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المفتش العام للشرطة والجمارك . .

يوقع على جمموعة من االتفاقيات

ال�شرطة حتتفل بافـتتاح الـمبنى الـجديد
للإدارة العامة للنقليات يف مرتفعات املطار

إن عل��ى كل مواط��ن أن يك��ون حارس��ًا أمين��ا عل��ى مكتس��بات الوطن
ومنجزاته التي لم تتحقق  -كما نعلم جميعًا  -إال بدماء الشهداء وجهد
العاملين األوفياء ،وأال يس��مح لألفكار الدخيلة التي تتس��تر تحت ش��عارات
براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره.
قابوس بن سعيد

كلمة العدد

�إ�شراقات لل�سلطنة يف مطلع عام 2014م

�شه��دت بداية العام املي�لادي اجلديد 2014م فعاليات مهمة خمتلفة على �صعيد الوطن الغايل وعلى
�ص��عيد �شرطة عمان ال�س��لطانية حيث بد�أ مبهرجان الفرو�سية ال�سلطاين ال�س��نوي والذي �أُقيم برعاية
�س��امية من موالنا القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -يف ميدان العاديات بال�س��يب يوم اخلمي�س املوافق
 2يناير 2014م ،وهي بداية حتمل – ب�إذن اهلل تعاىل -ال ُب�ش��رى واخلري لعمان و�ش��عبها الأبي ولقائدها
حفظه اهلل ورعاه م�صداق ًا لقول احلديث ال�شريف }اخليل معقود يف نوا�صيها اخلري{.
كم��ا احتفل��ت �ش��رطة عم��ان ال�س��لطانية بيومه��ا ال�س��نوي  5يناي��ر 2014م  ،يف احتفال َمهِي��ب �أقيم
ب�أكادميي��ة ال�س��لطان قابو�س لعلوم ال�ش��رطة برعاية معايل ال�س��يد/بدر بن �س��عود البو�س��عيدي الوزير
تخرج دفعة ال�ضب��اط اجلامعيني والدار�س�ين وال�شرطة
امل�س���ؤول ع��ن �ش�ؤون الدف��اع ،حيث �شمل احلف��ل ّ
امل�ستجدي��ن بالإ�ضاف��ة �إىل تقلي��د �أو�سم��ة اخلدم��ة املمت��ازة لكب��ار ال�ضب��اط ،وتوزي��ع ال�شه��ادات على
اخلريجني.
كم��ا �شه��دت بداية الع��ام احلايل تد�شني العمل بج��دول الرواتب اجلديد للعامل�ين يف قطاع اخلدمة
املدني��ة ،مم��ا �سي���ؤدي �إىل حتقيق �أهدافه املتمثلة يف رف��ع امل�ستوى املعي�شي للعماني�ين و�إزالة الفوارق يف
الأج��ور ،مم��ا �سينعك�س حتم ًا عل��ى توفري العي�ش الآمن والك��رمي لأبناء ال�سلطنة و�سي�سه��م ب�شكل و�آخر
يف تن�شي��ط احلرك��ة االقت�صادي��ة ودف��ع التنمية االجتماعي��ة املن�ش��ودة يف البالد �إىل الأم��ام لتحقيق
�أغرا�ضها.
كم��ا �شه��د مطلع هذا العام توقي��ع القيادة املوقرة العديد م��ن اتفاقيات امل�شاري��ع الإن�شائية وغريها
والت��ي ت�س�ير جميعه��ا وفق خطط التنمي��ة والبناء اال�سرتاتيجية يف ه��ذا اجلهاز ال�شام��خ ،بالتوازي مع
خطط تنمية املوارد الب�شرية وت�أهيلها على اعتبار �أن الإن�سان هو �صانع التنمية وحمركها الأ�سا�سي.
كما حفل غرة العام اجلديد باكتمال �أعمال م�شروع الربط الإلكرتوين بني �شرطة عمان ال�سلطانية
م��ن جه��ة ووزارة القوى العاملة والتي كانت ثمار جهود م�ضني��ة بذلت من املخت�صني ومهند�سي امل�ؤ�س�ستني
ا�ستم��رت لقرابة عام�ين ون�صف العام ،والأمر كذل��ك بالن�سبة للربط الإلك�تروين لل�شرطة مع االدعاء
العام بحيث ي�ضمن هجرة وتكامل البيانات بني قواعد بيانات امل�ؤ�س�سات احلكومية لكل ما ي�شمل احلقول
ذات ال�صل��ة واالخت�صا���ص ،الأمر الذي ي�ضيف لبنة جدي��دة ونوعية غري م�سبوقة يف مبادرات احلكومة
الإلكرتونية وجمتمع عمان الرقمي والذي ت�شرف على تنظيمه هيئة تقنية املعلومات.
و�شه��د نهاي��ة ال�شه��ر املا�ضي حفل تد�شني م�ش��روع احلو�سب��ة اجلمركية الإلكرتوني��ة والذي يعد من
�أه��م امل�شاريع الإلكرتونية عل��ى النطاق الوطني ،الأمر الذي �سوف ي�سهم يف حتقيق �أهدافه االقت�صادية
والأمنية التي ر�سم لأجلها امل�شروع.
ختام�� ًا ،تتواىل الإجن��ازات الطيبة على ال�صعيد الداخلي لبناء الوط��ن واملواطن مقرونة بنجاحات
�سيا�سي��ة خارجي��ة لل�سلطنة ،ر�سخ��ت توجه ال�سلطنة خطواته��ا اال�سرتاتيجية والبن��اءة لإقرار الأمن
وال�سل��م الدولي�ين يف اجلانبني العرب��ي والإقليمي وجذبت له��ا ب�إعجاب �أنظار العامل �أجم��ع و�أ�شادت بها
وعمان بذلك تتبو�أ مكانتها امل�شرقة الالئقة
و�سائل الإعالم العربية والأجنبية يف خمتلف بقاع الأر�ضُ .
بني الأمم وال�شعوب بف�ضل من لدن قيادة حكيمة �صنعها وحمل لوائها �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه.
رئيـــــــــــــ�س هيئة التحرير
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�أخبار ال�شرطة
الإدارة العامة لل�سجون جهود حثيثة يف جوانب الإ�صالح والت�أهيل
نظام حو�سبة الإجراءات والعمليات اجلمركية ونظـام النافذة الإلكرتونية الواحدة

عــني الـمـعـنـــــــــــــى
دور الفكر ال�شرطي يف ت�أ�صيل ثقافة الوقاية
من �أر�شيف البحث اجلنائي الفني ..

فرامل ال�سيارة � ..سالح اجلرمية
هل �أنت �سائق وقائي . .
وتعي جيدً ا م�س�ؤولياتك جتاه نف�سك و�أ�سرتك ووطنك
نداء عاجل � . .إىل ر ّبات املنازل
ِل ُن َث ْمن �أرواحنا  . .و�أرواح الآخرين على الطريق
اجلرمية الع�سكرية
فريق القفز احلر ب�شرطة عمان ال�سلطانية
�إ�ضافة مهمة يف منظومة العمل ال�شرطي
جرائم ذوي  . .الياقات البي�ضاء
بــــانورامـــــــا
�أطروحة دكتوراه . .
تك�شف النقاب عن وجود عالقة بني اخلط اليدوي واجلن�سية
جهد وعطاء  . .للـحد من احلـوادث
�شكر وتقدير
ريـــا�ضـــــــــــة
تـــوعـيــــــــــة
الـواحــــــــــــة
حتــى نـلتـقـي

القراء األعزاء
االشتراكات السنوية:

 للوزارات والـم�ؤ�س�سات 3:رياالت ُعمانية. للأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد 2:ريـ ــال ُعم ــاين.التوزيع:ال ُعمانية للتوزيع والت�سويق.
هاتف24699170 / 24604477:

هـذه دعــوة للـم�شــاركة مـعـنــا
والإدالء بـ�آرائـكم يف القـ�ضايا التي تهـم الـمجتمـع.
كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�ســعــى للمزيـــــد من
التوا�صــل مـعـكم من خـــــــــالل �صفحـات الـمـجـلــة.
للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

جملة دورية �أمنية ت�صدرها �إدارة العالقات العامة
ب�شرطة عمان ال�سلطانية
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رئيس هيئة التحرير

العقيــد/عبــداهلل بن حممد اجلابـــــــــري
هيئة التحرير

الـعقيد/مـحـمـد بن خلفان الـدغي�شــــــــــي
الـعقيد/عامر بن �سلطـــان الطـوقــــــــــــــي
الـمقدم/جمــــال بن حبيـب القري�شــــــــــي
الرائد/فــهـــد بن �ســــيـف الـحـو�ســـــــنـــــي
مدير التحرير

النقيب/هـــالل بن حممــد الـحرا�صـــــــــــي
إدارة التحرير

املالزم �أول/نـبهـان بن �سلــطــان الــحــارثـــــي
الـرقيب �أول/زكــريـا بــن �سـالـم الــ�صـبحـي
ال�ضابط املدين/ثريا بنت حمود العي�سرية
تحرير موضوعات اللغة اإلنجليزية

موقع �شرطة ُعمان ال�سلطانية

على ال�شبكة العالـمية للمعلومات }الإنرتنت{
www.rop.gov.om

النقيب�/أحمــد بن جعـفــــر ال�صارمـــــــــــي
النقيب/عبـداهلل بن �سعيــد الـحارثــــــــــي
ال�ضابط املدين/ب�شري عبدالدائم ب�شـيـــــر
اإلخراج والتنفيذ

الوكيل �أول/يو�سف بن بهادر البلو�شــــــــــــي
التصوير

الوكيـــــل/مـحـمـــد بن �صالــــــح الـقرنــــــي
الرقيب/يـــــــا�ســر بن عـلـــي ال�ضـنــكـــــــــي
العريف�/ســــالــم بن يعـقــوب الدفاعــــــي

تلق��ى ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اللهّ ورعاه  -برقية تهنئة
م��ن معايل الفريق ح�س��ن بن حم�سن ال�شريقي املفت���ش العام لل�شرطة واجلم��ارك مبنا�سبة يوم ال�شرطة
اخلام�س من ينايـر ..فيما ي�أتي ن�صها:
م��والي ح�ض��رة �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان قابو�س بن �سعي��د املعظم القـائـد الأعـلـ��ى  -حفظكـم اهلل
ورعـاكم  -ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ي�شرفني ومنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية �أن نرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي الكرمي �أزكى عبارات
التهاين والتربيكات مبنا�سبة اخلام�س من يناير يوم �شرطة عمان ال�سلطانية داعني اهلل تعاىل �أن يعيد
هذه املنا�سبة العزيزة على جاللتكم بوافر العافية وال�سعادة وعلى ُعمان و�أهلها بالرخاء واخلري الدائم.
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم
�إن منا�سب��ة اخلام���س من يناير الذي حتتفل ب��ه �شرطة عمان ال�سلطانية يف كل ع��ام ي�أتي هذا العام
أع��دت خطط ًا
و�شرطتك��م ق��د �أجن��زت  -واحلم��د هلل -على ه��دي ر�ؤاك��م ال�سدي��دة مراجع��ات ملهامها و� ّ
لتطويره��ا تنفيذ ًا لتوجيهاتك��م ال�سامية ورعايتك��م املتوا�صلة لتواكب التنمية امل�ستم��رة املباركة التي
ت�شهدها ال�سلطنة -واحلمد هلل.
م��والي ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �إن �أبناءك��م ال�شرطة مبختلف رتبهم وهم يحتفلون
بيومه��م ال�سنوي ليدركون دالالته ومعاني��ه وما تفر�ضه عليهم وظائفهم و�أعمالهم و�أهمية االرتقاء بها
وت�أديته��ا باح�تراف وكفاءة عالي��ة يدفعهم احلما�س والإمي��ان الرا�سخ خلدمة وطنه��م واملحافظة على
ُعم��ان الت��ي توا�صلون بناءها و�سيظلون -بعون اهلل -كما هو العهد بهم دائم ًا �أمناء على ر�سالتهم ي�ؤدونها
ب�إخال�ص و�إتقان وبال�صورة التي تر�ضون عنها جاللتكم و�أهل عمان الكرام الأوفياء.
حفظكم اهلل يا موالي وبارك و�أمد يف عمركم �إنه �سميع جميب الدعاء.
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أخبار الشرطة

احتفل��ت �شرطة عمان ال�سلطانية بيومه��ا ال�سنوي الذي باركت��ه الإرادة ال�سامية ليكون اخلام�س من
يناي��ر م��ن كل عام  .وجتل��ت هذه االحتفالي��ة املهيب��ة يف �أبهى حلتها من خ�لال اال�ستعرا���ض الع�سكري
الذي �أقيم على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة بوالية نزوى ،
وترج��م معاين الوالء واالعتزاز لهذا الوطن العزيز وقائ��ده الأعلى  ،كما �أبرز ال�صورة اجلمالية ملكنون
الفرحة التي تغمر منت�سبي جهاز ال�شرطة بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة .
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رع���ى االحتف���ال مع���ايل ال�س���يد/بدر ب���ن �س���عود
ب���ن ح���ارب البو�س���عيدي الوزير امل�س����ؤول عن �ش����ؤون
الدف���اع  ،وبح�ضور عدد من �أ�صح���اب املعايل الوزراء
وامل�ست�شاري���ن ومع���ايل الفري���ق  /ح�س���ن ب���ن حم�سن
ال�شريق���ي املفت�ش العام لل�شرط���ة واجلمارك والفريق
الرك���ن رئي����س �أركان ق���وات ال�سلط���ان امل�سلحة وقادة
�أ�سلح���ة ق���وات ال�سلطان امل�سلح���ة والأجه���زة الأمنية
واملكرمني �أع�ض���اء جمل�س الدول���ة و�أ�صحاب ال�سعادة
�أع�ض���اء جمل����س ال�ش���ورى  ،و�سع���ادة الدكت���ور ال�شيخ
حمافظ الداخلي���ة  ،و�أ�صحاب ال�سعادة الوالة ،وق�ضاة
املحاكم ومدي���ري امل�صالح احلكومي���ة و�شيوخ و�أعيان
حمافظة الداخلية وعدد من ال�ضباط و�ضباط ال�صف
ب�شرطة عمان ال�سلطانية ..
ب���د�أت وقائ���ع االحتف���ال بعزف مو�سيق���ى �شرطة
عمان ال�سلطانية ال�سالم ال�سلطاين  ،ثم ا�ست�أذن قائد
الطابور معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
لتفتي�ش ال�ص���ف الأمامي من طابور اال�ستعرا�ض ،وم ّر
اخلريج���ون �أم���ام املن�ص���ة الرئي�سي���ة يف ا�ستعرا����ض
ع�سكري بنظام امل�سري البطىء ،ثم قام راعي املنا�سبة
بت�سلي���م اجلوائز عل���ى �أوائل اخلريج�ي�ن واخلريجات
من الدفع���ة احلادية والثالثني من ال�ضباط الدار�سني
والدفعة الثانية والثالثني من ال�ضباط التخ�ص�صيني،
والدفع���ة ال�ساد�س���ة واخلم�سني من ف�صائ���ل ال�شرطة
امل�ستجدين وال�شرطة الن�سائية .
بع���د ذلك ق���ام مع���ايل ال�سيد/بدر ب���ن �سعود بن
ح���ارب البو�سعيدي الوزير امل�س����ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
بتقلي���د ميدالي���ة اخلدمة املمت���ازة وميدالي���ة الكفاءة
عدد ًا من كبار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية تقدير ًا
لإخال�صهم وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س،
وعلى �أنغام معزوفة �سالم العلم قامت الدفعة الواحدة
والثالث���ون من دورة الدار�سني اجلامعيني بت�سليم راية
�أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم ال�شرط���ة للدفعة
ال�ساد�سة والثالثني من طلب���ة كلية ال�شرطة ،ثم �أن�شد
اخلريجون ن�شيد حماة احلق ورددوا ق�سم الوالء ونداء
الت�أييد  ،وعزفت مو�سيقى ال�شرطة ال�سالم ال�سلطاين
�إيذان��� ًا مبغادرة الطابور ملي���دان اال�ستعرا�ض من �أمام
املن�ص���ة الرئي�سي���ة بامل�سري الع���ادي مب�صاحبة كوكبة
من فر�س���ان خيال���ة �شرطة عم���ان ال�سلطاني���ة �إيذان ًا
بانتهاء مرا�س���م التخريج ،كما �صاحب خروج الطابور
م���ن ميدان اال�ستعرا�ض تقدمي فق���رة مو�سيقية لفرقة
املو�سيقى ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة ..
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أخبار الشرطة

وعل���ى هام�ش احلف���ل رعى معايل الفريق/ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريقي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك حفل ت�سليم ال�شهادات الدرا�سية لل�ضباط
اخلريجني وتكرمي عدد من منت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية
و ق���ام مع���ايل الفريق املفت�ش الع���ام لل�شرطة واجلم���ارك بتكرمي �أوائل
ال�ضب���اط اخلريج�ي�ن م���ن دورت���ي الدار�س�ي�ن والتخ�ص�صي�ي�ن  ،ث���م �س ّلم
ال�شه���ادات الدرا�سي���ة لل�ضباط اخلريج�ي�ن ،كما ك ّرم ال�ضب���اط واملدربني
امل�شرف�ي�ن على تدريب دفعتي ال�ضب���اط والف�صائل املتخرجة  ..عقب ذلك
قام معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بتكرمي عدد من �ضباط
�شرطة عمان ال�سلطانية ممن �أكملوا خم�سة وع�شرين �سنة يف اخلدمة .
ح�ض���ر االحتف���ال اللواء�/سليمان ب���ن حممد احلارث���ي م�ساعد املفت�ش
الع���ام لل�شرطة واجلم���ارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالي���ة  ،وعدد من كبار قادة
�شرطة عمان ال�سلطانية .
معاليه يرعى احتفال أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بيوم الشرطة

بتاري���خ 2014/1/3م �أقام���ت
�أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم
ال�شرطة حف ًال فني ًا �ساهر ًا مبنا�سبة

هيئة التدري����س والإ�شراف واملدربني
ومرت���ب الأكادميي���ة وح�ش���د م���ن
املتدربني .

من يناير ،وذل���ك حتت رعاية معايل
الفريق/ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريقي
املفت�ش الع���ام لل�شرط���ة واجلمارك،
وبح�ض���ور ع���دد م���ن كب���ار �ضب���اط
�شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة و�أع�ضاء

بد�أ االحتفال بال�سالم ال�سلطاين،
ث���م ق��� ّدم �أطف���ال رو�ض���ة الأكادميية
لوح���ة ترحيبي���ة ع�ب�روا برباءته���م
املعهودة عن فرحتهم بهذه املنا�سبة،
عقب ذلك �ألقى الدار�س/حممود بن
حممد الكلباين كلمة اخلريجني ثمن

الي��وم ال�سن��وي ل�شرط��ة عم��ان
ال�سلطاني��ة ال���ذي يواف���ق اخلام����س

10
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فيها اجله���ود املبذولة من لدن قيادة
ال�شرطة املوقرة و�أكادميية ال�سلطان
قابو����س لعل���وم ال�شرط���ة لالرتق���اء
بامل���ورد الب�شري يف جه���از ال�شرطة،
ثم عر�ض���ت م�سرحية منك���م و�إليكم
التي تناولت يف قال���ب فكاهي الكثري
م���ن الطواه���ر ال�سلبي���ة كالتفحي���ط
واالن�شغال بغري الطري���ق �أثناء قيادة
املركبة والإهمال الأ�سري .

ال�صورة الفائزة باجلائزة ال�شرفية يف م�سابقة اليونان �أولومبيك 2013

بصمة الحياة في محور الطبيعة

الوكيل/حممد بن حمدان احلجري
قيادة �شرطة �شمال ال�شرقية

أخبار الشرطة

استقباالت . .

بتاري���خ 2013/11/24م ا�ستقب���ل مع���ايل الفري���ق/
ح�س���ن ب���ن حم�س���ن ال�شريق���ي املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة
واجلمارك مبقر القيادة العامة لل�شرطة بالقرم �سعادة/
جريتا�سي هول�ت�راي �سفرية الواليات املتح���دة الأمريكية
املعتمدة لدى ال�سلطنة.
ال�سفرية الأمريكية

ال�سفرية العراقية

بتاري���خ 2013/12/30م ا�ستقب���ل مع���ايل الفري���ق/
ح�س���ن ب���ن حم�س���ن ال�شريق���ي املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة
واجلمارك مبقر القيادة العامة لل�شرطة بالقرم �سعادة/
�آم���ال مو�سى ح�ســني �سف�ي�رة جمهورية الع���راق املعتمدة
لدى ال�سلطنة.
كم���ا ا�ستقبل مع���ايل الفري���ق املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلم���ارك �سعادة/كي���م داي �سي���ك ال�سف�ي�ر الك���وري
املعتمد لدى ال�سلطنة.

ال�سفري الكوري

ال�سفري الكويتي

12
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كم���ا ا�ستقب���ل معالي���ه �سعادة/فه���د حج���ر املطريي
ال�سفري الكويتي املعتمد لدى ال�سلطنة.

وقد جرى خالل تلك املقابالت ا�ست ـ ـعــرا�ض وج ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
و�ســبل تعزيز التعاون ال�شرطـي ,ح�ضر تلك الـمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بتاري���خ 2013/1/6م ا�ستقبل مع���ايل الفريق/ح�سن
ب���ن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش الع���ام لل�شرطة واجلمارك
مبقر القيادة العامة لل�شرطة بالقرم �سعادة/عمر الزيات
�سفري جمهورية م�صر العربية املعتمد لدى ال�سلطنة.
ال�سفري امل�صري

كم���ا ا�ستقب���ل اللواء�/سليم���ان ب���ن حمم���د احلارثي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية بتاري���خ 2013/11/24م مبكتبه بالقيادة العامة
لل�شرط���ة بالقرم وف���د ًا م���ن وزارة الداخلي���ة بدولة ليبيا
الذي زار ال�سلطنة برئا�سة العقيد/يحيى مو�سى طابونة.

بتاريخ 2013/12 /10م ا�ستقبل اللواء�/سليمان بن
حممد ب���ن حمد احلارثي م�ساعد املفت����ش العام لل�شرطة
واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية مبكتبه بالقرم الوفود
اخلليجي���ة امل�شاركة يف فعاليات ومنا�ش���ط �أ�سبوع النزيل
اخلليجي املوحد الثاين.

وا�ستقب���ل الل���واء م�ساع���د املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة
واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بتاريخ 2014/1/6م
مبكتب���ه بالقيادة العامة لل�شرطة بالق���رم �سعادة /ووجيو
هونغ �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النظر يف عدد من االمور ذات االهتمام امل�شرتك
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابالت عدد من �ضباط �شرطة عمــان ال�سلطاني ـ ــة.
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أخبار الشرطة

المفتش العام للشرطة والجمارك . .

ّ
يوقع على اتفاقيتين إلنشاء مبني جديد لمركز شرطة العامرات
والخدمات االستشارية لمشروع نادي ضباط الشرطة.

منظر �أمامي

منظر خلفي

14
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بتاري���خ 2014/1/6م و ّق���ع مع���ايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش العام لل�شرط���ة واجلمارك بالقيادة
العامة لل�شرطة بالقرم على اتفاقية �إن�شاء مبنى جديد ملركز �شرطة العامرات مبحافظة م�سقط .
وي�أت���ي ه���ذا امل�شروع يف �إطار التطوي���ر والتحديث يف اخلدمات والت�سهيالت التي تقدمه���ا �شرطة عمان ال�سلطانية
للمواطنني واملقيمني مبا يتواكب مع الزيادة يف احلركة العمرانية وال�سكانية التي ت�شهدها ال�سلطنة.
كم���ا و ّق���ع مع���ايل الفريق/ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش الع���ام لل�شرطة واجلم���ارك على اتفاقي���ة اخلدمات
اال�ست�شاري���ة مل�ش���روع نادي �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية مبحافظة م�سقط ،ويتكون امل�شروع من مبنى للنادي واملرافق
واخلدمات التي يتطلبها النادي .
ح�ضر توقيع االتفاقيتني عدد من كبار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية.
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أخبار الشرطة

ّ
توقع اتفاقيتي إنشاء مبنى مركز شرطة أمن ميناء صحار
والمبنى الجديد لمركز شرطة السويق بمحافظة شمال الباطنة

توقيع اتفاقية �إن�شاء مبنى مركز �شرطة ال�سويق

بتاري��خ2014/1/13م وقع مع��ايل الفريق/
ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة
واجلم��ارك بالقي��ادة العام��ة لل�شرط��ة بالق��رم
اتفاقي��ة �إن�ش��اء مبنى مرك��ز �شرطة �أم��ن ميناء
�صح��ار ،كما وقع اتفاقي��ة �إن�ش��اء املبنى اجلديد
ملرك��ز �شرطة ال�سويق مبحافظ��ة �شمال الباطنة
مع �شركتني متخ�ص�صتني.
وي�أتي امل�شروعان يف �إطار التطوير والتحديث
يف اخلدم��ات والت�سهي�لات الت��ي تقدمه��ا �شرطة

16
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ُعم��ان ال�سلطاني��ة للمواطن�ين واملقيم�ين ،مب��ا
يتواك��ب م��ع الزي��ادة يف احلرك��ة العمراني��ة
وال�سكانية التي ت�شهدها ال�سلطنة.
توقيع اتفاقية �إن�شاء مبنى مركز �شرطة �أمن ميناء �صحار

ويتك��ون امل�شروع��ان م��ن مبني�ين للمركزي��ن
بالإ�ضافة �إىل بع�ض املرافق الأخرى ،وقد ح�ضر
توقيع االتفاقيت�ين عدد من كبار �ضباط �شرطة
ُعم��ان ال�سلطاني��ة ،كم��ا ح�ضره��ا م�س�ؤول��ون من
ال�شركتني امل�سند �إليهما امل�شروعان.
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معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك . .

يلتقي بقادة تشكيالت الشرطة.
بتاري���خ  15دي�سم�ب�ر 2013م التق���ى معايل الفري���ق املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلمارك ،بقادة ت�شكيالت ال�شرطة مبكتب معاليه بالقيادة العامة لل�شرطة.
مت خ�ل�ال اللق���اء ا�ستعرا����ض بع����ض اجلوان���ب املتعلق���ة بوظائ���ف ال�شرطة
ووجه
املتع���ددة ،و�أثن���ى املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك عل���ى اجلهود املبذولة ّ
ال�شكر والتقدير ملنت�سبي اجلهاز مبختلف رتبهم ،وحثهم على موا�صلة وم�ضاعفة
اجلهد لالرتق���اء مب�ستوى اخلدمات التي ي�ستحقها الوط���ن و�أهله ،ولتكون على
الوج���ه الذي ير�ض���ي موالنا ح�ضرة �صاح���ب اجلاللة ال�سلط���ان املعظم القائد
الأعلى –حفظه اهلل ورعاه.

كما ترأس اجتماع صندوق تقاعد الشرطة
بتاري���خ 2013/12/18م تر�أ����س معايل الفريق ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريقي
املفت����ش الع���ام لل�شرطة واجلم���ارك رئي�س جمل�س �إدارة �صن���دوق تقاعد �شرطة
عمان ال�سلطانية اجتماع جمل�س �إدارة ال�صندوق.
مت خ�ل�ال االجتماع مناق�شة واعتم���اد موازنة �صندوق التقاعد لعام 2014م
كم���ا مت االط�ل�اع على م���ا مت تنفيذه م���ن ق���رارات جمل����س �إدارة ال�صندوق يف
اجتماعه ال�سابق بالإ�ضافة �إىل مناق�شة بع�ض �أوجه ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق
و تعزيز موارده املالية مبا يعود بالنفع على املتقاعدين من منت�سبي �شرطة عمان
ال�سلطاني���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل املوا�ضيع الأخرى املدرجة عل���ى جدول �أعماله حيث
ُاتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة .
18
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ال�صورة الفائزة بجائزة �أف�ضل �صورة للعلم العماين التي نظمتها �شركة ال�سبلة للحلول الرقمية.

ال�شرطي�/أحمد بن عبداهلل احلو�سني
قيادة �شرطة املهام اخلا�صة

أخبار الشرطة

معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك . .

بتاري���خ 2013 /12/8م ،رع���ى
مع���ايل الفريق/ح�س���ن ب���ن حم�س���ن
ال�شريق���ي املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة
واجلمارك مبعه���د ال�سالمة املرورية
حف���ل تك���رمي الفائزي���ن يف م�سابق���ة
ال�سالمة املرورية لهذا العام بح�ضور
الفري���ق الركن�/أحم���د ب���ن ح���ارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلح���ة ،وع���دد م���ن �أ�صح���اب
ال�سعادة وكب���ار ال�ضباط الع�سكريني
بق���وات ال�سلط���ان امل�سلح���ة و�شرطة
عم���ان ال�سلطانية ،و�أع�ض���اء اللجنة
الرئي�سية مل�سابق���ة ال�سالمة املرورية
وجلانها الفرعية
يف بداي���ة احلف���ل� ،ألق���ى اللواء/
حمد ب���ن �سليمان احلامت���ي م�ساعد
املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة واجلمارك

20
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للعملي���ات رئي����س اللجن���ة الرئي�سي���ة
مل�سابق���ة ال�سالمة املرورية كلمة بهذه
املنا�سب���ة حت���دث فيه���ا ع���ن �أهمي���ة
امل�سابق���ة وم���ا حتمله م���ن م�ضامني
و�أه���داف لتكري����س منه���ج التع���اون
والتفاع���ل بني اجلهات احلكومية من
جه���ة واملواطن�ي�ن والقط���اع اخلا�ص
م���ن جه���ة �أخ���رى ،جلع���ل الط ـ ــرق
�أكرث �أمـ ــان��� ًا للجميع ،كما تطرق �إىل
النج���اح ال���ذي حققت���ه امل�سابق���ة يف
انطالقتها الأوىل.
وبعده���ا  ،ق���ام مع���ايل الفريق/
ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش
الع���ام لل�شرط���ة واجلم���ارك راع���ي
احلف���ل بت�سلي���م اجلوائ���ز للفئ���ات
الفائ���زة باملراك���ز الثالث���ة الأوىل
وتك���رمي الوالي���ات الفائ���زة باملراكز

الأوىل عل���ى م�ست���وى املحافظ���ات
حيث ق���ام بت�سلي���م درع املركز الأول
للم�سابق���ة الرئي�سي���ة عل���ى م�ست���وى
الواليات لوالية بدية مبحافظة �شمال
ال�شرقي���ة ،وج���اءت والي���ة العواب���ي
مبحافظ���ة جنوب الباطن���ة يف املركز
الثاين ،يف حني احتلت املركز الثالث
والية حم�ضة مبحافظة الربميي.
�أم���ا يف م�سابق���ة امل�ؤ�س�س���ات
احلكومية فقد ح�صدت نقليات قوات
ال�سلط���ان امل�سلح���ة ـ وزارة الدف���اع
املركز الأول ،وح�صلت وزارة التعليم
الع���ايل عل���ى املرك���ز الث���اين وج���اء
جمل�س الدولة يف املركز الثالث.
ويف م�سابق���ة م�ؤ�س�س���ات القطاع
اخلا����ص ح�صلت �شرك���ة تنمية نفط

عم���ان عل���ى املرك���ز الأول ،واملرك���ز
الث���اين ال�شرك���ة العماني���ة للغ���از
الطبيع���ي امل�س���ال ،واملرك���ز الثال���ث
�شركة �شل للتنمية عمان.
و�أم���ا عل���ى م�ست���وى م�سابق���ة
اجلمعي���ات الأهلي���ة فق���د ج���اءت يف
املرك���ز الأول م�ؤ�س�س���ة موق���ع �سبل���ة
الظاهرة الإلكرتونية ،واحتلت جمعية
امل���ر�أة العماني���ة ب�صالل���ة املرك���ز
الثاين ،يف حني جاء يف املركز الثالث
نادي ال�صم مبحافظة الربميي.
ويف م�سابق���ة املب���ادرات الفردية

ح�صلت الدكتورة فخرية بنت خلفان
اليحيائية عل���ى املرك���ز الأول ،وجاء
يف املرك���ز الث���اين خالد ب���ن الأزهر
الهنائ���ي ،واملهند����س �إبراهي���م ب���ن
�سعيد ال�صواعي يف املركز الثالث.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن م�سابق���ة
ال�سالم���ة املرورية ته���دف �إىل احلد
م���ن احل���وادث املرورية ،وه���ي دعوة
وجهته���ا �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة
للمجتم���ع مبختل���ف فئات���ه و�شرائحه
للعم���ل معه���ا عل���ى �إيج���اد حل���ول
واقرتاحات منا�سبة تقلل من الأ�ضرار

واخل�سائر الب�شري���ة واملادية الكبرية
الناجم���ة ع���ن احل���وادث املروري���ة،
كم���ا ته���دف �إىل �إ�ش���راك امل�ؤ�س�سات
الأهلي���ة والقط���اع اخلا����ص و�أف���راد
املجتم���ع تع���اون والعم���ل عل���ى ن�ش���ر
الوعي امل���روري ،بالإ�ضاف���ة �إىل حث
امل�ؤ�س�سات الأهلي���ة والقطاع اخلا�ص
عل���ى تدري���ب وت�أهي���ل م�ستخدم���ي
الطري���ق وتنفي���ذ م�شروع���ات تخدم
ال�سالم���ة املروري���ة و�إب���راز اجله���ود
املبذول���ة من قبل امل�ؤ�س�س���ات الأهلية
والقط���اع اخلا�ص والأف���راد يف احلد
من احلوادث املرورية.
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الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لإلدارة العامة للنقليات
في مرتفعات المطار.

