ش العرو�ش 

الرتفيهية.

ويف نهايـــة احلفـــل قـــام العميـــد بتكـــرمي اأوائـــل 

اخلريجات يف هذه الدورة حيث ح�سلت ال�سرطية/

غنيمـــة بنت عبـــداهلل ال�سكيليـــة على املركـــز االأول، 

وحلـــت ال�سرطية/اأ�سمـــاء بنـــت عبـــداهلل امل�سلحية 

املركز الثـــاين، بينما جـــاءت ال�سرطية/اأ�سماء بنت 

خليفة البل��سية يف املركز الثالث.

وعلـــى هام�ش احلفل مت تكرمي املتقاعدين الذين 

كان لهـــم �سبـــق الريـــادة يف وحـــدة �سرطـــة اخليالة 

وهمـــا العقيـــد املتقاعد/فـــاروق بن �سالـــح العدوي 

واملقدم متقاعد/جمعة بن را�سد امل�سايخي، كما قام 

املقدم/�سعيـــد بن �سالح العـــزري اآمر وحدة �سرطة 

اخليالة بتكرمي الفار�ســـات احلا�سلت على املراكز 

الثلثة االأوىل على م�ست�ى ال�حدة.

اجلدير بالذكر اأن هذه الدفعة تعد االأوىل �سمن 

دفعات امل�اطنات اللتي مت ت�ظيفهن ب�حدة �سرطة 

اخليالة بت�جيهات من القيادة العامة لل�سرطة للعمل 

جنبـــًا اإىل جنب مـــع زملئهـــن الفر�ســـان يف املهام 

االأمنيـــة والعرو�ـــش الع�سكريـــة التـــي تقدمها وحدة 

�سرطة اخليالة.

وتهـــدف الدورة اإىل اإك�ســـاب امل�ساركات مهارات 

باخليـــل،  العنايـــة  وكيفيـــة  االأ�سا�سيـــة  الفرو�سيـــة 

وتعليمهن مهارات التحكم وال�سيطرة اأثناء الط�ابري 

الع�سكرية وغريها من املهارات يف جمال الفرو�سية.
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�سعيًا من �سرطة ُعمان ال�سلطانية لتقدمي اأف�سل اخلدمات العلجية ملنت�سبيها، د�سنت االإدارة العامة للخدمات الطبيبة 

خدمة الطبيب الزائر التي تعتمد على ا�ستقطاب اأطباء متخ�س�سني من ذوي اخلربة العاملية يف جمال تخ�س�سهم الإجراء 

عمليات جراحية ملنت�سبي ال�سرطة.

ويف اإطار هذه اخلدمة املتميزة زار م�ؤخرًا م�ست�سفى �سرطة ُعمان ال�سلطانية الدكت�ر/ اإبراهيم حجازي اإ�ست�ساري اأول 

جراحـــة العظام وتنظري املفا�سل ع�س� الكلية امللكية الربيطانية الأطبـــاء العظام، حيث قام باإجراء عدة عمليات جراحية 

لعدد من املر�سى املنت�سبني لل�سرطة.

نحو تقديم أفضل الخدمات العالجية . .

مستشفى

يدشن خدمة الطبيب الزائر
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المكتب التنفيذي ينظم دورة في
اعداد وتأهيل القيادات الميدانية للحاالت الطارئة

بتاريـــخ 2013/6/9م، رعـــى العقيد/عبداهلل بن �سالـــح الغيلين قائد �سرطة حمافظة �سمـــال الباطنة رئي�ش اللجنة 

ال�طنيـــة للدفاع املـــدين مبحافظة �سمال الباطنة افتتاح الـــدورة التاأ�سي�سية الثانية يف نظـــام اال�ستجابة للحاالت الطارئة 

)الدفعـــة الثانيـــة(، التي ينظمهـــا املكتب التنفيذي للجنة ال�طنية للدفـــاع املدين بالتعاون مع م�ؤ�س�ســـة الغابات االأمريكية 

وذلك يف اإطار جه�د اللجنة ال�طنية للدفاع املدين يف تعزيز املنظ�مة ال�طنية الإدارة احلاالت الطارئة.

وياأتـــي تنفيذ الـــدورة ا�ستمـــرارا ل�سل�سلة الربامـــج التدريبية التي ينفذهـــا املكتب التنفيذي حتى عـــام 2015م بهدف 

تاأهيـــل فرق القيادة امليدانية للحاالت الطارئة وفق نظـــام يراعي اإعداد عنا�سرها من القادة و�سباط التخطيط واالإمداد 

العملياتي، باالإ�سافة اإىل �سباط االت�سال والتن�سيق واالإعلم وال�سلمة املهنية، �سارك يف الدورة �سباط من �سرطة ُعمان 

ال�سلطانية وق�ات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات احلك�مية املعنية باال�ستجابة للحاالت الطارئة. 

يف اإطـــار تر�سيـــخ مفاهيـــم ال�سلمـــة املروريـــة والتعاون 

والتن�سيـــق القائـــم بـــني خمتلـــف اجلهـــات، ا�ستقبـــل معهـــد 

ال�سلمـــة املرورية بـــاالإدارة العامـــة للمرور عـــدد )53( من 

جمنـــدات �سلح اجلـــ� ال�سلطــــــاين الُعماين، حيـــث األقيـــت 

معهد السالمة المرورية يستقبل عددًا من مجندات سالح الجو السلطاني الُعماني

خـــلل الزيارة حما�ســـرة ت�ع�ية عن اأهميـــة التقيد بق�اعد 

واأنظمة املـــرور وكيفية تطبيق ا�سرتاطـــات ال�سلمة املرورية 

واجلهـــ�د التـــي تبذلها �سرطة ُعمـــان ال�سلطانية يف احلد من 

حـــ�ادث املرور وواقع امل�سكلة املرورية، وقد رافق املحا�سرات 

النظريـــة تطبيقـــًا عمليًا بقاعـــة ال�سلمة املروريـــة والتعرف 

علـــى اأهمية ربط حزام االأمان اأثنـــاء �سياقة املركبة ويف حال 

وج�دهـــم  بداخلها كركاب ودور م�سند الراأ�ش يف ال�قاية من 

االإ�سابات الناجتة عن احل�ادث املرورية وغريها من ج�انب 

ال�سلمة املرورية.

اجلديـــر بالذكـــر اأن معهـــد ال�سلمـــة املروريـــة ي�ستقبل 

با�ستمـــرار زيـــارات مـــن خمتلـــف اجلهـــات وذلـــك الإي�سال 

الر�سالة الت�ع�ية.
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معهد تدريب الضباط يعقد مجموعة من الدورات 

يف اإطار اخلطة املعتمـــدة من القيادة العامة لل�سرطة 

لت�ظيـــف امل�اطنـــني خـــلل العـــام اجلـــاري، ا�ستقبلـــت 

اأكادمييـــة ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة دفعات جديدة 

مـــن امل�اطنـــني امللتحقـــني بالعمـــل ال�سرطـــي ك�سرطـــة 

م�ستجدين.

واأكد املقدم/اأحمد بن �سعيد املخيني مدير الت�ظيف 

بـــاالإدارة العامـــة للمـــ�ارد الب�سريـــة اأن �سرطـــة ُعمـــان 

ال�سلطانيـــة م�ستمرة يف عملية الت�ظيـــف حيث يتم ي�ميًا 

الشرطة تستقبل دفعة جديدة من المواطنين 
الملتحقين بالعمل الشرطي

عقـــد م�ؤخرا  مبعهـــد تدريب �سبـــاط ال�سرطـــة اأربع 

دورات تدريبية ينظمهـــا املعهد لعدد من �سباط ال�سرطة 

من خمتلـــف الت�سكيـــلت وتتمثل هذه الـــدورات يف دورة 

العمليـــات املتقدمـــة الثانيـــة ودورة اإدارة مراكز ال�سرطة 

الثانيـــة ودورة تنميـــة مهـــارات �سبـــاط الن�بـــات الدورة  

الثانية باالإ�سافة اإىل دورة �سقل امللكات القان�نية.

وذكـــر املقدم/�سيـــف بن را�سد الكلبـــاين مدير معهد 

ال�سبـــاط، اأن هذه الدورة تاأتي يف اإطار اخلطة التدريبية 

لهـــذا العـــام بهـــدف رفـــع مهـــارات ال�سبـــاط يف اإدارة 

العمليـــات الكربى واإدارة املراكـــز، و ت�سمل هذه الدورات 

على عدد من التمارين العملية املختلفة، اإىل جانب تنمية 

مهارات �سباط ال�سرطة مما ميكنهم من االرتقاء بالعمل 

يف الت�سكيلت املختلفة وتط�يـــر مهارات �سباط الن�بات 

مبا يحقق االأهداف التي مت و�سعها.

ا�ستقبـــال العديـــد مـــن امل�اطنـــني لتقييمهـــم واإر�سالهم 

الإجـــراء الفح��ســـات الطبية، ليتـــم بعد ذلـــك اإر�سالهم 

اإىل اأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ش لعلـــ�م ال�سرطة ومراكز 

التدريب االأخرى ب�سرطة ُعمان ال�سلطانية.

ووجه املقدم/مدير الت�ظيف امل�اطنني الباحثني عن 

العمل وامل�سجـــــلني يف �سجل الق�ى العاملة كراغبني للعمل 

يف �سرطـــة ُعمـــان ال�سلطانية �سرورة مـــتابعـــة اإعـــلنات 

التـ�ظيـــف التـــي تنـــ�سر يف امل�قـــع االإلكـــرتوين ل�ســــرطة 

ُعمان ال�سلطانية، 

www.rop.gov.om، كما ميكنهم االطلع على 
اأ�سماء امل�اطنني املطل�بني للتقييم اأو املقرر اإر�سالهم اإىل 

مراكـــز التدريب باإدخال الرقم املـــدين وال�سغط على زر 

اإر�ســـال و�ستظهـــر نتيجـــة الطلـــب اإذا كان �ساحب الرقم 

مطل�ب للتقييم اأو التدريب.
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يف اإطـــار الت�سهيـــلت والرعايـــة التي ت�ليهـــا �سرطة 

ُعمـــان ال�سلطانية ملنت�سبيهـــا، وجه�دهـــا احلثيثة لت�فري 

احلياة الكرمية لهـــم، افتتحت اإدارة الرعاية االجتماعية 

خـــلل هذا العام مغ�سلة ملب�ش مبرتفعات املطار خا�سة 

ملنت�سبي �سرطة ُعمان ال�سلطانية.

حيـــث جاءت فكـــرة اإن�ســـاء مغ�سلة امللب�ـــش اخلا�سة 

ب�سرطـــة ُعمان ال�سلطانية يف اإطار اهتمام القيادة العامة 

لل�سرطـــة مبــنت�سبيهـــا، وقـــد مت اختيـــار م�قـــع مرتفعات 

املطـــار نظـــرًا لك�نها منطقـــة تت��سط املحافظـــة وتخدم 

اأكرب �سريحة ممكنة ل�ج�د عـــدد كبـــــري من الت�سكيلت 

بالقرب منها.  

كما اأن فكرة اإن�سائها جاءت لت�ساهم يف تقليل االأعباء 

املاليـــة علـــى منت�سبي اجلهاز ، حيث يتـــم تقدمي اخلدمة 

باأ�سعـــار رمزية مقارنة باأ�سعار ال�ســـ�ق، اإ�سافة اإىل ذلك 

فـــاإن خ�س��سية امللب�ـــش الع�سكرية –كُعهـــدة- كان من 

االأهمية مبـــكان اإن�ساء مغ�سلة لها خا�سة مبنت�سبي �سرطة 

ُعمان ال�سلطانية ل�سمان املحافظة عليها.

املغ�سلـــة والتجهيـــزات املجهـــزة  اآليـــة عمـــل  وحـــ�ل 

بهـــا وحجـــم االإقبال عليهـــا مـــن منت�سبي ال�سرطـــة »يتم 

ا�ستـــلم امللب�ش يف املغ�سلـــة مب�قعها مبرتفعـــات املطار 

كمـــا مت ت�فـــري حافلة لتجميـــع امللب�ش مـــن نقاط جتميع 

م�ستحدثـــة يف بع�ش ت�سكيـــلت اجلهـــاز ذات الكثافة يف 

حمافظة م�سقط، كما يتم ا�ستلم امللب�ش ب�س�ق الرعاية 

االجتماعيـــة بال�طية، وكمرحلـــة اأوىل فاإن هـــذه املغ�سلة 

يف ال�قـــت الراهـــن تغطـــي حمافظـــة م�سقـــط واأكادميية 

ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م ال�سرطة« وهي جمهـــزة باآليات 

وتقنيات حديثة لت�اكب التط�رات ولت�سمن ج�دة الغ�سيل 

الـــذي تقدمـــه. فهي تقدم كافـــة اخلدمات التـــي تقدمها 

املغا�سل املدنية، حيث تقدم خدمة الغ�سيل لكافة اأ�سناف 

امللب�ـــش )الع�سكريـــة واملدنيـــة(. فاملغ�سلـــة حتت�ي على 

اآلـــة غ�سيـــل امللب�ش )غ�سيل عـــادي والغ�سيـــل اجلاف(، 

واآلة جتفيـــف امللب�ش، واآلة الكي بالبخـــار والعادي، واآلة 

كي خا�ســـة بالبطانيات، واآلة ت�زيع مـــ�اد التنظيف اأثناء 

الغ�سيـــل ، واآلـــة اإزالـــة البقـــع ال�سعبـــة. »وان االقبال من 

منت�سبـــي ال�سرطة علـــى املغ�سلة يف ال�قـــت احلايل جيد، 

وهـــذا اأمر بديهي كبدايـــة الأي م�ســـروع، وناأمل باإذن اهلل 

تعاىل اأن يتزايد االإقبال مبرور ال�قت.«

اجلديـــر بالذكر اأن اإدارة الرعايـــة االجتماعية ت�سعى 

جاهدة وفـــق االإمكانيـــات املتاحـــة لت�فري �سبـــل الرعاية 

املمكنـــة والتي متكن منت�سب �سرطـــة ُعمان ال�سلطانية يف 

م�اجهة بع�ش املتطلبات امللحة. 

شرطة ُعمان السلطانية تفتتح مغسلة مالبس متكاملة خاصة
 بمنتسبي الشرطة بمرتفعات المطار
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Is everyone’s responsibility

مع تحيات
إدارة العالقات العامة

شرطة ُعمان السلطانية
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النقيب/�صعيد بن �صامل ال�صاعدي

اإدارة العلقات العامة

ترتب��ط �صلطن��ة ُعم��ان بح��دود بري��ة طويل��ة مع 

اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة )طوله��ا 676 ك��م( متتد 

على طول �صحراء الربع اخلايل من ال�صمال مبحافظة 

الظاهرة اإىل اأق�صى اجلنوب مبحافظة ظفار.

العاق��ة بني ال�صعبني الُعم��اين وال�صعودي عميقة اجلذور 

وتت�صم بو�صائج الإخاء واملودة وح�صن اجلوار ، ون�صبة لتوافق 

نه��ج قيادت��ي البلدين فقد ب��داأ كل منهما يف اإن�ص��اء اأول منفذ 

ح��دودي بري على احل��دود بني البلدي��ن، وهذا م��ن �صاأنه اأن 

يزي��د م��ن حرك��ة النق��ل وال�صفر وبالت��ايل توطي��د وتطوير 

عاقة البلدين ال�صقيقني.

فقد وقع معايل الفريق/ح�صن بن حم�صن ال�صريقي املفت�س 

العام لل�صرطة واجلمارك بتاريخ 2011/12/5م اتفاقية مع 

�صركة جلفار للهند�صة واملقاولت لإن�صاء منفذ الربع اخلايل 

احلدودي بني �صلطنة ُعمان واململكة العربية ال�صعودية.
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اأهمية امل�صروع :-

يقـــع منفـــذ الربـــع اخلـــايل يف اجلانـــب الغربـــي من 

حمافظـــة الظاهـــرة على بعـــد 160 كيل�مـــرتًا تقريبًا من 

مركـــز والية عـــربي ، ويلتقي الطريق الـــدويل امل�ؤدي اإىل 

املنفـــذ مـــن والية عربي بالطـــرق امل�ستحدثـــة التي تربط 

حمافظـــة الظاهـــرة مبحافظتـــي الداخليـــة وال��سطـــى ، 

ويعـــد م�سروع منفـــذ الربع اخلايل مـــن امل�ساريع احلي�ية 

التـــي تنفذها �سرطة ُعمان ال�سلطانية يف ال�قت احلايل ، 

فهـــ� �سيحقق العديد من املنافع االجتماعية واالقت�سادية 

للبلديـــن ال�ســـقيقـــني، حيـــث �سيخت�سر امل�سافـــر ال�قت 

واجلـــــهـــد واملـــال و�سيعمل علـــى ت�سهيـــل وتنمية احلركة 

املروريـــة  بــ�ســـكل عام خا�ســــــة للعابريـــن الأداء منا�سك 

احلج والعمرة . 

و�سي�ساهـــم هـــذا امل�ســـروع يف فتح فر�ـــش اقت�سادية 

مل�اطنـــي البلديـــن نظـــرًا العتمـــاد اأبنـــاء املنطقـــة علـــى 

جانب احلـــدود على حركة الت�سديـــر واال�سترياد واملرور 

)الرتانزيت ( للب�سائع واالأفراد. 

 ومن القيـــم امل�سافة الإن�ساء منفذ الربع اخلايل قيام 

م�سروعـــات ا�ستثماريـــة للخدمـــات والتم�يـــن كاملحلت 

التجاريـــة وحمطـــات ال�ق�د على طـــ�ل الطريق من واإىل 

املنفذ والتي بدورها �ستتيح فر�ش عمل للم�اطنني .

تنفيذ العمل :-

بـــداأ العمـــل االإن�سائـــي مب�ســـروع منفذ الربـــع اخلايل 

يف اأواخـــر عـــام 2011م وه� عبـــارة عن جممـــع متكامل 

اخلدمـــات وتبلغ م�ساحتـــه 45000 مرتًا  مربعـــًا ، وي�سم 

مبنى ترحيبيـــًا لراحة امل�سافرين ومبنـــى اآخر للج�ازات 

واالإقامة وبه �سالة الإنهاء اإجراءات امل�سافرين . 

كمـــا ي�ســـم املنفذ مبنـــى للجمارك و�ساحـــات تفتي�ش 

املـــدين  الدفـــاع  ملركـــز  ومبنـــى  وال�ساحنـــات  املركبـــات 

واالإ�سعاف بكافة مرافقه.

ومـــن املرافق ال�سروريـــة للمنفذ مبنـــى مركز �سحي 

لتقـــدمي اخلدمـــات الطبيـــة باالإ�سافـــة اإىل مبنى جتاري 

لت�فري احتياجات امل�سافرين .

وهنالـــك مبـــاين �سكنية وخدمية وترفيهيـــة امتاز بها 

املنفذ ومت اإرفاقها �سمن امل�سروع .

وي�جد اأي�ســـًا مبنى مركز ال�سرطة وه� حماٍذ للمنفذ 

ويعنـــى بتقـــــــــدمي اخلدمات ال�سرطيـــة يف الطرق امل�ؤدية 

اإىل املنفـــذ وال�اقعـــــــة �سمـــن االخت�سا�ـــش اجلغـــرايف 

ملحافظة الظاهرة.

بل��غ تنفيذ امل�صروع مراحل��ه الأخرية ويتوقع 

اأن يك��ون جاهزًا مب�صيئ��ة اهلل يف الربع الأول من 

عام  2014م. 
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ُعم��ان  �صرط��ة  بذلته��ا  الت��ي  اجله��ود  اأ�صف��رت 

ال�صلطاني��ة خ��ال مو�ص��م اخلري��ف له��ذا الع��ام 

وحتقي��ق  النظ��ام  حف��ظ  يف  ظف��ار  مبحافظ��ة 

اأعل��ى م�صتوي��ات الأمن والأمان وفر���س الرقابة 

املرورية والتقليل من احلوادث املرورية.

متابعات . .

الرقيب اأول/حمود بن حمد الزيدي

اإدارة العلقات العامة

حتقق جناحًا اأمنيًا ومروريًا خال فرتة 

مو�صم اخلريف مبحافظة ظفار

جهود الشرطة . .
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قيادة �صرطة حمافظة ظفار

نفـــذت قيـــادة �سرطة حمافظـــة ظفار خـــلل م��سم 

اخلريـــف اإجـــراءات اأمنيـــة �ساملـــة ل�سمان ت�فـــر املظلة 

االأمنية ال�ساملة للم�اطنـــني واملقيمني وال�سياح، ت�سمنت 

ن�ســـر الدوريـــات يف امل�اقع التـــي يرتادهـــا ال�سياح يف كل 

واليات املحافظة وتعزيز الت�اجد ال�سرطي من خلل ق�ة 

اإ�سناد مدعمة باالآليات وال��سائل امل�ساندة.

عمليات ظفار

حمافظـــة  �سرطـــة  بقيـــادة  العمليـــات  اإدارة  تـــ�ؤدي 

والبلغـــات  املعل�مـــات  تلقـــي  يف  حم�ريـــًا  ظفـــار دورًا 

واإي�سالها لرجال ال�سرطة وحتقيق اأعلى �سرعة يف تقدمي 

اخلدمـــة وال��ســـ�ل اإىل امل�قع املطلـــ�ب دون تاأخري. كما 

اأنهـــا تق�م با�ستقبال البلغات وامللحظات من قبل زوار 

املحافظة وتق�م كذلك بالرد على ا�ستف�ساراتهم.

مركز �صرطة اأمن املهرجان

مت اإ�سنـــاد مركز �سرطـــة اأمن املهرجان بقـــ�ة ب�سرية 

تزيد عن )200( من ال�سباط و�سباط ال�سف واالأفراد، 

ملراقبـــة وتاأمني ب�ابـــات مركز البلديـــة الرتفيهي وت�سيري 

الدوريـــات الراجلـــة داخل خميم البلديـــة وذلك للحفاظ 

علـــى االأمـــن العام وتقدمي اأيـــة م�ساعدة يف حـــال طلبها، 

وا�ستـــلم البلغـــات وال�ســـكاوى والتعامل معهـــا ومن ثم 

اإحالتهـــا اإىل جهة االخت�سا�ش، كمـــا مت تاأمني احلفلت 

مـــن قبل رجال قيادة �سرطة املهام اخلا�سة ورجال االأمن 

العـــام، باالإ�سافـــة اإىل ت�سيـــري دوريات خـــارج املهرجان 

لت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية.

كما مت اإ�سناد مركز �سرطة اأمن املهرجان بق�ة ب�سرية 

مـــن االإدارة العامـــة للجمارك ملراقبـــة ال�سلع يف املعار�ش 

اال�ستهلكية مبركـــز البلدية الرتفيهـــي والقرية ال�ساملة 

ب�سمهرم والتاأكد من �سلحية ال�سلع ومطابقتها مل�ا�سفات 

اجل�دة، وعدم وق�ع اأي غ�ش جتاري يف املعر�ش.

وعملت الهيئـــة العامة للدفاع املـــدين واالإ�سعاف على 

االإ�سراف على املعار�ـــش اال�ستهلكية والتاأكد من التزام 

العار�سني با�سرتاطات ال�سلمة من وق�ع احلرائق داخل 

خيـــام املعر�ش، كما اأ�سرفت الهيئـــة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعاف على االألعـــاب الكهربائية واملطاعم امل�ج�د يف 

مركز البلديـــة الرتفيهي للتاأكد من التزامها با�سرتاطات 

االأمن وال�سلمة.

 فريق ال�صبط املروري ينجح يف احلد 

املروري��ة،  التج��اوزات واملخالف��ات  م��ن 

والتقليل من الوفيات.
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متابعات

ال�صرطة الن�صائية يف املهرجان والقرية ال�صاملة 

اأدت ال�سرطـــة الن�سائية دورها املناط بها جنبًا جلنب 

مع رجـــال ال�سرطة خلل فرتة م��سم اخلريف مبحافظة 

ظفـــار، والتدخل يف احلاالت التـــي تتطلب وج�د العن�سر 

الن�سائي خا�سة يف املهرجانـــات واالأماكن واجلهات التي 

تخدم املراأة. حيث ت�اجدت ال�سرطة الن�سائية يف االأماكن 

التي ت�سهـــد كثافة يف احل�س�ر الن�سائـــي، وقامت بدورها 

االأمنـــي يف املهرجـــان والتعامل مع البلغـــات التي تك�ن 

املراأة طرف فيها.

املركز ال�صرطة املتنقل ب�صهل اإتني

تقـــ�م �سرطة ُعمان ال�سلطانية يف م��سم اخلريف من 

كل عام بت�فري مركز متنقل لل�سرطة يت�اجد يف �سهل اإتني 

الـــذي ي�سهد كثافـــة مرورية كبرية، ملراقبـــة الطريق على 

مدار ال�ساعة وفك االزدحامات واالختناقات املرورية.

جهود التوعية 

يف اإطـــار جهـــ�د الت�عية التـــي تقدمهـــا �سرطة ُعمان 

ال�سلطانية لزوار مهرجان �سللة ال�سياحي لعام 2013م، 

نظمت ال�سرطة معر�ســـًا ت�ع�يًا مبركز البلدية الرتفيهي 

�ساركـــت فيه اإدارة مرور �سللـــة واالإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات وامل�ؤثرات العقلية والهيئة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعـــاف، باالإ�سافة اإىل م�ساركة حملـــة كفى لل�سلمة 

املرورية من خلل ت�زيع الكتيبـــات واملط�يات االإر�سادية 

وعر�ش االأفلم املرورية الت�ع�يـــة. باالإ�سافة اإىل ت�اجد 

املعر�ش املتنقل ملكافحة املخدرات وقافلة الت�عية املرورية 

على اأر�ش املهرجان.

�صرطة النجدة

�سرطـــة  بقيـــادة  النجـــدة  �سرطـــة  وحـــدة  ا�سطلعـــت 

املهـــام اخلا�ســـة بالتعاون مـــع اإدارة مـــرور �سللة ومركز 

ال�سرطـــة املتنقـــل ب�سهـــل اإتني علـــى تنظيم حركـــة ال�سري 

وفـــك االختناقات املرورية و�سبط املخالفني، كما ت�اجدت 

دوريـــات ق�سم �سرطـــة النجدة يف جميع امل�اقـــع ال�سياحية 

للحفـــاظ على االأمن العام وت�جيـــه واإر�ساد الزوار وتقدمي 

امل�ساعدة لهم، والتعامل الف�ري مع بلغات اإزعاج ال�سياح.

كمـــا عملت وحدة �سرطة النجـــدة على تاأمني الطريق 

املـــ�ؤدي اإىل حمافظة ظفار من خـــلل ت�اجدها يف نقاط 

م�ؤقتـــة وانت�ســـار دورياتها على ط�ل الطريـــق، كما قامت 
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بت�فـــري التغطيـــة املرورية يف الطرق البعيـــدة عن اإدارات 

مبحافظـــات  اجلغرافيـــة  ال�سرطـــة  قيـــادات  يف  املـــرور 

الداخلية وال��سطى وظفار وذلك ل�سمان �سرعة التحرك 

عند تلقــــي البلغات وال��س�ل اإىل اأماكن وق�ع احل�ادث 

املروريــــــة التخـــاذ االإجـــراءات اللزمـــة وتنظيـــم حركة 

ال�سري وم�سانـــدة الهيئة العامة للدفـــاع املدين واالإ�سعاف 

الإنقاذ امل�سابني.

طريان ال�صرطة

مـــن اأجـــل تـــــاأمـــني �سلمـــة ال�سيـــاح املتجهـــني اإىل 

حمافظة ظفار خلل فرتة اخلريف، قامت االإدارة العامة 

لطـــريان ال�سرطة بت�فري طائرة عم�دية مزودة باالأجهزة 

واملعـــدات الطبيـــة، ت�اجدت على مـــدار ال�ساعة يف قيادة 

�سرطـــة حمافظة ال��سطى بطاقـــم متكامل من الطيارين 

والفنيني والـــكادر الطبي امل�ؤهل. كمـــا مت تنــــفيذ ج�الت 

ا�ستطلعية ي�مــــية ملراقبة الطريق املمتــــد من والية اأدم 

وحتى واليـــة ثمريت، ملراقــــبة الطريق ور�سد امللحظات 

وابلغ مركز العمليات بقيـــادة �سرطة حمافظة ال��سطى 

عن هذه امللحظات.

فريق ال�صبط املروري

متكن فريـــق ال�سبط املروري خـــلل م��سم اخلريف 

مبحافظـــة ظفـــار من فر�ـــش الرقابة املروريـــة على ط�ل 

الطريـــق املمتد مـــن والية اأدم مبحافظـــة الداخلية وحتى 

واليـــة ثمريت مبحافظة ظفار مـــرورًا مبحافظة ال��سطى 

ممـــا اأدى اإىل احلد من التجـــاوزات واملخالفات املرورية، 

حيث اأ�ســـارت االإح�ســـاءات اإىل انخفا�ش عدد احل�ادث 

وال�فيـــات واالإ�سابات الناجمة عنها خلل فرتة اخلريف 

يف هذا العام مقارنة باالأع�ام ال�سابقة.

منفذ �صرطة حفيت

عملـــت قيادة �سرطـــة حمافظة الربميـــي على ت�سهيل 

مـــرور ال�سيـــاح العابرين ملنفذ حفيت الـــربي الذي يربط 

ال�سلطنـــة بدولة االإمـــارات العربية املتحـــدة ال�سقيقة من 

خلل زيادة عدد القـــ�ة الب�سرية العاملة يف منفذ حفيت 

الـــربي، وفتح منا�سد اإ�سافية للج�ازات، ومنا�سد اأخرى 

ل�ســـركات التاأمني لتخلي�ش اإجراءات القادمني يف اأق�سر 

وقـــت ممكـــن، باالإ�سافـــة اإىل تقـــدمي الن�ســـح واالإر�ساد 

للعابرين باملنفذ والرد على ا�ستف�ساراتهم.



أمن

كيف نعزز ثقافة حوار 

الشباب في مواجهة 

إشكاليات الجريمة 

ومهددات األمن االجتماعي 

البن��اء  م��ن  جدي��دة  ملرحل��ة  يوؤ�ص���س  احل��وار  كان  مل��ا 

والتطوير والتغي��ري الإيجابي يف �صخ�صية الإن�صان، وتعزيز 

اجتاه��ات ال�صب��اب ، ف��اإن اإيج��اد املناخات املنا�صب��ة يف ذلك 

�صيك��ون لها تاأثريه��ا اليجابي على ال�صل��وك العام للمجتمع  

وال�صب��اب ب�ص��كل خا�س، وي�صب��ح احلوار ه��و البديل واحلل 

لكث��ري م��ن الق�صاي��ا املجتمعي��ة والتحدي��ات الت��ي اأفرزته��ا 

املدني��ة املعا�ص��رة  والت��ي لها اآث��ار �صلبية على الأم��ن العام، 

واإذا كان��ت النظ��رة الي��وم لاأم��ن تغريت عما كان��ت عليه يف 

ال�صاب��ق يف �ص��وء التاأكيد عل��ى الأمن الإن�ص��اين ال�صامل فاإن 

التعام��ل مع متطلباته يتطلب تبني منهجيات حمددة و اأطر 

وا�صح��ة و ا�صرتاتيجي��ات متنوعه ياأتي احل��وار  يف الطريق 

ال�صلي��م وامل�ص��ار ال�صحي��ح ملواجهتها، اإن من ب��ني الأمور التي 

ميك��ن الإ�ص��ارة اإليه��ا والت��ي توؤث��ر عل��ى الأم��ن الجتماعي 

ه��ي: اجلرمي��ة املنظم��ة واجلرائ��م اللكرتوني��ة، وجرائم 

الأحداث، وظواه��ر العنف، والتعدي على القانون، وامل�صا�س 

ب�صخ�صية رجل الأمن والقان��ون، والفكر ال�صلبي، واحلوادث 

والإي��دز  واملخ��درات  لل�صب��اب،  الع��ام  وال�صل��وك  املروري��ة، 

وغريه��ا من التحديات،  والت��ي تتطلب با �صك فتح حوارات 

بن��اءة متت���س الإ�صكالي��ات وحت��دد التوجه��ات وت�صخ���س 

الواق��ع وت��ربز موقعه��ا يف املجتم��ع وتاأثريه��ا عل��ى برام��ج 

التنمي��ة، ذلك اأن الدرا�ص��ات ت�ص��ري اإىل اأن اأغلب التحديات 

احلا�صل��ة يف الأمن الجتماعي متار�س من ال�صباب وي�صكلون 

العن�صر الأ�صا�صي املروج لها.

