
ال�شرطة حتتفل بافـتتاح الـمبنى الـجديد 
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كلمة العدد

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



�شهــدت بداية العام امليــلدي اجلديد 2014م فعاليات مهمة خمتلفة على �شعيد الوطن الغايل وعلى 

�شــعيد �شرطة عمان ال�شــلطانية حيث بداأ مبهرجان الفرو�شية ال�شلطاين ال�شــنوي والذي اأُقيم برعاية 

�شــامية من موالنا القائد االأعلى - حفظه اهلل ورعاه - يف ميدان العاديات بال�شــيب يوم اخلمي�س املوافق 

2 يناير 2014م، وهي بداية حتمل – باإذن اهلل تعاىل- الُب�شــرى واخلري لعمان و�شــعبها االأبي ولقائدها 

حفظه اهلل ورعاه م�شداقًا لقول احلديث ال�شريف {اخليل معقود يف نوا�شيها اخلري}.

كمــا احتفلــت �شــرطة عمــان ال�شــلطانية بيومهــا ال�شــنوي 5 ينايــر 2014م ، يف احتفال َمِهيــب اأقيم 

باأكادمييــة ال�شــلطان قابو�س لعلوم ال�شــرطة برعاية معايل ال�شــيد/بدر بن �شــعود البو�شــعيدي الوزير 

امل�شــوؤول عــن �شوؤون الدفــاع، حيث �شمل احلفــل تخّرج دفعة ال�شبــاط اجلامعين والدار�شــن وال�شرطة 

امل�شتجديــن باالإ�شافــة اإىل تقليــد اأو�شمــة اخلدمــة املمتــازة لكبــار ال�شبــاط، وتوزيــع ال�شهــادات على 

اخلريجن.

كمــا �شهــدت بداية العــام احلايل تد�شن العمل بجــدول الرواتب اجلديد للعاملــن يف قطاع اخلدمة 

املدنيــة،  ممــا �شيــوؤدي اإىل حتقيق اأهدافه املتمثلة يف رفــع امل�شتوى املعي�شي للعمانيــن واإزالة الفوارق يف 

االأجــور، ممــا �شينعك�س حتمًا علــى توفري العي�س االآمن والكــرمي الأبناء ال�شلطنة و�شي�شهــم ب�شكل واآخر 

يف تن�شيــط احلركــة االقت�شاديــة ودفــع التنمية االجتماعيــة املن�شــودة يف البلد اإىل االأمــام لتحقيق 

اأغرا�شها.

كمــا �شهــد مطلع هذا العام توقيــع القيادة املوقرة العديد مــن اتفاقيات امل�شاريــع االإن�شائية وغريها 

والتــي ت�شــري جميعهــا وفق خطط التنميــة والبناء اال�شرتاتيجية يف هــذا اجلهاز ال�شامــخ، بالتوازي مع 

خطط تنمية املوارد الب�شرية وتاأهيلها على اعتبار اأن االإن�شان هو �شانع التنمية وحمركها االأ�شا�شي.

كما حفل غرة العام اجلديد باكتمال اأعمال م�شروع الربط االإلكرتوين بن �شرطة عمان ال�شلطانية 

مــن جهــة ووزارة القوى العاملة والتي كانت ثمار جهود م�شنيــة بذلت من املخت�شن ومهند�شي املوؤ�ش�شتن 

ا�شتمــرت لقرابة عامــن ون�شف العام، واالأمر كذلــك بالن�شبة للربط االإلكــرتوين لل�شرطة مع االدعاء 

العام بحيث ي�شمن هجرة وتكامل البيانات بن قواعد بيانات املوؤ�ش�شات احلكومية لكل ما ي�شمل احلقول 

ذات ال�شلــة واالخت�شا�ــس، االأمر الذي ي�شيف لبنة جديــدة ونوعية غري م�شبوقة يف مبادرات احلكومة 

االإلكرتونية وجمتمع عمان الرقمي والذي ت�شرف على تنظيمه هيئة تقنية املعلومات.

و�شهــد نهايــة ال�شهــر املا�شي حفل تد�شن م�شــروع احلو�شبــة اجلمركية االإلكرتونيــة والذي يعد من 

اأهــم امل�شاريع االإلكرتونية علــى النطاق الوطني، االأمر الذي �شوف ي�شهم يف حتقيق اأهدافه االقت�شادية 

واالأمنية التي ر�شم الأجلها امل�شروع.

ختامــًا، تتواىل االإجنــازات الطيبة على ال�شعيد الداخلي لبناء الوطــن واملواطن مقرونة بنجاحات 

�شيا�شيــة خارجيــة لل�شلطنة، ر�شخــت توجه ال�شلطنة خطواتهــا اال�شرتاتيجية والبنــاءة الإقرار االأمن 

وال�شلــم الدوليــن يف اجلانبن العربــي واالإقليمي وجذبت لهــا باإعجاب اأنظار العامل اأجمــع واأ�شادت بها 

و�شائل االإعلم العربية واالأجنبية يف خمتلف بقاع االأر�س. وُعمان بذلك تتبواأ مكانتها امل�شرقة اللئقة 

بن االأمم وال�شعوب بف�شل من لدن قيادة حكيمة �شنعها وحمل لوائها �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س 

بن �شعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه.

رئيـــــــــــــ�س هيئة التحرير 

اإ�شراقات لل�شلطنة يف مطلع عام 2014مكلمة العدد



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

- للأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد:2 ريــــال ُعمـــاين.

الت�زيع:الُعمانية للت�زيع والت�س�يق.
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القراء األعزاء

هـذه دعــوة للـم�شــاركة مـعـنــا

واالإدالء بـاآرائـكم يف القـ�شايا التي تهـم الـمجتمـع.

كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم، ون�شــعــى للمزيـــــد من

التوا�شــل مـعـكم من خـــــــــلل �شفحـات الـمـجـلــة.

للتوا�شل معنا عرب الربيد االإلكرتوين
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 ورعاه - برقية تهنئة 
ّ

تلقــى ح�شــرة �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم - حفظه اهلل

مــن معايل الفريق ح�شــن بن حم�شن ال�شريقي املفت�ــس العام لل�شرطة واجلمــارك مبنا�شبة يوم ال�شرطة 

اخلام�س من ينايـر.. فيما ياأتي ن�شها:

مــوالي ح�شــرة �شاحب اجلللــة ال�شلطان قابو�س بن �شعيــد املعظم القـائـد االأعـلـــى - حفظكـم اهلل 

ورعـاكم - ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�شرفني ومنت�شبي �شرطة عمان ال�شلطانية اأن نرفع اإىل مقام جللتكم ال�شامي الكرمي اأزكى عبارات 

التهاين والتربيكات مبنا�شبة اخلام�س من يناير يوم �شرطة عمان ال�شلطانية داعن اهلل تعاىل اأن يعيد 

هذه املنا�شبة العزيزة على جللتكم بوافر العافية وال�شعادة وعلى ُعمان واأهلها بالرخاء واخلري الدائم.

موالي ح�شرة �شاحب اجلللة ال�شلطان املعظم 

اإن منا�شبــة اخلام�ــس من يناير الذي حتتفل بــه �شرطة عمان ال�شلطانية يف كل عــام ياأتي هذا العام 

و�شرطتكــم قــد اأجنــزت - واحلمــد هلل- على هــدي روؤاكــم ال�شديــدة مراجعــات ملهامها واأعــّدت خططًا 

لتطويرهــا تنفيذًا لتوجيهاتكــم ال�شامية ورعايتكــم املتوا�شلة لتواكب التنمية امل�شتمــرة املباركة التي 

ت�شهدها ال�شلطنة- واحلمد هلل.

مــوالي ح�شــرة �شاحب اجلللة ال�شلطان املعظم اإن اأبناءكــم ال�شرطة مبختلف رتبهم وهم يحتفلون 

بيومهــم ال�شنوي ليدركون دالالته ومعانيــه وما تفر�شه عليهم وظائفهم واأعمالهم واأهمية االرتقاء بها 

وتاأديتهــا باحــرتاف وكفاءة عاليــة يدفعهم احلما�س واالإميــان الرا�شخ خلدمة وطنهــم واملحافظة على 

ُعمــان التــي توا�شلون بناءها و�شيظلون- بعون اهلل- كما هو العهد بهم دائمًا اأمناء على ر�شالتهم يوؤدونها 

باإخل�س واإتقان وبال�شورة التي تر�شون عنها جللتكم واأهل عمان الكرام االأوفياء.

حفظكم اهلل يا موالي وبارك واأمد يف عمركم اإنه �شميع جميب الدعاء.
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احتفلــت �شرطة عمان ال�شلطانية بيومهــا ال�شنوي الذي باركتــه االإرادة ال�شامية ليكون اخلام�س من 

ينايــر مــن كل عام . وجتلــت هذه االحتفاليــة املهيبــة يف اأبهى حلتها من خــلل اال�شتعرا�ــس الع�شكري 

الذي اأقيم على ميدان اال�شتعرا�س الع�شكري باأكادميية ال�شلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة بوالية نزوى ، 

وترجــم معاين الوالء واالعتزاز لهذا الوطن العزيز وقائــده االأعلى ، كما اأبرز ال�شورة اجلمالية ملكنون 

الفرحة التي تغمر منت�شبي جهاز ال�شرطة بهذه املنا�شبة الوطنية املجيدة .
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رعـــى االحتفـــال معـــايل ال�ســـيد/بدر بـــن �ســـع�د 

بـــن حـــارب الب��ســـعيدي  ال�زير امل�ســـ�ؤول عن �ســـ�ؤون 

الدفـــاع ، وبح�س�ر عدد من اأ�سحـــاب املعايل ال�زراء 

وامل�ست�ساريـــن ومعـــايل الفريـــق / ح�ســـن بـــن حم�سن 

ال�سريقـــي املفت�ش العام لل�سرطـــة واجلمارك والفريق 

الركـــن رئي�ـــش اأركان قـــ�ات ال�سلطـــان امل�سلحة وقادة 

اأ�سلحـــة قـــ�ات ال�سلطان امل�سلحـــة واالأجهـــزة االأمنية 

واملكرمني اأع�ســـاء جمل�ش الدولـــة واأ�سحاب ال�سعادة 

اأع�ســـاء جمل�ـــش ال�ســـ�رى ، و�سعـــادة الدكتـــ�ر ال�سيخ 

حمافظ الداخليـــة ، واأ�سحاب ال�سعادة ال�الة، وق�ساة 

املحاكم ومديـــري امل�سالح احلك�ميـــة و�سي�خ واأعيان 

حمافظة الداخلية وعدد من ال�سباط و�سباط ال�سف 

ب�سرطة عمان ال�سلطانية ..

 بـــداأت وقائـــع االحتفـــال  بعزف م��سيقـــى �سرطة 

عمان ال�سلطانية ال�سلم ال�سلطاين ، ثم ا�ستاأذن قائد 

الطاب�ر معايل ال�سيد ال�زير امل�س�ؤول عن �س�ؤون الدفاع 

لتفتي�ش ال�ســـف االأمامي من طاب�ر اال�ستعرا�ش، ومّر 

اخلريجـــ�ن اأمـــام املن�ســـة الرئي�سيـــة يف ا�ستعرا�ـــش 

ع�سكري بنظام امل�سري البطىء، ثم  قام راعي املنا�سبة 

بت�سليـــم اجل�ائز علـــى اأوائل اخلريجـــني واخلريجات 

من الدفعـــة احلادية والثلثني من ال�سباط الدار�سني 

والدفعة الثانية والثلثني من ال�سباط التخ�س�سيني، 

والدفعـــة ال�ساد�ســـة واخلم�سني من ف�سائـــل ال�سرطة 

امل�ستجدين وال�سرطة الن�سائية .

بعـــد ذلك  قـــام معـــايل ال�سيد/بدر بـــن �سع�د بن 

حـــارب الب��سعيدي  ال�زير امل�ســـ�ؤول عن �س�ؤون الدفاع 

بتقليـــد ميداليـــة اخلدمة املمتـــازة وميداليـــة الكفاءة 

عددًا من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية تقديرًا 

الإخل�سهم وتفانيهم يف اأداء ال�اجب ال�طني املقد�ش، 

وعلى اأنغام معزوفة �سلم العلم قامت الدفعة ال�احدة 

والثلثـــ�ن من دورة الدار�سني اجلامعيني بت�سليم راية 

اأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م ال�سرطـــة للدفعة 

ال�ساد�سة والثلثني من طلبـــة كلية ال�سرطة، ثم اأن�سد 

اخلريج�ن ن�سيد حماة احلق ورددوا ق�سم ال�الء ونداء 

التاأييد ،  وعزفت م��سيقى ال�سرطة ال�سلم ال�سلطاين 

اإيذانـــًا مبغادرة الطاب�ر مليـــدان اال�ستعرا�ش من اأمام 

املن�ســـة الرئي�سيـــة بامل�سري العـــادي مب�ساحبة ك�كبة 

من فر�ســـان خيالـــة �سرطة عمـــان ال�سلطانيـــة اإيذانًا 

بانتهاء مرا�ســـم التخريج، كما �ساحب خروج الطاب�ر 

مـــن ميدان اال�ستعرا�ش تقدمي فقـــرة م��سيقية لفرقة 

امل��سيقى باأكادميية ال�سلطان قاب��ش لعل�م ال�سرطة ..
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وعلـــى هام�ش احلفـــل رعى معايل الفريق/ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقي  

املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك حفل ت�سليم ال�سهادات الدرا�سية لل�سباط 

اخلريجني وتكرمي عدد من منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية 

و قـــام معـــايل الفريق املفت�ش العـــام لل�سرطة واجلمـــارك بتكرمي اأوائل 

ال�سبـــاط اخلريجـــني مـــن دورتـــي الدار�ســـني والتخ�س�سيـــني ، ثـــم �سّلم 

ال�سهـــادات الدرا�سيـــة لل�سباط اخلريجـــني، كما كّرم ال�سبـــاط واملدربني 

امل�سرفـــني على تدريب دفعتي ال�سبـــاط والف�سائل املتخرجة  .. عقب ذلك 

قام معايل الفريق املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك بتكرمي عدد من �سباط 

�سرطة عمان ال�سلطانية ممن اأكمل�ا خم�سة وع�سرين �سنة يف اخلدمة . 

ح�ســـر االحتفـــال الل�اء/�سليمان بـــن حممد احلارثـــي م�ساعد املفت�ش 

العـــام لل�سرطة واجلمـــارك لل�س�ؤون االإدارية واملاليـــة ، وعدد من كبار قادة 

�سرطة عمان ال�سلطانية .

معاليه يرعى احتفال أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بيوم الشرطة

اأقامـــت  2014/1/3م  بتاريـــخ 

اأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م 

ال�سرطة حفًل فنيًا �شاهرًا مبنا�شبة 

عمــان  ل�شرطــة  ال�شنــوي  اليــوم 

ال�شلطانيــة الـــذي ي�افـــق اخلام�ـــش 

من يناير، وذلـــك حتت رعاية معايل 

الفريق/ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقي 

املفت�ش العـــام لل�سرطـــة واجلمارك، 

وبح�ســـ�ر عـــدد مـــن  كبـــار �سبـــاط 

�سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة واأع�ساء 

هيئة التدري�ـــش واالإ�سراف واملدربني 

مـــن  وح�ســـد  االأكادمييـــة  ومرتـــب 

املتدربني .

بداأ االحتفال بال�سلم ال�سلطاين، 

ثـــم قـــّدم اأطفـــال رو�ســـة االأكادميية 

برباءتهـــم  عـــربوا  ترحيبيـــة  ل�حـــة 

املعه�دة عن فرحتهم بهذه املنا�سبة، 

عقب ذلك األقى الدار�ش/حمم�د بن 

حممد الكلباين كلمة اخلريجني ثمن 

فيها اجلهـــ�د املبذولة من لدن قيادة 

ال�سلطان  واأكادميية  امل�قرة  ال�سرطة 

للرتقـــاء  ال�سرطـــة  لعلـــ�م  قاب��ـــش 

باملـــ�رد الب�سري يف جهـــاز ال�سرطة، 

ثم عر�ســـت م�سرحية منكـــم واإليكم 

التي تناولت يف قالـــب فكاهي الكثري 

مـــن الط�اهـــر ال�سلبيـــة كالتفحيـــط 

واالن�سغال بغري الطريـــق اأثناء قيادة 

املركبة واالإهمال االأ�سري .
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استقباالت . .

وقد جرى خالل تلك املقابالت ا�شتــــعــرا�ض وجــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات النظر يف عدد من االمور ذات االهتمام امل�شرتك

و�شــبل تعزيز التعاون ال�شرطـي, ح�شر تلك الـمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالت عدد من �شباط �شرطة عمــان ال�شلطانيـــــة.

بتاريـــخ 2013/11/24م ا�ستقبـــل معـــايل الفريـــق/ 

ح�ســـن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي املفت�ـــش العـــام لل�سرطـــة 

واجلمارك مبقر القيادة العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة/ 

جريتا�سي ه�لـــراي �سفرية ال�اليات املتحـــدة االأمريكية  

املعتمدة لدى ال�سلطنة.

بتاريـــخ 2013/12/30م ا�ستقبـــل معـــايل الفريـــق/ 

ح�ســـن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي املفت�ـــش العـــام لل�سرطـــة 

واجلمارك مبقر القيادة العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة/ 

اآمـــال م��سى ح�ســني �سفـــرية جمه�رية العـــراق املعتمدة 

لدى ال�سلطنة.

كمـــا ا�ستقبل معـــايل الفريـــق املفت�ش العـــام لل�سرطة 

واجلمـــارك �سعادة/كيـــم داي �سيـــك  ال�سفـــري الكـــ�ري 

املعتمد لدى ال�سلطنة.

كمـــا ا�ستقبـــل معاليـــه �سعادة/فهـــد حجـــر املطريي 

ال�سفري الك�يتي املعتمد لدى ال�سلطنة.

ال�سفرية العراقية

ال�سفرية االأمريكية

ال�سفري الك�ري

ال�سفري الك�يتي
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وقد جرى خالل تلك املقابالت ا�شتــــعــرا�ض وجــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات النظر يف عدد من االمور ذات االهتمام امل�شرتك

و�شــبل تعزيز التعاون ال�شرطـي, ح�شر تلك الـمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالت عدد من �شباط �شرطة عمــان ال�شلطانيـــــة.