بتاري��خ 2014/1/12م احتفلت
�شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة بافتت��اح
املبن��ى اجلدي��د ل�ل�إدارة العام��ة
للنقلي��ات مبرتفع��ات املط��ار ،حت��ت
رعاي��ة �سعادة/نا�ص��ر ب��ن خمي���س
اجل�شم��ي وكيل وزارة املالية بح�ضور
الل��واء حم��د ب��ن �سليم��ان احلامت��ي
م�ساع��د املفت���ش الع��ام لل�شرط��ة
واجلمارك للعمليات.
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ا�شتم���ل احلفل على كلم���ة �ألقاها
العقي���د حمم���د ب���ن نا�ص���ر الكندي
مدير عام النقليات رحب من خاللها
براعي احلف���ل واحل�ضور ،و�أ�شار �إىل
�أن �إن�ش���اء ه���ذا املبنى ي�أت���ي يف �إطار
اجله���ود التي تبذلها القي���ادة العامة
لل�شرط���ة يف حتدي���ث من�ش�آته���ا مب���ا
يتنا�س���ب م���ع تو�سع مهامه���ا يف ن�شر
الأم���ن والأم���ان يف رب���وع ال�سلطن���ة
كم���ا يه���دف �إن�ش���اء هذا املبن���ى �إىل
توف�ي�ر م���كان خم�ص����ص ومهي����أ
ل�صيان���ة و�إ�صالح الأع���داد املتزايدة
م���ن املركبات التابع���ة ل�شرطة عمان
ال�سلطانية.
و�أ�ض���اف العقي���د مدي���ر ع���ام
النقليات� :إن الإدارة اجلديدة حتتوي
على مكاتب ل�ل��إدارة وور�شة مركزية
لتلبي���ة احتياج���ات العم���ل ،كم���ا مت

ا�ستح���داث �أق�سام �أخ���رى جديدة يف
الإدارة منه���ا ق�سم خا�ص باخلدمات
ال�سريع���ة للمركبات وق�س���م ل�صيانة
و�إ�ص�ل�اح الدراج���ات الناري���ة وق�سم
لإ�ص�ل�اح وموازن���ة هي���اكل املركبات
املت�أث���رة بح���وادث ال�س�ي�ر وق�س���م
لفح�ص املركبات �إلكرتوني ًا بالإ�ضافة
�إىل ق�سم لتدريب الفنيني.
و�أو�ض���ح الكن���دي� ،أن الإدارة
العام���ة للنقلي���ات ب�شرط���ة عم���ان
ال�سلطانية م ّرت مبراحل من التطوير
والتحدي���ث حت���ى �أ�صبح���ت متتل���ك
�أ�سطو ًال من املركبات مبختلف الأنواع
واال�ستخدام���ات ،وال ي���زال التحديث
م�ستمرا ،حيث �سيتم خالل هذا العام
لأول م���رة �إدخ���ال خدم���ة الرافعات
الثقيلة التي تبلغ حمولتها ( )50طن ًا.
بعد ذلك تف�ضل �سعادة/نا�صربن
خمي����س اجل�شمي وكي���ل وزارة املالية
راع���ي احلفل بق�ص ال�شري���ط �إيذان ًا
بافتت���اح املبن���ى اجلدي���د ل�ل��إدارة
العام���ة للنقلي���ات ،وق���ام بجول���ة يف
مبن���ى الإدارة والأق�س���ام التابعة لها.

ا�شتم���ل حف���ل االفتت���اح عل���ى عر�ض
مرئ���ي ت�ض ّم���ن تقدمي نب���ذة تاريخية
عن الإدارة العامة للنقليات ومراحل
تطورها.
وعقب حفل االفتتاح �ص ّرح �سعادة
نا�صر بن خمي�س اجل�شمي وكيل وزارة
املالي���ة راع���ي احلف���ل ً
قائ�ل�ا� :إن ما
�شاهدن���اه يف الإدارة العامة للنقليات
ب�شرطة عمان ال�سلطانية من معدات
ميكانيكية متط���ورة و�سيارات حديثة
للقي���ام مبه���ام �شرطي���ة خمتلف���ة
مل�سان���دة عملي���ات جه���از ال�شرط���ة
ليدع���و �إىل الفخر ،وق���د �سررت جدا
عن���د م�شاهدتي الفل���م الوثائقي عن
التط���ور والتحديث ال���ذي حظيت به
�شرطة عمان ال�سلطانية منذ بدايات
ع�ص���ر النه�ضة حت���ى الآن يف جمال
النقلي���ات والآلي���ات امليكانيكي���ة فهو
تطور ملمو�س وفعال من حق املنت�سبني
له���ذا اجلهاز �أن يفتخ���روا مبا حتقق
م���ن تط���ور مذهل وكب�ي�ر يف خمتلف
املج���االت ،و�أ�ض���اف �سعادة/نا�ص���ر
اجل�شم���ي قائال:ما لفت انتباهي و�أنا
�أجت���ول يف ه���ذا ال�ص���رح احل�ضاري

املتمي���ز وجود ور�ش عم���ل ميكانيكية
لإ�ص�ل�اح �شتى �أن���واع املركبات وهذه
الور����ش م���زودة ب�أجه���زة ميكانيكية
عالية اجلودة متتاز بال�سرعة والدقة
يف تنفيذ العمل ب�أحدث التقنيات.
وا�ستطرد �سعادت���ه قائ ًال:ميتلك
جه���از ال�شرط���ة �إمكاني���ة عالي���ة يف
جم���ال النقليات لذا �أمتن���ى �أن يكون
هناك تعاون وتن�سيق بني هذا اجلهاز
والأجه���زة والوح���دات احلكومي���ة
الأخ���رى الت���ي لي�س���ت لديه���ا مث���ل
ه���ذه الإمكان���ات والأجه���زة به���دف
اال�ستف���ادة ،كم���ا �أمتن���ى �أي�ض���ا �أن
ت�ستفي���د الوح���دات احلكومي���ة م���ن
جترب���ة جه���از ال�شرط���ة و�أن تطب���ق
ه���ذه التجربة يف �إدارته���ا و �أق�سامها
اخلا�ص���ة بالنقلي���ات فاال�ستفادة من
جت���ارب الآخرين اجل���ادة والناجحة
ظاه���رة �صحي���ة ،كما �أ�شي���د بتجربة
ال�شرطة اخلا�ص���ة مبراقبة املركبات
عن بعد فه���ذه التجربة رائعة و يجب
اال�ستفادة منها.
ح�ض���ر احلف���ل ع���دد م���ن كب���ار
�ضب���اط �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة
وجمع من املدعوين .
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تحتفل بتخريج دورات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.

بتاري���خ 2013/11/20م ،احتفل���ت �شرط���ة عم���ان
ال�سلطاني���ة على مي���دان التدري���ب بقيادة �شرط���ة املهام
اخلا�صة بتوزيع ال�شهادات عل���ى منت�سبي ال�شرطة الذين
اجتازوا مقررات دورات احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات

التي ُعقدت بالتن�سيق والتعاون مع هيئة تقنية املعلومات.
رع���ى احلف���ل اللواء�/سليم���ان ب���ن حمم���د احلارثي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية.
اجلدي���ر بالذكر �أن ه���ذه الدورات التي �ش���ارك فيها
( )1237م�ش���ارك ًا �أ ُقيم���ت يف �إط���ار توجيه���ات القي���ادة
العامة لل�شرط���ة لت�أهيل منت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية
للح�ص���ول على ال�شه���ادة الدولية يف احلا�س���ب الآيل ويف
�إط���ار �سعيها �إىل االرتقاء مب�ستوى �أداء العاملني باجلهاز
ل�ضمان مواكبتهم اجلهود نحو احلكومة الإلكرتونية .
وبهذة املنا�سبة  ،قام عدد من قادة ت�شكيالت ال�شرطة
بت�سليم ال�شه���ادات للم�شاركني يف هذه الدورات يف نطاق
ت�شكيالتهم اجلغرافية مبختلف حمافظات ال�سلطنة.

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات . .

يترأس وفد السلطنة في االجتماع التحضيري لوكالء وزارات
الداخلية بدول مجلس التعاون.
بتاري���خ 2013/11/22م غادر البالد اللواء/حمد ب���ن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات على ر�أ�س وفد ال�سلطنة للم�شاركة يف االجتماع التح�ضريي
لوكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد يف الريا�ض.
ناق����ش االجتماع املو�ضوعات املدرجة على ج���دول الأعمال من بينها �سبل تعزيز التعاون
والتن�سيق بني دول املجل�س ال�سيما الأمنية منها.
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غد أفضل) ..
تحت شعار (خذ بيدي نحو ٍ
انطالق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد .

غد �أف�ضل) بد�أت بتاريخ
حت���ت �شعار (خذ بيدي نحو ٍ
2013/12/8م فعاليات ومنا�شط �أ�سبوع النزيل اخلليجي
املوح���د الث���اين ،مب�شارك���ة عدد م���ن ال�ضب���اط من دول
جمل����س التع���اون اخلليجي العاملني يف جم���ال امل�ؤ�س�سات
العقابية والإ�صالحية بهدف تبادل اخلربات بني العاملني
يف هذا املجال.
وق���د مت اختيار �شعار هذا الع���ام من قبل دول جمل�س
التعاون للعام الثاين على التوايل حيث يرمز �إىل التوا�صل
مع النزي���ل و�إ�شراكه يف بناء م�ستقب���ل �أف�ضل له ولأ�سرته
وملجتمع���ه ،كم���ا يرمز �إىل جتدي���د الأمل لدي���ه فق�ضبان
ال�سج���ن لي�س���ت نهاية حلي���اة النزيل ،و�إمن���ا متثل نقطة
حت ّول حلياة جديدة وملوا�صلة بناء �أ�سرته ووطنه.
وق����ال العميد مدير ع����ام ال�سجون :ي�أت����ي تنظيم هذا
الأ�سب����وع للتقري����ب ب��ي�ن النزي����ل وجمتمعه م����ن خالل بث
ر�سائل توعية تهدف �إىل ن�شر الثقافة للنزالء املفرج عنهم
و�إع����ادة دجمه����م يف املجتمع من خ��ل�ال الرعاية الالحقة
والتدري����ب ،و�إب����راز اجله����ود الت����ي تق����وم به����ا امل�ؤ�س�سات
العقابي����ة والإ�صالحي����ة ب����دول املجل�����س يف �سبي����ل ت�أهي����ل
و�إ�ص��ل�اح النزالء ،و�إب����راز دور القطاع احلكومي واخلا�ص
يف عملية �إ�صالح وت�أهيل النزالء وتقدمي الدعم وامل�ساعدة
لأ�سره����م ،بالإ�ضاف����ة �إىل تبادل اخل��ب�رات والتجارب بني
جمل�����س التعاون من خ��ل�ال م�شارك����ة �ضب����اط امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية والعقابية بدول املجل�س يف �أ�سبوع النزيل.

و�أو�ض���ح العميد �أن �أ�سبوع النزي���ل يهدف �إىل ت�سليط
ال�ض���وء عل���ى �أ�سرة النزيل بهدف االهتم���ام بهم من قبل
خمتل���ف قطاعات وم�ؤ�س�سات املجتم���ع خا�صة فيما يتعلق
بالق�ضاي���ا وامل�ش���اكل التي يع���اين منها الن���زالء ،وتوعية
املجتمع ب�ضرورة االهتمام بالنزي���ل و�أ�سرته والأخذ بيده
بع���د الإف���راج عن���ه و ت�شجي���ع النزي���ل عل���ى امل�شاركة يف
الأن�شطة املختلفة داخل ال�سجن .
و�أقيم���ت جمموع���ة م���ن الفعالي���ات لالحتف���ال بهذا
الأ�سب���وع من بينه���ا معر�ض ملنتجات الن���زالء والنزيالت
بجران ـ ـ���د مول م�سق���ط حتت رعاية �سع���ادة الدكتـ ــورة/
من���ى بنت �س���امل اجلردانية وكيل���ة وزارة الق���وى العاملة
للتعلي���م التقن���ي والتدري���ب املهـ ـ ـن���ي بح�ض���ور الل���واء/
�سليمان بن حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلم���ارك لل�ش����ؤون الإداري���ة واملالية وع���دد من �ضباط
�شرط���ة عم���ان ال�سلطانية وع���دد من �ضب���اط امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية والعقابية بدول جمل�س التعاون.
و ُن ّظ���م معر����ض �آخ���ر بال�سج���ن املرك���زي ،بالإ�ضافة
�إىل �إقام���ة حف���ل فن���ي ترفيه���ي �أحي���اه ع���دد م���ن نزالء
ال�سجن املرك���زي ،و�أقيمت الربامج واملحا�ضرات الدينية
وامل�سابقات الثقافية والريا�ضية للنزالء والنزيالت طوال
ف�ت�رة �أ�سبوع النزيل اخلليج���ي املوحد ،كما مت تنفيذ عدد
م���ن الفعالي���ات الريا�ضي���ة والثقافي���ة وامل�سرحية ب�سجن
رزات مبحافظة ظفار.
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الشرطة تدشن نظام حوسبة اإلجراءات والعمليات
الجمركية ونظام النافذة االلكترونية الواحدة

بتاريخ 2014/1/26م د�شنت
���ش��رط��ة ع��م��ان ال�سلطانية بفندق
جراند حياة م�سقط م�شروع نظام
ح��و���س��ب��ة الإج��������راءات وال��ع��م��ل��ي��ات
اجل���م���رك���ي���ة ون�����ظ�����ام ال���ن���اف���ذة
االلكرتونية الواح ـ ــدة الذي يهدف
اىل امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية
والتجارية ودعـ ـ ــم اال�ستثمارات
وحماية املجتمع من الأخطار الأمنية
وال�صح ـ ــية والبيئية واالقت�صادية.
رعى حفل التد�شني معايل الدكت ـ ــور
علي بن م�سـ ـ ــعود ال�سنيدي وزير
التجارة وال�صناعة .ويهدف امل�شروع
�إىل تعزيز الرقابة الأمنية وال�صحية
والبيئية على ال�صادرات وال��واردات
والب�ضائع العابرة واملعاد ت�صديرها
وارتباط جميع جهات القطاع العام
واخل��ا���ص م��ع اجل��م��ارك م��ن خالل
ناف ـ ــذة الكرتونية واح��دة وحو�سبة
جميع الإج ـ ـ ــراءات والعمليات املالية
26
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وامل�صرفية والتقليل م��ن تكاليف
ع��م��ل��ي��ات اال����س���ت�ي�راد وال��ت�����ص��دي��ر
واالرت����ق����اء ب�ترت��ي��ب ال�����س��ل��ط��ن��ة يف
املحافل الدولية يف املجاالت التجارية
واالقتـ ــ�صادية .كما يهدف امل�شروع
اىل ت�شجيع امل�ستوردين وامل�صدرين
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام امل���وان���ئ العمانية
وت���ق���دمي ال��ت�����س��ه��ي�لات واخل���دم���ات
االلكرتونية للمجتمع التجاري يف زمن
قيا�سي وتقدمي �إح�صاءات وحتليالت
دقيقة للتجـ ــارة ال��دول��ي��ة لتمكني
امل�ستثمرين و�أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع
التجارية من اعداد درا�سات واقعية
للجدوى االقت�صادية .
وي�سع���ى امل�ش���روع اىل الت�ص���دي
لعملي���ات الغ�ش التج���اري واحلد من
ا�ستقدام الب�ضائع املقلدة واملغ�شو�شة
وان�ش���اء قاع���دة بيان���ات الكرتوني���ة
جلميع املخاطر اجلمركي���ة والأمنية

وال�صحية والبيئي���ة وغريها .ويتكون
امل�ش���روع من � 3أنظمة وهي �أوال نظام
الإدارة اجلمركيةاملتكاملة وهو نظام
حا�سوب���ي متط���ور ي�ستخ���دم �أح���دث
الأنظم���ة مبا يتوافق م���ع معايري �أداء
املرافق اجلمركية العاملية احلديثة .
�أما النظام الثاين فهو نظام ادارة
املخاطر ويت���وىل هذا النظ���ام ر�صد
املخاط���ر وحتليله���ا التخ���اذ االجراء
املنا�س���ب للت�ص���دي لها وفق��� ًا ملعايري
ومعلومات حمددة يتم تزويد النظام
بها م�سبق ًا� ،أما النظام الثالث فيتمثل
يف الناف���ذة االلكرتوني���ة الواح���دة
وه���و يعنى بربط اجله���ات احلكومية
واخلا�ص���ة املعنية م���ع الإدارة العامة
للجم���ارك وفق �آليات عم���ل موح ــدة
وم�شرتك���ة لتقدمي �أف�ض���ل اخلدمات
اجلمركية يف جميع املنافذ الر�سمية.

اللقاء السنوي لمديري التحريات والتحقيقات الجنائية

بتاري���خ 2014/1/19م ب���د�أت فعاليات اللق���اء ال�سنوي
ملدي���ري �إدارات التحري���ات والتحقيق���ات اجلنائي���ة لع���ام
2014م ،وال���ذي عقد بقاع���ة االجتماعات ب���الإدارة العامة
للتحريات والتحقيقات اجلنائية والتي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع.
رعى افتتاح اللقاء �سعادة/ح�سني بن علي الهاليل املدعي
العام وبح�ض ـ ــ����ور اللواء/حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد
املفتـ ـ ـ�����ش الع����ام لل�ش ـ ـ ــرطة واجلمارك للعملي����ات واللواء/
عب����داهلل بن علي احلارثي رئي�س الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف ،وعدد من كب����ار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية
وم�ساعدي املدعي العام بهيئة االدعاء العام.
اجلدي���ر بالذكر �أن برنامج اللقاء ت�ضمن زيارة امل�شارك�ي�ن �إىل املحكمة العليا واال�ستماع �إىل مالحظات قدمها ف�ضيلة
ال�شيخ الدكتور رئي�س املحكمة العليا حول كل ما يخدم منظومة العدالة االجتماعية.
و ُاختتم���ت فعالي���ات اللقاء ال�سنوي ملدي���ري �إدارات التحريات والتحقيقات اجلنائية لع���ام 2014م حتت رعاية معايل
الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك ح�سن بن حم�سن ال�شريقي  ،حيث قدمت عدد من �أوراق عمل ابرزها ورقة عمل
بعن���وان (االجت���اه العام للجرمية االلكرتونية مع ا�ستعرا�ض مناذج لق�ضايا القر�صنة  ,كذلك ورقة عمل حول نظام حو�سبة
مراكز ال�شرطة الواقع العملي و�آلية عمل منظومة الزائر).
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تنظم معرضًا عن جهود مكافحة الجريمة والمخدرات

على هام�ش اللقاء ال�سنوي ملديري
التحري���ات والتحقيق���ات اجلنائي���ة،
�أقام���ت الإدارة العام���ة للتحري���ات
والتحقيق���ات اجلنائية والإدارة العامة
ملكافح���ة املخدرات وامل�ؤث���رات العقلية
بتاري���خ 2014/1/22م معر�ض��� ًا
يتناول جه���ود �شرطة عمان ال�سلطانية
يف مكافح���ة اجلرمي���ة واملخ���درات
وامل�ؤثرات العقلية.
�أقي���م املعر����ض بح�ض���ور مع���ايل
الفريق  /ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريقي
املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة واجلم���ارك
وف�ضيل���ة ال�شي���خ الدكت���ور � /إ�سح���اق
ب���ن �أحمد البو�سعي���دي رئي�س املحكمة
العلي���ا نائ���ب رئي����س املجل����س الأعل���ى
للق�ضاء رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية

للق�ض���اء و�سعادة املدع���ي العام وعدد
من ا�صح���اب الف�ضيل���ة الق�ضاة وكبار
�ضب���اط �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة
و�أع�ضاء الإدعاء العام.
وقد مت �إب���راز بع�ض اجله���ود التي
تبذله���ا الإدارة العام���ة للتحري���ات

والتحقيق���ات اجلنائية والإدارة العامة
ملكافح���ة املخدرات وامل�ؤث���رات العقلية
بالإ�ضاف���ة �إىل عر����ض من���اذج لبع�ض
الأجهزة والربامج التقنية امل�ستخدمة
يف ك�شف اجلرمي���ة ومالحقة اجلناة،
ومناذج عن بع�ض اجلرائم املكت�شفة.

وتشارك في معرض ُعمان للجغرافيا المكانية 2013

حت ـ ـ ـ ـ ـ���ت رعاي ـ ـ ـ���ة معـ ـ���ايل/
�سلط���ان بن �س���امل احلب�س���ي ،الأمني
الع���ام للمجل����س الأعل���ى للتخطيط،
افتُتح م�ؤخر ًا معر�ض عمان للجغرافيا
املكاني���ة 2013م ،وال���ذي تنظم���ه
الهيئ���ة الوطني���ة للم�ساح���ة بالتعاون
م���ع �شرك���ة (جيو�سبي�شل ميدي���ا �أند
كميونيكي�ش���ن) على م���دى يومني يف
فندق ق�صر الب�ستان يف م�سقط ،حيث
يقام ه���ذا املعر�ض للم���رة الأوىل يف
ال�سلطنة مب�شاركة عدد من الوزارات
والهيئات احلكومي���ة بالإ�ضافة لعدد
م���ن ال�ش���ركات املحلي���ة والدوليـ���ة
الرائدة يف جمال اجلغرافيا املكانية.
وقد �شاركت �شرطة عُ مان ال�سلطانية
يف هذا املعر�ض ممثلة يف كل من:
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1 .1الإدارة العامة لتقنية املعلومات

2 .2الإدارة العامة للم�شاريع وال�صيانة

بع���دد م���ن امل�شاري���ع املخت�ص���ة
بنظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة مث���ل
نظ���ام تتبع مركبات ال�شرطة وتطبيق
�شرط���ة ُعم���ان ال�سلطاني���ة للهواتف
الذكية ونظام امل�سج اجلغرايف.

حيث ت�أت���ي م�شاركة ال�شرطة من
�ضم���ن �إ�سهاماته���ا الفعال���ة يف �شتى
املج���االت ومن بينها نظ���م املعلومات
اجلغرافية حيث تق���وم بجهود حثيثة
ملواكب���ة وتطبي���ق �أح���دث و�أف�ض���ل
التقنيات العاملية يف هذا املجال.

وتحتفل بتخريج الدفعة الثانية من دورة الفروسية التأسيسية من الشرطة النسائية.

بتاري���خ 2013/12/2م احتفلت �شرطة عم���ان ال�سلطانية
على مي���دان اال�ستــعرا�ض بوحدة �شرط ــة اخليال���ة بالوطـ ــية

بتخري��خ الدفع��ة الثاني��ة م��ن دورة الفرو�سي��ة الت�أ�سي�سية
م��ن ال�شرط��ة الن�سائية ،والتي �ش���ارك فيـ ـ ـه���ا ( )31فار�سة

ا�ستــمرت ملدة �ستة �أ�شهر.

رعى حفل اخلتام العميد/عبدالرزاق بن عبدالقادر
ال�شه���ورزي قائد اخليال���ة ال�سلطاني���ة العمانية بح�ضور
عدد من كبار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية ،وقـ ــدمت
الفار�سات اخلريجات خالل احلفل عر�ض ًا �أظه ـ ــرن من
خالل���ه مدى اال�ستف���ادة واخلـ ــربة الت���ي اكتـ ــ�سبنها من
هذه الدورة.
هدف���ت ال���دورة �إىل �إك�س���اب امل�ش���اركات  -مهارات
الفرو�سية الأ�سا�سية وكيفية العناية باخليل بالإ�ضافة �إىل
تعليمه���نّ مهارات
التحكم وال�سيطرة
�أثن ـ ـ ـ ــاء الطوابيــر
الع�سكرية وغريها
م���ن امله���ارات يف
جمال الفرو�سية.

وتشارك في المؤتمر السابع والثالثين لقادة الشرطة واألمن العرب بتونس

�شاركت �شرط���ة عمان ال�سلطانية يف امل�ؤمتر
ال�سابع والثالثني لق���ادة ال�شرطة والأمن العرب
ال���ذي عق���د يف تون�س خ�ل�ال الفرتة م���ن 10-9
دي�سمرب 2013م.
تر�أ����س وف���د �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة يف
امل�ؤمت���ر العميد/عبداهلل بن حمم���د ال�صيعري
قائد �شرطة حمافظة م�سقط وع�ضويه العقيد/
نا�ص���ر بن �سعي���د العلوي قائ���د �شرطة حمافظة
جن���وب ال�شرقي���ة واملقدم�/صال���ح ب���ن �س���امل
اخلنجري م�ساعد مدير العالقات العامة.
ناق�ش امل�ؤمتر عدد ًا من املو�ضوعات املدرجة
عل���ى جدول الأعم���ال من بينها نتائج تطبيق تو�صيات امل�ؤمتر ال�ساد�س والثالثني لق���ادة ال�شرطة والأمن العرب وعدد ًا من
املو�ضوع���ات الأخ���رى املتعلقة بتطوير �أ�س�س التع���اون والتن�سيق بني الدول العربية فيما يتعل���ق بالأعمال ال�شرطية وتوظيف
التقنيات احلديثة يف هذا املجال.
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معهد تدريب ضباط الشرطة . .

ينفذ دورة التخطيط اإلستراتيجي.

بتاري���خ 2013/12/11م ُافتت���ح مبعهد تدريب ال�ضب���اط دورة التخطيط اال�سرتاتيجي ،والت���ي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني
مب�شاركة عدد من ال�ضباط املنت�سبني �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية.
رعى افتتاح الدورة العقيد/زهران بن زاهر العربي م�ساعد مدير عام املوارد الب�شرية .
ته���دف الدورة �إىل تنمية املعارف واملهارات لل�ضباط امل�شاركني يف �أ�ساليب القيادة احلديثة و�أ�س�س جناح امل�ؤ�س�سة من
خ�ل�ال اتب���اع �أهم الركائز للو�صول �إىل القيادة الفاعلة .كما تهدف ال���دورة �إىل تزويد امل�شاركني ب�أ�سلوب ومالمح التفكري
الإبداعي يف التخطيط الإ�سرتاتيجي.

ُ
واختتم���ت ال���دورة بتاريخ 2013/12/22م ،حت���ت رعاية العمي���د مهند�س/عادل بن احمد اللوات���ي مدير عام طريان
ال�شرطــة وبح�ضور عدد من قادة ت�شكيالت جهاز ال�شرطة.
وا�شتمل الربنام���ج على عدة حماور �أهمها مفاهيم و�أ�سا�سيات التخطيط اال�سرتاتيجي وعنا�صره و�أهميتة للمنظمات،
وكيفي���ة حتلي���ل البيئ���ة الداخلية واخلارجي���ة للمنظمة ،كم���ا مت تق�سيم امل�شارك�ي�ن �إىل فرق عمل للبح���ث يف كيفية خف�ض
احل���وادث املروري���ة وع���دد اجلرائم اجلنائية يف نطاق مرك���زي �شرطة اخلو�ض وبو�شر .ومت على �ض���وء تقدمي ورقتي عمل
للنقا�ش �ضمن حماور الدورة.
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وفد وزارة الداخلية الليبية . .

يزور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

بتاري���خ  25نوفم�ب�ر 2013م ق���ام وفد
وزارة الداخلي���ة بدول���ة ليبي���ا ال�شقيق���ة
بزي���ارة �إىل �أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو����س
لعلوم ال�شرطة بنزوى.
حي���ث كان يف ا�ستق ـ ــباله���م العقيد/

�س���امل ب���ن را�ش���د العل���وي قائ���د �أكادميية
ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم ال�شرط���ة ،وقد
اطلع الوفد على بع�ض الفعاليات التدريبية
مبيدان اال�ستعرا�ض الع�سكري .
وعقب ذل���ك ا�ستمع الوف���د �إىل �إيجاز

عن الأكادميي���ة �أهدافه���ا واخت�صا�صاتها
كم���ا مت اال�ستم���اع �إىل وجه���ات النظ���ر
الليبية التعليمية والتدريبية ذات االهتمام
امل�ش�ت�رك ،ث���م ق���ام الوفد بزي���ارة مرافق
جمم���ع البح���وث والدرا�س���ات واملجم���ع
الريا�ض���ي ومعه���د ال�شرط���ة امل�ستجدي���ن
وق�س���م التطبيق���ات والو�سائ���ل التعليمي���ة
حي���ث �شاه���دوا جوان���ب م���ن التدريب���ات
الريا�ضي���ة والتطبيقات العملي���ة امل�شابهة
للمه���ام الأمنية وال�شرطي���ة التي يقوم بها
رجل ال�شرطة بعد تخرجه ..
ج���اءت زيارة الوفد الليب���ي لأكادميية
ال�سلط���ان قابو����س لعلوم ال�شرط���ة �ضمن
برنام���ج الزي���ارات اال�ستطالعي���ة ال���ذي
�أعدته �شرط���ة عم���ان ال�سلطانية ل�ضيوف
هذا الوطن العزيز.

الشرطة تدشن :الربط اآللي مع وزارة القوى العاملة

ّ
د�شن���ت �شرط���ة ُعمان ال�سلطاني���ة يف  2يناير 2014م م�ش���روع الربط الآيل بينها
وبني وزارة القوى العاملة.
وتتلخ����ص فكرة النظ���ام يف وجود نظام رب���ط �آيل ب�ي�ن الإدارة العامة للجوازات
والإقام���ة والإدارة العامة للأحوال املدني���ة ووزارة القـ ــوى العاملة للتحقق من بيانات

امل�أذوني���ة ال�ص���ادرة م���ن وزارة القوى
العاملة حال قيام الكفيل بتقدمي الطلب
عرب موقع �شرط���ة عمان ال�سلطانية من
�أج���ل �ضمان التكام���ل والدقة يف قواعد
البيانات التابعة لل�شـرطة ووزارة القوى
العاملة  .كما يهدف امل�شـروع �إىل تزويد
وزارة القوى العاملة بكل بيانات العامل
الأجنب���ي فور و�صوله �أرا�ض���ي ال�سلطنة
�إىل حلظة انتهاء عملة ومغادرته البالد
وذل���ك ل�ضم���ان الإلتزام بع���دد العمال
امل�سم���وح ب���ه يف امل�أذوني���ة ،والتحق���ق
من بيان���ات الكفيل ،الأم���ر الذي ي�ؤدي
�إىل تّوف���ر بيان���ات دقيق���ة ع���ن العمالة
و�س���وق العمـ ـ ـ���ل يف ال�سلطنة مما يدفع
ب�سيا�سات التعمني التي تنتهجها الدولة
�إىل الأمام.
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اإلدارة العامة للسجون . .

الإدارة العام��ة لل�سج��ون ه��ي �إح��دى ت�شكيالت �شرطة عم��ان ال�سلطاني��ة التي ُتعني
مبعاجل��ة كل ما يتعلق بق�ضايا ال�سجناء وتنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من املحاكم
املخت�ص��ة وتنفيذ �أوامر العفو والإط�لاق ،و ُيعترب ال�سجن
املركزي مدينة �صغرية ت�ضم عدة مباين مكتملة الـمرافق
وف��ق ت�صامي��م هند�سي��ة ع�صري��ة بجمي��ع الإمكان��ات
واخلدم��ات الـمتاحة لتمكني ال�سجني م��ن العي�ش بداخله
لـممار�س��ة احلي��اة العادي��ة .ولت�سليط ال�ض��وء على حول
مع العميد/حميد بن
هذا الـمو�ضوع التقت
خليف��ة اخلنب�شي ،مدي��ر عام ال�سج��ون ل ُيحدثنا عن
�أهم ما ت�ضطلع به هذه الإدارة من �أعمال ومهام حيوية.

�أجرى التحقيق/
الرقيب �أول/زكريا بن �سامل ال�صبحي

�إدارة العالقات العامة
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هل من نبذة عن تاريخ الإدارة
العامة لل�سجون وتاريخ �إن�شائها؟

ن�����ش���أة ال�����س��ج��ون يف ال�سلطنة
وفل�سفتها والتطور التاريخي لها يف
ال��ب��داي��ة ،ن��درك �أن ال�سجن ح�سب
التعريف ال�سائد ه��و امل��ك��ان ال��ذي
يق�ضي فيه ال��ن��زي��ل ف�ترة العقوبة
امل���ق���ررة ل��ه م��ن اجل��ه��ة املخت�صة
وق��دمي�� ًا كانت ال�سجون ع��ب��ارة عن
م��ك��ان مظلم يفتقر لأدن���ى و�سائل
ال����راح����ة ب���داخ���ل �إح������دى ال��ق�لاع
املنت�شرة يف ال�سلطنة ،وكانت قلعة
اجلاليل بوالية م�سقط ُتعد ك�سجن
م��رك��زي �آن���ذاك حيث ُيحب�س فيها
ال�سجناء اخلطرون والذين يق�ضون
عقوبات مغلظة .

االنتهاء من بناء �أول �سجن مركزي مبوا�صفات �شبه متكاملة ومت نقل جميع
ال�سجناء �إليه واملوجودين بالقالع لتحريرهم فكري ًا ونف�سي ًا ولإ�صالحهم وتغيري
�أفكارهم اخلاطئة ،و�شهد ال�سجن تعديالت جذرية متا�شي ًا مع التطور العاملي
فقد مت جتهيزه يف بداية الت�سعينيات بو�سائل التكييف و�إن�شاء بع�ض الور�ش
املختلفة لتعليم ال�سجناء وتدريبهم (كور�ش النجارة و�صناعة ال�سفن وور�ش
الت�أثيث الب�سيطة وور�ش الت�صنيع الب�سيطة لفئات النزالء الأحداث والنزيالت
كما كان هناك تن�سيق قائم مع اجلهات املخت�صة كوزارة الرتبية والتعليم ووزارة
التنمية االجتماعية ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية لتوفري مد ّر�سني ومر�شدين
دينيني خلدمة نزالء ال�سجن ،بحيث التتوقف حياة النزيل وم�ستقبله مبجرد
دخوله �أعتاب ال�سجن .

ويف ع���ام 1974م وم���ع �إ���ص��دار
�أول قانون لل�سجون رقم ()74/23
ق�ضت التوجيهات ال�سامية ب�إن�شاء
�سجن م��رك��زي بالرمي�س التابعة
ل��والي��ة ب��رك��اء على �أط����راف ح��دود
حمافظة م�سقط من اجلهة الغرب
�شمال ،ويف ع��ام 1976مّ ،مت
ويف عام 1998م� ،صدر قانون
ال�سجون اجلديد رقم ()98/48
ح��ي��ث ج����اء م��ل��ب��ي�� ًا و���ش��ام ً
�لا
ملجموعة ال��ق��واع��د امل��ت��ع��ارف
عليها دولي ًا.
ويف ب��داي��ة ع���ام2004 ،
� ُ���ش���رع يف �إن�����ش��اء ال�سجن
امل���رك���زي اجل��دي��د ب��والي��ة
�سمائل وال��ذي ُيعد معلم ًا
حقوقي ًا و�إن�ساني ًا وقانوني ًا
معتمد ًا على مبد�أ العدل
وامل�������س���اواة يف احل��ق��وق
ل��ل��ن��زالء ،وم��ن هنا ب���د�أت انطالقة
جديدة نحو التطوير والتحديث.