الدكتور/رجب بن علي العوي�صي

وزارة الرتبية والتعليم
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اإن ممـــا ينبغي االإ�سارة اإليه يف هذا ال�ساأن اأن ال�ساب اإذا 

مل يجـــد االأ�سل�ب االأمثـــل  للتعامل معه واحت�ائـــه واحت�سانه 

والرد على ت�ساوؤالته وا�ستف�ساراته وامت�سا�ش حما�سه، حيث 

اأن التعليم مب�ؤ�س�ساته وعنا�سره واملجتمع باأفراده وم�ؤ�س�ساته 

�سيك�نـــ�ن غري قادر يـــن على م�ساعدتـــه ومعاونتـــه باأ�سل�ب 

يتقبله في�ساب بخيبة اأمل ومن ثم ي�سبح غري مبال باأي �سي 

وير�سى باحلالة التي ه� عليها ويعترب ت�سرفاته واأفكاره هي 

ال�س�اب مع ما قـــد يرتتب على ذلك من عدم قب�ل ت�جهات 

املجتمع وي�سلك اأم�رًا قد ترجع بال�سرر عليه وعلى جمتمعه، 

وبالتـــايل فـــاإن مرحلـــة ال�سباب تتخـــذ طابعًا مميـــزًا ومهما 

يف حيـــاة االإن�ســـان وتت�ســـم بتغـــريات واجتاهات 

واأفكار قـــد تختلف يف كثري مـــن االأحيان 

عـــن ت�جهات واأفـــكار املجتمع، مما 

يعني �ســـرورة اإيجاد اآليات عمل 

وا�سحـــة تقـــ�م مـــن خللها 

بدورها   املعنية  امل�ؤ�س�ســـات 

ال�سباب على  يف م�ساعدة 

جتاوز ذلك بثبات  وقيم 

را�سخـــة، وه� ما يتطلب 

احل�ار  ثقافـــة  تاأ�سي�ـــش 

مبـــا يعـــزز مـــن  قدرتها 

وتلبية  ال�سباب  على فهم 

حاجاته وحتقيق متطلباته 

مـــع  اهتماماتـــه  وم�سايـــرة 

للتعبـــري  لـــه  احلريـــة  اإتاحـــة 

اآرائه وم�ساعـــره واأحا�سي�سه  عن 

والتفاعـــل اجليـــد مـــع مطالبـــه مبـــا 

ي�سهم يف تقريب وجهات النظر مع ال�سباب 

وال��س�ل اإىل نقاط التقاء م�سرتكة واالنطلقة منها 

لبناء  م�ستقبل ال�طن وحتقيق مكت�سبات التنمية. 

من هنـــا كان احلـــ�ار الطريـــق املنا�سب حلـــل م�سكلت 

ال�سبـــاب، وه� من اأنفع االأ�ساليب التـــي تت�افق مع نف�سياتهم 

الأنهـــم بحاجة اإىل مـــن يفهمهم وي�ستمـــع اإىل ق�ساياهم ولن 

يك�ن ذلك اإال باحل�ار.

واإذا كان الهـــدف من احل�ار ال��س�ل اإىل نقاط م�سرتكة 

والبنـــاء عليهـــا واالنطلقـــة منهـــا لت�ســـكل بدورهـــا الطريق 

لل��س�ل اإىل اأف�سل املمار�سات فهي يف م��س�ع االأمن وال�سباب 

مـــن االآول�يـــات، واإبعاد ال�سبـــاب عن اجلرميـــة وال�سل�كيات 

التـــي تتنافـــى مع حتقيق االأمـــن االجتماعـــي  ال تتحقق فقط 

مـــن خـــلل الق�انـــني واالأنظمة والل�ائـــح  والعق�بـــات، فهذه 

واإن كانـــت تـــ�ؤدي دورًا كبـــريًا يف امل��س�ع وت�ســـع حدًا للكثري 

مـــن التجـــاوزات واالإ�سكاليات املتعلقة بالتعـــدي على النظام 

وتق�ي�ش االأمن، اإال اأن الدور االأكرب ياأتي من خلل احل�ار مع 

ال�سبـــاب واحت�سان اأفكارهم وفهـــم احتياجاتهم واال�ستفادة 

مـــن مرئياتهم و�سمان ال��ســـ�ل اإىل حل�ل ناجعة للم�سكلت 

التـــي قد تقف عائقًا يف وجه حتقيـــق االأمن يف املجتمع، ذلك 

اأن حي�يـــة ال�سباب وكـــرثة حركته وم�ستـــ�ى اندفاعه يتطلب 

ال�قـــ�ف معـــه والتعامل مـــع متطلباته يف اإطار مـــن ال�سكينة 

والفهـــم والـــرتو واال�ستجابـــة ملطالبـــة واحل�ار هـــ� الطريق 

االأن�ســـب لتحقيق ذلـــك،  اإن متطلبات احلوار 

يف حت�����قي��ق الأم��ن الجتماعي ل 

�صك اأنها تنط����لق من جمموعة 

م��ن العتب��ارات م��ن بينها 

الآتي:

• ال�سبـــاب 	 طبيعـــة 

ومـــا يت�سم به مـــن حي�ية 

ون�ساط وحركـــة و�سرعة 

واحل�ســـ�ل  التغيـــري  يف 

وهـــ�  يريـــد،  مـــا  علـــى 

اأمـــر قـــد ال ت�ستجيب له 

والل�ائـــح  الت�سريعـــات 

والق�انني بال�سكل املطل�ب 

بقـــدر مـــا ياأتـــي احلـــ�ار يف 

املهمـــة  االأ�ساليـــب  مقدمـــة 

يف التخفيـــف مـــن حـــدة الت�سرع 

يريـــده  مـــا  اإىل  وال��ســـ�ل  والغ�ســـب 

ال�سبـــاب يف اأ�سرع وقت، ورغبته يف اأن حتقق 

له اأمانيه بدون اعتبار الأي من املربرات وامل�س�غات التي 

ت�ساق ح�ل امل��س�ع وبالتايل فاإن الطبيعة الف�سي�ل�جية 

ومك�نات الذات ال�سبابية  ت�ستدعي معاجلة ن�عية تعتمد 

على الفهـــم والرتيث يف احلكم والتعامل يف اإطار ال�عي 

وح�ســـن الت�سرف واحلكمة، وهي اأمـــ�ر تعرب عن منهج 

احل�ار البناء.

• اإن طـــرق مهـــددات االأمـــن االجتماعـــي التي يقـــ�م بها 	

ال�سباب يف الغالـــب تت�سم باالت�ساع ومبمار�سة الفعل من 

اأكرث من طرف والتاأثر باالأقـــران واال�سدقاء والرفقاء، 

ومـــن خـــلل التجمعـــات واللقـــاءات وال�سهـــر، وبالتايل 

�س�ف ت�ســـل احل�ار للكثري من احلقائـــق التي قد تك�ن 
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غائبـــة عن القانـــ�ن اأو خافيـــة عن ال��ســـ�ل اإىل �سيغة 

الفعـــل املمار�ـــش، وهنا ي�سبـــح احل�ار املقنـــع والهادف 

مبثابـــة الطريق لل��س�ل اإىل اخليـــ�ط اجل�هرية يف اأي 

ق�سيـــة تتعلق بال�سبـــاب، وهذا من �ساأنـــه اأي�سا اأن يعمل 

علـــى تعزيز الثقة يف ال�سباب للإف�ساح عن كل احلقائق 

اأو االأ�سبـــاب وامل�سببات التي دفعتـــه واجلهات اأو االأفراد 

الذيـــن تعامل معهـــم وطريقـــة التعامل واأ�سلـــ�ب العمل 

الـــذي مت والفـــرتة التي بداأت تظهر فيهـــا امل�سكلة، وهنا 

ميكن اأن يتـــم االأمر يف اإطار فردي اأو من خلل لقاءات 

ح�ارية جماعية بني الفئات امل�ستهدفة و ت�ظيف اأ�ساليب 

االإقناع و االقتناع. 

• اإن منح ال�سباب الثقة يف التعبري عن راأيه و�سماع اأفكاره 	

ومقرتحاتـــه واالعـــرتاف بـــكل احلقائـــق ذات العلقـــة 

بالق�سية �ســـ�ف ي�سهل من عملية فهم الدوافع ومعاجلة 

املـ�سكلة، وهـــي اأ�سل�ب لل�قاية املبكـــرة واتخاذ احليطة 

يف التــــــــعامـــل مع امل��س�ع اأو اأي ق�سايا اأخرى لها �سلة 

بتلك الق�سيـــة االجتمــاعية والتي �ساهمـــت يف ال��س�ل 

اإىل ذلك.

• ال �ســـك اأن احلـــ�ار �ســـ�ف ُي�جـــد العديـــد مـــن البدائل 	

وال�سيناري�هـــات اجلديـــدة مـــن خـــلل حتليـــل علمـــي 

م��س�عـــي ي�سعـــه الفرد اجلـــاين اأو املتهم بـــه لي�ش يف 

و�ســـف طريقة فعل امل�سكلة بل اأي�سا يف االآلية التي ميكن 

من خللها جتاوز امل�سكلة و التخل�ش منها. 

•  فاحتمالية حتقق ال�عي والثقافة اأكرث واأعمق من جمرد 	

تطبيق العق�بة فاحل�ار البناء من �ساأنه اأن يحدث تغيريًا 

يف الفـــرد واإعـــادة �سياغة �ساملـــة ل�سخ�سيتـــه وتعديل 

ل�سل�كياتـــه وعاداتـــه وطريقـــة تفكريه ونظرتـــه للأم�ر 

وتعاطيـــه مـــع االأحداث وتفاعلـــه مع املتغـــريات، وتغيري 

قناعته ال�سلبية التي ت�لـــدت لديه واإحداث حت�ل �سامل 

يف �سخ�سية الفـــرد يف ج�انبها املختلفة، مبا يعزز لديه 

م�ست�يـــات عليا من ال�عي امل�ســـ�ؤول واحلر�ش وااللتزام  

ليمثـــل ه� بـــدوره احلار�ش االأمني علـــى نف�سه وجمتمعه 

ورجـــل ال�سرطـــة الـــذي يحمـــي املبـــادئ العليـــا واملثـــل 

العظمـــى  يف م�اجهة اأي �سلـــ�ك يخالف القان�ن وي�سىء 

لقيـــم املجتمع  وي�سد اأي منافـــذ للجرمية،  وبالتايل فاإن 

قـــدرة احلـــ�ار علـــى اإحداث هـــذا التح�ل  �ســـ�ف يك�ن 

له اأثـــره االإيجابي على الفرد واملجتمـــع وو�سع اجلرمية 

يف املجتمـــع، ناهيـــك عما ميكن اأن ي�سهـــم به احل�ار يف 

الق�ســـاء على اأية اأفكار �سلبية  قد ت�سر بالفرد كاحلرية  

والـــرتدد و�سل�ك م�سالك خاطئة كاالنتحار والته�ر وقتل 

النف�ش  واالنتقام وغريها،. 

وهكذا، فاإن بنـــاء اإطار منهجي للح�ار يف تعامل ال�سباب 

مـــع ق�سايا االأمن االجتماعـــي، ينبغي اأن ينظـــر اإليه كاأول�ية 

م�ؤ�س�سية تق�م بها جميع اجلهات بدءا من االأ�سرة ثم املدر�سة 

وم�ؤ�س�سات التن�سئة االأخرى وامل�ؤ�س�سات القان�نية وال�سرطية، 

وعندمـــا نفهـــم مـــا يريـــده االأبنـــاء وال�سبـــاب ونن�ســـت لهم 

ون�سعهم يف �س�رة ال�اقـــع ال�سلبي واالإيجابي ومننحهم الثقة 

واالأمـــن واالأمان، ال �سك باأن ذلك �ستك�ن له تبعاته االإيجابية 

مبـــرور ال�قت، و من بني االأم�ر التـــي ينبغي التاأكيد عليها يف 

هذا االإطار ما يلي:

• تعزيز م�ستـــ�ى املرونة واحل�اريـــة يف القان�ن والقاعدة 	

القان�نيـــة عند التحقيق مع اجلاين اأو مرتكب اجلرمية، 

بحيث ينتهج القان�ن �سمن اأول�ياته هذا اجلانب وي�سع 

جانب امل�ساحة احل�ارية كمنطلق لفهمه للق�سية واإيقاع 

العق�بـــة اأو غريها باجلاين،  مما �سي�سمن فهم اجلاين 

للقان�ن وت�س�ر كيف ميكـــن اأن يعك�سه فهمه للقان�ن يف 

واقـــع حياته القادمة ومـــا حدوده يف التعامـــل وواجباته 

نحـــ�ه، وهـــذا من �ساأنـــه اأي�ســـا اأن ي�ســـع القائمني على 

تطبيـــق القانـــ�ن يف امل�ؤ�س�ســـات الت�سريعيـــة والق�سائية 

وال�سرطيـــة واالأمنية  هذا امل��ســـ�ع يف اأول�ياتهم بحيث 

ي�سبـــح منهج احلـــ�ار احلـــق طريقهم يف حـــل امل�سكلة 

والتعامـــل معها، وعندمـــا تت�فر برامج تدريـــب وتاأهيل 

مهارات احلـــ�ار والت�ا�سل واإدراك احلـــق والقدرة على 

ت�سخي�ـــش امل�سكلـــة وت�ســـ�ر احلل وو�ســـع �سيناري�هات 

وا�سحة لـــه باالتفاق مع اجلاين، عندهـــا من املت�قع اأن 

تثمر امل�ساألـــة احل�ارية عن الكثري من النتائج االإيجابية 

املتحققة من هذا ال�سل�ك.
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• تعزيـــز مبداأ الثقة يف ال�سباب وهـــ� دور جميع م�ؤ�س�سات 	

التن�سئـــة االجتماعيـــة، بحيـــث ت�ســـع الفـــرد اجلاين يف 

م�اقـــف مقارنة ووقائع مماثلة  ونتائج اأفرزتها مثل هذه 

الت�سرفـــات، واأن ت�سع ال�ساب اجلاين يف م�قف التعبري 

عن حقيقة ما ح�سل، هذه الثقة التي نن�سدها هي لل��س�ل 

اإىل احلق بعيدًا عن التخ�يف واالإرهاب والزجر واالأخذ 

بالق�ة، اإن تاأ�سيل مبداأ الثقة يف نف��ش ال�سباب ي�ستدعي 

بـــل �ســـك تعري�سهم مل�اقـــف حياتيـــة كثـــرية ومتن�عة 

وقيا�ـــش دوري ملدى جناحهـــم وقدرتهم على التعامل مع 

كل ال�سدمـــات واملتغـــريات وامل�اقف  احلا�سلـــة، وياأتي 

دور اأ�سلـــ�ب الت�جيه ال�الدي ومنهـــج الرتبية باملدار�ش 

وجهـــ�د الت�عيـــة والتثقيـــف التي تقـــ�م بهـــا امل�ؤ�س�سات 

ال�سرطية واالأمنية وم�ؤ�س�سات املجتمع االأخرى والر�سالة 

االإعلميـــة يف القيام بدور اأكرب واأعمق، واأن ياأخذ منهج 

اخلطاب الرتب�ي والديني والفكري امل�جه لل�سباب على 

عاتقه هذه املتغريات  واملعطيات يف حياة ال�سباب. ذلك 

اأن اإر�ســـاء ق�اعد احل�ار االجتماعي البناء تعني القدرة 

علـــى التعامل الناجح مع االختلف وال��س�ل اإىل اأف�سل 

البدائـــل املتاحة، وي�سمـــن �سراكة ال�سبـــاب يف م�اجهة 

اجلرميـــة ومهـــددات االأمن االجتماعـــي وحتقيق برامج 

التنميـــة والتط�يـــر املجتمعـــي وت�جيه طاقـــات ال�سباب 

وفكرهم و�سبط ممار�ساتهـــم مبا يحقق الغاية املرج�ة 

من احل�ار معهم.

• تع�يـــد ال�سباب علـــى امل�س�ؤولية اجلماعيـــة امل�سرتكة يف 	

ال��س�ل اإىل احلق وبل�غ احلقيقة، فالعمل امل�سرتك وفق 

فريق عمل، و�سبط م�ســـارات الفردية وفق قيم املجتمع 

وحتقيـــق غاياته �س�ف ي�لد لدى ال�سبـــاب دورًا مهمًا يف 

قيامهـــم مب�س�ؤوليتهم االإن�سانيـــة واالجتماعية وال�طنية 

مـــن خلل اإ�سلح الذات اأواًل ثـــم اإ�سلح االآخر، بحيث 

يك�نـــ�ن هم اأداة ا�سلح ومنهج حياة ير�سم�ن الأخ�تهم 

واأ�سدقائهـــم �سبيل الر�ســـد، هذه امل�س�ؤوليـــة اجلماعية 

امل�سرتكـــة ترتبط بل �سك مب��س�ع احل�ار  فتعدد االآراء 

ي�لـــد البدائل ويعزز العمـــل الن�عي وفق االختيار وينمي 

قيمة اال�ستفـــادة من راأي االآخرين وي�سع حدا  للأحكام 

امل�سبقة اأو االإنتماءات االأخرى التي يتعر�ش لها ال�سباب، 

فتجـــده ي�ست�سري زملئه وي�سعهم اأمام ال�اقع، بل ي�ساأل 

والديـــه واأ�سرتـــه عن راأيهم يف اأعمالـــه، ثم جتده يعاتب 

نف�ســـه الأنـــه اإن فعل ذلك بـــدون اأن ياأخـــذ راأي االآخرين 

باالعتبار ودائـــرة االهتمام �س�ف يتحمـــل ه� امل�س�ؤولية 

وي�سيع معنى االأمـــان واحلماية التي كادت اأن تتحقق له 

يف اإطار العمل امل�سرتك.

اإن تاأكيـــد دور احل�ار يف حتقيق االأمـــن االجتماعي ي�ستدعي 

النظـــر يف تبني منهجيات عمل وا�سحـــة واأطر مقننة واآليات 

ت�سخي�ـــش ور�ســـد وقيا�ش تتبناهـــا امل�ؤ�س�ســـات ذات العلقة 

بحيث ت�سكل اأ�سا�سًا لعمل  كل املتعاملني مع م��س�عات تتعلق 

بالتحقيقـــات اجلنائيـــة ، وال��ســـ�ل اإىل الك�ســـف عن م�سرح 

اجلرميـــة و ملب�ساتها، واالأمـــر واإن كان ي�ستدعي الكثري من 

ال�قـــت والعديد من اجلل�سات احل�اريـــة وي�اجه حتديات قد 

تتعلق مبدى متكن اجلاين من االف�ساح عن امل�سكلة يف اأقرب 

وقت ممكـــن، اإال اأنه �س�ف ي�لد منهجيـــه جديدة يف املجتمع 

وي�ؤ�سل لثقافـــة احل�ار التي نحتاجهـــا الأن تك�ن يف جمتمعنا 

يف البيـــت واملدر�ســـة وال�سارع وامل�ؤ�س�سة وغريهـــا ويف اأ�سل�ب 

التعامـــل واآلية العمـــل ، فما تعك�سه هذه الثقافـــة من اإيجابية 

على املجتمع وال�سباب �س�ف يقلل من جانب االإ�سكاليات التي 

قد ترتب على فقدان مبداأ احل�ار.

 وعلى هـــذا ففي ظل تنـــ�ع اجلرمية وامل�ســـكلت التي ت�اجه 

ال�سباب والتحديات املختلفة التي يتعر�ش لها الن�شء وحقائق 

امل�ســـكلت االجتماعية التي يتعر�ش لهـــا ال�سباب كاملخدرات 

والتدخـــني وال�سرقــــــــــــــــــات واجلن�ح وامل�سكــــــلت النف�سية 

واالجتماعية وغريها كفيلة باأن ت�سع منهج احل�ار يف مقدمة 

اأول�يـــات التعامل مـــع م��س�عـــات ال�سباب وحتقيـــق ال�قاية 

كمنهج مهـــم يف التعامل مع ق�سايا االأمـــن االجتماعي ب�سكل 

عـــام والتعامل مع م�سكلت ال�سباب ب�سكل خا�ش. و من املهم 

اأن ت�فـــر اجلهـــات املخت�سة باالأمـــن هذه  ال�سمانـــات لينم� 

احلـــ�ار وتتعزز هيبته وي�سكت �ســـ�ت منابره دوي  الر�سا�ش 

و �سفـــارات �سيارات املهـــام يف ملحقـــة املجرمني وحملت 

التفتي�ـــش والطـــ�ارئ والبلغـــات التي  ت�ستدعـــي التعامل مع 

هذه احلاالت...

دكت�راه يف الرتبية/ تخ�س�ش اإدارة وتخطيط
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لق��د أثبت��ت المرأة الُعماني��ة حضورها المهم في ش��تى ميادين العمل بالس��لطنة وأكدت 
الش��رطة النسائية جدارتها في جميع مجاالت العمل جنبًا الى جنب شقيقها الرجل في كافة 
المجاالت كما أثبتت براعتها في مجال موسيقى الشرطة ليضيف بعدًا آخرًا في مجاالت العمل 

الشرطي وسمت بهذا اإلبداع حتى شنفت األسماع.

للحديث أكثر عن دور موس��يقى الشرطة وأهميتها في الحياة العسكرية دعونا نستضيف 
العقيد جمعة المحيجري مدير إدارة موسيقى الشرطة...

حتقيق الرقيب/

اأ�سيلة بنت مره�ن العامرية

اإدارة العلقات العامة
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يف البداي��ة ه��ل لك��م اأن حتدثون��ا كيف كانت 

البدايات الأوىل ملو�صيقى ال�صرطة الن�صائية؟

تنفيذًا للأوامر ال�سامية 

�ساحـــب  ح�ســـرة   مل�النـــا  

اجلللـــة ال�سلطـــان قاب��ش 

بـــن �سعيـــد املعظـــم  القائد 

ُعمـــان  ل�سرطـــة  االأعلـــى 

بتك�يـــن فرقـــة  ال�سلطانيـــة 

م��سيقيـــة ع�سكريـــة ن�سائية  

تت�ىل العـــزف وامل�ساركة يف 

واالحتفـــاالت   املنا�سبـــات  

الر�سمية يف البــــــــلد،   قام  

معـــايل الفريق  املفت�ش العـــام لل�سرطة واجلمارك  امل�قر  

بت�جيـــه  املخت�ســـني  بـــاإدارة م��سيقى ال�سرطـــة  بتك�ين  

هذه  الفرقة باأ�سرع  وقت  ممكن  واإعدادها للم�ساركة يف 

العيد ال�طني  اخلام�ش والثلثني املجيد لعام 2005م .

ويف 26 مار�ش  2005م  ، مت التن�سيق بني اإدارة م��سيقى 

ال�سرطـــة  واالإدارة العامـــة للم�ارد الب�سريـــة ح�ل كيفية 

و�ســـع ت�س�ر لتك�ين هـــذه الفرقة ، بحيـــث  مت اختيار ما 

يقارب من  ثمان ع�سرة �سرطية  من الراغبات   يف  العمل  

كعازفات  م��سيقى  بالفرقة  امل��سيقية  لل�سرطة الن�سائية 

من خمتلف ت�سكيـــلت اجلهاز )املجم�عة االأوىل(  حيث  

قامـــت االإدارة العامـــة للمـــ�ارد الب�سريـــة باإ�ســـدار قرار 

بانتـــداب املجم�عـــة االأوىل اإىل اإدارة م��سيقـــى ال�سرطة  

بتاريخ  2005/4/2م، ومن هـــذا التاريخ قام املخت�س�ن  

مب��سيقـــى �سرطـــة ُعمـــان ال�سلطانية بتدريـــب املجم�عة 

االأوىل علـــى اأ�س�ـــش الق�اعـــد وامل�سطلحـــات امل��سيقيـــة 

وقـــراءات الن�تـــة والتق�سيم.   وبتاريـــخ  2006/10/20م  

با�ســـرن العمـــل  بـــاإدارة م��سيقـــى ال�سرطـــة وبعدهـــا  مت 

تعليمهـــن على كيفيـــة  حمل  االآلـــة امل��سيقيـــة  واالعتناء 

بهـــا  وطريقـــة  نفخ هـــذه االآالت  تدريجيًا حتـــى يت��سلن 

اإىل عزفهـــا ، وبعـــد  التاأكـــد  مـــن م�ست�ياتهـــن  وعزفهن 

علـــى االآالت امل��سيقية مت اختيار املقط�عـــات امل��سيقية، 

وبالفعل اأثبنت جدارتهن  بالعزف  على اآلة  القرب .

واأ�ســـاف العقيد اأنه يف منت�ســـف عام 2007م د�سنت 

فرقـــة م��سيقى القـــرب التابعة لل�سرطـــة الن�سائية حتت 

رعايـــة املفت�ـــش العـــام لل�سرطة واجلمـــارك، بعـــد اأن مت 

تدريبهـــن وتاأهيلهن للعزف على اآلة القرب، وبذلك تك�ن 

قـــد اكتملت الفرقـــة  امل��سيقيـــة الثانية  مبختلـــف اآالتها 

امل��سيقية واملك�نة من ) النحا�ش – قرب – طب�ل  (  .

وع��ن اأهمي���������ة ودور املو�ص����يق��ى  يف احلي��اة 

الع�صكرية قال العقيد اإن:

امل��سيقـــى الع�سكريـــة لها طابعهـــا اخلا�ش يف احلياة  

فهي لي�ست جمرد اأنغام واإيقاعات واأحلان ، بل هي فل�سفة 

قائمة بذاتها يعرب االإن�سان من خللها عن ذوقه وم�ساعره 

ونظرتـــه للحياة ويخاطـــب بها اآمالـــه وطم�حاته ويناجي 

بهـــا نف�ســـه، يعزيهـــا يف اأتراحهـــا وي�ساركهـــا يف اأفراحها 

ويريـــح بها اأحا�سي�سه وع�اطفـــه يف الدرجة االأوىل، ومنذ 

بدايـــة  التاريخ  الع�سكري كانت اجلي��ش ت�ستخدم  االآالت  

امل��سيقيـــة  التـــي  ت�ؤدي  ب�ا�سطتها االإ�ســـارات والنداءات 

الع�سكريـــة  �ســـ�اء  يف  املع�سكرات اأو ميادين القتال،  وقد 

ا�ستخدمـــت جمم�عة  من هذه االآالت  مل�ساحبة العرو�ش  

الع�سكرية وامل�اكب  وكذلك لعزف التحية  الع�سكرية عند  

و�س�ل كبار  الزوار.

اأم��ا فيما يتعلق بامل�صاق��ات التدريبية وبرامج 

التاأه���ي��ل ل�صق����ل الك��وادر وامله��ارات املو�صيقية 

فقال العقيد:

بعـــد الت�زيـــع تخ�ســـع املنت�سبـــة للتدري�ـــش يف ف�س�ل 

درا�سيـــة خم�س�ســـة لكل اآلة على حـــدة اإذ تختلف طبيعة 

تدري�ـــش االآلـــة عـــن االأخـــرى حتـــت اإ�ســـراف مدر�ســـني 

خمت�ســـني من مرتـــب االإدارة ممـــن �سبـــق تاأهيلهم على 

التدريـــب والتدري�ـــش لـــلآالت امل��سيقيـــة، وكذلك ي�جد 

لدينا مدربـــ�ن وافدون من اململكة املتحدة ومتخ�س�س�ن 

يف  هذا  اجلانب  ولهم باع ط�يل يف املجال امل��سيقى .

• ت�ستمر فرتة الدرا�سة مدة ال تقل عن �ستة اأ�سهر، وقد 	

تزيـــد عن ذلك وتعتمد على قـــدرة و�سرعة ا�ستجابة 

وبديهـــة كل منت�سبـــة وتفاعلها مع االآلـــة  تتلقى فيها 

مزيـــدا من العلـــ�م الدرا�سيـــة امل��سيقيـــة، ويتزامن 

مـــع تدري�ـــش امل��سيقـــى تدري�ـــش اللغـــة االإجنليزيـــة 

الحتياجها يف التدريب .

• بعد تاأهيل واجتياز ال�سرطيـــات الدورات التاأ�سي�سية 	

تلحـــق بالعمل كعازفـــة يف الفرقة امل��سيقيـــة الثانية 

على ح�سب االآلة املخ�س�سة لها.

• بعد ذلك تخ�سع العازفة للختبار والتقييم  ال�سن�ي  	

لتحديد م�ست�اها  الفني  الجتياز املراحل املقررة يف  

هذا املجال  .
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تحقيق

وع��ن اأب��رز  الفعاليات  الداخلي��ة واخلارجية 

ملو�صيق��ى ال�صرط��ة الن�صائي��ة اأ�ص��اف العقيد اأن:  

امل�ســـاركات والفعاليـــات  الداخليـــة  التـــي  حظيـــت بهـــا  

م��سيقـــى ال�سرطـــة الن�سائيـــة حتـــى االآن م�ساركتهـــا يف 

االأعيـــاد واملنا�سبـــات  ال�طنية  وحفـــل التخريج مبنا�سبة 

يـــ�م ال�سرطة  يف اخلام�ش  من يناير من كل عام  وكذلك 

بع�ـــش امل�ســـاركات يف املنا�سبـــات الريا�سيـــة وامل�ؤ�س�سات  

اخلا�سة  .

من جانبه حتدث العقيد عن اخلطط التطوير 

والتحديث ملو�صيقى ال�صرطة الن�صائية وقال:

اإن هناك خطـــط م��س�عة لتاأهيـــل وتدريب العن�سر 

الن�سائي وبدعم من القيادة امل�قرة على النح� التايل :-

• م��سيقـــى ال�سرطـــة حظيت  باهتمـــام كبري  من لدن  	

القيادة امل�قرة وعلـــى راأ�سها معايل  الفريق  املفت�ش  

العـــام لل�سرطـــة واجلمـــارك  مـــن خـــلل ت�جيهاته 

ومتابعتـــه امل�ستمـــرة  يف جمـــال التدريـــب والتاأهيـــل 

والبحـــث عـــن كل  ما ه� جديـــد يف عـــامل امل��سيقى 

الع�سكريـــة وتهيئة الظروف واملكان املنا�سب ملنت�سبي 

هذا العمل  التخ�س�سي، لذلك  مت االهتمام بالكادر 

الب�ســـري  اأواًل من حيث  التدريـــب والتاأهيل  واإجراء  

التقييم  واالختبارات ال�سن�ية  جلميع العازفني  على  

خمتلـــف  املراحـــل وامل�ست�يـــات امل��سيقيـــة وملختلف 

اأن�اع االآالت امل��سيقية.

• وهنـــاك تن�سيق  مبا�سر مع اإحدى املدار�ش  والكليات  	

امللكية للم��سيقى باململكة املتحدة  الإقامة االختبارات  

امل��سيقية ) العملي  والنظري ( .

• كمـــا اأن  هنـــاك  اهتمـــام  كبـــري  يف اختيـــار و�سراء  	

اأف�سل ن�عية  من االآالت امل��سيقية  الع�سكرية  .

• وبعـــد  اأن  زاد  عـــدد  الفرقـــة  امل��سيقيـــة الثانيـــة 	

)الن�سائيـــة ( كان وال بد من اإيجاد  مكان خا�ش لهن 

يت�ســـع  لهذه االأعداد ، فقد  كانـــت  ت�جيهات �سيدي 

معـــايل  الفريق  املفت�ـــش العام لل�سرطـــة واجلمارك  

بنـــاء مدر�ســـة م�ستقلـــة للفرقـــة امل��سيقيـــة الثانيـــة  

بجميـــع  مرافقها مثل ) قاعـــات التجمع  - الف�س�ل 

الدرا�سية -  املكاتب  االإدارية  - الثكنات – و�ساالت 

الرتفيـــه 00 وغريهـــا  مـــن املرافق  التـــي  يت�سمنها 

املبنـــى  اجلديد لكـــي  ي�ست�عب العـــدد  احلايل واأية  

اأعداد اإ�سافية   م�ستقبًل .

• تاأهيـــل ال�سرطيات يف جمال االأمن العام والتحريات 	

من خـــلل اإحلاقهن يف الدورات التـــي تعقد يف هذا 

املجال مب�جب خطة التاأهيل والتدريب ال�سادرة من 

اإدارة التدريب وذلك على ح�سب االإمكانيات .

يف  الن�صائي��ة  ال�صرط��ة  م��ن  اأك��ر  لنق��رتب 

مو�صيق��ى ال�صرطة، دعونا نقف مع هذه املقابات 

ال�صريعة، نبداأها بالرائد منى الغاوية ،،،

عـــن  م�س�ؤولـــة  ك�نـــك 

يف  الن�سائيـــة  ال�سرطـــة 

م��سيقـــى ال�سرطـــة مـــا هي 

ال�سع�بـــات التي ت�اجهينها 

يف عملك ؟ 

الع�������مل  ينق�������ص��م 

كم�صوؤول��ة عن ال�صرطة 

اإدارة  يف  الن�صائ���������ي��ة 

مو�صيق��ى ال�صرط��ة اإىل 

ق�صمني:-

اإداري وفني

اأواًل  :  فيمـــا يتعلق بالن�احـــي االإدارية بف�سل التاأهيل 

وااللتحاق يف بالربامج التدريبية املخ�س�سة الإدارة الق�ة 

الب�سرية، ومعرفة احتياجاتها فاإن ال�سع�بات تبدو �سئيلة 

هذا اأن وجدت .

ثانيـــًا :  مبا اأن العمل يف اإدارة م��سيقى ال�سرطة عمل 

تخ�س�سي فـــاإن امل�سرف على ال�سرطـــة الن�سائية  يحتاج 

اإىل معرفـــة امل�سطلحـــات امل��سيقيـــة واالآالت امل��سيقيـــة 

امل�ستخدمة يف الفرقة امل��سيقية .