بتاريـــخ 2013/1/6م ا�ستقبل معـــايل الفريق/ح�سن 

بـــن حم�سن ال�سريقـــي املفت�ش العـــام لل�سرطة واجلمارك 

مبقر القيادة العامة لل�سرطة بالقرم �سعادة/عمر الزيات 

�سفري جمه�رية م�سر العربية  املعتمد لدى ال�سلطنة.

كمـــا ا�ستقبـــل الل�اء/�سليمـــان بـــن حممـــد احلارثي 

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

واملالية بتاريـــخ 2013/11/24م  مبكتبه بالقيادة العامة 

لل�سرطـــة بالقرم وفـــدًا مـــن وزارة الداخليـــة بدولة ليبيا 

الذي زار ال�سلطنة برئا�سة العقيد/يحيى م��سى طاب�نة.

 وا�ستقبـــل اللـــ�اء م�ساعـــد املفت�ـــش العـــام لل�سرطـــة 

واجلمارك لل�س�ؤون االإدارية واملالية بتاريخ 2014/1/6م  

مبكتبـــه بالقيادة العامة لل�سرطة بالقـــرم �سعادة /ووجي� 

ه�نغ �سفري جمه�رية ال�سني ال�سعبية.

 بتاريخ 10/ 2013/12م  ا�ستقبل الل�اء/�سليمان بن 

حممد بـــن حمد احلارثي م�ساعد املفت�ـــش العام لل�سرطة 

واجلمارك لل�س�ؤون االإدارية واملالية مبكتبه بالقرم ال�ف�د 

اخلليجيـــة امل�ساركة يف فعاليات ومنا�ســـط اأ�سب�ع النزيل 

اخلليجي امل�حد الثاين.

ال�سفري امل�سري
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المفتش العام للشرطة والجمارك . .
يوّقع على اتفاقيتين إلنشاء مبني جديد لمركز شرطة العامرات 

والخدمات االستشارية لمشروع نادي ضباط الشرطة. 

منظر اأمامي

منظر خلفي
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بتاريـــخ 2014/1/6م وّقـــع معـــايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقـــي املفت�ش العام لل�سرطـــة واجلمارك بالقيادة 

العامة لل�سرطة بالقرم على اتفاقية اإن�ساء مبنى جديد ملركز �سرطة العامرات مبحافظة م�سقط .

  وياأتـــي هـــذا امل�سروع يف اإطار التط�يـــر والتحديث يف اخلدمات والت�سهيلت التي تقدمهـــا �سرطة عمان ال�سلطانية 

للم�اطنني واملقيمني مبا يت�اكب  مع الزيادة يف احلركة العمرانية وال�سكانية التي ت�سهدها ال�سلطنة.

كمـــا وّقـــع معـــايل الفريق/ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقـــي املفت�ش العـــام لل�سرطة واجلمـــارك على اتفاقيـــة اخلدمات 

اال�ست�ساريـــة مل�ســـروع نادي �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية مبحافظة م�سقط، ويتك�ن امل�سروع من مبنى للنادي واملرافق 

واخلدمات التي يتطلبها النادي .

ح�سر ت�قيع االتفاقيتني  عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية. 
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أخبار الشرطة

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

ت�قيع اتفاقية اإن�ساء مبنى مركز �سرطة ال�س�يق

بتاريــخ2014/1/13م  وقع معــايل الفريق/

ح�شن بن حم�شن ال�شريقي املفت�س العام لل�شرطة 

واجلمــارك بالقيــادة العامــة لل�شرطــة بالقــرم 

اتفاقيــة اإن�شــاء مبنى مركــز �شرطة اأمــن ميناء 

�شحــار، كما وقع اتفاقيــة اإن�شــاء املبنى اجلديد 

ملركــز �شرطة ال�شويق مبحافظــة �شمال الباطنة 

مع �شركتن متخ�ش�شتن.

وياأتي امل�شروعان يف اإطار التطوير والتحديث 

يف اخلدمــات والت�شهيــلت التــي تقدمهــا �شرطة 
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ت�قيع اتفاقية اإن�ساء مبنى مركز �سرطة اأمن ميناء �سحار

مبــا  واملقيمــن،  للمواطنــن  ال�شلطانيــة  ُعمــان 

العمرانيــة  احلركــة  يف  الزيــادة  مــع  يتواكــب 

وال�شكانية التي ت�شهدها ال�شلطنة.

ويتكــون امل�شروعــان مــن مبنيــن للمركزيــن 

باالإ�شافة اإىل بع�س املرافق االأخرى، وقد ح�شر 

توقيع االتفاقيتــن عدد من كبار �شباط �شرطة 

ُعمــان ال�شلطانيــة، كمــا ح�شرهــا م�شوؤولــون من 

ال�شركتن امل�شند اإليهما امل�شروعان.
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بتاريـــخ 15 دي�سمـــرب 2013م التقـــى معايل الفريـــق املفت�ش العـــام لل�سرطة 

واجلمارك، بقادة ت�سكيلت ال�سرطة مبكتب معاليه بالقيادة العامة لل�سرطة.

مت خـــلل اللقـــاء ا�ستعرا�ـــش بع�ـــش اجل�انـــب املتعلقـــة ب�ظائـــف ال�سرطة 

املتعـــددة، واأثنـــى املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك علـــى اجله�د املبذولة ووّجه 

ال�سكر والتقدير ملنت�سبي اجلهاز مبختلف رتبهم، وحثهم على م�ا�سلة وم�ساعفة 

اجلهد للرتقـــاء مب�ست�ى اخلدمات التي ي�ستحقها ال�طـــن واأهله، ولتك�ن على 

ال�جـــه الذي ير�ســـي م�النا ح�سرة �ساحـــب اجلللة ال�سلطـــان املعظم القائد 

االأعلى –حفظه اهلل ورعاه.

معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك . .

يلتقي بقادة تشكيالت الشرطة.

كما ترأس اجتماع صندوق تقاعد الشرطة

بتاريـــخ 2013/12/18م تراأ�ـــش معايل الفريق ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقي 

املفت�ـــش العـــام لل�سرطة واجلمـــارك رئي�ش جمل�ش اإدارة �سنـــدوق تقاعد �سرطة 

عمان ال�سلطانية اجتماع جمل�ش اإدارة ال�سندوق.

 مت  خـــلل االجتماع مناق�سة واعتمـــاد م�ازنة �سندوق التقاعد لعام 2014م 

كمـــا مت االطـــلع على مـــا مت تنفيذه مـــن قـــرارات جمل�ـــش اإدارة ال�سندوق يف 

اجتماعه ال�سابق باالإ�سافة اإىل مناق�سة بع�ش اأوجه ا�ستثمارات اأم�ال ال�سندوق 

و تعزيز م�ارده املالية مبا يع�د بالنفع على املتقاعدين من منت�سبي �سرطة عمان 

ال�سلطانيـــة، باالإ�سافـــة اإىل امل�ا�سيع االأخرى املدرجة علـــى جدول اأعماله حيث 

ُاتخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة .

أخبار الشرطة
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أخبار الشرطة

رعـــى  2013م،   /12/8 بتاريـــخ 

معـــايل الفريق/ح�ســـن بـــن حم�ســـن 

لل�سرطـــة  العـــام  املفت�ـــش  ال�سريقـــي 

واجلمارك مبعهـــد ال�سلمة املرورية 

حفـــل تكـــرمي الفائزيـــن يف م�سابقـــة 

ال�سلمة املرورية لهذا العام بح�س�ر 

بـــن حـــارث  الفريـــق الركن/اأحمـــد 

النبهاين رئي�ش اأركان ق�ات ال�سلطان 

اأ�سحـــاب  مـــن  وعـــدد  امل�سلحـــة، 

ال�سعادة وكبـــار ال�سباط الع�سكريني 

بقـــ�ات ال�سلطـــان امل�سلحـــة و�سرطة 

ال�سلطانية، واأع�ســـاء اللجنة  عمـــان 

الرئي�سية مل�سابقـــة ال�سلمة املرورية 

وجلانها الفرعية

يف بدايـــة احلفـــل، األقـــى الل�اء/

حمد بـــن �سليمان احلامتـــي م�ساعد 

املفت�ـــش العـــام لل�سرطـــة واجلمارك 

معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك . .

للعمليـــات رئي�ـــش اللجنـــة الرئي�سيـــة 

مل�سابقـــة ال�سلمة املرورية كلمة بهذه 

املنا�سبـــة حتـــدث فيهـــا عـــن اأهميـــة 

امل�سابقـــة ومـــا حتمله مـــن م�سامني 

واأهـــداف لتكري�ـــش منهـــج التعـــاون 

والتفاعـــل بني اجلهات احلك�مية من 

جهـــة وامل�اطنـــني والقطـــاع اخلا�ش 

مـــن جهـــة اأخـــرى، جلعـــل الطـــــرق 

اأكرث اأمــــانـــًا للجميع، كما تطرق اإىل 

النجـــاح الـــذي حققتـــه امل�سابقـــة يف 

انطلقتها االأوىل.

وبعدهـــا ، قـــام معـــايل الفريق/

ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقـــي املفت�ش 

لل�سرطـــة واجلمـــارك راعـــي  العـــام 

للفئـــات  اجل�ائـــز  بت�سليـــم  احلفـــل 

االأوىل  الثلثـــة  باملراكـــز  الفائـــزة 

وتكـــرمي ال�اليـــات الفائـــزة باملراكز 

املحافظـــات  م�ستـــ�ى  علـــى  االأوىل 

حيث قـــام بت�سليـــم درع املركز االأول 

للم�سابقـــة الرئي�سيـــة علـــى م�ستـــ�ى 

ال�اليات ل�الية بدية مبحافظة �سمال 

الع�ابـــي  واليـــة  وجـــاءت  ال�سرقيـــة، 

مبحافظـــة جن�ب الباطنـــة يف املركز 

الثاين، يف حني احتلت املركز الثالث 

والية حم�سة مبحافظة الربميي.

امل�ؤ�س�ســـات  م�سابقـــة  يف  اأمـــا 

احلك�مية فقد ح�سدت نقليات ق�ات 

الدفـــاع  وزارة  ـ  امل�سلحـــة  ال�سلطـــان 

املركز االأول، وح�سلت وزارة التعليم 

العـــايل علـــى املركـــز الثـــاين وجـــاء 

جمل�ش الدولة يف املركز الثالث.

ويف م�سابقـــة م�ؤ�س�ســـات القطاع 

اخلا�ـــش ح�سلت �سركـــة تنمية نفط 
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عمـــان علـــى املركـــز االأول، واملركـــز 

للغـــاز  العمانيـــة  ال�سركـــة  الثـــاين 

الطبيعـــي امل�ســـال، واملركـــز الثالـــث 

�سركة �سل للتنمية عمان.

م�سابقـــة  م�ستـــ�ى  علـــى  واأمـــا 

اجلمعيـــات االأهليـــة فقـــد جـــاءت يف 

املركـــز االأول م�ؤ�س�ســـة م�قـــع �سبلـــة 

الظاهرة االإلكرونية، واحتلت جمعية 

املركـــز  ب�سللـــة  العمانيـــة  املـــراأة 

الثاين، يف حني جاء يف املركز الثالث 

نادي ال�سم مبحافظة الربميي.

ويف م�سابقـــة املبـــادرات الفردية 

ح�سلت الدكت�رة فخرية بنت خلفان 

اليحيائية علـــى املركـــز االأول، وجاء 

يف املركـــز الثـــاين خالد بـــن االأزهر 

بـــن  اإبراهيـــم  الهنائـــي، واملهند�ـــش 

�سعيد ال�س�اعي يف املركز الثالث.

م�سابقـــة  اأن  بالذكـــر  اجلديـــر 

ال�سلمـــة املرورية تهـــدف اإىل احلد 

مـــن احلـــ�ادث املرورية، وهـــي دع�ة 

وجهتهـــا �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة 

للمجتمـــع مبختلـــف فئاتـــه و�سرائحه 

حلـــ�ل  اإيجـــاد  علـــى  معهـــا  للعمـــل 

واقراحات منا�سبة تقلل من االأ�سرار 

واخل�سائر الب�سريـــة واملادية الكبرية 

الناجمـــة عـــن احلـــ�ادث املروريـــة، 

كمـــا تهـــدف اإىل اإ�ســـراك امل�ؤ�س�سات 

االأهليـــة والقطـــاع اخلا�ـــش واأفـــراد 

املجتمـــع تعـــاون والعمـــل علـــى ن�ســـر 

ال�عي املـــروري، باالإ�سافـــة اإىل حث 

امل�ؤ�س�سات االأهليـــة والقطاع اخلا�ش 

م�ستخدمـــي  وتاأهيـــل  تدريـــب  علـــى 

الطريـــق وتنفيـــذ م�سروعـــات تخدم 

ال�سلمـــة املروريـــة واإبـــراز اجلهـــ�د 

املبذولـــة من قبل امل�ؤ�س�ســـات االأهلية 

والقطـــاع اخلا�ش واالأفـــراد يف احلد 

من احل�ادث املرورية.
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بتاريــخ 2014/1/12م احتفلت 

�شرطــة عمــان ال�شلطانيــة بافتتــاح 

العامــة  لــلإدارة  اجلديــد  املبنــى 

للنقليــات مبرتفعــات املطــار، حتــت 

خمي�ــس  بــن  �شعادة/نا�شــر  رعايــة 

اجل�شمــي وكيل وزارة املالية بح�شور 

اللــواء حمــد بــن �شليمــان احلامتــي 

لل�شرطــة  العــام  املفت�ــس  م�شاعــد 

واجلمارك للعمليات.

ا�ستمـــل احلفل على كلمـــة األقاها 

العقيـــد  حممـــد بـــن نا�ســـر الكندي 

مدير عام النقليات رحب من خللها 

براعي احلفـــل واحل�س�ر، واأ�سار اإىل 

اأن اإن�ســـاء هـــذا املبنى ياأتـــي يف اإطار 

اجلهـــ�د التي تبذلها القيـــادة العامة 

لل�سرطـــة يف حتديـــث من�ساآتهـــا مبـــا 

يتنا�ســـب مـــع ت��سع مهامهـــا يف ن�سر 

االأمـــن واالأمـــان يف ربـــ�ع ال�سلطنـــة  

كمـــا يهـــدف اإن�ســـاء هذا املبنـــى اإىل 

ومهيـــاأ  خم�س�ـــش  مـــكان  ت�فـــري 

ل�سيانـــة واإ�سلح االأعـــداد املتزايدة 

مـــن املركبات التابعـــة ل�سرطة عمان 

ال�سلطانية.

عـــام  مديـــر  العقيـــد  واأ�ســـاف 

النقليات: اإن االإدارة اجلديدة حتت�ي 

على مكاتب لـــلإدارة وور�سة مركزية 

لتلبيـــة احتياجـــات العمـــل، كمـــا مت 

الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لإلدارة العامة للنقليات
في مرتفعات المطار.

أخبار الشرطة
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الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لإلدارة العامة للنقليات
في مرتفعات المطار.

ا�ستحـــداث اأق�سام اأخـــرى جديدة يف 

االإدارة منهـــا ق�سم خا�ش باخلدمات 

ال�سريعـــة للمركبات وق�ســـم ل�سيانة 

واإ�ســـلح الدراجـــات الناريـــة وق�سم 

الإ�ســـلح وم�ازنـــة هيـــاكل املركبات 

وق�ســـم  ال�ســـري  بحـــ�ادث  املتاأثـــرة 

لفح�ش املركبات اإلكرونيًا باالإ�سافة 

اإىل ق�سم لتدريب الفنيني.

االإدارة  اأن  الكنـــدي،  واأو�ســـح 

عمـــان  ب�سرطـــة  للنقليـــات  العامـــة 

ال�سلطانية مّرت مبراحل من التط�ير 

والتحديـــث حتـــى اأ�سبحـــت متتلـــك 

اأ�سط�اًل من املركبات مبختلف االأن�اع 

واال�ستخدامـــات، وال يـــزال التحديث 

م�ستمرا، حيث �سيتم خلل هذا العام 

الأول مـــرة اإدخـــال خدمـــة الرافعات 

الثقيلة التي تبلغ حم�لتها )50( طنًا.

بعد ذلك تف�سل �سعادة/نا�سربن 

خمي�ـــش اجل�سمي وكيـــل وزارة املالية 

راعـــي احلفل بق�ش ال�سريـــط اإيذانًا 

لـــلإدارة  اجلديـــد  املبنـــى  بافتتـــاح 

العامـــة للنقليـــات، وقـــام بج�لـــة يف 

مبنـــى االإدارة واالأق�ســـام التابعة لها. 

ا�ستمـــل حفـــل االفتتـــاح علـــى عر�ش 

مرئـــي ت�سّمـــن تقدمي نبـــذة تاريخية 

عن االإدارة العامة للنقليات ومراحل 

تط�رها.

وعقب حفل االفتتاح �سّرح �سعادة 

نا�سر بن خمي�ش اجل�سمي وكيل وزارة 

املاليـــة راعـــي احلفـــل قائـــًل: اإن ما 

�ساهدنـــاه يف االإدارة العامة للنقليات 

ب�سرطة عمان ال�سلطانية من معدات 

ميكانيكية متطـــ�رة و�سيارات حديثة 

خمتلفـــة  �سرطيـــة  مبهـــام  للقيـــام 

ال�سرطـــة  جهـــاز  عمليـــات  مل�سانـــدة 

ليدعـــ� اإىل الفخر، وقـــد �سررت جدا 

عنـــد م�ساهدتي الفلـــم ال�ثائقي عن 

التطـــ�ر والتحديث الـــذي حظيت به 

�سرطة عمان ال�سلطانية منذ بدايات 

ع�ســـر النه�سة حتـــى االآن يف جمال 

النقليـــات واالآليـــات امليكانيكيـــة فه� 

تط�ر ملم��ش وفعال من حق املنت�سبني 

لهـــذا اجلهاز اأن يفتخـــروا مبا حتقق 

مـــن تطـــ�ر مذهل وكبـــري يف خمتلف 

املجـــاالت، واأ�ســـاف �سعادة/نا�ســـر 

اجل�سمـــي قائل:ما لفت انتباهي واأنا 

اأجتـــ�ل يف هـــذا ال�ســـرح احل�ساري 

املتميـــز وج�د ور�ش عمـــل ميكانيكية 

الإ�ســـلح �ستى اأنـــ�اع املركبات وهذه 

ال�ر�ـــش مـــزودة باأجهـــزة ميكانيكية 

عالية اجل�دة متتاز بال�سرعة والدقة 

يف تنفيذ العمل باأحدث التقنيات.