م��اه��ي امل���ه���ام ال��ت��ي ت��ق��وم بها
الإدارة العامة لل�سجون والأق�سام
التابعة لها؟

تق���وم الإدارة العام���ة لل�سج���ون
بتنفـ ـ ـي���ذ الأح���كام الق�ضائي���ة
ال�ص���ادرة م���ن املحاك���م املخت�ص���ة
وا�ستقبال املحبو�سني احتياطا تنفيذ ًا
لأوام���ر �ص���ادرة م���ن جه���ة خمت�صة
و�إعداد وتنفيذ خطط وبرامج ت�أهيل
و�إ�ص�ل�اح الن���زالء وتوف�ي�ر الرعاي���ة
الـ�شـامـل���ة للـنـ ـ���زالء (االجـتـمــاعـية
وال�صحيـ ـ���ة والنفـ�سـيـ���ة) ،والتن�سيق
والتع ـ ـ���اون م���ع اجله���ات املخت�ص���ة
ب�ش����أن توفري الرعاي���ة الالزمة لأ�سر
النزالء املع�سرين .
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ه��ل ل��ك��م �أن حت��دث��ون��ا ع��م��ا مييز
ال�����س��ج��ن امل���رك���زي ب�����س��م��ائ��ل من
موا�صفات؟

يتميز ال�سجن امل��رك��زي مبوقعه
املمتاز حيث مت اختياره ليتو�سط كافة
حمافظات ال�سلطنة وكذلك ب�سبب
قربه من املرافق الرئي�سية مبحافظة
م �� �س �ق��ط .وي�����ض��م ك ��اف ��ة امل��ب��اين
والتجهيزات احلديثة وفق ًا للمقايي�س
العاملية يف �إن�شاء ال�سجون ،كما مت
جتهيزه بالو�سائل التقنية احلديثة.
ويحتوي كذلك على قاعات تعليمية
وور���ش تدريبية خمتلفة تتنا�سب مع
كافة م�ستويات النزالء و ُيعد ال�سجن
املركزي من �أهم امل�شاريع التنموية
التي �أقيمت على م�ستوى جهاز �شرطة
عمان ال�سلطانية ،حيث روعيت يف
ت�شييده املوا�صفات العاملية املتبعة
يف مثل هذه امل�شاريعُ ،وزود ب�أجهزة
حديثة من �أف�ضل الأنظمة الأمنية
التي ُتدار بها ال�سجون.
كيف تتم ال��رع��اي��ة االجتماعية
بال�سجن املركزي؟

�إن مفهوم الرعاية االجتماعية يف
ال�سجون ب�شكل عام يعني م�ساعدة
ال�سجني ع�ل��ى ال�ت�ك� ّي��ف م��ع احل�ي��اة
داخ� ��ل ال�� �س�ج��ن وت��وج �ي �ه��ه يف حل
م�شاكله ب�سبب حب�سه ،ومنها م�شاكله
العائلية ،وك��ذل��ك ت�أهيله و�إع ��داده
للعودة �إىل املجتمع مواطن ًا �صاحل ًا .
وان �ط�لاق � ًا م��ن ق��اع��دة �أق� ّرت�ه��ا
جمموعة م��ن ال ��دول �ضمن قواعد
احل��د الأدن ��ى وه��ي ال�ق��اع��دة ()58
�أ�صبح من ال�ضروري توفري نوع من
الرعاية للم�سجونني ،ت�ستند ركيزته
�إىل �إن ال �غ��ر���ض امل�ب�رر ال�ق��ان��وين
للعقوبات والتدابري ال�سالبة للحرية
 هو يف النهاية  -حماية املجتمعمن اجلرمية ،ويتم هذا عندما ت�سعى
ال�ن�ظ��م ال�سجنية ال��س�ت�خ��دام م��دة
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ال�سجن على نحو يجعل املذنب عند
عودته للمجتمع ق��ادر ًا عل �أن يعي�ش
يف ظ��ل ال��ق��ان��ون و�أن ي�سد حاجته
بنف�سه ،وهنا ت�أتي القاعدة ()59
ال��ت��ال��ي��ة ل��ت���ؤك��د ا���س��ت��خ��دام ال�سجن
جميع الو�سائل العالجية والرتبوية
والأخ�لاق��ي��ة وال��روح��ي��ة وغ�يره��ا من
امل�ؤثرات و�صور امل�ساعدات املالئمة
امل��ت��اح��ة ،و�أن ت�سعى �إىل تطبيقها
وف���ق اح��ت��ي��اج��ات ال��ع�لاج ال��ف��ردي
للم�سجونني .
ومن هنا تعمل النظم ال�سجنية
على تقليل الفوارق بني حياة ال�سجن
واحل���ي���اة احل����رة ب��ت��ن��م��ي��ة اح��ت�رام
امل�سجون لنف�سه والآخرين وال�سعي
من �أجل �ضمان عودة امل�سجون عودة
ت��دري��ج��ي��ة �إىل احل��ي��اة يف املجتمع
ب�أ�ساليب متعددة ،وت���أت��ي القاعدة
( )61لت�ؤكد على �إنه يجب �أن تكون
معاملة امل�سجونني على �أنهم جزء
من املجتمع ولي�سوا منبوذين منه وال
معزولني عنه ،ولذلك يجب جتنيد
ه��ي��ئ��ات املجتمع كلما �أم��ك��ن ذل��ك
مل�ساعدة موظفي ال�سجون يف الت�أهيل
االجتماعي للم�سجونني ،بحيث ُيعهد
للمخت�صني االجتماعيني يف ال�سجون
املحافظة على ال�صالت امل��رغ��وب
يف قيامها ب�ين امل�سجون و�أ���س��رت��ه،
وحماية امل�صالح الدينية واحلقوق
ل��ل��م�����س��ج��ون�ين وح����ق����وق ال�����ض��م��ان
االجتماعي وغريها يف احلدود التي
ال تتعار�ض مع القانون �أو العقوبة
التي يجب تنفيذها .
ويف �ضوء تف�سري ه��ذه القواعد
التي اعرتفت بها دول العامل �أجمع
جند للرعاية االجتماعية للم�سجونني
يف ال�سجون ركائز �أ�سا�سية ،تقوم على
توفري املعادلة العادلة لت�شمل ت�صنيف
امل�سجون مبجرد و�صوله �إىل ال�سجن
ودرا�سة ظروفه و�سماته ال�شخ�صية

واالجتماعية ،وتقرير ن��وع املعاملة
ال��ت��ي �سيتلقاها خ�لال ف�ترة بقائه
يف ال�سجن وكذلك توفري اخلدمات
وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة وال�شخ�صية من
رعاية �صحية وطبية وتوفري العالج
الطبي والنف�سي بل والعقلي يف بع�ض
احلاالت التي ت�ستلزم ذلك ،وتوفري
الفرا�ش والتغذية والرتويح والتعليم
والتثقيف والتوعية الدينية والت�أهيل
امل��ه��ن��ي والت�شغيل �أو ال��ع��م��ل ب���أج��ر
ي�ستطيع االنتفاع منه ،ثم ال�سماح
له بالزيارة �أو االت�صال ب�أهله ،وعن
ط��ري��ق املخت�ص االج��ت��م��اع��ي ال��ذي
يعاون امل�سجون يف مواجهة امل�شكالت
منذ دخوله �إىل ال�سجن .
ويهدف ه��ذا النوع من الرعاية
لت�أهيل املحكوم عليهم بعقوبة �سالبة
للحرية با�ستغالل �إمكانات الت�أهيل
االجتماعي كي يعودوا بعد الإف��راج
عنهم يف ظل القانون �أ�سوياء متكيفني
مع املجتمع ال �ضده ،كما كان الو�ضع
قبل ارتكاب اجلرمية.
وت��ه��دف ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
ل���ن���زالء ال�����س��ج��ون �إىل حتقيق
الآتي-:

•امل�����س��اع��دة يف ح���ل م�شكالت
ال���������س����ج��ي�ن االق����ت���������ص����ادي����ة
واالجتماعية والنف�سية داخ��ل
ال�سجن.
•ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���أه��ي��ل ال�سجني
ل�ل�ان���دم���اج يف امل��ج��ت��م��ع عند
مغادرته ال�سجن.
•العمل على ت�أهيل ال�سجني مهني ًا
بحيث تكون لديه حرفة ي�ستطيع
توفر له دخ ًال منا�سب ًا.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ج��ن امل��رك��زي
وب��اق��ي الأق�����س��ام ال��ت��اب��ع��ة ل���ه ،تتم
الرعاية االجتماعية عن طريق �إدارة

متخ�ص�صة وه���ي �إدارة ال��رع��اي��ة
االج���ت���م���اع���ي���ة ،وذل�����ك م���ن خ�لال
خم��ت�����ص�ين اج��ت��م��اع��ي�ين ونف�سيني
ووعاظ دينيني وم�ساعدة حما�ضرين
من بع�ض اجلهات ك���وزارة التنمية
االجتماعية ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية ووزارة ال�صحة وغريها.
وتعترب الرعاية االجتماعية الرئة
التي يتنف�س من خاللها النزيل من
بعد طول عناء يف املراكز واملحاكم
ح��ي��ث ي��ج��د م���ن ي��ن��ت��ظ��ره ل��ت��ق��دمي
امل�ساعدة له وقد ن�صت املادة ()35
م��ن ق��ان��ون ال�����س��ج��ون ع��ل��ى ���ض��رورة
وج��ود ب��رام��ج ال��رع��اي��ة االجتماعية
حيث جاء فيها (تن�ش�أ بالإدارة العامة
لل�سجون �إدارة الرعاية االجتماعية
���اف من
ل��ل��ن��زالء يلحق ب��ه��ا ع���دد ك ٍ
اخلرباء والأخ�صائيني ويكون لها يف
ال�سجون �أق�سام كلما اقت�ضى الأمر
ذلك وتخت�ص هذه الإدارة بالآتي:ـ
•امل�����س��اه��م��ة يف �إع�����داد وتنفيذ
ب��رام��ج ا�ستقبال ال��ن��زالء فيما
ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ح�����ص �شخ�صيتهم
وت�صنيفهم.
•اال�����ش��ت�راك يف و����ض���ع ب��رام��ج
م��ع��ام��ل��ة ال����ن����زالء وت��ث��ق��ي��ف��ه��م
وتدريبهم وت�أهيلهم ،والإ�شراف
على هذه الربامج وتعديلها.
•م��ت��اب��ع��ة ال��ن�����ش��اط االج��ت��م��اع��ي
للنزالء وبحث م�شاكلهم الفردية
وت��ق��دمي امل�����س��اع��دات ال�لازم��ة
حللها.
•�إع�����داد ال��ب��ح��وث االجتماعية
وال���درا����س���ات ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ت��ي
ت�ساعد على ت�أهيل النزالء لكي
ي��ك��ون��وا �أع�����ض��اء ���ص��احل�ين يف
املجتمع.
•�إعداد الن���زالء وت�أهيلهم نف�سي ًا

و�إجتماعي� � ًا ومهني� � ًا والتن�سي ��ق
مع اجله ��ات املخت�ص ��ة لت�سهيل
ح�صولهم على عمل منا�سب بعد
الإفراج عنهم.
•التن�سيق مع اجلهات املخت�صة
لرعاية �أ�سر النزالء اجتماعي ًا
ومادي ًا �أثناء تنفيذ العقوبة .
ُت��ع��د ب��رام��ج ال��ت��أه��ي��ل م��ن �أه��م
مايحتاجه النزيل يف �سبيل �إ�صالحه
 ..هل من فكرة عن هذا الربنامج؟
�أو ًالُ :ت���ق���دم ل��ل��ن��زالء ال��ع��دي��د من
الربامج التي تهدف �إىل �إ�صالحهم
وت�أهيلهم و�شغل �أوقات فراغهم مبا
هو مفيد لهم ومن هذه الربامج:

الربنامج التعليمي ال��ذي يهدف
�إىل تعليم النزالء يف خمتلف املراحل
ال��درا��س�ي��ة م��ن ال�صف ( )1وحتى
ال�صف (.)12
دورات احل��ا��س��ب الآيل واللغة
الإجنليزية.
ال�برن��ام��ج ال��دي�ن��ي وي �ه��دف �إىل
تعليم ال�ن��زالء �أم��ور دينهم وغر�س
ال���وازع ال��دي�ن��ي يف نفو�سهم وعقد
دورات خمتلفة لهم يف جمال حفظ
القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف يف
التجويد والفقه والعقيدة.
ال�برن��ام��ج االجتماعي النف�سي
وال��ذي يهدف �إىل تعزيز اجلوانب
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ن �ف �� �س �ي��ة وغ��ر���س
اجلوانب االجتماعية فيهم ،ومن هذه
الربامج برنامج نزع القلق ،بالإ�ضافة
�إىل ب��رن��ام��ج ل��رع��اي��ة �أ� �س��ر ال�ن��زالء
وي �ه��دف �إىل ت �ق��دمي رات ��ب �ضمان
اجتماعي لأ�سرهم عن طريق وزارة
التنمية االجتماعية وم�ساعدتهم عن
طريق اجلمعيات اخلريية الأهلية.
ال�برن��ام��ج ال��ري��ا��ض��ي وال�ث�ق��ايف

والذي يهدف �إىل تثقيف النزالء عن
طريق مكتبة ال�سجن كما يهدف �إىل
رفع اللياقة البدنية للنزالء.
تعد الربامج التي تقدم للنزيل
من �أهم مايحتاجه يف �سبيل �إ�صالحه
ولذا ف�إن �إدارة الرعاية االجتماعية
تقوم بربامج منوعة ومتعددة تخدم
النزيل �أثناء تنفيذ العقوبة ،وتعترب
ال�برام��ج الدينية م��ن �أه��م مايقدم
ل��ل��ن��زي��ل وخ��ا���ص��ة �إن م���ن �أ���س��ب��اب
ارت��ك��اب �أك�ثر اجل��رائ��م النق�ص يف
ال���وازع الديني و�ضعف الإح�سا�س
باخلوف من اهلل ومراقبته من قبل
ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ال��ن��ا���س ،ول���ذا ك��ان
الرتكيز على هذا النوع من الربامج
التي يقدمها ق�سم الوعظ والإر�شاد
ال��دي��ن��ي ب��ح��ي��ث ت��ق��وم ع��ل��ى تقوية
ال��وازع الديني با�سلوب �سهل ب�سيط
ينا�سب ثقافة النزيل ويراعي م�ستواه
التعليمي بوا�سطة الوعاظ الدينيني
الذين يهدفون بعملهم �إر�ساء القيم
الأخالقية واالجتماعية وذل��ك عن
طريق برامج �إ�صالحية ومدرو�سة
وكذلك عن طريق:ـ
املحا�ضرات الدينية ،وهناك نوعان
من املحا�ضرات:

حما�ضرات داخلية:وتقدم من
وع��اظ ال�سجن التابعني لق�سم
قبل ّ
ال��وع��ظ والإر���ش��اد الديني ب���الإدارة
العامة لل�سجون.
حما�ضرات خارجية :وتقدم من
قبل حما�ضرين دينيني تابعني لوزارة
الأوق����اف وال�����ش���ؤون الدينية وذل��ك
بالتن�سيق مع الإدارة العامة لل�سجون
والوزارة.
ك���م���ا ي����ت����وىل ق�������س���م ال���وع���ظ
والإر���ش��اد الديني ب����الإدارة العامة
لل�سجون م�س�ؤولية امل�سابقة ال�سنوية
حل��ف��ظ ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي جلميع
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تحقيق

ال��ن��زال وال��ن��زي�لات ك�برن��ام��ج ثابت
مل��ا لهذا اجل��ان��ب م��ن �أث��ر عظيم يف
�إ�صالح النزالء ،حيث يتم تنظيمها
والإ�شراف عليها بالتن�سيق مع وزارة
الأوق����اف وال�����ش���ؤون الدينية ويمُ نح
ال��ف��ائ��ز يف ن��ه��اي��ة امل�سابقة ج��وائ��ز
ت�شجيعية �إزاء حفظه ،وفق �شروط
مو�ضحة للنزيل و ُيعلم النزيل مبوعد
ت�صفيات امل�سابقة .
اجلل�سات الوعظية اخلا�صة:ـ

ويق�صد بها مقابلة الواعظ للنزيل
مب��ف��رده بحيث يقوم ال��واع��ظ التابع
للإدارة العامة لل�سجون �أثناء املقابلة
بوعظه و�إ�صالحه فيما يخ�ص م�شكلته
لأن هناك الكثري من يخجل بعر�ض
م�شكلته والنقا�ش فيها وقد ثبت بالفعل
�أهمية هذا النوع من الإ�صالح .
ثاني ًا:الربامج التعليمية.

يتم التن�سيق مع وزارة الرتبية
والتعليم يف فتح �صفوف حمو الأمية
وتوفري املناهج الدرا�سية بالإ�ضافة
�إىل عمل جلان االمتحانات ويف نهاية
ال��ع��ام متنح ال�����ش��ه��ادات الدرا�سية
للدار�سني م��ن امل��دار���س احلكومية
بحيث ال يذكر فيها ب���أن النزيل قد
ح�صل على �شهادته داخل ال�سجن.

ثالث ًا :الربامج املهنية احلرفية.
وذلك من خالل:

•و���ض��ع خ��ط��ة ت���دري���ب وت���أه��ي��ل
النزالء .
•اخ���ت���ي���ار ال����ن����زالء ال��ع��ام��ل�ين
يف ال���ور����ش ح�����س��ب ال�����ش��روط
املن�صو�ص عليها يف القانون.
•�إق����ام����ة امل���ع���ار����ض ال�����س��ن��وي��ة
ملنتجات ال�سجن املركزي وذلك
لتعريف املجتمع خارج ال�سجن
ب���الإجن���ازات ال��ت��ي ت��ت��م داخ��ل
ال�سجن املركزي.
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رابع ًا :الربامج الثقافية والرتفيهية
وهناك نوعان من هذه الربامج:

داخلية:تتم عن طريق العاملني
يف ال�سجن امل��رك��زي بحيث ت�ستغل
امل��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة
ب��الإ���ض��اف��ة عمل م�سابقات ثقافية
وري��ا���ض��ي��ة وي��ب�رز ه���ذا ال���ن���وع من
ال�برام��ج يف �إق��ام��ة ي��وم مفتوح على
ال�صعيد الداخلي للأق�سام ي�ستطيع
النزيل من خالله �إبراز مهاراته .
خ���ارج���ي���ة :وذل������ك م����ن خ�ل�ال
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات املخت�صة
ك�����وزارة ال�����ص��ح��ة ووزارة التنمية
االجتماعية بحيث تقدم الربامج ك ٌل
ح�سب تخ�ص�صه .

يوجد بال�سجن امل��رك��زي عدة
ور�ش حديثة  ..هل لكم �أن حتدثونا
ع��ن �أن����واع ه��ذه ال��ور���ش؟ وم��ا هي
الفائدة املرج ُوة منها؟
توجد بال�سجــــن ع��دة ور���ش ومن
هذه الور�ش:

ور���ش ال��رج��ال :مت تفعيل ور�شة
النجارة والتي ت�أهل النزالء يف حرفة
النجارة ك�صناعة جم�سمات ال�سفن
وامل��ن��ادي�����س وال���دوال���ي���ب والأب�����واب
اخل�شبية ،كما ت��وج��د ور����ش �أخ��رى
�سيتم تفعيلها قريب ًا كور�شة اخلياطة
واحلدادة وامليكانيكا.
ور���ش��ة ال��ن��زي�لات :وت��ت��ع��ل��م من
خاللها النزيالت �صناعة امل�شغوالت
الن�سوية واخلياطة والتطريز والنق�ش
على الزجاج وخياطة الكمه العمانية
وتعليب ال��ت��م��ور م��ن �إن��ت��اج م��زرع��ة
ال�سجون.
وهناك مر�سم يتعلم فيه النزالء
خمتلف الفنون الت�شكيلية كالر�سم
وا�ستعمال الأل��وان ومزجها وغريها
من الفنون الت�شكيلية.

م��ن امل��راف��ق امل�ستحدثة بال�سجن
املركزي امل�ست�شفى اجلديد ،ما هي
اخلدمات التي �سيقدمها للنزيل؟

ه���و م�ست�شفى م��ت��ك��ام��ل ي��ق��دم
ال��رع��اي��ة ال�صحية ل��ك��اف��ة ال��ن��زالء
و�أي�����ض�� ًا العاملني ب�����الإدارة العامة
لل�سجون .وقد مت تزويده مبجموعة
م��ن الأط��ب��اء واملمر�ضني والفنيني
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الإدارة ال��ع��ام��ة
للخدمات الطبية ،ويحتوي امل�ست�شفى
على مرافق �إدارية وعيادة للأ�سنان
وعيادة للطب النف�سي و�أجنحة لتنومي
ال��رج��ال و�أخ���رى للن�ساء والأط��ف��ال
كما ي�ضم �صيدلية وخمترب وغرفة
�أ�شعة وغرفة العناية املركزة وغرفة
للعمليات والعمل جا ٍر لتوفري �أطباء
اخت�صا�صيني.

ي��وج��د ب��ال�����س��ج��ن امل���رك���زي مركز
لإي��واء املت�سللني  ..ما طبيعة هذا
املبنى؟ وهل من فرتة زمنية حلجز
ه�ؤالء املت�سللني؟

هو مبنى ذو ق�سمني الأول فيه يتم
�إيواء و�إ�سكان خمالفي قانون العمل
و�إقامة الأجانب لفرتة ب�سيطة �إىل �أن
تتم ت�سوية �أو�ضاعهم ويتم يف الق�سم
الثاين توقيف املت�سللني �إىل �أن تنتهي
�إج����راءات ترحيلهم �إىل بلدانهم،
وي��ت��م ذل��ك بالتن�سيق م��ع اجلهات
املعنية و�سفارات بلدانهم .
هل لكم �أن حتدثونا عن دار رعاية
الأحداث بال�سجن املركزي؟ وما هي
الو�سائل املتوفرة يف ه��ذا املركز؟
وكيف يتم التعامل معهم؟

دار رعاية الأح��داث مل ُتعد تدار
من قبل الإدارة العامة لل�سجون �إذ �إنه
بعد �صدور قانون م�ساءلة الأح��داث
رفم (2008/30م) مت �إ�ستالمها من
قبل وزارة التنمية الإجتماعية وحتت
�إ�شراف موظفني خمت�صني يف جمال
الأحداث يقدمون لهم برامج متنوعة

ت��ن��ا���س��ب �أع��م��اره��م ،وذل���ك ح�سب
النظام والئحته.
هل من تق�سيمات معينة لل�سجناء
من حيث مدة العقوبة ونوع اجلرم؟

نعم ،يتم ت�صنيف النزالء ح�سب
مان�صت عليه الالئحة التنفيذية
لقانون ال�سجون �إىل ث�لاث درج��ات
وفق ًا لنوع اجلرائم املحكوم بها على
النزالء وخطورتها وتكرار �أرتكابها
ومدة العقوبة  ،وغري ذلك من الأ�س�س
التي تي�سر تقومي النزالء .
ه��ل لكم �أن تو�ضحوا لنا الآل��ي��ة
املتبعة لزيارة �أقارب النزيل؟

نظمت الالئحة التنفيذية لقانون
ال�سجون امل�شار �إليها هذا املو�ضوع يف
الف�صل ال�سابع بحيث ُي�سمح للنزيل
يف �ضل الرقابة ال�ضرورية االلتقاء
ب���زواره مرتني يف ال�شهر مع فا�صل
زمني بني كل زيارة و�أخرى ال يقل عن
�أ�سبوعني ،و�أن ال يزيد عدد من يتم
االلتقاء بهم عن �ستة �أ�شخا�ص يف كل
م��رة و�أن التتجاوز م��دة الزيارة
ع��ن ن�صف ���س��اع��ة خ�ل�ال �ساعات
الدوام الر�سمي ويف املكان املخ�ص�ص
و�أ�ستثنت الالئحة بع�ض ال��زي��ارات
خ�����ارج �أوق������ات ال������دوام ال��ر���س��م��ي
والعطالت مبوافقة املدير العام .
هل توجد �أعمال موكولة للنزيل
خالل بقائه يف ال�سجن املركزي؟

ع��ل��ى ال��ن��زي��ل خ�ل�ال ب��ق��ائ��ه يف
ال�سجن امل��رك��زي االل��ت��زام ب�أنظمة
وقانون ال�سجون والالئحة التنفيذية
للقانون ويكون م�س�ؤو ًال عن نظافة
و�سالمة مقر �إقامته امل��ح��ددة و�أن
يقوم بالأعمال املوكولة �إليه ح�سب
الالئحة امل�شار �إليها بالإ�ضافة �إىل
خ��ط��ط وب��رام��ج الت�شغيل ب��ال��ور���ش
والأن�شطة الأخرى.

مر�سم يتعلم فيه النزالء
خمتلف الفنون الت�شكيلية
ك���ال���ر����س���م وا���س��ت��ع��م��ال
الأل��وان ،ومزجها وغريها
من الفنون الت�شكيلية.
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جمارك

نظام حوسبة اإلجراءات والعمليات الجمركية
ونظـام النافذة اإللكترونية الواحدة
Computerized Customs Operations System
&
Single Electronic Window System
•نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ام �إدارة املخـ ـ ـ ـ���ازن
وامل�ستودعات اجلمركية
•نظام املناطق والأ�سواق احلرة

ثانيا:نظـــام �إدارة املخـاطر

مكونات امل�شروع :
�أوال:نـظــام الإدارة الـجمركيــــــــــة
الـمتكامل��ة ،ويتفــــرع عنه الأنظمة
التالية:

•نظام ت�سجيل ال�شريك التجاري
•نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ام بي ـ ـ ـ ـ���ان احلمول���ة
(املنافي�ست)
•نظام �إدارة التعرفة اجلمركية
•نظام القيمة اجلمركية
•نظام دخ���ول وخ���روج املركبات
و�شهادات الإبحار
•نظام ت�سجيل البيان اجلمركي
•نظـ ـ ـ ـ ـ ـ���ام دف���ع ال�ض ـ ــرائ���ب
اجلمركية والر�سوم
•نظام �إدارة ال�ضمانات
•نظام رد ال�ضرائب اجلمركية
•نظام الإدارة املالية
•نظام التدقيق الالحق

info@customs.gov.
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•نظام جمع املعلومات
•نظام حتليل وتقييم املعلومات
•نظام �إجراءات التفتي�ش
• نظام الأ�سبقيات اجلرمية
•نظام �إجراءات التحقيق
•نظام الق�ضايا اجلمركية

ثالثا:نظ��ام الناف��ذة الإلكرتوني��ة
الواحدة

•نظ���ام الرتاخي����ص والت�صاريح
احلكومية
•نظام تبادل املعلومات والبيانات
الإح�صائية

�أهداف امل�شروع :

•تعزيز الرقابة الأمنية وال�صحية
والبيئي���ة عل���ى ال�ص���ادرات
وال���واردات والب�ضائ���ع العاب���رة
واملعاد ت�صديرها .
•ارتب���اط جمي���ع جه���ات القطاع
العام واخلا�ص مع اجلمارك من
خالل نافذة الكرتونية واحدة .
•حو�سبـ ـ ـ ـ���ة جمي���ع الإج���راءات

www.customs.gov.om

والعمليات املالية وامل�صرفية .
•التقلي���ل م���ن تكالي���ف عملي���ات
اال�سترياد والت�صدير .
•االرتق���اء برتتي���ب ال�سلطن���ة يف
املحاف���ل الدولي���ة يف املج���االت
التجارية واالقت�صادية .
•ت�شجيع امل�ستوردين وامل�ص ّدرين
على ا�ستخدام املوانئ العمانية .
•ت�شجي���ع اال�ستثم���ارات املحلي���ة
والأجنبية .
•تق���دمي الت�سهي�ل�ات واخلدمات
الإلكرتوني���ة للمجتم���ع التجاري
يف زمن قيا�سي .
•تق���دمي �إح�ص���اءات وحتلي�ل�ات
دقيق���ة للتج���ارة الدولية لتمكني
امل�ستثمري���ن و�أ�صحاب امل�شاريع
التجاري���ة م���ن �إع���داد درا�سات
واقعية للجدوى االقت�صادية .
•الت�ص���دي لعملي���ات الغ����ش
التج���اري للح���د م���ن الب�ضائ���ع
املقلدة واملغ�شو�شة.
•�إن�شاء قاعدة بيان���ات �إلكرتونية
جلمي���ع املخاط���ر اجلمركي���ة
الأمني���ة وال�صحي���ة والبيئي���ة
وغريها .

Directorate General of Customs

لتكن الحل  . .وليس المشكلة

عين المعنى

ال�ضابط املدين�/شريفة بنت علي التوبي

�إدارة العالقات العامة

يل حلم �صغري م���ازال ي���راودين بني
احلني والآخر ويكرب احللم وي�صغر �أحيان ًا
��دي  ..يكرب
وفق طاقة اال�ستيعاب التي ل ّ
احللم كلما �ضاقت النف�س مبا ت��راه من
واقع يدعوك لأن تف ّكر ب�ألف فكرة لتقوم
ب�شيء ي�ستحق �أن تقوم به  ..فكلما �سرت
على الطريق وتوقف الطريق فج�أة و�أ�صبح
الزحام �شديد ًا وت�أكد يل �أن حادث ًا جديد ًا
قد حدث وموت ًا �آخر ًا حم�سوب على قائمة
م�سببات احلوادث املرورية  ..ي�صبح الأمر
فوق االحتمال وفوق طاقة اال�ستيعاب وفوق
�أن نظل �صامتني �سوى من �أمل ميزق النف�س
ودمعة �آن لها �أن ت�سكب ،يكرب احللم يف
داخلي لإن�شاء مدينة مرورية يتعلم فيها
الكبار وال�صغار قواعد املرور ففي �إحدى
امل��رات ق��ر�أت عن فكرة �أعجبتني كثري ًا
وف��ع ً
�لا متنيت تطبيقها ���س��واء يف بالدنا
�أو يف مكان �آخر من دولنا العربية ،وهي
فكرة �إن�شاء مدينة مرورية للأطفال وهذا
م��ا مت تنفيذه ف��ع ً
�لا يف ال��ي��اب��ان ك���إح��دى
ال��دول املتقدمة التي مل يفتها �أي�ض ًا هذا
اجل��ان��ب فجميل ج���د ًا �أن يتم ا�ستثمار
الأم��وال يف �أ�شياء ذات فائدة وذات قيمة
ب��د ًال من �صرف الأم���وال على �ألعاب لها
نتائج خمتلفة متاما عن املتوقع ..جميل �أن
تكون لدينا مدينة �ألعاب وترفيه مرورية
يتعلم الطفل من خاللها القواعد املروية
وبطريقة �ش ّيقة ق���ادرة على غر�س هذه
املبادئ يف داخله حتى يكرب.
ت��رى من امل�س�ؤول �أم��ام ما يحدث ..
ومل��ن ن ّوجه �إ�صبع االت��ه��ام ،وكيف لنا �أن
ن�ساهم يف وقف ما يحدث وما الذي نحتاج
�إليه حق ًا يف هذا املو�ضوع  ..ف�شرطة عمان
ال�سلطانية مل ت�أل جهد ًا يف هذا اجلانب
بل �أ�صبح الواقع املروري من �أوليات العمل
ال�شرطي ملا ي�شهده هذا الواقع من معاناة
جمتمعية كبرية  ..ولكن هل نحن بحاجة
�إىل الإج��راء فقط وهل نحن بحاجة �إىل
امل�ؤ�س�سة املعنية فقط  ..وهل نحن بريئون
متام ًا مما يحدث ..؟ �أ�سئلة كثرية ندرك
�إجابتها وندرك مايجب �أن يتم فعله  ..نحن
بحاجة ما�سة لأن ن�ضع �أيدينا على اجلرح
وعلى �أ�سباب اجلرح ،بحاجة لأن نعرتف

بيننا وبني �أنف�سنا ب���أن هناك م�شكلة يف
�أنف�سنا ولي�س يف الغري  ..فنحن بحاجة �أن
نعرف ماذا نحن نفعل وماذا فعلنا لن�صل
�إىل هذه النتيجة  ..وكيف نحن كمربني
يف تعاملنا مع م�شكلة ممتدة ما مل يتم
ال�سيطرة عليها من الآن  ..نحن بحاجة
�إذن �إىل تغيري مفاهيمنا و�إىل اكت�ساب
ثقافة مرورية مكثفة ،فالثقافة املرورية
من الأمور املهمة جد ًا ،فمعظم امل�شكالت
املرورية واحلوادث التي حتدث والتي ينتج
عنها ارتفاع ن�سبة الوفيات خ�صو�ص ًا بني
فئة ال�شباب ب�سبب نق�ص الوعي لديهم
وه��م ال��ذي��ن دف��ع��وا حياتهم ثمن للجهل
والطي�ش والغرور �أحيان ًا ،على اعتبار �أن
ال�سيارة لي�ست �سوى �أداة جيدة للمغامرة،
دفعوا حياتهم ثمن ًا لتجربة كانوا يعي�شونها
كلعبة �صغرية على �شا�شة احلا�سوب ،فلم
ي�ستوعبوا متام ًا �أبعاد اللعبة وال �إىل �أين
ت�أخذهم ؟ حتى كربت احلكاية و�أ�صبحت
اللعبة موت ًا حقيقي ًا ي�أخذهم بال عودة.
ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة �إىل حملة
توعية قادرة على غر�س مفاهيم الثقافة
املرورية ،فلي�س كافي ًا �أبد ًا �أن يكون املوت
واع��ظ�� ًا يف مثل ه��ذه احل��ال��ة  ،وبحاجة
لأن يكون التثقيف قبل ح��دوث الكارثة
بحاجة لأن نتكاتف مع ًا م��ن �أج��ل وطن
ب�شوارع خالية من احلوادث ..وذلك هدف
لي�س بامل�ستحيل  ..مل ت���أل �شرطة عمان
ال�سلطانية جهد ًا يف هذا املجال فيما يتعلق
بالتوعية والتثقيف حول ما يتعلق بال�سالمة
املرورية  ،لكننا نبقى بحاجة �إىل �أن تكون
الأيادي كلها مع ًا  ..فيد واحدة ال ت�صفق،
ويد واحدة ال تفعل �شيئ ًا مهما حاولت ..
فكل الأعمال املجتمعية ال تبقى اخت�صا�ص
جهة واحدة  ،ففي مثل هذا الأمر ال �أعتقد
�أن امل�شكلة تبد�أ منذ حلظة ح�صولك على
رخ�صة القيادة فقط لأن امل�شكلة موجودة
م��ن ق��ب��ل ل��دي��ك وه���ي ال��ف��ك��رة املت�أ�صلة
ب��داخ��ل��ك ومل َ
ت�شف منها حتى الآن ..
امل�شكلة فيما حتمله �أنت من روا�سب قدمية
جتاه �سيارتك والتعامل مع هذه الآلة التي
هي يف الأ�سا�س �أداة نقل ولي�ست لأغرا�ض
�أخ���رى ،ك��ث�ير م��ن احل���وادث حت��دث دون

البحث يف املت�سبب احلقيقي لها ،بحيث
تبد�أ التف�سريات والت�أويالت والتحليالت
لذلك ،بع�ضهم يجعل امل�شكلة يف ال�شارع
والبع�ض يجعلها يف ال�سيارة ذاتها والبع�ض
يجعلها يف رج��ل ال�شرطة ال��ذي مل يكن
م��وج��ود ًا م��ع ال�سائق لتنبيهه وبع�ضهم
ي���راه يف نق�ص ال��ت��وع��ي��ة ،واحلقيقة �أن
امل�شكلة لي�ست يف كل هذا وذاك ،امل�شكلة
يف ال�سائق نف�سه فهو امل�����س���ؤول ع��ن كل
مايحدث ،ومهما تعددت الأ�سباب امل�ؤدية
ل��ل��ح��وادث لكنها كلها متعلقة بال�سائق
ومتعلقة يف تلك العالقة بينه وبني �سيارته،
امل�شكلة التي نعانيها بدايتها لعبة �صغرية
على �شا�شة ّ
م�سطحة ،لعبة �سباق �سيارات،
�أو ما ت�سمى لعبة امل��وت ..ي�ستمتع الكثري
م��ن �أطفالنا بلعبها ون��ح��ن ن�صفق لهم
ونبارك لهم لعبة املوت وك�أننا نهيئهم ملا
�سيكونون عليه ومع ذلك نبد�أ يف ال�صراخ
بعدها �أن ال�شرطة مل تقم بدورها كام ًال
يف جمال التوعية والتنبيه واحلقيقة �أننا
مل نقم بالدور كام ًال وكما يجب �سواء كنا
�أفراد ًا �أو جماعات �أو م�ؤ�س�سات حكومية،
�أو حتى ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،مل نكن �آب��اء
�صاحلني مبا يكفي لأن نحمي �أبناءنا من
�شبح موت ي�أتي يف حادث مروري امل�شكلة
فينا ن��ح��ن ك�سائقني مل ن��ع ِ��ى ال��درو���س
امل�ستفادة من جتارب الآخرين ومل ننظر
للأمر �سوى �أن��ه �إح�صائية قد تنق�ص �أو
تزيد ،ولكن لو تخيلنا ب�أننا يوم ًا �سنكون
�أح��د ارق��ام ه��ذه الإح�صائية و�أن��ن��ا رمبا
�سنكون ال�ضحية التالية ،لتوقفنا قلي ًال
لأدرك���ن���ا ح��ج��م امل�����س���ؤول��ي��ة ع��ل��ى عاتقنا
جتاه هذا الأمر فلو انتبهنا لرتبية �أبنائنا
الرتبية ال�صحيحة متوقعني نتائج هذه
الرتبية على ت�صرفاتهم و�سلوكهم حينما
يكربون لكانت النتائج خمتلفة متام ًا عما
هي عليه اليوم  ،بحاجة ما�سة لأن نراقب
�أبناءنا ،ونعلمهم ال�سلوك ال�صحيح ...
يد واحدة لن ت�صفق �أبد ًا ولن تفعل �شيء
ذا قيمة  ..لن�ضع �أيدينا يف �أيدي بع�ضنا
ونتكاتف لنرتجم ( نعم للحد من حوادث
امل���رور ) ك��واق��ع قابل للتطبيق،واقع من
املمكن االعتماد عليه من �أج��ل م�صلحة
الفرد واملجتمع ويف النهاية كلنا م�س�ؤول
عما يحدث وكلنا مطالبون ب�أن نكون جزء ًا
من احلل ولي�س جزء ًا من امل�شكلة فقط.
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فـــي تأصيـل
ثقـافـة الوقـــاية
ت�شكّل الوقاية �أحد مبادئ العمل ال�شرطي،
ومن �أهم اال�سرتاتيجيات يف عملية التوعية
الأمنية ،كونها ُتعنى ب�إيجاد �أدوات و�آليات
ومنهجيات عمل اح�ترازي��ة م��ن ال��وق��وع يف
يجرمه القانون �أو ال�شرع ،والتي
الفعل الذي ّ
تتم ب�صورة منظمة ومق�صودة وتنفذ وفق
خطوات حمددة وا�سرتاتيجيات عمل مقننه.
الدكتور /رجب بن علي العوي�سي

وزارة الرتبية والتعليم
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وبالتايل فهي �أداة رئي�سية لعمل �أجهزة
الأم��ن عامة وجهاز ال�شرطة خا�صة ،وقد
�أثبتت التطورات املعا�صرة يف كل جماالت
العمل الأمني احلاجة �إىل تعزيز هذا الدور
وب��ن��اء �أر���ض��ي��ات عمل وا���ض��ح��ة ت��ق��وم على
�أ�سا�سها جوانب التوعية والتثقيف الأمني،
وتعزيز ثقافة الوقاية القائمة على ال�شعور
ب�أهمية هذا املبد�أ يف حياة الفرد.