وبعدها التقينا بالوكيل 

ملياء البو�صعيدية وحتدثت 

عن اأ�صباب ان�صمامها لإدارة 

مو�صيق��ى ال�صرط��ة، حي��ث 

قال��ت :ان�سممـــت مل��سيقى 

ال�سرطـــة الأنهـــا تعتـــرب اأول 

فرقـــة م��سيقيـــة ع�سكريـــة 

ن�سائيـــة يف �سلطنـــة ُعمان ، 

و تلعـــب دورًا كبـــريًا يف ن�سر 

الثقافـــة امل��سيقية الع�سكرية من خلل الدور املكلف بها، 

التي ت�ؤديه من خلل املقط�عات امل��سيقية الع�سكرية التي  
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من �ساأنها ت�ساهم يف رفـــع معن�ية امل�ساركني يف العرو�ش 

الع�سكريـــة والتي مـــن خللها تق�د خمتلـــف العرو�ش يف 

االأعياد ال�طنية املختلفة واملنا�سبات، والأنها تعترب واجهة 

جهـــاز ال�سرطة  يف التقدم الذي و�ســـل اإليه، حيث اأثبتت 

ال�سرطيـــة اأن لها القدرة على النجـــاح يف جميع املجاالت  

املكلفـــة لها مهما كانت خمتلفـــة اأو جديدة على اجلهاز ، 

وهـــذا يدل على قدرتها يف خدمـــة ال�طن ب�ستى املجاالت 

واإظهار دورها الفعال يف خمتلف امليادين.

 اأما الرقيب اأول موزة 

قال��ت:  فق��د  الزعابي��ة 

بال�سكـــر  اأتقـــدم  البدايـــة  يف 

للقائـــد  والـــ�الء  والعرفـــان 

االأعلـــىـ  حفظـــه اهلل ورعـــاهـ  

علـــى كل مـــا قدمه مـــن دعم 

وتاأهيل  و�سقـــل للفرقة الذي 

ن�سعـــر  ون�ست�سعـــر بـــه دائما، 

ملعـــايل  م��ســـ�ل  وال�سكـــر 

الفريق املفت�ـــش العام لل�سرطة واجلمـــارك وكل ال�سباط 

واملدربني وامل�س�ؤولني يف اإدارة م��سيقى ال�سرطة.

حيث كانـــت اأول م�ساركة يل يف عـــام 2005م التي مت 

فيها تد�ســـني اأول فرقـــة ن�سائية ع�سكريـــة باأوامر �سامية 

اأثناء احتفاالت البلد بالعيد ال�طني اخلام�ش والثلث�ن 

املجيد )عر�ش التات�( حتت رعايته ال�سامية ـ حفظه اهلل 

ورعـــاه ـ وقد �سعرت بالفخر واالعتـــزاز وانتابني اإح�سا�ش 

عميق بال�سعـــادة، وفرحة كبرية تنبع مـــن �سغاف القلب، 

و�ســـرور يفي�ش ليغمـــر اجلميع اأثناء عزفنـــا للمقط�عات 

ال�طنيـــة التـــي تبعث فينـــا روح املثابـــرة واالإ�ســـرار على 

م�ا�سلـــة خطى امل�سرية الظافـــرة لُعماننا احلبيبة، والتي 

واكبهـــا  اإ�ســـراق ال�سم�ش يف ذلك الي�م وهـــي تر�سل عرب 

خي�طهـــا نـــ�ر املقدم امليمـــ�ن ل�سانـــع املجد مـــن خلل 

ملحمة البناء والتنمية  وعلى ما اأوالنا به جللة ال�سلطان 

من ثقه وم�س�ؤولية..

يف ختـــام ج�لتنـــا امل��سيقيـــة هذه ، ميكننـــا الق�ل اأن 

ت�سكيـــل م��سيقى ال�سرطة الن�سائية يعـــد اأحد اأهم واأبرز 

الت�سكيـــلت يف االأجهزة الع�سكرية واالأمنية ،وتعد �سرطة 

ُعمان ال�سلطانية من االأجهزة ال�سباقة يف املنطقة العربية 

التـــي اأدخلت املراأة  فك�سبت بذلك ق�سب الريادة لت�سبح  

وجهًة للـــدول املجـــاورة لل�ستفادة مـــن خرباتها ، وحتى 

ت�ستمـــر االإجادة واملحافظة على الريـــادة ي�ؤمن القائم�ن 

يف اإدارة م��سيقـــى ال�سرطـــة باأهميـــة التط�ير والتحديث 

ا�ستلهامـــًا من نهج القيـــادة امل�قرة وتطلعاتهـــا، وتراهم 

�سباقـــ�ن القتنـــاء  كل ما هـــ� جديد يف املجـــال امل��سيقي 

الرحـــب ويف ت�ا�سل دائم مع الدول املتقدمة يف امل��سيقى 

الع�سكرية واالأجهزة امل�ستخدمة والتط�ر العلمي لديهم يف 

هذا املجال اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات واملعارف..
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الرائد/عزيز بن  را�صد احلديدي

مكتب املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك

على  يعتمد  �صريعة  كتابة  اأ�صلوب   shorthand الخ��ت��زال      

اجلمل،  اأو  الكلمات  اأو  احل��روف  من  ب��دًل  املخت�صرات  اأو  الرموز 

وتكون كتابته من الي�صار اإىل اليمني ولو باللغة العربية. وقد ُعِرف 

الختزال باأ�صماء كثرية منها: الكتابة املختزلة )كتابة متا�صقة 

اأو �صيقة( والكتابة الناعمة والكتابة الق�صرية. وي�صتطيع الكاتب 

توفرها  التي  لل�صرعة  يقال  ما  كل  وا�صتدراك  يريد  ما  تدوين 

الكتابة املختزلة. وا�صتعمل الختزال و�صيلة ثقافية، اإذ ا�صتعمله 

برنارد�صو  جورج  هوؤلء  ومن  موؤلفاتهم،  كتابة  يف  الأدب��اء  بع�س 

)و�صموئيل بيب�س(   Samuel Pepys. وي�صتعمل اليوم، ول�صيما يف 

ويف  وال�صناعية  التجارية  املعامات  جمال  يف  ال�صناعية،  الدول 

الإعان والجتماعات الر�صمية وال�صرية .
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مقال
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الأ�صا�س والتطور

لقد كان االختـــزال ، لقرون خلت، يعتمد على النظام 

االإملئي وال�س�تي ورمـــ�زًا اعتباطية مثل دائرة �سغرية 

حتيط بها دائرة كبـــرية للتعبري عن عبارة »ح�ل العامل«. 

وقد ذكر معظم امل�ؤرخـــني اأن بداية ن�ساأة االختزال كانت 

مع امل�ؤرخ االإغريقي زين�فـــ�ن Xenophon الذي ا�ستخدم 

نظامـــًا اإغريقيـــًا قدميـــًا يف تدويـــن �ســـرية �سقـــراط، ثم 

ا�سُتخـــدم االختـــزال علـــى نحـــ� وا�ســـع يف االإمرباط�رية 

الرومانيـــة. وكان تريو Tiro العبد املعتـــق واأحد اأهل بيت 

)�سي�ســـرون Cicero( قد و�سع اأول نظام التيني للختزال 

يف عـــام 63ق.م ُعـــرف با�سم »اإ�سارات تـــريو«، وبقي هذا 

النظـــام قيـــد اال�ستعمال نحـــ� األف �سنة، كمـــا و�سع تريو 

معجمًا للختزال. ومن الذين ا�ستعمل�ا االختزال اأ�سل�ب 

 Julius وي�لي��ـــش قي�سر Titus كتابة االإمرباطـــ�ر تيت��ش

Caesar وعدد من االأ�ساقفة.

بيـــد اأن االختزال �سار، مع بدايـــة الع�س�ر ال��سطى، 

مقرتنـــًا بال�سحـــر والعرافـــة وفقـــد اأهميتـــه، ومل يتجدد 

االهتمـــام به اإال مع بدايـــة القرن اخلام�ش ع�سر حني ُعرث 

على معجم اإ�ســـارات �سي�سرون و�سفـــر املزامري املكت�بني 

 Timothy باأ�سل�ب »اإ�سارات تريو«. وقد تاأثر تيم�ثي برايت

Bright بهذا االأ�سل�ب بع�ش ال�سيء ف��سع نظامًا اإنكليزيًا 

عام 1588م تتاألف اإ�ساراته من خط�ط م�ستقيمة ودوائر 

واأن�ساف دوائر ُعرفت برم�ز برايت.

ويف القـــرن ال�سابـــع ع�سر ات�ســـع ا�ستعمـــال االختزال 

لتدوين اخلطـــب التي مل يكن باالإمـــكان حفظها بطريقة 

اأخـــرى فربز اأربعة مبتكرين الأنظمـــة االختزال هم: ج�ن 

ويّلي�ـــش John Willis الـــذي يعـــد اأبا االختـــزال احلديث؛ 

وت�ما�ـــش �سلتـــ�ن Thomas Shelton الـــذي ظهـــر نظامـــه 

 Jeremiah يف مذكـــرات �سم�ئيـــل بيب�ش؛ جرميايا ريت�ـــش

Rich الـــذي عمم هذا الفن واأعطاه �سهرة عن طريق ن�سر 

املزامـــري والعهد القـــدمي م�ستخدمًا اأ�سل�بـــه االختزايل؛ 

ووليـــم مي�ُســـن William Mason الـــذي ا�ستخـــدم اأ�سل�به 

لتدويـــن االأنا�سيد الدينيـــة ولرتجمة الكتـــاب املقد�ش يف 

ال�سنني التي تلت ع�سر النه�سة.

ثـــم ابتكرت يف العقـــ�د اللحقة اأنظمة اأخـــرى اإال اأن 

معظمهـــا كان ق�سري االأمـــد، وكان النظام الـــذي ابتكره 

اأكرثهـــا  Samuel Taylor عـــام 1786م  تايلـــر  �سم�ئيـــل 

جناحـــًا. وقـــد اعتمـــد اأ�سلـــ�ب تايلـــر يف كل مـــن اللغات 

الفرن�سيـــة واالإ�سبانية والربتغاليـــة واالإيطالية وال�س�يدية 

واالأملانية والهنغارية وغريها.

اإىل  بـــرزت احلاجـــة  الثـــ�رة ال�سناعيـــة  اأثنـــاء  ويف 

االختزال وكتَّابه يف االأعمال التجارية وغريها.

ومبـــا اأن اأنظمـــة االختـــزال الهند�سيـــة امل�ستخدمـــة 

حينذاك كانت حتتاج اإىل درجة عالية من الثقافة ف�سًل 

عن التدريب الط�يـــل كان البد من ابتكار نظام بديل 

اأ�سهل ملـــن يريد تعلمه وا�ستخدامـــه، لذلك تخلى االأملاين 

عـــن  )1789م-1849م(   Gablesberger غابل�سربغـــر 

االأ�ساليب الهند�سية وطّ�ر نظامًا ب�سيطًا بخط�ط مت�سلة. 

 speech- »وقد اعتمد نظامه امل�سمى »فن االإ�سارة الكلمية

sign art علـــى احلروف اللتينية، وات�سم بالدقة واالإتقان 

وجمـــال اخلط�ط، كما القـــى جناحًا وا�سعـــًا، وانت�سر يف 

�س�ي�سرة والنم�ســـة وا�سكندينافية وفنلندة ورو�سية، وكان 

لب�ساطتـــه اأثرهـــا يف �سه�لة ترجمتـــه اإىل اللغات االأخرى 

ال�سكل )1( .

اأنظمة الرموز احلديثة

و�سع اإ�سحق بيتَمن Isaac Pitman )1813م-1897م( 

نظامًا خا�سًا للختزال يدمج الكتابة بال�س�ت، كما تبنى 

الشكل )1(
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مقال

املبـــداأ ذاتـــه يف ر�سم االأ�ســـ�ات الكلميـــة، ون�سر نظامه 

عـــام 1837 واأطلق عليـــه »الكتابة ال�س�تيـــة االختزالية« 

stenographic sound- hand. وي�سمـــل هـــذا النظـــام 25 

�سامتـــًا اأحاديـــًا و24 �سامتًا ثنائيـــًا و16 �سائتًا، وقد ُرمز 

اإىل االأ�ســـ�ات املت�سلة باإ�سارات مت�سابهـــة كما ا�ستخدم 

االإ�ســـارات  وا�ستخدمـــت  العلمـــات،  حلـــذف  التظليـــل 

الق�ســـرية للداللة علـــى االأ�س�ات الق�ســـرية والعلمات 

املفردة للداللـــة على ال�س�امت. ويف عـــام 1852م اأدخل 

ِبـــن بيتمن Benn Pitman، �سقيق اإ�سحق، هذا النظام اإىل 

اأمريكـــة واأجريت عليه تعديلت طفيفـــة ف�سار االأ�سل�ب 

امل�ستخـــدم علـــى نح� وا�ســـع يف ال�اليات املتحـــدة وكندا. 

اإ�سافـــة اإىل ذلك دخل اختـــزال بيتمن اإىل كل من اللغات 

العربيـــة واالإفريقيـــة واالأرمنيـــة واله�لنديـــة والفرن�سيـــة 

واليابانيـــة  واالإيطاليـــة  والهنديـــة  والعربيـــة  واالأملانيـــة 

والفار�سية واالإ�سبانية ولغات اأخرى )ال�سكل2(.

 John Robert Gregg ْغـــِرغ  روبـــرت  جـــ�ن  در�ـــش 

)1867م-1948م(، الـــذي ُفـــنت باالختـــزال، اأ�سلــــــــ�ب 

بيتمـــن باالعتمـــاد على نف�سه، بيد اأنـــه مل ُيعجب مبظهره 

وظللـــه ومبـــداأ حتـــديد امل�قــــــع للتعبري عـــن احلـــروف 

ال�س�تيــــــــة املحذوفة اأي كتابة كلمة ف�ق �سطر الكتابة اأو 

عليـــه اأو حتته . ثم قراأ تاريخ االختـــزال كما كتبه ت�ما�ش 

كتابـــه  �سّنـــف يف  الـــذي   Thomas Anderson اأندر�ســـن 

اأ�سا�سيات نظام االختزال اجليد م�ؤكدًا اأنها غري م�ج�دة 

يف اأي اأ�سل�ب اختزايل م�ستعمـــل، وهذه االأ�سا�سيات التي 

تركت انطباعًا ق�يًا يف نف�ش غِرغ تت�سمن: رم�زًا م�ستقلة 

لل�س�ائت vowels ولل�س�امت consonants، وكتابة جميع 

الرمـــ�ز ب�سماكة واحـــدة، وكتابة الرمـــ�ز كلها على �سطر 

واحد، وق�اعد خمت�سرات قليلة وثابتة .

وكان غـــرغ يف الثامنـــة ع�ســـرة حـــني ابتكـــر نظامـــه 

اخلا�ـــش، ويف احلاديـــة والع�سرين حني ن�ســـره يف كرا�ش 

 light- »بعنـــ�ان »االختـــزال ال�س�تي ذو الر�ســـم اخلفيف

line phonography )1888م(. وات�ســـم نظـــام اختـــزال 

غرغ باالإ�سارات املنحنيـــة والدوائر والعقفات واحللقات، 

وباالعتمـــاد على علمـــات احلذف وعلى ميـــلن الكتابة 

زيلت 
ُ
العادية، وات�سمت اإ�ساراته باخلط�ط املنحنية، كما اأ

الزوايـــا املنفرجـــة ب��ساطـــة الدمـــج الطبيعـــي لل�سط�ر، 

لغي التظليـــل واأ�سبحت 
ُ
ّمـــت احلـــروف ال�س�تيـــة، واأ و�سُ

خطـــ�ط الكتابـــة م�ستقيمة. وهـــذا النظـــام ُيدَر�ش الي�م 

يف نحـــ� 90% من مدار�ـــش ال�اليات املتحـــدة التي تدّر�ش 

االختـــزال، وينت�سر اأي�ســـًا يف كندا واجلـــزر الربيطانية. 

وقـــد ُطبع اختزال غـــرغ باللغـــات االإنكليزيـــة والفرن�سية 

العربيـــة  اللغـــات  اإىل  اإ�سافـــة  والربتغاليـــة  واالإ�سبانيـــة 

والرو�سيـــة واالإيطاليـــة واليابانيـــة وال�سينيـــة والب�لندية 

ولغات اأخرى.

اأما النظـــام االأملاين البـــارز فه� اأ�سلـــ�ب �ست�لت�ِسه - 

�ســـري Stolze- Schery الـــذي يجمـــع بني اأ�سل�بـــي فيلهلم 

 Ferdinand وفردنانـــد �ســـري Wilhelm Stolze ست�لت�ِســـه�

Schery. وقـــد دخـــل هـــذا النظـــام لغات اأخـــرى مبا فيها 

الدمنركيـــة واله�لندية واالإنكليزية والفرن�سية واالإيطالية 

والرنوجية والب�لندية والرو�سية واالإ�سبانية.

الشكل )2(
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اأنظمة الكتابة العادية املخت�صرة احلديثة

ر�ســـة يف  ـــا ديربـــ�ن Emma Dearbon املدِّ ابتكـــرت اإمَّ

جامعـــة ك�ل�مبية نظام اختزال الكتابـــــــة ال�سريعة نحــــ� 

عـــام 1924م، وه� اأ�سلـــ�ب يعتمد علـــى ا�ستعمال حروف 

الهجـــاء وعلمات الرتقيم املعروفـــة يف متثيل االأ�س�ات. 

ويف اأ�سلـــ�ب الكتابـــة ال�سريعـــة ميكـــن كتابـــة اأكـــرث مـــن 

)20000( كلمة با�ستعمـــال )60( قاعدة وقرابة )100( 

�سكل م�جز وخمت�سرات قيا�سية .

    اأمـــا اختزال هجائيـــة ف�ركـــرن Forkner فقد ظهر 

يف �سنـــة 1952م يف ال�اليات املتحـــدة. وقد اأم�سى م�ؤلف 

هذا االأ�سلـــ�ب، هامدن ف�ركرن Hamden Forkner، ع�سر 

�سنـــ�ات يف البحث قبل اإ�سدار الطبعـــة اجلديدة للنظام 

اجلديد الـــذي ي�ؤلف بني احلـــروف التقليدية وعدة رم�ز 

للحروف واالأ�س�ات التي ت�سعب كتابتها. وُيدّر�ش اأ�سل�ب 

ف�ركـــرن اليـــ�م يف املدار�ـــش الثان�يـــة وكليـــات االأعمـــال 

التجارية يف ال�اليات املتحدة.

وثمـــة اأ�سلـــ�ب اأمريكي اآخـــر ي�سمى »الكتابـــة ب�سرعة 

فائقـــة« hy- speed longhand ظهر يف عام 1932م ، ومن 

مبادئ هذا االأ�سل�ب حذف ال�س�امت ومعظم ال�س�ائت 

وا�ستعمـــال حـــروف اأو اأرقام اأو علمـــات وحروف مركبة 

بداًل منها.

 stenoscript »اأما اأ�سلـــ�ب اختـــزال »الكتابة ال�سيقـــة

امل�سمى »ABC« فه� نظام �س�تي ي�ستخدم، فقط، الكتابة 

العاديـــة وعلمـــات الرتقيم ال�سائعة. وقـــد ظهر يف لندن 

 M. C. عـــام 1607م ثـــم راجعـــه مان�يل كلـــ�د اأفان�سينـــا

Avancena الـــذي اأ�ســـدر طبعة جديدة يف عـــام 1950م. 

وهـــذا االأ�سل�ب يح�ي 24 �ســـكًل خمت�سرًا يجب حفظها 

 »bz« و »acknowledge« للداللة على »ak« يف الذاكرة مثل

.»business« للداللة على كلمة

اختزال الآلة

�سار اأ�سلـــ�ب ت�سجيل الكلم ب��ساطـــة االآالت اأ�سل�بًا 

عمليـــًا على امل�ست�ى التجاري نح� عام 1906م حني ابتكر 

 Ward S. كاتـــب االختـــزال االأمريكـــي وُرد �ست�ن اإيرالنـــد

 .stenotype machine الطابعـــة  االختـــزال  اآلـــة   Ireland

ت�ستعمـــل اآالت االختزال الي�م يف املكاتب اإىل حد ما، بيد 

اأنها اأ�سا�سية يف امل�ؤمترات واملحاكم.

الختزال عند العرب

مل يذكـــر امل�ؤرخ�ن �سيئًا عن معرفة العرب باالختزال 

با�ستثنـــاء مـــا ذكـــره ابـــن النـــدمي يف كتابـــه »الفهر�ست« 

الـــذي �سّنفه �سنـــة 377هـ، يف معر�ش حديثـــه عن اأقلم 

الي�نانيـــني: »ولهـــم قلـــم يعـــرف بال�ساميـــا وال نظـــري له 

عندنا فاإن احلـــرف ال�احد منه يحيـــط باملعاين الكثرية 

ويجمـــع عـــدة كلمات... وهـــذا القلم يتعلمـــه املل�ك وجّلة 

الكتـــاب ومينع منه �سائـــر النا�ش جلللتـــه... جاءنا من 

بعلبـــك يف �سنة ثمان واأربعني رجل متطّبب زعم اأنه يكتب 

بال�ساميا فجربنا عليه ما قاله فاأ�سبناه، اإذا تكلمنا بع�سر 

كلمات اأ�سغى اإليها ثم كتـــب كلمة، فا�ستعدناها فاأعادها 

باألفاظنا«.

وقبـــل اأن تعرف طرق االختزال احلديثة حاول العرب 

اخت�سار بع�ش الكلمات العربية ال�سائعة باال�ستعا�سة عن 

الكلمة بحرف اأو حرفني مثال ذلك:

»اه« انتهى، »الخ« اإىل اآخره، »ن« انظر، »يق« يقال، »ل« 

اأول، »ج« جمـــع، »جـــج« جمع اجلمع، »�ش« �ســـرح، »�سلعم« 

�سلى اهلل عليه و�سلم، »�ش« ر�سي اهلل عنه، »ر« رحمه اهلل.
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و كتـــاب اإ�سكنـــدر ل�قـــا ) االإختـــزال العربـــى - فـــن 

االختـــزال( ال�ســـادر عـــن دار اأطل�ـــش بدم�سق مـــن اأروع 

الكتـــب عن هـــذا الفـــن . و للأ�ســـف ال جتد اليـــ�م ن�سخا 

من هـــذا الكتاب مطلقـــا .. و كان فن االختـــزال ي�ستعمل 

فـــى امل�سالح احلك�مية و املرا�ســـلت االإدارية .. فنتمنى 

على م�سئ�ىل هيئة الكتاب و مكتبة االأ�سرة مب�سر اأن تعيد 

طباعة هذا الكتاب القيم النـــادر .. من اأ�س�اأ االأحا�سي�ش 

اأن تقتنـــى كتابا ثم تفقـــده و تكت�سف اأنه نادر و ال ت�ستطيع 

تع�ي�ســـه فى بلد هى اإىل ال�سجـــن ذى االأ�س�ار اأقرب ، و 

الكتب القيمة فيها نادرة و منعدمة و �سحيحة يتم تهريبها 

كاحل�سي�ش من خارج البلد ل� كنت متلك قريبا اأو �سديقا 

حميمـــا ياأتيك من ال�سام بالكنـــ�ز الثقافية التى تريد من 

كافـــكا اإىل لطيـــف اأن�سى اإىل ون��ش اإىل معـــراج نامة اإىل 

م�سرحيات ال�سرقاوى االختزال .

مقال

ولعـــل اأقـــدم طرائـــق االختـــزال العربـــي املعروفة يف 

الع�ســـر احلديث طريقة �سليمان الب�ستـــاين التي و�سعها 

عـــام 1887م  ، وقـــد اعتمـــد فيها على خمـــارج احلروف 

فجعـــل لـــكل حرفني احتـــدا يف املخـــرج �سكًل واحـــدًا اإال 

ال�ســـاد والطـــاء، كمـــا اعتمـــد الر�ســـم ال�سهـــل للحروف 

االأكرث دورانـــًا يف العربية، وكان اخلـــط والهلل الركنني 

االأ�سا�سيـــني يف بنية هذه الطريقة ُيفّرق بينهما اجتاههما 

وحجمهما وو�سلهما وقطعهما ال�سكل)3(.

وبعـــد اأن م�ّست احلاجة اإىل االختـــزال اأخذت تت�اىل 

حماوالت يف اأ�ساليب االختزال العربي ماأخ�ذة يف اأكرثها 

مـــن االأ�ساليـــب الغربية، فظهـــر اأ�سل�بـــا م�سطفى عبده 

وال�سيـــد وايل عـــام 1923 ثم طريقـــة حممد حممد �سامل 

عام 1941م فطريقة ف�ؤاد واكد عام 1947م )ال�سكل4(، 

والطريقتان االأخريتان اأكرث انت�سارًا من غريهما.

اأمـــا ا�سكندر ل�قا فقد عر�ـــش يف كتابه عن االختزال 

طريقـــة مب�سطـــة لتعلـــم االختـــزال، اعتمـــد فيهـــا علـــى 

املقدمات التمهيدية الثلث التي جاءت يف كتب االختزال 

الإ�سحق بيتمن وحممـــد حممد �سامل وف�ؤاد واكد. وت�ستمل 

طريقتـــه على 18 �س�تـــًا رئي�سيًا اأو حرفـــًا اأبجديًا، وفّرق 

فيها بني ثلثة اأن�اع مـــن االأ�س�ات امل�ستقيمة وامل�ستديرة 

واملنحنية ال�سكل )5( .

الشكل )4(

الشكل )5(

الشكل )3(

امل�ؤلفالكتابت

ابن الندميالفهر�ست1

ابراهيم ح�سن خليفةاالختزال العربى ودليل الكتابة ال�سريعة2

�سامل بتماناالختزال العربى3

ف�ؤاد واكداأحدث طريقة الختزال الكتابة العربية اختزال واكد4

املراجع :
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قبـــل عـــدة اأيـــام وقـــع حـــادث مـــروري ب�سيـــط يف اإحدى 

حمافظـــات ال�سلطنـــة نتـــج عنـــه اإ�سابـــة �سائقـــي املركبـــات 

باإ�سابـــات طفيفـــة وت�ســـررت مركباتهمـــا باأ�ســـراٍر ب�سيطة، 

ولكـــن عنـــد وقـــ�ع احلـــادث مبا�ســـرة جتمـــع عـــدٌد كبري من 

االأ�سخا�ـــش  مل�ساهدتـــه، وت�قفـــت الكثري مـــن املركبات على 

ر�سيـــف الطريق، حيـــث وقع احلادث علـــى منحنى بحيث اأن 

�سائقـــي املركبـــات القادمني ال يرون احلـــادث ال�اقع اأمامهم 

، وبـــداًل مـــن اأن ي�سارع اأطـــراف احلادث باإخـــراج مركباتهم 

خارج الطريق ك�ن اأن احلادث ب�سيطًا اأخذ االأمر منحًى اآخر 

واأن�سغـــل االأ�سخا�ـــش املتجمهرين على املركبتـــني يف حماولة 

معرفة كيفية وق�ع احلادث، ومناق�سة االأ�سرار الب�سيطة التي 

وقعت على املركبتني، ليت�سادف يف ال�قت نف�سه قدوم �سائق 

�ساحنـــة يف ذلك الطريـــق ويفاجـــاأ بت�قف احلركـــة املرورية 

اأمامـــه ووج�د بع�ـــش االأ�سخا�ـــش يف و�سط الطريـــق، ونظرًا 

الرائد/خمي�س بن علي البطا�صي

االإدارة العامة للمرور

اإىل قـــرب امل�سافة مل ي�ستطع اأن ي�قف ال�ساحنة اأو اأن يتفادى 

االأ�سخا�ش واملركبات املت�قفة مبنت�سف الطريق فما كان منه 

اإال اأن اإ�سطـــدم بهما وحتـــ�ل احلادث املـــروري الب�سيط اإىل 

حادث مروري كبري ومروع نتج عنه وفيات واإ�سابات خمتلفة.

هـــذه �س�رٌة واحدة ل�س�ٍر كثـــريٍة اأ�سبحنا ن�ساهدها عند 

وقـــ�ع حـــادث مـــروري، واأ�سبح بديهيـــًا اأننا عنـــد م�ساهدتنا 

جتمهر الأ�سخا�ش يف الطريق فاإن ذلك يدل على وج�د حادث 

مـــروري قبل م�ساهدتنـــا للحادث، وما اأن يـــرى بع�ش �سائقي 

املركبـــات اأ�سخا�سًا يتجمعـــ�ن و�سيارات مت�قفـــة اإال ويدرك 

اأن هنـــاك اأمرًا قد وقع في�ســـارع  الإيقاف مركبته على ر�سيف 

الطريق، وقـــد ي�سطر بع�سهم اإىل قطع ال�سارع ليعرب لل�سارع 

االآخر الذي وقع فيه احلادث معر�سًا نف�سه للخطر.

وال نبـــــالـــغ اإذا قلنا باأن االأمر بات ي�سكل ظاهرًة وا�سحة 

وبـــات ي�ســـــــــكل هاج�ســـًا يـــ�ؤرق اجلـــهـــات املعنيـــة مب��س�ع 

ال�سلمة املرورية .

فالتج�����مه��ر �صل��وك غ��ري ح�ص��اري، ويعر�س 

حياة املتجمهري��ن للخطر، ويعرقل حركة املرور 

عب عمل رجال ال�صرطة، ويعطل عمل رجال  وي�صّ

الإ�صع��اف والإنق��اذ وبالت��ايل يزي��د م��ن حج��م 

املخاطر.

ومـــا ن�د اأن ن�ؤكد عليه هنا باأننا يف ال�قت الذي نقدر فيه 

دور امل�اطن واملقيم ومبادرته يف تقدمي الع�ن وامل�ساعدة عند 

وق�ع احلادث املروري اإال اأن ذلك يجب اأن يك�ن ب�سكل منظم 

ويراعي ق�اعد ال�سلمة املرورية، من خلل اإيقاف املركبة يف 

مكان اآمن وم�سارعة اإبلغ مركز عمليات ال�سرطة واإخطارهم 

مبـــكان وق�ع احلـــادث ودرجـــة اخل�سائر الب�سريـــة اإن اأمكن، 

واإف�ساح املجـــال لرجال ال�سرطة واالإ�سعـــاف - عند و�س�لهم 

- الأداء عملهـــم حتـــى ال يت�سبب التجمهر وحـــب االإطلع اإىل 

عرقلة هـــذه اجله�د، وعرقلة �سرعة اإنقاذ امل�سابني وبالتايل 

م�ساعفة اأ�سرار احلادث .

بانوراما

التجمهر عند وق��وع 
الحوادث المروري�ة . . خطر
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اإ�صت�صاري فني جنائي/

بنداري بن اأحمد البنداري

ع��اد الأب اإىل منزل��ه ب�صيارت��ه وقابله طفله 

ال�صغ��ري فرحًا بعودت��ه » و بدًل من اأن يحمل معه 

الهدايا واحللوى حمل اإليه املوت «؛ اأعطاه م�صد�صه 

وطل��ب اإليه اأن ي�صلمه اإىل اأمه وبعد حلظات �صمع 

�صوت اإطاق وُفوج��ئ بطفله ذى ال�صنوات الأربع 

جث��ة هامدة على اأر�صية غرفة النوم فقام بنقله 

م�صرعا اإىل امل�صت�صفى .

هذا هو م�صم��ون الباغ الذي و�صل اإىل �صابط 

مرك��ز ال�صرط��ة و�صاب��ط البح��ث اجلنائي حيث 

انتقا بعدها م��ع فريق م�صرح اجلرمية اإىل مكان 

احلادث لإجراء التحقيق … 

من اأر�صيف البحث اجلنائي الفني  

بدل أن يحمل لطفله الحلوى ..

حمل إليه الموت ..
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اأجرى فريق امل�صرح املعاينة 

الفني��ة ورف��ع اأ�صي��اء وعينات 

واأر�صلت اإىل املخترب اجلنائي 

• وقع احلـــادث مبنزل اأ�سرة 	

الطفل املت�فى .

• كان الطفل قبل نقله اإىل امل�ست�سفى ح�سب اإفادة ذويه 	

علـــى اأر�سية الغرفـــة بالقرب مـــن �سريرخ�سبي، وقد 

ُل�حـــظ على م�سافـــة 90 �سم مـــن ال�سرير وجـــ�د اأثر 

احتـــكاك ج�سم �سلب على اأر�سيـــة الغرفة كما ل�حظ 

وجـــ�د 4 م�ا�ســـع احتـــكاكات منف�سلـــة بخ�ســـب ل�ح 

ال�سرير من اأ�سفل تقع على نف�ش امل�سار.

• ُعـــرث علـــى مقذوف نـــاري اأ�سفـــل ال�سريـــر وُعرث على 	

م�سافـــة 130 �ســـم من امل��ســـع الذي كانـــت ت�جد به 

جثة الطفل قبل نقلـــه اإىل امل�ست�سفى على �سلح ناري 

مـــن ن�ع )ريف�لفر( باأعلـــى دوالب امللب�ش، كما وجد 

ظرف فارغ م�ستقرًا باإ�سط�انة الريف�لفر.  

• مت رفـــع م�سحـــات مـــن م�ا�ســـع احتـــكاكات اجل�ســـم 	

ال�سلب على اأر�سية الغرفة وبخ�سب ال�سرير.

• مناظـــرة الطفـــل املت�فى تبـــني اأنه يرتـــدي )قمي�ش 	

وبنطال ق�سري( ومل يلحظ على امللب�ش اأية مظاهر 

للعنـــف، ط�ل الطفـــل 90 �ســـم تقريبا وطـــ�ل ذراعه 

40 �ســـم تقريبا، وقـــد ل�حظ وج�د جـــرح براأ�سه من 

االأمام يف م��سع يلي اجلبهة )فتحة دخ�ل املقذوف( 

وجـــرح اآخر باأعلى م�ؤخرة الراأ�ش قليل )فتحة خروج 

املقـــذوف(، مت اأخذ م�سحات مـــن يدي الطفل املت�فى 

ومن ح�اف اجلرح )فتحة الدخ�ل(.