قائًل:ميتلك  �سعادتـــه  وا�ستطرد 

جهـــاز ال�سرطـــة اإمكانيـــة عاليـــة يف 

جمـــال النقليات لذا اأمتنـــى اأن يك�ن 

هناك تعاون وتن�سيق بني هذا اجلهاز 

احلك�ميـــة  وال�حـــدات  واالأجهـــزة 

مثـــل  لديهـــا  لي�ســـت  التـــي  االأخـــرى 

هـــذه االإمكانـــات واالأجهـــزة بهـــدف 

اأن  اأي�ســـا  اأمتنـــى  كمـــا  اال�ستفـــادة، 

ت�ستفيـــد ال�حـــدات احلك�ميـــة مـــن 

جتربـــة جهـــاز ال�سرطـــة واأن تطبـــق 

هـــذه التجربة يف اإدارتهـــا و اأق�سامها 

اخلا�ســـة بالنقليـــات فاال�ستفادة من 

جتـــارب االآخرين اجلـــادة والناجحة 

ظاهـــرة �سحيـــة، كما اأ�سيـــد بتجربة 

ال�سرطة اخلا�ســـة مبراقبة املركبات 

عن بعد فهـــذه التجربة رائعة و يجب 

اال�ستفادة منها.

ح�ســـر احلفـــل عـــدد مـــن كبـــار 

ال�سلطانيـــة  �سبـــاط �سرطـــة عمـــان 

وجمع من املدع�ين .
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مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات . .

يترأس وفد السلطنة في االجتماع التحضيري لوكالء وزارات 
الداخلية بدول مجلس التعاون.

بتاريـــخ 2013/11/22م غادر البلد الل�اء/حمد بـــن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش 

العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات على راأ�ش وفد ال�سلطنة للم�ساركة يف االجتماع التح�سريي 

ل�كلء وزارات الداخلية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد يف الريا�ش.

ناق�ـــش االجتماع امل��س�عات املدرجة على جـــدول االأعمال من بينها �سبل تعزيز التعاون 

والتن�سيق بني دول املجل�ش ال�سيما االأمنية منها.

عمـــان  �سرطـــة  احتفلـــت  2013/11/20م،  بتاريـــخ 

ال�سلطانيـــة على ميـــدان التدريـــب بقيادة �سرطـــة املهام 

اخلا�سة بت�زيع ال�سهادات علـــى منت�سبي ال�سرطة الذين 

اجتازوا مقررات دورات احلا�سب االآيل وتقنية املعل�مات 

التي ُعقدت بالتن�سيق والتعاون مع هيئة تقنية املعل�مات. 

رعـــى احلفـــل الل�اء/�سليمـــان بـــن حممـــد احلارثي 

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

واملالية.

اجلديـــر بالذكر اأن هـــذه الدورات التي �ســـارك فيها  

)1237( م�ســـاركًا اأُقيمـــت يف اإطـــار ت�جيهـــات القيـــادة 

العامة لل�سرطـــة لتاأهيل منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية 

للح�ســـ�ل على ال�سهـــادة الدولية يف احلا�ســـب االآيل ويف 

اإطـــار �سعيها اإىل االرتقاء مب�ست�ى اأداء العاملني باجلهاز 

ل�سمان م�اكبتهم اجله�د نح� احلك�مة االإلكرونية .

وبهذة املنا�سبة ، قام عدد من قادة ت�سكيلت ال�سرطة 

بت�سليم ال�سهـــادات للم�ساركني يف هذه الدورات يف نطاق 

ت�سكيلتهم اجلغرافية مبختلف حمافظات ال�سلطنة.

تحتفل بتخريج دورات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.

أخبار الشرطة

فرباير2014م - العدد 137 24



تحت شعار )خذ بيدي نحو غٍد أفضل( ..
انطالق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد .

حتـــت �سعار )خذ بيدي نح� غٍد اأف�سل( بداأت بتاريخ  

2013/12/8م  فعاليات ومنا�سط اأ�سب�ع النزيل اخلليجي 

امل�حـــد الثـــاين، مب�ساركـــة عدد مـــن ال�سبـــاط  من دول 

جمل�ـــش التعـــاون اخلليجي العاملني يف جمـــال امل�ؤ�س�سات 

العقابية واالإ�سلحية بهدف تبادل اخلربات بني العاملني 

يف هذا املجال.

وقـــد مت اختيار �سعار هذا العـــام من قبل دول جمل�ش 

التعاون للعام الثاين على الت�ايل حيث يرمز اإىل الت�ا�سل 

مع النزيـــل واإ�سراكه يف بناء م�ستقبـــل اأف�سل له والأ�سرته 

وملجتمعـــه، كمـــا يرمز اإىل جتديـــد االأمل لديـــه فق�سبان 

ال�سجـــن لي�ســـت نهاية حليـــاة النزيل، واإمنـــا متثل نقطة 

حتّ�ل حلياة جديدة ومل�ا�سلة بناء اأ�سرته ووطنه.

وقــــال العميد مدير عــــام ال�سج�ن: ياأتــــي تنظيم هذا 

االأ�سبــــ�ع للتقريــــب بــــني النزيــــل وجمتمعه مــــن خلل بث 

ر�سائل ت�عية تهدف اإىل ن�سر الثقافة للنزالء املفرج عنهم 

واإعــــادة دجمهــــم يف املجتمع من خــــلل الرعاية اللحقة 

والتدريــــب، واإبــــراز اجلهــــ�د التــــي تقــــ�م بهــــا امل�ؤ�س�سات 

العقابيــــة واالإ�سلحيــــة بــــدول املجل�ــــش يف �سبيــــل تاأهيــــل 

واإ�ســــلح النزالء، واإبــــراز دور القطاع احلك�مي واخلا�ش 

يف عملية اإ�سلح وتاأهيل النزالء وتقدمي الدعم وامل�ساعدة 

الأ�سرهــــم، باالإ�سافــــة اإىل تبادل اخلــــربات والتجارب بني 

جمل�ــــش التعاون من خــــلل م�ساركــــة �سبــــاط امل�ؤ�س�سات 

االإ�سلحية والعقابية بدول املجل�ش يف اأ�سب�ع النزيل.

واأو�ســـح العميد اأن اأ�سب�ع النزيـــل يهدف اإىل ت�سليط 

ال�ســـ�ء علـــى اأ�سرة النزيل بهدف االهتمـــام بهم من قبل 

خمتلـــف قطاعات وم�ؤ�س�سات املجتمـــع خا�سة فيما يتعلق 

بالق�سايـــا وامل�ســـاكل التي يعـــاين منها النـــزالء، وت�عية 

املجتمع ب�سرورة االهتمام بالنزيـــل واأ�سرته واالأخذ بيده 

بعـــد االإفـــراج عنـــه و ت�سجيـــع النزيـــل علـــى امل�ساركة يف 

االأن�سطة املختلفة داخل ال�سجن .

واأقيمـــت جمم�عـــة مـــن الفعاليـــات للحتفـــال بهذا 

االأ�سبـــ�ع من بينهـــا معر�ش ملنتجات النـــزالء والنزيلت 

بجرانـــــــد م�ل م�سقـــط حتت رعاية �سعـــادة الدكتــــ�رة/ 

منـــى بنت �ســـامل اجلردانية وكيلـــة وزارة القـــ�ى العاملة 

للتعليـــم التقنـــي والتدريـــب املهـــــنـــي بح�ســـ�ر اللـــ�اء/ 

�سليمان بن حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمـــارك لل�ســـ�ؤون االإداريـــة واملالية وعـــدد من �سباط 

�سرطـــة عمـــان ال�سلطانية وعـــدد من �سبـــاط امل�ؤ�س�سات 

االإ�سلحية والعقابية بدول جمل�ش التعاون.

وُنّظـــم معر�ـــش اآخـــر بال�سجـــن املركـــزي، باالإ�سافة 

اإىل اإقامـــة حفـــل فنـــي ترفيهـــي اأحيـــاه عـــدد مـــن نزالء 

ال�سجن املركـــزي، واأقيمت الربامج واملحا�سرات الدينية 

وامل�سابقات الثقافية والريا�سية للنزالء والنزيلت ط�ال 

فـــرة اأ�سب�ع النزيل اخلليجـــي امل�حد، كما مت تنفيذ عدد 

مـــن الفعاليـــات الريا�سيـــة والثقافيـــة وامل�سرحية ب�سجن 

رزات مبحافظة ظفار.
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أخبار الشرطة

د�سنت  2014/1/26م  بتاريخ 

بفندق  ال�سلطانية  عــمــان  �ــســرطــة 

نظام  م�سروع  م�سقط  حياة  جراند 

حــ��ــســبــة االإجــــــــراءات والــعــمــلــيــات 

اجلـــمـــركـــيـــة ونـــــظـــــام الـــنـــافـــذة 

يهدف  الذي  ال�احـــــدة  االلكرونية 

اىل امل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية 

اال�ستثمارات  ودعــــــم  والتجارية 

وحماية املجتمع من االأخطار االأمنية 

واالقت�سادية.  والبيئية  وال�سحـــــية 

رعى حفل التد�سني معايل الدكتـــــ�ر 

وزير  ال�سنيدي  م�ســــــع�د  بن  علي 

التجارة وال�سناعة. ويهدف امل�سروع 

اإىل تعزيز الرقابة االأمنية وال�سحية 

والــ�اردات  ال�سادرات  على  والبيئية 

ت�سديرها  واملعاد  العابرة  والب�سائع 

العام  القطاع  جهات  جميع  وارتباط 

واخلــا�ــش مــع اجلــمــارك مــن خلل 

وح��سبة  واحــدة  الكرونية  نافـــــذة 

جميع االإجـــــــراءات والعمليات املالية 

الشرطة تدشن نظام حوسبة اإلجراءات والعمليات 
الجمركية ونظام النافذة االلكترونية الواحدة

تكاليف  مــن  والتقليل  وامل�سرفية 

عــمــلــيــات اال�ـــســـتـــرياد والــتــ�ــســديــر 

ــيــب الــ�ــســلــطــنــة يف  ــــقــــاء بــرت واالرت

املحافل الدولية يف املجاالت التجارية 

امل�سروع  يهدف  كما  واالقتــــ�سادية. 

وامل�سدرين  امل�ست�ردين  ت�سجيع  اىل 

العمانية  املـــ�انـــئ  ا�ــســتــخــدام  عــلــى 

وتـــقـــدمي الــتــ�ــســهــيــلت واخلـــدمـــات 

االلكرونية للمجتمع التجاري يف زمن 

قيا�سي وتقدمي اإح�ساءات وحتليلت 

لتمكني  الــدولــيــة  للتجــــارة  دقيقة 

املــ�ــســاريــع  ــحــاب  واأ�ــس امل�ستثمرين 

واقعية  درا�سات  اعداد  من  التجارية 

للجدوى االقت�سادية .

وي�سعـــى امل�ســـروع اىل الت�ســـدي 

لعمليـــات الغ�ش التجـــاري واحلد من 

ا�ستقدام الب�سائع املقلدة واملغ�س��سة 

وان�ســـاء قاعـــدة بيانـــات الكرونيـــة 

جلميع املخاطر اجلمركيـــة واالأمنية 

وال�سحية والبيئيـــة وغريها. ويتك�ن 

امل�ســـروع من 3 اأنظمة وهي اأوال نظام 

االإدارة اجلمركيةاملتكاملة وه� نظام 

حا�س�بـــي متطـــ�ر ي�ستخـــدم اأحـــدث 

االأنظمـــة مبا يت�افق مـــع معايري اأداء 

املرافق اجلمركية العاملية احلديثة .

اأما النظام الثاين فه� نظام ادارة 

املخاطر ويتـــ�ىل هذا النظـــام ر�سد 

املخاطـــر وحتليلهـــا التخـــاذ االجراء 

املنا�ســـب للت�ســـدي لها وفقـــًا ملعايري 

ومعل�مات حمددة يتم تزويد النظام 

بها م�سبقًا، اأما النظام الثالث فيتمثل 

ال�احـــدة  االلكرونيـــة  النافـــذة  يف 

وهـــ� يعنى بربط اجلهـــات احلك�مية 

واخلا�ســـة املعنية مـــع االإدارة العامة 

للجمـــارك وفق اآليات عمـــل م�حـــدة 

وم�سركـــة لتقدمي اأف�ســـل اخلدمات 

اجلمركية يف جميع املنافذ الر�سمية.
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بتاريـــخ 2014/1/19م بـــداأت فعاليات اللقـــاء ال�سن�ي 

ملديـــري اإدارات التحريـــات والتحقيقـــات اجلنائيـــة لعـــام 

2014م، والـــذي عقد بقاعـــة االجتماعات بـــاالإدارة العامة 

للتحريات والتحقيقات اجلنائية والتي ا�ستمرت ملدة اأ�سب�ع.

رعى افتتاح اللقاء �سعادة/ح�سني بن علي الهليل املدعي 

العام وبح�ســـــــــ�ر الل�اء/حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد 

املفتـــــ�ــــش العــــام لل�ســـــــرطة واجلمارك للعمليــــات والل�اء/

عبــــداهلل بن علي احلارثي رئي�ش الهيئة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعاف، وعدد من كبــــار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية 

وم�ساعدي املدعي العام بهيئة االدعاء العام.

 
اللقاء السنوي لمديري التحريات والتحقيقات الجنائية

وُاختتمـــت فعاليـــات اللقاء ال�سن�ي ملديـــري اإدارات التحريات والتحقيقات اجلنائية لعـــام 2014م  حتت رعاية معايل 

الفريق املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك  ح�سن بن حم�سن ال�سريقي ،  حيث قدمت عدد من اأوراق عمل ابرزها ورقة عمل 

بعنـــ�ان )االجتـــاه العام للجرمية االلكرونية مع ا�ستعرا�ش مناذج لق�سايا القر�سنة ، كذلك ورقة عمل ح�ل نظام ح��سبة 

مراكز ال�سرطة ال�اقع العملي واآلية عمل منظ�مة الزائر(.

اجلديـــر بالذكر اأن برنامج اللقاء ت�سمن زيارة امل�ساركـــني اإىل املحكمة العليا واال�ستماع اإىل ملحظات قدمها ف�سيلة 

ال�سيخ الدكت�ر رئي�ش املحكمة العليا ح�ل كل ما يخدم منظ�مة العدالة االجتماعية.
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على هام�ش اللقاء ال�سن�ي ملديري 

اجلنائيـــة،  والتحقيقـــات  التحريـــات 

للتحريـــات  العامـــة  االإدارة  اأقامـــت 

والتحقيقـــات اجلنائية واالإدارة العامة 

ملكافحـــة املخدرات وامل�ؤثـــرات العقلية 

معر�ســـًا  2014/1/22م  بتاريـــخ 

يتناول جهـــ�د �سرطة عمان ال�سلطانية 

واملخـــدرات  اجلرميـــة  مكافحـــة  يف 

وامل�ؤثرات العقلية.

معـــايل  بح�ســـ�ر  املعر�ـــش  اأقيـــم 

الفريق / ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقي 

العـــام لل�سرطـــة واجلمـــارك  املفت�ـــش 

وف�سيلـــة ال�سيـــخ الدكتـــ�ر / اإ�سحـــاق 

بـــن اأحمد الب��سعيـــدي رئي�ش املحكمة 

العليـــا نائـــب رئي�ـــش املجل�ـــش االأعلـــى 

للق�ساء رئي�ش جمل�ش ال�س�ؤون االإدارية 

للق�ســـاء و�سعادة املدعـــي العام وعدد 

من ا�سحـــاب الف�سيلـــة الق�ساة وكبار 

ال�سلطانيـــة  عمـــان  �سرطـــة  �سبـــاط 

واأع�ساء االإدعاء العام.

وقد مت اإبـــراز بع�ش اجلهـــ�د التي 

للتحريـــات  العامـــة  االإدارة  تبذلهـــا 

والتحقيقـــات اجلنائية واالإدارة العامة 

ملكافحـــة املخدرات وامل�ؤثـــرات العقلية 

باالإ�سافـــة اإىل عر�ـــش منـــاذج لبع�ش 

االأجهزة والربامج التقنية امل�ستخدمة 

يف ك�سف اجلرميـــة وملحقة اجلناة، 

ومناذج عن بع�ش اجلرائم املكت�سفة.

تنظم معرضًا عن جهود مكافحة الجريمة والمخدرات

أخبار الشرطة

وتشارك في معرض ُعمان للجغرافيا المكانية 2013

معــــــايل/ رعايـــــــــة  حتـــــــــــــت 

�سلطـــان بن �ســـامل احلب�ســـي، االأمني 

العـــام للمجل�ـــش االأعلـــى للتخطيط، 

افُتتح م�ؤخرًا معر�ش عمان للجغرافيا 

تنظمـــه  والـــذي  2013م،  املكانيـــة 

الهيئـــة ال�طنيـــة للم�ساحـــة بالتعاون 

مـــع �سركـــة )جي��سبي�سل ميديـــا اأند 

كمي�نيكي�ســـن( على مـــدى ي�مني يف 

فندق ق�سر الب�ستان يف م�سقط، حيث 

يقام هـــذا املعر�ش للمـــرة االأوىل يف 

ال�سلطنة مب�ساركة عدد من ال�زارات 

باالإ�سافة لعدد  والهيئات احلك�ميـــة 

والدوليــــة  املحليـــة  ال�ســـركات  مـــن 

الرائدة يف جمال اجلغرافيا املكانية.