�إن دور جهاز ال�شرطة يف حتقيق مهامه يرتبط بعملني
�أ�سا�سيني هما :الدور الوقائي ،والدور ال�ضبطي .فالدور
الوقائي مبا ميثله من اتخاذ خطوات ا�ستباقية جادة
للحيلولة دون وقوع الفرد يف امل�شكلة �أو اجلرم ومنعه من
ارتكاب اجلرمية مهما كان نوعها ،والدور ال�ضبطي الذي
يرتبط بالعقوبات التي تنفذ على مرتكب اجلرم نف�سه
والتي ت�شكل رادع��ا له ولغريه وفق ما ي ّقره القانون مبا

يتنا�سب وحجم اجلرم ونوعه ،حتقيق ًا للأمن االجتماعي و�سعيا نحو بلوغ درجاته العليا يف املجتمع ومبا ي�سهم يف ا�ستقرار
حياة النا�س وت�أمني حتقق برامج التنمية الوطنية وازدهارها ،وقد ورد يف �آلية عمل جهاز �شرطة عمان ال�سلطانية يف حتقيق
الأهداف واملهام الإ�شارة �إىل ذلك «من �أجل و�ضع كل ذلك مو�ضع التنفيذ تقوم �شرطة عمان ال�سلطانية بتنمية وت�أهيل
املوارد الب�شرية املنت�سبة �إليها ،وو�ضع اخلطط الأمنية املختلفة للوقاية من اجلرمية وحتفيز الر�أي العام ملنع اجلرمية من
خالل برامج التوعية �إىل جانب ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة وتطوير العمل الإداري والتو�سع يف �إن�شاء املرافق اخلدمية
والعمل على تقوية �أوا�صر التعاون والثقة املتبادلة مع اجلمهور والقيام بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات احلكومية والأهلية
املختلفة» ( ،)http://www.rop.gov.omوبالتايل ف�إن هذه الآلية امل�شار �إليها يف عمل جهاز ال�شرطة امنا ت�ضع يف ركيزتها
جانب الوقاية كمنطلق رئي�سي ملنع اجلرمية ،وحتفيز الر�أي العام �إمنا ي�ؤطر جلانب الوقاية ويغر�س ال�سلوك الإيجابي ،كما
�أن برامج التوعية والتثقيف ال�شرطي ما هي �إال مرحلة تهيئة و�إعداد للفرد لتح ّمل م�س�ؤوليته ،وعندما تتكامل هذه اجلهود
وتن�سجم مع بع�ضها تولد بال �شك جانب الثقة وتعزز من ال�سعي امل�شرتك نحو بلوغ املهام والو�صول �إىل الغايات الأ�سا�سية،
وهي حماية الإن�سان واملحافظة على كيانه ،وبناء �إرادت��ه يف التعاطي مع الق�ضايا الأمنية اليومية التي يعي�شها بعامله
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ويعاي�شها يف واقعه كاملرور واجلرمية وحقوق الإن�سان
واحلق العام وااللتزام والنظام والقانون وغريها،
وينطلق مقالنا هذا يف طرحة للمو�ضوع من الدور
الوقائي لأج��ه��زة الأم��ن عامة وجهاز ال�شرطة خا�صة
على �ضوء طبيعة املهام التي تقوم بها وحجم وت�شعب
امل�س�ؤوليات التي متار�سها ،والفئات التي تتعاطى معها
وت�ستهدفها يف املجتمع ،وما يتوفر لدى هذا اجلهاز من
�إح�صاءات وم�ؤ�شرات ر�صد وتقييم عام لل�سلوك الأمني
باملجتمع وحتليل دقيق للحالة الأمنية ال�سائدة ،فامل�ؤ�س�سة
الأمنية ال�شرطية خري من ميتلك القدرة واال�ستعداد يف
ت�شخي�ص واق��ع ال�سلوك الأمني باملجتمع كون القانون
مينحها القيام بهذه املهمة ،وملا متتلكه من قدرة على و�ضع
حلول بديله للمعاجلة املتدرجة والفورية وتقدير حجم
العمل املتوقع واجلهد املطلوب يف ظل طبيعة امل�شكلة،
وبالتايل ف�إن من املتوقع �أن يكون لها دور مهم يف التثقيف
والتوعيه التي توجه للمجتمع �سواء كان ذلك ب�شكل مبا�شر
من خالل حمالت التوعية املبا�شرة والزيارات واللقاءات
التي تتم مل�ؤ�س�سات التن�شئة وحما�ضن الرتبية� ،أو من
خالل العمل على توظيف التقنية والربامج الإلكرتونية
وو�سائل االت�صال املختلفة و�شبكات التوا�صل االجتماعي
يف متكني هذه امل�صادر من القيام ب�أدورارها خري قيام،
ومتكن امل�ستهدفني من التفاعل معها وت�أثرهم بخطابها،
�أو من خالل ال�شراكات والتن�سيق وجماالت التعاون التي
تقوم بها الأجهزه الأمنية مع مراكز البحوث وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة التي تعمل يف جانب التوعية والتثقيف
وال��درا���س��ات والبحوث وال��ت��دري��ب والتطوير .والتحول
املتوقع من ه��ذه الربامج الوقائية من دائ��رة التعريف
ودع��م الفرد باملعلومات وامل��ع��ارف �إىل دور الت�أثري يف
�سلوكه والتغيري يف قناعاته وتعديل ال�سلبي منها والأخذ
بيده نحو تل ّم�س الأف�ضل و�سلوك الأقوم  ،وهو ما ي�ستدعي
فقه الفرد مباهة الوقاية وغاياتها وطرقها وكيفيتها
ويدرك �أهميتها يف حياته بحيث ت�شكل حاجزا مانعا له
42
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من ارتكاب اخلط�أ �أو الوقوع يف اجلرم �أو التعدي على
القانون وانتهاك احلق العام �أو كل ما من �ش�أنه الت�أثري
على الأمن العام وحياة النا�س ،و�أهمية �أن ت�سهم جهود
التوعية الإعالمية والتوا�صلية الأمنية يف توليد قناعات
و�أفكار �إيجابية لدى الفرد حول �أهمية اجلهود التي تبذل
من �أجله فيتعاطى معها مبزيد من احلر�ص وامل�س�ؤولية
�إىل �أن تتحول �إىل ثقافة فردية و�شعور من اجلميع ب�أهمية
�إدراك ذل��ك .وعليه ف���إن ت�أكيد دور الوقاية كمنطلق
ا�سرتاتيجي للعمل ال�شرطي ي�أتي معزز ًا للدور الذي يقوم
به جهاز ال�شرطة والذي حدده قانون ال�شرطة يف الدور
الإداري والدور الق�ضائي والدور االجتماعي الإن�ساين،
وهي جميعها �أدوار تتطلب جانب املعاجلة اال�ستباقية
القبلية القائمة على الت�أهيل والإعداد والتدريب والتهيئة
وال��ب��ن��اء ال��ذات��ي للفرد وفهم م�س�ؤولياته ،ون�شر هذه

الثقافة لت�شمل املجتمع كله بكل فئاته و�إ�شراكه فى حتمل
م�س�ؤولياته و�أن الأم��ن لي�س فقط �سلوك رجل الأم��ن بل
هو �سلوك جمتمعي يعمل اجلميع على بلوغه وحتقيقه يف
ظل مهمته يف احلياة ووجوده يف املجتمع وعندما يتحقق
هذا االن�سجام والتكامل بني املجتمع وم�ؤ�س�سات الأمن
ف�إن حاجز الرهبة واخلوف النف�سي لدى املواطنني فى
التعامل معها �سوف يزول فيتعزز جانب الثقة وال�سعي
نحو تقم�ص مهام عنا�صر الأمن يف ال�سلوك واملمار�سة
واحلر�ص واالن�ضباط.
وعليه ف���إن مبد�أ «الوقاية خري من ال��ع�لاج» ّ
ي�شكل
اليوم مبثابة املرتكز لعمل م�ؤ�س�سات الأم��ن يف قيامها
بدورها الوقائي يف املجتمع ،فالتحديات التي يواجهها
العمل ال�شرطي كما �أ�شرنا وات�ساع نطاقه وت�شعب مهامه

وتطور �أدواره كان �إيذانا بتطور الفكر ال�شرطي وتنوع
البدائل التي ميتلكها والآليات التي ت�ستجيب ملتطلبات
ه��ذا ال���دور ،وال��ت��ي ب�لا �شك ت�شكل ال��داع��م للم�ؤ�س�سة
ال�شرطية وللقرار امل�ؤ�س�سي ال�شرطي يف التعاطي مع
�أح��داث املجتمع واملتغريات التي باتت تفر�ض وجودها
يف واقع جمتمعنا،وتبع هذا التحول انت�شار العديد من
الدرا�سات والبحوث وامل�ؤلفات التي حتاول تناول الدور
املتجدد جلهاز ال�شرطة وتلقي ال�ضوء على نوع الو�سائل
والأدوات واال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها يف التعامل
مع امل�شكالت الأمنية والأ�ساليب الوقائية التي ت�شكل
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من عمله يف التعامل مع ق�ضايا ال�شباب
كاملخدرات واملرور وجنوح الأحداث واجلرائم الإلكرتونية
والعنف �أو يف التعامل مع نتائج بع�ض الثقافات والأفكار
والقناعات والتي متار�س من قبل البع�ض ب�شكل فردي
�أو جماعي كاملظاهرات واملمار�سات التي حت�صل يف
التعبري عن املنا�سبات الوطنية �أو االجنازات الريا�ضية
وغريها ،ولذلك كان من املهم �أن يتحول االهتمام �إىل
تبني بعد ًا �آخر يف العمل ال�شرطي وهو الأمنوذج العملي
القائم على منهج «ثقافة الوقاية» ،عبرّ عنه جهاز �شرطة
عمان ال�سلطانية ،ب�أن يتناول يف �شعاراته الر�سمية مبادئ
قيمية جمتمعية ت�ؤ�صل لثقافة الوعي مثل «كلنا �شرطة»،
«ال�شرطة يف خدمة املجتمع»« ،معا من �أج��ل احلد من
احل����وادث» «وب��ال��ت��ايل �أ���ص��ب��ح احل��دي��ث ال��ي��وم ع��ن دور
ال�شرطة املجتمعية ك�أمنوذج وقائي يف مواجهة التحديات
والتعامل م��ع املتغريات املاثلة يف واق��ع حياة املجتمع
و�أفراده  .واعتماد �سيا�سة وقائية فعالة تت�ضمن االعرتاف
بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملجتمعية واتخاذ �إجراءات لتقليل
الفر�ص �أمام انتهاك �سيادة القانون والنظام �أو التعدي
على احلق مما يعني هذا االندماج احلا�صل بني الأمن
واملجتمع واحلياة ،و�أن ق�ضايا الأم��ن ال ُتعالج يف نطاق
�أمني بحت بل يف �إط��ار جمتمعي تتكاتف فيه جهود كل
م�ؤ�س�سات التن�شئة وحما�ضن الرتبية والأ�سرة واملدر�سة
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وامل�سجد و�أولياء الأمور  ،لي�صبح منهج الوقاية هو ّ
املر�شح
لأن مي�سك زمام القيادة يف �أي خطة �أو برنامج �أو توجه
وعليه ف�إن ما �أ�شرنا �إليه �سابقا ي�ستدعي جمموعة من
الآليات ومنهجيات العمل التي ميكن من خاللها ت�أ�صيل
ثقافة الوقاية يف املجتمع ومنها:
• تعزيز دور الر�سالة الإع�لام��ي��ة الأم��ن��ي��ة جلهاز
ال�شرطة ب�شكل يتفاعل مع كل املعطيات الوطنية
والعاملية ،على �أن تعتمد مبد�أ االبتكارية واالحرتافية
يف �صياغة اخل��ط��اب الأم��ن��ي و�إي�����ص��ال��ه ل�شرائح
املجتمع م��ع مايرتبط ب��ه م��ن ن��واح��ي ف�سيولوجية
ونف�سية وتغيري للقناعات وب��ن��اء ال���ذات و�صناعة
القدوات وخلق مناذج م�ضيئة� ،أي �أن تتحول الر�سالة
الإع�لام��ي��ة الأم��ن��ي��ة م��ن مرحلة تعريف اجلمهور
باملفاهيم واحلقائق واملعارف �إىل الت�أثري يف ال�سلوك
والفكر مع �أه ــمية �أن تعك�س الر�سالة الإعالمية
الأمنية يف ك��ل �أعمالها من��اذج عملية وت�ستهدي
بحاالت جمتمعية م�ضيئة.
•اال�ستمرار وفق منهجية حمددة بتقدمي مناذج عمل
وبرامج وم�شاريع ت�ستهدف طلبة املدار�س وبرامج
تدريبية متخ�ص�صة للأ�سر وغريها تتناول معاجلة
�أن���واع اجل��ن��وح املختلفة كالتخريب واالع��ت��داءات
وال�سرقة وا�ستخدام �أجهزة ال�سالمة والإ�سعافات
الأولية املختلفة ،و�أن ت�ستثمر اجلهود احلالية جلهاز
ال�شرطة وم��ا ميكن �أن يقدمه برنامج ال�شرطي
ال�صغري ب��امل��دار���س �أو ف��رق الك�شافة واملر�شدات
واجل��وال��ه يف اجلامعات م��ن توظيف لهذا الكادر
الب�شري يف �صياغة من��اذج عمليه ومتكينها من
م�ساندة جهاز ال�شرطة يف دور التوعية والتوجيه
للأقران ،وبناء الثقة وتعزيز احلوار والتوا�صل وبناء
م�ستويات عليا من الرقي يف التعامل مع القائمني
ٍ
على حماية املجتمع ورعاية النا�س .
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•ي�ش ّكل معر�ض ال�سالمة املرورية الذي تقيمه �شرطة
عمان ال�سلطانية كل عام فر�صة لتعزيز الوقاية غري
املبا�شرة وتر�سيخ قيمتها يف نفو�س النا�شئة ،وهو
مظهر ح�ضاري راقٍ يف تعويد النا�شئة على مبد�أ
االلتزام وثقافة الوقاية وال�سلوك ال�سليم الذي عليهم
تبنيه يف حياتهم العملية والأ�سرية وم�س�ؤوليتهم
يف التعامل م��ع ق�ضايا ال�سري وال��ط��رق والقيادة،
وبالتايل يجب �أن ي�ستثمر على كافة الأ�صعده و�أن
ُتكر�س اجلهود من �أجل ا�ستفادة النا�شئة منه على
�أو�سع نطاق ،مع �إتاحة الفر�صة الأكرب لهم يف �إدارة
�أن�شطته وحماورة مرتاديه .
• العمل على �إجراء متابعة دورية وتقييم م�ستمر لكل
اجلهود التثقيقية والتوعوية التي يقوم بها جهاز
ال�شرطة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
و�شراكاته مع القطاع اخلا�ص ،والتي ت�ستهدف تعزيز
جانب الوعي بق�ضايا خمتلفة كال�سالمة املرورية
واجلرمية واجلنوح وغريها ،ور�صد دوري لنتائجها
و�آليات تطبيقها وم�ستوى ت�أثريها وانعكا�سها على
حالة الأم��ن يف املجتمع ،مع الت�أكيد على �أن واقع
التحول يف دور ج ـ ــهاز ال�شرطة ي�ستدعي بناء
�شراكات �أكرب و�أو�سع مع م�ؤ�س�سات وطنية ودولية
متخ�ص�صة يف رفد منظومة الوعي االجتماعي مبا
حتتاجه يف ظل قيـ ـ ـ ـ ــا�س طبيعة احلالة الأمنية
وم�ؤ�شراتها يف املجتمع.
• �أهمية التفكري يف تبني مراكز متخ�ص�صة للتوجيه
والوقاية والرقابة تعني بالتعامل مع كل الق�ضايا
والأحداث املتعلقة بالن�ش�أ خا�صة �أو ال�شباب ،خا�ص ًة
تلك اجلنح واملخالفات الب�سيطة التي ال ت�ستدعي
اللجوء �إىل مراكز ال�شرطة ،بحيث ت�ستهدف تقدمي
الإر���ش��ادات والدعم االجتماعي والنف�سي ،وتقدمي
املعلومات الوقائية والقانونية لهم ،ي�ستدعي هذا

الأم����ر �أي�����ض��ا ت��ن��وع اخت�صا�صات ه��ذه
امل��راك��ز وان��ت�����ش��اره��ا يف ك��ل حمافظات
ال�سلطنة بناء على درا�سات وم�ؤ�شرات
ال��واق��ع وت��ع��زي��زه��ا ب��ال��ك��وادر الب�شرية
املتخ�ص�صة ال��ت��ي ميكنها التعامل مع
اجلوانب النف�سية والف�سيولوجية وتفهم
منطلق التحوالت العمرية للفرد ،بحيث
ت�شكل مب��ث��اب��ة حم��ط��ات ل��ب��ن��اء ال���ذات
وت�صحيح امل�سار واملراجعه يف جو تعليمي
تثقيفي ح��واري مهني �أ�سري ي�شعر فيه
الفرد ب�أنها �أ�ضافت جديدا حلياته.
•�إن ت��رك��ي��ز ح��م�لات ال��ت��وع��ي��ة الأم��ن��ي��ة
مبختلف جماالتها على �إع��ط��اء جانب
الوقاية والتوعية بها وغر�سها يف ذات
الفرد �أهمية كبرية ،مع ما يتطلبه الأمر
من تبني �أ�ساليب التوعية االلكرتونية
والر�سائل الن�صية وو�سائط التوا�صل
االجتماعي من حيث ت�صميم ا�ستمارات
م��ت��اب��ع��ة وا���س��ت��ط�لاع��ات ر�أي وزي����ارات
ل��ل��م��دار���س والأ����س���ر ودرا�����س����ات ح��ال��ة
والدرا�سات التتبعية وبحوث العمليات
ب���ه���دف ر����ص���د ن��ت��ائ��ج ه����ذه احل��م�لات
والربامج من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على ال�سلوك
املجتمعي العام.
و�أخريا ف�إن الكثري ال يعترب مما �أ�شرنا �إليه
عن �شرطة عمان ال�سلطانية ،ولكن نتفق جميعا
ب���أن التحوالت املعا�صرة يف احلالة العمانية
ت�ستـ ـ ــدعي الرتكيز على منهج الوقـ ـ ـ ــاية ب�شكل
�أك�بر و�أن ت�صل الر�سالة الأمنية لكل فئات
املجتمع ،بحيث تتلقاها بكل قناعة ورغبة.
دكتوراة فل�سفة يف الرتبية  -تخ�ص�ص �إدارة وتخطيط
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( من أرشيف البحث الجنائي الفني )

فرامل السيارة  . .سالح الجريمة
نظرا للتطور
تتزايد �صعوبة التحقيق��ات اجلنائية يوم ًا بعد يوم ً
ال�سري��ع يف �أ�سالي��ب ارتكاب اجلرمية و�إخف��اء معاملها ،ومل تعد مهمة
التعرف عل��ى �أ�سلوب ارت��كاب اجلرمية
�ضاب��ط البح��ث اجلنائي ه��ي
ّ
ملالحق��ة املتهم�ين بارتكاب مثل هذا النوع م��ن اجلرائم فقط بل بد�أ
يعتم��د على التق��دم العلمي املتط��ور للعل��وم الطبيعي��ة والكيميائية
والتطبيقي��ة يف خو���ض معركة مكافح��ة اجلرمية وك�ش��ف غمو�ضها
مت�سلح ًا باخلربات العلمية يف كافة امليادين .
�إ�ست�شاري فني جنائي/
بنداري بن �أحمد البنداري
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(انح��راف �شدي��د لل�سي��ارة �أثن��اء �سريه��ا بالطري��ق الع��ام ث��م
تدهوره��ا ..و�س��ارع كل من �شاهد ال�سيارة يف ه��ذه اللحظات املتوالية
ملحاول��ة �إنقاذ من فيه��ا ولكن الق��در كان �أ�سرع وتوفى قائ��د ال�سيارة
و�أ�صيب��ت زوجته و�أوالده الثالثة ب�إ�صاب��ات كبرية ونقل اجلميع �إىل
امل�ست�شفى و ُتويف �أحد الأبناء عقب و�صوله للم�ست�شفى)

للوهل���ة الأوىل يك ّي���ف احل���ادث على �أنه ح���ادث �سري
وقع ل�سبب �أو لآخر ،ولك���ن العناية الإلهية �أنقذت الزوجة
لت���ديل ب�أقوالها بعد عدة �أي���ام ق�ضتها يف العناية املركزة
بامل�ست�شفى ت�صارع املوت 0
«ق���ررت �أنه���ا وزوجه���ا و�أوالدهم���ا الثالث���ة ا�ستقل���وا
ال�سي���ارة م���ن الفي�ل�ا ـ �سكنه���م ـ وبعد م�س�ي�رة  20دقيقة
تقريب��� ًا فوجئت بحالة غريبة بال�سي���ارة ،و�أخربها زوجها
(املتوف���ى) �أن���ه ال ي�ستطيع ال�سيطرة عل���ى ال�سيارة لعطل
بجه���از الفرام���ل وقد حاول م���را ًرا �أن ُيوق���ف ال�سيارة �أو
ُيقل���ل م���ن �سرعته���ا ولكن دون ج���دوى ،ث���م يف حلظات
انحرف���ت ال�سيارة �إىل ميني الطريق ثم تدهورت وانقلبت
وال تعل���م ما ح���دث بعد ذلك �إىل �أن �أفاق���ت من غيبوبتها
بامل�ست�شف���ى ،و�أ�ضاف���ت يف �أقواله���ا �أن ال�سي���ارة جدي���دة
مي����ض على �شرائها �سوى �أ�سبوع�ي�ن فقط «وبعد هذه
ومل ِ
الأق���وال الت���ي وردت يف التحقي���ق املبدئي ق���ررت النيابة
العامة (االدعاء العام) انت���داب املخترب اجلنائي ملعاينة
مكان احلادث وال�سيارة لتحديد  :ـ
•�أ�سباب تدهور وانقالب ال�سيارة ...؟
•هل ت�سببت �سيارة �أخرى يف وقوع احلادث ؟
•هل هناك خط�أ من ال�سائق ( الزوج املتوفى ) ؟
•هل يوجد عيب فني يف ال�سيارة ؟
وهل .....وهل  ....وهل  ....؟؟؟

�أ�سئلة وا�ستف�سارات كث�ي�رة حتتاج �إىل �إجابات علمية
فنية مبنية على �أدلة مادية لتحديد �أ�سباب وقوع احلادث
والذي يرتتب عليها الكثري من الإجراءات القانونية.
مت االطالع على ملف الق�ضية ومناق�شة كل من �شاهد
ال�سي���ارة قبل و�أثناء احلادث وكل من �س���ارع لإنقاذ ونقل
امل�صاب�ي�ن ومناق�ش���ة كل م���ن ا�ش�ت�رك يف معاين���ة مكان
احلادث وال�سيارة من ق�سم ال�شرطة ،كما مت االطالع على
ال�صورالفوتوغرافية والر�سم التخطيطي ملكان احلادث.
وبع��د ذلك قمن��ا ب�إج��راء املعاينة الفني��ة والتي ات�ضح

منها الأتي :ــ

�أوال  :معاينة مكان احلادث
•احل���ادث وقع يف الطريق الع���ام املكون من اجتاهني
كل اجتاه مكون من ثالثة م�سارات لل�سري ( حارات)
وقد ت ّبني �أن ال�سيارة قد انحرفت من امل�سارالأو�سط
�إىل امل�سار الأول (ال�سرعة البطيئة) ،ثم اجتهت �إىل
ميني الطريق حيث ا�ستقرت بعد التدهور واالنقالب
عل���ى م�ساف���ة  30م�ت�را تقريب���ا بع���د �أن ا�صطدمت
بالأ�شجار املزروعة على ميني الطريق.
•تبني وجود بقع من زيوت على امل�سار الأو�سـط للطريق
ث���م اجتهت البقع ب�إنحراف �إىل امل�سار الأول ،ثم �إىل
مو�ض���ع ا�ص�ستق���رار ال�سيارة على مي�ي�ن الطريق ،مت
رفع بع�ض ع ّينات من البقع الزيتية .
•مل نالح���ظ عل���ى الطريق خا�ص���ة يف مو�ض���ع م�سار
ال�سي���ارة قب���ل احل���ادث �أو بع���د انحرافه���ا ( والذي
ح���دده ت�ساق���ط البق���ع الزيتية) مل نالح���ظ �أية �آثار
ال�ستخدام الفرامل .
•تبني وجود بع�ض من حطام ال�سيارة يف م�سار التدهور
واال�ستقرار بعد احلادث ( مت رفع هذا احلطام ).
وبعد معاينة مكان احلادث انتقلنا �إىل املكان الذي كانت
توجد به ال�سيارة قبل احلادث وقد تبني الآتي  :ــ

•ال�سي���ارة كان���ت متوقفة بج���وار جراج في�ل�ا املتوفى
و�أ�سرت���ه مما �س ّهل الو�صول �إليها ،وقد الحظنا وجود
بقع زيتي���ة على الأر�ض يف املو�ض���ع الذي كانت تقف
في���ه ال�سيارة مع تناثر بقع طفيفة على الأر�ض حتدد
م�سارها عند حتركها من مو�ضع توقفها وتتناثرالبقع
عل���ى �أر�ض الطري���ق الذي �سلكت���ه  (.مت رفع ع ّينات
من البقع الزيتية)

ثانيا  :معاينة ال�سيارة

مبعاينة ال�سيارة ب�ساحة حجز ال�سيارات ات�ضح الآتي:ــ

•ال�سيارة ماركة � ..صالون لونها �أبي�ض� ،سنة ال�صنع
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 ( ..نف����س �سن���ة وقوع احلادث ) ،ناق���ل احلركة �آيل
(�أتوماتيك���ي) وعلى الو�ضع ( ،)Dمفت���اح الت�شغيل
يف مو�ضع���ه ،ذراع فرمل���ة اليد مرف���وع لأعلى ،عداد
ال�سرعة متوقف وي�شري �إىل الرقم  1250كيلومرت ...
•بال�سي���ارة تلفيات كثرية من اخلارج ويعلق بها �أتربة
و�شوائب ونباتات (من مو�ضع التدهور واال�ستقرار).
•مل نالح���ظ باجلوانب املختلفة لل�سي���ارة �أي مظاهر
ت�شري �إىل تعر�ضها حلادث �صدم من �سيارة �أخرى .
•برفع ال�سيارة وفح�ص �أجزائه���ا امليكانيكية وخا�صة
املتعلقة بالفرامل ،تبني الآتي  :ـ
1 .1خرط���وم (ه���وز) زيت الفرام���ل اخللف���ي «
 »TUBEطول���ه � 44س���م وقط���ره  10مم ،واخلرط���وم
يحيط ب�أنبوب داخلي من البال�ستك ،وينتهي كل من
طريف اخلرط���وم « »FIXED JOINTويت�ص���ل باملا�سورة
الرئي�سية م���ن جهة وباملا�سورة املثبتة على «الكورونة
«املت�صل���ة بالإطاري���ن اخللفيني لل�سي���ارة من اجلهة
الأخ���رى  ..وق���د تب�ي�ن �أن اخلرط���وم م���رن (ل�ي�ن)
ليتحم���ل االنثناءات الت���ي حتدث �أثن���اء (املطبات)
التي تتعر�ض لها ال�سيارة �أثناء ال�سري.
VACUM

2 .2الحظنا وجود قطوع بج�سم اخلرطوم يف عدة موا�ضع
خمتلفة هذا ،الحظنا وجود بقايا من الزيوت بخزان
زيت الفرامل (مت رفع عينة منه).
ثالثا:
بفح�ص خرطوم زي���ت الفرامل مل نالحظ به �أية ت�آكالت
�أو ت�شقق���ات بالطبقة اخلارجي���ة �أو الداخلية  ،والتي تنتج
ع���ادة عن اال�ستعمال الع���ادي لل�سي���ارة �أو لت�أثري العوامل
الطبيعي���ة (ال ِقدم) مما يدل على �أنه بحالة جيدة و�أن ما
ب���ه من قطوع يف موا�ضع خمتلفة لي����س نتيجة لال�ستعمال
العادي لل�سيارة وخا�صة �أنها جديدة .
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رابعا :
ب�إجراء الفحو�ص الطبيعية واملجهرية مبوا�ضع القطوع
بخرطوم زيت الفرامل ات�ضح الآتي  :ــ

1 .1وج���ود عدة �آث���ار ملح���اوالت قطع غري كام���ل بج�سم
اخلرط���وم يف موا�ضع خمتلفة وذل���ك با�ستخدام �آلة
قاطعة.
ُ 2 .2لوح���ظ باخلرطوم وجود قط َع�ي�ن متقاربني للمو�ضع
املج���اور لأح���د ( لواك�ي�ر) الرب���ط �أحدهم���ا قط���ع
م�ستعر�ض والآخر قطع طويل  ،وتبني �أن القطعني قد
متا بطريقة غري منتظمة �أدي���ا �إىل قطعني بالأنبوب
الداخلي (،ومن الفح�ص الفني لهذه القطوع تبني
�أنه قد ا�ستخدم يف �إحداثها �آلة قاطعة) .
خام�س ًا :
�أثب���ت ق�س���م الفحو����ص الكيمائي���ة �أن عي ّن���ات الزي���وت
املرفوعة من الطريق الذي وقع به احلادث  ،ومن املو�ضع
ال���ذي كانت تق���ف به ال�سيارة (بج���راج ) الفيال ،ـ �أثبت ـ
�أنه���ا عينات من زيت فرامل ال�سيارات  ،و�أن هذه العينات
تتماث���ل يف املكون���ات والن�سب م���ع عينة رفعت م���ن بقايا
خزان زيت الفرامل لل�سيارة .
يت�ض���ح مم���ا �سبق �أن القط���وع يف خرطوم زي���ت الفرامل
(الباك���م) كانت متعم���دة ،وقد �أحدثت ب�آل���ة قاطعة مما
�أدى �إىل تفري���غ جزء م���ن زيت الفرام���ل (الباكم) �أثناء
وقوفه���ا باجلراح ،ثم البقية الباقي���ة �أثناء قيادة ال�سيارة
مما نتج عنه عدم �سيطرة ال�سائق ( الزوج ) املتوفى على
ال�سي���ارة واندفاعها وتدهوره���ا �إىل �أن ا�ستقرت باملو�ضع
الذي وجدت به بعد احلادث .
مت �إخط���ار جلنة التحقي���ق والنيابة العامة به���ذه النتائج
الفني���ة وتغ�ي�ر التكيي���ف القان���وين للق�ضية :ب���دال من �أن
احل���ادث ق�ضاء وق���در� ،إىل �أن الواقعة قت���ل عمد (للأب
وابنه) وال�شروع يف القتل ( للأم وولديها ) .

ولك��ن م��ن اجلاين ..؟ من الذي ل��ه امل�صلحة يف قتل هذه
الأ�سرة الآمنة ..؟

هنا يكون دور املباح���ث اجلنائية يف البحث والتحري عن
كل من له عالقة بالزوج (القتيل) من بعيد �أو من قريب:
عالقاته  ..معامالته  ..ن�شاطه ..انتماءاته .....
ه��ل القت��ل لدوافع:جنائية � ....سيا�سي��ة  ...طائفية
 ....عقائدية ....؟؟؟

وكان الب���د من البحث يف كل ه���ذه االجتاهات  ..حتريات
مكثف���ة �أجراها �ضباط البحث اجلنائي ،كان من نتائجها
�أن �أح���د الأ�شخا����ص ُ�شوه���د يح���وم حول ـ الفي�ل�ا ـ �سكن
القتي���ل و�أ�سرته يف الي���وم ال�سابق للح���ادث ،وقد تو�صلت
التحريات �إىل معرفة �شخ�صيته و�سكنه ,وات�ضح �أنه يعمل
ميكانيك���ي �سيارات يف �إحدى ور����ش �إ�صالح ال�سيارات يف
نف�س املنطقة التي ي�سكن بها املجني عليهم .
وبا�ستدعائ���ه والتحقي���ق مع���ه مبعرف���ة �ضب���اط املباحث
اجلنائي���ة ع���ن الواقع���ة �أنك���ر �صلت���ه �أو معرفت���ه بالقتيل
و�أ�سرت���ه وبتفتي����ش الور�شة الت���ي يعمل بها وك���ذا تفتي�ش
املن���زل ال���ذي يقيم ب���ه ،وذلك بع���د احل�صول عل���ى �إذن
م���ن (االدعاء العام) ع�ث�ر بالور�شة على بع����ض الأدوات
احلديدي���ة وباملن���زل على �سك�ي�ن داخل غم���د (جراب)،
وق���د �أحالت النيابة العامة ه���ذه امل�ضبوطات �إىل املخترب
اجلنائ���ي لإج���راء الفحو����ص الفني���ة لبيان م���ا �إذا كانت
�أحداها قد ا�ستخدم يف العبث بفرامل ال�سيارة .
�ساد�سا :

ب�إجراء الفحو�ص الفنية للأدوات احلديدية امل�ضبوطة
بالور�ش��ة التي يعمل بها امل�شتبه ب��ه وال�سكّني امل�ضبوطة
مبنزله ات�ضح الآتي :ــ

•بفح����ص جمموع���ة الأدوات مل نتبني عليه���ا �أي �آثار
تفيد ا�ستخدامها يف قطع خرطوم زيت الفرامل.