• خذت �س�ر ف�ت�غرافية ملكان احلادث وجلثة الطفل، 	
ُ
اأ

واأ�ســـدر االدعاء العـــام مذكرة حـــ�ل ال�اقعة ت�سمنت 

طلب القيام باالآتي:

• فح�ـــش امل�سحات املرف�عـــة من مكان احلـــادث ومن 	

يـــدي الطفل املت�فـــى لبيان ما اإذا كانـــت حتت�ي على 

اآثار لبارود حمرتق خملفات اإطلق.

•  فح�ـــش ال�ســـلح النـــاري )الريف�لفر( لبيـــان مدى 	

�سلحيته لل�ستخدام وفيما اإذا كان ه� امل�ستخدم يف 

اإطلق الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف والظرف 

الفارغ اللذين عرث عليهما مبكان احلادث.

• التقييم الفنـــي للحادث لبيان فيمـــا اإذا كان احلادث 	

قـــد وقع بالكـــــيفيـــة التي اأبداها والـــد الطفل املت�فى 

يف اأقـــ�الـــه اأمام �سابــــــط التحـــقيق ثـــم اأمام ممثل 

االدعاء العام. 

و باإجراء الفحو�س الفنية واملخربية لاأ�صياء 

والعين��ات املرفوع��ة م��ن م��كان احل��ادث وق��راءة 

وحتليل ال�صور الفوتوغرافية ات�صح الآتي: 

اأول: فح�س امل�صحات 

ات�ســـح مـــن خـــلل اإجـــراء الفح��ـــش املخربيـــة على 

امل�سحـــات املرف�عـــة من مكان احلادث، ومـــن يدي الطفل 

املت�فى االآتي:

وجـــ�د اآثار لبارود حمـــرتق )خملفات اإطلق( يف . 1

امل�سحات املرف�عة من اآر�سية الغرفة.

وجـــ�د اآثـــار لبارود حمـــرتق )خملفـــات اإطلق( . 2

مب�ا�ســـع اال�سطـــدام االأربعـــة باللـــ�ح اخل�سبـــي 

لل�سرير  من اأ�سفل.  

وجـــ�د اآثـــار لبارود حمـــرتق )خملفـــات اإطلق( . 3

بجرح راأ�ش الطفل من االأمام )فتحة الدخ�ل( 

عدم وج�د اآثار لبارود حمرتق )متخلفات اإطلق( . 4

يف امل�سحات املرف�عة من يدي الطفل املت�فى. 
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قضايا

ثانيا: فح�س ال�صاح الناري “ الريفولفر” 

ريف�لفـــر من عيـــار 0٫38 اأجـــزاوؤه كاملـــة ومبا�س�رته 

خط�ط مياذيب )�س�سخـــان(، مل ويلحظ على الريف�لفر 

اأية تل�ثـــات اأو بقع دم�ية اأو �سعـــر اأو اأن�سجة، وقد ثبت من 

الفح��ش املخربية مل�سحات من ما�س�رته وج�د اآثار لبارود 

حمرتق )متخلفات اإطلق(.  

ثالثًا: فح�س املقذوف الناري   

ُل�حظ عنـــد فح�ش مقذوف لطلقة نارية مـــن عيـــــــار 

38 ، 0 من نف�ش عيار الريف�لفر ُل�حظ وج�د تل�ثات دم�ية 

وعينـــات طفيفة من اخل�سب عالقة بـــه ، كما ُل�حظ وج�د 

تطبيـــق مبقدمته وكـــذا على اأحد ج�انبـــه نتيجة ا�سطدام 

املقـــذوف بزاويـــة ميـــل بج�ســـم �سلـــب “اأر�سيـــة الغرفـــة  

”  نتج عنه  تاأثر بع�ـــش خط�ط مياذيب  وبخ�ســـب ال�سريـــر

)�س�سخان( ما�س�رة ال�سلح النـــاري امل�ستخدم يف اإطلق 

طلقته  واملنطبعة على ج�سم املقذوف .  .

  رابعًا: فح�س الظرف الفارغ   

    ُوجـــد ظرف فارغ لطلقـــة نارية من عيار 38 ، 0)من 

نف�ـــش عيار الريف�لفر واملقذوف( منطبع على قاعدته اآثار 

االأجزاء امليكانيكية للريف�لفر امل�ستخدم يف اإطلق طلقته.  

خام�صًا:

ات�ســـح باإجراء الفح��ش واملقارنـــات الفنية بني االآثار 

املنطبعة على ج�سم املقذوف )خط�ط ال�س�سخان( واالآثار 

املنطبعـــة على قاعدة الظرف الفارغ وبـــني االآثار املنطبعة 

علـــى املقذوفـــات وق�اعد االأظـــرف الفارغـــة الناجتة عن 

جتارب اإطـــلق الريف�لفـــر باملخترب، الت�افق بـــني االآثار، 

ممـــا يدل على اأن الريف�لفر )م��س�ع الفح�ش الفني( ه� 

امل�ستخدم يف اإطـــلق الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف 

الذي عرث عليه على اأر�سيـــة الغرفة والظرف الفارغ الذي  

وجد باإ�سط�انة الريف�لفر.    

�صاد�صًا: فح�س عينات الأخ�صاب 

ات�ســـح اأي�ســـًا من خلل اإجـــراء الفح��ـــش واملقارنات 

الفنيـــة بني عينات اخل�ســـب املرف�عة مـــن ج�سم املقذوف 

وبني عينات االأخ�ساب املرف�عة من اأربعة م�ا�سع منف�سلة 

من الل�ح اخل�سبي لل�سرير من اأ�سفل، التماثل بني العينات.   

�صابعًا: جتارب الإطاق لتحديد امل�صافات 

  باإجـــراء جتارب اإطلق الريف�لفر باملخترب وذلك من 

م�سافـــات خمتلفة بـــدءًا بال��سع املل�ســـق اإىل م�ســــــــــافة 

35 �ســـم ) امل�سافات التي حتتمل فر�سيـــة اأن الطفل اأطلق 

على نف�سه املقذوف الناري (، وذلك على قطع من القما�ش 

مثبتـــة على و�سادة حتت�ي علـــى كمية من القطن امل�سغ�ط 

ن�سبيًا متثل تقريبًا راأ�ش الطفل املت�فى، وبدرا�سة  وفح�ش 

فتحـــات الدخ�ل الناجتة عن التجارب ومقارنتها مع فتحة 

الدخ�ل براأ�ش الطفل املت�فى الحظنا االآتي  : ــ

احتـــــــراق بحــــــ�اف فتحـــات الدخـــ�ل الناجتـــة عن . 1

جتـــارب االإطلق بامل�ســــافـــات ال�سابقة. ) مل يلحظ 

ذلـــك بال�ســـــــــ�ر اخلا�ســـة بفتـــــحة الدخـــ�ل براأ�ش 

الطفل املت�فى(.  

انت�سار خملفات االإطلق ح�ل فتحات الدخ�ل )بارود . 2

حمـــرتق وغري حمـــرتق( مك�نًا هالـــة بارودية بدائرة 

قطرهـــا تـــرتاوح ما بـــني 6�ســـم اإىل   5، 13 �سم. )مل 

ُيلحظ ذلك بال�س�ر امللتقطة لراأ�ش الطفل املت�فى(

االختـــلف يف �ســـكل فتحـــات الدخـــ�ل الناجتـــة عن . 3

جتـــارب االإطـــلق وفتــــحـــة الدخـــ�ل براأ�ـــش الطفل 

املُت�فى ممـــا يدل   على اأن االإطلق قد مت من م�سافة 

اأبعـــد من 35 �ســـم؛ لذلك ن�ســـــــتبعـــد اأن يك�ن الطفل 

املُت�فـــى قد اأطلق علـــى نف�سه املقـــذوف الناري الذي 

اأ�سابه يف راأ�سه. 

ت�صور كيفية وقوع احلادث

مت و�سع بع�ـــش الت�س�رات بعد اإجراء الفح��ش الفنية 

واملقارنـــات املجهرية ودرا�سة ال�ســـ�ر الف�ت�غرافية ملكان 

احلادث وجلثة الطفل، لكيفية وق�ع احلادث: ــ 

الت�صور الأول  

قام الطفل املُت�فى بالعبث بالريف�لفر فانطلق مقذوف 

نـــاري اأ�سابـــه يف راأ�ســـه، وميكـــن اأن يحدث ذلـــك يف اأحد 

االأو�ساع االآتية: ــ
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اأول: الطفل يف حالة وقوف اأو جلو�س داخل الغرفة 

ويفتـــــر�ـــش يف هذه احلالـــة اأن يك�ن م��ســـع االإ�سابة 

باأي جزء مـــن اجلــــ�سم، ويك�ن اجتـــاه االإطلق من اأ�سفل 

اإىل اأعلـــى، اأو مــــن اأعلى اىل اأ�ســـــفل ح�سب اتـــجاه  وو�سع 

ف�هة )الريف�لفر(. 

اإال اأننا ن�ستبعد هذا االحتمال للأ�سباب االآتية: - 

فى هاتني احلالتني )يف و�سع ال�ق�ف اأو اجلل��ش( من 

املفرت�ـــش اأن ي�سطـــدم املقذوف بعد خروجـــه من م�ؤخرة 

راأ�ـــش الطفل يف م��ســـع بالغرفة يتنا�سب مـــع ط�ل الطفل 

يف حالـــة ال�قـــ�ف، اأو يف م��ســـع يتنا�سب مـــع ارتفاع جذع 

الطفل يف حالـــة اجلل��ش، وهذا مل يثبت يف مكان احلادث  

حيث تبـــني اأن املقذوف ا�سطدم باأر�سية الغرفة ثم بالل�ح 

اخل�سبـــي لل�سرير من االأ�سفـــل و يف اأربعة م�ا�سع منف�سلة 

على خط واحد تقريبا بعد اأن غري املقذوف اجتاهه نتيجة 

اال�سطـــدام بعر�ش الغرفة، وي�ؤيد ذلـــك وج�د اآثار لبارود 

حمـــرتق بامل�سحـــات املرف�عة مـــن م��سع االحتـــكاك على 

اأر�سيـــة الغرفـــة ، ومن م�ا�ســـع اال�سطـــدام واالحتكاكات 

بالل�ح اخل�سبي لل�سرير من اأ�سفل. 

ثاني��ا: الطف��ل يف حال��ة رق��ود عل��ى اأر�صي��ة 

الغرفة وقام بالعبث )بالريفولفر( موجها فوهته 

اإىل اأعلى الراأ�س  

ماحظة 1: 

وزن الريف�لفـــر م��ســـ�ع الفح�ـــش الفنـــي هـــ� 1 أ. 

كيل�جـــرام تقريبـــًا، وقـــ�ة ال�سغـــط علـــى الزناد     

للإطلق 82 ، 57 ني�تن 

قـــ�ة ال�سغط علـــى الزناد للم�سد�ســـات من اأعرية ب. 

خمتلفة مـــــن اأمثلة ذلك امل�سد�سات مـــن عيـــــــار 

22، 0 ـــــ 65، 7 ـــــ 9 مم ق�سري ــــــ 9 مم ط�يل ... 

واملنت�سر حيازتهـــا بالدولة ترتاوح ق�ة ال�سغط ما 

بني 34، 13 ني�تن اإىل 58، 35 ني�تن باالإ�سافة اىل 

خفـــة وزن  كل منهم مقارنـــة بالريف�لفر م��س�ع 

الفح�ش الفني، لذا ي�سعب على طفل بهذا ال�سن 

) 4 �سنـــ�ات ( اأن ي�سغـــط علـــى زنـــاد الريف�لفر ج. 

)م��س�ع الفح�ش الفني( للإطلق.

ورغـــم غرابـــة و�سع�بـــة وق�ع ذلـــك فاإنه مـــن املحتمل 

حدوثه اإال اأننا ن�ستبعد هذا االحتمال للأ�سباب التالية: ــ  

1ـ   مل نلحظ بفتحة دخ�ل املقذوف بالراأ�ش وج�د اأية 

دالئل ت�سري اإىل مل�سقة ف�هة الريف�لفر مل��سع   االإ�سابة.  

ماحظة 2:  

من مميزات االإطلق املل�سق: ـ   

فتحـــة الدخـــ�ل تكـــ�ن كبـــرية وذات �ســـكل مميز أ. 

)جنمية ال�سكل(

احرتاق بال�سعر املحيط بالفتحة.ب. 

احرتاق وتكدم بح�اف اجللد بالفتحة. ج. 

اخرتاق مقذوف بهـــذا العيار الكبري 38، 0  اأطلق . 2

مـــن الريف�لفر ) م��س�ع الفح�ش الفني ( لراأ�ش 

الطفـــل يف و�ســـع مل�ســـق للراأ�ش اأو مـــن م�سافة 

قريبة ال تتجاوز ط�ل ذراع الطفل  40 �سم تقريبًا 

فـــاإن ذلـــك ينتج عنـــه اإ�سابات كبرية جـــدًا ت�سل 

اإىل ك�س�ر وتناثـــر قطع من عظام اجلمجمة واملخ 

)وهـــذه تفـــ�ق االإ�سابـــة ال�ا�سحـــة ب�ســـ�ر راأ�ش 

الطفـــل املت�فى(، حيث اأنـــه يف حالة االإطلق من 

ال��ســـع املل�سق  يخرتق املقـــذوف ويندفع خلفه 

مبا�سرة كمية كبرية من الغازات امل�ستعلة الناجتة 

عـــن احرتاق البـــارود )املـــادة القاذفـــة(،  والتي 

حتتـــ�ي عليها طلقة من هـــذا العيار الكبري  وينتج 

عـــن هذا  متدد يف عظام اجلمجمة وك�س�ر وتناثر 

قطع العظام وال�سظايا ومادة املخ يف اأركان املكان.  

مل نلحظ على الريف�لفر اأية تل�ثات اأو بقع دم�ية . 3

�سغرية اأو كبرية ت�سري اإىل تناثر الدماء من الراأ�ش 

وتل�يثها للريف�لفر عقب االإطلق، وذلك يف حالة 

وجـــ�د الريف�لفر بيدي الطفـــل، مما ن�ستبعد معه 

اأن الريف�لفر كان بجانب الطفل اأثناء االإطلق.

مل يثبت بالفح��ش املخربية للم�سحات التي ُرفعت . 4

مـــن يدي الطفل بعد ال�فاة وجـــ�د اأية اآثار لبارود 

حمرتق )خملفات اإطلق( ت�سري اإىل اأنه ه� الذي 

ا�ستخدم الريف�لفر يف االإطلق. 
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قضايا

مت جتربـــة قيـــام �سخ�ـــش ط�لـــه 170 �ســـم مبحاولـــة 

ال�سغـــط علـــى زنـــاد الريف�لفـــر )م��ســـ�ع الفح�ش( من 

ــــ الرقـــ�د علـــى  ـــــ اجلل��ـــشـ  اأو�ســـاع خمتلفـــة )ال�قـــ�فـ 

الظهر...( وم�جها ما�س�رة الريف�لفر اإىل م��سع بالراأ�ش 

مياثل م��سع فتحة الدخ�ل براأ�ش الطفل املت�فى، وبقيا�ش 

امل�سافة بينهما تبني اأنها 23 �سم 

)يلحـــظ االختـــلف بـــني طـــ�ل ال�سخ�ـــش القائـــم 

بالتجربة وط�ل ذراعه وط�ل الطفل املت�فى وط�ل ذراعه( 

الت�صور الثاين 

بعد ا�ستبعاد الت�س�ر االأول اأن  الطفل اأطلق على نف�سه 

املقـــذوف الناري الأي �سبـــب من االأ�سباب يف هـــذا امل��سع 

مـــن الراأ�ش، اأثنـــاء وق�فه اأو جل��سه اأو رقـــ�ده على الظهر 

علـــى اأر�سيـــة الغرفة فاإننا نـــرى قيام �سخ�ش مـــا ول�سبب 

باإطـــلق مقـــذوف ناري  مـــا 

م��ســـ�ع   ( الريف�لفـــر  مـــن 

الفح�ـــش الفنـــي ( يف اجتاه 

راأ�ش الطفل اأثناء رق�ده على 

اأر�سيـــة الغرفة  الظهر علـــى 

بالقـــرب مـــن ال�سريـــر، مما 

اأدى اإىل ا�سطـــدام واخرتاق 

املقـــذوف للراأ�ش مـــن االأمام 

وخروجه من م�ؤخرة الراأ�ش، 

ثم ا�سطدامه باأر�سية الغرفة 

)بزاوية ميل ( نتج عن ذلك انحراف املقذوف وا�سطدامه 

باللـــ�ح اخل�سبي لل�سرير من اأ�سفل ، والذي يقع على مقربة 

من م��سع اال�سطـــدام باالأر�سية ويف نف�ش م�سار املقذوف 

بعد تغيري اإجتاهه.

وي�ؤيد ذلك:

عـــدم وج�د اآثار لبـــارود حمرتق )خملفـــات اإطلق( . 1

على امل�سحات املرف�عة من يدي الطفل. 

عـــدم وجـــ�د مظاهـــر بفتحـــة الدخ�ل مبقدمـــة راأ�ش . 2

الطفـــل ت�سري اإىل اأن االإطـــلق مت يف و�سع مل�سق اأو 

من م�سافة قريبة تتنا�سب مع ط�ل ذراعه. 

فتحـــة الدخ�ل بالراأ�ش ال تت�سابـــه مع فتحات الدخ�ل . 3

الناجتـــة عن جتارب اإطـــلق الريف�لفـــر )باملخترب( 

وذلـــك مـــن م�سافات خمتلفـــة ترتاوح ما بـــني ال��سع 

املل�ســـق واإىل م�سافـــة 35 �سم )امل�سافـــات التي من 

املمكن اأن يك�ن الطفل قـــد اأطلق على نف�سه املقذوف 

الناري الذي اأ�سابه يف راأ�سه(. 

عـــدم وجـــ�د اأي تل�ثـــات اأو بقـــع دم�يـــة اأو �سعر على . 4

الريف�لفـــر وخا�ســـة مبقدمتـــه، مما يـــدل على عدم 

وج�ده بيدي الطفل وقت االإطلق واالإ�سابة. 

تاأثر بع�ـــش خطـــ�ط ال�س�سخان املنطبعـــة على ج�سم . 5

املقـــذوف ب�سبـــب اال�سطـــدام واالحتـــكاك باأر�سيـــة 

الغرفة ثـــم مب�ا�سع خمتلفة باللـــ�ح اخل�سبي لل�سرير 

من االأ�سفل.

وجـــ�د اآثـــار لبارود . 6

)خملفـــات  حمـــرتق 

اإطلق( بامل�سحة املرف�عة 

اال�سطـــدام  م��ســـع  مـــن 

الغرفـــة،  اأر�سيـــة  علـــى 

املرف�عـــة  وبامل�سحـــات 

مـــن اأربعة م�ا�ســـع بالل�ح 

اخل�سبي لل�سرير من اأ�سفل 

باالإ�سافة اإىل وج�د األياف 

خ�سبيـــة عالقـــة باملقذوف 

نتيجة ا�سطدامه بخ�سب ال�سرير بعد تغيري م�ساره.

ماحظة 3:

مت عر�ـــش ج�انـــب مـــن الفح��ـــش الفنيـــة للعينـــات 

واالأ�سيـــاء املرف�عة من مكان احلادث حتى يعلم القارئ اأن 

التقييم الفني الأي حادث ال يك�ن اإال بعد اإجراء العديد من 

الفح��ش الفنية والتجارب العلمية والعملية.

ال��راأي الفن��ي

• بعد اإجراء الفح��ـــش الفنية للريف�لفر واملقذوف 	

مـــن  املرف�عـــة  وللم�سحـــات  الفـــارغ  والظـــرف 

يـــدي الطفـــل املت�فـــى، ومـــن م��ســـع اال�سطدام 

الحني��ف  يأم������رن��ا دين����ن��ا  » كم��ا 
بالمحافظ��ة عل��ى أبنائن��ا «  واألم��ر 
الثاني هو إزهاق روح إنسان برئ إبنه.
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باأر�سية الغرفة التي وقـــع بها احلادث، ومب�ا�سع 

اال�سطدام بخ�سب ال�سرير.    

• وبعد درا�سة ال�ســـ�ر الف�ت�غرافية ملكان احلادث 	

ودرا�سة م��سع االإ�سابة براأ�ش الطفل،

• ومـــن خلل اإجراء جتارب اإطـــلق الريف�لفر من 	

م�سافـــات خمتلفة على كمية من القطن امل�سغ�ط 

ن�سبيا متثل راأ�ش الطفل املت�فى تقريبا.

• وبعد مناق�ســـة كل من انتقل ملعاينة مكان احلادث 	

عن ملحظاته اأثناء املعاينة.

• وبـــــعـــــد االطـــــــلع 	

ـــر  ـــقـــري ـــت ــــى ال عــــل

الـــطـــبـــي لــلــطــفــل 

ــ�فــى الــ�ــســادر  املــت

مــــن املــ�ــســتــ�ــســفــى 

الــــذي نــقــل اإلــيــهــا 

الطب  تقرير  وعلى 

ال�سرعي للجثة. 

• عدد 	 ودرا�سة  و�سع 

من الت�س�رات واالحتماالت لكيفية وق�ع احلادث. 

فقد خل�صنا اإىل الراأي الفني الآتي:

الطفـــل بـــرئ من قتـــل نف�ســـه الأي �سبب مـــن االأ�سباب 

اأثنـــاء حمله بالريف�لفـــر، ونرى اأن احلـــادث نتج عن قيام 

�سخ�ش ما ول�سبب ما باإطلق مقذوف ناري من الريف�لفر 

)م��ســـ�ع الفح�ـــش الفني( يف اجتـــاه راأ�ش الطفـــل اأثناء 

رق�ده على ظهره باأر�سية الغرفة. 

ويبقـــى على �سابـــط البحث اجلنائـــي معرفة اجلاين، 

�س�اء كان القتل متعمدًا اأو عن طريق اخلطاأ.

وقد قام بالفعل باإجراء التحقيق مع االأب الذي مت�سك 

باأق�الـــه ال�سابقـــة اإال اأنـــه بالتحقيـــق املتـــاأين ومب�اجهتـــه 

بالتقارير الفنية تراجـــع عن اأق�اله ال�سابقة اأمام ال�سرطة 

واأمـــام ممثل االدعاء العام  واعـــرتف  » باأ�سًى  وبح�سرٍة « 

باحلقيقة حيـــث قّر اأنه بعد ع�دتـــه اإىل املنزل دخل غرفة 

النـــ�م ف�جـــد ابنه راقـــدًا على اأر�سيـــة الغرفة وحـــاول اأن 

يداعبـــه بت�جيه ف�هة الريف�لفر اإليـــه كما كان يفعل دائما 

ظانا اأنه غـــري معباأ بالطلقات اإال اأنـــه ف�جئ بخروج طلقة 

مـــن الريف�لفر واإ�سابة ابنه يف راأ�ســـه، فحمله م�سرعا اإىل 

امل�ست�سفـــى مب�ساعدة بع�ش من االأهـــل اإال اأنه لفظ اأنفا�سه 

واأ�ســـاف اأنه ه� الذي و�ســـع  الريف�لفر بعد احلادث اأعلى 

دوالب  امللب�ش  خ�سية اأن يعبث به  اأحد باملنزل. 

رغم هذا التربير غري املنطقي الذي قدمه االأب القاتل 

هي  واالأهــم  القان�نية  امل�س�ؤولية  من  يعفيه  ال  ذلــك  فــاإن 

االأول  االأمر  الأمرين:  ع�سري  فالعقاب  االأخروية  امل�س�ؤولية 

اأنه مل يحافظ على ابنه من 

وه�  ت�سيبه  قد  م�سرة  اأي 

ياأمرنا  »كما  العمر  هذا  يف 

باملحافظة  احلنيف  ديننا 

الثاين  واالأمر  اأبنائنا«   على 

ه� اإزهاق روح اإن�سان برئ.

اإخـــــــ�اين  اإىل  كـــلـــمـــة 

ــنــاء  ـــي حمــبــي اقــت ـــائ ـــن واأب

كان  اأيـــًا  الــنــاريــة  االأ�سلحة 

ن�عها )م�سد�ش. ريف�لفر. بندقية ...( وايا كانت مربرات 

العرف   .... ال�سيد    ... النف�ش  عن  )الــدفــاع  احلــيــازة 

 « قان�نيا  اقتناًء  كان  و�س�اء   )... التفاخر    ... والعادات 

باحل�س�ل امل�سبق على رخ�سة حمل واإحراز �سلح ناري «   

اأو كان غري قان�ين » حيازة بدون ترخي�ش« مما �سي�قعه 

حتت طائلة القان�ن ... وايًا كانت االأ�سباب واملربرات فان 

اأغفلها  اإذا  اأ�س�ل واحتياطات  للتعامل مع ال�سلح الناري 

اأو تهاون بها فاإن نتائجها الندم على حمله ال�سلح اأ�سا�سا 

» ي�م ال ينفع الندم «.

بع���س  واإخ��واين  اأبنائ��ي  عل��ى  اأعر���س 

الحتياطات الواجبة حلمل ال�صاح: �� 

التدريـــب امل�سبـــق على فـــك وتركيب ال�ســـلح الناري . 1

ملعرفـــة اأجزائه لتنظيفه و�سيانتـــه با�ستمرار وخا�سة 

بعد كل اإ�ستخدام، ثم التدريب على االإطلق يف مكان 

خم�س�ش للرماية. 

العش��وائي والمقذوف��ات  اإلط��اق 
الطائش��ة » فق��د يصاب ش��خص أو 
أشخاص على بعد عدة كيلومترات 

من موضع اإلطاق دون أي قصد .
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قضايا

التعامل مع ال�سلح النـــاري بحر�ش �سديد واعتباره . 2

دائمـــا اأنه يف حالة تعمـــري مهما كان حائـــز ال�سلح 

متاأكدًا من خل�ه من الطلقات .

تاأمني ال�سلح دائما ب��سع قطعة االأمان يف م��سعها . 3

حتى ول� كان متاأكدا من خل�ه من الطلقات.

عدم ت�جيـــه ما�س�رة ال�سلح اإىل اأي جزء من ج�سم . 4

حامله اأو  اإىل اأي �سخ�ش ول� كان على �سبيل الدعابة. 

احليطـــة واحلر�ـــش ال�سديـــد اأثنـــاء تعمـــري ال�سلح . 5

بالطلقـــات ويك�ن اجتاه ف�هتـــه اإىل االأر�ش اأو الأعلى 

يف مكان مفت�ح غري م�سق�ف .

اأال يطلـــق اأي مقذوف يف اجتـــاه حائط �سلب اأو جبل . 6

�سخـــري اأو اأر�ـــش �سخريـــة اأو ينت�سر بهـــا احلجارة 

وال�سخ�ر ففي هـــذه احلاالت من املمكن 

حدوث اأحد االحتماالت الثلثة: ــ

• املقـــذوف باجل�سم 	 اأن ي�سطدم 

مطلـــق  اىل  فريتـــد  ال�سلـــب 

ال�ســـلح نف�ســـه “نظريـــة رد 

الفعل  في�سيبه يف   مقتل. 

• الناري 	 املقـــذوف  اأن ينحرف 

اأطلـــق  اإذا  اجتاهـــه  ويغـــري 

اجل�ســـم  علـــى  ميـــل  بزاويــــــــة 

اإن�ســـان ت�سادف  ال�سلـــب في�سيب 

وج�ده يف خط �سري واندفاع املقذوف بعد 

تغيري اجتاهه.

• اأن يتفتـــت املقـــذوف نتيجـــة ا�سطدامـــه باجل�ســـم 	

ال�سلـــب وينتج عنه �سظايا مـــن معدن املقذوف ومن 

اجل�سم الذي ا�سطدم بـــه وتندفع ال�سظايا وت�سيب 

مطلـــق ال�ســـلح نف�ســـه وكل من ه� علـــى مقربة من 

م��سع االإطلق وتك�ن خط�رة االإ�سابة تبعا للم��سع 

من اجل�سم الذي اخرتقته ال�سظية.

االأ�سلحـــة النارية ذات امل�ا�ســـري امل�س�سخنة )حمف�ر . 7

بامل�ا�ســـري من الداخل خطـــ�ط حلزونية ــ مياذيب( 

لهـــا خا�سيـــة يف االإطـــلق يف الهـــ�اء، فمعلـــ�م اأن 

خلطـــ�ط  املياذيـــب )ال�س�سخـــان( عـــدة ف�ائـــد من 

�سمنهـــا اأنها تعطـــي للمقذوف ق�ة اخـــرتاق ومقاومه 

للع�امـــل اجل�يـــة اجلاذبيـــة االأر�سيـــة اىل حد معني 

،  فـــاإذا اأطلـــق مقذوف يف اله�اء والأعلـــى فاإنه  يندفع 

اىل اإرتفـــاع معـــني ومل�سافـــة معينـــة  ثـــم يبـــداأ  قان�ن 

اجلاذبيـــة يف العمل فيجذب املقـــذوف الأ�سفل وياأخذ 

م�سار املقـــذوف يف هذه احلالة م�ســـار ق��سي منحني 

فاإذا ت�سادف وج�د �سخ�ش يف م�سار املقذوف بعمارة 

�سكنية اأو على مرتفع  اأيا كان ن�عه اأو بالقرب من نهاية 

خـــط �سري املقذوف فاإنه يخرتقـــه اأو ي�سيبه، وتتحدد 

خط�رة االإ�سابة  تبعـــا مل��سعها باجل�سم وبعد م�سافة 

االإطـــلق وم��ســـع ال�سخ�ـــش امل�ساب ونـــ�ع ال�سلح 

النـــاري وعيـــاره ... ويطلـــق على هـــذا الن�ع من 

االإطـــلق واالإ�سابات االإطـــلق الع�س�ائي 

واملقذوفـــات الطائ�ســـة فقـــد ي�ســـاب 

�سخ�ش اأو اأ�سخا�ـــش على بعد عدة 

كيل�مـــرتات مـــن م��ســـع االإطلق 

دون اأي ق�سد مـــن مطلق ال�سلح 

ويحـــدث ذلك عـــادة بعد االإطلق 

املنا�سبـــات  يف  االحتفـــاالت   يف  

املختلفة )االأفراح ــ واالأعياد الدينية 

وال�طنية  الرزحات   (

ولذا حفاظا على حياتنا وحياة االآخرين 

نن�ســـح مقـــــتني وحائزي االأ�سلحـــة النارية اأن يك�ن 

االإطـــــــــلق يف م��ســـــع خم�س�ش للرمايـــة واإذا مل يت�فر 

ميــــــــدان للرمايـــة يف بع�ـــش املناطق فيكـــ�ن االإطلق يف 

اجتـــاه االأر�ش ب�سرط اأن تك�ن الرتبـــة طينـــية اأو رملية وال 

حتت�ي على �سخ�ر.

وقــــــد وقـــع عديـــد مـــن االإ�سابـــات وال�فيـــات ب�سبـــب 

ا�ستخـــدام ال�سلح النـــاري دون اتباع احليطـــة واحلر�ش 

طبقًا لبع�ش ما ذكرناه.

حفظكـــم اهلل �سبحانـــه وتعـــاىل وحفظ ال�طـــن واأدام 

علينا جميعا نعمة االأمن واالأمان.

ا�ست�ساري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم ملعرفة احلقيقة. 

ا�ست�ساري فح��ش اآثار االأ�سلحة النارية وفح��ش اآثاراالآالت.
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الشرطة . .
حضوٌر كثيف في فصل الخريف



صيرفه
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ال�سابط املدين/ماجد بن حممود الرحبي

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

نشأت الصيرفة اإلسامية بناًء على رغبة المجتمعات اإلسامية في إيجاد 
صيغة للتعامات المصرفية ُوفق الش��ريعة السمحاء بعيدًا عن شبهات الربا 
ودون اس��تخدام معدالت الفائدة. حيث تنطلق من مبدأ عقائدي ينبثق عنه 
أصل األخاق، ومقتضى هذا المبدأ أن ملكية المال تعود هلل سبحانه وتعالى. 
وأن اإلنس��ان مستخلف في األرض، ويجب صرف المال وفق ما شرعه سبحانه 
وتعال��ى ووفق م��ا نهى، يقول تعالى في س��ورة الحديد اآلية رق��م 7 { اآِمُنوا 
��ا َجَعَلُكْم ُم�ْصَتْخَلِفنَي ِفيِهۖ  َفالَِّذي��َن اآَمُنوا ِمْنُكْم َواأَْنَفُقوا  ِ َوَر�ُصوِلِه َواأَْنِفُقوا مِمَّ

َّ
ِب��اهلل

ْج��ٌر َكِبرٌي } في هذا المقال، س��وف أتطرق بالحديث عن نش��أة الصيرفة  َلُه��ْم اأَ

اإلس��امية، أهميتها، أهدافه��ا والتحديات التي تواجهه��ا . ومن ثم نجاحها 
في مواجهة األزمات العالمية، وكذلك الحديث عن التجربة الماليزية كتجربة 

ناجحة لها، وأخيرًا نشأتها بالسلطنة .
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مبدأ عمل الصيرفة اإلسامية .