وقد �شاركت �شرطة ُعمان ال�شلطانية 

يف هذا املعر�س ممثلة يف كل من:

االإدارة العامة لتقنية املعل�مات. 1

االإدارة العامة للم�ساريع وال�سيانة. 2

املخت�ســـة  امل�ساريـــع  مـــن  بعـــدد 

بنظـــم املعل�مـــات اجلغرافيـــة مثـــل 

نظـــام تتبع مركبات ال�سرطة وتطبيق 

�سرطـــة ُعمـــان ال�سلطانيـــة لله�اتف 

الذكية ونظام امل�سج اجلغرايف.

حيث تاأتـــي م�ساركة ال�سرطة من 

�سمـــن اإ�سهاماتهـــا الفعالـــة يف �ستى 

املجـــاالت ومن بينها نظـــم املعل�مات 

اجلغرافية حيث تقـــ�م بجه�د حثيثة 

واأف�ســـل  اأحـــدث  وتطبيـــق  مل�اكبـــة 

التقنيات العاملية يف هذا املجال.
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بتاريـــخ 2013/12/2م احتفلت �سرطة عمـــان ال�سلطانية 

على ميـــدان اال�ستــعرا�ش ب�حدة �سرطـــة اخليالـــة بال�طــــية 

بتخريــخ الدفعــة الثانيــة مــن دورة الفرو�شيــة التاأ�شي�شية 

مــن ال�شرطــة الن�شائية، والتي �ســـارك فيـــــهـــا )31( فار�سة 

ا�ستــمرت ملدة �ستة اأ�سهر.

رعى حفل اخلتام العميد/عبدالرزاق بن عبدالقادر 

ال�سهـــ�رزي قائد اخليالـــة ال�سلطانيـــة العمانية بح�س�ر 

عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية، وقــــدمت 

الفار�سات اخلريجات خلل احلفل عر�سًا اأظهـــــرن من 

خللـــه مدى اال�ستفـــادة واخلــــربة التـــي اكتــــ�سبنها من 

هذه الدورة.

هدفـــت الـــدورة اإىل اإك�ســـاب امل�ســـاركات - مهارات 

الفرو�سية االأ�سا�سية وكيفية العناية باخليل باالإ�سافة اإىل 

مهارات  تعليمهـــّن 

وال�سيطرة  التحكم 

اأثنـــــــــاء الط�ابيــر 

وغريها  الع�سكرية 

يف  املهـــارات  مـــن 

جمال الفرو�سية.

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

�ساركت �سرطـــة عمان ال�سلطانية يف امل�ؤمتر 

ال�سابع والثلثني لقـــادة ال�سرطة واالأمن العرب 

الـــذي عقـــد يف ت�ن�ش خـــلل الفرة مـــن 10-9 

دي�سمرب 2013م.

تراأ�ـــش وفـــد �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة يف 

امل�ؤمتـــر العميد/عبداهلل بن حممـــد ال�سيعري 

قائد �سرطة حمافظة م�سقط وع�س�يه العقيد/

نا�ســـر بن �سعيـــد العل�ي قائـــد �سرطة حمافظة 

�ســـامل  بـــن  واملقدم/�سالـــح  ال�سرقيـــة  جنـــ�ب 

اخلنجري م�ساعد مدير العلقات العامة.

ناق�ش امل�ؤمتر عددًا من امل��س�عات املدرجة 

علـــى جدول االأعمـــال من بينها نتائج تطبيق ت��سيات امل�ؤمتر ال�ساد�ش والثلثني لقـــادة ال�سرطة واالأمن العرب وعددًا من 

امل��س�عـــات االأخـــرى املتعلقة بتط�ير اأ�س�ش التعـــاون والتن�سيق بني الدول العربية فيما يتعلـــق باالأعمال ال�سرطية وت�ظيف 

التقنيات احلديثة يف هذا املجال.

وتشارك في المؤتمر السابع والثالثين  لقادة الشرطة واألمن العرب بتونس
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أخبار الشرطة

واُختتمـــت الـــدورة بتاريخ 2013/12/22م، حتـــت رعاية العميـــد مهند�ش/عادل بن احمد الل�اتـــي مدير عام طريان 

ال�سرطــة وبح�س�ر عدد من قادة ت�سكيلت جهاز ال�سرطة.

وا�ستمل الربنامـــج على عدة حماور اأهمها مفاهيم واأ�سا�سيات التخطيط اال�سراتيجي وعنا�سره واأهميتة للمنظمات، 

وكيفيـــة حتليـــل البيئـــة الداخلية واخلارجيـــة للمنظمة، كمـــا مت تق�سيم امل�ساركـــني اإىل فرق عمل للبحـــث يف كيفية خف�ش 

احلـــ�ادث املروريـــة وعـــدد اجلرائم اجلنائية يف نطاق مركـــزي �سرطة اخل��ش وب��سر. ومت على �ســـ�ء تقدمي ورقتي عمل 

للنقا�ش �سمن حماور الدورة.

بتاريـــخ 2013/12/11م ُافتتـــح مبعهد تدريب ال�سبـــاط دورة التخطيط اال�سراتيجي، والتـــي ا�ستمرت ملدة اأ�سب�عني 

مب�ساركة عدد من ال�سباط املنت�سبني اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية. 

رعى افتتاح الدورة العقيد/زهران بن زاهر العربي م�ساعد مدير عام امل�ارد الب�سرية .

تهـــدف الدورة اإىل تنمية املعارف واملهارات لل�سباط امل�ساركني يف اأ�ساليب القيادة احلديثة واأ�س�ش جناح امل�ؤ�س�سة من 

خـــلل اتبـــاع اأهم الركائز لل��س�ل اإىل القيادة الفاعلة. كما تهدف الـــدورة اإىل تزويد امل�ساركني باأ�سل�ب وملمح التفكري 

االإبداعي يف التخطيط االإ�سراتيجي.

معهد تدريب ضباط الشرطة . .
ينفذ دورة التخطيط اإلستراتيجي.
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الشرطة تدشن: الربط اآللي مع وزارة القوى العاملة

د�ّسنـــت �سرطـــة ُعمان ال�سلطانيـــة يف 2 يناير 2014م م�ســـروع الربط االآيل بينها 

وبني وزارة الق�ى العاملة.

وتتلخ�ـــش فكرة النظـــام يف وج�د نظام ربـــط اآيل بـــني االإدارة العامة للج�ازات 

واالإقامـــة واالإدارة العامة للأح�ال املدنيـــة ووزارة القــــ�ى العاملة للتحقق من بيانات 

املاأذونيـــة ال�ســـادرة مـــن وزارة الق�ى 

العاملة حال قيام الكفيل بتقدمي الطلب 

عرب م�قع �سرطـــة عمان ال�سلطانية من 

اأجـــل �سمان التكامـــل والدقة يف ق�اعد 

البيانات التابعة لل�سـرطة ووزارة الق�ى 

العاملة . كما يهدف امل�سـروع اإىل تزويد 

وزارة الق�ى العاملة بكل بيانات العامل 

االأجنبـــي ف�ر و�س�له اأرا�ســـي ال�سلطنة 

اإىل حلظة انتهاء عملة ومغادرته البلد 

وذلـــك ل�سمـــان االإلتزام بعـــدد العمال 

والتحقـــق  املاأذونيـــة،  بـــه يف  امل�سمـــ�ح 

من بيانـــات الكفيل، االأمـــر الذي ي�ؤدي 

اإىل ّت�فـــر بيانـــات دقيقـــة عـــن العمالة 

و�ســـ�ق العمــــــــل يف ال�سلطنة مما يدفع 

ب�سيا�سات التعمني التي تنتهجها الدولة 

اإىل االأمام.

بتاريـــخ 25 ن�فمـــرب 2013م قـــام وفد 

ال�سقيقـــة  ليبيـــا  بدولـــة  الداخليـــة  وزارة 

بزيـــارة اإىل اأكادمييـــة ال�سلطـــان قاب��ـــش 

لعل�م ال�سرطة بنزوى.

حيـــث كان يف ا�ستقـــــبالهـــم العقيد/

وفد وزارة الداخلية الليبية . .
يزور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

�ســـامل بـــن را�ســـد العلـــ�ي قائـــد اأكادميية 

ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م ال�سرطـــة، وقد 

اطلع ال�فد على بع�ش الفعاليات التدريبية 

مبيدان اال�ستعرا�ش الع�سكري .

وعقب ذلـــك ا�ستمع ال�فـــد اإىل اإيجاز 

عن االأكادمييـــة اأهدافهـــا واخت�سا�ساتها 

النظـــر  وجهـــات  اإىل  اال�ستمـــاع  مت  كمـــا 

الليبية التعليمية والتدريبية ذات االهتمام 

امل�ســـرك، ثـــم قـــام ال�فد بزيـــارة مرافق 

واملجمـــع  والدرا�ســـات  البحـــ�ث  جممـــع 

الريا�ســـي ومعهـــد ال�سرطـــة امل�ستجديـــن 

وق�ســـم التطبيقـــات وال��سائـــل التعليميـــة 

حيـــث �ساهـــدوا ج�انـــب مـــن التدريبـــات 

الريا�سيـــة والتطبيقات العمليـــة  امل�سابهة 

للمهـــام االأمنية وال�سرطيـــة التي يق�م بها 

رجل ال�سرطة بعد تخرجه ..

جـــاءت زيارة ال�فد الليبـــي الأكادميية 

ال�سلطـــان قاب��ـــش لعل�م ال�سرطـــة �سمن 

برنامـــج الزيـــارات اال�ستطلعيـــة الـــذي 

اأعدته �سرطـــة عمـــان ال�سلطانية ل�سي�ف 

هذا ال�طن العزيز.
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اأجرى التحقيق/

الرقيب اأول/زكريا بن �شامل ال�شبحي

اإدارة العلقات العامة

االإدارة العامــة لل�شجــون هــي اإحــدى ت�شكيلت �شرطة عمــان ال�شلطانيــة التي ُتعني 

مبعاجلــة كل ما يتعلق بق�شايا ال�شجناء وتنفيذ االأحكام الق�شائية ال�شادرة من املحاكم 

املخت�شــة وتنفيذ اأوامر العفو واالإطــلق، وُيعترب ال�شجن 

املركزي مدينة �شغرية ت�شم عدة مباين مكتملة الـمرافق 

االإمكانــات  بجميــع  ع�شريــة  هند�شيــة  ت�شاميــم  وفــق 

واخلدمــات الـمتاحة لتمكن ال�شجن مــن العي�س بداخله 

لـممار�شــة احليــاة العاديــة. ولت�شليط ال�شــوء على حول 

هذا الـمو�شوع التقت                         مع العميد/حميد بن 

خليفــة اخلنب�شي، مديــر عام ال�شجــون لُيحدثنا عن 

اأهم ما ت�شطلع به هذه االإدارة من اأعمال ومهام حيوية.

اإلدارة العامة للسجون . .
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االإدارة  تاريخ  عن  نبذة  من  هل 

العامة لل�شجون وتاريخ اإن�شائها؟

ال�سلطنة  يف  الــ�ــســجــ�ن  ــاأة  ــس ــ� ن

يف  لها  التاريخي  والتط�ر  وفل�سفتها 

ح�سب  ال�سجن  اأن  ــدرك  ن الــبــدايــة، 

الــذي  املــكــان  هــ�  ال�سائد  التعريف 

العق�بة  فــرة  الــنــزيــل  فيه  يق�سي 

املخت�سة  اجلــهــة  مــن  لــه  املـــقـــررة 

عن  عــبــارة  ال�سج�ن  كانت  وقــدميــًا 

و�سائل  ـــى  الأدن يفتقر  مظلم  مــكــان 

ــلع  ــق ـــداخـــل اإحــــــدى ال الــــراحــــة ب

قلعة  وكانت  ال�سلطنة،  يف  املنت�سرة 

ك�سجن  ُتعد  م�سقط  ب�الية  اجلليل 

فيها  ُيحب�ش  حيث  ـــذاك  اآن مــركــزي 

يق�س�ن  والذين  اخلطرون  ال�سجناء 

عق�بات مغلظة .

اإ�ــســدار  ومـــع  1974م  عـــام  ويف 

)74/23( رقم  لل�سج�ن  قان�ن  اأول 

باإن�ساء  ال�سامية  الت�جيهات  ق�ست 

التابعة  بالرمي�ش  مــركــزي  �سجن 

لــ�اليــة بــركــاء على اأطــــراف حــدود 

الغرب  اجلهة  من  م�سقط  حمافظة 

مّت  1976م،  عــام  ويف  �سمال، 

جميع  نقل  ومت  متكاملة  �سبه  مب�ا�سفات  مركزي  �سجن  اأول  بناء  من  االنتهاء 

ال�سجناء اإليه وامل�ج�دين بالقلع لتحريرهم فكريًا ونف�سيًا والإ�سلحهم وتغيري 

العاملي  التط�ر  ال�سجن تعديلت جذرية متا�سيًا مع  اأفكارهم اخلاطئة، و�سهد 

ال�ر�ش  بع�ش  واإن�ساء  التكييف  ب��سائل  الت�سعينيات  بداية  يف  جتهيزه  مت  فقد 

وور�ش  ال�سفن  و�سناعة  النجارة  )ك�ر�ش  وتدريبهم  ال�سجناء  لتعليم  املختلفة 

التاأثيث الب�سيطة وور�ش الت�سنيع الب�سيطة لفئات النزالء االأحداث والنزيلت 

كما كان هناك تن�سيق قائم مع اجلهات املخت�سة ك�زارة الربية والتعليم ووزارة 

التنمية االجتماعية ووزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية لت�فري مدّر�سني ومر�سدين 

مبجرد  وم�ستقبله  النزيل  حياة  التت�قف  بحيث  ال�سجن،  نزالء  خلدمة  دينيني 

دخ�له اأعتاب ال�سجن .

ويف عام 1998م، �سدر قان�ن 

ال�سج�ن اجلديد رقم )98/48(

ــًا و�ــســامــًل  ــي ــب حــيــث جــــاء مــل

املــتــعــارف  الــقــ�اعــد  ملجم�عة 

عليها دوليًا. 

 2004 عـــام،  بــدايــة  ويف 

ال�سجن  ــاء  ــس ــ� اإن يف  ـــرع  �ـــسُ

املـــركـــزي اجلــديــد بــ�اليــة 

معلمًا  ُيعد  والــذي  �سمائل 

وقان�نيًا  واإن�سانيًا  حق�قيًا 

العدل  معتمدًا على مبداأ 

واملـــ�ـــســـاواة يف احلــقــ�ق 

انطلقة  بـــداأت  هنا  ومــن  لــلــنــزالء، 

جديدة نح� التط�ير والتحديث.

ــوم بها  ــق ــي ت ــت ــي املـــهـــام ال ــاه م

واالأق�شام  لل�شجون  العامة  االإدارة 

التابعة لها؟

لل�سجـــ�ن  العامـــة  االإدارة  تقـــ�م 

الق�سائيـــة  االأحـــكام  بتنفـــــيـــذ 

املخت�ســـة  املحاكـــم  مـــن  ال�ســـادرة 

وا�ستقبال املحب��سني احتياطا تنفيذًا 

الأوامـــر �ســـادرة مـــن جهـــة خمت�سة 

واإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تاأهيل 

واإ�ســـلح النـــزالء وت�فـــري الرعايـــة 

)االجـتـمــاعـية  للـنــــــزالء  الـ�سـامـلـــة 

وال�سحيــــــة والنفـ�سـيــــة(، والتن�سيق 

والتعـــــــاون مـــع اجلهـــات املخت�ســـة 

ب�ســـاأن ت�فري الرعايـــة اللزمة الأ�سر 

النزالء املع�سرين .
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مييز  ع��م��ا  حت��دث��ون��ا  �أن  ل��ك��م  ه��ل 

�ل�����س��ج��ن �مل���رك���زي ب�����س��م��ائ��ل من 

مو��سفات؟

مبوقعه  امل��رك��زي  ال�سجن  يتميز 

املمتاز حيث مت اختياره ليتو�سط كافة 

ب�سبب  وكذلك  ال�سلطنة  حمافظات 

قربه من املرافق الرئي�سية مبحافظة 

م�����س��ق��ط. وي�������س���م ك���اف���ة امل���ب���اين 

والتجهيزات احلديثة وفقًا للمقايي�س 

مت  كما  ال�سجون،  اإن�ساء  يف  العاملية 

احلديثة.  التقنية  بالو�سائل  جتهيزه 

تعليمية  قاعات  على  كذلك  ويحتوي 

مع  تتنا�سب  خمتلفة  تدريبية  وور���س 

ال�سجن  وُيعد  النزالء  كافة م�ستويات 

التنموية  امل�ساريع  اأهم  من  املركزي 

التي اأقيمت على م�ستوى جهاز �سرطة 

يف  روعيت  حيث  ال�سلطانية،  عمان 

املتبعة  العاملية  املوا�سفات  ت�سييده 

باأجهزة  ُوزود  امل�ساريع،  يف مثل هذه 

االأمنية  االأنظمة  اأف�سل  من  حديثة 

التي ُتدار  بها ال�سجون.

�الجتماعية  �ل��رع��اي��ة  تتم  كيف 

بال�سجن �ملركزي؟

اإن مفهوم الرعاية االجتماعية يف 

م�ساعدة  يعني  عام  ب�سكل  ال�سجون 

احل��ي��اة  م��ع  ال��ت��ك��ّي��ف  ع��ل��ى  ال�سجني 

ال�����س��ج��ن وت��وج��ي��ه��ه يف حل  داخ����ل 

م�ساكله ب�سبب حب�سه، ومنها م�ساكله 

واإع���داده  تاأهيله  وك��ذل��ك  العائلية، 

للعودة اإىل املجتمع مواطنًا �ساحلًا .