•ال�سكني امل�ضبوطة ن�صله���ا ذو حدين وبه نتوء نتيجة
اال�ستخ���دام املتك���رر ،ومقب����ض ال�سك�ي�ن م���ن العاج

الطبيع���ي وتب�ي�ن �أن���ه عال���ق بالن�صل واملقب����ض �آثار
طفيف���ة مل���ادة زيتي���ة ،كما لوح���ظ بالن�ص���ل خا�صة
بالنتوء عينات دقيقة من مادة �سوداء ( .مت رفع هذه
العينات من مقب�ض ون�صل ال�سكني ).
�سابعا :
ب�إجراء جتارب �إحداث قطوع بخرطوم من نف�س موا�صفات
ومقا�س وماركة خرطوم زيت الفرامل (الباكم) لل�سيارة
مو�ضوع املعاين���ة والفح�ص الفني وذلك با�ستخدام ن�صل
ال�سكني امل�ضبوطة «بعد رفع العينات العالقة بها».
وب�إجراء الفحو�ص الفنية واملقارنات املجهرية بني موا�ضع
القط���وع بخرط���وم زي���ت الفرام���ل لل�سي���ارة م���ع موا�ضع
القطوع املحدثة مبعرفتن���ا بخرطوم من نف�س املوا�صفات
وذل���ك ب�إ�ستخدام ال�سكني امل�ضبوط���ة ات�ضح التوافق بني
�آثار القطع وخا�صة يف موا�ضع لوحظ بها انطباع �أثر نتوء
ال�سكني امل�ضبوط .
ثامنا :
�أثب���ت ق�سم الفحو�ص الكيمائي���ة �أن مكونات ون�سب املواد
املكونة للم���ادة الزيتي���ة العالقة مبقب����ض ون�صل ال�سكني
ه���ي نف����س مكونات ون�س���ب امل���ادة الزيتي���ة املرفوعة من
مكان احلادث ومن �أر�ض جراج ال�سيارة ومن خزان زيت
الفرامل لل�سيارة .
كم���ا ثبت �أن املادة ال�سوداء العالقة بال�سكني من نف�س نوع
ومكونات الكاوت�شوك (الرب���ر) خلرطوم زيت «الفرامل»
لل�سي���ارة وال���ذي تعر����ض للقط���ع (فح�ص وحتلي���ل عينة
مقارنة من اخلرطوم).
تا�سعا :
مت �إخطار جلنة التحقيق والنيابة العامة بهذه النتائج
الفني���ة ،وب�إعادة �س�ؤال ال�شخ����ص امل�شتبه فيه ومبواجهته
بنتائ���ج الفحو����ص الفني���ة واملخربية لل�سك�ي�ن امل�ضبوطة
مبنزله وما يعلق بها من �آثار توافقت مع عينات من زيوت
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فرام���ل ال�سيارة وعينات من خرط���وم ال�سيارة� ،أنكر مرة
�أخرى �صلته باحلادث.
�إال �أنه باملناق�شة وخطة البحث املدرو�سة بعناية انهار
واع�ت�رف تف�صيليا بقيامه ب�إح���داث قطوع بخرطوم زيت
الفرام���ل لل�سيارة �أثناء وقوفها (بجراج الفيال) وذلك يف
الي���وم ال�سابق للحادث ،و�أنه فعل ذلك بتحري�ض من �أحد
الأ�شخا�ص (حدده و�أر�ش���د عنه) وذلك نظري مبلغ نقدي
ت�سلم جزءا منه قبل احلادث والباقي ت�سلمه بعد احلادث
.
عا�شرا:
مت �ضبط ال�شخ�ص املُح ّر�ض ومبواجهته ب�أقوال املتهم
�أنك���ر يف البداي���ة� ،إال �أنه عاد واع�ت�رف بتهمة التحري�ض
للتخل����ص من املجني عليه وذل���ك خلالفات وديون مادية
بينهم���ا خ�ش���ي �أن يدخ���ل ال�سج���ن ب�سببها ولذل���ك هداه
�شيطان���ه �إىل ه���ذه اجلرمي���ة الب�شعة الت���ي راح �ضحيتها
رجل وول���ده مل يرتكب الأب �شيئا �س���وى املطالبة بحقوقه
و�أموال���ه ،ودف���ع الثم���ن �أي�ضا زوجت���ه و�أبن���ا�ؤه امل�صابون
ب�إ�صابات خطرية نتج عنها عاهات م�ستدمية.
�إحدى ع�شر :
قدم���ت النياب���ة االدعاء العام الق�ضي���ة واملتهمني �إىل
مدعم���ة بالأدل���ة والقرائ���ن  ..وكان
املحكم���ة اجلنائي���ة ّ
التكييف القانوين للق�ضية :القتل العمد مع �سبق الإ�صرار
ل�ل��أب وابنه وال�ش���روع يف القتل ل�ل��أم وولديه���ا و�إحداث
عاه���ات م�ستدمي���ة و�إتالف �أم���وال املجني عليه���م ،ونال
املتهمان جزاءهما العادل «الإعدام �شنقا».
اثنى ع�شر:

يف هذه الق�ضية نتبني بو�ضوح :ـ

1 .1م���دى �أهمي���ة املعاين���ة والفحو����ص الفني���ة والتقييم
الفن���ي اجلي���د للواقع���ة ،مم���ا �أدى �إىل تغيري و�صف
وتكييف الق�ضية من جمرد حادث �سري يحدث كثريا
�إىل حادث قتل وال�شروع فيه..
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�2 .2إن م�س���رح اجلرمية �أكرث من م���كان ولي�س حم�صورا
يف م���كان وق���وع احلادث فق���ط ،فقد يتع���دد امل�سرح
بتعدد موا�ضع �آثاره والتي يف جمموعها تكون امل�سرح
النهائي ،وهذا هو املفهوم الوا�سع مل�سرح اجلرمية.
كلمة �أخرية  ..حماية ل�سالمة �أرواحنا و�أ�سرتنا نعر�ض
لبع���ض االحتياط��ات ال�ضروري��ة والت��ي ل��ن ت�أخ��ذ من
وقتنا �إال القليل :ـ

•قب���ل رك���وب ال�سي���ارة نعم���ل جول���ة �سريع���ة حوله���ا
لـمالحظة الإطارات و�أي �أ�شياء غريبة حول ال�سيارة
و�أ�سفله���ا وملالحظة �أي ت�سرب �أو ت�ساقط زيوت (من
خ���زان زيت املحرك �أو من خ���زان زيت الفرامل) �أو
ت�س���رب املياه من خزان تربي���د املحرك «الردياتري »
 ..ثوان قليلة ولكن فيها ال�سالمة للراكب ومرافقيه .

•يج���ب علينا �إذا �شاهدنا �أي ت�سرب مياه �أو زيوت من
�سي���ارة ت�سري بالطريق �أن ننب���ه ال�سائق حتى يتوقف
ويفح�ص م�صدر الت�سرب حماية له ومرافقيه.
•ال�صيانة الدوري���ة لل�سيارة بوكالة ال�سي���ارة �أو ب�أحد
الور����ش املوث���وق بكفائتها املهنية وذل���ك يف املواعيد
الت���ي حتددها وكالة ال�سيارة حلماية ال�سيارة من �أي
خلل مفاجئ وبالتايل احلماية واملحافظة على راكبي
ال�سيارة
•فح����ص وتغي�ي�ر الإط���ارات يف الف�ت�رة الزمنية التي
حتددها �ش���ركات م�صنعي الإط���ارات �أو بقطع عدد
مع�ي�ن م���ن الكيلوم�ت�رات حتدده���ا �أي�ض���ا �ش���ركات
م�صنعي الإط���ارات �أيهما �أ�سب���ق � ..إن هذا يف غاية
الأهمية حت���ى التتعر�ض الإط���ارات لإنفجار مفاجئ
مما ي�ؤدي اىل هالك حمتم لراكبي ال�سيارة .
 حفظكم اهلل من كل مكروه -ا�ست�شاري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم ملعرفة احلقيقة.
ا�ست�شاري فحو�ص �آثار الأ�سلحة النارية وفحو�ص �آثار الآالت.

هل أنت سائق وقائي . .

توعية

جيدا مسؤولياتك تجاه نفسك وأسرتك ووطنك ؟
وتعي
ً
م���ا يتعلق بالدواف���ع ال�شخ�صي���ة والنف�س ّية الت���ي ُت ّعد من
العنا�ص���ر الأ�سا�سية الرتباطها الوثي���ق ب�أ�ساليب ال�سياقة
اخلاطئة ومن عوامله���ا ال�سلب ّية �ضعف الوعي و�شيوع روح
اال�ستهان���ة بالأنظمة وعدم اح�ت�رام القوانني وخمالفتها
واعتبارها قيودًا للحرية ال�شخ�صية.

املقدم /مال اهلل بن �صالح ال�صادري
الإدارة العامة للمرور
�إذا وجدت نف�سك �سائ ًقا وقائ ًيا فهذا يعني �أنك ُملتزم
ب�أخالقيات ال�سياقة ال�سليمة على الطرق وتراعي الأنظمة
املروري���ة ,و�أنّ نظرت���ك ال�سلوكية على الطري���ق هي نتاج
تعلم �إيجابي بنا ّء فرت�سخ���ت لديك ب�شكل عادات ح�سنة,
وذل���ك يعني �أنك جت���اوزت عادات اخلط����أ و�أ�شكاله التي
تقود ع���ادة �إىل اتخاذ قرارات خاطئ���ة ترتجم يف الكثري
من املواقف ب�سلوك خاطئ خا�صة و�أن املواقف يف الطرق
تتغ�ي�ر ب�سرعة كبرية ,وما مل تتغلب عاداتك احل�سنة على
دوافع ال�سل���وك اخلاطئ والال�شعوري لدي���ك والتي تدفع
بالفرد للخروج على االن�ضباط ف�إن النتائج تكون معروفة.
�إن الأ�سب���اب والدواف���ع الرئي�سي���ة امل�ؤدي���ة يف �أغل���ب
الأحي���ان �إىل ارتكاب احلوادث واملخالفات متعددة فمنها

لي����س فينا م���ن ال يخط���ئ  ..وال�شخ�ص ال���ذي يعتقد
�أن���ه لي�س عر�ض���ة للحوادث فه���و على خط�أ فم���ن املمكن
�أن يتعر����ض لإ�ش���كاالت خمتلفة على الطري���ق نا�شئة عن
�أخطاء يرتكبها الغري ,وقد تت�سبب غفلة ب�سيطة يف ت�أخري
اال�ستجابة لردة الفع���ل وبالتايل ت�ؤدي �إىل عواقب وخيمة
فال�سائق الوقائي هو م���ن يحذر ويتوقع �سلوك وت�صرفات
الآخرين من م�ستخدمي الطريق.
�إن االهتمام بال�سياق����ة الوقائية يعترب الأ�سلوب الأمثل
م����ن �أجل البق����اء ,وكل و�سائ����ل احلماية والرقاب����ة ال ت�ؤتي
ثماره����ا �إال بف�ض����ل م�ساهم����ة الإن�س����ان ,فال�سائ����ق �أينم����ا
كان موقع����ه يج����ب �أن ي�سه����م م�ساهمة فعال����ة يف ال�سالمة
املروري����ة ,وال ب����د �أن يك����ون كل �سائ����ق �شرطي م����رور على
نف�س����ه ,وم����ن امل�ؤك����د �أن����ه �إذا حتل����ى كل �سائ����ق بالقواعد
والأنظم����ة املرورية وا�ستح�ضره����ا يف ذهنه وت�صرفاته يف
كل حلظة من حلظ����ات �سياقته للمركبة ,والتزم بجوانبها
التطبيقية �أينما �سلك من ط����رق ,وحتمل م�س�ؤولياته جتاه
نف�س����ه والآخرين من م�ستخدمي الطريق «�سائقون وركاب
وم�شاة» ف�إنه �سيحقق ال�سالمة و�سيكون يف م�أمن هو وغريه
ولرفرفت �أجنحة ال�سالمة على الطريق  ..ودمتم �ساملني.
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عامل��ة املنزل (ال�شغالة) ق�ضي��ة ت�شغل جميع
املجتمعات العربي��ة عامة واملجتمعات اخلليجية
خا�ص��ة؛ ل ّأن من��ط حياتنا يتط ّل��ب وجود خادمة
يف البي��ت ،حي��ث الأم تعتمـ��د عليه��ا يف تنظي��ف
البيت ،و�إعداد الطعام ،وتربية الأوالد ،وال �سيما
الأمه��ات الالت��ي يرتكن �أوالدهن بي��د ال�شغاالت،
وذه�بن �إىل وظائفهن ملدة �ست �ساع��ات �إىل �سبع،
و�أحيانا طيلة النهار.
هل تعرفني �أيتها الأم ماذا تفعل هذه ال�شغالة
يف غياب��ك؟ ال يكف��ي �أن ت�أت��ي بالعامل��ة م��ن بـلد
بعيـ��د ،بل��د تختل��ف في��ه الع��ادات والتقالي��د
واملعامالت بل والديانات ،وتوكلي �إليها واجباتك
و�أعم��ال املن��زل حت��ى م��ن دون �أن تختربيه��ا،
وتتوقع��ي م��ن ه��ذه العامل��ة �أن تك��ون مثالية يف
�صفاتها وتعاملها مع الأوالد يف غ�ضون يوم وليلة،
فه��ذا م�ستحيل ،لن جتدي ه��ذه املعاملة مع بع�ض
�أقاربك ،فما بالك بالأجنبية؟

ق�ص�ص واقعية
تقول �إح��دى الأمهات� :إن��ه كانت عندها �شغالة من
اجلن�سية الآ�سيوية ا�شتغلت فرتة عندها ،ثم رجعت �إىل
بلدها ،وهي يف بلدها �أر�سلت ر�سالة تقول فيها « :كنت
�أ�ضرب ابنتكما �ضرب ًا مربح ًا عندما كانت ترف�ض ال�سكوت
وال تكف عن البكاء ،وكنت �أي�ض ًا �أتن�صت عليكما ،و�أ�سمع
احلديث ال��ذي ي��دور بينك وبني زوج��ك ،وعندما �أ�صنع
الطعام �أ�ضع الأو�ساخ يف الأك��ل ،و�أب�صق فيه ،و�أحيان ًا
�أ�ضع بع�ض ف�ضالت اجل�سم مثل البول والدم».
ق�صة ثانية  :ت�شتكي �أم مالك قائلة « :كنت �آكل فاكهة
الأن��ان��ا���س ،ف�شعرت بطعم غريب يف فمي ،ث��م نظرت
�إىل الطبق فوجدت فيه جزيئات بي�ضاء ت�شبه حبيبات
ال�سكر ،ولكن غري قابلة للم�ضغ ،ويف اليوم التايل بينما
نحن ن�ستعد لوجبة الإف��ط��ار طبخت اخل��ادم��ة اخلبز
الدارج عندنا خبز جولة (م�صنوع من طحني وبي�ض مع

�إ�ضافة ماء وملح) و�أي�ضا �شعرت ب�شيء غريب يف اخلبز
من �أول لقمة ،فذهبت م�سرعة �إىل ال�شغالة و�س�ألتها عن
الأمر ف�أنكرت وقالت �إنها مل ت�ضع �أي �شي ،قلت لها �أين
الوعاء الذي ا�ستخدمتيه يف حت�ضري الطحني؟ ف�أتتني به،
وكانت بقية خلطة الطحني ما زالت متبقية فيه ،فوجدت
بقايا من جزيئات بلورية بي�ضاء ت�شبه التي وجدتها
يف الأنانا�س .احتفظت بالوعاء واخلبز الـمطبوخ ،ثم
ات�صلت بالدكتورة فريدة و�أخربتها بالق�صة ،فقالت
يل« :احتفظي بالع ّينات ،وتقدمي ب�شكوى �إىل ال�شرطة».
وف��ت��ح��ت الق�ضية ،ث��م �أر���س��ل��ت ال��ع�� ّي��ن��ات �إىل املخترب
اجلنائي ،وبالفعل بعد الفح�ص املخربي ات�ضح �أنّ هذه
اجلزيئات عبارة عن زجاج مطحون ومو�ضوع مع الطحني
�أثناء �إعداد وجبة الإفطار.
من امل�س�ؤول؟
�أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال �أ�س ـ ـ ـ ـ ــرد فـي هذه الـمـقـال ـ ـ ــة قـ�صـ�ص
ال�شغـاالت ،فق�ص�صهن كثرية ومتعددة الإجرام ،ومعروفة
لدى الكثري �سواء �أكان يف حقهن �أو يف حق الأ�سرة ،و�إذا
حاولت القيام ب�سردها فلن تكفينا مقالة واحدة ،بل رمبا
جملدات ،ويكون م�سل�س ًال م�ستمر ًا .ما زال اخلطر يدق
باب كل بيت فيه خادمة يف �أية حلظة لكونها ت�صبح مثل
موجه لكل الأمهات
فرد من �أفراد الأ�سرة ،ولكن �س�ؤايل ّ
من امل�س�ؤول؟ الأم �أم ال�شغالة؟.
وقد روي �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:من
ال َيرحم ال ُيرحم) فالرحمة �أ�صل من �أ�صول الدين

الذي ارت�ضاه اهلل لعباده وبالرحمة ي�سود احلب والوفاء،
لذلك يجب �أن تتّعظ رب��ة املنزل ،و�أن تعامل ال�شغالة
مثل ما حتب هي �أن تعامل لكي ت�سلم من �ش ّرها ،ولكن
يف بع�ض الأح��ي��ان الأم تعامل ال�شغالة معاملة طيبة
وال�شغالة تقابلها بال�سحرو�سرقة بع�ض الأ�شي ــاء الثمينـة،
وق ــد تـقتل الر�ضي ــع ،ورمبا تفر�ض ديانتها على الأوالد
وخا�صة �إذا كانوا �صغار ًا يف ال�سن ،ورمبا تتحر�ش �أحيانا
جن�سيا بالكبار ،وقد تنتقم من الأ�سرة كاملة وت�سممهم
وذلك بو�ضع الأو�ساخ يف الطعام ،وهذا �شائع عند كثري
يعم جميع �أف��راد الأ�سرة،
من العامالت ،وهنا ال�ضرر ّ
وال�ضيوف الزوار �أي�ض ًا ،فماذا نعمل؟
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ن�صائح لكل ربة منزل
ً
�إنّ ال�سلوك ال�سيء وامل�ؤذي و�أحيانا الإجرامي الذي
تلج�أ �إليه عاملة املنزل ال يعني �أن جميع العامالت يت�صفن
بذلك ،فهناك بع�ض العامالت يت�صفن بال�سلوك اجليد،
ولكنّ �أخ��ذ احليطة واحل��ذر ���ض��روري ج��د ًا ،ويجب �أن
ننتبه ،و�أن ن�أخذ من هذه الق�ص�ص عربة لنا ،ون�صائحي
لك ّل �أم قبل جلب العاملة �أن تت�أكد مما يلي:

ال�سحـروال�شعوذة ،وبع�ضهن الآخ ــر ت�شربـن دماء الب�شــر،
وقد تقتل اخلادمة الطفل من �أجل �شرب الدم ،وهناك
حماوالت االنتحار ،حيث وردت �إلينا ق�ضايا عديدة عن
انتحار ال�شغاالت الأث��ي��وب��ي��ات ،ومعظمهن ي�ستخدمن
�أ�سلوب ال�شنق يف االنتحار ،وهذا قد يح�صل ـ ال ق ّدر اهلل ـ
يف بيتك �أمام �أفراد الأ�سرة ،الذين �سوف ي�شاهدون هذا
املنظر املخيف الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا يف حياتهم .

• قبل �أن جتلبي العاملة �إىل بلدنا ت�أكدي من هي؟
من �أين �أتت؟ ت�أكدي من �أخالقها ،هل عملت م�سبقا
يف بلدنا �أم يف �أية دولة خليجية؟ هل ميكن التوا�صل
معها؟ �أعني هل تتكلم لغتنا؟ وبعد الت�أكد من ك ّل
امل���ع���ل���وم���ات ،وع��ن��د
و���ص��ول��ه��ا ال ب���د من
ت��دري��ب��ه��ا �أو ًال وع��دم
ت����رك����ه����ا م������ن دون
�إ�����ش����راف ،ال ب���د من
ال��ت���أك��د م��ن �أخالقها
ومراقبتها ���س��ر ًا �إذا
ل������زم الأم���������ر حل�ين
ال��ت���أك��د م��ن طبعها،
و�إذا كانت عك�س ما
ت��وق��ع��ت ف�لا ت�ت�رددي
يف �إرج����اع����ه����ا �إىل
مكتب اال�ستقدام ،وال
تفكري يف النقود التي دفعتها ،النقود تع ّو�ض ،ولكن
حياة �أ�سرتك ال تع ّو�ض .
• ال ترتكي ك�� ّل �أعمال البيت بيد ال�شغالة ،تذكري
�أنك �أتيت بها كي ت�ساعدك يف �أعمال البيت التي ال
ت�ستطيعني القيام بها وحدك ،فكيف تريدين منها
�أن تقوم بجميع �أع��م��ال البيت وحدها وب��ج��دارة؟
ادخلي مطبخك و�أ�شريف عليها ،ال ترتكيها وحدها
يف املطبخ من دون رقابة ،هي مل ت�أت هنا لكي حت ّل
حملك ،بل �أتت لت�ساعدك فقط .
ت�أكدي من �سج ّل ال�شغالة ،وهل لها �سج ّل �إجرامي؟
هل هي مطرودة يف ق�ضية معينة قبل �أن ت�صل �إليك؟
ف��ه��ن��اك ���ش��غ��االت م��ن اجلن�سية الأف��ري��ق��ي��ة ميار�سن

• ال جتلبي ال�شغالة من �أديان �أخرى غري دين الإ�سالم
�أو امل�سيحية ،ت�أكدي من ديانتها جيد ًا حتى ال تتفاجئي
بها وهي متار�س طقو�س عبادة النار �أو الأ�صنام كل
ليلة ،وطفلك ينام بجوارها ويتعلم منها.
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•ع��ام��ل��ي ال�شغالة
معاملة ح�سنة حتى تتلقي
م��ن��ه��ا امل��ع��ام��ل��ة نف�سها،
ال ت��ت��وق��ع��ي م���ن ال�شغالة
�أن تعامل �أف���راد الأ���س��رة
م���ع���ام���ل���ة ط���ي���ب���ة و�أن������ت
حتتقرينها وت�ضربينها� ،أو
ت�شتمينها ،وع ّلمي �أوالدك
�أي�����ض�� ًا اح�ترام��ه��ا وح�سن
معاملتها.
• و�أخ����ي���ر ًا �أي��ت��ه��ا
الأم احرت�سي من العمالة
ال���واف���دة �إل��ي��ن��ا مهما ك��ان��ت جن�سيتها�:إثيوبية،
�أندوني�سية ،هندية� ،سريالنكية ،فليبينية� ،إفريقية،..
امل�شكلة لي�ست يف اجلن�سية فقط  ،بل �أي�ض ًا يف البيئة
التي �أتت منها وتربت فيها منذ �صغرها ،فال �أنت وال
�أنا ن�ستطيع �أن نغيرّ الطبع ،فعندما نختار ال�شغالة
يجب و�ضع �أ�س�س وقيم معينة تتفق مع ديننا ومبادئنا
و�أخالقنا لأنها �ست�صبح ف��رد ًا من �أف��راد الأ�سرة،
ت�أكل وتنام معنا يف بيت واح��د ،ويف بع�ض البيوت
ال�صغرية ت�شارك الأوالد يف غرفة واحدة ،فهن �أتني
هنا لك�سب العي�ش فقط ،تركن بالدهن من �أجل
هذا ال�سبب ،فال تتوقعي من اخلادمة �أن تكون كما
تريدين �أنت.
دكتوراه يف فح�ص املواد املتفجرة.

ِل ُن َث ْمن أرواحنا . .

وقفة

وأرواح اآلخرين على الطريق
بقلم/عي�سى بن �أحمد الهادي
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

ال���ط���رق يف ال�����س��ل��ط��ن��ة م�شيدة
لل�صالح ال��ع��ام ولي�ست خم�ص�صة
لأ���ش��خ��ا���ص م�����س��ت��ه�تري��ن ي���ق���ودون
م��رك��ب��ات��ه��م دون وع������ي ،ت���راه���م
يتجاوزون ال�سرعات املحددة ب�شكل
خطر وملحوظ لدى �أنظار اجلميع،
مما ينتج عن �سلبياته وقوع العديد
من احلوادث املرورية املفجعة ،التي
�أدت �إىل خ�سائر ب�شريه ع��دي��دة،
فذلك الأمر ال يخفى عليك عزيزي
ال���ق���ارئ ول����ن �أت���ع���ر����ض للتعريف
ب��الإح�����ص��ائ��ي��ات ل��ت��ل��ك احل�����وادث
ف�شرطة ُعمان ال�سلطانية خري من
يقوم بالتعريف بها وي�أتي التعريف
بن�شر الإح�����ص��ائ��ي��ات يف ال�صحف
املحلية بنهاية كل �أ�سبوع �أو كل �شهر،
وم��ع اكتمال ن�صاب الإح�صائيات
ال نن�سى م��وج��ات اخل���وف والقلق
التي يعي�شها ق��ائ��دو املركبات عند
م��غ��ادرت��ه��م امل���ن���زل ب��غ��ي��ة ال��ذه��اب
لق�ضاء متطلباتهم اليومية ! فاخلوف
�أ�صبح م�لازم�� ًا لهم ولأ���س��ره��م من
املخاطر وال �أقول هنا �أخطار الطريق
فاجلهات احلكومية املخت�صة املتبنية
ل��ل��ط��رق بال�سلطنة م�����ش��ك��ورة على
ج��ه��وده��ا التنظيمية والتخطيطية
ك��ر���س��ت ج���ل اه��ت��م��ام��ه��ا ال��وا���ض��ح
ب���أخ��ذ �أدق امل��وا���ص��ف��ات واملقايي�س
العاملية عند �إن�شاء الطرق بال�سلطنة
احل��ب��ي��ب��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�سالمة
امل��روري��ة ،وذل��ك عم ًال بالتوجيهات

ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب
الـجاللــــة ال�سلطان قـابو�س بن
�سعيد الـمعظم – حفظه اهلل
ورع��اه  -بل الأخطار التي ت�سببها
تلك ال�شريحة الب�شرية امل�ستهرتة
بقيادة املركبات على ال�شارع العام!!
فالبع�ض من الأ�سر اختفى ا�سمها من
الوجود و �أ�صبحت ذكرى ،وكذلك لن
نتغافل عن املحرومني من اخل��روج
من منازلهم ب�سبب ما وق��ع عليهم
من �إ�صابات بالغة و�إعاقات مزمنة
ال �أم��ل يف �شفائها واهلل امل�ستعان،
ف��م��ن يتحمل امل�����س���ؤول��ي��ة ه���ذه عند
وقوع الكوارث؟ وهل جتدي احل�سرة
والندم عند وقوعها عزيزي القارئ
؟؟ فلن�أخذ مقتطفات من الدراما
ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي مت��ث��ل��ه��ا ال�����ش��رائ��ح
ال��ب�����ش��ري��ة غ�ير امل��ب��ال��ي��ة ب��ال��ق��وان�ين
املرورية� ،إذ نرى يف بع�ض الأحيان
�أمامنا مواقف وال نقول �أنها طريفة
بل حمزنة كال�سرعة اجلنونية التي
تفوق اخل��ي��ال �أو ال��ت��ج��اوز اخلاطئ
�إ�ضافة �إىل االنتقال من م�سرب اىل
�آخ��ر برعونة� ،أو ن��رى منظر ًا �أخ��ر
من امل�ضايقات كمركبة تتمايل طربا
على �إيقاعات املو�سيقى وقرع الطبول
وك����أن حف ًال غنائي ًا يقام بداخلها
ف���إم��ا �أن جن��د قائدها بكامل ق��واه
العقلية ت�ستدرجه فقط املو�ضة !! �أو
جنده يف حالة �أخرى! عندها نح�سب
�أنف�سنا ونحن ن�شاهد تلك املواقف
امل�ستمرة وللأ�سف ال�شديد وك�أننا يف
م�ضمار �سباق ال ب�شارع عام حتكمه
قوانني وت�شريعات! فال �شك �أن كل
ه��ذه احل��االت �سالفة الذكر ال ت�سر
م�ستخدم الطريق امللتزم �إطالق ًا.

م���ن م��ن��ا ال ي��ع��رف الإ�����ش����ارات
املرورية ال�ضوئية التي ت�ساهم ب�شكل
ملحوظ يف تنظيم حركة ال�سري فهي
كثرية وال ري��ب تنظوي حتت �سقف
ال�سالمة املرورية على الطريق ومل
ي���أت��ي تبنيها لعملية التنظيم من
فراغ بل بعد درا�سات وافية ومكثفة
م��ن قبل املخت�صني ب�شرطة عمان
ال�سلطانية ،ولكن هناك تبقى عدم
امل��ب��االة م��ن البع�ض بحقوق الغري
ول�ل�أ���س��ف ال�����ش��دي��د� ،إ���ض��اف��ة �إىل
اال�ستعجال امل�ستمر الذي نراه والذي
�أ���ص��ب��ح م��ن ���س��م��ات ه���ذا الع�صر،
وبر�أي ف�إن هذه احلاالت تنظم حتت
ظ��اه��رة اجتماعية �أط��ل��ق��ت عليها
(اال�ستهتار) فمهما كانت احلالة ال
ي�سمح وال يربر لقائد املركبة جتاوزه
الإ���ش��ارة ال�ضوئية احلمراء �إطالق ًا
نظر ًا حلجم اخلطورة الناجتة عن
التهاون يف ذل��ك ،م�ؤكد ًا ب���أن قانون
امل���رور وا���ض��ح و�صريح يف مقت�ضى
م�ضمونه ،ولكن يبقى دور االلتزام،
فلماذا ال نلتزم وما املانع من االلتزام
والذي يحقق لنا الراحة واالطمئنان؟
ومن هذا املنطلق فلنحافظ و ِل ُن َث ْمن
�أرواح��ن��ا و�أرواح الأخ��ري��ن بالتقيد
بالت�شريعات والقوانني التي و�ضعتها
�شرطة ُعمان ال�سلطانية واالدع��اء
العام الهادفة بطياتها للحفاظ على
الأرواح الب�شرية  ،ولنعمل على �إزاحة
غ�����ش��اوة اال���س��ت��ه��ت��ار وح���ب ال�سرعة
ال��واق��ع ع��ل��ى ال��ط��ري��ق  .فال�سرعة
والإهمال موت متوقع.
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ي ّعد قانون الق�ضاء الع�سكري من القوانني الـمك ّملة لقانون
اجلزاء العماين� ،إذ حددت ن�صو�صه اجلرائم التي يخت�ص بها
والعقوبات املقررة لتلك اجلرائم ،و�إجراءات املحاكمة التي تتبع
()1
�أمام املحاكم الع�سكرية.
وبا�ستقراء ن�صو�ص قانون الق�ضاء الع�سكري يتبني �أن بع�ض ًا
من اجلرائم ال��واردة فيه قد مت الن�ص عليها يف قانون اجلزاء،
كجرائم التج�س�س واخليانة،وجرائم التمرد والع�صيان وغريها،
بيد �أن ذلك ال يحول دون تطبيق تلك الن�صو�ص الواردة يف قانون
الق�ضاء الع�سكري،وحتى حتقق تلك الن�صو�ص الغاية التي و�ضعت
من �أجلها ،وذلك ما ذهب �إليه الق�ضاء امل�صري بالقول� « :أنه مع
قيام قانون خا�ص ال يرجع �إىل �أحكام القانون العام �إال فيما فات
القانون اخلا�ص من الأحكام ،و�أنه ال يجوز �إهدار القانون اخلا�ص
لإعمال القانون العام ملا يف ذلك من منافاة �صريحة للغر�ض الذي
()2
من �أجله و�ضع القانون اخلا�ص».