حرم اهلل عز وجل التعامل بالربا حيث يق�ل �سبحانه 

َها الَِّذيَن اآَمُنوْا  يُّ يف �ســـ�رة البقرة االآية رقم 278 {َي��ا اأَ

ُكنُت��م  اإِن  َب��ا  الرِّ ِم��َن  َبِق��َي  َم��ا  َوَذُروْا   
َ ّ
ُق��وْا اهلل اتَّ

وؤِْمِن��ني}. والربـــا يف اللغة يعني النمـــ� والزيادة . ومبا  مُّ

اأن البنـــك التقليـــدي يحقق اأرباحه من خـــلل الفرق بني 

�سعـــر الفائـــدة املدينـــة و�سعـــر الفائـــدة املدانـــة لتجارته 

بالنق�د، ومن ثم يق�م بن�ساطه على مبداأ التاأجري ، عك�ش 

ال�سريفـــة االإ�سلمية القائمة على فكرة عدم وج�د قيمة 

للنقـــ�د اأكرث من ك�نها و�سيلة تبادل، ولذلك فاإنها ال تك�ن 

تاجرة لها فل تقر�سها وال تقرت�سها، اإمنا ت�ستخدمها يف 

حتريك الن�ساط االقت�سادي من خلل اال�ستثمارات .

وفقـــًا لذلك فـــاإن فل�سفة عمـــل امل�ســـارف االإ�سلمية 

تق�م علـــى عدة ق�اعد اأهمهـــا منع التعامـــل بالربا اأخذًا 

وعطـــاًء، والعمـــل مببداأ الغنـــم بالغـــرم اأي )امل�ساركة يف 

الربـــح واخل�سارة(. وكذلك عمًل مببداأ اأن النق�د ال تنم� 

اإال بفعل اال�ستثمار. وهنالك عدة �سيغ للتم�يل االإ�سلمي 

كامل�ساركة وامل�ساربـــة واالإجارة واال�ست�سناع وغريها من 

ال�سيغ والتي تختلف وفق الغر�ش امل�ستخدم الأجله . ومرد 

ذلـــك ي�سب اإىل رفع �سعار العمـــل اأ�سا�ش املك�سب، عك�ش 

البنـــ�ك التقليديـــة والتي تقدم النقـــ�د ب�سعر ثابت وتلزم 

بردها نا�سدة الربح يف املقام االأول . 

اجلديـــر بالذكر هنا اأن امل�ســـارف االإ�سلمية تخ�سع 

لرقابـــة �سرعية اإ�سلمية خال�ســـة . وتتميز باأنها ت�ساهم 

يف حتقيـــق التنميـــة االقت�ساديـــة للمجتمـــع ككل ولي�ـــش 

تعظيـــم الربح كما ه� احلال لدى بقية البن�ك، باحلديث 

عن تاريـــخ ال�سريفة االإ�سلمية، فقـــد كانت اأول حماولة 

الإن�ساء م�سرف اإ�سلمي عام 1963 م ، حيث مت اإن�ساء ما 

ي�سمى ببن�ك االدخار املحلية والتي كانت مبدينة – ميت 

غمـــر – بجمه�رية م�سر العربية والتـــي اأ�س�سها الدكت�ر 

اأحمـــد النجار رئي�ـــش االحتاد الدويل للبنـــ�ك االإ�سلمية 

االأ�سبـــق، ومل يكتب لهذه التجربـــة النجاح اأكرث من ثلث 

اأع�ام .

بعـــد ذلك مت اإن�ساء بنك نا�سر االجتماعي عام 1971 

م، حيـــث يعد اأول بنك ين�ش يف قانـــ�ن اإن�ساوؤه على عدم 

التعامل بالفائدة امل�سرفية اأخذًا و عطاًء، وقد كان تعامل 

البنك اجتماعيا ولي�ش م�سرفيًا بالدرجة االأوىل .

بعد ذلك كانت البداية الفعلية لها يف ت��سيات م�ؤمتر 

وزراء اخلارجيـــة للـــدول االإ�سلمية والـــذي ُعقد مبدينة 

جدة عام 1972 م. وكانت هـــي املحرك الإن�ساء م�سارف 

اإ�سلميـــة تعمـــل وفقـــًا لل�سريعـــة، واأبرز قـــرارات امل�ؤمتر 

اإن�ساء بنك اإ�سلمي خا�ش بالدول االإ�سلمية .

ت�الـــت االتفاقيـــات بنـــاًء على ذلـــك، ومنهـــا تاأ�سي�ش 

البنـــك االإ�سلمي للتنمية التي وقعهـــا وزراء مالية الدول 

االإ�سلميـــة عام 1974م، وبا�سر ن�ساطه الحقًا عام 1977 

م مبدينـــة جدة. وكان اأبرز مـــا مييز هذا البنك باأنه بنك 

حك�مات فقـــط. اأما اإن�ساء اأول م�سرف اإ�سلمي متكامل 

كان يف عـــام 1975م وهـــ� بنـــك دبـــي االإ�سلمـــي بدولـــة 

االإمـــارات العربية املتحدة، حيـــث يقدم هذا البنك جميع 

اخلدمات امل�سرفية و اال�ستثمارية للأفراد و احلك�مات، 

ثم بيت التم�يل الك�يتي عام 1977 م .

أهمية المصارف اإلسامية وأهدافها.

 عند احلديث عن اأهمية امل�سارف االإ�سلمية بجانب 

تطبيقهـــا الأحـــكام ال�سريعـــة وتبنيهـــا ملبادئهـــا كالتكافل 

واالإعانـــة، فهـــي تكمـــن يف االإن�ســـاف باجلهـــد اإىل كًل 

مـــن امل�ســـرف واملتعامل معـــه بعك�ش الق�انـــني التقليدية 

لبقيـــة البنـــ�ك )دائن/مديـــن( وتقـــدمي االأمـــ�ال فقط 

دون امل�ساركـــة . كمـــا اأوجدت جمااًل خ�سبـــًا لتطبيق فقه 

املعامـــلت يف االأن�سطة امل�سرفيـــة. ناهيك عن ت�سجيعها 



صيرفه

اأكتوبر 2013م - العدد 135 50

ملـــكارم االأخـــلق وغر�سهـــا للقيم والـــ�ازع الدينـــي. كما 

تتميز بتقــــــدمي اأن�ســــــطة اإ�ســــلميـــة خال�ســـــة كالزكاة 

والقر�ش احل�سن .

و يتبلـــ�ر عمـــل هذه البنـــ�ك يف دور ال��ساطـــة املالية 

مببداأ امل�ساركة. كما تتجلـــى اأهميتها يف اأهدافها املتمثلة 

يف جذب ال�دائـــع وتنميتها وه� ميثل ال�ســـق االأول لعملية 

ال��ساطة املالية.  وتع�ل هذه امل�سارف على ال�دائع ك�نها 

امل�ســـدر االأول للأم�ال بها، التي تتعـــدد �س�رها ب�سقيها 

املطلقـــة واملقيدة، اأو ودائع حتـــت الطلب وهي احل�سابات 

اجلاريـــة اأو ودائـــع ادخـــار وهـــي مزيـــج مـــن احل�سابات 

التجارية وودائع اال�ستثمار.

كذلـــك ا�ستثمار االأم�ال وه� ال�ســـق الثاين من عملية 

ال��ساطة املالية، حيث تعـــد اال�ستثمارات العم�د الفقري 

لهـــذه البنـــ�ك، وه� امل�ســـدر الرئي�ســـي لتحقيـــق الرزق 

للطرفـــني امل�دعـــني وامل�ساهمـــني. كمـــا يجـــب ذكـــر دور 

حتقيـــق االأربـــاح هنـــا يف الن�ســـاط امل�سريف، وهـــي تتابع 

عملية اال�ستثمارات والعمليـــات امل�سرفية التي ت�زع على 

امل�ساهمـــني وامل�دعني يف �س�رة اأربـــاح وي�ساف اإىل ذلك 

زيادة اأرباح امل�ســـرف والقيمة ال�س�قية له .وهنالك عدة 

اأهـــداف اأخرى لهـــذه البن�ك كتقدمي خدمـــات م�سرفية 

للعمـــلء وكذلـــك ت�فري التم�يـــل اال�ستثمـــاري لهم �س�اء 

كان مل�ساريـــع خا�ســـة تابعـــة للبنـــك اأو يف ال�ســـ�ق املحلية 

والدوليـــة . هنـــا البد من اهتمـــام البن�ك بت�فـــري االأمان 

امل�سريف للم�دعني وك�سب ثقتهم ، ومن اأهم ع�امل ذلك 

ت�افر ال�سي�لة النقدية دائمًا على اأهبة اال�ستعداد بالبنك 

مل�اجهة �سحب ال�دائع من ح�سابات العملء مثًل، وكذلك 

اال�ستمرار يف حتقيق معدل من� ليمكنها من املناف�سة .

التـــي ت�اجههـــا  للتحديـــات الراهنـــة  اأمـــا بالن�سبـــة 

امل�سارف االإ�سلمية ، فهنالك جملة من التحديات ح�سب 

الدرا�ســـات امل�ستفي�ســـة منهـــا حترير وع�ملـــة اخلدمات 

امل�سرفيـــة خا�ســـة بعد تطبيـــق اتفاقية التجـــارة الدولية 

وحتريـــر اخلدمـــات، اأي�ســـًا الفجـــ�ة االإلكرتونية و�سعف 

التط�ير يف ال�سناعة املالية االإ�سلمية مقارنة بالتقليدية، 

كذلـــك �ساآلة اأحجام البنـــ�ك االإ�سلمية فقرابة )%75( 

منها يبلغ راأ�ش كًل منها اأقل من 25 ملي�ن دوالر، ناهيك 

عن �سعف التن�سيق فيما بينها .

هذا باالإ�سافـــة اإىل عدم وج�د اأ�ســـ�اق مالية ونقدية 

حملية ودولية ن�سطة تتعامل باأدوات اال�ستثمار االإ�سلمية 

امل�ستخدمـــة يف ال�س�قـــني املـــايل والنقـــدي، اأي�ســـا عدم 

قدرة امل�سارف االإ�سلميـــة على اال�ستفادة من ال�سندات 

احلك�ميـــة والتي ت�ســـكل جمااًل رحبًا ال�ستثمـــار الف�ائ�ش 

املاليـــة يف امل�ؤ�س�ســـات النقديـــة، عـــدم مراعـــاة بع�ـــش 

امل�سارف املركزية خل�س��سية عمل امل�سارف االإ�سلمية 

التي تعمـــل يف حميطها حيـــث تخدم الق�انـــني واالأنظمة 

املتعلقة بالعمـــل امل�سريف البن�ك التقليدية باملقام االأول. 

ناهيـــك عن نق�ش ت�فر الكادر الب�سري، حيث قلة املدرب 

منهم وامل�ؤهل ي�ؤثر �سلبًا ويحد من قدرتها على املناف�سة.

نجاحها في مواجهة األزمات العالمية.

ح�ســـب اأراء اخلرباء فاإن قدرة البنـــ�ك على ال�ق�ف 

يف وجـــه االأزمات العاملية تتمثـــل يف �سببني، عدم جتارتها 

يف امل�ستقات، واالآخر حر�سها على تنمية االأ�س�ل الثابتة.

وح�ســـب االإح�ســـاءات االأخرية و�سل عددهـــا اإىل ما 

يقارب )450( م�سرفًا تق�م باإدارة ح�ايل )800( مليار 

دوالر، و متثل ح�ستها باخلليج العربي ما ن�سبته )%40(. 

كما ي�سل عـــدد البن�ك غري االإ�سلمية والتي تدير ن�افذ 

اإ�سلميـــة اإىل )320( بنـــكًا تدير هي االأخـــرى ما يقارب 

)20( مليار دوالر، و من املت�قع اأن ت�سل حجم ميزانياتها 

اإىل تريلي�ن دوالر بحل�ل عام 2014 م .

اإن البنـــ�ك االإ�سلميـــة تتمتـــع بكفاءة عاليـــة ومرونة 

مكنتها من اإدارة االأزمات العاملية ، و يع�د ذلك اإىل طبيعة 

عملهـــا املتمثل يف م�ساركة العملء يف الربـــــح واخل�سارة، 

و خـــري مثال ذلـــك كانت هـــذه البن�ك هـــي االأقـــل تاأثرًا 

باالأزمـــة االآ�سي�يـــة واالأزمات احلالية . اأي�ســـًا ممار�ستها 

الأف�سل اخلدمات امل�سرفية والتـــي كانت مرتبطة باإدارة 

االأ�س�ل ومفه�م اإدارة املخاطر. ففي ال�سريفة االإ�سلمية 

االأ�س�ل هي حجر االأ�سا�ش والبد باأن تك�ن اأ�س�ل حقيقية 

ممـــا يجعلها اأكرث ت�ليدا للإيرادات من نظريتها االأ�س�ل 

املالية بالبن�ك التقليدية.

كما تتمتع اأي�سًا بالقدرة على تط�ير االأدوات و االآليات 

واملنتجـــات امل�سرفيـــة االإ�سلمية، االأمر الـــذي �ساعدها 

على االنت�ســـار ب�سرعة، وت�سري التجـــارب االأخرية اإىل اأن 

�سيـــغ التم�يـــل االإ�سلمـــي تتميـــز مبرونة كبـــرية، وذلك 

م�ؤ�ســـر اإىل قابليـــة تط�يـــر هـــذه ال�سيـــغ وابتـــكار اخرى 

جديدة حلاالت التم�يل .

وال نن�ســـى وجـــ�د املجتمـــع االإ�سلمـــي يف حالـــة منـــ� 

م�ستمره حـــ�ل العامل، وي�سل عددهم اإىل ح�ايل )103( 
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مليـــار م�سلم، اأي مـــا ن�سبته خم�ش �ســـكان العامل، وزيادة 

الفائ�ش املايل يف الدول االإ�سلمية �س�اء كان على م�ست�ى 

الفرد واحلك�مات وامل�ؤ�س�سات ، كل ذلك �سّب يف م�سلحة 

زيادة اأعداد هذه البن�ك وت��سع ت�جهاتها.

ومييز البنـــ�ك االإ�سلمية ت�جههـــا لتاأ�سي�ش حمافظ 

ا�ستثماريـــة حملية و�سناديق ا�ستثمار يف االأ�سهم العاملية، 

وبالتايل اأدى ذلك اإىل ت��سع قاعدة ال�س�ق اأمام امل�سارف 

اال�ستثمـــار  و�سناديـــق  وازدادت خدماتهـــا.  االإ�سلميـــة 

عزيزي القـــاريء تعرف باأنها: » عقد �سركة م�ساربة بيد 

اإدارة ال�سنـــدوق التـــي تق�م بالعمل فقـــط وبني املكتتبني 

للأمـــ�ال )امل�ساركـــني(، ومن ثم تتـــ�ىل اإدارة ال�سندوق 

اال�ستثمـــار والتح�سيـــل وتدفع للم�ساركـــني �سك�كًا حتمل 

قيمة معينـــة منها ح�سة �سائعة يف راأ�ـــش املال واخل�سارة 

يتحملها الطرفني .

هـــذا باالإ�سافة اإىل م�ساركة الربـــح واخل�سارة والذي 

بدوره يدعـــم الق�ائم املالية لهذه امل�ســـارف يف االأزمات 

،حيـــث اأن هـــذه امل�ؤ�س�ســـات امل�سرفيـــة التدفـــع فائـــدة 

للم�دعـــني يف ودائع امل�ساربة ، اإمنـــا يتعني على امل�دعني 

بتقبل ع�ائد مالية اأقل يف حالة انخفا�ش االأرباح .

ويف تقرير ن�سرته �سحيـــــفة االإيك�ن�م�ست الربيطانية، 

ت�ســـري اإىل اأن البنــــ�ك االإ�سلمية فر�ســـت اأ�سل�بها على 

واقع العمـــل امل�سريف، وذلـــك بعد انت�ســـار م�سطلحاتها 

كامل�ساربـــة  التقليديـــة  البنـــ�ك  لقامــــــ��ـــش  وغزوهـــا 

وامل�ساركـــة واملرابحة. وا�ستطاعت بذلـــك �سياغة مفه�م 

جديـــد للتعامـــلت ، وهذه �سهـــادة من الغـــرب لل�سناعة 

االإ�سلمية الناجحة.

كما اأن غزوها الأ�س�اق اأوروبا كربيطانيا واأملانيا وتعدد 

ن�افذهـــا هناك خري دليل . ففـــي مار�ش 2004م اأ�سدرت 

والية �سك�س�نيـــا يف اأملانيا �سكـــ�كًا اإ�سلمية بقيمة )100 

مليـــ�ن يـــ�رو( اأي ما يعـــادل )120 مليـــ�ن دوالر( مدتها 

خم�ـــش �سنـــ�ات وهي �سك�ك اإجـــارة. كما قامـــت جامعة 

ك�بـــ�رج )Cobrag( االأملانيـــة بالتعاون مع جامعات عدة 

بنف�ش العام يف اإن�ساء مركز متخ�س�ش للتم�يل االإ�سلمي 

مل�اجهة الطلب املتنامي لهذه اخلدمات .

 التجربة الماليزية .

تعتـــرب ماليزيا من الدول الرائـــدة يف العمل امل�سريف 

االإ�سلمـــي، حيـــث كانـــت بدايتهـــا يف ت�سعينـــات القـــرن 

الع�سريـــن، وقتهـــا مار�ش اأول بنك اإ�سلمـــي ن�ساطه وظل 

حمتكرًا ملمار�سة ال�سريفة االإ�سلمية مدة )10 �سن�ات( 

اإىل اأن �سمحـــت احلك�مة الحقًا للبن�ك التقليدية بتقدمي 

ذات اخلدمة. 

وقد ات�سمت التجربة املاليزية بالتدرج، والقت جناحًا 

منقطـــع النظـــري، ومتيزت بت�فـــري العديد مـــن املنتجات 

امل�سرفيـــة االإ�سلمية التـــي يتطلع لهـــا املجتمع وتلم�ش 

احتياجاتـــه. كمـــا تخلـــت احلك�مـــة الحقـــًا عـــن ملكيتها 

للم�سرف االإ�سلمـــي املاليزي من خلل الب�ر�سة، حيث 
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متتلـــك االآن ما ن�سبته )13٫5 %( فقط من اأ�سهم البنك، 

ت�سجيعًا لل�ستثمار وت�فري ال�سي�لة املالية االأكرب واإ�سراك 

القطاع اخلا�ش.

بعد ذلك فتحت احلك�مة اأ�س�اقها للبن�ك االإ�سلمية 

مـــن خمتلـــف اأنحاء العامل بعـــد جناح جتربتهـــا. وهناك 

حاليـــًا )5( بنـــ�ك اإ�سلمية اثنـــان حمليـــان هما:)بنك 

معامـــلت وبنك اإ�ســـلم(، كمـــا اأن هنالـــك ثلثة بن�ك 

خارجية كبنك الراجحي ال�سع�دي وبيت التم�يل الك�يتي 

وقطـــر االإ�سلمي. ناهيك عـــن الن�افـــذ االإ�سلمية التي 

تدار مـــن عدة بنـــ�ك تقليدية وهي بطبيعـــة احلال حتت 

اإ�ســـراف هيئات علماء ت�سريعية كبنـــد اأ�سا�سي لها حالها 

حال البن�ك االإ�سلمية اخلال�سة .

ونظـــري متيز هـــذه التجربـــة ال زالت الـــدول مبختلف 

باأعمـــال  والقائمـــني  اأعمالهـــا  رّواد  ت�ست�سيـــف  العـــامل 

ال�سريفـــة االإ�سلمية وذلك الإقامة النـــدوات وامل�ؤمترات 

وور�ـــش العمل لديها ، واحلديث عن جتاربهم وجناحاتهم 

واأبرز حتدياتهم وامل�ا�سيع االأخرى ذات ال�سلة .

ولـــ� حتدثنـــا ب�ســـكل م�جز هنا، فـــاإن اأبـــرز ما قامت 

بـــه احلك�مة املاليزيـــة اآنذاك ه� دعمهـــا للبنك املركزي 

ال�طنـــي الإيجـــاد نظـــام يتنا�ســـب مـــع و�ســـع ال�سريفـــة 

االإ�سلمية، اإ�سافة اإىل النظـــام والت�سريعات املعم�ل بها 

�سابقـــًا. كذلك قامـــت باإن�ساء مركـــز للتدريـــب والتعليم 

والبحـــث ه� االأن�سيف )INCEIF( وهدفه االأول ه� اإعداد 

الكـــ�ادر امل�ؤهلـــة ومينـــح درجتـــي املاج�ستـــري والدكت�راة 

يف التم�يـــل االإ�سلمـــي. ومثـــل هـــذا املركز بيئـــة خ�سبة 

ي�ست�سيف العلماء واخلرباء.

ويق��دم املرك��ز ع��ددًا م��ن املن��ح للطلبة م��ن خمتلف 

نواحي العامل للدرا�صة والبحث.  

وح�ســـب الكاتبـــة نـــ�ال بي�مـــي يف كتابهـــا )التجربة 

املاليزيـــة وفق مبـــادئ التم�يل واالقت�ســـاد االإ�سلمي(، 

هنالـــك اأربعـــة مبـــادئ للنظـــام االقت�ســـادي االإ�سلمي 

مباليزيـــا، اأولهـــا امللكيـــة املزدوجة بحيث يجمـــع النظام 

االإ�سلمي بني امللكيـــة العامة واخلا�سة، فاالإ�سلم يحمي 

امللكية اخلا�سة ويرعاهـــا اإذا كانت م�سادرها م�سروعة، 

وي�سع قيد امل�سلحة على ت��سع ويل االأمر يف امللكية العامة. 

كذلك احلرية االقت�سادية ثاين هذه املبادئ، والتي تكفل 

للقطاع اخلا�ش حرية ممار�سة ن�ساطه االقت�سادي مبا ال 

ي�ؤثر على حرية االآخرين، على اأن تعمل يف اإطار امل�سلحة 

العامـــة للمجتمع، واأن تق�م الدولـــة بتهيئة املناخ املنا�سب 

لذلـــك وتراقب اأن�سطته ليك�ن متفقًا مـــع ق�اعد ال�سريعة 

االإ�سلمية. اأما ثالث هذه املبادئ فه� العدالة االجتماعية 

التي ُتبنى على التكافل والت�ازن االجتماعي.

وهنـــا اأو�سحت الكاتبـــة باأن العدالـــة االجتماعية هي 

الت�زيـــع العادل للدخل والرثوة بـــني كافة اأطياف املجتمع 

دون متييز . واملبداأ الرابع هنا ه� حترمي الربا .

 الصيرفة اإلسامية في السلطنة.

تريثـــت ال�سلطنـــة يف ال�سمـــاح لل�سريفـــة االإ�سلمية 

لدرا�ســـة اأثارهـــا واإيجابياتهـــا واأبعادها علـــى االقت�ساد 

الُعماين النا�ســـئ ، ومن املعل�م فاإن معظم الدول العربية 

واالإ�سلمية متهلت يف هذا اجلانب واأخذت درا�ستها وقت 

معني ، ومن املمكن القـــ�ل هنا باإن حك�مة ال�سلطنة ن�عًا 

ما تاأخرت يف ذلك الأ�سباب تخ�سها .

و كان املر�ســـ�م ال�سلطاين رقم 2012/69 م واخلا�ش 

بتعديـــل اأحـــكام القانـــ�ن امل�سريف هـــ� ال�ســـرارة االأوىل 

احلقيقيـــة لبـــدء العمـــل بال�سريفـــة االإ�سلميـــة، والذي 

�سدر بتاريخ 6 دي�سمرب 2012 م. كما اأ�سدر الحقًا البنك 
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• مقال بعن�ان » دور امل�سارف االإ�سلمية يف دعم وتط�ير اأ�س�اق راأ�ش املال العربية«، 	

د. عبدالـــرزاق خليـــل ، اأ�ستاذ حما�ســـر ، اأ. عادل عا�س�ر ، اأ�ستـــاذ م�ساعد بجامعة 

االأغ�اط ، م�سر .

• م�قـــع 	  ، برلـــني   ، ال�سيفـــي  �ســـلح   ،  » االإ�سلمـــــــــيـــة  ال�سيـــــــــرفـــة   « مقـــال 

.   islamtoday.net
• نـــ�ال بي�مي ، التجربة املاليزية وفق مبـــادئ التم�يل االقت�سادي االإ�سلمي ، مكتبة 	

ال�سروق الدولية ، طبعة اأوىل ، 2011 م .

• عبدالرحمـــن ي�سري اأحمد ، ق�سايا اإ�سلمية معا�سرة يف النق�د والبن�ك والتم�يل ، 	

الدار اجلامعية ، االإ�سكندرية ، 2001 م .

• جمال عمارة ، امل�سارف االإ�سلمية ، دار النباأ ، اجلزائر ، 1996 م .	

امل�صادر .

املركـــزي بناًء علـــى ذلك بتاريـــخ 18 دي�سمـــرب من نف�ش 

العام، االإطار التنظيمي لها بال�سلطنة .

بدايـــة فقد وافق البنك املركـــزي الُعماين على بنكني 

اإ�سلميـــني هما بنك نـــزوى وبنك العز كبنـــ�ك اإ�سلمية 

خال�ســـة، اللـــذان مب�جب ذلـــك قاما بطـــرح اأ�سهمها يف 

�س�ق م�سقط للأوراق املالية للكتتاب العام . يف حني قام 

بنك نـــزوى بالبدء الت�سغيلي بتاريـــخ 23 دي�سمرب 2012م  

اإال اأن بنك العز مل يبداأ بعد .

اجلديـــر بالذكـــر باأنـــه وح�ســـب م�قـــع بنـــك نـــزوى 

االإلكرتوين على ال�سبكة العاملية فاإن البنك قد قام بت�قيع 

مذكـــرة تفاهم مـــع كابيتا�ش جروب الدوليـــة وهي �سركة 

اإدارية رائدة متخ�س�سة يف التم�يل االإ�سلمي.

وح�ســـب مذكـــرة التفاهـــم اتفقـــت ال�سركتـــان علـــى 

التعـــاون بهـــدف اإيجـــاد قاعـــدة ماليـــة متخ�س�ســـة يف 

ال�سلطنـــة مـــن خـــلل االختيـــار امل�ســـــــــــــرتك للمهارات 

وامل�ارد التي يــــتم ت�فريها من قبل هذا التحالف. وح�ل 

ال�سركـــة املذك�رة فـــاإن مقرها يقـــع يف مدينة جدة، وهي 

�سركة تابعة للم�ؤ�س�سة االإ�سلمية لتنمية القطاع اخلا�ش، 

وع�ســـ� جمم�عـــــة البنك االإ�سلمـــي للتنمية وتعمل على 

ت�فـــري خدمات مالية تلـبي الطلب املتــــــزايد على التم�يل 

املطابق لل�سريعـــة االإ�سلمية للـــدول االأع�ساء يف منظمة 

امل�ؤمتر االإ�سلمي.

ومـــن اأهــــــــداف هـــذه االتفاقيـــة كذلك طـــرح �سركة 

مت�يـــل رهـــن متخــــ�س�ســـة، وت�سميـــم برنامـــج مت�يـــل 

للتط�ير االإ�سكاين .

ومت كذلـــك مب�جـــب املر�ســـ�م ال�سابق ال�سمـــاح اأي�سا 

للبنـــ�ك التجاريـــة بتقـــدمي ن�افـــذ اإ�سلميـــة، منها بنك 

م�سقـــط والذي اأطلق نافذته “ ميثـــاق “ براأ�ش مال قدره 

)150 مليـــ�ن ر.ع (. وكذلك احلـــال اأي�سا للبنك ال�طني 

الُعمـــاين فاأطلق نافذتـــه “مزن” للمعامـــلت امل�سرفية 

االإ�سلمية ، وافتتـــح اأول فرع له م�ؤخرًا يف العذيبة ب�الية 

ب��ســـر براأ�ـــش مال قـــدره )15 مليـــ�ن ر.ع( . وهـــ� االأمر 

كذلـــك بالن�سبة لبنك االأهلي الُعماين فقـــد اأ�س�ش نافذته 

االإ�سلمية “ الهلل” والتي ح�سل مب�جبها على امل�افقة 

بتاريخ 22 يناير للعام 2013 م . 

جممل الق�ل بـــاأن ال�سريفة االإ�سلميـــة يف ال�سلطنة 

واعـــدة بكل مـــا حتملـــه الكلمة مـــن معنى ، فقـــد و�سلت 

ي�سك البع�ش للأ�سف للآن يف �سرعية البن�ك االإ�سلمية 

ويف اأن معاملتها ت�س�بها الرب�ية واملبالغة وتاأخذ فائدة، دون 

االإملام التام باأحكامها وتعاليمها و�سرعيتها.

هنـــا نتذكـــر حديـــث اأبـــي عبـــداهلل النُعمـــان بـــن ب�سري 

ر�ســـي اهلل عنه يف ق�لـــه: �سمعت ر�ســـ�ل اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقـــ�ل :»اإن احللل بني واإن احلرام بـــني وبينهما اأم�ر 

م�ستبهات ال يعلمهن كثري من النا�ش«.

ولذلـــك فاإن الفـــرق بني احللل و احلـــرام مقدار �سعرة 

ب�سيطـــة وهـــذا مـــا جتلـــى يف �سرعيـــة امل�ســـارف االإ�سلمية 

ومرونة اأحكامها مبا تت�افق مع ما �سرعه اهلل عز وجل .

ول� علـــم اجلميع بطبيعـــة عمل هذه البنـــ�ك و�سرعيتها 

واجتاهاتهـــا، كذلـــك يف دفع عجلـــة تنمية املجتمـــع الختلفت 

نظرتهم لها.

وملن �سكك يف جناحها ووق�فها يف وجه االأزمات والتحديات 

فاملقال برهن واأ�سهب يف ذكر االأ�سباب الداعية لذلك.

ولطاملـــا كان وال زال ديـــن االإ�ســـلم يت�ســـف بال�سم�لية 

ومرونة اأحكامه و�سلحيتها لكل زمانـ  فبالرغم من االأزمات 

االأوربية االأخرية التي تع�سف بالعامل واأزمة الرهن االأمريكية 

التـــي اأتت على االأخ�سر والياب�ـــش لديهم ولدينا بفعل الع�ملة، 

اإال اأن امل�ســـارف االإ�سلمية مل تتزعـــزع قيد اأمنلة اأمام ذلك 

ومل تركـــع و اأثبتـــت جدارتهـــا ك�نها مت�سلحـــة بفقه معاملت 

ال�سريعة ومبتعدة عن املحرمات.

وعلـــى حك�مـــات الدول العربيـــة واالإ�سلميـــة وعي ذلك 

وت�سهيل الطريق اأمامها ون�سر خدماتها مل�اطنيها. وتعريفهم 

باأحكامهـــا ومعاملتها. كما اأن عليها اأن تدعمها وت�سند اإليها 

عدد من م�ساريعها التنم�ية و اإيجاد ح�سة ثابتة لها . ناهيك 

عـــن ت�سجيع االأفراد لل�ستثمار بها . واأخريًا التمكني الإ�سدار 

ال�سك�ك ال�سرعية من قبـــل هذه امل�سارف وت�سريعها ح�سب 

نظام البلد النقدي .

خم�س�ســـات النظام امل�سريف الُعمـــاين ملا يقارب )450 

ال�سريفـــة  خدمـــات  لتد�ســـني  ا�ستعـــدادًا  ر.ع(  مليـــ�ن 

االإ�سلمية للجمه�ر.

خامتة.
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املقدم/حممد بن مبارك العرميي

مديــــر اإدارة  مكافحة اجلرمية

اأخ��ي وزميلي : اإن اأهم حقيقة يجب 

اأن تدركه��ا بعم��ق وفه��م واأنت يف عملك 

يف اأي موق��ع كان �صغ��ريًا اأم كب��ريًا ه��ي 

اأن الوظيف��ة التي ت�صغله��ا الآن تكليف 

مك�صب��ًا  اأو  امتي��ازا  ولي�ص��ت  واأمان��ة 

�صخ�صي��ًا اأو �صلط��ة حتق��ق ل��ك املنفعة 

على ح�صاب الآخرين.

سلوك الموظف
وأصول التعامل

مع الجمهور
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نعم ،لقد و�سلَت اإىل هذا املن�سب باجلهد والتعب والدرا�سة، ونلَت بذلك حقًا من حق�قك واأمنية من اأمنياتك، 

ولكن يجب عليك اأال تن�سى اأبدًا اأو تتجاهل اأو تهمل حق�ق النا�ش ال�اجبة عليك ،الأن ال�ظيفة يف االأ�سا�ش واجل�هر 

هـــي خدمة ورعايـــة وحماية حق�ق ه�ؤالء النا�ش وت�سهيـــل اأم�ر حياتهم  .واالأمر االآخر املهـــم الذي يجب اأال يغيب 

عن بالنا اأبدًا ه� اأننا ننال اأجرًا جمزيًا لقاء هذا العمل الذي نق�م به مما ي�فر لنا والأ�سرنا م�سدر رزق وي�س�ن 

م�ستقبلنا وقت العجز واملر�ش وال�سيخ�خة .