وان��ط��اق��ًا م��ن ق��اع��دة اأق��ّرت��ه��ا 

قواعد  �سمن  ال���دول  م��ن  جمموعة 

احل��د االأدن���ى وه��ي ال��ق��اع��دة )58( 

من  نوع  توفري  ال�سروري  من  اأ�سبح 

ركيزته  ت�ستند  للم�سجونني،  الرعاية 

ال��ق��ان��وين  امل����رر  ال��غ��ر���س  اإن  اإىل 

للحرية  ال�سالبة  والتدابري  للعقوبات 

املجتمع  حماية   - النهاية  يف  هو   -

من اجلرمية، ويتم هذا عندما ت�سعى 

م��دة  ال���س��ت��خ��دام  ال�سجنية  ال��ن��ظ��م 

عند  املذنب  يجعل  نح�  على  ال�سجن 

يعي�ش  اأن  عل  قــادرًا  للمجتمع  ع�دته 

حاجته  ي�سد  واأن  الــقــانــ�ن  ظــل  يف 

 )59( القاعدة  تاأتي  وهنا  بنف�سه، 

ال�سجن  ا�ــســتــخــدام  لــتــ�ؤكــد  الــتــالــيــة 

والرب�ية  العلجية  ال��سائل  جميع 

واالأخــلقــيــة والــروحــيــة وغــريهــا من 

امللئمة  امل�ساعدات  و�س�ر  امل�ؤثرات 

تطبيقها  اإىل  ت�سعى  واأن  املــتــاحــة، 

ــفــردي  وفـــق احــتــيــاجــات الــعــلج ال

للم�سج�نني .

ال�سجنية  النظم  تعمل  هنا  ومن 

على تقليل الف�ارق بني حياة ال�سجن 

ـــاة احلــــرة بــتــنــمــيــة احــــرام  واحلـــي

وال�سعي  واالآخرين  لنف�سه  امل�سج�ن 

من اأجل �سمان ع�دة امل�سج�ن ع�دة 

املجتمع  يف  ــاة  احلــي اإىل  تــدريــجــيــة 

القاعدة  وتــاأتــي  متعددة،  باأ�ساليب 

تك�ن  اأن  اإنه يجب  لت�ؤكد على   )61(

جزء  اأنهم  على  امل�سج�نني  معاملة 

من املجتمع ولي�س�ا منب�ذين منه وال 

جتنيد  يجب  ولذلك  عنه،  معزولني 

ذلــك  اأمــكــن  كلما  املجتمع  هــيــئــات 

مل�ساعدة م�ظفي ال�سج�ن يف التاأهيل 

ُيعهد  االجتماعي للم�سج�نني، بحيث 

للمخت�سني االجتماعيني يف ال�سج�ن 

املــرغــ�ب  ال�سلت  على  املحافظة 

واأ�ــســرتــه،  امل�سج�ن  بــني  قيامها  يف 

واحلق�ق  الدينية  امل�سالح  وحماية 

لــلــمــ�ــســجــ�نــني وحــــقــــ�ق الــ�ــســمــان 

التي  احلدود  يف  وغريها  االجتماعي 

العق�بة  اأو  القان�ن  مع  تتعار�ش  ال 

التي يجب تنفيذها .

الق�اعد  هــذه  تف�سري  �س�ء  ويف 

اأجمع  العامل  دول  بها  اعرفت  التي 

جند للرعاية االجتماعية للم�سج�نني 

يف ال�سج�ن ركائز اأ�سا�سية، تق�م على 

ت�فري املعادلة العادلة لت�سمل ت�سنيف 

امل�سج�ن مبجرد و�س�له اإىل ال�سجن 

ال�سخ�سية  و�سماته  ظروفه  ودرا�سة 

املعاملة  نــ�ع  وتقرير  واالجتماعية، 

بقائه  فــرة  خــلل  �سيتلقاها  الــتــي 

اخلدمات  ت�فري  وكذلك  ال�سجن  يف 

من  وال�سخ�سية  الــعــامــة  واملــرافــق 

العلج  وت�فري  وطبية  �سحية  رعاية 

الطبي والنف�سي بل والعقلي يف بع�ش 

وت�فري  ذلك،  ت�ستلزم  التي  احلاالت 

والتعليم  والرويح  والتغذية  الفرا�ش 

والتاأهيل  الدينية  والت�عية  والتثقيف 

بــاأجــر  الــعــمــل  اأو  والت�سغيل  املــهــنــي 

ال�سماح  ثم  منه،  االنتفاع  ي�ستطيع 

باأهله، وعن  االت�سال  اأو  بالزيارة  له 

الــذي  االجــتــمــاعــي  املخت�ش  طــريــق 

يعاون امل�سج�ن يف م�اجهة امل�سكلت 

منذ دخ�له اإىل ال�سجن .

الرعاية  من  الن�ع  هــذا  ويهدف 

لتاأهيل املحك�م عليهم بعق�بة �سالبة 

التاأهيل  اإمكانات  با�ستغلل  للحرية 

االإفــراج  بعد  يع�دوا  كي  االجتماعي 

عنهم يف ظل القان�ن اأ�س�ياء متكيفني 

مع املجتمع ال �سده، كما كان ال��سع 

قبل ارتكاب اجلرمية.

ــة االجــتــمــاعــيــة  ــاي ــرع وتــهــدف ال

حتقيق  اإىل  ــون  ــج ــش ــ� ال ـــزالء  ـــن ل

االآتي:-

• م�سكلت 	 حـــل  يف  ــاعــدة  ــس ــ� امل

الــــ�ــــســــجــــني االقــــتــــ�ــــســــاديــــة 

داخــل  والنف�سية  واالجتماعية 

ال�سجن.

• ال�سجني 	 ــل  ــاأهــي ت عــلــى  الــعــمــل 

عند  املــجــتــمــع  يف  لـــلنـــدمـــاج 

مغادرته ال�سجن.

• العمل على تاأهيل ال�سجني مهنيًا 	

بحيث تك�ن لديه حرفة ي�ستطيع 

ت�فر له دخًل منا�سبًا.

ــركــزي   وبــالــنــ�ــســبــة لــلــ�ــســجــن امل

ــام الــتــابــعــة لـــه، تتم  ــس ــ� ــي االأق ــاق وب

الرعاية االجتماعية عن طريق اإدارة 
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الــرعــايــة  اإدارة  وهـــي  متخ�س�سة 

ـــن خــلل  ـــــك م االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذل

ونف�سيني  اجــتــمــاعــيــني  خمــتــ�ــســني 

ووعاظ دينيني وم�ساعدة حما�سرين 

التنمية  كـــ�زارة  اجلهات  بع�ش  من 

االجتماعية ووزارة االأوقاف وال�س�ؤون 

الدينية ووزارة ال�سحة وغريها.

وتعترب الرعاية االجتماعية الرئة 

من  النزيل  خللها  من  يتنف�ش  التي 

واملحاكم  املراكز  يف  عناء  ط�ل  بعد 

ــجــد مـــن يــنــتــظــره لــتــقــدمي  ــث ي حــي

امل�ساعدة له وقد ن�ست املادة )35( 

مــن قــانــ�ن الــ�ــســجــ�ن عــلــى �ــســرورة 

االجتماعية  الــرعــايــة  بــرامــج  وجــ�د 

حيث جاء فيها )تن�ساأ باالإدارة العامة 

االجتماعية  الرعاية  اإدارة  لل�سج�ن 

ـــاٍف من  ك عـــدد  بــهــا  يلحق  لــلــنــزالء 

اخلرباء واالأخ�سائيني ويك�ن لها يف 

االأمر  اقت�سى  كلما  اأق�سام  ال�سج�ن 

ذلك وتخت�ش هذه االإدارة باالآتي:ـ

• وتنفيذ 	 اإعـــــداد  يف  املــ�ــســاهــمــة 

فيما  الــنــزالء  ا�ستقبال  بــرامــج 

�سخ�سيتهم  بــفــحــ�ــش  يــتــعــلــق 

وت�سنيفهم.

• ــرامــج 	 ب اال�ــــســــراك يف و�ـــســـع 

ــة الــــنــــزالء وتــثــقــيــفــهــم  مــعــامــل

وتدريبهم وتاأهيلهم، واالإ�سراف 

على هذه الربامج وتعديلها.

• مــتــابــعــة الــنــ�ــســاط االجــتــمــاعــي 	

للنزالء وبحث م�ساكلهم الفردية 

ــقــدمي املــ�ــســاعــدات الــلزمــة  وت

حللها.

• االجتماعية 	 الــبــحــ�ث  اإعـــــداد 

ـــات الــنــفــ�ــســيــة الــتــي  ـــس ـــدرا� وال

لكي  النزالء  تاأهيل  على  ت�ساعد 

ــاء �ــســاحلــني يف  ــ�ا اأعــ�ــس يــكــ�ن

املجتمع.

• اإعداد النـــزالء وتاأهيلهم نف�سيًا 	

والتن�سي���ق  ومهني���ًا  واإجتماعي���ًا 

مع اجله���ات املخت�س���ة لت�سهيل 

ح�سولهم على عمل منا�سب بعد 

الإفراج عنهم.

• املخت�سة 	 اجلهات  مع  التن�سيق 

اجتماعيًا  النزلء  اأ�سر  لرعاية 

وماديًا اأثناء تنفيذ العقوبة .

ُت��ع��د ب��ر�م��ج �ل��ت���أه��ي��ل م��ن �أه��م 

م�يحت�جه �لنزيل يف �صبيل �إ�صالحه 

.. هل من فكرة عن هذ� �لربن�مج؟

�أواًل:ُت���ق���دم ل��ل��ن��زالء �ل��ع��دي��د من 

�إ�صالحهم  �إىل  تهدف  �لتي  �لرب�مج 

مب�  فر�غهم  �أوق�ت  و�صغل  وت�أهيلهم 

هو مفيد لهم ومن هذه �لرب�مج:

يهدف  ال��ذي  التعليمي  الربنامج 

اإىل تعليم النزلء يف خمتلف املراحل 

وحتى   )1( ال�سف  م��ن  ال��درا���س��ي��ة 

ال�سف )12(.

واللغة  الآيل  احل��ا���س��ب  دورات 

الإجنليزية.

ال��ربن��ام��ج ال��دي��ن��ي وي��ه��دف اإىل 

وغر�س  دينهم  اأم���ور  ال��ن��زلء  تعليم 

وعقد  نفو�سهم  يف  ال��دي��ن��ي  ال����وازع 

حفظ  جمال  يف  لهم  خمتلفة  دورات 

القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف يف 

التجويد والفقه والعقيدة.

النف�سي  الجتماعي  ال��ربن��ام��ج 

اجلوانب  تعزيز  اإىل  يهدف  وال���ذي 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة وغ��ر���س 

اجلوانب الجتماعية فيهم، ومن هذه 

الربامج برنامج نزع القلق، بالإ�سافة 

اإىل ب��رن��ام��ج ل��رع��اي��ة اأ���س��ر ال��ن��زلء 

�سمان  رات���ب  ت��ق��دمي  اإىل  وي��ه��دف 

وزارة  طريق  عن  لأ�سرهم  اجتماعي 

التنمية الجتماعية وم�ساعدتهم عن 

طريق اجلمعيات اخلريية الأهلية.

ال��ربن��ام��ج ال��ري��ا���س��ي وال��ث��ق��ايف 

والذي يهدف اإىل تثقيف النزالء عن 

طريق مكتبة ال�سجن كما يهدف اإىل 

رفع اللياقة البدنية للنزالء.

للنزيل  تقدم  التي  الربامج  تعد 

من اأهم مايحتاجه يف �سبيل اإ�سلحه 

االجتماعية  الرعاية  اإدارة  فاإن  ولذا 

تخدم  ومتعددة  من�عة  بربامج  تق�م 

وتعترب  العق�بة،  تنفيذ  اأثناء  النزيل 

مايقدم  اأهــم  مــن  الدينية  الــربامــج 

اأ�ــســبــاب  مـــن  اإن  ــة  لــلــنــزيــل وخــا�ــس

النق�ش يف  ــرث اجلــرائــم  اأك ارتــكــاب 

االإح�سا�ش  و�سعف  الديني  الـــ�ازع 

قبل  من  ومراقبته  اهلل  من  باخل�ف 

هـــذه الــفــئــة مــن الــنــا�ــش، ولـــذا كــان 

الركيز على هذا الن�ع من الربامج 

واالإر�ساد  ال�عظ  ق�سم  يقدمها  التي 

تق�ية  عــلــى  ــ�م  ــق ت بــحــيــث  ــنــي  ــدي ال

ب�سيط  �سهل  با�سل�ب  الديني  الــ�ازع 

ينا�سب ثقافة النزيل ويراعي م�ست�اه 

الدينيني  ال�عاظ  ب�ا�سطة  التعليمي 

القيم  اإر�ساء  بعملهم  يهدف�ن  الذين 

عن  وذلــك  واالجتماعية  االأخلقية 

ومدرو�سة  اإ�سلحية  برامج  طريق 

وكذلك عن طريق:ـ

املحا�شرات الدينية، وهناك نوعان 

من املحا�شرات:

من  داخلية:وتقدم  حما�سرات 

لق�سم  التابعني  ال�سجن  ــاظ  وّع قبل 

بـــاالإدارة  الديني  ــاد  ــس واالإر� الــ�عــظ 

العامة لل�سج�ن. 

من  وتقدم  خارجية:  حما�سرات 

قبل حما�سرين دينيني تابعني ل�زارة 

وذلــك  الدينية  والــ�ــســ�ؤون  االأوقــــاف 

بالتن�سيق مع االإدارة العامة لل�سج�ن 

وال�زارة.

ــــ�ىل قـــ�ـــســـم الـــ�عـــظ  ــــت كـــمـــا ي

العامة  بــــاالإدارة  الديني  واالإر�ــســاد 

ال�سن�ية  امل�سابقة  م�س�ؤولية  لل�سج�ن 

جلميع  الـــكـــرمي  الــــقــــراآن  حلــفــظ 
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تحقيق

الــنــزال والــنــزيــلت كــربنــامــج ثابت 

ــر عظيم يف  اأث ملــا لهذا اجلــانــب مــن 

تنظيمها  يتم  حيث  النزالء،  اإ�سلح 

واالإ�سراف عليها بالتن�سيق مع وزارة 

ومُينح  الدينية  والــ�ــســ�ؤون  االأوقــــاف 

جــ�ائــز  امل�سابقة  نــهــايــة  يف  الــفــائــز 

�سروط  وفق  حفظه،  اإزاء  ت�سجيعية 

م��سحة للنزيل وُيعلم النزيل مب�عد 

ت�سفيات امل�سابقة .

اجلل�شات الوعظية اخلا�شة:ـ

ويق�سد بها مقابلة ال�اعظ للنزيل 

التابع  الــ�اعــظ  يق�م  بحيث  مبــفــرده 

املقابلة  اأثناء  لل�سج�ن  العامة  للإدارة 

ب�عظه واإ�سلحه فيما يخ�ش م�سكلته 

بعر�ش  يخجل  من  الكثري  هناك  الأن 

م�سكلته والنقا�ش فيها وقد ثبت بالفعل 

اأهمية هذا الن�ع من االإ�سلح .

ثانيًا:الربامج التعليمية.

الربية  وزارة  مع  التن�سيق  يتم 

والتعليم يف فتح �سف�ف حم� االأمية 

باالإ�سافة  الدرا�سية  املناهج  وت�فري 

اإىل عمل جلان االمتحانات ويف نهاية 

الدرا�سية  الــ�ــســهــادات  متنح  الــعــام 

احلك�مية  املــدار�ــش  مــن  للدار�سني 

قد  النزيل  بــاأن  فيها  يذكر  ال  بحيث 

ح�سل على �سهادته داخل ال�سجن.

ثالثًا: الربامج املهنية احلرفية.

وذلك من خلل:

• و�ــســع خــطــة تـــدريـــب وتــاأهــيــل 	

النزالء .

• ــني 	 ــعــامــل ــــزالء ال ــــن ـــار ال ـــي اخـــت

ــســروط  ــ� ال ـــش حــ�ــســب  ـــ�ر� ال يف 

املن�س��ش عليها يف القان�ن.

• ـــار�ـــش الــ�ــســنــ�يــة 	 ـــع اإقــــامــــة امل

ملنتجات ال�سجن املركزي وذلك 

ال�سجن  خارج  املجتمع  لتعريف 

بـــاالإجنـــازات الــتــي تــتــم داخــل 

ال�سجن املركزي. 

رابعًا: الربامج الثقافية والرتفيهية 

وهناك نوعان من هذه الربامج:

العاملني  طريق  عن  داخلية:تتم 

ت�ستغل  بحيث  املــركــزي  ال�سجن  يف 

ــة  ــي ــ�طــن املــنــا�ــســبــات الــديــنــيــة وال

ثقافية  م�سابقات  عمل  بــاالإ�ــســافــة 

ــــربز هـــذا الـــنـــ�ع من  ــة وي ــي ــا�ــس وري

يــ�م مفت�ح على  اإقــامــة  الــربامــج يف 

ي�ستطيع  للأق�سام  الداخلي  ال�سعيد 

النزيل من خلله اإبراز مهاراته .

ـــة: وذلــــــك مــــن خـــلل  خـــارجـــي

املخت�سة  اجلـــهـــات  مـــع  الــتــنــ�ــســيــق 

التنمية  ووزارة  الــ�ــســحــة  كـــــ�زارة 

االجتماعية بحيث تقدم الربامج كٌل 

ح�سب تخ�س�سه .

عدة  املــركــزي  بال�شجن  يوجد 

ور�س حديثة .. هل لكم اأن حتدثونا 

عــن اأنــــواع هــذه الــور�ــس؟ ومــا هي 

الفائدة املرجُوة منها؟

ومن  ور�ــس  عــدة  بال�شجــــن  توجد 

هذه الور�س:

ور�سة  تفعيل  مت  الــرجــال:  ور�ــش 

النجارة والتي تاأهل النزالء يف حرفة 

ال�سفن  جم�سمات  ك�سناعة  النجارة 

ــ�ــش والـــدوالـــيـــب واالأبـــــ�اب  واملــنــادي

اأخــرى  ور�ـــش  تــ�جــد  كما  اخل�سبية، 

�سيتم تفعيلها قريبًا ك�ر�سة اخلياطة 

واحلدادة وامليكانيكا.  

ــلت: وتــتــعــلــم من  ــزي ــن ــة ال ــس ور�

امل�سغ�الت  النزيلت �سناعة  خللها 

الن�س�ية واخلياطة والتطريز والنق�ش 

على الزجاج وخياطة الكمه العمانية 

مــزرعــة  ــاج  ــت اإن مــن  الــتــمــ�ر  وتعليب 

ال�سج�ن.