املالزم �أول�/إ�سحاق بن �سامل التوبي
�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
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وللحديث عن اجلرمية الع�سكرية يلزم بيان ما يلي:
•مفهوم الوظيفة الع�سكرية.
•مفهوم اجلرمية الع�سكرية.
الفرع الأول
ماهية الوظيفة الع�سكرية

ب��ادي ذي ب��دء يلزم القول ب���أن الوظيفة الع�سكرية
من الوظائف العامة التابعة للجهاز الإداري للدولة� ،إال
�أن امل�شرع �أوجد لها تنظيم ًا خا�ص ًا مييزها عن الوظيفة
املدنية نظر ًا خل�صو�صية املهام التي ت�ؤديها.
وال يختلف مفهوم الوظيفة الع�سكرية عن الوظيفة
املدنية ،فكالهما يتبعان الدولة  ،وتخ�ضع الو�ضيفتان
للقواعد العامة للعاملني بالدولة� ،إال �أن��ه ت�سري على
الوظيفة الع�سكرية �أحكام قانونية خا�صة م�ستقلة عن
الأحكام املنظمة للوظيفة املدنية( ،)3وميكن القول ب�أن
املق�صود بالوظيفة الع�سكرية وظيفة من وظائف الدولة
ي�شغلها الع�سكريون ،قر ّر امل�شرع لها �أنظمة خا�صة.
مربرات متييز الوظيفة الع�سكرية ب�أحكام خا�صة
نظر ًا ملا تتطلبه الوظيفة الع�سكرية من �شروط خا�صة
فيمن يعني فيها ،وما يحيط بها من �صعوبات وخماطر،
قرر امل�شرع لها �أحكام ًا تتفق وطبيعة تلك الوظيفة.
فتتطلب الوظيفة الع�سكرية �شروط ًا قد ال تتطلبها
الوظائف الأخرى ،كاللياقة البدنية العالية والقدرة على
التحمل وال�صرب و�ضبط النف�س ،ف� ً
ضال عما تتطلبه من
التواجد يف �أغلب الأحيان بعيد ًا عن الأ�سرة �أو الوطن،
و�إخ�ضاع �شاغلها للتدريبات الع�سكرية والعمليات امليدانية
وغري ذلك من الواجبات وامل�س�ؤوليات.
الفرع الثاين
ماهية اجلرمية الع�سكرية

مل يعرف امل�شرع – كغريه من الت�شريعات -مفهوم
اجلرمية الع�سكرية تارك ًا ذلك للفقه والق�ضاء ،وتكمن
�أهمية حتديد املق�صود باجلرمية الع�سكرية معرفة

اجلرائم التي يخ�ضع لها قانون الق�ضاء الع�سكري� ،أو يف
قول �آخر الأفعال التي تقع يف دائرة الن�صو�ص التجرميية
والعقوبات املقررة لها يف ذلك القانون.
وال يختلف مفهوم اجلرمية الع�سكرية عن مفهوم
اجل��رمي��ة ب�صفة ع��ام��ة ،وال��ت��ي ي��راد بها « �سلوك غري
م�شروع �صادر عن �إرادة �آثمة يقرر لها القانون عقوبة �أو
تدبري ًا احرتازي ًا»( ،)4بيد �أن الفرق بني امل�صطلحني –
اجلرمية واجلرمية الع�سكرية -يتمثل يف حمل اجلرمية
لك ًال منهما �أو يف قول �آخر امل�صلحة املحمية.
وال ري��ب �أن حتديد املعنى الدقيق ملفهوم اجلرمية
الع�سكرية ذات �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة بالنظر �إىل النتائج
القانونية املرتتبة على ذلك؛ املتعلقة بقواعد االخت�صا�ص
وطرق الطعن و�إج��راءات املحاكمة وغريها من القواعد
القانونية.
وقد تعددت �آراء الفقه حول حتديد مفهوم اجلرمية
الع�سكرية والتي نتج عنها �إثارة ثالث معايري يتحدد بها
ذلك املفهوم نعر�ض لها فيما يلي ،ثم نبني املعيار الذي
تب ّناه امل�شرع العماين ،و�أخ�ير ًا ر�أينا يف حتديد مفهوم
اجلرمية الع�سكرية تباع ًا.
�أو ًال :معايري حتديد اجلرمية الع�سكرية
•املعيار ال�شكلي

ي�ستند امل��ع��ي��ار ال�شكلي لتحديد مفهوم اجلرمية
الع�سكرية �إىل ن�ص القانون ،فيتحدد نطاق اجلرمية
الع�سكرية وفق ما ن�ص عليه قانون الق�ضاء الع�سكري من
جرائم ،وفيما عدا تلك اجلرائم فال تعد من اجلرائم
الع�سكرية ،فاجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون اجلزاء
والقوانني املكملة له ال تعد جرائم ع�سكرية وف��ق هذا
املعيار ولو كان مرتكبها ع�سكري ًا(� ،)5أو يف قول �آخر �إن
اجلرمية الع�سكرية وفق املعيار ال�شكلي هي كل جرمية
تدخل يف �إخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري.
•املعيار املو�ضوعي

«اجلرمية الع�سكرية وفق ًا لهذا املعيار هي التي تقع
باملخالفة للقانون الع�سكري كنوع من اجلرم املهني �أو
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الوظيفي يرتكبه �أحد الع�سكريني �أو من يف حكمهم ب�سبب
الوظيفة .فهي خط�أ مي�س مبا�شرة النظام الع�سكري
وي�سبب �ضرر ًا مادي ًا �أو �أدبي ًا مب�صلحة القوات امل�سلحة»(،)6
ومبعنى �آخر �أن اجلرمية الع�سكرية طبق ًا لهذا املعيار هي
«كل جرمية ق�صد بها امل�شرع حماية م�صلحة قانونية لها
ال�صفة الع�سكرية»(.)7
• املعيار ال�شخ�صي

�إن �صفة مرتكب اجلرمية هي مناط املعيار ال�شخ�صي
يف حتديد مفهوم اجلرمية الع�سكرية ،فتعترب اجلرائم
التي يرتكبها الع�سكريون ومن يف حكمهم جرائم ع�سكرية
�سواء مت الن�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري �أم
يف غريه من القوانني( ،)10لذا عرف البع�ض من الفقه
اجلرمية الع�سكرية ب�أنها «اجلرمية التي ال تقع �إال من
()8
ع�سكري».
ث��ان��ي�� ًا :معيار اجل��رمي��ة الع�سكرية يف الت�شريع
العماين

تبنى امل�شرع العماين املعيار ال�شخ�صي لتحديد مفهوم
اجلرمية الع�سكرية� ،إذ �إعترب �أن اجلرائم التي يرتكبها
الع�سكريون ومن يف حكمهم جرائم ع�سكرية وب�صرف
النظر عن الن�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري �أو
يف القوانني الأخرى ،وذلك ما �أ�شارت �إليه املادة ()14
من قانون الق�ضاء الع�سكري �إذ عددت الفئات التي ت�سري
عليها �أحكام القانون وهي فئات ع�سكرية ،كما �أخذ امل�شرع
باملعيار ال�شكلي يف حتديد مفهوم اجلرمية الع�سكرية �إذ
�أن املادة ( )15من ذات القانون �أوردت �صراحة اجلرائم
التي تخت�ص املحاكم الع�سكرية بنظرها ،والبينّ فيها �أن
املحاكم الع�سكرية تخت�ص بالنظر يف اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري من ناحية ،ومن ناحية
�أخرى �أن امل�شرع �أخذ ال�صفة الع�سكرية ك�أ�سا�س النعقاد
االخت�صا�ص لتلك املحاكم فقد جاء فيها» تخت�ص املحاكم
الع�سكرية بالنظر يف اجلرائم الآتية :
•اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
•اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون اجلزاء العماين
�أو �أي قانون �آخر ،التي يرتكبها �أي من اخلا�ضعني
58
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لأحكام هذا القانون يف املع�سكرات �أو غريها من
املناطق الع�سكرية �أو الأمنية.
•اجلرائم التي ترتكب ب�سبب ت�أدية الواجب الوظيفي.
ومل جتز املادة ( )2من ذات القانون تطبيق �أي قانون
�آخ��ر على اجلرائم الع�سكرية� ،إال حيث ينعدم الن�ص
عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ،ف���إن امل�شرع العماين �سن
نظام ًا قانوني ًا خا�ص ًا للجرائم التي تقع م��ن الفئات
الع�سكرية يختلف عن النظام القانوين للجرائم املرتكبة
من غري الع�سكريني ،كما ق��رر امل�شرع حماية القوات
امل�سلحة وقوات الأمن كم�صلحة حممية يف قانون الق�ضاء
الع�سكري؛ �آخ���ذ ًا بنظام املعيار ال�شكلي وال�شخ�صي
ك�أ�سا�س لتحديد مفهوم اجلرمية الع�سكرية على النحو
املبني �سلف ًا.
ثالث ًا:تقدير معيار اجلرمية الع�سكرية

البينّ مما تقدم تعدد �آراء الفقه حول حتديد معيار
اجل��رمي��ة الع�سكرية ،و�أن الأخ���ذ مبعيار م�ستقل عن
الآخر قد ال ي�ؤدي �إىل التحديد الدقيق ملفهوم اجلرمية
الع�سكرية� ،إذ �أن املعيار ال�شكلي يق�صر مفهوم اجلرمية
الع�سكرية على اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف قانون
الق�ضاء الع�سكري ،وذلك م�ؤداه ح�صر كافة تلك اجلرائم
يف ذلك القانون ،وبالتايل ف�إن نطاق ذلك املفهوم يكون
�ضيق ًا لعدم قدرة قانون الق�ضاء الع�سكري ب�إحاطة كافة

املراجع

�صور اجلرائم الع�سكرية .
«كما ي�ؤخذ على املعيار املو�ضوعي الذي يعتمد على
امل�صلحة املحمية ك�أ�سا�س لتحديد اجلرمية الع�سكرية
ب���أن��ه ي��و���س��ع م��ن ن��ط��اق اجل��رمي��ة الع�سكرية فيخ�ضع
لأحكامها جرائم �أخرى ال ت�أخذ هذا الو�صف .كما �أن هذا
()9
املعيار م�شوب الغمو�ض وعدم االن�ضباط»
«�أم���ا امل��ع��ي��ار ال�شخ�صي فهو يعتمد على ال�صفة
الع�سكرية فهو معيار م�ؤقت �إذ قد تنتهي خدمة الع�سكري
كما �أن الأخذ بهذا املعيار من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل التو�سع
()10
يف مفهوم اجلرمية الع�سكرية».
رابع ًا:ر�أينا يف معيار اجلرمية الع�سكرية :

رغم �أن اجلرمية الع�سكرية ال ميكن ت�صور وقوعها
�إال من �شخ�ص يتمتع بال�صفة الع�سكرية� ،إال �أن الأخذ
باملعيار ال�شخ�صي م�ستق ًال ال يحقق املفهوم الدقيق
للجرمية الع�سكرية� ،إذ نرى من وجهة نظرنا �أن الأخذ
باملعيار املختلط للمعايري التي �أبداها الفقه ي���ؤدي �إىل
حتديد ذل��ك املفهوم ،فبالإ�ضافة �إىل ���ض��رورة توافر
ال�صفة الع�سكرية � -سواء كان الع�سكري يف اخلدمة �أو
بعد انتهائها  -يلزم �أن تكون ال�صفة املحمية يف اجلرمية
الع�سكرية النظام الع�سكري والأمني ،وي�ستوي الن�ص على
اجلرمية الع�سكرية يف قانون الق�ضاء الع�سكري �أو �أي
قانون �آخر؛ لعدم ت�صور احتواء قانون الق�ضاء الع�سكري
كافة �صور اجلرمية الع�سكرية من جهة ،والأخذ بالن�ص
التجرميي �أينما وج��د يف قانون �آخ��ر طاملا يهدف �إىل
حماية امل�صلحة الع�سكرية والأمنية من جهة �أخرى.

وتطلق عليه بع�ض الت�شريعات قانون الأحكام الع�سكرية كامل�شرع
امل�صري ،وتطلق عليه بع�ض الت�شريعات قانون العقوبات الع�سكري
كامل�شرع الأردين ،انظر الباحث القانوين ا�سحاق بن �سامل التوبي-
�شرح قانون الق�ضاء الع�سكري العماين -مكتبة ال�ضامري للن�شر
والتوزيع.
1 .1نق�ض م��دين يف  – 1942-6-11جمموعة عمر ج 3
���ص ،474م�شار �إليه يف  :معو�ض عبدالتواب -الو�سيط
يف �شرح قانون الأحكام الع�سكرية -دار الثقافة للطباعة
والن�شر �– 1983ص.4
2 .2د� .أر�شيد عبد الهادي – الت�أديب يف الوظائف املدنية
والع�سكرية -بدون دار ن�شر� -ص.29
3 .3د� .سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�ضن� -شرح
قانون العقوبات الع�سكري -دار الثقافة للن�شر والتوزيع
القاهرة 2009م –�ص.24
4 .4ع���اط���ف ف��������ؤاد ���ص��ح�����ص��اح – ق����ان����ون ال���ع���ق���وب���ات
الع�سكري”اجلرائم والعقوبات” -جمموعة �صح�صاح
القانونية�-ص.12
5 .5د� .سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�ضن-
املرجع ال�سابق –�ص.27
6 .6عاطف ف���ؤاد �صح�صاح – املرجع ال�سابق��� -ص ،12د.
�أر�شيد عبدالهادي احلوري -املرجع ال�سابق�-ص.336
7 .7معو�ض عبدالتواب� -شرح قانون الأحكام الع�سكرية-
8 .8دار الثقافة للن�شر�-ص.3
9 .9د� .سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�ضن-
املرجع ال�سابق –�ص.29
�1010سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�ضن -املرجع
ال�سابق –�ص.30

املق�صود باجلرمية الع�سكرية:

من خالل ما تقدم ،ميكن تعريف اجلرمية الع�سكرية
ب�أنها كل فعل �أو �إمتناع عن الفعل ،يرتكبه �شخ�ص يتمتع
بال�صفة الع�سكرية وما يف حكمها ،يرتتب عليه الإخالل �أو
الإ�ضرار بامل�صلحة الع�سكرية �أو الأمنية ،يقرر له امل�شرع
عقوبة جزائية.

ماجي�ستري يف القانون
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فريق القفز الحر
بشرطة عمان السلطانية
إضافة هامة في منظومة
العمل الشرطي.

�إعداد :
ال�ضابط املدين/نا�صر بن م�سهر العلوي

�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة

يعترب ف��ري��ق ال��ق��ف��ز احل���ر ب�شرطة عمان
ال�سلطانية �أح��د الإ�ضافات املهمة يف منظومة
العمل ال�شرطي ،حيث ت�سعى قيادة ال�شرطة
املوقرة جاهدة �إىل تكامل هذه املنظومة بغية
حتقيق الطموحات املن�شودة التي ت�سهم يف جتويد
اخلدمات ال�شرطية  ،و�ضمان ح�ضورها يف خمتلف
الأن�شطة واملنا�سبات .
وللوقوف على ماهية الأه���داف التي �أن�شئ
من �أجلها الفريق ،ومتى كانت البداية ،وما هي
الطموحات والآمال املعلقة عليه  ..و�أمور �أخرى
�سنتعــــرف عليها م��ن خ�لال ه��ذا اال�ستطالع
ال�صحفي الذي �أرادت به جملة (العني ال�ساهرة)
�أن ت�سلط الأ�ضواء على فريق القفز احلر ب�شرطة
عمان ال�سلطانية .
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قائد �شرطة املهام اخلا�صة..
ج��اء ق���رار �إ���ش��ه��ار ف��ري��ق القفز
احلر بغية تكامل املنظومة العملياتية
لتنفيذ املهام والواجبات ال�شرطية
وامل�سابقات الريا�ضية ..

بداي ـ ـ ـ���ة نلتـ ـ ـق���ي العمي��د/
مبارك بن عبداهلل الفالحي قائد
�شرطة املهام اخلا�صة ليتحدث عن

فك���رة �إن�شاء الفري���ق و�أهدافه وتاريخ
انطالقته ،وما هي الآمال والطموحات
الت���ي ترجوها قي���ادة ال�شرطة املوقرة
من هذا الفريق ؟
كما هو معروف ب�أن �سلطنة عمان

ذات ت��ن��وع يف الطبيعة اجلغرافية
من حيث ال�سهول والوديان واجلبال
بت�ضاري�سها املختلفة التي بع�ضها من
ال�صعوبة مبكان الو�صول �إليها عرب
و�سائل النقل كاملركبات والطائرات
وغ�يره��ا ..ون��ظ��ر ًا للمهام الكبرية
التي ي�ضطلع بها جهاز ال�شرطة ..
فقد ارت���أت القيادة العامة ل�شرطة
عمان ال�سلطانية املوقرة �إ�شهار فريق
للقفز للحر ،ي��ك��ون �ضمن ت�شكيل
ق��ي��ادة �شرطـ ـ ــة امل��ه��ام اخلا�صة،
وذلك بهدف تنفيذ املهام العملياتية
وال��ري��ا���ض��ي��ة واالحتف ـ ــالية ذات
ال�صلة بالعمل ال�شرطي ،وكذلك
متثيل اجلهاز يف خمتلف امل�سابقات
والبطوالت املختلفة .
وك��ان��ت البداية الفعلية للفريق
بتاريخ 2007/12/25م بعدد ت�سعة
�أ�شخا�ص تلقوا تدريباتهم الأول��ي��ة
يف كتيبة مظالت �سلطان عمان ملدة
�شهرين ،مم��ا �أه��ل��ه��م �إىل اجتياز
دورة القفز احلر بدعم من الإدارة
العامة لطريان ال�شرطة التي وفرت
الطائرات خ�لال ال���دورة ،وال تزال

ت��ق��دم م�شكورة ه��ذا ال��دع��م �أث��ن��اء
التدريبات اليومية للفريق .
ه��ذا وق��د مت التد�شني الر�سمي
للفريق يف اخلام�س من يناير 2008
م يف االحتفال ال�سنوي بيوم �شرطة
عمان ال�سلطانية ال��ذي �أق��ي��م على
م��ي��دان �أك��ادمي��ي��ة ال�سلطان قابو�س
ل��ع��ل��وم ال�����ش��رط��ة ،و���ش��ارك الفريق
يف احتفال ق��ي��ادة �شرطة حمافظة
ظفار ،كما �سجل الفريق م�شاركات
متكررة يف احتفاالت ختام بطولة
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،كما ق ّدم
الفريق م���ؤخ��ر ًا عر�ض ًا يف مع�سكر
الأن�صب حتت رعاية معايل الفريق
املفت�ش ال��ع��ام لل�شرطة واجل��م��ارك
امل��وق��ر ،ويطمح ال��ف��ري��ق م��ن خالل
امل�����ش��ارك��ة يف امل�����س��اب��ق��ات ال��دول��ي��ة
كم�سابقة (ال�����س��ي��زم) الع�سكرية
�إىل رفع علم ال�سلطنة وراية �شرطة
عمان ال�سلطانية يف خمتلف املحافل
العاملية ،ويبلغ عدد �أع�ضاء الفريق
حالي ًا بعد الإ���ض��اف��ات عليه خم�سة
وع�شرين مظليا .
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�ضابط الفريق ..
مت اختيار �أع�ضاء الفريق بعناية
تامة  ..ون�شكر مظالت �سلطان عمان
على تعاونهم يف �إعداد الفريق
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة اخ��ت��ي��ار �أع�����ض��اء
ال��ف��ري��ق وامل��راح��ل التدريبية التي
اجتازها و�أماكن تنفيذها  ..يتحدث

النقيب/ماجد بن خلفان العلوي

�ضابط الفريق فيقول :
مت اختيار �أع�ضاء الفريق بعناية
تامة م��ن خ�لال امل��ق��اب�لات الذاتية
ك ًال على حدة ملعرفة القابلية الذاتية
لالن�ضمام لفريق القفز احلر  ،وبعد
اجتياز الفحو�صات الطبية املقررة،
مت �إحل��اق��ه��م ب���دورة القفز العملي
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مبظالت �سلطان عمان التي هي�أتهم
ل��دخ��ول دورة القفز احل��ر املتكونة
م��ن مرحلتني (ال��ت��دري��ب الأر���ض��ي
م��ع جم�سمات ال��ط��ائ��رات ،وم��ن ثم
التدريب اجلوي) الذي يت�ضمن القفز
من الطائرات ..و�أنتهز هذه الفر�صة
لأت��ق��دم بال�شكر وال��ت��ق��دي��ر لكتيبة
مظالت �سلطان عمان على تعاونهم
البناء واملثمر يف هذا امل�ضمار .
كما مت �إحلاق عدد �ستة مظليني
ب���دورة متخ�ص�صة يف ن��ادي القفز
احلر ب�إمارة دبي يف دولة الإم��ارات
العربية املتحدة .
مدرب الفريق ..
امل�ستوى الفني للفريق يف تطور
م�ستمر ب��ف��ع��ل االه��ت��م��ام وال��دع��م
م��ن ل���دن ق��ي��ادة ال�����ش��رط��ة امل��وق��رة
وطموحات �أع�ضاء  ..وريا�ضة القفز
احلر بال�سلطنة تفتقر �إىل كثري من
الإمكانات والتجهيزات
امل��������درب��� /س��ع��ي��د ب����ن ح����ارب
اخلاطري م��درب وطني مت التعاقد
معه لال�ستفادة م��ن خ�برات��ه التي

اكت�سبها من م�شاركاته يف البطوالت
ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي م��ث�� ّل فيها
ال�سلطنة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل خدمته
الطويلة يف كتيبة مظالت عمان ..
كيف يقيم امل�ستوى الفني لفريقه
وجاهزيته للم�شاركات يف امل�سابقات
املختلفة ،وم���ا ال���ذي تفــتقر �إل��ي��ه
ري��ا���ض��ة ال��ق��ف��ز احل���ر يف ال�سلطنة
ب�صفة عامة؟
ن��ظ��ر ًا ل��ـ��م��ا ي��ج��ده ال��ف��ري��ق من
اه��ت��م��ام ورع���اي���ة م���ن ل���دن ق��ي��ادة
ال�����ش��رط��ة امل��وق��رة وامل�����س���ؤول�ين عن
الفريق بقيادة �شرطة املهام اخلا�صة
ف�����إن ال��ف��ري��ق ب��ع��ن��ا���ص��ره ال�����ش��اب��ة
وط��م��وح��ات��ه��م ال��ع��ال��ي��ة وعزميتهم
الو ّثابة يتطور م�ستواه الفني بني فرتة
و�أخرى ،وهو بهذا يخت�صر الـم�سافة
الزمنية للتدريب من خ�لال �سرعة
ا�ستيعابه للمقررات التدريبية بكفاءة
و�إتقان ،ومب�شيئة اهلل �سيكون الفريق
ج��اه��ز ًا للم�شاركة يف الـم�سابقات
ال��ـ��م��خ��ت��ل��ف��ة ،ال ���س��ي��م��ا ع��ن��د ت��واف��ر
الطائرات با�ستمرار لتنفيذ برنامج

التدريب ب�شـكل منتظم ،بالإ�ضافة
�إىل توفري املع�سكرات اخلارجية .
وحول ما تفتقر �إليه ريا�ضة القفز
احل���ر يف ال�سلطنة �أو����ض���ح امل���درب
�سعيد اخل��اط��ري �أن ه��ذه الريا�ضة
ل��ه��ا ري��ا���ض��ي��وه��ا وم��ع��ج��ب��وه��ا لكنها
تفتقر �إىل ع��دم وج���ود �أن��دي��ة تهتم
بها ،وكذلك ال يوجد بال�سلطنة النفق
ال��ه��وائ��ي امل��ع��روف با�سم (الونتنل)
ال��ذي ي�ستخدم للتدريب على الأر���ض
دون احلاجة للطائرة يف كل الأوقات،
ناهيكم عن مردوده االقت�صادي املهم،
كما تفتقر ريا�ضة القفز احلر �إىل عدم
وجود م�سابقات حملية وفق القوانني
الدولية لهذه الريا�ضة املمتعة.
القافزون ..
�سعداء باختيارنا �ضمن الفريق
ون��ط��م��ح �إىل مت��ث��ي��ل ���ش��رط��ة عمان
ال�سلطانية يف امل�سابقات املحلية
والدولية
يعرب ك��ل م��ن الوكيل (ق��اف��ز)/
عرف ـ ــات بن يا�سر الهنائي ,والرقيب
(قافز) هانـ ــي بن حمـ ــد الرا�ش ــدي

والرقيب (قافز وم�سيطر �أر�ضي على
ال�سالمة املرورية) حممود بن حارب
الكلباين عن �شعورهم باختيارهم
�ضمن ف��ري��ق القفز احل��ر ب�شرطة
عمان ال�سلطانية ،وكيف ي�صفون
جتربتهم هذه ،و�إىل �أي مدى ت�صل
ط��م��وح��ات��ه��م  ..ف��ي��ق��ول ال��وك��ي��ل

يف متثيل �شرطة عمان ال�سلطانية يف
خمتلف البطوالت املحلية والإقليمية
والدولية.

(قافز) عرفات الهنائي ..

�أم��ا الرقيب (القافز) هاين
النجادي فيتقدم بال�شكر �إىل قائد

احل���م���د هلل ع��ل��ى ن��ي��ل��ي ���ش��رف
االن�ضمام �إىل هذا الفريق  ،حمقق ًا
بذلك �أمنية غالية على نف�سي التواقة
�إىل خو�ض هذه التجربة التي تتطلب
الكثري م��ن اجل����ر�أة وح��ب التحدي
واملغامرة  ..ويحدوين الأمل الكبري

���ش��رط��ة امل��ه��ام اخل��ا���ص��ة واجل��ه��از
ال���ف���ن���ي ل��ل��ف��ري��ق ع���ل���ى ج��ه��وده��م
امل�شكورة يف تذليل ال�صعاب وبذل
كل ما من �ش�أنه امل�ساهمة يف تطوير
م�ستوى ال��ف��ري��ق ورف���ع جاهزيته ،
و�أثنى الرا�شدي على كفاءة املدربني
الذين يتلقون التدريبات على �أيديهم
ال��ذي��ن ���س��خ��روا خ�برات��ه��م الطويلة
التي اكت�سبوها من متثيل ال�سلطنة
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يف البطوالت التي �شاركوا فيها ،الأمر
الذي �ساهم يف زيادة ن�سبة ا�ستيعابنا
مل���ق���ررات ال��ت��دري��ب واخ��ت�����ص��ار امل��دة
الزمنية .

ون���خ���ت���م ا���س��ت��ط�لاع��ن��ا ه�����ذا م��ع
الرقيب/حممود الكلباين وهو قافز
وم�سيطر على ال�سالمة الأر�ضية حيث
يتحدث قائ ًال:
ت�شرفت ب�أن �أكون �أحد �أع�ضاء فريق
القفز احلر ب�شرطة عمان ال�سلطانية
منذ عام 2007م ،ومنذ ذلك العام و�أنا
�أمار�س عملي كقافز ،بالإ�ضافة �إىل �أنني
�أتوىل م�س�ؤولية ال�سيطرة على ال�سالمة
الأر���ض��ي��ة م��ن خ�لال �إر���ش��اد وتوجيه
القافزين على منطقة النزول وحتديد
اجت��اه الرياح و�سرعتها بالتن�سيق مع
قائد الطائرة والإبالغ عن �أية معوقات
حتول دون عملية القفز  ،كما �أ�ساهم
يف �إع��داد الربنامج التدريبي للفريق
والتن�سيق مع الإدارة العامة لطريان
ال�شرطة حلجز الطائرات..
والفريق لديه الطموح يف الو�صول
بالفريق للم�شاركة يف امل�سابقات املحلية
ال��ت��ي ت��ق��ام على م�ستوى الت�شكيالت
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ال�����س��ل��ط��ن��ة  ،وك��ذل��ك
امل�سابقات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعنى بهذه
الريا�ضة ذات ال�شعبية اجلارفة على
م�ستوى العامل.
64
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جرائم ذوي . .

الياقات البيضاء

�أ���ش��ار العامل الأمري َكي �إي��دوي��ن �سوذيرالند وهو
الأ���ش��ه��ر ب�ين املخت�صني يف علم اجل��رمي��ة يف القرن
الع�شرين ،بتعريف اجلرائم التي ترتكب ب�شكل مهني
عايل  ،ومن داخل مقرات ومكاتب العمل بجرائم الياقات
البي�ضاء ،ونتيجة للطفرة املعرفية والعلمية للإنرتنت
ظهرت �أعمال تخريبية عرب ال�شبكة العاملية ،تطورت
�إىل ما ي�شبه اجلرمية العاملية املنظمة وان�سحبت عليها
ت�سمية جرائم الياقات البي�ضاء  ،مبعنى �أنها اجلرائم
التي ت�ستخدم فيها �أجهزة الكمبيوتر وكيفية توجيه
الر�سائل الإلكرتونية �إىل اجلهة �أو ال�شخ�ص امل�ستهدف.
املقدم�/أحمد بن بخيت ال�شنفري
مدير وحدة التحريات املالية

66

فرباير2014م  -العدد 137

اجلرمية املالية .

ي�شار �إىل اجل��رمي��ة املالية ب�أنها جرمية الياقات
البي�ضاء ،وت�شمل هذه اجلرمية جماالت عديدة وهي يف
جمملها ذات طبيعة دولية �أي �أنها جرائم عاملية.
(واجلرائم املالية  ............مرتبطة مع بع�ضها
ارتباط ًا وثيق ًا وهي غالب ًا ما ترتكب عرب و�سائل تقنية
املعلومات وت�أثريها الأ�سا�سي على العمليات امل�صرفية
الدولية وعلى القطاع املايل ب�صفة عامة .وهي بطبيعتها
ت�ؤثر على الأف��راد يف حياتهم اخلا�صة وعلى ال�شركات
وكافة الأجهزة واملنظمات كما �أن لها ت�أثري ًا �سلبي ًا ب�صفة
ع��ام��ة على النظام االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي بح�سب
اخل�سارة التي تتحملها تلك الكيانات).
وتركز �سلطات �إنفاذ القانون جتاه اجلرمية املالية يف
ّ
ت�سليط ال�ضوء على النواحي التالية :

• بطاقات االئتمان.
•غ�سل الأموال.
• تزوير العمالت والوثائق الأمنية.
• االحتيال «مثل عمليات اليان�صيب االحتيايل وما
ت�سمى «الر�سائل النيجريية».

بطاقات االئتمان.

• احتيال بطاقات االئتمان عبارة عن م�صطلح عام
ي�ستخدم لو�صف �سل�سلة من اجلرائم االحتيالية التي
ت�ستخدم فيها بطاقات االئتمان وبيانات ح�سابتها
ومنها :ـ.
• االحتيال التطبيقي� :سرقة الهوية وفيها بيانات
بطاقة االئتمان.
• اال�ستيالء على احل�ساب.
• فقدان �أو �سرقة البطاقة.
• تزوير البطاقة.
•ع���دم �إح�����ض��ار ال��ب��ط��اق��ة  ...وه���ذه اجل��رمي��ة تتم

با�ستخدام بطاقة االئتمان لتنفيذ معاملة ،دون
احل�ضور �إىل البنك وتتم عرب الإنرتنت �أو �أمر بريدي
�أو عرب الهاتف  ...الخ .
تزوير العمالت والوثائق الأمنية.

•جرمية تزوير العمالت جرمية قدمية ظهرت مع
ظهور العمالت النقدية نف�سها (ت�صويرها ا�ستخدام
الكمبيوتر وتقنيات الطباعة) ،كلها جعلت تزوير
العمالت حالي ًا �أمر ًا �سه ًال.
• ي�ستخدم املجرمون غالب ًا  ،وث��ائ��ق هوية مزيفة
�أو مـ�سـروقة من �أجل تنفيذ جرائمهم املالية على
امل�ستوى الدويل .

تزوير العمالت «العمالت املزورة ».

• تزايد العمالت املزورة ي�ضع تهديدات كبرية على
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملحلية وعلى امل�ستهلكني
�أي�ض ًا .

التو�صيات.

• �ضرورة زيادة التعاون بني �سلطات �إنفاذ القانون
والبنوك املركزية.
• تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات التي حتارب
هذه اجلرمية.
• تعزيز وحت�سني م�ستوى �سمات الأمان وت�أمينها.
• و���ض��ع اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات امل��ن��ا���س��ب��ة ملكافحة ه��ذه
اجلرائم.
• عقد ال����دورات وال���ن���دوات ح��ول ال�سبل احلديثة
ملكافحة هذه اجلرائم.

االحتيال.

• هناك �أن���واع ع��دي��دة م��ن االح��ت��ي��ال ومنها احليل
الواثقة ،احتياالت اليان�صيب  ،الر�سائل النيجريية.
• هذه اجلرائم �أبعادها غالب ًا عاملية وترتكب عرب
التقنية – الإنرتنت  ،الهاتف  ،الفاك�س والربيد.
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• ت�ستخدم ع��دة تقنيات حلجب تفا�صيل بيانات
الأ�شخا�ص املحتالني.
غ�سل الأموال ومتويل االرهاب.

• جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
• يعد مرتكب ًا جلرمية غ�سل الأموال كل �شخ�ص �سواء
كان مرتكبا للجرمية الأ�صلية� ،أو �أي �شخ�ص �آخر يقوم
عم ًال ب�أحد الأفعال التالية  -مع �أنه يعلم �أو كان ينبغي
له �أن يعلم �أو ي�شتبه ب�أن الأموال عائدات جرمية :
•ا�ستبدال �أو حتويل الأم��وال بق�صد متويه �أو �إخفاء
طبيعة وم�صدر تلك العائدات غري امل�شروعة� ،أو
م�ساعدة �شخ�ص م�شرتك يف ارت��ك��اب اجلرمية
الأ�صلية يف التهرب والإفالت من العقوبة القانونية
املقررة لها.
•مت��وي��ه �أو �إخ��ف��اء الطبيعة احلقيقية ل�ل�أم��وال �أو
م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو
حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها.
• متلك الأم����وال �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها عند
ا�ستالمها.
• يعد مرتكبا جلرمية متويل الإره���اب كل �شخ�ص
يجمع �أو يقدم �أم��واال ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
وب�أية و�سيلة كانت مع علمه ب�أنه �سيتم ا�ستخدامها
كلي ًا �أو جزئيا يف متويل :
•الإرهاب �أو اجلرمية الإرهابية.
•ارت��ك��اب �أف��ع��ال ت�ش ّكل ج��رائ��م وف��ق��ا لالتفاقيات
واملعاهدات الدولية املتعلقة مبكافحة االرهاب.

اجتاهات و�أ�ساليب غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
م��ن خ�لال ال��درا���س��ات على ح��االت اال�شتباه على
امل�ستوى الوطني والدويل ات�ضح �أن من �أهم االجتاهات
لغ�سل االموال.

•غ�سل الأم�����وال املتح�صلة م��ن ج��رائ��م الن�صب
واالحتيال واالجتار غري امل�شروع يف املخدرات.
•غ�سل الأم���وال املتح�صلة من جرائم التزوير و�أن
كانت مبعدل �أقل خالل ال�سنوات االخرية .

68

فرباير2014م  -العدد 137

•ارتفاع غ�سل الأموال املتح�صلة من جرائم ال�سرقة
وهو يعترب من �أحدث االجتاهات حاليا.
•ا�ستمرار ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات املالية نطاق البنوك
و�شركات ال�صرافة يف �أعمال غ�سل الأموال
•البدء يف ا�ستخدام القطاعات غري املالية كتجار
الذهب والأحجار الكرمية والوكالء العقاريون وجتار
ال�سيارات.
ومن �أهم الأ�ساليب الفنية امل�ستخدمة يف غ�سل الأموال:

• ا�ستخدام الأموال النقدية من خالل التحويالت �أو
الأموال النقدية.
• ا�ستخدام ال�شيكات.
• �إن�شاء �شركات وهمية �أو �إبرام عقود وهمية.
• النقل املادي للأموال عرب احلدود.

التـحـديـات.

•�شبكات اجل��رائ��م املنظمة غالب ًا ه��ي ال��ت��ي خلف
اجلرائم املالية ( الأرباح التي جتنيها من ذلك ).
•�سرعة حت ّرك �ضباط �إنفاذ القانون  .حماية الدليل
املمتلكات� ،شرعية �أو غري �شرعية ،لكن هناك عوامل
عديدة تعرقل �سرعة التحرك� ،سواء تعقب املجرم �أو
ا�ستعادة املمتلكات ال�شرعية.
• ه��ذه ال�صعوبات ناجتة عن االختالف بني ال��دول
يف مدى اعتمادها من عدمه للمعاهدات الدولية
وم�ستوى خربة �سلطات املالحقة الق�ضائية.

املراجع-:
• الدليل القانوين للمنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية(الإنرتبول)
• ق��ان��ون مكافحة غ�سل الأم���وال ومت��وي��ل الإره���اب ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ()2010/79
• تقرير وحدة التحريات املالية ب�شرطة عمان ال�سلطانية لعام 2012م.
• التو�صيات الدولية الأربعني ملجموعة العمل املايل الدولية(الفاتف)
• اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام
2000م.
• www.interpol.int
• www.fatf-gafi.org
• www.fiu.gov.om
• www.menafatf.org

بانوراما

االزدحام المروري . .