اأخي وزميلي: اأنت ت�ستقبل  خلل ي�مك اأثناء العمل �ستى اأ�سناف النا�ش من املراجعني وقد اأت�ك وهم ياأمل�ن 

اأن تق�ســـي لهـــم حاجاتهم املا�سة ال�سرورية . فهذا يريـــد اأن ُين�سف يف حق �سائع وهذا يريد اأن ُينجز معاملة بيع 

اأو �ســـراء وذاك يـــ�د ال�سفر للعلج وذاك ي�د اإخراج وثيقة هامة ...لهـــذا يت�ّجب عليك اأن تعامل النا�ش على قدر 

فهمهـــم وعق�لهم وقدراتهم ،ففيهم الع�سبي والعج�ل والذكي والب�سيط، وال�سادق واملدعي وامل�سامل والعدواين، 

والكبري وال�سغري والرجل واملراأة والغني والفقري، كما يجب عليك مهما كنت متعبًا اأو مرهقًا اأن ت�ستقبلهم ب�سدر 

رحـــب واأن تهدئ من روعهم وت�سعرهم باأنك ُوجدت من اأجل خدمتهم، وال تنفرهم اأو تزيد هم�مهم وم�ساعبهم 

ب�جهـــك املتكـــرب العاب�ـــش . وا�ستمع اإليهم مب�دة و�سرب وفهـــم واعمل قدر ما ت�ستطيع على حـــل م�ساكلهم واإجناز 

معاملتهم �سمن ما ي�سمح به القان�ن الذي ُو�سع يف االأ�سا�ش خلدمة امل�اطنني وحفظ حق�قهم . واإياك اأن جتعل 

بينـــك وبينهـــم ح�اجز �ستى من حرا�ش واأب�اب فهذا لن يرفع قـــدرك اأو يجعلك اأكرث احرتامًا وهيبة. فالعظمة يف 

الت�ا�سع وخدمة النا�ش وم�ساعدتهم، وال ي�ساب بالتكرب والغرور اإال �ساحب ال�سخ�سية املهزوزة ال�سعيفة ليغطي 

عيبًا ونق�سًا يف �سخ�سيته بهذه املظاهر الفارغة اجل�فاء .
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مقال

وعليك اأن ت�سعـــر بهم�م ه�ؤالء 

النا�ـــش، وهـــذا يقت�ســـي منـــك اأن 

ت�سع نف�سك يف مكانهم واأن تتخيل 

نف�سك مراجعًا يقف اأمام الباب اأو 

بني يـــدي امل�ظف امل�ســـ�ؤول وتخيل 

مـــا تتمنـــاه وتاأملـــه اأنت مـــن هذا 

امل�ظف، فهذا يجعلـــك حقًا ت�سعر 

بهمـــ�م ه�ؤالء النا�ـــش، فتعمل على 

علـــى  ال  وم�ساعدتهـــم  خدمتهـــم 

عرقلـــة معاملتهم اأو اإهمالها .وال 

تن�ـــشَ اأن بينهم املري�ـــش والعاجز 

واملراأة احلامل وَمن تركْت اأطفالها 

ومن جاءك من م�سافات بعيدة وال 

قدرة له على تاأجيل اإجناز معاملته. 

واعلـــم دائما اأن ال�قـــت مهم جدا وال يجـــ�ز اإهماله فه� 

مبثابة اأعمارنا التي نحياها ورُب تاأجيِل معاملة اأو اإهمالها 

قـــد اأدى اإىل م�سيبة اأو كارثة .فهذه اللحظة التي نعي�سها 

ونعمـــل فيها هي التي حتدد ملمـــح م�ستقبلنا جميعًا ومل 

تتقـــدم االأمم اإال با�ستغلل ال�قـــت اأق�سى ا�ستغلل فيما 

ينفع ويفيد .

اأخي وزميلـــي اإن اأهم اإ�سلح للنف�ـــش يك�ن مبراجعة 

اأعمالنـــا وحما�سبة اأنف�سنـــا فيما اأخطاأنـــا، فنتم�سك مبا 

اأ�سبناه ونتخلـــى ب�سجاعة عما اأخطاأنا بـــه، فالتمادي يف 

اخلطاأ ي�ؤدي اإىل املهالك  وال�سياع ، واالنحراف الب�سيط 

يكـــرب ويت�سع مـــع االأيام وي�سعـــب بعدها الرتاجـــع عنه . 

واإ�سلح النف�ش يك�ن باال�ستماع اإىل الن�سيحة ال�سادقة 

والكلمـــة الطيبة واالطلع على كل جديد يف طبيعة العمل 

الـــذي نق�م بـــه لتط�ير قدراتنـــا ، والتم�ســـك بقيم ديننا 

احلنيـــف الذي يطلب منا االأمانة وال�سدق واالإخل�ش يف 

العمل وتي�سري اأم�ر النا�ش وم�ساعدتهم وقد �سدق ر�س�ل 

اهلل )�ش ( حني قال : ) خرُي النا�ش اأنفُعهم للنا�ش ( .

ويقت�ســـي العمل يف اأيـــة م�ؤ�س�سة اأْن نحـــرتم روؤ�ساءنا 

وزملءنـــا واأن نقدّر جه�دهم وال نبـــث الفرقة واخللف 

فيما بينهـــم اأو نطعنهم يف ظه�رهم لن�سعد على ح�ساب 

ف�سلهـــم واأخطائهم . وعلينـــا اأن ن�سارك هـــ�ؤالء الزملء 

اأفراحهم ون�ا�سيهم يف  اأحزانهم واأن منّد اإليهم يد الع�ن 

وامل�ساعدة قدر ما ن�ستطيع فنك�ن بذلك كاالأ�سرة ال�احدة 

ويك�ن تناف�سنا دائمًا ملا فيه خري اجلميع .

واأخـــريًا، يجـــب  علينا اأن ن�ســـع اأمام اأعيننـــا حقيقًة 

هامة وهـــي اأن هذا املن�سب الذي ُكّلفنـــا به م�ؤقٌت وزائل 

ورمبـــا �سغله الكثريون مـــن قبلنا فل �ســـيء خالد اإال اهلل 

�سبحانه. وليكن الذين �سبق�نا عربة لنا فمنهم من ن�سيه 

النا�ـــش ف�ر خروجه مـــن هذا املن�سب ومنهـــم من ُل�حق 

باللـــ�م والذم حتـــى بعد  مماتـــه ،ومنهم مـــن يثني عليه 

النا�ـــش وميدح�نـــه يف كل وقـــت ويرج�ن لـــه دائمًا اخلري 

والت�فيق يف الدنيا واالآخـــرة وهذا ه� الف�ز العظيم .قال 

اهلل تعـــاىل يف كتابـــه العزيز : ) وقـــل اعمل�ا ف�سريى اهلل 

عملكم ور�س�له وامل�ؤمن�ن ( .
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عليـــه، وذلـــك ال يعطي حًل جذريـــًا مل�سكلة عانـــى منها البع�ش 

واآخـــرون من املمكن اأن يك�نـــ�ا معر�سني لها ما دامت االأ�سباب 

م�جـــ�دة، امل�سكلـــة اأعمق مما تبـــدو عليه، فلي�ســـت امل�سكلة يف 

رجـــل ال�سرطة الـــذي مل يكن م�جـــ�دًا ليحر�ـــش �سيارتك اأثناء 

غيابك عنها واأنت قد تركتهـــا مفت�حة وحمركها يعمل واملفتاح 

داخلها، امل�سكلـــة لي�ست يف االإجراءات املتخذة، وامل�سكلة لي�ست 

يف االآخريـــن اأو ال�سارع الغري اآمـــن، امل�سكلة يف �ساحب ال�سيارة 

نف�سه والـــذي مل ي�ستفد من جتارب االآخريـــن، الأنه و�سع نف�سه 

م��ســـع البعيد عن حدوث مثـــل هذه امل�سكلة معـــه، وكاأن االأمر 

ال يعنيـــه، امل�سكلـــة اأن الكثرييـــن منـــا مل ي�ستفيدوا مـــن اأخطاء 

االآخرين، مل ي�ستفيـــدوا اأبدًا وكان�ا يق�م�ن بنف�ش اخلطاأ الذي 

اأرتكبـــه االآخر، هكذا نحن دائمًا ال نقراأ لن�ستفيد اأو نتعظ ولكن 

نقراأ اأو ن�سمـــع عن جتارب االآخرين ونعتقد باأن االأمر ال يعنينا، 

وحينما تقع امل�سكلة نتذكر اأن ذلك حدث ومل ن�ستفد مما حدث 

مـــع االأخـــر، فتفا�سيل احلكايـــة تبـــداأ اأن تك�ن بحاجـــة ل�سراء 

�ســـيء ب�سيط اأو حتـــى �سحب مبلغ مايل ب�ســـكل �سريع، فتح�سب 

ال�قـــت الـــذي ال ي�ستغرق �س�ى دقائـــق اأي اأنه يك�ن غري جمدي 

بالن�سبـــة لـــك الأن تطفئ حمرك ال�سيارة وتغلقهـــا على اعتقادًا 

منـــك باأنه لن يك�ن هناك �سيء يدعـــ�ك لكل هذه االحتياطات 

واأن مـــا حـــدث مع غريك قـــد يحدث معك، فيجدهـــا املرتب�ش 

لل�سرقـــة فر�سة �سانحة لـــه، نف�ش هذه التفا�سيـــل تتكرر يف كل 

�سرقـــة �سيـــارة، واالأدهى واالأمـــر اأن البع�ش ينزل مـــن ال�سيارة 

تـــاركًا اأوالده ال�سغار فيها ورمبا تك�ن امل�سيبة اأعظم، كثريًا ما 

�سمعتها �سرق�ا �سيارتي .. �سرق�ا �سيارتي. واحلل ما ه� ؟1 

ال�سيارة ملكية �سخ�سيـــة ل�ساحبها وعلى �ساحب ال�سيارة 

اأن يكـــ�ن حري�ســـًا على ممتلكاتـــه اخلا�سة، وحمافظـــًا عليها 

وهنـــاك الكثري مـــن احللـــ�ل املتمثلـــة يف االإجـــراءات ال�قائية 

حلمايـــة ال�سيارة من ال�سرقة، مثـــل عدم ترك ال�سيارة يف و�سع 

الت�سغيل وعدم ترك املفتاح داخلها واحلر�ش على قفل ال�سيارة 

واأخـــذ املفتاح حتـــى اإذا كانت الفرتة التي تغـــادر فيها �سيارتك 

ب�سيطـــة، احذر اأي�ســـاً من تـــرك اأطفالك بال�سيـــارة مبفردهم 

�ســـ�اء كانت تعمل اأو غـــري تعمل ، الأن مثل هذه امل�سكلة ال حتتاج 

اإىل املعاجلـــة امل�ؤقتـــة ولكـــن بحاجـــة اإىل البعـــد عـــن االأ�سباب 

امل�ؤديـــة لها، فما دام االإن�سان حري�ســـًا على ممتلكاته اخلا�سة 

ومراقبًا لها فلـــن تك�ن هناك م�سكلة، فلن يكن من ال�سهل على 

مـــن يريد �سرقة �سيـــارة مثًل اأن ي�سرق �سيـــارة مغلقة وحمكمة 

االإغـــلق وخ�س��سًا يف الفرتة الزمنيـــة الق�سرية التي يرتكب 

فيها اجلرم اأو فعل ال�سرقة ، ولكن الأن االأمر كان مهيئًا له ورمبا 

امل�قـــف نف�ســـه خلق الفكـــرة يف ذهن ال�ســـارق الأن يق�م ب�سرقة 

ال�سيارة .. فقبل اأن نق�ل �سرق�ا �سيارتي .. لنتاأكد باأننا اتخذنا 

كل ال��سائل املانعة حلدوث ال�سرقة .. ويبقى كل اإن�سان م�س�ؤول 

عن ممتلكاته اخلا�سة ومن �سمنها ال�سيارة .. 

ال�صابط املدين/�صريفة بنت علي التوبية

اإدارة العلقات العامة

عين المعنى

سـرقوا
سيارتي

اأوقف �صيارته يف اإحدى مواقف ال�صيارات العامة 

م��ن اأجل اأن ي�ص��رتي �صيئًا من املح��ل املجاور، فما هي 

اإل دقائ��ق �صريع��ة حت��ى يخرج ليج��د �صيارته وقد 

اختف��ت، بح��ث هنا وهن��اك، مل يك��ن لها اأث��ر ً وكاأن 

الأر�س قد ابتلعتها.

مل تكن احلادثة االأوىل ولي�ست الثانية ورمبا لي�ست االأخرية. 

تكـــرر امل�سهد كثـــريًا وتكـــررت احلادثة بنف�ـــش تفا�سيلها كثريًا 

اأي�ســـًا اإىل درجة باأنك قد تكـــ�ن حفظت التفا�سيل جيدًا ليبقى 

 مت�ا�ســـًل وم�ستمـــرًا رغم اإميـــاين مبق�لة )لي�س 
ً
االأمـــر خطاأ

هناك خطا ولكن هناك در�س م�صتفاد( ولكن حينما يتكرر 

اخلطـــاأ اأكـــرث من مـــرة دون اأن تك�ن هناك درو�ـــش م�ستفادة ال 

بـــد حلظتها مـــن وقفة ملعاجلة االأمر، وال بد مـــن مناق�سة االأمر 

لي�ـــش مع مرتكب اجلرم ك�نه �سخ�سًا جمه�اًل ولكن مع �ساحب 

ال�سيـــارة امل�سروقة، مع ال�سخ�ش املت�ســـرر الذي اأ�سابه ال�سرر 

لك�نـــه امل�ســـ�ؤول االأول يف هـــذا امل��ســـ�ع، فامل�س�ؤوليـــة تقع على 

عاتق �ساحب ال�سيارة الذي ترك �سيارته مفت�حة ومهياأة متامًا 

لل�سرقة ، لنكن م��س�عيني جدًا ملعرفة ال�سبب ، فحل امل�سكلة ال 

ياأتـــي من خلل بلغ عن �سرقة اأو تقدمي �سك�ى اأو حتى معاقبة 

اجلناة الأن كل ذلك اإجراء يتم اتخاذه بعد حدوث الفعل واأحيانًا 

ال يكـــ�ن العـــلج حًل ما دام اأ�سباب ال�قايـــة غري م�ج�دة، الأن 

امل�سكلـــة �ستتكرر ويتكرر العلج ولكـــن ال��سع يبقى على ما ه� 
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املازم اأول/عبداهلل بن �صليم الكلباين

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة

شغب
المالعب
الرياضية

يعت��رب �صغ��ب املاع��ب �صل��وكًا جماعي��ًا ومظه��رًا غ��ري 

ح�ص��اري ُيعي��ق تق��دم الريا�ص��ة يف خمتل��ف ال��دول، ول 

تقت�ص��ر املباريات الريا�صية وخا�ص��ًة مباريات كرة القدم 

على متتع ع�صاق الريا�ص��ة وم�صجعيها بالفنون والعرو�س 

املقدمة ب��ل تتعداها اإىل تعر�صه��م يف بع�س الأحيان اإىل 

اأن��واع متنوع��ة م��ن اأعم��ال العن��ف وال�صغ��ب ال��ذي يقوم 

ب��ه بع���س اجلهلة الذي��ن ي��رون متعة ح�صوره��م فقط يف 

اإثارة اأعمال العنف وال�صخ��ب وال�صتباك مع املجموعات 

الأخ��رى. ويعتقدون اأن هذه املجموع��ات تخا�صمهم وهي 

جمموع��ات ع��دوة له��م يج��ب مواجهته��ا وب�ص��دة وعادتا 

تتك��ون ه��ذه املجموع��ات لي���س مما يعتق��ده النا���س اأنهما 

م��ن فئة الأحداث واملراهقني بل لاأ�ص��ف ال�صديد اإن هذه 

املجموعات حتتوي على فئات خمتلفة من الب�صر ، خمتلفة 

يف الأعمار والتفكري وامل�صتوى العملي والوظيفي.
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ماهية �صغب املاعب :-

ه� ال�س�رة املادية الناجتة عن العنف الذي تلجاأ اإليه 

املجم�عـــات املتع�سبـــة لفرق معينة اأو هـــ� اأي�سًا التهديد 

التهديـــد م�سح�بـــًا  هـــذا  كان  اإذا  العنـــف  با�ستخـــدام 

باإمكانيـــات التنفيـــذ الفـــ�ري �ســـ�ًء قبـــل اأو اثنـــاء اأو بعد 

املباراة.

اأ�صباب �صغب املاعب :-

• �س�ء التحكيم.	

• احلما�ش املفرط والتع�سب ال�سديد يف الت�سجيع.	

• نتيجة املباراة.	

• انفعال اللعبني وت�سرفاتهم.	

• تعبئة الراي العام وال�سحن االإعلمي املثري.	

• م�ا�سفات امللعب.	

• النزعات العدوانية لدى بع�ش امل�سجعني.	

• انخفا�ش ال�عي ملفه�م الروح الريا�سية وااللتزام.	

• وغريهـــا من االأ�سباب التي قد تكـــ�ن مبا�سرة وغري 	

مبا�سرة اأحيانا.

الأ�صالي��ب وال�صلوكي��ات الت��ي ي�صتخدمها جمهور 

ال�صغب. 

تختلـــف اأ�ساليـــب و�سل�كيـــات جتمعات ال�سغـــب اأثناء 

اإقامـــة املباريـــات الريا�سية مـــن بلد الآخـــر ومن جمتمع 

الآخر، ولكن ميكن اإيجاز بع�ش تلك االأ�ساليب وال�سل�كيات 

يف االآتي:

• ا�ستخدام كلمات ال�ستم وال�سراخ.	

• اإحداث ال�س��ساء وال�سخب ال�سديد.	

• اإزعـــاج اللعبني اأثناء املبـــاراة ببع�ش االأدوات مثل 	

الليزر واالأب�اق وغريها.

• غلق الطرق القريبة من مكان اإقامة املباراة من قبل 	

جمه�ر ال�سغب.

• اإ�سعال النريان يف ال�س�ارع بعد انتهاء املباراة.	

• اإيقاف حركة ال�سري واملرور من قبل جمه�ر ال�سغب.	

• اإزعاج واإقلق ال�سكان اإىل وقت متاأخر من الليل.	

• االإ�ســـرار باملمتلكات العامة واخلا�ســـة القريبة من 	

مكان املباراة.

• االعتـــداء علـــى بع�ـــش االأ�سخا�ش ال�سيمـــا امل�ؤيدين 	

للفريق االآخر.

• اإ�ساءة ا�ستخدام املركبات بالطريق العام.	

• االعتداء على و�سائل النقل واإ�سرام النار بها.	

طرق الوقاية من �صغب املاعب: -

للق�ساء على مثل هذه الظاهرة يجب اأن ي�ؤدي املهتم�ن 

بالرتبيـــة والتعليم ب�ســـكل عام وُمدر�ســـي الرتبية البدنية 

ب�ســـكل خا�ش دورا كبريا يف تغيـــرُي الكثري من ال�سل�كيات 
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االإعلميـــة تط�يـــر املعرفـــة الريا�سية لـــدى العاملني يف 

و�سائـــل االإعلم اجلماهـــريي، حتى يك�نـــ�ا قادرين على 

اإي�سال ر�سالة واأهداف الريا�سة اإىل اجلماهري.

وكذلـــك علـــى علمـــاء الديـــن تكثيـــف ال�عـــي الديني 

والفكـــري وذلك مـــن خلل خطـــب اجلمعـــة وامل�ساحات 

االإعلميـــة الدينيـــة املتاحـــة، الأن مـــا نـــراه مـــن ال�سغب 

اجلماهـــريي اإمنـــا هـــ� ل�سعـــف يف االإميـــان واالأخـــلق 

االإ�سلمية وتقليد غري واٍع ملجتمعات غري م�سلمة.

وكمـــا اأنه يجـــب علـــى االأجهـــزة االأمنيـــة امللقى على 

عاتقهـــا م�س�ؤولية تاأمني املباريـــات الريا�سية التعامل مع 

مثـــريي ال�ســــغـــب اجلماهريي بحزم و�ســـده والعمل على 

عدم دخ�لهم امللعب ، ور�ســـم اخلطط االأمنية املحكمة 

لتـــليف اأعمال ال�سغب قبـــل واأثناء وبعد اإقامـــة املباريات 

الريا�سيـــة ومنـــع وق�ع مثـــل هـــذه ال�سل�كيـــات اخلاطئة 

و�سبط ما يقع منها . 

اخلامتة:

مبـــا اأن �سغـــب امللعب يقـــف حجر عـــرثة اأمام تقدم 

الريا�ســـة يف املجتمع ، وما للريا�سة من ف�ائد كبريه تع�د 

على االأفـــراد واملجتمعات والدول بالفائدة العظيمة �س�اء 

كانت فائدة اجتماعية اأو �سل�كية اأو اقت�سادية فاإنه يجب 

اأن يعطى هذا اجلانـــب اأهميه كبريه من قبل كل اجلهات 

�ســـ�اء الر�سمية اأو االأهلية وعلى كل املعنيني باالأمر القيام 

بدورهم �ســـ�اء و�سائل االإعلم اجلماهريي اأو االحتادات 

الريا�سيـــة اأو روابط امل�سجعني اأو رجـــال الفكر الديني اأو 

الرتب�يـــ�ن ، فعنـــد تكاتف كل فئات املجتمـــع والعمل على 

انتـــزاع هـــذا ال�سلـــ�ك و ال�قاية مـــن انت�ساره بـــني فئات 

ال�سبـــاب ، فـــاإن املق�سد مـــن املباريـــات الريا�سية �س�ف 

يحقق اأهدافها  املن�س�دة .

املراجع

• د/ممـــدوح ال�سبكي منهـــاج عمليات ال�سرطـــة اأكادميية 	

ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة .

• منهاج دورات حفظ النظام قيادة �سرطة املهام اخلا�سة .	

والت�سرفـــات اخلاطئـــة، من خـــلل تقـــ�مي ال�سل�ك غري 

املنا�ســـب، وتعليم الطلب كيفية التغلـــب على انفعاالتهم 

والتحكم فيها، وذلك بتنمية الروح الريا�سية لدى الن�شء 

وتعليمهـــم القيـــم االجتماعيـــة للريا�سة، كمـــا يجب على 

و�سائـــل االإعـــلم عـــدم �سحـــن اجلماهري قبـــل املباريات 

وت�عيتهـــم باالأهـــداف الرتب�ية للريا�ســـة. باالإ�سافة اإىل 

ت�عيـــة الريا�سيـــني بق�اعـــد اللعبـــة وت�سجيعهـــم وحثهم 

على التحلـــي بالـــروح الريا�سية، ويجب علـــى امل�ؤ�س�سات 
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أمن وأمان في ربوع ُعمان
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النقيب/يحيى بن عامر الهميمي

االإدارة العامة للجمارك

تعترب اجلمارك من اأهم ال�صلطات احلكومية يف كل دول العامل نظرًا للدور الكبري واخلطري 

ال��ذي تقوم به على احلدود من خال تطبيق اأح��كام الرقابة الأمنية وال�صحية والزراعية 

والبيئي��ة والإعامي��ة وغريها من الأحكام ف�صًا عن حت�صيل الر�ص��وم اجلمركية التي متثل 

رافدًا مهمًا للدخل القومي. 

أهميتها ودورها في تيسير حركة التجارة الدولية.
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وت�اجـــه االإدارات اجلمركيـــة يف دول العـــامل �سغ�طـــًا 

�سديـــدة ومتزايـــدة من املجتمـــع التجاري املحلـــي والدويل 

يف ظـــل ع�سر الع�ملـــة وحتريـــر التجـــارة، واأ�سبحت مهام 

ال�سلطات اجلمركية معقـــدة ومتجددة، و من اأهم واجبات 

اجلمـــارك يف احلقبـــة االأخـــرية ت�سجيـــع التجـــارة كمطلب 

اأ�سا�ســـي ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة وهذا ممـــا يتطلب اإىل 

اإحداث تـــ�ازن بني الرقابة مـــن جهة وت�سهيـــل االإجراءات 

اجلمركية من جهة اأخرى. 

ويختلـــف مفه�م عمـــل االإدارات اجلمركيـــة باختلف 

مهامهـــا نتيجة التط�رات االقت�ساديـــة التي عرفتها الدول 

حيث جند اأن هذه االإدارات ت�سعى جاهدة مل�اكبة التغريات 

يف االقت�ساد العاملي، ب�سفتهـــا جهات تنفيذية وباعتبارها 

و�سيلـــة فعالة لتطبيـــق ال�سيا�سات االقت�ساديـــة املتبناة من 

قبـــل الدول، فهي تتكفـــل بتاأمني االحـــرتام الكامل لق�انني 

املبـــادالت اخلارجيـــة دون اأن ي�ســـكل ذلك عائقـــًا يف وجهة 

حتـــرك ال�سلع عـــرب احلدود، عـــن طريق رفـــع االختناقات 

عـــن ال�ساحات التابعـــة للمطارات وامل�انـــئ واملنافذ الربية 

لت�سبح مناطق عب�ر ولي�ست مناطق تخزين ،وبالتايل تعمل 

من اأجل اأن ت�سبح هذه الدول قادرة على املناف�سة الدولية. 

ويف اإطـــار م�اكبـــة ع�ملة الن�ســـاط االقت�سادي وحترير 

التجـــارة العامليـــة، �سعـــت االإدارات اجلمركيـــة يف معظـــم 

دول العـــامل اإىل تطبيق ت�جهات منظمـــة اجلمارك العاملية 

با�ستخـــدام نظـــم جمركية جديدة لتط�يـــر منظ�مة العمل 

بهـــا، والتح�ل مـــن �سلطات جلبايـــة الر�ســـ�م اإىل �سلطات 

تقدم خدمات جمركية مميزة ومتكاملة تهدف اإىل ت�سجيع 

وتي�سري حركة التجارة وجذب اال�ستثمارات من خلل تبني 

م�ساريـــع ح��سبـــة االأعمال اجلمركيـــة للت�سهيـــل على كافة 

املتعاملني معها من جتار و�سركات ووكلء ال�سحن وامللحة 

وم�ؤ�س�سات خدمات الطريان وامل�انئ و�سركات النقل الإنهاء 

وتخلي�ـــش الب�سائع �س�اء اال�ستـــرياد اأو الت�سدير اأو العب�ر 

ب�سرعة ودقة عاليتني علوة على ربط امل�ؤ�س�سات واجلهات 

احلك�ميـــة ذات ال�سلة بالعمل اجلمركي باأنظمة اجلمارك 

لت�سريـــع االإفراج عـــن الب�سائـــع وت�فري الرقابـــة ال�سحية 

والبيئية وغريها باأقل جهد ووقت.

ومما ال �سك فيه اإن تطبيق الربامج اجلمركية احلديثة 

يف �سلطنـــة ُعمـــان مـــن خـــلل االإدارة العامـــة للجمـــارك 

وا�ستخـــدام التكن�ل�جيا احلديثة وحتقيـــق التن�سيق الفعال 

مع كافـــة اجلهـــات احلك�مية املعنيـــة باالإفراج عـــن ال�سلع 

والب�سائـــع عرب املنافـــذ اجلمركية واجلهـــات االأخرى ذات 

ال�سلة بالعمل اجلمركي وال�سراكة مع املجتمع التجاري من 

خـــلل م�سروعي ح��سبة االأعمال اجلمركية ونظام النافذة 

ال�احـــدة �سي�سهم بدور كبـــري يف تفعيل دور املنافذ وامل�انئ 

يف ت�سهيـــل التجـــارة و�سيـــ�ؤدي اإىل زيـــادة حجـــم التبـــادل 

التجـــاري كمـــا �سي�ؤثـــر اإيجابًا علـــى التنميـــة االقت�سادية.

حيـــث اأن  تي�ســـري االأعمال اجلمركية تعتـــرب من اأهم اأركان 

التجـــارة الدوليـــة وتلعـــب دورًا رئي�سيًا يف تي�ســـري التجارة، 

كجهـــة م�س�ؤولة عن تنفيـــذ ومتابعة ال�سيا�ســـات والقرارات 

اخلا�سة بعمليات اال�سترياد والت�سدير والرقابة يف املنافذ 

احلدوديـــة وت�ؤثر على حركة ان�سيـــاب وتدفق الب�سائع فيما 

بني الدول علوة على ت�فري اجلهد والدقة والتحكم الفعال 

بحركة الب�سائـــع ومنع الب�سائع واملـــ�اد ال�سارة واملمن�عة 

من دخ�ل البلد من خلل نظام اإدارة املخاطر كما �سي�فر 

دقة يف االإح�ساءات التجارية الدولية البينية.

حوسبة األعمال الجمركية ونظام النافذة 
الواح��دة سيس��هم ب��دور كبير ف��ي تفعيل دور 
المنافذ والمواني في تس��هيل التجارة وسيؤدي 
إل��ى زيادة حج��م التبادل التجاري وس��يؤثر إيجابا 

على التنمية االقتصادية.

بكل�ري��ش جتارة واقت�ساد/ تخ�س�ش اإدارة
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مرور

حق الطريق

بقلم /

�صال�م ب��ن �صيف ال��صعيلي

اللجنة الـ�طنية لـحق�ق االن�سان

ر�س�م الكاريكاتري للفنانة/

زمزم بنت خلفان الرحبية
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لق��د ج��اء الدي��ن ال�صام��ي احلني��ف منظم��ا 

حلي��اة النا�س العامة واخلا�ص��ة، فلم يرتك �صاردة 

اح��كام  �صملته��ا  وق��د  ال  حياته��م  يف  واردة  ول 

لن��ا  فح��ق  احلني��ف،  ال�صام��ي  الدي��ن  وتعالي��م 

ان نعان��ق الري��ا برقين��ا وعلّون��ا بتعالي��م دينن��ا 

ال�صامي احلنيف، وما هذه القوانني التي �صنت يف 

ت�صريعات بني الن�صان لتنظيم حياتهم ال امتداد 

واقتبا�ص��ا لتعاليم الدين ال�صام��ي احلنيف، فقد 

�صمل��ت تعاليم ه��ذا الدين حما�ص��ن الآداب ومكارم 

الخاق والف�صائ��ل، والتي هي تعد منظمة حلياة 

املجتم��ع ال�صام��ي، وكافلة له ال�صع��ادة والوحدة 

والرتابط، وبقدر ما يك��ون التزام املجتمعات بهذه 

الخ��اق يك��ون رقيها وعلوه��ا ومتا�ص��ك الأوا�صل 

ب��ني ابنائها ، ف��ا افراط ول تفري��ط، ول انتهاك 

حلقوق الخرين، ول حمابة لحد يف ذلك .

ومن احلق�ق التي جاء الدين اال�سلمي احلنيف راعيا 

لهـــا، وان كان احلديث والكتابة فيهـــا لي�ست خ�سبة ب�سبب 

عـــدم وعي الكثريين لها واالطـــلع وال�ق�ف عليها )حق�ق 

الطريـــق( فالطريـــق هي منفعـــة عامة وهي ملـــك للجميع 

ولي�ش الأي �سخ�ش كان ان يتعدى على هذه احلق�ق، بل يجب 

علينـــا ان نقد�سهـــا ونحرتمها، ويف �ســـرية نبينا مهما �سلى 

اهلل عيه و�سلم اروع االمثلة يف احرتام حق�ق الطريق، فعن 

ابـــي �سعيد اخلدري – ر�سي اهلل عنـــه – قال: قال ر�س�لنا 

الكرمي : )اياكـــم واجلل��ش على الطرقات( . فقال�ا: مالنا 

بـــد امنا هـــي جمال�سنا نتحدث فيها . قال:)فـــاذا اأبيتم اال 

املجال�ـــش فاأعط�ا الطريق حقه (. قال�ا: وما حق الطريق؟ 

قـــال:) غ�ش الب�ســـر، وكـــف االذى، ورد ال�ســـلم، واالمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر(.

وهـــذه احلقـــ�ق التـــي ذكـــرت يف احلديـــث ال�سريـــف 

لي�ســـت مـــن باب احل�ســـر، وامنا هـــي بع�سهـــا، واملت�سفح 

ل�سنـــة امل�سطفى عليه ال�سلم يجد بـــني طياتها الكثري من 

االحاديث التي جاءت معظمة حلق�ق الطريق .

فغ�ش الب�سر ه� من اعظم حق�ق الطريق، حيث يجب 

علـــى االن�سان امل�سلم ان يغ�ش ب�ســـره، وهذا االمر ي�سرتك 

فيـــه الرجل واملـــراأة على حد �س�اء، ومـــن املعل�م ان الرجل 

عندمـــا يطلق ب�ســـره فيما يحرم فانه يجلـــب عذاب القلب 

واملـــه ، وان كان يظـــن انه بذلك يرّوح عـــن نف�سه ويبهجها، 

فالديـــن اال�سلمـــي احلنيـــف ال ير�سى ان يطلـــق اجلال�ش 

علـــى الطريق ب�سره، الأنه بهذا ال�سلـــ�ك يحرج من مير يف 
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مرور

الطريق مـــن الن�ساء خا�سة ، او ي�ؤدي ذلك اىل ايذاء املارة 

باي ن�ع من االيذاء املادي او املعن�ي .