النزالء  يتعلم فيه  وهناك مر�سم 

كالر�سم  الت�سكيلية  الفن�ن  خمتلف 

وغريها  ومزجها  االألــ�ان  وا�ستعمال 

من الفن�ن الت�سكيلية.

بال�شجن  امل�شتحدثة  املــرافــق  مــن 

هي  ما  اجلديد،  امل�شت�شفى  املركزي 

اخلدمات التي �شيقدمها للنزيل؟

يــقــدم  مــتــكــامــل  م�ست�سفى  هـــ� 

الــنــزالء  لــكــافــة  ال�سحية  الــرعــايــة 

العامة  بـــــاالإدارة  العاملني  واأيــ�ــســًا 

مبجم�عة  تزويده  مت  وقد  لل�سج�ن. 

والفنيني  واملمر�سني  ــاء  االأطــب مــن 

ــعــامــة  ال االإدارة  ـــع  م بــالــتــنــ�ــســيــق 

للخدمات الطبية، ويحت�ي امل�ست�سفى 

للأ�سنان  وعيادة  اإدارية  مرافق  على 

وعيادة للطب النف�سي واأجنحة لتن�مي 

واالأطــفــال  للن�ساء  واأخـــرى  الــرجــال 

وغرفة  وخمترب  �سيدلية  ي�سم  كما 

وغرفة  املركزة  العناية  وغرفة  اأ�سعة 

اأطباء  لت�فري  والعمل جاٍر   للعمليات 

اخت�سا�سيني.

مركز  املـــركـــزي  بــالــ�ــشــجــن  يــوجــد 

هذا  طبيعة  ما   .. املت�شللن  الإيــواء 

حلجز  زمنية  فرتة  من  وهل  املبنى؟ 

هوؤالء املت�شللن؟

ه� مبنى ذو ق�سمني االأول فيه يتم 

العمل  قان�ن  خمالفي  واإ�سكان  اإي�اء 

واإقامة االأجانب لفرة ب�سيطة اإىل اأن 

تتم ت�س�ية اأو�ساعهم ويتم يف الق�سم 

الثاين ت�قيف املت�سللني اإىل اأن تنتهي 

بلدانهم،  اإىل  ترحيلهم  اإجــــراءات 

اجلهات  مــع  بالتن�سيق  ذلــك  ويــتــم 

املعنية و�سفارات بلدانهم .

اأن حتدثونا عن دار رعاية  هل لكم 

االأحداث بال�شجن املركزي؟ وما هي 

املركز؟  هــذا  يف  املتوفرة  الو�شائل 

وكيف يتم التعامل معهم؟

دار رعاية االأحــداث مل ُتعد تدار 

من قبل االإدارة العامة لل�سج�ن اإذ اإنه 

االأحــداث  م�ساءلة  قان�ن  �سدور  بعد 

رفم )2008/30م( مت اإ�ستلمها من 

قبل وزارة التنمية االإجتماعية وحتت 

اإ�سراف م�ظفني خمت�سني يف جمال 

االأحداث يقدم�ن لهم برامج متن�عة 
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 مر�شم يتعلم فيه النزالء 

خمتلف الفنون الت�شكيلية 

ــال  ــم ــع ــت ــش كـــالـــر�ـــشـــم وا�

وغريها  ومزجها  االألــوان، 

من الفنون الت�شكيلية.

اأعــمــارهــم، وذلـــك ح�سب  تــنــا�ــســب 

النظام والئحته.

لل�شجناء  معينة  تق�شيمات  من  هل 

من حيث مدة العقوبة ونوع اجلرم؟

نعم، يتم ت�سنيف النزالء ح�سب 

التنفيذية  اللئحة  عليه  مان�ست 

درجــات  ثــلث  اإىل  ال�سج�ن  لقان�ن 

وفقًا لن�ع اجلرائم املحك�م بها على 

اأرتكابها  وتكرار  وخط�رتها  النزالء 

ومدة العق�بة ، وغري ذلك من االأ�س�ش 

التي تي�سر تق�مي النزالء .

االآلــيــة  لنا  تو�شحوا  اأن  لكم  هــل 

املتبعة لزيارة اأقارب النزيل؟

نظمت اللئحة التنفيذية لقان�ن 

ال�سج�ن امل�سار اإليها هذا امل��س�ع يف 

للنزيل  ُي�سمح  بحيث  ال�سابع  الف�سل 

االلتقاء  ال�سرورية  الرقابة  �سل  يف 

فا�سل  مع  ال�سهر  يف  مرتني  بـــزواره 

زمني بني كل زيارة واأخرى ال يقل عن 

يتم  يزيد عدد من  واأن ال  اأ�سب�عني، 

االلتقاء بهم عن �ستة اأ�سخا�ش يف كل 

الزيارة  مــدة  التتجاوز  واأن  مــرة 

�ساعات  خـــلل  �ــســاعــة  ن�سف  عــن 

الدوام الر�سمي ويف املكان املخ�س�ش 

الــزيــارات  بع�ش  اللئحة  واأ�ستثنت 

ــــــدوام الــر�ــســمــي  ــــــات ال خـــــارج اأوق

والعطلت مب�افقة املدير العام .

للنزيل  موكولة  اأعمال  توجد  هل 

خلل بقائه يف ال�شجن املركزي؟ 

ــل خـــلل بــقــائــه يف  ــزي ــن عــلــى ال

باأنظمة  االلــتــزام  املــركــزي  ال�سجن 

التنفيذية  واللئحة  ال�سج�ن  وقان�ن 

نظافة  عن  م�س�ؤواًل  ويك�ن  للقان�ن 

واأن  املــحــددة  اإقامته  مقر  و�سلمة 

ح�سب  اإليه  امل�ك�لة  باالأعمال  يق�م 

اإىل  باالإ�سافة  اإليها  امل�سار  اللئحة 

بــالــ�ر�ــش  الت�سغيل  ــرامــج  وب خــطــط 

واالأن�سطة االأخرى.
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جمارك

مكونات امل�شروع :

اأوال:نـظــام االإدارة الـجمركيــــــــــة 

الـمتكاملــة، ويتفــــرع عنه االأنظمة 

التالية: 

• نظام ت�سجيل ال�سريك التجاري	

• بيـــــــــــان احلم�لـــة 	 نظـــــــــــــــــام 

)املنافي�ست(

• نظام اإدارة التعرفة اجلمركية 	

• نظام القيمة اجلمركية 	

• نظام دخـــ�ل وخـــروج املركبات 	

و�سهادات االإبحار  

• نظام ت�سجيل البيان اجلمركي	

• ال�ســـــرائـــب 	 دفـــع  نظــــــــــــــام 

اجلمركية والر�س�م 

• نظام اإدارة ال�سمانات 	

• نظام رد ال�سرائب اجلمركية 	

• نظام االإدارة املالية 	

• نظام التدقيق اللحق	

• املخــــــــــازن 	 اإدارة  نظــــــــــــــــام 

وامل�ست�دعات اجلمركية 

• نظام املناطق واالأ�س�اق احلرة  	

ثانيا:نظـــام اإدارة املخـاطر 

• نظام جمع املعل�مات 	

• نظام حتليل وتقييم املعل�مات 	

• نظام اإجراءات التفتي�ش	

•  نظام االأ�سبقيات اجلرمية 	

• نظام اإجراءات التحقيق 	

• نظام الق�سايا اجلمركية	

االإلكرتونيــة  النافــذة  ثالثا:نظــام 

الواحدة 

• نظـــام الراخي�ـــش والت�ساريح 	

احلك�مية

• نظام تبادل املعل�مات والبيانات 	

االإح�سائية

اأهداف امل�شروع : 

• تعزيز الرقابة االأمنية وال�سحية 	

ال�ســـادرات  علـــى  والبيئيـــة 

والـــ�اردات والب�سائـــع العابـــرة 

واملعاد ت�سديرها . 

• ارتبـــاط جميـــع جهـــات القطاع 	

العام واخلا�ش مع اجلمارك من 

خلل نافذة الكرونية واحدة . 

• االإجـــراءات 	 جميـــع  ح��سبــــــــــة 

Directorate General of Customs     www.customs.gov.om    info@customs.gov.

والعمليات املالية وامل�سرفية .

• التقليـــل مـــن تكاليـــف عمليـــات 	

اال�سترياد والت�سدير . 

• االرتقـــاء برتيـــب ال�سلطنـــة يف 	

املحافـــل الدوليـــة يف املجـــاالت 

التجارية واالقت�سادية . 

• وامل�سّدرين 	 امل�ست�ردين  ت�سجيع 

على ا�ستخدام امل�انئ العمانية . 

• املحليـــة 	 اال�ستثمـــارات  ت�سجيـــع 

واالأجنبية . 

• تقـــدمي الت�سهيـــلت واخلدمات 	

االإلكرونيـــة للمجتمـــع التجاري 

يف زمن قيا�سي .

• تقـــدمي اإح�ســـاءات وحتليـــلت 	

دقيقـــة للتجـــارة الدولية لتمكني 

امل�ستثمريـــن واأ�سحاب امل�ساريع 

التجاريـــة مـــن اإعـــداد درا�سات 

واقعية للجدوى االقت�سادية . 

• الغ�ـــش 	 لعمليـــات  الت�ســـدي 

التجـــاري للحـــد مـــن الب�سائـــع 

املقلدة واملغ�س��سة.

• اإن�ساء قاعدة بيانـــات اإلكرونية 	

اجلمركيـــة  املخاطـــر  جلميـــع 

والبيئيـــة  وال�سحيـــة   االأمنيـــة  

وغريها . 

نظام حوسبة اإلجراءات والعمليات الجمركية
ونظـام النافذة اإللكترونية الواحدة
Computerized Customs Operations System

&
Single Electronic Window System
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لتكن الحل . . وليس المشكلة

بني  ـــراودين  ي مـــازال  �سغري  حلم  يل 

احلني واالآخر ويكرب احللم وي�سغر اأحيانًا 

يكرب   .. لــدّي  التي  اال�ستيعاب  طاقة  وفق 

من  تــراه  مبا  النف�ش  �ساقت  كلما  احللم 

لتق�م  فكرة  باألف  تفّكر  الأن  يدع�ك  واقع 

اأن تق�م به .. فكلما �سرت  ب�سيء ي�ستحق 

على الطريق وت�قف الطريق فجاأة واأ�سبح 

الزحام �سديدًا وتاأكد يل اأن حادثًا جديدًا 

قد حدث وم�تًا اآخرًا حم�س�ب على قائمة 

م�سببات احل�ادث املرورية .. ي�سبح االأمر 

ف�ق االحتمال وف�ق طاقة اال�ستيعاب وف�ق 

اأن نظل �سامتني �س�ى من اأمل ميزق النف�ش 

يف  احللم  يكرب  ت�سكب،  اأن  لها  اآن  ودمعة 

فيها  يتعلم  مرورية  مدينة  الإن�ساء  داخلي 

اإحدى  املرور ففي  ق�اعد  وال�سغار  الكبار 

كثريًا  اأعجبتني  فكرة  عن  ــراأت  ق ــرات  امل

بلدنا  يف  �ــســ�اء  تطبيقها  متنيت  وفــعــًل 

وهي  العربية،  دولنا  من  اآخر  مكان  يف  اأو 

فكرة اإن�ساء مدينة مرورية للأطفال وهذا 

كــاإحــدى  الــيــابــان  فــعــًل يف  تنفيذه  مــا مت 

هذا  اأي�سًا  يفتها  مل  التي  املتقدمة  الــدول 

ا�ستثمار  يتم  اأن  جـــدًا  فجميل  اجلــانــب 

اأ�سياء ذات فائدة وذات قيمة  االأمــ�ال يف 

لها  األعاب  على  االأمـــ�ال  �سرف  من  بــداًل 

نتائج خمتلفة متاما عن املت�قع ..جميل اأن 

مرورية  وترفيه  األعاب  مدينة  لدينا  تك�ن 

املروية  الق�اعد  خللها  من  الطفل  يتعلم 

هذه  غر�ش  على  قـــادرة  �سّيقة  وبطريقة 

املبادئ يف داخله حتى يكرب.

 .. يحدث  ما  اأمــام  امل�س�ؤول  من  تــرى 

اأن  لنا  وكيف  االتــهــام،  اإ�سبع  نّ�جه  وملــن 

ن�ساهم يف وقف ما يحدث وما الذي نحتاج 

اإليه حقًا يف هذا امل��س�ع .. ف�سرطة عمان 

اجلانب  هذا  يف  جهدًا  تاأل  مل  ال�سلطانية 

بل اأ�سبح ال�اقع املروري من اأوليات العمل 

ال�سرطي ملا ي�سهده هذا ال�اقع من معاناة 

جمتمعية كبرية .. ولكن هل نحن بحاجة 

اإىل  بحاجة  نحن  وهل  فقط  االإجــراء  اإىل 

امل�ؤ�س�سة املعنية فقط .. وهل نحن بريئ�ن 

اأ�سئلة كثرية ندرك  متامًا مما يحدث ..؟ 

اإجابتها وندرك مايجب اأن يتم فعله .. نحن 

بحاجة ما�سة الأن ن�سع اأيدينا على اجلرح 

نعرف  الأن  بحاجة  اجلرح،  اأ�سباب  وعلى 

عين المعنى

يف  م�سكلة  هناك  بــاأن  اأنف�سنا  وبني  بيننا 

اأنف�سنا ولي�ش يف الغري .. فنحن بحاجة اأن 

نعرف ماذا نحن نفعل وماذا فعلنا لن�سل 

كمربني  نحن  وكيف   .. النتيجة  هذه  اإىل 

يتم  مل  ما  ممتدة  م�سكلة  مع  تعاملنا  يف 

بحاجة  نحن   .. االآن  من  عليها  ال�سيطرة 

اكت�ساب  واإىل  مفاهيمنا  تغيري  اإىل  اإذن 

املرورية  فالثقافة  مكثفة،  مرورية  ثقافة 

من االأم�ر املهمة جدًا، فمعظم امل�سكلت 

املرورية واحل�ادث التي حتدث والتي ينتج 

بني  خ�س��سًا  ال�فيات  ن�سبة  ارتفاع  عنها 

لديهم   ال�عي  نق�ش  ب�سبب  ال�سباب  فئة 

للجهل  ثمن  حياتهم  دفــعــ�ا  الــذيــن  وهــم 

اأن  اعتبار  على  اأحيانًا،  والغرور  والطي�ش 

ال�سيارة لي�ست �س�ى اأداة جيدة للمغامرة، 

دفع�ا حياتهم ثمنًا لتجربة كان�ا يعي�س�نها 

�سا�سة احلا�س�ب، فلم  كلعبة �سغرية على 

اأين  اإىل  وال  اللعبة  اأبعاد  متامًا  ي�ست�عب�ا 

تاأخذهم ؟ حتى كربت احلكاية واأ�سبحت 

اللعبة م�تًا حقيقيًا ياأخذهم بل ع�دة. 

حملة  اإىل  ــة  ــس مــا� ــحــاجــة  ب فــنــحــن 

الثقافة  مفاهيم  غر�ش  على  قادرة  ت�عية 

امل�ت  يك�ن  اأن  اأبدًا  كافيًا  فلي�ش  املرورية، 

وبحاجة   ، احلــالــة  هــذه  مثل  يف  واعــظــًا 

الكارثة  حــدوث  قبل  التثقيف  يك�ن  الأن 

وطن  ــل  اأج مــن  معًا  نتكاتف  الأن  بحاجة 

ب�س�ارع خالية من احل�ادث.. وذلك هدف 

عمان  �سرطة  تــاأل  مل   .. بامل�ستحيل  لي�ش 

ال�سلطانية جهدًا يف هذا املجال فيما يتعلق 

بالت�عية والتثقيف ح�ل ما يتعلق بال�سلمة 

املرورية ، لكننا نبقى بحاجة اإىل اأن تك�ن 

االأيادي كلها معًا .. فيد واحدة ال ت�سفق، 

 .. حاولت  مهما  �سيئًا  تفعل  ال  واحدة  ويد 

فكل االأعمال املجتمعية ال تبقى اخت�سا�ش 

جهة واحدة ، ففي مثل هذا االأمر ال اأعتقد 

اأن امل�سكلة تبداأ منذ حلظة ح�س�لك على 

رخ�سة القيادة فقط الأن امل�سكلة م�ج�دة 

املتاأ�سلة  الــفــكــرة  وهـــي  لــديــك  قــبــل  مــن 

 .. االآن  حتى  منها  ت�سَف  ومل  بــداخــلــك 

امل�سكلة فيما حتمله اأنت من روا�سب قدمية 

جتاه �سيارتك والتعامل مع هذه االآلة التي 

هي يف االأ�سا�ش اأداة نقل ولي�ست الأغرا�ش 

اأخـــرى ،كــثــري مــن احلـــ�ادث حتــدث دون 

بحيث  لها،  احلقيقي  املت�سبب  يف  البحث 

والتحليلت  والتاأويلت  التف�سريات  تبداأ 

ال�سارع  يف  امل�سكلة  يجعل  بع�سهم  لذلك، 

والبع�ش يجعلها يف ال�سيارة ذاتها والبع�ش 

يكن  مل  الــذي  ال�سرطة  رجــل  يف  يجعلها 

وبع�سهم  لتنبيهه  ال�سائق  مــع  مــ�جــ�دًا 

اأن  واحلقيقة  الــتــ�عــيــة،  نق�ش  يف  يـــراه 

امل�سكلة  وذاك،  لي�ست يف كل هذا  امل�سكلة 

كل  عــن  املــ�ــســ�ؤول  فه�  نف�سه  ال�سائق  يف 

امل�ؤدية  االأ�سباب  تعددت  ومهما  مايحدث، 

بال�سائق  متعلقة  كلها  لكنها  لــلــحــ�ادث 

ومتعلقة يف تلك العلقة بينه وبني �سيارته، 

لعبة �سغرية  بدايتها  نعانيها  التي  امل�سكلة 

على �سا�سة م�سّطحة، لعبة �سباق �سيارات، 

الكثري  ي�ستمتع  املــ�ت..  لعبة  ت�سمى  ما  اأو 

لهم  ن�سفق  ونــحــن  بلعبها  اأطفالنا  مــن 

ملا  نهيئهم  وكاأننا  امل�ت  لعبة  لهم  ونبارك 

�سيك�ن�ن عليه ومع ذلك نبداأ يف ال�سراخ 

كامًل  بدورها  تقم  مل  ال�سرطة  اأن  بعدها 

اأننا  واحلقيقة  والتنبيه  الت�عية  جمال  يف 

مل نقم بالدور كامًل وكما يجب �س�اء كنا 

اأو م�ؤ�س�سات حك�مية،  اأو جماعات  اأفرادًا 

ــاء  اآب نكن  مل  اخلــا�ــش،  الــقــطــاع  حتى  اأو 

اأبناءنا من  الأن نحمي  يكفي  �ساحلني مبا 

�سبح م�ت ياأتي يف حادث مروري امل�سكلة 

ــدرو�ــش  ال نــعــِى  مل  ك�سائقني  نــحــن  فينا 

ننظر  ومل  االآخرين  جتارب  من  امل�ستفادة 

اأو  تنق�ش  قد  اإح�سائية  اأنــه  �س�ى  للأمر 

�سنك�ن  ي�مًا  باأننا  تخيلنا  ل�  ولكن  تزيد، 

رمبا  واأنــنــا  االإح�سائية  هــذه  ارقــام  اأحــد 

قليًل  لت�قفنا  التالية،  ال�سحية  �سنك�ن 

عــلــى عاتقنا  املــ�ــســ�ؤولــيــة  الأدركـــنـــا حــجــم 

اأبنائنا  جتاه هذا االأمر فل� انتبهنا لربية 

هذه  نتائج  مت�قعني  ال�سحيحة  الربية 

حينما  و�سل�كهم  ت�سرفاتهم  على  الربية 

يكربون لكانت النتائج خمتلفة متامًا عما 

هي عليه الي�م ، بحاجة ما�سة الأن نراقب 

 ... ال�سحيح  ال�سل�ك  ونعلمهم  اأبناءنا، 

يد واحدة لن ت�سفق اأبدًا ولن تفعل �سيء 

بع�سنا  اأيدي  يف  اأيدينا  لن�سع   .. قيمة  ذا 

ونتكاتف لنرجم ) نعم للحد من ح�ادث 

من  للتطبيق،واقع  قابل  كــ�اقــع   ) املـــرور 

م�سلحة  اأجــل  من  عليه  االعتماد  املمكن 

م�س�ؤول  كلنا  النهاية  ويف  واملجتمع   الفرد 

عما يحدث وكلنا مطالب�ن باأن نك�ن جزءًا 

من احلل ولي�ش جزءًا من امل�سكلة فقط.