الرائد/خمي�س بن علي البطا�شي

الإدارة العامة للمرور

�أ���ص��ب��ح��ت م�����ش��ك��ل��ة االزدح������ام
امل���روري من �أخطر امل�شكالت التي
تعانيها املجتمعات خا�صة يف املدن
الكربى والعوا�صم التي يرتكز فيها
الثقل الإداري واالقت�صادي للبلدان,
وتكمن ه��ذه امل�شكلة يف �أن الطاقة
اال�ستيعابية للطرق غري ق��ادرة على
ا�ستيعاب التد ّفق املروري يف �ساعات
الذروة والتي تكون عادة عند ذهاب
املوظفني اىل �أعمالهم �أو خروجهم
منها عند الظهرية  ،كما تكتظ هذه
املدن ب�شوارعها الرئي�سيةوالفرعية
مب�ستخدمي ال��ط��ري��ق ح��ي��ث تتلقى
يف هذه الفرتة �ضعف عدد ال�سكان
املوجودين خارج �ساعات العمل.
�إن ه���ذا االزدح������ام ال ���ش��ك له
�آث��اره ال�سلبية على الفرد واملجتمع،
حيث ت�شري درا�سات اقت�صادية �إىل
�أن ت�أخر العاملني كل يوم  -ب�سبب
االزدح��ام امل��روري � -ساعة �أو �أكرث
يقلل يف جممله �ساعات العمل مما
يخف�ض الإن��ت��اج��ي��ة ،ك��م��ا �أن �سوء
امل���زاج ل��دى العاملني وامل��ت��ول��د من

ان��ت��ظ��ار ال�شخ�ص ل�ساعات طويلة
يف الطرق يخف�ض الأداء والن�شاط
وال��داف��ع��ي��ة للعمل ،كما ي�شري �أح��د
البحوث ال�صادرة عن املركز القومي
للأبحاث البيئية وال�صحة يف �أملانيا
اىل �أن التكد�س امل���روري ال ي�سبب
فقط �سوء امل��زاج وت��دين الإنتاجية
وك�ثرة �أخطاء العمل فح�سب ولكنه
ق���د ي�����س��ب��ب ال���وف���اة ،و�أن�����ه يرتبط
ب�إ�صابة �شخ�ص واحد من بني كل 12
ب�أزمه قلبية ،و�أن الأ�شخا�ص الذين
يواجهون االزدح���ام امل���روري ترتفع
لديهم احتماالت الإ�صابة بالأزمات
القلبية ث�لاث م��رات عن غريهم «
بالإ�ضافة اىل �أن االزدح��ام املروري
ي�ساهم يف زيادة تلوث املدن الكربى
ن��ظ��ر ًا لعدد املركبات الهائل ال��ذي
تتلقاه هذه املدن و�أي�ض ًا لزيادة مدة
ال�ساعات التي تكون فيها املركبة يف
حالة الت�شغيل .
ونظرا ً لهذه الآث��ار ال�سلبية التي
يفرزها االزدحام املروري ف�إن هناك
خيارات وبدائل و حلول كثرية ميكن

تطبيقها وتبنيها لعالج هذه امل�شكلة
منها �إي��ج��اد ن��ظ��ام نقل ع��ام فعال
لنقل املواطنني م��ن و�إىل اعمالهم
واع����ادة ت��وزي��ع امل�����ص��ال��ح الإداري����ة
وال��ت��ج��اري��ة بحيث ال ت��ك��ون م��رك��زه
يف م��ك��ان واح���د ,و�إدخ����ال الأنظمة
الإل��ك�ترون��ي��ة لتخلي�ص م��ع��ام�لات
املواطنني واملقيمني حتى ال ي�ضطرون
للذهاب �إىل تلك الدوائر املخت�صة
لتخلي�صها ,و�إي���ج���اد ط���رق بديلة
لإع��ادة توزيع احلركة املرورية عند
تو ّقفها ب�سبب احل��وادث املرورية او
اال�صالحات على الطرق .
مثل كل الدول حول العامل و ت�شهد
العا�صمة م�سقط ازدحام ًا مروري ًا
يف ���س��اع��ات ال����ذروة  ،وك��ذل��ك عند
بداية امل�ساء ،وقد �أوج��دت اجلهات
احلكومية ذات العالقة بع�ض احللول
امل���ذك���ورة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع االزدح�����ام
امل������روري وا���ض��ع��ة يف ت��ب��ن��ي النقل
العام �ضمن �أولويات احللول ،ولكن
ل�ل�أف��راد �أي�����ض�� ًا دور كبري يف احلد
م��ن ه��ذه امل�شكلة م��ن خ�لال تغيري
بع�ض ال�سلوكيات ،حيث �أننا ن�شاهد
يومي ًا �أ�شخا�صا ي�ستقلون مركباتهم
مب��ف��رده��م ،وجن���د م��رك��ب��ات ذات
�سعة  8ركاب ي�ستقلها �شخ�ص واحد
م��ع ا�ستطاعة البع�ض يف التن�سيق
مع زمالئه الذين ي�سكنون يف مكان
واح�����د وي��ع��م��ل��ون يف ج��ه��ة واح����ده
للذهاب �إىل العمل مع ًا�،إن من فوائد
ذل��ك ب�لا �شك تقليل تكلفة النقل
ع��ل��ى ال��ف��رد واحل���د م��ن ا�ستنزاف
الطاقة  ،وتقليل التلوث البيئي نتيجة
النخفا�ض عدد املركبات التي تخلف
العوادم وبالتايل التقليل من م�شكلة
االزدحام املروري .
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أطروحة دكتوراه . .

تكشف النقاب عن وجود عالقة
بين الخط اليدوي والجنسية

املقدم�/أحمد بن عبداهلل احل�ضرمي
الإدارة العامة للتقنية املعلومات
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حتتل الأدل���ة العلمية اجلنائية مبختلف فروعها مكان
ال�صدارة يف الإثباتات اجلنائية حيث تعتمد عليها اجلهات
الق�ضائية يف الف�صل بني اخل�صوم وحتقيق مبد�أ العدالة يف
املجتمع ,ومن ذلك املنطلق يربز دور و�أهمية الدرا�سات والبحوث
العلمية يف ذلك املجال من �أجل ا�ستثمار كافة الآث��ار املادية
والو�صول بها �إىل �أدلة مادية يعتد بها بالإ�ضافة �إىل حت�سني
عنا�صر اجلودة والدقة يف الدليل املادي  .ومن تلك الدرا�سات ما
قام به الباحث املقدم�/أحمد بن عبداهلل احل�ضرمي يف جامعة
النكا�شري باململكة املتحدة يف جم��ال العلوم اجلنائية حيث
تناولت �أطروحته مو�ضوع اخلوا�ص اخلطية العامة يف الكتابة
اليدوية العربية ومدى �إمكانية توظيفها يف خدمة القانون.

�أوال :م�شكلة البحث

ه���ل هن���اك اختالف���ات �إقليمي���ة
ووطنية جوهرية يف اخلوا�ص اخلطية
العام���ة يف الكتاب���ة اليدوية العربية ؟
وما م���دى �إمكاني���ة توظي���ف الكتابة
اليدوية يف حتديد جن�سية الكاتب؟

ثانيا� :أهمية البحث
تكم��ن �أهمية ه��ذه الدرا�سة يف عدة
جوانب ميكن �إيجازها فيما يلي:

تعترب ه���ذه الدرا�سة ه���ي الأوىل
من نوعها الت���ي ُ
جترى على اخلوا�ص
العام���ة للكتاب���ة اليدوي���ة العربي���ة
الختبار الفر�ضية القائلة بوجود تنوع
طبيع���ي يف الكتابة اليدوية بني الدول
العربية.

ثالثا� :أهداف الدرا�سة

�إج���راء حتقيق عمل���ي للت�أكد من
وجود خوا�ص خطية عامة يف الكتابة
اليدوي���ة ميكن �أن تق���ود �إىل �إمكانية
التع���رف �أو التنب����ؤ بجن�سي���ة الكاتب
عن طريق جمع عين���ات من مواطني
الدول امل�ستهدفة.
درا�س���ة بع����ض العوام���ل املختلفة
التي ت�ؤثر على الكتابة اليدوية.
�إبراز وتدعيم دور الكتابة اليدوية
يف الإثباتات اجلنائية ك�إحدى الأدلة
املادية القطعية.
قيا�س التن���وع الطبيعي يف اخلط
الي���دوي العرب���ي م���ن حي���ث �أ�شكال
احل���روف الهجائية �س���واء يف الدولة
الواحدة �أو بني الدول املختلفة.

تتمي���ز ه���ذه الدرا�س���ة ب�أنها من
الدرا�س���ات العلمي���ة الت���ي متزج بني
الواقع النظ���ري والتطبيق العملي �إذ
ميك���ن تطبي���ق نتائجه���ا يف املجاالت
ذات العالقة من قبل اجلهات املعنية.

معرف���ة م���دى �إمكاني���ة توظي���ف
االختالف���ات اجلوهري���ة يف الكتاب���ة
اليدوية بني الدول خلدمة العدالة.

ميكن اال�ستف���ادة منها يف تقدمي
الدع���م الفن���ي جله���ات التحقي���ق
املختلفة حيث �أنه ميكن �أن تزود تلك
اجلهات مب�ؤ�شرات عن جن�سية كاتب
امل�ستند مو�ضوع الفح�ص.

و�ض���ع معاي�ي�ر لعم���ل نظ���ام
للت�صنيف ميكن ا�ستخدامه لت�صنيف
اخل���ط الي���دوي يعم���ل عل���ى ت�سريع
�إج���راءات الفح����ص الفن���ي وت�ضييق
دائرة البحث.

ميك���ن �أن تعم���ل عل���ى ت�سري���ع
الإج���راءات املتبع���ة يف الفحو����ص
الفنية ذات العالقة.

معرف���ة املزاي���ا اخلطي���ة العامة
ال�شائع���ة يف ال���دول الت���ي �شملته���ا
الدرا�سة.

تقلي�ص الوق���ت واجلهود املبذولة
يف �إجراء الفحو�صات الفنية.

مقارن���ة النتائج التي يتم التو�صل
�إليه���ا مع النتائج الت���ي متخ�ضت عن

الدرا�س���ات والبح���وث ال�سابق���ة يف
الكتابة اليدوية للغ���ات �أخرى بهدف
التحقق من �صحة فر�ضية الدرا�سة.
رابعا� :أ�سئلة البحث
ح��اول الباح��ث يف ه��ذه الدرا�س��ة
الإجابة على عدة �أ�سئلة منها:

•ه���ل هن���اك تن���و ٌع طبيع���ي يف
الكتاب���ة اليدوي���ة العربي���ة ب�ي�ن
ال���دول العربية  ،وما نطاق ذلك
التنوع؟
•ه���ل توجد عالقة ب�ي�ن اخلوا�ص
اخلطي���ة العام���ة والدول���ة �أو
املنطق���ة الت���ي ينتم���ي �إليه���ا
الكاتب؟
•ما ه���ي االعوامل الت���ي �أدت �إىل
وج���ود اختالف���ات يف اخلوا����ص
اخلطي���ة العام���ة ب�ي�ن ال���دول
العربية ؟
•ه���ل ميك���ن تطبي���ق التحالي���ل
الإح�صائي���ة لتحدي���د �أهمي���ة
الإختالفات يف اخلوا�ص اخلطية
العامة بني عينات الدرا�سة؟
•ه���ل ميك���ن توظي���ف تل���ك
االختالف���ات ل�صال���ح العدال���ة
اجلنائية؟
•هل ميك���ن و�ضع نظام ميكن من
خالله التنب����ؤ بجن�سي���ة الكاتب
�أو البل���د الذي تعل���م فيه الكتابة
اليدوية؟
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خام�سا :عر�ض نتائج الدرا�سة
تو�صل��ت ه��ذه الدرا�س��ة �إىل ع��دة
نتائ��ج مهم��ة ميك��ن �إيجازه��ا يف
النقاط التالية:

•م���ن خالل الفحو����ص والتحاليل
للعين���ات الت���ي مت جمعه���ا م���ن
ال���دول الت���ي �شملته���ا الدرا�سة
وه���ي عم���ان والأردن وتون����س
واملغ���رب تبني وجود تن���وع كبري
وب�ش���كل ملح���وظ يف اخلوا����ص
اخلطية العام���ة �سواء يف الدولة
الواحدة �أو بني الدول الأربع.
•نظر ًا لطبيعة احلروف الهجائية
العربي���ة واختالف طرق كتابتها
وتع���دد �أ�شكالها وفق��� ًا ملوا�ضعها
يف الكلم���ة �س���واء كانت يف بداية
الكلم���ة �أو و�سطه���ا �أو نهايتها �أو
ك�أح���رف منف�صل���ة ،فق���د تبني
م���ن خالل النتائج �أن االختالف
ب�ي�ن الأ�شخا�ص م���ن حيث تعدد
�أ�شكاله���ا ي���زداد م���ع احل���روف
معق���دة الرتكيب ويق���ل مع تلك
الأقل تعقيد ًا.
•�أظه���رت النتائ���ج �أن حج���م
االخت�ل�اف �أو التباين يف الكتابة
اليدوي���ة العربي���ة ب�ي�ن ال���دول
الواقع���ة يف �أقاليم خمتلفة �أكرث
منها من تل���ك الواقعة يف نظاق
�أو �إقلي ـ ـ ـ���م جغرايف واحد ،فعلى
�سب ـ ـي���ل املث���ال االخت�ل�اف بني
عم���ان واملغ���رب �أك�ث�ر من���ه بني
عمان والأردن.
•وج���ود خوا����ص خطي���ة عام���ة
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�شائع���ة يف بع����ض ال���دول الت���ي
�شملتها الدرا�سة ونادرة الوجود
يف الدول الأخرى.
•�أثبت���ت التحالي���ل واالختب���ارات
الإح�صائي���ة امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة �أن االختالفات التي مت
ر�صده���ا ب�ي�ن دول الدرا�سة هي
�إختالفات جوهرية.
تو�صل الباح���ث با�ستخدام �أحد
• ّ
االختب���ارات الإح�صائي���ة �إىل
�إيج���اد نظام لت�صنيف اخلوا�ص
اخلطية العامة ميكن من خالله
التع���رف �أو التنب����ؤ بامل���كان �أو
الدولة الت���ي تعلم فيه���ا الكاتب
اخلط اليدوي.
•ميكن �أن تعزى بع�ض االختالفات
يف اخلوا�ص اخلطية العامة بني
خط���وط الأ�شخا����ص يف ال���دول
امل�شمول���ة بالدرا�س���ة �إىل تع���دد
ط���رق التدري�س يف تلك الدول �أو
�إىل عوامل تاريخية �أو ثقافية.
•هن���اك تن���وع كبري ب�ي�ن خطوط
الأ�شخا����ص يف منطق���ة املغ���رب
العرب���ي مقارن���ة م���ع خط���وط
الأ�شخا�ص يف امل�شرق العربي.
•يت�ضح م���ن خالل النتائ���ج التي
تو�صلت �إليه���ا الدرا�سة �أن �أوجه
الت�شاب���ه يف خط���وط الأ�شخا�ص
يف ال���دول الأرب���ع حتت���ل حي���ز ًا
كبري ًا مقارنة باالختالف وذلك
طبيع���ي ومتوق���ع ب�سب���ب وح���دة
املناهج الكتابية امل�ستخدمة.

•تكمن �أهمية وقيمة هذه الدرا�سة
يف �أنه���ا قابلة للتطبيق يف جمال
العم���ل اجلنائ���ي ال �سيم���ا يف
احلاالت التي يكون فيها امل�ستند
مو�ض���وع الفح����ص يت�ضم���ن
خطوط ًا يدوية لأ�شخا�ص من �أي
من الدول الأربع.
•تو�صل���ت الدرا�س���ة �إىل وج���ود
عالق���ة ب�ي�ن املنطق���ة �أو الدولة
وب�ي�ن الكتاب���ة اليدوي���ة ،الأم���ر
الذي يع�ض���د الفر�ضي���ة القائلة
ب�إمكانية التنب�ؤ بجن�سية الكاتب
من خالل خطه اليدوي.
�ساد�سا :اخلال�صة والتو�صيات

خل����ص الباح���ث �إىل بع����ض
التو�صي���ات الت���ي ميك���ن اال�ستف���ادة
منها لإجراء درا�سات �أو بحوث علمية
م�ستقبلية يف ذات املجال ومنها:
•مبا �أن الدرا�سة �شملت �أربع دول
عربية فقط وهي عمان والأردن
اللت���ان متث�ل�ا منطق���ة امل�ش���رق
العرب���ي وتون�س واملغ���رب اللتان
متث�ل�ان منطقة املغ���رب العربي
ف�إنه ميك���ن عمل درا�س���ة ت�شمل
بقية الدول العربية تعطي نتائج
�أف�ض���ل وت�ضي���ق دائ���رة البحث
ب�شكل �أكرب.
•ر ّكزت هذه الدرا�سة على فح�ص
ع�ش���رة ح���روف وكلم���ة واح���دة
فق���ط ومل تتط���رق �إىل احلروف
الهجائي ـ ـ ـ���ة الأخ���رى ،وعلي���ه
ميكن للدرا�س���ات امل�ستقبلية �أن
تتط���رق �إىل باق���ي احل���روف :

وبالت���ايل مي ــكن �أن تعطي نتائج
�أدق و�أ�شمل.
•نظ���ر ًا لطبيع���ة الكتاب���ة العربية
ك���ون حروفه���ا تت�ص���ل ببع�ضها
البع�ض من �أجل تكوين الكلمات
ف�إن���ه ميك���ن �إج���راء بح���وث
ودرا�سات عل���ى الطرق املختلفة
املتبعة من قب���ل الأفراد يف ربط
احلروف ببع�ضه���ا �أثناء الكتابة
وذلك لك�شف ال�ستار عن خوا�ص
خطي���ة عام���ة �أخ���رى ق���د تكون
ذات قيمة يف حتديد اجلن�سية .
•متت���از اللغ���ة العربي���ة بتع���دد
حروفها املنقوطة واختالف عدد
وموا�ضع التنقي���ط ومن َّثم ف�إنه
ميكن �إفراد بحوث ُتعنى بدرا�سة
التنقيط وخوا�ص���ه العامة نظر ًا
الخت ـ ـ ــ�ل�اف الأ�شخـ ـ ــا����ص يف
�أ�سالي���ب التنقيط ومن ّثم الدور
ال���ذي ميك���ن �أن يلعب���ه يف ربط
الكتابة بالدول���ة �أو املنطقة التي
تعلم فيها الكاتب.
•هن���اك جم���االت كث�ي�رة جديرة
بالبح���ث ميكن �أن تعط���ي نتائج
قيم���ة ي�ستف���اد منه���ا يف ت�ضييق
دائرة البح���ث كدرا�سة العوامل
امل�ؤث���رة عل���ى الكتاب���ة اليدوي���ة
مثل عامل اجلن�س وعامل ال�سن
وغريهما من العوامل.

حزام األمان
يقيك من الإ�صابة
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دار ح��وا ٌر بيني وب�ين �صديق يل
�س�ألني من خالله عن �أجهزة �ضبط
ال�سرعة وك��ي��ف �أن��ه��ا ب��ات��ت حديث
ال�ساعة من قبل م�ستخدمي الطريق
و�أردف ق���ائ�ًلً :ه���ل ق��� ّدم���ت تلك
الأج��ه��زة حلولاً للحد من احل��وادث
امل��روري��ة ،فذهبتُ به �إىل �أبعد من
ذلك و�أو�ضحت له مل ًيا اجلهود التي
تبذلها ���ش��رط��ة ُع��م��ان ال�سلطان ّية
ب���وت�ي�ر ٍة م��ت�����س��ارع��ة وك��ي��ف �أن تلك
اجل��ه��ود �آث����ر ِث��م��اره��ا وانخف�ضت
م��ن خاللها احل����وادث ،وال��و َف�� َي��ات،
والإ�صابات ,ومن هذه اجلهود:
م��ع��ه��د ال�������س�ل�ام���ة امل�����روري�����ة..
نافذ ٌة يف جم��ال الت�أهيل والتدريب
معه ٌد متخ�ص�ص يف جمال ال�سالمة
املرورية م�ضى على افتتاحه ثمانية
�أعوام ق ّدم الكثري من العطـاء ،ونفذ
الكثري من الدورات لرجال ال�شرطة

بكافة ت�شكيالته ،وك��ان مل�ستخدمي
ال��ط��ري��ق ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب��ـ��ـ��ر ،كما
ا�ست�ضاف م���ؤمت��رات ،و حما�ضرات
وور�ش عمل عديدة على مدار العام .
�أج��ه��زة �ضبط ال�سرعة ..رقابة
و���ض��ب��ط ل��ق��د غ ّ��ط��ت ���ش��رط��ة عمان
ال�سلطانية منذ الثمانينيات ُطرق
ال�سلطنة ب���أج��ه��زة �ضبط ال�سرعة
م��ن �أج��ل جعل ال��ط��رق �أك�ثر �أم��ا ًن��ا،
ون��ظ�� ًرا لكرثة املركبات ناهيك عن
عدد احلا�صلني على رخ�ص ال�سياقة
مت ا���س��ت�يراد �أج��ه��زة �ضبط جديدة
ل�ضبط املخالفني ال��ذي��ن ي�سوقون
مركباتهم دون االك�تراث لل�سرعات
امل���ح���ددة ،وه���ي ت��ع��ت�بر م��ن �أف�����ض��ل
الأج��ه��زة م��ن حيث ال��دق��ة والتقنية
ال�شاملة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ،وك ّلما
ح��دث��ن��ي ع��ن��ه��ا م�����س��ت��خ��دم للطريق
�أو�ضحت له مدى فعالية تلك الأجهزة

وكيف �أنها �أظ��ه��رت نتائج �إيجابية
للحد من ال�سرعة الزائدة ،كما �أن
ن�سبة خطئها �ضئيل جدً ا وبالكاد ال
يذكر فاجلهاز يبعث موجات ال�سلكية
تنعك�س بوا�سطة الهدف �أي املركبة
امل�سرعة فيتعرف عليها حتى و�إن
كان الطريق لتكون من �أربع م�سارات
فهي تو�صف بالأجهزة الذك ّية نظ ًرا
لدقتها .
حم����ط����ات ال���ف���ح�������ص ال���ف���ن���ي..
ملركبات �أكرث �أم ًنا ان�شئت العديد من
حمطات الفح�ص الفني،من تنظيم
وقوف املركبات التي تخ�ضع للفح�ص
الدوري وتلك التي تعر�ضت حلوادث
م���روري���ة ك��م��ا ت��ق��وم ���ش��رط��ة عمان
ال�سلطانية بالتجهيز لن�شر خدمة
حمطات الفح�ص على نطاق �أو�سع
يف حمافظات ال�سلطنة يف امل�ستقبل
القريب ،راح ًة للمواطن واملقيم ،ومن
�أج��ل حتقيق التط ّلعات التي ت�صبوا
�إليها القيادة العامة لل�شرطة وترجمة
تلك اجلهود �إىل واقع ملمو�س تقدم
فيه �أف�ضل و�أرقى اخلدمات .
ال��ـ��م��در���س��ة امل����روري����ة  ..مدينة
متكاملة ل�����س��ل��وك م����روري �صحيح
للأطفال مكانة خا�صة طالـما وهم
فلذات �أكبادنا ،وعليه ق ّدمت �شرطة
ُع��م��ان ال�سلطانية للطفل مدر�سة
�صرحا تعليم ًيا
خا�صة له حيث تعترب ً
ُتغر�س من خاللها الثقافة الـمرورية
كما �أنها حتتوي على مدينة متكاملة
اخل��دم��ات ب��ه��ا ���ش��وارع وتقاطعات
ومبان خدم ّية يتعلم الطفل
ودوارات ٍ
فيها العالمات املرورية ال�صحيحة
على �أر�ض الواقع.
�إج���������راءات احل�������وادث امل���روري���ة
الب�سيطة  ..نظا ٌم ق ّل�ص االختناقات
الطرق ّية ح ّقق هذا الإجراءات الكثري
من ان�سيابية حركة ال�سري وق ّل�ص
ن�سبة االختناقات الـمرورية ،و�أ�صبح

�سائق املركبة ينهي �إجراءات احلادث
امل�����روري ال��ب�����س��ي��ط وف���ق ا���س��ت��م��ارة
�أع��دت��ه��ا �شرطة ُع��م��ان ال�سلطانية
بالتعاون م��ع الهيئة العامة ل�سوق
رحب
امل��ال و�شركات الت�أمني ،وق��د ّ
به الكثري نظ ًرا ل�سهولة الإجراء وما
بعده ،كما �أن التقييم جا ٍر ليتوافق مع
متطلبات الوقت وال��زم��ان ،وقدمت
���ش��رط��ة ُع���م���ان ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة حملة
�إع�لام�� ّي��ة للتعريف بالنظام و�أه��م
فوائده عرب و�سائل الأعالم املختلفة
املرئية وامل�سموعة .
امل����وق����ع الإل�����ك��ت��روين ل���ل����إدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ..واج��ه��ة امل�شاهد
ت��وع��و ًي��ا ك��ان��ت االن��ط�لاق��ة الفعل ّية
ملوقع «الإدارة العامة للمرور«www.
 »traffic.gov.omيف  1يوليو 2010م
بعد تخطيط ُمتقن لي�صبح واجهة
ا�شتملت على العديد م��ن الأق�سام
املعن ّية بالتوعية امل��روري��ة ووجهة
امل�شاهد الأوىل توعو ًيا يف ال�سلطنة
للح�صول على تفا�صيل �أك�ث�ر دقة
وم�صداق ّيـ ــة ،ور�صد املوقع خالل
العام � 2013أك�ثر من (�ستة مليون
م�شاهدة) .
�����ش����ارك امل����وق����ع م��ث��ي�لات��ه م��ن
امل���ؤ���س�����س��ات التفاعلية ع�بر م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،وتدور الفكـ ــرة
حول تو�صيل الـمعلومة لكافة ال�شرائح
امل�ستخدمة لتلك املواقع ،كما �شهدت
تلك املواقع ارتفـ ـ ــاع ًا ملحوظ ًا لن�سبة
املهتمني وخا�ص ـ ــة الفئة العمر ّية ما
بني (� )34-18سنة .
�شبكة االت�����ص��االت  ..الر�سائل
الن�ص ّية وبرامج الدرد�شة �ساهمت
اجلهود املبذولة يف تو�صيل الر�سائل
التوعوية لكافة �شرائح املجتمع من
خالل �إر�سال ر�سائل ن�ص ّية توعوية
ع�بر م��وزع��ي خدمة االت�����ص��االت يف
ال�سلطنة فقد مت خ�لال ه��ذا العام

الإر�سال لأكرث من مليوين م�ستخدم
وقد ا�ستخدمت الإدارة العامة للمرور
ط��ري��ق��ة ال��ب��ث يف خ��ري��ف ���ص�لال��ة
بحيث ت�شمل الر�سائل القادمني من
االجت��اه�ين ن��زوى ـ �صاللة والعك�س
لتبث لهم ن�صائح توعوية عرب خدمة
الر�سائل الن�ص ّية ،ومل تقت�صر على
الر�سائل الن�ص ّية بل امتدت لربامج
الدرد�شة وا�ستخدمت الإدارة العامة
للمرور ت�صاميم فن ّية مق ّي�سة مت بثها
لكافة �شرائح املجتمع ،وق��د القت
الفك ـ ــرة ا�ستح�سا ًنا وكانت الأوىل
من نوعها �ضمن امل�ؤ�س�سات العامة .
خ�ل�ا����ص���ة :م��ن��ظ��وم��ة متكاملة
ح�ي�ن و�آخ����ر هدفها
ن�����ش��ه��ده��ا ب�ين ٍ
التقليل من احلوادث املرورية و �سببها
الرئي�س هو ال�سرعة العالية وعدم
االل��ت��زام بالقواعد امل��روري��ة �إجمالاً
هناك الكثري والكثري من املنجزات
واجلهود التي بذلتها �شرطة ُعمان
ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة يف جم����ال ال�����س�لام��ة
املرورية ،واحلديث يطول ويطول ُ يف
مقايل مل �أحتدث عن الدفعات التي
مت تد�شينها من الدوريات للمراقبة
املرورية ومل يت�سنى بي احلديث عن
الدفعة الأوىل من تد�شني الدراجات
ال��ن��اري��ة ،وغ�يره��ا م��ن اجل��ه��ود التي
تبذلها ال�سلطنة للو�صول �إىل الغاية
املن�شودة.
خ���ت���ا ًم���ا :ال�����س�لام��ة امل���رور ّي���ة..
معنى جمي ٌل ين�شده اجلميع بل �إنها
�أ�صبحت مطل ًبا ُم ًّلحا يف حياة مليئة
باملفاج�آت �أدعو اهلل تعاىل �أن تكون
ال�سالمة على الطريق هي الرفيق
ال��دائ��م لكم ،و�أن يجنبكم خماطر
الطريق� ..أ�ستودعكم اهلل.
فرباير2014م  -العدد 137

75

شكر وتقدير

رسائل الشكر التي تلقتها شرطة ُعمان السلطانية في عام 2013م
الرقم

مو�ضوع الر�سالة

اجلهة املر�سلة

املر�سل �إلية

تاريخ الر�سالة

1

ال�شكر على اجلهود املبذولة يف احتفالية عمان لل�صحافة
والن�شر يف مرور �أربعني عام ًا على ت�أ�سي�س جريدة عمان

رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة عمان
لل�صحافة والن�شر والإعالن

معايل الفريق املفت�ش العام ل�شرطة
واجلمارك

2013/3/12م

ال�شكر والتقدير على تعاون �شرطة عمان ال�سلطانية
يف مكافحة ال�شغب عند �إدارة جتمع العمال الأجانب
الآ�سيويني
ال�شكر على �إنقاذ موظفي ال�شركة عند احتجازهم يف
�أحد الأودية
ال�شكر والتقدير على الإ�سناد واملتابعة يف حادثة البالغ
الكاذب على منت رحلة الطريان العماين  823بتاريخ
20مايو وحادثة �إ�ضراب موظفي الطريان العماين

�شركة انكا و�شركائهم بكتل وبهوان
الهند�سية

معايل الفريق املفت�ش العام ل�شرطة
واجلمارك

2013/5/5م

�شركة �أوك�سيدنتال عمان انكريوريتد

معايل الفريق املفت�ش العام ل�شرطة
واجلمارك

2013/5/13م

ال�شركة العمانية لإدارة املطارات

معايل الفريق املفت�ش العام ل�شرطة
واجلمارك

2013/6/30م

5

ال�شكر والتقدير على اجلهود التي بذلتها ال�شرطة يف
مهرجان خريف �صاللة ال�سياحي 2013م

وزير الدولة وحمافظة ظفار

معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك

2013/9/4م

6

ال�شكر على اجلهود يف �إجناح �سباق ظفار ال�سنوي

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين

معايل الفريق املفت�ش العام ل�شرطة
واجلمارك

2013/10/11م

7

ال�شكر على امل�شاركة يف ندوة �إدارة الأزمات الوطنية يف
�سلطنة عمان

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

2013/11/14م

8

ال�شكر على اجلهود املبذولة يف �إجناح العر�ض الع�سكري
معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبنا�سبة العيد الوطني الثالث والأربعني املجيد
واجلمارك

2
3
4

9

10

76

ال�شكر على التغطية الأمنية جلميع احتفاالت العيد
الوطني43

ال�سيد هيثم بن طارق �آل �سعيد رئي�س
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد
الوطني

ال�شكر على امل�شاركة يف االجتماع 22مل�س�ؤيل حر�س حدود
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
خفر ال�سواحل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 الأمانة العامةالذي عقد يف م�سقط 8-5مايو2013م
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2013/11/19م

معايل الفريق
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

2013/11/20م

م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك للعمليات

2013/5/22م

الرقم

مو�ضوع الر�سالة

اجلهة املر�سلة

11

ال�شكر على الدعم الذي قدمة طريان ال�شرطة للتمرين
البحري ال�سنوي خنجر حاد  2013/18والذي مت تنفيذه
يف بحريات الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة
وجمهورية فرن�سا

البحرية ال�سلطانية العمانية

م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك للعمليات

2013/5/30م

12

ال�شكر على �إ�سناد تفتي�ش الكفاءة العملياتية لقاعدة
م�سندم البحرية

قائد البحرية ال�سلطانية العمانية

م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك للعمليات

2013/5/30م

ال�شكر والتقدير حول الإ�سناد لل�سفارة الربيطانية يف
ال�سلطنة عند زيارة ال�سمو امللكي(�أمري ويلز ودوقة
كورنوول)
ال�شكر والتقدير على امل�شاركة الفعالة يف �إجناح فعاليات
�أ�سبوع الوعي ال�سياحي الثالث (ال ترتك �أثر)

ال�سفارة الربيطانية ب�سلطنة عمان

الإدارة العامة لطريان ال�شرطة

2013/4/10م

وزارة ال�سياحة

قيادة حمافظة جنوب ال�شرقية

2013/5/13م

15

ال�شكر على اجلهود التي كانت يف ق�ضية االحتيال
للبطاقات م�سبقة الدفع التابعة للبنك.

بنك م�سقط

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات
اجلنائية

2013/6/5م

16

ال�شكر على توفري الأمن ل�سفارة الإيرانية عند �إقامة
الدورة احلادية ع�شر النتخابات رئا�سة اجلمهورية
الإ�سالمية

ال�سفارة الإيرانية

الإدارة العامة للعمليات

2013/7/7م

17

ال�شكر على التعاون امللمو�س بني البلدين ال�سلطنة وتون�س

الوكالة التون�سية للتعاون الفني

الإدارة العامة للجوازات والإقامة

2013/7/29م

18

ال�شكر على امل�ساعدة لليخت ال�سياحي الربيطاين وقطر
�إىل بندر الرو�ضة �أثناء تعطله

ال�سفارة الربيطانية

�شرطة خفر ال�سواحل

2013/10/1م

19

ال�شكر على التعاون يف ندوة ال�سالمة املرورية التي عقدت
بالقاعدة بتاريخ 2013/10/16م

قائد قاعدة م�صنعة اجلوية

الإدارة العامة للمرور

2013/11/4م

20

ال�شكر والتقدير يف �إجناح �أهداف الغرفة املتمثلة يف
تنفيذ العديد من الفعاليات خالل الفرتة 2013-2011م

رئي�س غرفة وجتارة و�صناعة عمان
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة

قيادة �شرطة حمافظة الباطنة

2013/12/25م

13
14

املر�سل �إلية

تاريخ الر�سالة
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77

رياضة

المهـــــام الخاصــــــــــة . .