كذلـــك فـــاإن اأماطة االذى من الطريق هـــ� من اول�يات 

حق�قها، اال انه ورغم ال�عيد ال�سديد لكل من ي�ؤذي الطريق، 

جنـــد مع اال�سف ال�سديـــد يف ع�سرنا هذا مـــن ال�سل�كيات 

املنحرفـــة امل�سينة من بع�ش اجلهلة الذيـــن يق�م�ن باإيذاء 

الطرقات وقطعها برمي اال�س�اك فيها او اية و�سيلة تت�سبب 

يف قطـــع الطريق ، وتتعطل م�سالح النا�ش واعمالهم، جند 

مثـــل هذه املمار�سات يف بع�سا من جمتمعاتنا دون ال�عي او 

االدراك ملـــدى خطـــ�رة هذا العمل ال�سائـــن الذي ال ير�ساه 

الديـــن او االخـــلق العاليـــة او الق�انني التي كفلـــت للنا�ش 

حق�قهـــا، فمـــا ه� ذنـــب الطرقات؟ ومـــا ذنب بقيـــة اأفراد 

املجتمـــع لتتعطل م�ساحلهم نتيجـــة جمم�عة من الغ�غاء؟ 

فـــاذا كان الدين اال�سلمي احلنيـــف قد جاء كافل حلق�ق 

االن�ســـان، فه� اي�سا جاء كافـــل جلميع احلق�ق يف خمتلف 

ج�انـــب احليـــاة ، فلي�ش مـــن ال�سل�ك احلميـــد، ان نرى ما 

نـــراه مـــن رمـــي اال�ســـ�اك يف الطرقـــات وقطعهـــا وتعطيل 

م�سالـــح النا�ش ليعـــرب به عن احلقـــ�ق املطلـــ�ب تاأديتها، 

فمـــن االأجـــدر مبن يق�م مبثـــل هذا الت�ســـرف اخلاطئ ان 

ينظـــر يف ال�اجبات التـــي عليه قبل ان يطال مبا ه� حق له، 

فارتقي يا اخي امل�سلم بنف�سك عن مثل هذا ال�سل�ك ال�سنيع 

وغريه مـــن ال�سل�كيـــات اخلاطئـــة، والتـــي مل يقرها دينك 

اال�سلمـــي احلنيف وال اخلق الرجال العالية، وال الق�انني 

التي و�سعت وا�ستمدت مـــن تعاليم الدين اال�سلمي لتكفل 

م�سالـــح اجلميـــع وتنظم حياتهـــم االجتماعيـــة، حمافظة 

بذلك على عدم اخلروج عن �سنن ون�امي�ش الك�ن.

ومـــن املعلـــ�م اي�سا فـــان اآداب امل�سي واحـــرتام ق�انني 

املـــرور ه� حـــق مقد�ـــش مـــن حقـــ�ق الطريق يجـــب علينا 

احرتامـــه وال�قـــ�ف عنـــده، وذلك حتـــى نك�ن علـــى درجة 

عالية من احل�سارة والرقي، وجاء القران الكرمي حاثا على 

احـــرتام هـــذه االآداب، فاهلل عز وجل يقـــ�ل:)وال مت�سي يف 

االأر�ش مرحا انك لن تخرق االأر�ش ولن تبلغ اجلبال ط�ال( 

فاالإن�سان ال�س�ي ه� الذي يدرك مدى اهمية االلتزام بهذه 

احلق�ق والتي تتمثل يف االلتزام بق�اعد املرور، ومع اال�سف 
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ال�سديـــد فان مـــا نـــراه ون�سمعه اليـــ�م عن هـــذه احل�ادث 

املروريـــة والتي اأ�سبحت حت�سد ارواح بني جمتمعاتنا اكرث 

من ح�سد احلروب، ما ه� اال نتيجة اال�ستهتار واال�ستخفاف 

من بع�ش م�ستخدمي الطريق والذي يتمثل يف عدم االلتزام 

بق�انني املـــرور، فبالرغم مـــا تبذله اجلهـــات امل�سئ�لة من 

ن�سائـــح ار�ساديـــة وو�ســـع الق�انني املروريـــة التي حتد من 

ح�ادث املرور، وما يقـــ�م به املثقف�ن من الن�سح واالر�ساد 

يف هـــذا اجلانـــب، اال انه ومع اال�سف ورغـــم كل ذلك فاإننا 

نرى ما نـــراه من ا�ستخفاف قائدي املركبات بهذه الق�انني 

واالنظمـــة، االمر الذي يرتتب عليـــه ال�فيات الكبرية، فكم 

مـــن بي�ت قد اأغلقت، وكم من ا�سحاب االإعاقات نراهم يف 

امل�ست�سفيـــات، وكم من االطفال الذيـــن يتم�ا، وذلك نتيجة 

ا�ستهتـــار قائدي املركبات وعدم التزامهـــم بق�انني املرور، 

فكن يا اخي ال�سائق عامل وعن�سرا فّعاال للحد من ح�ادث 

املـــرور، وذلك بالتزامـــك بق�انني وانظمة املـــرور واحرتام 

اآداب الطريـــق، بهذا ت�سعد نف�سك وت�سعد جمتمعك، وتك�ن 

قـــد �ساهمـــت يف وقف هذا الزحـــف اخلطري مـــن ال�فيات 

والذي بات بحق ي�ؤرق الكثريين، ولتعلم ان هذه املركبة هي 

احدى نعم اهلل عز وجل التي يجب عليك ان تقابلها بال�سكر 

ال بالكفـــران ، ويتمثـــل �سكرك لها بان ال تـــ�ؤذي بها النا�ش، 

وان ال تف�سد بها االأر�ش، فاذا كان ديننا اال�سلمي احلنيف 

قـــد جاءا حمـــذرا من ان مي�ســـي الرجـــل بالطريق وحامل 

�سلحا بطريقة يهدد بها ارواح االخرين، فكيف مبن يزهق 

ارواحهم ب�سيارته نتيجة طي�سه وا�ستهتاره؟؟

فيت�سح لنا جلّيا بان الطريق ه� مرفق عام وملك للنا�ش 

جميعا ، فالكل مي�سي فيه وي�ستخدمه لتحقيق م�ساحله وال 

غنـــى الحد عنه ، فل يج�ز اجلل��ش فيه على نح� قد ي�ؤذي 

االخرين ويعرقل املرور وي�سيق على النا�ش ق�ساء ماآربهم .

ان هدايـــة ال�سائـــل، ورد ال�ســـلم وم�ساعـــدة االخرين 

وامل�ســـي يف حتقيق م�ساحلهم ، واإعانة الرجل يف حمله، كل 

هـــذه ال�سل�كيات هـــي من ال�سل�كيات احلميـــدة مل�ستخدمي 

الطريـــق، وما هـــي اال ترجمة وا�سحة للثقافـــة العالية التي 

يحملهـــا الرجـــل يف حياتـــه، وامل�ستمـــدة من تعاليـــم الدين 

اال�سلمي احلنيـــف والق�انني التي و�سعـــت حلماية حق�ق 

االخرين، وهي تدل على وعي ورقي ابناء املجتمع يف ال�سل�ك 

والتفكري واملنهـــج، فحري بنا ان نلتزم باآداب الطريق، وان 

ن�سعـــى لتاأدية حق�قها ليتحقق النظـــام وت�س�د بيننا روابط 

املحبـــة، ونك�ن خـــري واجهة ملجتمعاتنـــا، والتي عرف عنها 

منذ القدم احل�سارة واال�سالة والرقي يف ال�سل�ك .

ن�صال اهلل ان يكتب ال�صامة للجميع ...
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املازم/ عبدالعزيز بن خلفان البحري.

االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

اأوراق نبات القات واحدة من الق�صايا التى 

ترد اإىل اإدارة املخترب اجلنائي. 

ت�ص��ري الإح�ص��اءات اإىل تزاي��د ورود هذا 

الن��وع م��ن الق�صاي��ا �صنوي��ًا، حي��ث اأن ع��دد 

الق�صايا ال��واردة لهذا الن��وع خال اخلم�صة 

الأ�صه��ر الأوىل من العام احلايل قد جتاوزت 

ع��دد الق�صايا ال��واردة خ��ال عامي 2010م 

و2011م وم��ن املرجح اأن تتجاوز ق�صايا هذا 

العام عدد الق�صايا الواردة يف عام 2012م.  
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يعت��رب نب��ات الق��ات م��ن- ف�صيل��ة املن�صط��ات 

الطبيعي��ة- اأق��دم النبات��ات املخ��درة يف العامل، 

واإن كان اأقله��ا �صه��رة يف ال��دول املتقدمة نتيجة 

ترك��زه يف بل��دان الع��امل الثال��ث مث��ل ال�صومال، 

واأثيوبيا، وجيبوتي، واإريرتيا، وكينيا، وتنزانيا، 

و اأوغندا، وجنوب اأفريقيا، كما وجد نبات القات 

يف كثري من ال��دول املتقدمة نتيجة هجرة النا�س 

من هذه الدول اإليها. 

و�صف نبات القات:

املرتفع��ة  الأماك��ن  يف  الق��ات  نب��ات  ي��زرع   

كاجلب��ال، واله�ص��اب وي��رتاوح ط��ول النب��ات من 

مرتي��ن اإىل اأربعة اأمت��ار نظرًا لتقليمه��ا امل�صتمر، 

وقد ي�ص��ل ارتفاعه��ا اإىل خم�ص��ة وع�صرين مرتًا 

اإذا ُترك��ت دون تقليم. وهي م��ن النباتات دائمة 

اخل�ص��رة، كما يبل��غ متو�صط ط��ول اأوراق النبات 

�صنتيم��رتات وعر�صه��ا  اإىل ع�ص��رة  م��ن خم�ص��ة 

م��ن واح��د اإىل اأربع��ة �صنتيمرتات، وه��ي اجلزء 

امل�صتهل��ك م��ن نب��ات نتيج��ة احتوائها عل��ى مواد 

كيميائية من�صطة. 

حمتويات اأوراق نبات القات:

اأك��ر م��ن  الق��ات عل��ى  نب��ات  اأوراق  حتت��وي 

اأربع��ة ع�ص��ر نوع��ًا م��ن املركب��ات القلوي��ة الت��ى 

حتم��ل البني��ة الكيميائي��ة فينايل األكاي��ل اأمني 

)phenylalkylamine(  املعروف��ة باإ�ص��م )الكيت��ا 

اأم��ني khatamine(  وه��ي امل�صوؤول��ة ع��ن تن�صيط 

م��ن  العدي��د  اأجري��ت  حي��ث  الع�صب��ي  اجله��از 

الدرا�ص��ات لف�ص��ل املركب��ات القلوي��ة م��ن اأوراق 

نبات القات، والتي متكنت من ف�صل ثاث مركبات 

 ،)Cathinone( الكاثين��ون  وه��ي:  رئي�صي��ة 

 ،)Norpseudoephedrine( ونور�صيدوفيدري��ن 

ونورفدري��ن )Norephedrine(. وقد اأ�صارت هذه 

الدرا�ص��ات اأن مرك��ب الكاثين��ون ميث��ل 50 % من 

جمم��وع مركبات الكيتا اأمني. كما اأجريت درا�صة 

مقارن��ة م��ن حي��ث ن�صب��ة مرك��ب الكاثين��ون يف 

اأوراق نب��ات القات بني القات اليمني، والأثيوبي، 

واملدغ�صق��ري، والكين��ي، وخل�صت ه��ذه الدرا�صة 

اإىل تواج��د ن�صب��ة مرك��ب الكاثين��ون يف الق��ات 

الكين��ي بن�صب��ة اأعلى عن الق��ات اليمني، والقات 

الأثيوبي، والقات املدغ�صقري.    

القات . .
 من أقدم النباتات المخدرة في العالم.
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تاأثري اأوراق نبات القات: 

يعترب مركب الكاثين�ن، ومركـــب الكاثني )الكاثني ه� 

مركب نـــاجت من حتلـــل مركـــب الكاثين�ن( مـــن املركبات 

املنبهـــة للجهـــاز الع�سبـــي، حيـــث ي�سبـــه تاأثريهـــا تاأثـــري 

االأمفيتامينـــات.)Amphetamines( ت�جـــد هنـــاك عـــدة 

اآثـــار جانيـــة عنـــد م�ستخدمي نبـــات القات مثـــل: ال�سع�ر 

بالعط�ـــش، واالأرق، وفقـــدان ال�سهية، و�سعـــف اخل�س�بة، 

كمـــا اأن االإ�ستمرار يف تعاطي القات لفرتة ط�يلة ي�ؤدي اإىل 

الهل��سة. 

طرق فح�س نبات القات: 

تكمـــن �سع�بة فح�ـــش نبات القات خمربيـــًا يف �سرعة 

حتلـــل مركب الكاثينـــ�ن اإىل كاثـــني خلل اأقل مـــن اأربعة 

اأيـــام اإن مل حتفـــظ العينة يف مـــكان بارد، وهـــذا قد ي�ؤدي 

اإىل �سع�بـــة اإثبـــات النبـــات خمربيا. حيـــث واجه املخترب 

اجلنائـــي الكثـــري مـــن ال�سع�بات يف هـــذا االأمـــر، نتيجة 

تاأخر عملية �سبـــط م�ستخدمي نبات القات، وعدم معرفة 

الطريقـــة املثلى لعملية التحريـــز واحلفظ ، مما كان ي�ؤدي 

اإىل �سياع كثري من الق�سايا، ولكن باالإطلع على كثري من 

الدرا�ســـات التى كانت تتحـــدث عن الطرق املثلى يف عملية 

حتريز عينات نبات القات، وعملية احلفظ مت اإعلم رجال 

املراجع:

فريـــد  القـــات،  نبـــات  يف  املخـــدرة  املركبـــات 

ال�سيدالنيـــة للعلـــ�م  االأك�ســـري  �سبكـــة   القبـــاين، 

http://www.elixir-sy.net 
اأر�سيف ق�ســـم الفح��ش الكيميائية- اإدارة املخترب 

اجلنائي.

Qual itat ive Analysis Of Khat,  Detection of 
Active Constituents and its metabol ites, 

Mosa Qasheesh, Col lege of Pharmacy, Soud 
King University,  Riyad, KSA 

Khat Fast Facts,  National Drug Intel l igence 
Center,  U.S.  Depar tment of Just ice 

مكافحـــة املخدرات على طريقة حتريـــز عينات القات بعد 

�سبطها وحفظها قبل اإر�سالها اإىل اإدارة املخترب اجلنائي، 

حيـــث اأ�سبحـــت نتائـــج العينـــات املطلـــ�ب فح�سها- عن 

نبـــات القات- اإيجابيـــة بن�سبة تتجـــاوز 99% رغم اأن كثري 

مـــن العينات يتم �سبطها بعد عـــدة اأ�سابيع من ح�سادها. 

ويتـــم فح�ش نبات القـــات خمربيًا بعدة طـــرق بعد عملية 

اال�ستخل�ـــش، منهـــا: ا�ستخدام اأجهـــزة الكرومت�جرايف، 

واأجهزة طيف الكتلة، واأجهزة الرنني املغناطي�سي.  

يعتـــرب خمدر نبات القـــات من الق�سايا التـــى ترد اإىل 

اإدارة املخترب اجلنائي بعد املخدرات االأفي�نية، واحل�سي�ش، 

حيث ت�سري االإح�سائية على تزايد ورود ق�سايا خمدر نبات 

القات �سن�يا، حيث بلغ عدد الق�سايا التى مت فح�سها عن 

خمـــدر نبات القـــات يف عـــام 2010م اإحـــدى ع�سر )11( 

ق�سيـــة، ويف عـــام 2011م �ستـــة ع�ســـر )16( ق�سيـــة، ويف 

2012م ثلث وثمان�ن )83( ق�سية، بينما �سجلت االأ�سهر 

اخلم�ـــش االأوىل مـــن العام احلـــايل ت�سعة و�ستـــ�ن )69(، 

اأي مـــا متثل ن�سبة 13٫2%  من عـــدد الق�سايا ال�اردة اإىل 

�سعبـــة املخدرات بق�سم الفح��ش الكيميائية خلل االأ�سهر 

اخلم�سة االأوىل من العام احلايل.
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مع حتيات 

�صرطة ُعمان ال�صلطانية 

للح�صي�س .. لذه عابرة تؤد إلى الهاك.
P l e a s u re  l e a d s  t o  d e s t r u c t i o n
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الوكيل/اأحمد  بن  �صعيد الراجحي

االإدارة العامة للمرور

حدّثن��ي ُط��اٌب التقي��ت معه��م ع��ن ماهّي��ة ال�صام��ة املرورية 

لديه��م، فل��م اأج��د اإل الي�ص��ري بجعبتهم لق��د �صغفوا بح��ب التعّلم 

من��ذ ن�صاأته��م وهم ينتظ��رون اإطال��ة الع��ودة اإىل املدار�س دومنا 

اأم��ٌر  اأطيافه��ا  بكاف��ة  ال�صام��ة  ب��اأن  مّل��ٍح عل��ٍم 

وهدٌف مبتغى يتمن��اه الإن�صان يف هذه 

الدنيا فذهبُت �صريًعا لكتابة حمتوى 

عب��ارة  ولنطّب��ق  تناظرون��ه  م��ا 

فّذكر.. جميلُة هي احلياة حتى واإن 

كان دواُمه��ا حم��ال.. جميلُة عندما 

نرى فيها فلذاُت اأكباِدنا متجهني اإىل 

مدار�صهم بعد طول انتظار يدر�صون 

ويذاكرون من اأجل غٍد م�صرق . 

نتاأم��ل  الآخ��ر  اجلان��ب  يف 

ذاهب��ون  وه��م  طابن��ا  ونتفّك��ر 

اإىل مدار�صه��م جتده��م َيْن�ِصُلوَن 

ب��ني نهر الطري��ق مبتغني بذلك 

الخا���س يف تعليمه��م، ولك��ن 

هنال��ك خط��ورة ق��د ن�صهده��ا 

اأثناء عملية انتقال الطالب من 

بيت��ه اإىل املدر�ص��ة وبالعك�س، 

يف  ترغ��ب  الأ�ص��رة  اأن  كم��ا 

الطمئن��ان على و�ص��ول الطالب 

اإىل مدر�صته قبل بدء ال�صطفاف 

ال�صباحي بوقٍت كاٍف.
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يطمـــح االإن�سان يف هذه احليـــاة اإىل العي�ش باأمان، وباأن يك�ن 

معافـــى يف بدنـــه، ولذلك يجب علينـــا كاأولياء اأم�ر زيـــادة ال�عي 

املروري لـــدى اأبنائنا الطلبة، وباأن نتلفى االأخطاء ال�سائعة طاملا 

هناك �سائٌق م�ستهرت جاهل باآداب ال�سياقة ومبنهجّية التعليم.

مل ال نعـــّرف اأبناءنا مبدل�الت الطريـــق اأخطاره، وتقاطعاته، 

اآلياتـــه وم�ساربـــه، وبـــاأن يتقيـــد بال�سلـــ�ك ال�سحيح عنـــد رك�به 

 ونحن نتاأمل ابن الغِد كيف غدا 
ٍ
احلافلـــة لي�سل اإىل منزله ب�سلم

ا واأح�ّش بامل�س�ؤولية فمّيز بني اجلِد واللعِب وحب التقليد. ملمًّ

ذكّره بـــاأن ال يّل�ح بيديه اأو يخرج ج�سمـــه من املركبة، وعّلمه 

ـــا اأن مـــن االآداب االلتـــــــزام باجلل��ش ال�سحيـــح يف مقاعد  اأي�سً

احلافلـــة املدر�سّيـــة ليتجّنب املفاجـــاآت، واأ�سعـــره باأماكن اخلطر 

اأثنـــاء عبـــ�ره من اأمام حافلـــة مدر�سّيـــة اأو مركبـــة مت�قفة نظًرا 

ل�ساآلـــة ج�سمه، وروعة امل�سهد عندما جتنّبه اإزعاج �سائق احلافلة 

لتك�ن �سياقته يف ماأمن له وملن ح�له، واحك له م�سهًدا عن جمالية 

العب�ر من االأماكن املخ�س�سة للم�ساة، والنظر يف االجتاهني قبل 

قطع الطريق، مع االنتباه اإىل املركبات قبل العب�ر، وذكّره منه ما 

ن�سى اأن التقّيد بتلك الق�اعد يجعل طريقه اإىل املدر�سة خاليا من 

اأخطار الطريق.

ت�سري االإح�ساءات املرورية ال�سادرة من االإدارة العامة للمرور 

اإىل اأن حـــ�ادث احلافـــلت املدر�سّيـــة بلغت خـــلل العام2012 

)22( حادًثـــا نتج عنها  )12( وفـــاة، واإ�سابة )204( اآخرين، 

مـــن يناظر هذه االأرقام ويتجـــّ�ل يف م�سبباتها يجـــد اأن للإن�سان 

دوًرا فاعـــًل يف تقدمي الن�سح واالإر�ساد ملـــن ح�له، ولعلي ال اأبالغ 

يف القـــ�ل اأنه نـــدر من يجل�ش مـــع اأبنائه اأو ممـــن ي�سكّل�ن اأهمية 

يف حياتـــه، وذلـــك بتقـــدمي الن�سيحـــة لهـــم حيال مـــا يق�م�ن به 

من اأخطـــاء اأثناء رك�بهم احلافلة املدر�سيـــة اأو عند الذهاب اإىل 

املدر�ســـة بكافـــة ال��سائل املتاحـــة، فلم ال ت�سكل لنـــا هاج�ًسا هذه 

الق�سيـــة وننظر ملا دون هذه كالعيـــ�ب املظهرية ال�سكلّية، ال وربي 

عيـــ�ب القلب وال�سل�ك هي االأهم من ذلـــك بكثري طاملا ن�سعى اأن 

تك�ن ُعماننا الغالية ومن فيها خاليًة من احل�ادث بح�ل اهلل.

حديثي يط�ل ويط�ل عن هـــذه الفئة، فاالأ�سرة واملدر�سة هما 

عامـــلن رئي�سان ولهما دور مهم وفاعـــل يف غر�ش اآداب املرور يف 

نف��ش الطلبة كما اأن االأ�سرة هي الن�اة االأوىل يف املجتمع، ويتعلم 

فيها الطالب االأخلق والقيم التي يتهياأ من خللها للحياة.

علينـــا اأن ن�ؤمـــن اإمياًنـــا وطيـــدًا اأن اأبناءنـــا هم �سبـــاب الغِد 

وم�ستقبلـــه ال�اعـــد، وعلينا من ذات ال�سيـــاق اأن نتحمل امل�س�ؤولية 

يف غر�ش مفاهيم ال�سلمة املرورية واأن نقدم لهم النق�ش املروري 

منذ ال�سغـــــر.

علينا اأن نعّلم اأبناءنا عند نقلهم مبركباتنا اخلا�سة ا�ستخدام 

املقاعـــد اخلا�سة بهم وفق اأعمارهـــم واأن ن�سّدد على من هم دون 

�سن العا�سرة ا�ستخـــدام املقاعد اخللفّية من اأجل �سلمتهم وباأن 

نحّذرهم من ال�ق�ف ب�سكل ع�س�ائي اأمام الطريق، لنحفّزهم يف 

هكـــذا ت�عية من اأجل احرتام النظام وتطبيقه ب�ازٍع من اأنف�سهم 

ال خ�ًفـــا من عقاب وه� تاأثري اإيجابي يـــدوم على مّر ال�سنني وهي 

مـــا ت�سري اإليه الدرا�سات واالأبحـــاث العلمّية  اأن النتائج االإيجابية 

تكمن يف الت�عية والتعليم امل�ستمر وميتد تاأثريه يف انخفا�ش عدد 

احل�ادث املرورية .

خا�ص��ة احلديث: اإن ح�ادث ال�سري التي يذهب �سحيتها 

الطلبـــة مـــا تزال مـــن امل�ســـكلت املروريـــة، وال �ســـك اأن التعاون 

املتبـــادل بني كل من �سائق احلافلة، واالأ�سرة، واملدر�سة، واملجتمع 

علـــى حد �ســـ�اء من �ساأنـــه اأن ي�ساعد علـــى احلـــد اأو التقليل من 

ح�ادث ال نتمنى �سماعها، وتعزيز فر�ش ال�سلمة على الطريق .

ختاًما: ال�صامة املرورّية .. معنى جميل ين�سده اجلميع 

بل اإنها اأ�سبحت مطلبا ُمّلحا يف حياة مليئة باملفاجاآت ختاًما اأدع� 

اهلل تعاىل اأن تك�ن ال�سلمة على الطريق هي الرفيق الدائم لكم، 

واأن يجنبكم خماطر الطريق .. اأ�ست�دعكم اهلل.
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عبق الذكريات
 النقيب متقاعد/ سالم بن ناصر الحسيني.

اأجرى اللقاء/

الرقيب اأول/زكريا بن �صامل ال�صبحي

اإدارة العلقات العامة

تحمــل الحيــاة العملية في شــتى مواقعها الكثير مــن الذكريات، ال 
سيما إذا اتسمت بالتجديد المتواصل والتطور المتالحق والمتنامي، سواٌء 

على الصعيد الشخصي أو صعيد العمل. 

وال شــك أن العمل في شــرطة ُعمان الســلطانية، ومــا يرتبط به من 
ضوابط عسكرية وانضباطية، يعتبر مرحلة مهمة في حياة اإلنسان الذي 
تشّرف باالنتساب للمؤسسة الشرطية، وهي مرحلة ال نغالي إن قلنا إنها 
ُتعد مفخرة، إلى جانب كونها فترة عملية يصاحبها الكثير من التكريم 
والتقدير، نتيجة ما يقدمه منتسبو الشرطة من عطاء لهذا الوطن العزيز 

ولمجتمعهم. 

العين الساهرة وعبر هذه الصفحات تلتقي مع الضباط وضباط الصف 
واألفــراد المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة واضحة خالل مســيرتهم 
العملية، نتحاور معهم، مســتذكرين من خالل هــذه الحوارات ما كانت 
عليه الشــرطة في الســابق وما هــي عليه اآلن، ومن هــذا المنطلق يأتي 

لقاؤنا في هذا العدد مع النقيب متقاعد/ سالم بن ناصر الحسيني. 
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م�صريه يف احدى الحتفالت ب�صنك  خال عمله يف مركز نزوى  �صورة  يف احدى الحتفالت بالعيد الوطني باإبراء

بدايـــة نرحـــب بكـــم يف جملة العـــني ال�ساهـــرة، ون�د 

منكـــم اأن حتدث�نـــا عن م�سريتكم العمليـــة ب�سرطة ُعمان 

ال�سلطانيـــة، مـــرورًا بالت�سكيلت التي عملتـــم بها، وكيف 

كانت هذه الفرتة الط�يلة من التفاين والعطاء؟ 

الع��ني  بال�صك��ر اجلزي��ل ملجل��ة  اأتوج��ه  البداي��ة  يف 

ال�صاهرة على هذه الزي��ارة الطيبة. واأود اأن اأوجه حتية 

اإجال واإكبار ل�صرطة ُعمان ال�صلطانية، لت�صليطها ال�صوء 

عل��ى املتقاعدين الذين له��م ب�صمتهم الوا�صحة يف تطوير 

امل�صرية ال�صرطية، من خال هذا الباب )عبق الذكريات(.

فقد بداأت حياتي العملية يف �صرطة ُعمان ال�صلطانية 

يف �صه��ر 10 من ع��ام 1969م، حيث كان��ت املهام املوكولة 

له��ذا اجلهاز قليلة مقارنة بو�صعن��ا احلايل وكانت ت�صري 

يف تط��ور مت�ص��ارع، فق��ررت اللتحاق عندما كن��ت ذاهبًا 

اإىل ولي��ة مط��رح و�صمعت ع��ن وحدة ع�صكري��ة ت�صمى 

)ال�صرطة( وه��ي )�صرطة م�صقط وُعمان( وكنت اأعرف 

قلي��ًا ع��ن ال�صرط��ة وطبيع��ة عمله��ا، وعلى �ص��وء هذه 

املعرف��ة ق��ررت الن�صمام اإليه��ا، على الرغم م��ن امل�صقة 

والعقبات و�صعوبة العي�س يف ذلك الوقت. 

كانت الأو�ص��اع يف م�صقط �صعبة، حيث توجد بوابة 

عند مدخل م�صقط ليتم الدخول واخلروج وفق مواعيد 

متف��ق عليه��ا، ويوجد بالق��رب منه��ا اإدارة م�صغرة تعنى 

بالقب��ول والت�صجي��ل بجه��از ال�صرط��ة تتك��ون م��ن بيت 

مكون من طابقني، وعند دخويل يف هذه الإدارة، التقيت 

حينه��ا باأحد الأخوة واأخربته��م رغبتي بالن�صمام اإىل 

ه��ذه الوح��دة، فرحبوا ب��ي وا�صتقبلوا طلب��ي بدون اأية 

عوائق و�صعوبات.

وبعد النظر اإىل الطلب مت قبويل لان�صمام اإىل هذا 

اجله��از كمرحله اأوىل، ومت اإر�صايل اإىل الفح�س الطبي، 

حي��ث ل توج��د يف تل��ك الف��رتة م�صت�صفي��ات للفح���س 

الطب��ي ومت اإر�صالنا اإىل م�صت�صف��ى ع�صكري تابع للدفاع 

يف بي��ت الفل��ج، يتكون م��ن طاق��م ب�صيط م��ن الأجانب. 

بعدها مت اإر�صالن��ا اإىل التدريب الع�صكري مبا�صرًة وكان 

معي ثل��ة من الزماء، حيث كان التدريب داخل املع�صكر 

يف مركز م�صقط.

وبع��د النتهاء م��ن التدريب مت توزيعن��ا على مواقع 

العم��ل مبركز م�صق��ط، ويوجد يف تلك الف��رتة مركزين 

هما )م�صقط ومطرح(.

وكان العم��ل �صام��ًا حلاجة الأمن الع��ام كاجلوازات 

توج��د  ول  وغريه��ا،  وال�صج��ون  والق�صاي��ا  واحل��وادث 

تخ�ص�ص��ات حمددة مثل الآن ويطلب م��ن العاملني اإنهاء 

الأعم��ال املوكلة اإليهم اأوًل باأول حت��ى لو تتطلب الأمر 

زيادة �صاعات العمل.

ويف ع��ام 1972م تقريب��ًا �ص��در ق��رار ب��اإدارة �صجن 

اجلايل مب�صقط من قبل ال�صرطة بدًل عن الدفاع حيث 

كن��ت من �صم��ن املجموعة املوك��ول لها ا�صتام��ه، وكانت 

مكون��ة من خم�صة ع�صر �صخ�صًا من رتبة وكيل وعدد من 

الأفراد  وكان ع��دد امل�صاجني قليًا، حينها عملت هناك 

ملدة �صهرين، وبعدها مت ا�صتبدالنا باأ�صخا�س اآخرين.

ويف �صنة 1971م، ترقيت اإىل رتبة عريف الذي كان 

ي�صم��ى )كوب��ل( ويف �صنه 1973م، افتت��ح مركزان خارج 

م�صق��ط )�صحار ونزوى( وت�صكل��ت جمموعتان اإحداهما 

اأُر�صل��ت اإىل مركز �صحار والآخرى اإىل نزوى واأنا طالبت 

اأن اأُنقل اإىل ن��زوى، وكنت)عريفًا( ومعي �صابط برتبة 

)مازم اأول( ، وعدد من الفراد.

ويف1976/11/9م نقل��ت اإىل وح��دة �صرط��ة ابراء 

لفتت��اح املرك��ز والعم��ل ب��ه، وا�صتمري��ت مل��دة �صنت��ني 

و�صهرين ويف نف�س ال�صنة ترقيت اإىل رتبة مر�صح، حيث 

مت تاأهيل��ي يف مدر�ص��ة التدري��ب بالق��رم م��كان )قيادة 

�صرطة امله��ام اخلا�صة(، ثم نقلت مرة اأخرى اإىل وحدة 

�صرطة ن��زوى بناًء على اختي��اري، ويف 1980/9/15م، 

نقل��ت اإىل مركز �صرط��ة عربي، ويف ع��ام 1983م، نقلت 

اإىل مرك��ز �صرطة �صنك، وُعينت �صابط��ًا للمركز وكنت 

حينها برتبة مازمًا اأول. 

العام��ة  الإدارة  اإىل  ُنقل��ت  1984/8/15م،  يف 

للتحري��ات والتحقيق��ات اجلنائي��ة بالقي��ادة العام��ة، 

لفرتة قليل��ة، وبعدها ُنقلت اإىل حتري��ات م�صقط لفرتة 

من الزمن، ويف 1988/10/15م، ُنقلت اإىل مركز �صرطة 
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مط��رح وُعين��ت �صابط��ًا للمرك��ز ث��م انتقل��ت اإىل مركز 

�صرط��ة روي، واأخ��ريًا اإىل مرك��ز �صرطة قري��ات اإىل اأن 

اأحلت اإىل التقاعد العتيادي يف عام 1990م.

يجد املتمعـــن يف م�سرية جهاز ال�سرطـــة اأن اجل�انب 

التط�يرية والتحديثية بداأت مع ال�سن�ات االأوىل النطلقة 

اجلهـــاز، الذي اأنتم اأحد �سباطـــه الذين اأ�سهم�ا بفاعلية 

يف االرتقـــاء به وتط�يره. ن�د منكـــم اأن حتدث�نا عن اأبرز 

املراحل واأهم املحطات التي �سهدها اجلهاز وعاي�ستم�ها 

عن كثب؟ 

حملت الف��رتة املا�صية من م�ص��رية اجلهاز الكثري 

اجله��از  كان  البداي��ة  يف  واملحط��ات.  املراح��ل  م��ن 

�صعيف��ًا، وكانت اأم��ور كثرية تواجه��ه، فكانت الرتب 

الع�صكري��ة ت�صم��ى مب�صطلحات غ��ري عربية فرتبة 

العري��ف ت�صمى حينها )كوب��ل( والرقيب )�صرجن( 

والوكي��ل )اأر�ص��ن( والرائ��د )ميج��ر( ه��ذا ح�ص��ب 

م��ا اأتذك��ره الآن، وبعده��ا تغ��ريت م�صمي��ات الرتب 

الع�صكرية اإىل ما نحن عليه اليوم. 