ال�سابط املدين/�شريفة بنت علي التوبي

اإدارة العلقات العامة
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ت�شّكل الوقاية اأحد مبادئ العمل ال�شرطي، 

التوعية  اأهم اال�شرتاتيجيات يف عملية  ومن 

واآليات  اأدوات  باإيجاد  ُتعنى  كونها  االأمنية، 

يف  الــوقــوع  مــن  احــرتازيــة  عمل  ومنهجيات 

اأو ال�شرع، والتي  الفعل الذي يجّرمه القانون 

وفق  وتنفذ  ومق�شودة  منظمة  ب�شورة  تتم 

خطوات حمددة وا�شرتاتيجيات عمل مقننه.

اأجهزة  لعمل  رئي�شية  اأداة  فهي  وبالتايل 

وقد  خا�شة،  ال�شرطة  وجهاز  عامة  ــن  االأم

جماالت  كل  يف  املعا�شرة  التطورات  اأثبتت 

اإىل تعزيز هذا الدور  العمل االأمني احلاجة 

تــقــوم على  اأر�ــشــيــات عمل وا�ــشــحــة  وبــنــاء 

االأمني،  والتثقيف  التوعية  جوانب  اأ�شا�شها 

وتعزيز ثقافة الوقاية القائمة على ال�شعور 

باأهمية هذا املبداأ يف حياة الفرد.

ف���ي تأصي�ل
ثق�اف�ة الوق���اية 

الدكتور/  رجب بن علي العوي�شي

وزارة الربية والتعليم
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اإن دور جهاز ال�سرطة يف حتقيق مهامه يرتبط بعملني 

اأ�سا�سيني هما: الدور ال�قائي، والدور ال�سبطي. فالدور 

جادة  ا�ستباقية  خط�ات  اتخاذ  من  ميثله  مبا  ال�قائي 

للحيل�لة دون وق�ع الفرد يف امل�سكلة اأو اجلرم ومنعه من 

ارتكاب اجلرمية مهما كان ن�عها، والدور ال�سبطي الذي 

نف�سه  اجلرم  مرتكب  على  تنفذ  التي  بالعق�بات  يرتبط 

مبا  القان�ن  يّقره  ما  وفق  ولغريه  له  رادعــا  ت�سكل  والتي 

يتنا�سب وحجم اجلرم ون�عه، حتقيقًا للأمن االجتماعي و�سعيا نح� بل�غ درجاته العليا يف املجتمع ومبا ي�سهم يف ا�ستقرار 

حياة النا�ش وتاأمني حتقق برامج التنمية ال�طنية وازدهارها، وقد ورد يف اآلية عمل جهاز �سرطة عمان ال�سلطانية يف حتقيق 

االأهداف واملهام االإ�سارة اإىل ذلك »من اأجل و�سع كل ذلك م��سع التنفيذ تق�م �سرطة عمان ال�سلطانية بتنمية وتاأهيل 

امل�ارد الب�سرية املنت�سبة اإليها، وو�سع اخلطط االأمنية املختلفة لل�قاية من اجلرمية وحتفيز الراأي العام ملنع اجلرمية من 

خلل برامج الت�عية اإىل جانب ا�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة وتط�ير العمل االإداري والت��سع يف اإن�ساء املرافق اخلدمية 

والعمل على تق�ية اأوا�سر التعاون والثقة املتبادلة مع اجلمه�ر والقيام بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات احلك�مية واالأهلية 

املختلفة« )http://www.rop.gov.om(، وبالتايل فاإن هذه االآلية امل�سار اإليها يف عمل جهاز ال�سرطة امنا ت�سع يف ركيزتها 

جانب ال�قاية كمنطلق رئي�سي ملنع اجلرمية، وحتفيز الراأي العام اإمنا ي�ؤطر جلانب ال�قاية ويغر�ش ال�سل�ك االإيجابي، كما 

اأن برامج الت�عية والتثقيف ال�سرطي ما هي اإال مرحلة تهيئة واإعداد للفرد لتحّمل م�س�ؤوليته، وعندما تتكامل هذه اجله�د 

وتن�سجم مع بع�سها ت�لد بل �سك جانب الثقة وتعزز من ال�سعي امل�سرك نح� بل�غ املهام وال��س�ل اإىل الغايات االأ�سا�سية، 

بعامله  يعي�سها  التي  الي�مية  االأمنية  الق�سايا   مع  التعاطي  اإرادتــه يف  وبناء  كيانه،  على  واملحافظة  االإن�سان  وهي حماية 
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االإن�سان  وحق�ق  واجلرمية  كاملرور  واقعه  يف  ويعاي�سها  

واحلق العام وااللتزام والنظام والقان�ن  وغريها، 

الدور  من  للم��س�ع  طرحة  يف  هذا  مقالنا  وينطلق 

خا�سة  ال�سرطة  وجهاز  عامة  االأمــن  الأجــهــزة  ال�قائي 

وت�سعب  وحجم  بها  تق�م  التي  املهام  طبيعة  �س�ء  على 

معها  تتعاطى  التي  والفئات  متار�سها،  التي  امل�س�ؤوليات 

وت�ستهدفها يف املجتمع، وما يت�فر لدى هذا اجلهاز من 

االأمني  لل�سل�ك  اإح�ساءات وم�ؤ�سرات ر�سد وتقييم عام 

باملجتمع وحتليل دقيق للحالة االأمنية ال�سائدة، فامل�ؤ�س�سة 

االأمنية ال�سرطية خري من ميتلك القدرة واال�ستعداد يف 

القان�ن  ك�ن  باملجتمع  االأمني  ال�سل�ك  واقــع  ت�سخي�ش 

مينحها القيام بهذه املهمة، وملا متتلكه من قدرة على و�سع 

حجم  وتقدير  والف�رية  املتدرجة  للمعاجلة  بديله  حل�ل 

امل�سكلة،  طبيعة  ظل  يف  املطل�ب  واجلهد  املت�قع  العمل 

وبالتايل فاإن من املت�قع اأن يك�ن لها دور مهم يف التثقيف 

والت�عيه التي ت�جه للمجتمع �س�اء كان ذلك ب�سكل مبا�سر 

من خلل حملت الت�عية املبا�سرة والزيارات واللقاءات 

من  اأو  الربية،  وحما�سن  التن�سئة  مل�ؤ�س�سات  تتم  التي 

االإلكرونية  والربامج  التقنية  ت�ظيف  على  العمل  خلل 

وو�سائل االت�سال املختلفة و�سبكات الت�ا�سل االجتماعي 

يف متكني هذه امل�سادر من القيام باأدورارها خري قيام، 

ومتكن امل�ستهدفني من التفاعل معها وتاأثرهم بخطابها، 

اأو من خلل ال�سراكات والتن�سيق وجماالت التعاون التي 

تق�م بها االأجهزه االأمنية مع مراكز البح�ث وامل�ؤ�س�سات 

والتثقيف  الت�عية  تعمل يف جانب  التي  واخلا�سة  العامة 

والتح�ل  والتط�ير.  والــتــدريــب  والبح�ث  والــدرا�ــســات 

التعريف  دائــرة  من  ال�قائية  الربامج  هــذه  من  املت�قع 

يف  التاأثري  دور  اإىل  واملــعــارف  باملعل�مات  الفرد  ودعــم 

�سل�كه والتغيري يف قناعاته وتعديل ال�سلبي منها واالأخذ 

بيده نح� تلّم�ش االأف�سل و�سل�ك االأق�م ، وه� ما  ي�ستدعي 

وكيفيتها  وطرقها  وغاياتها  ال�قاية  مباهة  الفرد  فقه 

له  ت�سكل حاجزا مانعا  اأهميتها يف حياته بحيث  ويدرك 

على  التعدي  اأو  اجلرم  يف  ال�ق�ع  اأو  اخلطاأ  ارتكاب  من 

التاأثري  �ساأنه  اأو كل ما من  العام  وانتهاك احلق  القان�ن 

اأن ت�سهم جه�د  النا�ش، واأهمية  العام وحياة  على االأمن 

الت�عية االإعلمية  والت�ا�سلية االأمنية يف ت�ليد قناعات 

واأفكار اإيجابية لدى الفرد ح�ل اأهمية اجله�د التي تبذل 

وامل�س�ؤولية  احلر�ش  من  مبزيد  معها  فيتعاطى  اأجله  من 

اإىل اأن تتح�ل اإىل ثقافة فردية و�سع�ر من اجلميع باأهمية 

كمنطلق  ال�قاية  دور  تاأكيد  ــاإن  ف وعليه  ــك.  ذل اإدراك 

ا�سراتيجي للعمل ال�سرطي ياأتي معززًا للدور الذي يق�م 

ال�سرطة يف الدور  ال�سرطة والذي حدده قان�ن  به جهاز 

االإن�ساين،  االجتماعي  والدور  الق�سائي  والدور  االإداري 

اال�ستباقية  املعاجلة  جانب  تتطلب  اأدوار  جميعها  وهي 

القبلية القائمة على التاأهيل واالإعداد والتدريب والتهيئة 

هذه  ون�سر  م�س�ؤولياته،  وفهم  للفرد  الــذاتــي  والــبــنــاء 
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الثقافة لت�سمل املجتمع كله بكل فئاته واإ�سراكه فى حتمل 

بل  االأمــن  رجل  �سل�ك  فقط  لي�ش  االأمــن  واأن  م�س�ؤولياته 

ه� �سل�ك جمتمعي يعمل اجلميع على بل�غه وحتقيقه يف 

ظل مهمته يف احلياة ووج�ده يف املجتمع وعندما يتحقق 

االأمن  وم�ؤ�س�سات   املجتمع  بني  والتكامل  االن�سجام  هذا 

فى  امل�اطنني  لدى  النف�سي  واخل�ف  الرهبة  حاجز  فاإن 

وال�سعي  الثقة  جانب  فيتعزز  يزول  �س�ف  معها  التعامل 

واملمار�سة   ال�سل�ك  يف  االأمن  عنا�سر  مهام  تقم�ش  نح� 

واحلر�ش واالن�سباط.

ي�ّسكل  الــعــلج«  من  خري  »ال�قاية  مبداأ  فــاإن  وعليه 

قيامها  يف  االأمــن  م�ؤ�س�سات   لعمل  املرتكز  مبثابة  الي�م 

ي�اجهها  التي  فالتحديات  املجتمع،  يف  ال�قائي  بدورها 

العمل ال�سرطي كما اأ�سرنا وات�ساع نطاقه وت�سعب مهامه 

وتن�ع  ال�سرطي  الفكر  بتط�ر  اإيذانا  كان  اأدواره  وتط�ر 

ملتطلبات  ت�ستجيب  التي  واالآليات  ميتلكها  التي  البدائل 

للم�ؤ�س�سة  الــداعــم  ت�سكل  �سك  بــل  والــتــي  الـــدور،  هــذا 

مع  التعاطي  يف  ال�سرطي  امل�ؤ�س�سي  وللقرار  ال�سرطية 

وج�دها   تفر�ش  باتت  التي  واملتغريات  املجتمع  اأحــداث 

من  العديد  انت�سار  التح�ل  هذا  جمتمعنا،وتبع  واقع  يف 

الدور  تناول  حتاول  التي  وامل�ؤلفات  والبح�ث  الدرا�سات 

ال��سائل  ن�ع  ال�س�ء على  وتلقي  ال�سرطة  املتجدد جلهاز 

التعامل  يف  ي�ستخدمها  التي  واال�سراتيجيات  واالأدوات 

ت�سكل  التي  ال�قائية  واالأ�ساليب  االأمنية  امل�سكلت  مع 

ال�سباب  ق�سايا  مع  التعامل  يف  عمله  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا 

كاملخدرات واملرور وجن�ح االأحداث واجلرائم االإلكرونية 

اأو يف التعامل مع نتائج بع�ش الثقافات واالأفكار  والعنف 

فردي  ب�سكل  البع�ش  قبل  من  متار�ش  والتي  والقناعات 

يف  حت�سل  التي  واملمار�سات  كاملظاهرات  جماعي  اأو 

الريا�سية  االجنازات  اأو  ال�طنية  املنا�سبات  عن  التعبري 

اإىل  االهتمام  يتح�ل  اأن  املهم  من  كان  ولذلك  وغريها، 

تبني بعدًا اآخر يف العمل ال�سرطي وه� االأمن�ذج العملي 

القائم على منهج »ثقافة ال�قاية«، عرّب عنه جهاز �سرطة 

عمان ال�سلطانية، باأن يتناول يف �سعاراته الر�سمية مبادئ 

قيمية جمتمعية ت�ؤ�سل لثقافة ال�عي مثل »كلنا �سرطة«، 

من  احلد  اأجــل  من  »معا  املجتمع«،  خدمة  يف  »ال�سرطة 

احلــــ�ادث« »وبــالــتــايل اأ�ــســبــح احلــديــث الــيــ�م عــن دور 

ال�سرطة املجتمعية كاأمن�ذج وقائي يف م�اجهة التحديات 

املجتمع  حياة  واقــع  يف  املاثلة  املتغريات  مــع  والتعامل 

واأفراده . واعتماد �سيا�سة وقائية فعالة تت�سمن االعراف 

بامل�س�ؤولية ال�سخ�سية واملجتمعية واتخاذ اإجراءات لتقليل 

اأو التعدي  اأمام انتهاك �سيادة القان�ن والنظام  الفر�ش 

االأمن  بني  االندماج احلا�سل  يعني هذا  على احلق مما 

نطاق  يف  ُتعالج  ال  االأمــن  ق�سايا  واأن  واحلياة،  واملجتمع 

كل  فيه جه�د  تتكاتف  اإطــار جمتمعي  بل يف  بحت  اأمني 

واملدر�سة  واالأ�سرة  الربية  وحما�سن  التن�سئة  م�ؤ�س�سات 
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وامل�سجد واأولياء االأم�ر ، لي�سبح منهج ال�قاية ه� املر�ّسح 

الأن مي�سك زمام القيادة يف اأي خطة اأو برنامج اأو ت�جه 

من  جمم�عة  ي�ستدعي  �سابقا  اإليه  اأ�سرنا  ما  فاإن  وعليه 

االآليات ومنهجيات العمل التي ميكن من خللها تاأ�سيل 

ثقافة ال�قاية يف املجتمع ومنها:

• جلهاز 	 االأمــنــيــة  االإعــلمــيــة  الر�سالة  دور  تعزيز   

ال�طنية  املعطيات  كل  مع  يتفاعل  ب�سكل  ال�سرطة 

والعاملية، على اأن تعتمد مبداأ االبتكارية واالحرافية 

ل�سرائح  واإيــ�ــســالــه  االأمــنــي  اخلــطــاب  �سياغة  يف 

ف�سي�ل�جية  نــ�احــي  مــن  بــه  مايرتبط  مــع  املجتمع 

و�سناعة  الـــذات  وبــنــاء  للقناعات  وتغيري  ونف�سية 

القدوات وخلق مناذج م�سيئة، اأي اأن تتح�ل الر�سالة 

اجلمه�ر  تعريف  مرحلة  مــن  االأمــنــيــة  االإعــلمــيــة 

باملفاهيم واحلقائق واملعارف اإىل التاأثري يف ال�سل�ك 

االإعلمية  الر�سالة  تعك�ش  اأن  اأهـــمية  مع  والفكر 

وت�ستهدي  عملية  منــاذج  اأعمالها   كــل  يف  االأمنية 

بحاالت جمتمعية م�سيئة.