تفوز بدرع البطولة في المهرجان السنوي أللعاب القوى

بتاري���خ 2013/12/23م ُت���وج
فريق امله���ام اخلا�صة بط ًال ملهرجان
ال�شرط���ة الريا�ض���ي ال�سن���وي 2013
ال�ساد����س والثالث�ي�ن لألع���اب القوى
با�ست���اد ال�شرط���ة الريا�ض���ي حت���ت
رعاية معايل الفريق ح�سن بن حم�سن
ال�شريق���ي املفت����ش الع���ام لل�شرط���ة
واجلمارك ،وذل���ك بح�ضور والفريق
الركن�/أحم���د ب���ن ح���ارث النبهاين

78
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
والل���واء الركن�/سامل بن م�سلم قطن
�آم���ر كلي���ة الدف���اع الوطن���ي وق���ادة
و�ضب���اط �شرط���ة عم���ان ال�سلطانية
والأجهزة الأمنية ور�ؤ�ساء االحتادات
الريا�ضية وجاء تتويج املهام اخلا�صة
به���ذا اللق���ب بعدما متك���ن من جمع
 256نقطة عل���ى امل�ستوى العام وجاء
يف املرك���ز الث���اين فري���ق �أكادميي���ة

ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم ال�شرط���ة
بعدما جمع  111نقطة والثالث فريق
الإدارة العامة للمرور الذي جمع 102
نقط���ة ،وعلى م�ست���وى الفتي���ات نال
فري���ق املهام اخلا�ص���ة ك�أ�س البطولة
بعدما جمع  150نقطة.
كما �سل���م معاليه ك�ؤو����س التفوق
وه���ي ك�أ����س ماراث���ون رج���ال لعادل
الكا�سب���ي من امله���ام اخلا�صة وك�أ�س
ماراث���ون الفتيات مل���رمي ال�شبلية من
امله���ام اخلا�صة وك�أ����س  100×4مرت
رجال للمهام اخلا�صة وك�أ�س 100×4
مرت فتيات للمهام اخلا�صة و400×4
مرت رج���ال للمه���ام اخلا�ص���ة ،و�شد
احلبل للمهام اخلا�صة وفرق ماراثون
الرج���ال للمه���ام اخلا�ص���ة ،وف���رق
املاراث���ون للفتي���ات للمه���ام اخلا�صة
وك�أ����س �أف�ضل ريا�ضي عادل بن �سامل
الكا�سبي من املهام اخلا�صة ،و�أف�ضل
ريا�ضية خال�صة بنت �سامل اجلابرية
من املهام اخلا�صة.كم���ا �س ّلم ك�ؤو�س

�أف�ضل املدربني �إبراهيم ال�سعدي من
امله���ام اخلا�صة وعم���اد الرحبي من
�أكادميي ـ ـ���ة ال�سلط���ان قابو����س لعلوم
ال�شرطة و�أحم���د املعمري من الإدارة
العامة للمرور.
وق���د �ش���ارك يف تتوي���ج الفائزين
والفائ���زات باملراك���ز الأوىل الفري���ق
الركن/احم���د ب���ن ح���ارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
واللواء الرك���ن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلي���ة الدفـ ــاع الوطن���ي و اللواء
�سليم���ان ب���ن حم ـ ــمد احلارث���ي
م�ساع���د املفت����ش الع���ام لل�شـ ـ ـ ــرطة
واجلم���ارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية,
حي���ث �ش���ارك يف ه���ذه امل�سابقـ ـ ـ���ة
 774م�ش���اركا وم�شارك���ة من خمتلف
ت�شكي�ل�ات �شرطة عم���ان ال�سلطانية
منهم  111مت�سابقة.

العديد من املنا�شط الريا�ضية خالل
ال�سنوات املا�ضية حي���ث نال التكرمي
املق���دم متقاعد/حممد ب���ن �سليمان
الكازروين من املهام اخلا�صة واملقدم
متقاعد/را�شد بن خلفان الفوري من
قيادة حمافظ���ة م�سقط واملالزم �أول
متقاعد/حمود ب���ن �سامل العلوي من
قي���ادة خف���ر ال�سواح���ل والوكيل اول
متقاعد�/سامل بن را�شد الفزاري من

�أمن املطارات والوكيل اول متقاعد/
�سعي���د ب���ن عل���ي ال�شحي م���ن احتاد
ال�شرطة الريا�ضي والوكيل متقاعد/
عامر ب���ن حميد الطوقي م���ن املهام
اخلا�ص���ة ونائ���ب العري���ف متقاعد/
�إ�سحاق بن يو�سف احلارثي من قيادة
حمافظ���ة م�سق���ط وال�ضاب���ط مدين
متقاعد/حافظ بن عبداهلل املكتومي
من الإدارة العامة للمرور.

تكرمي الريا�ضيني القدامى....

كما مت تكرمي عدد من الريا�ضيني
القدام���ى الذين �ساهم���وا يف �إجناح
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عادل بن سالم الكاسبي يفوز
بسباق ماراثون الرجال السنوي للشرطة

بتاريخ 2013/11/30م ّ
نظم احتاد ال�شرطة الريا�ضي ماراثون �شرطة عمان ال�سلطانية للرجال
والفتيات ،وذلك �ضمن ت�صفيات مهرجان ال�شرطة لألعاب القوى لهذا العام.
رعى املاراثون ،الذي �أقيم يف والية العامرات ،العميد/حميد بن خليفة اخلنب�شي مدير عام ال�سجون ،وقد متكن
املت�سابق عادل بن �سامل الكا�سبي من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة من حتقيق املركز الأول بزمن وقدره ( )42,00دقيقة
يف �سباق ماراثون �شرطة عمان ال�سلطانية ال�سنوي للرجال ،و�أحرز املت�سابق �أمين ين �سعيد اجلهوري من قيادة �شرطة
خفر ال�سواحل املركز الثاين بعد �أن �أنهى ال�سباق بزمن وقدره ( )43,00دقيقة ،ويف املركز الثالث حل املت�سابق �إ�سماعيل
بن را�شد العرميي من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بزمن وقدره ( )43,10دقيقة.
ويف �سباق ماراثون �شرطة عمان ال�سلطانية للفتيات حققت املت�سابقة مرمي بنت �سامل ال�شبلية من قيادة �شرطة املهام
اخلا�صة املركز الأول بعد �أن �أنهت ال�سباق يف زمن وقدره ( )24,30دقيقة ،وحلت املت�سابقة مروى بنت �سعيد الرحبية من
�إدارة مو�سيقى ال�شرطة يف املركز الثاين بزمن وقدره ( )25,30دقيقة ،فيما ح�صلت املت�سابقة �سهام بنت مرزوق الهدابية
من قيادة �شرطة حمافظة م�سقط على املركز الثالث بزمن وقدره ( )27,00دقيقة.
وبلغت م�سافة ال�سباق ( )12كلم للرجال و( )5للفتيات و�شارك فيه ( )480مت�سابق من بينهم ( )60مت�سابقة من
خمتلف ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية
ح�ضر ال�سباق العقيد/عبدامللك بن غ�سان املزروعي رئي�س احتاد ال�شرطة الريا�ضي وعدد من �ضباط ال�شرطة.

80

فرباير2014م  -العدد 137

للمرة الثالثة على التوالي ..
فريق قيادة شرطة المهام الخاصة يتوج بلقب بطولة
شرطة عمان السلطانية للكرة الطائرة

بتاريخ 2013/11/19م حقق فريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة للمرة الثالثة على التوايل لقب بطولة �شرطة عمان
ال�سلطانية للكرة الطائرة لهذا العام ،التي نظمها احتاد ال�شرطة الريا�ضي مب�شاركة ( )24فريق ًا تمُ ثل خمتلف ت�شكيالت
ال�شرطة ،بعد فوزه على فريق وحدة �شرطة اخليالة بثالثة �أ�شواط مقابل �شوط واحد ،يف املباراة النهائية التي جمعت
بينهما بال�صالة الريا�ضية مبجمع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي ببو�شر.
وقد �شهدت املباراة تناف�س ًا قوي ًا بني الفريقني حيث متكن فريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة من حتقيق الفوز يف
ال�شوطني الأول والثاين بنتيجة ( )17/25و( ،)12/25وا�ستطاع فريق وحدة �شرطة اخليالة من الفوز يف ال�شوط الثالث
بنتيجة ( ،)20/25ومتكن فريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة من ح�سم املباراة بفوزه يف ال�شوط الرابع بنتيجة (.)19/25
وكان فريق قيادة �شرطة حمافظة �شمال ال�شرقية قد احتل املركز الثالث يف البطولة بعد تغلبه على فريق قيادة
�شرطة من�ش�آت النفط والغاز بثالثة �أ�شواط مقابل �شوطني يف املباراة التي �سبقت النهائي ،وقد جاءت املباراة متكافئة بني
الفريقني ،حيث فاز فريق قيادة �شرطة من�ش�آت النفط والغاز يف ال�شوط الأول بنتيجة ( ،)19/25ليعود بعدها فريق قيادة
�شرطة حمافظة �شمال ال�شرقية للفوز يف ال�شوطني الثاين والثالث بنتيجة ( )17/25و( ،)19/25وانتهى ال�شوط الرابع
مل�صلحة فريق قيادة �شرطة من�ش�آت النفط والغاز بنتيجة ( ،)25/27ويف ال�شوط احلا�سم فاز فريق قيادة �شرطة حمافظة
�شمال ال�شرقية بنتيجة (.)10/15
بعد انتهاء املباراة قام العميد/بدر بن خلفان الزدجايل قائد �شرطة خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية بتوزيع
امليداليات واجلوائز على الفرق الفائزة  ،حيث بد�أ مب�صافحة حكام البطولة ثم �سلم �أفراد فريق قيادة �شرطة �شمال الباطنة
احلا�صل على املركز الثالث امليداليات الربونزية ،و�سلم العبي وحدة �شرطة اخليالة احلائز على املركز الثاين امليداليات
الف�ضية ،فيما �سلم امليداليات الذهبية وك�أ�س البطولة لفريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة احلائز على املركز الأول .
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( السويكة ) التبغ غير المدخن
املقدمة

لقد كرث احلديث عن ال�شم ـ ــة
�أو ال�سـ ــويـ ـكـ ــة �أو الأف�ضل وغريها
م��ن الأ���س��م��اء ال��دارج��ة للتبغ غري
املدخن وهناك العديد من العينات
ت�صل �إىل االدارة العامة ملكافحة
املخدرات واملخترب اجلنائي ملعرفة
ماهيتها وارتباطها باملخدرات نظر ًا
ال�شتباههم يف حمتوياتها الكيميائية
ح��ي��ث دائ��م��ا مايعتقد ب���أن��ه��ا م��واد
خمدرة نظر ًا ل�سهولة تعود املتعاطني
عليها بالإ�ضافة �إىل ت�شابهها مع
بع�ض من املخدرات الطبيعية
من حيث ال�شكل اخلارجي.
م���ع ال��ع��ل��م �أن���ه���ا مل ت���درج
�ضمن ج��داول املخدرات �أو
امل�ؤثرات العقلية.
ماهيتها:

ال�سويكة �أو ال�شمة ما هي �إال
�أوراق التبغ املجرو�شة خلطت جيد ًا
مع بع�ض املواد الكيميائية التالية:
ق���ل���وي���دات ال���ب���اردي���ن و�أه��م��ه��ا
النيكوتني والذي ي�شكل ما بني -30
 %60من جمموع القلويدات:
�إن ف����ورم����اي����ل ن���ورن���ي���ك���وت�ي�ن
()N - Formylnor - Nicotin
وكوتينني ( )Cotinineوماي�سومني
( )Mysomineون��ي��ك��وت��اي��ري��ن
( )Nicotyrineوان�������ا ب���ازي���ن
ون���ي���ك���وت���ول�ي�ن
()Anabasine
( )Nicotelineوي��ع��ت�بر م��رك��ب
النيكوتني ( )Nicotineهو امل�س�ؤول
عن الت�أثري املعروف للتبغ وه��و من
�أخطر املركبات ال�سامة ويوجد يف
الأوراق كمادة �سائلة متطايرة وهو
ميت�ص عن طريق الأغ�شية املخاطية
املبطنة للفم وكذلك عن طريق الأنف
وتخلط ال�سويكة جيد ًا مع بع�ض املواد
الكيميائية بالن�سبة التقريبية الآتية:
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بيكربونات ال�����ص��ودي��وم بن�سبة
 %40تقريب ًا.
رماد  %48تقريب ًا.
رمل  %7تقريب ًا.
�أوراق التبغ %5تقريب ًا.
وي�تراوح لون ال�سويكه بني البني
والبني الفاحت (البيج) وتعترب من
امل��واد املمنوع تداولها جتاري ًا نظر ًا
ل�ضررها على �صحة الإن�سان .
�أنواعها:

النوع الأول (الأف�ضل ):

ه���ي ع���ب���ارة ع���ن �أوراق ال��ت��ب��غ
املجرو�ش وت��ع��رف با�سم (�أف�ضل)
وغ��ال��ب�� ًا م��ا حت��ف��ظ ب��داخ��ل �أك��ي��ا���س
ورقية.

النوع الثاين ( الن�سوار ):

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م�سحوق �أوراق
التبغ حيث يو�ضع كمية قليلة منه بني
ال�شفة والأ�سنان وميت�ص النيكوتني
عن طريق الأغ�شية املخاطية وحتتوى
على نف�س امل��واد امل��وج��ودة يف النوع
الأول .

النوع الثالث (البامرباك):

تتـ ـك ـ ــون م ــن �أوراق التبغ
امل�سحوقة م��ع م�سحوق بيكربونات
ال�صوديوم وتو�ضع عادة بني ال�شفة
ال�سفلى والأ�سنان وتقوم بيكربونات
ال�صوديوم مع اللعاب على حترير
النيكوتني ال��ذي ميت�ص ع��ن طريق
الأغ�شية وتعطى نف�س الت�أثري الذي
تعطيه الأنواع ال�سابقة.

النوع الرابع ( ال�سفه  -جوتكاه ):

ال�سفه تتكون من م�سحوق �أوراق
التبغ خملوطة م��ع ال��ع��ط��رون ال��ذي
ي��ت��ك��ون م��ن ك��رب��ون��ات ب��ي��ك��رب��ون��ات
ال�����ص��ودي��وم وامل����اء وت��خ��ل��ط جميعا
وتوجد على هيئة عجينه وي�ؤخذ جزء
منها بني ال�شفة ال�سفلية والأ�سنان
ومتت�ص عن طريق الأغ�شية املخاطية
وت�أثريها ي�شبه ت�أثري الأنواع الأخرى.
النوع اخلام�س:

خ��ل��ي��ط م��ت��ج��ان�����س م���ن ال�����ش��م��ة
الهندية مع اجل�ير وتعرف با�سماء
خمتلفة بني �أو�ساط متعاطيها.

�أوراق التبغ:

ال�����ش��م��ة ب���أن��واع��ه��ا حت��ت��وى على
�أوراق التبغ كمادة �أ�سا�سية وال��ذي
ي��ح��ت��وى ع��ل��ى �أع���ل���ى ت��رك��ي��ز من
النيكوتني حيث �أن ال�شمة ال تعامل
كما تعامل ال�سجائر  ،حيث �أن �أوراق
التبغ يف ال�سجائر تعامل ب�إنزميات
معينة لتحويل النيكوتني �إىل مركب
�آخر يعرف ب�إ�سم نيكوتيامن والذي
ال ي�ؤثر على �أجهزة اجل�سم املختلفة
كما تفعل ال�شمة ويوجد فيه ن�سبة
قليلة م��ن النيكوتني ول��ك��ن الت�أثري
اخلطري لل�سجائر يرتكز يف امل��واد
الناجتة بعد ح��رق ال�سيجارة حيث
تتكون م��واد جديدة هي �أول �أك�سيد
الكربون والقطران والنيرتوزاوين
امل�سببة لل�سرطان ونظر ًا لأن �أن��واع
ال�شمة حتتوى على مركب النيكوتني
ال�سام كام ًال ف�إن ت�أثري ال�شمة على
الفم والل�سان واللثة خطري جد ًا.
طرق �إ�ستعمالها:
الطريقة الأوىل:ع���ن طريق لف
امل�سحوق لوحده يف �أوراق التدخني
وت��ك��ون ط��ري��ق��ة تدخينها م�شابهة
لتدخني ال�سجائر.

ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة:ال���س��ت��خ��دام
التنمباك الهندي فيخلط مع اجلري
الكل�سي وميزج بقليل من املاء حيث
يقوم اجلري مع املاء بتحرير النيكوتني
الذي له الت�أثري كمنبه ثم تو�ضع هذه
العجينة بني ال�شفه ال�سفلية والأ�سنان
حيث ميت�ص النيكوتني ع��ن طريق
الأغ�����ش��ي��ة امل��خ��اط��ي��ة املبطنة للفم
وي�صل �إىل الدم والدماغ وي�ؤثر على
�أجزاء اجل�سم املختلفة.
�أ�ضرار ال�شمة:

ت�سبب ال�شمة زي���ادة يف �أف���راز
اللعاب ،مما ي�ضطر م�ستخدمها �إىل
الب�صق ال��دائ��م يف الأم��اك��ن العامة
ويرتتب على ذلك الت�سبب يف ت�شويه
املنظر ال��ع��ام وانت�شار العديد من
الأم���را����ض ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت�سببها
ب���أم��را���ض ع��دي��دة ع��ل��ى متعاطيها
يتمثل �أهمها يف الآتي ..
تقرح اللثة:

نتيج ًة لت�شقق الأ�سنان ودخ��ول
الفطريات والبكترييا وامليكروبات
مبختلف �أنواعها.

الإ�صابة بالب�ؤرة ال�صديدية:

وتكون �سبب ًا يف انت�شار امليكروب
�إىل اجل�سم كله وب��الأخ�����ص الكلى
والقلب واجلهاز اله�ضمي وتكون �سبب ًا
رئي�سي ًا للحمى الروماتيزمية التي
ت�صيب القلب والكلى �أو املفا�صل.
الإ�صابة ب�أمرا�ض الل�سان واللثة:
فالل�سان الطبيعي مك�سو مباليني
احلليمات امل�س�ؤولة عن ال��ذوق التي
بوا�سطتها نتعرف على طعم الأ�شياء
وم���ذاق���ه���ا ون��ت��ي��ج�� ًة ل��ت��ع��ر���ض ه��ذه
احلليمات للمواد ال�سامة املوجودة يف
�أوراق التبغ ف�إنها ت�ستطيل حتى تكون
مثل ال�شعر الكثيف املجعد وال �شك
�أن لهذا الت�أثري على ت��ذوق الأ�شياء

كما �أن��ه ي���ؤدي �إىل الغثيان يف بع�ض
الأح��ي��ان ناهيك عن انبعاث رائحة
كريهة من فم متعاطيها .
القرحة املعدية:

امل�ستخدمون للتبغ غري املدخن
عر�ضة البتالع ع�صارات التبغ وما
حتتويه من النيكوتني الذي يخر�ش
�سطح املعدة ،وقد ي�ساهم يف الإ�صابة
بالقرحة املعدية .
النخور ال�سنية:

م�����ض��غ ال��ت��ب��غ وم��ن��ت��ج��ات التبغ
غري املدخن الأخ��رى ت�سبب النخور
ال�����س��ن��ي��ة ,وه����ذا ي��ح�����ص��ل لأن تبغ
امل�ضغ يحتوي على كميات عالية من
ال�سكريات ,التي ت�ساهم يف الت�سبب
ب��ال��ن��خ��ور ،وي��ح��ت��وي التبغ املم�ضوغ
�أي�ض ًا على قطع كبرية �أحيان ًا ميكن
�أن تخر�ش اللثة� ،أو تك�شط الطبقة
ال�����س��اج��ي��ة ل�ل�أ���س��ن��ان ،مم���ا يجعل
الأ�سنان �أكرث عر�ضة للتنخر .

جروح �سابقة لل�سرطان يف الفم:

الأف�������راد ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون
التبغ غري املدخن هم �أك�ثر عر�ضة
ل��ظ��ه��ور ل��ط��خ��ات ب��ي�����ض��اء يف ال��ف��م
ُيدعى (اللطاخ الأبي�ض ـ �أو التقرينة
ال��ب��ي�����ض��اء) .ق���روح ال��ف��م ه���ذه هي
�سابقة لل�سرطان ،مما يعني �أن هذه
ال��ق��روح ق��د تتطور ي��وم�� ًَا م��ا لت�شكل
�سرطان ًا .
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توا�صلوا معنا على الـخط ال�ساخن الـمجانــــــــي
�أو عرب الربيد الإلكرتوينd g d s c @ r o p . g o v. o m :

مع حتيات

الواحة

واحة القراء . .
الشيخ العالم والفقير

�إعداد الرقيب:
�أ�صيلة بنت مرهون العامرية
�إدارة العالقات العامة
و�ض���ع النقود يف جيبه وخر على ركبتيه ونظر اىل ال�سماء
باكي���ا ثم قال ب�صوت عال يخاط���ب ربه � :أ�شكرك يا رب،
علمت �أن زوجتي مري�ضة و�أوالدي جياع ال يجدون اخلبز،
لق���د �أنقذتن���ي و�أوالدي من اله�ل�اك وا�ستمر يبكي طويال
ناظ���ر ًا �إىل ال�سم���اء �شاك���ر ًا له���ذه املنحة م���ن اهلل .ت�أثر
الطالب كثري ًا وامتلأت عيناه بالدموع ،عندها قال ال�شيخ
اجللي���ل � :أل�ست الآن �أكرث �سعادة م���ن لو فعلت اقرتاحك
الأول وخب�أت احلذاء..
ً
�أج���اب الطالب  « :لق���د تعلمت در�سا ل���ن �أن�ساه ما حييت
الآن فهم���ت معن���ى كلم���ات مل �أك���ن �أفهمه���ا يف حيات���ي:
«عندما تعطي تكون �أكرث �سرور ًا من �أن ت�أخذ»
معلقات شعرية..

عمرو بن كلثوم:

كان هنالك �شي ٌخ ع���ا ٌمل وطالبه مي�شيان بني احلقول.
لرجل فقري يعمل
وعندما �شاهدا حذا ًء قدمي ًا اعتقدا �أنه ٍ
يف �أحد احلق���ول القريبة والذي �سينه���ي عمله بعد قليل.
التف���ت الطال���ب �إىل �شيخه وق���ال « :هيا بن���ا منازح هذا
العامل ب����أن نقوم بتخبئه حذائه ونختبئ وراء ال�شجريات
وعندما ي�أتي ليلب�سه يجده مفقودا ونرى ده�شته وحريته»
ف�أجاب���ه ذلك الع���امل اجلليل  « :يا ُبني يج���ب �أن ال ن�س ّلي
�أنف�سن���ا على ح�س���اب الفقراء ولكن �أنت غن���ي وميكن �أن
جتلب لنف�سك مزيد ًا من ال�سعادة والتي تعني �شيئ ًا لذلك
الفقري ب�أن تقوم بو�ضع قطع نقدية بداخل حذائه ونختبئ
نح���ن ون�شاه���د م���دى ت�أثري ذل���ك عليه» �أعج���ب الطالب
االق�ت�راح ،وقام بالفعل بو�ضع قط���ع نقديه يف حذاء ذلك
العام���ل ثم اختب�أ هو و�شيخه خل���ف ال�شجريات لرييا ردة
فع���ل ذلك العام���ل الفق�ي�ر .وبالفعل بعد دقائ���ق معدودة
ج���اء عام���ل فقري رث الثي���اب بعد �أن �أنه���ى عمله يف تلك
املزرع���ة لي�أخذ حذاءه .تفاج�أ العامل الفقري عندما و�ضع
رجل���ه بداخ���ل احلذاء ب����أن هنالك �شيئ���ا بداخل احلذاء
وعندم���ا �أراد �إخراج ذلك ال�شيء وجده نقود ًا ،وقام بفعل
نف�س ال�شيء عندما لب�س ح���ذاءه الآخر ووجد نقودا فيه،
نظ���ر ملي ًا �إىل النقود وك ّرر النظر ليت�أكد من �أنه ال يحلم.
بعده���ا نظر حوله يف كل االجتاهات ومل يجد �أحد ًا حوله،
84

فرباير2014م  -العدد 137

ـام َل َنا َ�ص ِب ّـي
ِ�إ َذا َب َلـ َغ ال ِف َط َ
ت َِخـ ُّر َل ُه َ
اجل َبـا ِب ُر َ�س ِاجد ْي َنـا
		
احلارث بن حلزة:

� َآذ َنت َنـا ِب َبينهـا �أَ�سـ َمــا ُء
ُر َّب َثـا ٍو يمَ َ ـ ُّل ِمن ُه ال َّثـوا ُء
		
لبيد بن ربيعة العامري:

َ�صـا َد ْفنَ ِم ْن َها ِغـ َّر ًة َف�أَ َ�ص ْب َن َهـا
		�إنَّ ا َمل َنـا َيا ال ت َِط ْي ُ�ش ِ�س َها ُم َهـا
ِ
معلومات

•يف ع���ام  1884مت حتدي���د خ���ط جرينت����ش كمقيا�س
خلطوط الطول الأخرى.
•عامل���ة ال���ذرة امل�صري���ة الت���ي قتلت ع���ام 1952م يف
�أمريكا يف حادث �سيارة هي �سمرية مو�سى.

الوقت والبابليون

كان البا ِب ِل ّي���ون �أول من نظم الوقت بال�صورة التي نعرفها
الي���وم ،حيث ق�سم���وا ال�سن���ة �إىل � 12شه���ر ًا ح�سب �أوجه
القم���ر وجدوا �أنه م���ن املنطقي تق�سيم الي���وم اىل فرتتي
الي���ل والنه���ار التي يحت���وي كل منهما عل���ى � 12ساعة...
يعتق���د �أن البابليني هم �أي�ض ًا من قرر تق�سيم ال�ساعة �إىل
 60دقيق���ة والدقيقة �إىل  60ثانية لأن الرقم  60كان �أكرب
رقم قاموا ب�إعطائه ا�سما .
جحا والجرة

�أعطى جحا خادما له ج���رة ليملأها من النهر ثم �صفعه
عل���ى وجهه �صفعة �شديدة وقال له� :إياك �أن تك�سر اجلرة
فقي���ل له :ملاذا ت�ضربه قب���ل �أن يك�سرها؟ فقال� :أردت �أن
�أريه جزاء ك�سرها حتى يحر�ص عليها
مقتطفات صحية..

•احر����ص على تناول الل��وز يوميا بني الوجبات و عند

ال�شعور باجلوع  .فاللوز غني بالعنا�صر الغذائية التي
قد يفتقر اليها النظام الغذائي اليومي .

•لتجن���ب �س���وء اله�ضم ين�ص���ح وقت الطع���ام بالبدء
بتن���اول الوجبات الغذائية ال�سائلة مثل ال�شوربة حتى
تهي����أ املع���دة ال�ستقبال الطع���ام بتن�شي���ط الع�صارة
الها�ضمة .
•يج���ب فحـ ـ ــ����ص �ضغط الع�ي�ن جلمي���ع اال�شــخا�ص
الذين جتاوزوا  35من العمر على االق ـ ــل مرة واحده
يف ال�سنه .

المسابقة رقم (  ) 37العدد 137
شروط المسابقة :

.1
.2
.3
.4

1ال يـقــل عـمـر املتـ�سـ ـ ـ ـ ـ ــابق عن � 15س ـ ـنــة.
2ال تقبل �إال الق�س ـ ــائم الأ�صليـ ــة للم�سابقـ ــة.
3ميكن للم�شرتك �أن ي�شرتك ب�أكرث من ق�سيمة.
4تبعث الق�سائم �إىل بريد املجلة �أو يتم ت�سليمها باليد
�إىل �إدارة حترير جملة العني ال�ساهرة ب�إدارة العالقات
الـعــامـة  -القي ــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـق ــرم.

إجابات المسابقة رقم ( )36للعدد  136هما :

1 .1بدية.
2 .2امر�ؤ القي�س .

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:

�1 .1سعيد بن �صالح الفرعي.
2 .2ميمونة بنت خمي�س البلو�شية.

سؤاال المسابقة:

 -1م���ن القائ���ل  :ي���ا جام���ع امل���ال يف الدني���ا لوارثه ه���ل �أنت
باملال بعد املوت تنتفع ؟؟
 .أ�أبو العتاهية
 .ب�أبن الدمينة
 .جلبيد بن ربيعة

 -2متى �صدر �أول ملحق لل�شرطي ال�صغري؟
 .أ2004م
 .ب2005م
 .ج2006م

ق�سيمة اال�شرتاك يف امل�سابقة رقم  37العدد 137
الإجابات :
اال�سـ ـ ـ ــم .............................................................................................................................................................:
العن ـ ــوان .............................................................................................................................................................:
الهـ ـ ــاتف .............................................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�ضور �إىل مكتب جملة العني ال�ساهرة
ب�إدارة العالقات العامة /القيادة العامة لل�شرطة بالقرم  -ال�ستالم جوائزهم )
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مع الشباب في ختام رالي عمان للسيارات

ت�أ�س�س���ت اجلمعي���ة العماني���ة لل�سيارات عام 1979م ،ومن���ذ ت�أ�سي�سها وه���ي ت�سعى �إىل االرتق���اء بريا�ضة املحركات
بال�سلطن���ة م���ن خالل تنظيم م�سابقات ريا�ضة ال�سي���ارات وتوفري كافة الإمكانات وال�سب���ل املتاحة بهدف تطوير ريا�ضة
ال�سيارات و�إيجاد مت�سابقني عمانيني قادرين على خو�ض غمار ال�سباقات واملناف�سات املحلية والإقليمية والدولية والعمل
عل���ى توف�ي�ر البيئة الآمنة التي ت�ستويف بها جميع املتطلبات ال�ضرورية م���ن �إجراءات االمن وال�سالمة حلماية املت�سابقني
وامل�شاركني واجلمهور ،ومراعاة كافة الو�سائل الوقائية وفق ًا لنظام قانوين تتوفر بها ال�سالمة جلميع الأطراف امل�شاركة
يف هذه ال�سباقات.
وحظي���ت بطولة ُعمان للراليات لع���ام 2013م مبناف�سات قوية بني املت�سابقني الذي���ن �شاركوا يف �أربع جوالت �أُقيمت
ٌ
ث�ل�اث منه���ا يف العا�صمة م�سق���ط وواحدة يف والية �صح���ار ،حيث حتر�ص اجلمعي���ة العمانية لل�سي���ارات على موا�صلة
مناف�س���ات رايل عمان ال�سن���وي وتقدمي الدعم الفني للم�شاركني حيث تكمن �أهميتها يف الرتويج ال�سياحي و�إبراز املعامل
التاريخية واحل�ضارية التي تزخر بها ال�سلطنة.
و�شهدت جوالت بطولة عمان للراليات م�شاركة خارجية من قبل املت�سابق ال�شيخ عبداهلل القا�سمي من دولة الإمارات
ال�شقيق���ة ،حي���ث واج���ه القا�سمي عطال فني���ا يف اجلولة الأوىل التي �أقيم���ت يف �شهر مار�س من ع���ام 2013م مبحافظة

حتى نلتقي

م�سقط ،وت�صدر اجلولة الثانية ب�صحار
والثالثة والرابعة مب�سقط.
تواجد فري���ق اجلمعي���ة ال�سلطانية
العماني���ة له���واة الال�سلك���ي لتغطي���ة
جمري���ات ال���رايل ،حيث يق���وم الفريق
بعملي���ة ربط تام للرايل مم���ا ي�سهم يف
ت�سهي���ل �أداء املنظم�ي�ن ع���ن طريق نقل

هواة الال�سلكي عرب �أجهزة االت�صاالت
الال�سلكي���ة معلومات عن �سري جمريات
الرايل �إىل املحط���ة الرئي�سية ،ومتابعة
جمريات الرايل ،ونقل املعلومة والنتائج
�أوال ب����أول يف نظ���ام �إلك�ت�روين دقي���ق
وحمك���م ،وذلك مما ي�سهل عمل اللجنة
املنظمة من ناحية �سرعة و�صول تواقيت
انط�ل�اق وانته���اء املت�سابق�ي�ن ملراح���ل
ال�سباق املختلفة.
كم���ا �أح���دث الرب���ط الال�سلك���ي
ارتياح���ا للجن���ة ال�سالمة بحي���ث يتابع
املخت�صون بها املعلوم���ات التي ميررها
هواة الال�سلكي حلظة مرور املت�سابقني
عل���ى نقاطهم املنت�شرة يف الأودية وعلى
�سفوح اجلب���ال مما �سهل كث�ي�را عملية
االطمئنان على �سالمتهم.
وج���اءت م�شارك���ة «ك�أ����س �شب���اب
عمان للراليات» الذي يهدف �إىل توعية
ال�شب���اب العم���اين وممار�س���ي ريا�ض���ة
ال�سيارات مبو�ضوع ال�سالمة على الطرق
وتزويده���م ب�أحدث املهارات العلمية يف
جم���ال �سباق الرالي���ات ,وكذلك متكني
ال�شب���اب العماين من تنمي���ة مهاراتهم
املتعلقة بريا�ضة ال�سي���ارات وهند�ستها
وتعزيزه���ا من خ�ل�ال توف�ي�ر التدريب
والتطوي���ر والإر�ش���اد ومتكينه���م م���ن
امل�ساهم���ة الفاعل���ة والب ّن���اءة يف خدمة
جمتمعهم ,كما تهدف �إىل �إيجاد البيئة
املنا�سب���ة لأولئ���ك الذي���ن يرغب���ون يف
ممار�سة ريا�ضة قيادة ال�سيارات ب�شكل
�آمن و�سليم.
وتق���وم العدي���د م���ن اجله���ات
بالتعا�ضد والتعاون من �أجل �إجناح هذه
الفعالية الريا�ضية وال�سياحية منها على
�سبي���ل املث���ال وزارة ال�ش����ؤون الريا�ضية
ووزارة ال�سياح���ة واجلي����ش ال�سلط���اين
العم���اين والهيئة العام���ة للدفاع املدين
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مدير التحرير

والإ�سع���اف والبلدي���ات بالإ�ضاف���ة �إىل
الدع���م والإ�سن���اد م���ن قب���ل ت�شكيالت
ال�شرط���ة املختلف���ة ،وكل ذل���ك خدم���ة
له�ؤالء ال�شب���اب من �أجل �إيج���اد البيئة
الآمن���ة و�إي�ص���ال ر�سالته���م التوعوي���ة
يف جم���ال التوعي���ة ب�أهمي���ة �إج���راءات
ال�سالم���ة بالن�سب���ة للمركب���ات وكيفية
قي���ادة املركب���ات املخ�ص�ص���ة لل�سب���اق
بطريقة �صحيحة �إىل جانب العديد من
الأهداف النبيلة الأخرى.
�إىل جانب املتعة الكب�ي�رة والأجواء
التناف�سي���ة الت���ي ا�صطبغت به���ا بطولة
ُعم���ان للراليات حملت ه���ذه الفعاليات
ر�سال���ة مهمة �إىل جمي���ع ال�شباب ،وهي
�أهمية �إج���راءات ال�سالمة يف املركبات
وممار�س���ة ريا�ضاته���م يف الأماك���ن
ً
ف�ض�ل�ا عن العمل على
املخ�ص�صة لها،
ا�ستق ـ ـط���اب ال�شب���اب م���ن ه���واة هذه
الريا�ضة ل�صقـ ـ ــل مواهبهم باخلربات
وممار�س���ة هوايات ـ ـه���م وفق��� ًا لأعل���ى
معاي�ي�ر ال�سالم���ة واملتطلب���ات الدولية
لهذه الريا�ضة.
ماج�ستري يف �إدارة اجلودة ال�شاملة.