وعندما توىل ح�ص��رة �صاحب اجلالة ال�صلطان 

قابو���س ب��ن �صعي��د املعظ��م – حفظ��ه اهلل ورعاه-، 

مقالي��د احلك��م ب��داأت حرك��ة اجله��از تتط��ور �صيئًا 

ف�صيئ��ًا من مع��دات واأجهزة وبناء من�ص��اآت لل�صرطة، 

وتطوير هيئة ال�صرطة كاملاب�س وغريها، واأعطيت 

حينها اأعظم �ص��رف لها حني تف�صل ح�صرة اجلالة 

ال�صلط��ان قاب�������و���س ب��ن �صع���ي��د املعظ��م – حفظه 

اهلل ورع��اه -القائ��د الأعل��ى، وق��ام مبنحه��ا لق��ب 

)�صلطاني��ة( بع��د اأن كان م�صماه��ا )�صرط��ة م�صقط 

وُعمان( وجعل م�صماها )�صرطة ُعمان ال�صلطانية(، 

وم��ن املامح القدمية اأي�صا التي ل تزال يف الذاكرة، 

كانت القيادة العامة لل�صرطة يف مركز روي احلايل، 

�صرط��ة  قي��ادة  )م��كان  الق��رم  اإىل  ُنقَل��ت  بعده��ا 

حمافظ��ة م�صقط( وق��ام بافتتاحها ح�صرة اجلالة 

ال�صلط��ان قابو���س ب��ن �صعي��د املعظ��م – حفظه اهلل 

ورعاه-، واخريًا نقلت اإىل مرتفعات القرم. 

ويف ع��ام 1976م تف�ص��ل اأي�ص��ًا القائ��د الأعل��ى، 

بزي��ارة ر�صمي��ة اإىل مدر�ص��ة التدري��ب بالقرم مكان 

)قيادة �صرطة املهام اخلا�صة حاليًا(.

ال�صرط��ة  م�صت�صف��ى  افتت��ح  1977م،  ع��ام  ويف 

بالق��رم ليق��دم اخلدمات العاجي��ة ملنت�صبي �صرطة 

ُعم��ان ال�صلطاني��ة، وزود حينها باملع��دات والجهزة 

الطبي��ة، وبعده��ا توال��ت افتتاح��ات عدي��دة، م��ن 

املن�صاآت و�صراء عدد من الطائرات والزوارق. 

اأم��ا بخ�صو���س املاب���س، فق��د اأخ��ذت املاب���س 

الع�صكري��ة ن�صيب��ًا م��ن التطوير، ففي ع��ام 1969م، 

كن��ا نرتدي لب�س ع�صكري ا�صمه )زجني( وهو عبارة 

ع��ن لب�س مك��ون م��ن قمي���س وبنطلون ق�ص��ري حتى 

الركب��ة م��ن القما�س اخل�ص��ن، وغط��اء الراأ�س مربع 

ال�صكل يوج��د به قما�س من اخلل��ف حلجب ال�صم�س 

وكان ل��ه منظ��ر هيبة خارج ع��ن الهيب��ة الع�صكرية 

احلالية، وكان النطاق من القما�س اخل�صن بعدها مت 

ا�صتبدال��ه بنطاق جل��دي يوجد ب��ه مبنت�صفه �صعار 

)�صرط��ة م�صق��ط وُعم��ان( اإىل اأن ا�صتب��دل بعده��ا 

بالنطاق اجلديد.

واالن�سبـــاط  بالنظـــام  الع�سكريـــة  احليـــاة  تت�ســـم   

وال�سلـــ�ك الق�مي والفكر ال�اعـــي امل�ستنري، والتي تعد من 

اأهـــم مق�مـــات رجل ال�سرطـــة، ومعني ذلك هـــ� التدريب 

امليـــداين والتاأهيـــل العلمي، ن�د منكم التكـــرم با�ستذكار 

مـــا كانت عليه م�ســـرية التدريب باجلهـــاز، واالأ�ساليب اأو 

املناهج التي كانت متبعة يف هذا اجلانب؟ 

اإن م��ن يتمع��ن يف م�ص��رية التدري��ب ب�صرط��ة ُعم��ان 

ال�صلطاني��ة يجد اختافا وا�صع��ًا بني التدريب يف املا�صي 

والتدري��ب احلايل، كان التدريب ميداني��ًا فقط و لفرتة 

ب�صيط��ة لكنه يتميز بالق�ص��اوة والقوة، فكن��ا نتدرب يف 

مرك��ز م�صقط اإىل قبل املغ��رب وكان التدريب ل يتجاوز 

ال�صهري��ن، ولنق�س الكادر الب�ص��ري يف تلك الفرتة،  كان 

ي�صن��د اإلين��ا اأعم��ال يف املرك��ز، يف ع��ام 1969م كان��ت 

م�صرية يف �صنك يف اإحدى الأعياد الوطنية.
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الأ�صلح��ة امل�صتخدم��ة يف التدري��ب والعم��ل ال�صرط��ي 

اأ�صلح��ه تقليدي��ة اأوزانه��ا ثقيل��ة كاأ�صلح��ة الكن��د )ب��و 

ع�ص��ر( وال��� )اأف اأن(، اأم��ا الآن فهناك اهتم��ام وتطوير 

م�صتم��ر يف الأ�صلحة يف جم��ال التدري�����ب كامل�صد�س وال� 

)م 16( وغريها من الأ�صلحة اخلفيفة. 

اأم��ا الآن فقد اأ�صبح رجال ال�صرطة يتلقون التدريب 

املي��داين والتدري��ب النظري خال ف��رتة كافية لتاأدية 

مهامه��م بكف��اءة واإخا�س، وُهيَئت له��م مراكز التدريب 

املتط��ورة املجهزة باملعدات والأجه��زة الازمة للتدريب 

الع�صكري.   

 مع تط�ر و�سائل االت�سال وت�فر االأجهزة التكن�ل�جية 

املتط�رة يف ميادين العمل املختلفة، �سهدت �سرطة ُعمان 

ال�سلطانيـــة اإجنـــازات كبرية يف خمتلف جمـــاالت العمل 

ال�سرطـــي، كيف كان التعامـــل �سابقًا مع االأمـــ�ر الداخلة 

�سمن مهـــام جهاز ال�سرطة، ال �سيمـــا يف غياب االأجهزة 

واملعدات احلديثة املتط�رة تكن�ل�جيًا وتقنيًا؟ 

ل �ص��ك باأن و�صائل الت�ص��ال التي ذكرتها يف �صوؤالك 

�صب��ه معدوم��ة اإن مل تك��ن معدومة متام��ا .. حيث كانت 

هناك �صعوبة يف تاأدية املهام املوكلة اإلينا، فكنا ن�صتخدم 

يف م�صقط هات��ف يو�صل اإىل مركز مطرح فقط يف نطاق 

ولية مطرح وهو عب��ارة عن �صندوق يو�صل بالكهرباء، 

ويعم��ل عن طريق )الهندل( لك��ي يتم الت�صال منه ول 

توج��د برقيات يف تلك الفرتة، كان يتم التوا�صل وتلقي 

الباغات ع��ن طريق مكاتب الولة فق��ط، ففي 1969م 

كان��ت هن��اك مركبت��ان فقط واح��دة من ن��وع لندروفر 

�صغ��رية بوك�س والأخرى مني كوب��ر، وكانتا ملركز مطرح 

وم�صق��ط وكان��ت الطري��ق وع��رة ج��دا، بعده��ا توفرت 

املركب��ات فاأ�صبح��ت مبرك��ز �صرط��ة ن��زوى 3 مركب��ات، 

عب��ارة عن مركبة مك�صوفة من ن��وع لندروفر ُجلبت من 

�صاح��ل ُعمان )جندارمي��ة ُعمان( و�صيارت��ني لندروفر 

الربقي��ات  ا�صتحدث��ت  وبعده��ا  واح��دة،  كبين��ة  ذات 

ومت التدري��ب عليه��ا ح��ول كيفي��ة التخاط��ب وطريقة 

ال�صتعم��ال، وبعده��ا ج��اءت النقل��ة النوعي��ة ل�صرطة 

ُعمان ال�صلطانية فتعدد و�صائل الت�صال ب�صهولة وي�صر 

ومت وتوفري الوقت واجله��د وا�صتخدمت اأجهزة حديثة 

كالفاك���س والهوات��ف املحمول��ة والثابت��ة والطائ��رات 

والزوارق وغريها من الأجهزة.   

ت�سعى �سرطة ُعمـــان ال�سلطانية اإىل الت�ا�سل امل�ستمر 

وخلق علقات وطيدة مع الذيـــن �ساهم�ا يف اإثراء العمل 

ال�سرطـــي بكافـــة ج�انبه، وكانت لهـــم ب�سمة وا�سحة يف 

م�سريتـــه، هـــل ثمة اأفـــكار ومقرتحـــات لديكم، مـــن اأجل 

تفعيل هذا اجلانب؟

التوا�ص��ل م�صتم��ر وهلل احلم��د، واإدارة العاقات 

العام��ة ب�صرط��ة ُعم��ان ال�صلطاني��ة تق��وم م�صكورة 

برتجم��ة ذل��ك، كما جعلتن��ي اأ�صعر باأنن��ي ما زلت يف 

هذا اجلهاز واأنتمي اإليه.

ول اأح��د منا ينك��ر جهود رج��ال ال�صرطة الذين 

له��م ب�صمة وا�صحة منذ النطاقة الأوىل وحتملوا 

م�صاق العمل و�صخروا اأوقاتهم لهذا اجلهاز.

واأف��كاري اإىل القي��ادة العامة لل�صرط��ة املوقرة، 

تفعيل يوم املتقاعد ل�صرطة ُعمان ال�صلطانية، وبذل 

مزي��دًا م��ن الهتمام والرعاي��ة له��وؤلء املتقاعدين 

جت�صي��دًا ملا قاموا به من دور كبري قامت به ال�صرطة 

اآن��ذاك، الذي كان يومه��م عن اأربع لي��ايل و�صاعتهم 

ع��ن 10 �صاعات، وكان��وا يرتكون طعامه��م ويذهبون 

اإىل العمل.   

يف ختـــام هذا اللقاء الذي عربنـــا من خلله بج�انب 

م�سيئة من حياتكم املخل�سة التي اأ�سهمت يف دعم م�سرية 

جهاز ال�سرطة، ن�د منكم التكرم بت�جيه كلمة اأخرية عرب 

جملة العني ال�ساهرة ملنت�سبي �سرطة ُعمان ال�سلطانية؟ 

اأتوج��ه لك��م بال�صكر اجلزيل على ه��ذه الزيارة، 

وعل��ى ه��ذا اللق��اء الطي��ب وكلمت��ي ملن�صب��ي جه��از 

�صرطة ُعمان ال�صلطانية العني ال�صاهرة حماة احلق 

وحرا���س املبادئ هم عيون املجتمع ويجب ان يتحلوا 

بالإخا�س والمان��ة يف تاأدية الر�صالة املنوط بها، 

بال�صرية التامة يف الأعمال املوكلة اإليهم.

واأخريًا اأمتنى لكم التوفيق والنجاح وملجلة العني 

ال�صاهرة مزيدًا من التطوير والتحديث. 
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ت��وج بتاري��خ 2013/10/7م، فريق قيادة �صرط��ة املهام اخلا�صة بط��ا للرماية ال�صنوية 

لع��ام 2013م وذلك بع��د مناف�صات مثرية �صهدها ميدان الرماي��ة باأكادميية ال�صلطان قابو�س 

لعل��وم ال�صرطة، مب�صاركة )830( م�صاركًا، ميثل��ون )30( فريقًا من خمتلف ت�صكيات �صرطة 

ُعمان ال�صلطانية.
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وقد رعى حفل ختام البطولة معايل الفريق/

ح�صن بن حم�صن ال�صريقي املفت�س العام لل�صرطة 

واجلم��ارك، بح�ص��ور مع��ايل الفريق/�صعي��د ب��ن 

عل��ي الهايل رئي���س جهاز الأم��ن الداخلي وعدد 

من قادة اأ�صلحة قوات ال�صلطان امل�صلحة و�صرطة 

ُعم��ان ال�صلطاني��ة والأجهزة الأمني��ة وعدد من 

اأ�صح��اب ال�صع��ادة ومدي��ري امل�صال��ح احلكومي��ة 

مبحافظة الداخلية. 

حي��ث ج��اءت نتائ��ج البطول��ة النهائي��ة على 

النح��و التايل: م�صابق��ة رماي��ة البندقية لفرق 

الرتب الأخرى:

املرك��ز الأول: فريق قيادة �سرطـــة املهام اخلا�سة 

بر�سيد )1260( نقط . 

املرك��ز الث��اين: فريـــق االإدارة العامـــة للتجهيزات 

والل�ازم بر�سيد)1228( نقطة.

املرك��ز الثالث: فريـــق اأكادميية ال�سلطـــان قاب��ش 

لعل�م ال�سرطة بر�سيد )1224( نقطة. 

م�صابقة رماية امل�صد�س لفرق ال�صباط :

املركز الأول: قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد 

)415( نقطة . 

املرك��ز الثاين: اأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ش لعل�م 

ال�سرطة  بر�سيد)414( نقطة. 

املرك��ز الثال��ث: قيـــادة �سرطـــة حمافظـــة م�سقط 

بر�سيد )377( نقطة.

م�صابقة رماية امل�صد�س لفرق الرتب الأخرى:

املركز الأول: قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد 

)646( نقطة. 

املركز الث��اين: االإدارة العامة للتجهيزات والل�ازم 

بر�سيد )626( نقطة .

املرك��ز الثال��ث: اأكادميية ال�سلطـــان قاب��ش لعل�م 

ال�سرطة بر�سيد )614( نقطة .

م�صابقة رماية امل�صد�س لفرق ال�صرطة الن�صائية:

املرك��ز الأول: اإدارة م��سيقـــى ال�سرطـــة بر�سيـــد 

)394( نقطة .

املركز الثاين: قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد 

)378( نقطة.

املرك��ز الثال��ث: قيـــادة �سرطة حمافظـــة الربميي 

بر�سيد )375( نقطة .

م�صابقة اإ�صقاط ال�صفائح لفرق ال�صباط :

املرك��ز الأول: قيـــادة �سرطـــة حمافظـــة الربميـــي  

بزمن قدره )23٫19( ثانية .

املرك��ز الث��اين: قيـــادة �سرطة حمافظـــة الداخلية 

بزمن )25٫46( ثانية .

املرك��ز الثالث: قيادة �سرطة املهام اخلا�سة  بزمن 

)22٫18( ثانية .

م�صابقة اإ�صقاط ال�صفائح لفرق الرتب الأخرى:

املرك��ز الأول: قيادة �سرطـــة املهام اخلا�سة بزمن 

)18٫83( ثانية .
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املركز الث��اين: االإدارة العامة للتجهيزات والل�ازم 

بزمن )18٫43( ثانية .

املرك��ز الثال��ث: اأكادميية ال�سلطـــان قاب��ش لعل�م 

ال�سرطة بزمن )20٫37( ثانية.

ال�صرط��ة  لف��رق  ال�صفائ��ح  اإ�صق��اط  م�صابق��ة 

الن�صائية :

املرك��ز الأول: قيادة �سرطـــة املهام اخلا�سة بزمن 

قدره )9٫8( ثانية .

وحـــدة �سرطـــة اخليالـــة بزمـــن  املرك��ز الث��اين: 

)11٫29( ثانية .

املرك��ز الثالث: قيـــادة �سرطة حمافظـــة الظاهرة 

بزمن )8٫88( ثانية .

 اأح�ص��ن الرم��اة يف م�صابقة رماي��ة امل�صد�س لفرق 

ال�صباط : 

املركز الأول: الرائد/حمدان بن حممد العل�ي من 

اأكادميية ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة بر�سيد )222( 

نقطة. 

املرك��ز الث��اين: املـــلزم اأول/جـــلل بـــن �سالـــح 

ال�سكيلـــي مـــن اأكادميية ال�سلطان قاب��ـــش لعل�م ال�سرطة 

بر�سيد )215( نقطة .

املرك��ز الثالث: امللزم اأول/�سامل بن حمد الهنائي 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )214( نقطة .

اأح�ص��ن الرم��اة يف م�صابقة رماي��ة امل�صد�س لفرق 

الرتب الأخرى:

املرك��ز الأول: الرقيب/حـــارب بن تعيـــب البل��سي 

من قيادة �سرطة حمافظة م�سقط بر�سيد )222( نقطة. 

املرك��ز الثاين: الرقيب/خمي�ش بـــن ع��ش البادي 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )220( نقطة.

املركز الثالث: الرقيب/�سلطان بن حممد احلجري 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )219( نقطة.
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اأح�ص��ن الرم��اة يف م�صابقة رماي��ة امل�صد�س لفرق 

ال�صرطة الن�صائية : 

املركز الأول: العريف/نـــ�رة بنت خلفان احلارثية 

من اإدارة م��سيقى ال�سرطة بر�سيد )212( نقطة. 

املركز الثاين: الرقيب/�سارة بنت حممد احلرا�سية 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )202( نقطة. 

املركز الثالث: الرقيب/�سمرية بنت �سعيد املقبالية 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )201( نقطة. 

اأح�صن الرماة يف م�صابقة رماية البندقية للرتب 

الأخرى :

املركز الأول: ال�كيل اأول/اأحمد بن نا�سر النا�سري 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )184( نقطة . 

املرك��ز الث��اين: الرقيـــب اأول/�سالـــح بـــن �ســـامل 

الرقادي من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )184( 

نقطة. 

املرك��ز الثال��ث: الرقيـــب اأول/خليفـــة بـــن �سعيـــد 

الكعبي من قيادة �سرطة حمافظة �سمال الباطنة بر�سيد 

)181( نقطة. 

توزيع اجلوائز

�صليم��ان  ب��ن  اللواء/حم��د  ق��ام  ويف اخلت��ام 

احلامتي م�صاعد املفت�س العام لل�صرطة واجلمارك 

للعمليات بتوزيع جوائ��ز اجلولة الأوىل، ثم قام 

اللواء الركن/خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد 

جوائ��ز  بت���وزي��ع  الُعم��اين  ال�صلط��اين  احلر���س 

اجلول��ة الثانية، فيم��ا ق����ام م�ع��ايل الف�����ريق/

�صعيد بن علي الهايل رئي�س جهاز الأمن الداخلي 

بتوزي��ع جوائ��ز اجلول��ة الثالثة عق��ب ذلك قام 

معايل الفريق/ح�صن بن حم�صن ال�صريقي املفت�س 

الكوؤو���س  بت�صلي��م  واجلم��ارك  لل�صرط��ة  الع��ام 

للف��رق احلا�صل��ة عل��ى املراك��ز الثاث��ة الأوىل، 

ثم تّوج فريق قي��ادة �صرطة املهام اخلا�صة بدرع 

البطول��ة وال��ذي ح�ص��ل عل��ى املرك��ز الأول يف 

الرتت���يب الع��ام، يليه فري��ق اأكادميية ال�صلطان 

قابو���س لعلوم ال�صرطة، ثم فريق الإدارة العامة 

للتجهيزات واللوازم.
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وفاء وزير 
ْهِدَيت اإليه ثياب ن�ساء فاخرة من اأحد 

ُ
ُحِكـــَي اأَنّ ملكًا اأ

االأقاليم البعيدة ، فاأمر وزيره اأْن يبعث من ينادي زوجاته، 

فجاءت زوجاته وقد ب�سط الثياب لتنتقي كل واحدة منهَنّ 

مـــا ُينا�سبهـــا ، فجعلـــَن ينظرن وهـــَنّ متحـــريات، واأثناء 

ذلـــك رفعـــت اإحداهَنّ راأ�سهـــا فنظـــرت اإىل ال�زير كاأنها 

ت�سـتـ�سـريه عـن اأي الثياب اأجـمـل ؟

فما كان من ال�زير اإال اأْن اأ�سار لها بعينه ب�سرعة نح� 

اإحدى الثياب ، ف�قعت عني امللك على ال�زير وه� يغمزها 

لزوجته !

ها يف نف�سه ومل ُيبدها له ، ثم اأخذت  ولكـــّن امللك اأ�َسَرّ

بعـــد ذلـــك كل واحدة منهّن مـــا نا�سبها وخرجـــن ، ولكن 

ال�زير امل�سكني ا�سطـــرب وتغري وجهه واحتار كيف له اأْن 

ُيفهم امللك ما ق�سده بتلك االإ�سارة ؟

ْن يتظاهر اأَنّ 
َ
وبعـــد تفكري وتردد مل يجد حًل �ســـ�ى اأ

يف عينـــه عاهة طـــراأت عليها جتعله ُيغم�سهـــا بني حلظٍة 

وحلظـــة ، فعا�ـــش هذا ال�زيـــر امل�سكني �سنـــني ط�يلة وه� 

يقـــ�م باإغما�ـــش عينـــه الي�ســـرى كلمـــا راأى امللـــك حتـــى 

اأ�سبحت عادة ملزمة له ، وعندما ح�سرت امللك ال�فاة، 

قال امللك البنه وه� يعظه : يا ُبني اأو�سيك بال�زير خريًا ، 

فاإَنّه اعتذر عن ذنٍب مل يرتكبه مدة 40 �سنة!!

الشهور العربية :
• �سهـــر )حمرم ( �سمي بهذا اال�سم الأن العرب حرم�ا 	

فيه القتال.

• �سهـــر )ربيع االأول - ربيـــع الثاين( �سمي بهذا اال�سم 	

هذيـــن  يف  باخل�ســـب  تقي�ـــش  كانـــت  االأر�ـــش  الأن 

ال�سهرين، واأربعت االر�ش اأي اأخ�سبت.

• �سهـــر )�ســـ�ال(  �سمي بهذا اال�ســـم الأن النياق كانت 	

ت�ســـ�ل فيه باآذانهـــا ، ويقال �سالت االإبـــل باآذانها اأي 

طرقت اذينها ورفعتها طلبًا للتلقيح واالخ�ساب.

لكل سؤال جواب :
• ما اأق�ى احلي�انات ذاكرة ؟ اجلمل.	

• من اطلق ا�سم ال�سرطـــة على رجال االأمن ؟ علي بن 	

اأبي طالب.

• كم يبلغ عدد عي�ن النحلة ؟ خم�ش عي�ن.	

•  ما ه� اأ�سخم بناء يف العامل ؟ �س�ر ال�سني العظيم .	

البصمات
تت�ســـكل ب�سمـــة اجلنـــني يف ال�سهـــر الرابع ، وتظـــل ثابته 

ومميـــزة لـــه ط�ل حياتـــه ، وقد ثبـــت علميًا اأنـــه ال ميكن 

لب�سمـــة �سخ�ـــش اأن تتطابق وتتماثل مـــع ب�سمة �سخ�ش 

اآخـــر يف اأي مكان يف العامل  ، ول� كان ت�اأمًا له من ب�ي�سة 

واحـــدة ، ولذلك فـــاإن الب�سمة تعد دليـــًل قاطعًا ومميزًا 

ل�سخ�سية االإن�سان معم�اًل به يف كل بلد العامل .

معلومات في الصحة :
•  تناول قطعتني مـــن ال�س�ك�التة ي�ميا : اأكد اخلرباء 	

اأن ال�س�ك�التة تبعد عنك فقر الدم وحت�سن املزاج.

• زيـــت الزيت�ن مـــن اأغرب املـــ�اد الطبيعيـــة التي لها 	

ف�ائد ال حت�سى فحافظ�ا عليـــه ي�ميا �سربا ودهانا 

فه� �سيدلية متكاملة . 

• اخلل وخا�سة خل التفـــاح اأكرث امل�ائد فائدة للج�سم 	

لذا، ا�ستخدم�ا ملعقة �سغريه مع ال�سلطة ي�ميا.

غرائب الشعوب:
• ظلت اأوربا يف الع�س�ر ال��سطى تظن لفرتة ط�يلة اأن 	

الـــذى يتعب يف اأج�سادهم هـــي االأقدام فقط ولذلك 

واحة القراء
اإعداد الرقيب/

اأ�سيلة بنت مرهون العامرية

اإدارة العالقات العامة
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كان�ا يق�مـــ�ن ب��ســـع اأقدامهم علـــى ال��سائد عند 

الن�م بـــدال من روؤو�سهم ،وبالتايل فـــاإن االأقدام هي 

االأحـــق بالراحة اأما الراأ�ش فل يتعـــب ويبقى مرميا 

على االأر�ش.

• يف اإحـــدى قبائـــل ال�س�مال ماذا يفعـــل الزوج اثناء 	

حفل زفافه ؟!انه يق�م ب�سرب عرو�سه �سربا مربحا 

امـــام احل�ســـ�ر ) ومـــن �سمنهم اأهـــل العرو�ش لكي  

تـــدرك رج�لـــة زوجها واأنـــه �سيك�ن ال�سيـــد امل�س�ؤول 

واالآمر والناهي يف بيته.

• يف ) كاليديا( يف ال�سني ي�ستطيع الزوج اأن ينف�سل 	

عـــن زوجته مبجرد اأن يكتب الأبيها اأو يق�ل لها: اإنك 

مل تع�دي زوجـــه يل ! اأما اإذا قالت الزوجة لزوجها: 

اإنك مل تعد زوجي ..فريم�نها يف البحر يف احلال! .

المسابقة رقم  )35(  العدد 135

سؤاال المسابقة : 
 من هو امللقب باأمني االأمة؟. 1

اأ   -  اأبو عبيدة بن اجلراح

ب -  عبد الرحمن بن عوف

ج  -  الزبري بن العوام

 يف اأي ع���ام ح�سل الفريق الوطني للبحث واالإنقاذ . 2

على االعرتاف الدويل؟

اأ   - 2011 م

ب - 2012 م

ج  - 2013 م

االإجابات : .............................................................................................................................

اال�س�����������م : ..............................................................................................................................

العن�����وان : .............................................................................................................................

اله������اتف : .............................................................................................................................

ق�سيمة االإ�سرتاك يف امل�سابقة رقم 34 العدد 134

شروط المسابقة : 
ال ي�ق��ل ع�م�ر املت��س������������ابق عن 15 �س����ن��ة.. 1

ال تقبل اإال الق�س�����ائم االأ�سلي����ة للم�سابق����ة. . 2

ميكن للم�سرتك اأن ي�سرتك باأكرث من ق�سيمة. . 3

تبعث الق�سائم اإىل بريد املجلة اأو يتم ت�سليمها باليد اإىل . 4

اإدارة حترير جملة العني ال�ساهرة باإدارة العالقات ال�ع��ام�ة 

- القي���ادة الع��ام�ة لل�س�رط��ة بال�ق���رم. 

) يرجى من الفائزين احل�سور اإىل مكتب جملة العني ال�ساهرة 

باإدارة العالقات العامة/القيادة العامة لل�سرطة بالقرم - ال�ستالم جوائزهم (

إجابتا المسابقة رقم )34( للعدد رقم 134 هما:
لنعمل للحد من احلوادث املرورية.. 1

ابن احلزم االأندل�سي.. 2

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:
نادية بنت را�سد اخلنب�سية. 1

حممد بن �سامل احلرا�سي. 2
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للمهرجان الرمضاني
نهاية رائعة

األول لرياضة السيارات
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ماج�ستري يف اإدارة اجل�دة ال�ساملة.

النقيب/هال بن حممد احلرا�صي

مدير التحرير

قام��ت اجل������معي��ة بت���نظي��م املهرج��ان الرم�ص��اين 

الريا�صي يف ن�صخته الأوىل من خال احللبات الريا�صية 

املتنوع��ة واملتوف��رة به��ا وذل��ك به��دف اإب��راز املواه��ب 

ال�صي��ارات  ريا�ص��ة  يف  لل�صب��اب  الريا�صي��ة  والطاق��ات 

والذي��ن يتمتع��ون بق��درات عالي��ة يف التحك��م والأداء 

وال�صتعرا���س ملواهبه��م اأم��ام اجلمه��ور به��دف الإث��ارة 

وال�صتمت��اع وكذلك لإفراغ ما لديهم من مهارات وفنيات 

وذلك يف اإط��ار ونظام قانوين تتوفر به جميع املتطلبات 

الازمة من الأمن وال�صامة.

ومـــن خطط اجلمعيـــة يف ال�قـــت الراهـــن هي بنـــاء مرافق 

لريا�ســـة ال�سيـــارات، حيـــث اأن�ساأت حلبـــة للكارتينـــج مب�ا�سفات 

عامليـــة، وحلبة الجنـــراف املركبـــات »دريفـــت«، وحلبـــة لتجارب 

�سيارات الدفع الرباعـــي كما تق�م حاليا بتكملة االأعمال اخلا�سة 

بحلبة االنطلقة »الدراج ري�ش« ، والبدء يف ت�سميم حلبة املراحل 

اخلا�سة للراليات وحلبة للدراجات النارية، وكل هذه احللبات يتم 

تنفيذها وفـــق اأعلى معايري ال�سلمة الدولية املتبعة حتت اإ�سراف 

واإجـــازة االحتـــاد الـــدويل لل�سيـــارات، وكذلك االهتمـــام بتط�ير 

وتفعيل الفعاليات الريا�سية علـــى امل�ست�ى املحلي ودرا�سة جدوى 

ا�ستقطاب الفعالية االإقليمية والدولية، مثل بط�لة ال�سرق االأو�سط 

للراليات، وبط�لة العامل للراليـــات، وكذلك اإقامة بط�لة خليجية 

للجنراف باملركبات »دريفت« وال�سيارات ال�سغرية »الكارتنج«، 

و�سيك�ن امل��ســـم الريا�سي 2013-2014م والذي �سينطلق ابتداء 

مـــن �سهر اأكت�بر من العام اجلاري اإىل نهاية مار�ش 2014م حيث 

�ست�سمـــن قرابـــة 50 ج�لة يف خمتلف بطـــ�الت ريا�سة املحركات 

و�سيك�ن حافل باملفاجاآت الريا�سية والرتفيهية يف عامل ريا�سة. 

وتعترب ريا�سة املحركات من الريا�سات التي تتمتع بالت�س�يق 

واالإثارة واملتعة حيث تتطلب مهارة كبرية وقدرة فائقة يف التحكم 

وال�سيطرة بال�سيارة اأثناء تقـــدمي اال�ستعرا�سات الفنية واملهارية 

والقدرات الريا�سية يف ج�الت ال�سباقات املختلفة. 

وتط�يـــر ريا�سة املحركات والقيـــام بالدور االجتماعي يعدان 

مـــن اأهم اأهداف اجلمعيـــة احلالية وامل�ستقبليـــة، التي تعمل على 

حتقيقها من خـــلل خطط عمل وا�سحـــة وا�سرتاتيجيات ت�سمن 

لهـــذه الريا�سة نزاهـــة التناف�سيـــة و�سلمة املت�سابقـــني و�سلمة 

جميـــع اجلماهري وحمبي هـــذه الريا�سة، وتتطلـــع اجلمعية قدما 

للم�ستقبـــل من خلل ت�سكيـــل قاعدة ق�يـــة ومتخ�س�سة للنه��ش 

بريا�سة ال�سيارات والدراجات الناريـــة، وتط�يرهما من االأف�سل 

للأف�ســـل، باالإ�سافـــة اإىل تطبيق اأعلى املعايـــري الدولية املعتمدة، 

وتقدمي خل�ســـة اخلربات يف اجلمعية ل�سمـــان احرتافية �سباب 

ال�سلطنة واإتاحـــة الفر�سة لهم للم�ساركة بجميع االأن�سطة املتعلقة 

بهـــذه الريا�سة يف املحافل الدولية خـــلل املرحلة املقبلة القريبة 

بـــاإذن اهلل كمـــا تعمـــل اجلمعية على اإيجـــاد فر�ش عمـــل لل�سباب 

الُعمانيـــني املتخ�س�سني يف جمال ريا�ســـة املحركات من الفنيني 

واملهتمـــني وغريهـــم كمـــا �ست�جـــد فر�ـــش ا�ستثماريـــة لل�سركات 

ال�سغرية واملت��سطة لتقدمي خدمات خمتلفة.. 

ولقد �ساهمت اجلمعيـــة الُعمانية لل�سيارات يف تط�ير ريا�سة 

ال�سيـــارات بال�سلطنـــة بف�سل تكاتـــف اجله�د والدعـــم والرعاية 

مـــن قبل معايل الفريـــق املفت�ش العام لل�سرطـــة واجلمارك رئي�ش 

اجلمعيـــة الُعمانيـــة لل�سيـــارات والدعم الكبري واالهتمـــام الدائم 

الـــذي حتظى به اجلمعية يف النه��ـــش بريا�سة املحركات وت�فري 

البيئـــة االآمنـــة ملمار�سة هذه الريا�سة وفق اأعلـــى معايري ال�سلمة 

واملتطلبات الدولية وذلـــك ا�ستمرارا للرعاية الكرمية التي ي�ليها 

ح�ســـرة �ساحب اجلللـــة ال�سلطـــان قاب��ش بن �سعيـــد املعظم-

حفظـــه اهلل ورعاه - لقطـــاع ال�سباب والريا�ســـة يف �سقل قدرات 

ال�سباب وتنمية م�اهبهم. 

حتى نلتقي . .  

نهاية رائعة للمهرجان الرمضاني 
األول لرياضة السيارات  . .
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