• اال�ستمرار وفق منهجية حمددة بتقدمي مناذج عمل 	

وبرامج  املدار�ش  طلبة   ت�ستهدف  وم�ساريع  وبرامج 

تتناول معاجلة  للأ�سر وغريها  تدريبية متخ�س�سة 

ــداءات  واالعــت كالتخريب  املختلفة  اجلــنــ�ح  ـــ�اع  اأن

واالإ�سعافات  ال�سلمة  اأجهزة  وا�ستخدام  وال�سرقة 

االأولية املختلفة، واأن ت�ستثمر اجله�د احلالية جلهاز 

ال�سرطي  برنامج  يقدمه  اأن  ميكن  ومــا  ال�سرطة 

واملر�سدات  الك�سافة  فــرق  اأو  بــاملــدار�ــش  ال�سغري 

الكادر  لهذا  ت�ظيف  مــن  اجلامعات  يف  واجلــ�الــه 

من  ومتكينها  عمليه  منــاذج  �سياغة  يف  الب�سري 

والت�جيه  الت�عية  دور  يف  ال�سرطة  جهاز  م�ساندة 

للأقران، وبناء الثقة وتعزيز احل�ار والت�ا�سل وبناء 

القائمني  مع  التعامل  يف  الرقي  من  عليا  م�ست�ياٍت 

على حماية املجتمع ورعاية النا�ش .

• ي�سّكل معر�ش ال�سلمة املرورية الذي تقيمه �سرطة 	

عمان ال�سلطانية كل عام فر�سة لتعزيز ال�قاية غري 

وه�  النا�سئة،  نف��ش  يف  قيمتها  وتر�سيخ  املبا�سرة 

مبداأ  على  النا�سئة  تع�يد  يف  راٍق  ح�ساري  مظهر 

االلتزام وثقافة ال�قاية وال�سل�ك ال�سليم الذي عليهم 

وم�س�ؤوليتهم  واالأ�سرية  العملية  حياتهم  يف  تبنيه 

والقيادة،  والــطــرق  ال�سري  ق�سايا  مــع  التعامل  يف 

واأن  االأ�سعده  كافة  على  ي�ستثمر  اأن  يجب  وبالتايل 

النا�سئة منه على  ا�ستفادة  اأجل  ُتكر�ش اجله�د من 

اأو�سع نطاق، مع اإتاحة الفر�سة االأكرب لهم يف اإدارة 

اأن�سطته وحماورة مرتاديه .

•  العمل على اإجراء متابعة دورية وتقييم م�ستمر لكل 	

جهاز  بها  يق�م  التي  والت�ع�ية  التثقيقية  اجله�د 

املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  ال�سرطة 

و�سراكاته مع القطاع اخلا�ش، والتي ت�ستهدف تعزيز 

املرورية  كال�سلمة  خمتلفة  بق�سايا  ال�عي  جانب 

واجلرمية واجلن�ح وغريها، ور�سد دوري لنتائجها 

على  وانعكا�سها  تاأثريها   وم�ست�ى  تطبيقها  واآليات 

واقع  اأن  على  التاأكيد  مع  املجتمع،  يف  االأمــن  حالة 

بناء  ي�ستدعي  ال�سرطة  جـــــهاز  دور  يف  التح�ل 

ودولية  وطنية  م�ؤ�س�سات  مع  واأو�سع  اأكرب  �سراكات 

االجتماعي مبا  ال�عي  منظ�مة  رفد  متخ�س�سة يف 

االأمنية  احلالة  طبيعة  قيــــــــــا�ش  ظل  يف  حتتاجه 

وم�ؤ�سراتها يف املجتمع.

•  اأهمية التفكري يف تبني مراكز متخ�س�سة للت�جيه 	

الق�سايا  كل  مع  بالتعامل  تعني  والرقابة  وال�قاية  

واالأحداث املتعلقة بالن�ساأ خا�سة اأو ال�سباب، خا�سًة 

ت�ستدعي  ال  التي  الب�سيطة  واملخالفات  اجلنح  تلك 

اللج�ء اإىل مراكز ال�سرطة، بحيث ت�ستهدف تقدمي 

وتقدمي  والنف�سي،  االجتماعي  والدعم  االإر�ــســادات 

هذا  ي�ستدعي  لهم،  والقان�نية  ال�قائية  املعل�مات 
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هــذه  اخت�سا�سات  تــنــ�ع  اأيــ�ــســا  االأمــــر 

حمافظات  كــل  يف  وانــتــ�ــســارهــا  املــراكــز 

وم�ؤ�سرات  درا�سات  على  بناء  ال�سلطنة 

الب�سرية  ــكــ�ادر  ــال ب وتــعــزيــزهــا  ــع  ــ�اق ال

مع  التعامل  ميكنها  الــتــي  املتخ�س�سة 

وتفهم  والف�سي�ل�جية  النف�سية  اجل�انب 

بحيث   للفرد،  العمرية  التح�الت  منطلق 

ـــذات  ال لــبــنــاء  حمــطــات  مبــثــابــة  ت�سكل 

وت�سحيح امل�سار واملراجعه يف ج� تعليمي 

فيه  ي�سعر  اأ�سري  مهني  حــ�اري  تثقيفي 

الفرد باأنها اأ�سافت جديدا حلياته.

• االأمــنــيــة 	 الــتــ�عــيــة  تــركــيــز حــمــلت  اإن 

جانب  اإعــطــاء  على  جماالتها  مبختلف 

ذات  يف  وغر�سها  بها  والت�عية  ال�قاية 

اأهمية كبرية، مع ما يتطلبه االأمر  الفرد 

االلكرونية  الت�عية  اأ�ساليب  تبني  من 

الت�ا�سل  وو�سائط  الن�سية  والر�سائل 

ا�ستمارات  االجتماعي من حيث ت�سميم 

وزيــــارات  راأي  وا�ــســتــطــلعــات  مــتــابــعــة 

ــمــدار�ــش واالأ�ـــســـر ودرا�ــــســــات حــالــة  ــل ل

العمليات  وبح�ث  التتبعية   والدرا�سات 

ــائــج هــــذه احلــمــلت  ــت بـــهـــدف ر�ـــســـد ن

والربامج من �ساأنه اأن ي�ؤثر على ال�سل�ك 

املجتمعي العام. 

واأخريا فاإن الكثري ال يعترب مما اأ�سرنا اإليه 

عن �سرطة عمان ال�سلطانية،  ولكن نتفق جميعا 

العمانية  احلالة  يف  املعا�سرة  التح�الت  ــاأن  ب

ت�ستــــــدعي الركيز على منهج ال�قــــــــاية ب�سكل 

فئات  لكل  االأمنية  الر�سالة  ت�سل  واأن  اأكــرب 

املجتمع، بحيث تتلقاها بكل قناعة ورغبة.

دكت�راة فل�سفة يف الربية - تخ�س�ش اإدارة وتخطيط
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اإ�شت�شاري فني جنائي/

بنداري بن اأحمد البنداري

) من أرشيف البحث الجنائي الفني (

فرامل السيارة . . سالح الجريمة

تتزايد �شعوبة التحقيقــات اجلنائية يومًا بعد يوم نظًرا للتطور 

ال�شريــع يف اأ�شاليــب ارتكاب اجلرمية واإخفــاء معاملها، ومل تعد مهمة 

�شابــط البحــث اجلنائي هــي التعّرف علــى اأ�شلوب ارتــكاب اجلرمية 

مللحقــة املتهمــن بارتكاب مثل هذا النوع مــن اجلرائم  فقط بل بداأ 

يعتمــد على التقــدم العلمي املتطــور للعلــوم الطبيعيــة والكيميائية 

والتطبيقيــة يف خو�ــس معركة مكافحــة اجلرمية وك�شــف غمو�شها  

مت�شلحًا باخلربات العلمية يف كافة امليادين .

اأثنــاء �شريهــا بالطريــق العــام ثــم  )انحــراف �شديــد لل�شيــارة 

تدهورهــا.. و�شــارع كل من �شاهد ال�شيارة يف هــذه اللحظات املتوالية 

ملحاولــة اإنقاذ من فيهــا ولكن القــدر كان اأ�شرع وتوفى قائــد ال�شيارة 

واأ�شيبــت زوجته واأوالده الثلثة باإ�شابــات كبرية ونقل اجلميع اإىل 

امل�شت�شفى وُتويف اأحد االأبناء عقب و�شوله للم�شت�شفى(

قضايا
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لل�هلـــة االأوىل يكّيـــف احلـــادث على اأنه حـــادث �سري 

وقع ل�سبب اأو الآخر، ولكـــن العناية االإلهية اأنقذت الزوجة 

لتـــديل باأق�الها بعد عدة اأيـــام ق�ستها  يف العناية املركزة 

بامل�ست�سفى ت�سارع امل�ت 0

»قـــررت اأنهـــا وزوجهـــا واأوالدهمـــا الثلثـــة ا�ستقلـــ�ا 

ال�سيـــارة مـــن الفيـــلـ  �سكنهـــمـ  وبعد م�ســـرية 20 دقيقة 

تقريبـــًا ف�جئت بحالة غريبة بال�سيـــارة، واأخربها زوجها 

)املت�فـــى( اأنـــه ال ي�ستطيع ال�سيطرة علـــى ال�سيارة لعطل 

بجهـــاز الفرامـــل وقد حاول مـــراًرا اأن ُي�قـــف ال�سيارة اأو 

ُيقلـــل مـــن �سرعتهـــا ولكن دون  جـــدوى، ثـــم يف حلظات 

انحرفـــت ال�سيارة اإىل ميني الطريق ثم تده�رت وانقلبت 

وال تعلـــم ما حـــدث بعد ذلك اإىل اأن اأفاقـــت من غيب�بتها 

بامل�ست�سفـــى، واأ�سافـــت يف اأق�الهـــا اأن ال�سيـــارة جديـــدة 

ومل مي�ـــشِ على �سرائها �س�ى اأ�سب�عـــني فقط »وبعد هذه 

االأقـــ�ال التـــي وردت يف التحقيـــق املبدئي قـــررت النيابة 

العامة )االدعاء العام( انتـــداب املخترب اجلنائي ملعاينة 

مكان احلادث وال�سيارة لتحديد : ــ

• اأ�سباب تده�ر وانقلب ال�سيارة ...؟	

• هل ت�سببت �سيارة اأخرى يف وق�ع احلادث ؟ 	

• هل هناك خطاأ من ال�سائق ) الزوج املت�فى ( ؟	

• هل ي�جد عيب فني يف ال�سيارة ؟ 	

وهل..... وهل .... وهل .... ؟؟؟  

اأ�سئلة وا�ستف�سارات كثـــرية حتتاج اإىل اإجابات علمية 

فنية مبنية على اأدلة مادية  لتحديد اأ�سباب وق�ع احلادث 

والذي يرتب عليها  الكثري من االإجراءات القان�نية. 

مت االطلع على ملف الق�سية ومناق�سة كل من �ساهد 

ال�سيـــارة قبل واأثناء احلادث وكل من �ســـارع الإنقاذ ونقل 

امل�سابـــني ومناق�ســـة كل مـــن ا�ســـرك يف معاينـــة مكان 

احلادث وال�سيارة من ق�سم ال�سرطة، كما مت االطلع على 

ال�س�رالف�ت�غرافية والر�سم التخطيطي ملكان احلادث.

وبعــد ذلك قمنــا باإجــراء املعاينة الفنيــة والتي ات�شح 

منها االأتي :ــ  

اأوال : معاينة مكان احلادث 

• احلـــادث وقع يف الطريق العـــام  املك�ن من اجتاهني 	

كل اجتاه مك�ن من ثلثة م�سارات لل�سري ) حارات( 

وقد تّبني اأن ال�سيارة قد انحرفت من امل�ساراالأو�سط 

اإىل امل�سار االأول )ال�سرعة البطيئة(، ثم اجتهت اإىل 

ميني الطريق حيث ا�ستقرت بعد التده�ر واالنقلب 

علـــى م�سافـــة 30 مـــرا تقريبـــا بعـــد اأن ا�سطدمت 

باالأ�سجار املزروعة على ميني الطريق. 

• تبني وج�د بقع من زي�ت على امل�سار االأو�سـط للطريق 	

ثـــم اجتهت البقع باإنحراف اإىل امل�سار االأول، ثم اإىل 

م��ســـع ا�س�ستقـــرار ال�سيارة على ميـــني الطريق، مت 

رفع بع�ش عّينات من البقع الزيتية . 

• مل نلحـــظ علـــى الطريق خا�ســـة يف م��ســـع م�سار 	

ال�سيـــارة قبـــل احلـــادث اأو بعـــد انحرافهـــا ) والذي 

حـــدده ت�ساقـــط البقـــع الزيتية( مل نلحـــظ اأية اآثار 

ال�ستخدام الفرامل .

• تبني وج�د بع�ش من حطام ال�سيارة يف م�سار التده�ر 	

واال�ستقرار بعد احلادث ) مت رفع هذا احلطام (. 

وبعد معاينة مكان احلادث انتقلنا اإىل املكان الذي كانت 

توجد به ال�شيارة قبل احلادث وقد تبن االآتي : ــ

• ال�سيـــارة كانـــت مت�قفة بجـــ�ار جراج فيـــل املت�فى 	

واأ�سرتـــه مما �سّهل ال��س�ل اإليها، وقد الحظنا وج�د 

بقع زيتيـــة على االأر�ش يف امل��ســـع الذي كانت تقف 

فيـــه ال�سيارة مع تناثر بقع طفيفة على االأر�ش حتدد 

م�سارها عند حتركها من م��سع ت�قفها وتتناثرالبقع 

علـــى اأر�ش الطريـــق الذي �سلكتـــه .) مت رفع عّينات  

من البقع الزيتية(

ثانيا :  معاينة ال�شيارة 

مبعاينة ال�شيارة ب�شاحة حجز ال�شيارات ات�شح االآتي:ــ 

• ال�سيارة ماركة .. �سال�ن  ل�نها اأبي�ش،  �سنة ال�سنع 	
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قضايا

.. ) نف�ـــش �سنـــة وق�ع احلادث (، ناقـــل احلركة اآيل 

)اأت�ماتيكـــي( وعلى ال��سع )D(، مفتـــاح  الت�سغيل 

يف م��سعـــه، ذراع فرملـــة اليد مرفـــ�ع الأعلى، عداد 

ال�سرعة مت�قف وي�سري اإىل الرقم 1250  كيل�مر ...

• بال�سيـــارة تلفيات كثرية من اخلارج  ويعلق بها اأتربة 	

و�س�ائب ونباتات  )من م��سع التده�ر واال�ستقرار(.

• مل نلحـــظ باجل�انب املختلفة  لل�سيـــارة اأي مظاهر 	

ت�سري اإىل تعر�سها حلادث �سدم من �سيارة اأخرى .

• برفع ال�سيارة وفح�ش اأجزائهـــا امليكانيكية وخا�سة 	

املتعلقة بالفرامل، تبني االآتي : ـ  

1 . VACUM« خرطـــ�م )هـــ�ز( زيت الفرامـــل اخللفـــي

TUBE« ط�لـــه 44 �ســـم وقطـــره 10 مم، واخلرطـــ�م 

يحيط باأنب�ب داخلي من البل�ستك، وينتهي كل من 

طريف اخلرطـــ�م FIXED JOINT« »ويت�ســـل باملا�س�رة 

الرئي�سية مـــن جهة وباملا�س�رة املثبتة على »الك�رونة 

»املت�سلـــة باالإطاريـــن اخللفيني لل�سيـــارة من اجلهة 

االأخـــرى .. وقـــد تبـــني اأن اخلرطـــ�م مـــرن )لـــني( 

ليتحمـــل االنثناءات التـــي حتدث اأثنـــاء )املطبات( 

التي تتعر�ش لها ال�سيارة اأثناء ال�سري.

الحظنا وج�د قط�ع بج�سم اخلرط�م يف عدة م�ا�سع . 2

خمتلفة هذا، الحظنا وج�د بقايا من الزي�ت بخزان 

زيت الفرامل )مت رفع عينة منه(. 

ثالثا: 

بفح�ش خرط�م زيـــت الفرامل مل نلحظ به اأية تاآكلت 

اأو ت�سققـــات بالطبقة اخلارجيـــة اأو الداخلية ، والتي تنتج 

عـــادة عن اال�ستعمال العـــادي لل�سيـــارة اأو لتاأثري الع�امل 

الطبيعيـــة )الِقدم( مما يدل على اأنه بحالة جيدة واأن ما 

بـــه من قط�ع يف م�ا�سع خمتلفة لي�ـــش نتيجة لل�ستعمال 

العادي لل�سيارة وخا�سة اأنها جديدة .  

رابعا : 

باإجراء الفحو�س الطبيعية واملجهرية مبوا�شع القطوع 

بخرطوم زيت الفرامل ات�شح االآتي : ــ

وجـــ�د عدة اآثـــار ملحـــاوالت قطع غري كامـــل بج�سم . 1

اخلرطـــ�م يف م�ا�سع خمتلفة وذلـــك با�ستخدام اآلة 

قاطعة.  

ُل�حـــظ باخلرط�م وج�د قطَعـــني متقاربني للم��سع . 2

املجـــاور الأحـــد ) ل�اكـــري( الربـــط اأحدهمـــا  قطـــع 

م�ستعر�ش واالآخر قطع ط�يل ،  وتبني اأن القطعني قد 

متا بطريقة غري منتظمة اأديـــا اإىل قطعني باالأنب�ب 

الداخلي ،)ومن الفح�ض الفني لهذه القطوع تبني 

اأنه قد  ا�شتخدم يف اإحداثها اآلة قاطعة( .

خام�شًا :

اأثبـــت ق�ســـم الفح��ـــش الكيمائيـــة اأن عيّنـــات الزيـــ�ت 

املرف�عة من الطريق الذي وقع به احلادث ، ومن امل��سع 

الـــذي كانت تقـــف به ال�سيارة )بجـــراج ( الفيل،ـ  اأثبتـ  

اأنهـــا عينات من زيت فرامل ال�سيارات ، واأن هذه العينات 

تتماثـــل يف املك�نـــات والن�سب مـــع عينة رفعت مـــن بقايا 

خزان زيت الفرامل لل�سيارة . 

يت�ســـح ممـــا �سبق اأن القطـــ�ع يف خرط�م زيـــت الفرامل 

)الباكـــم( كانت متعمـــدة، وقد اأحدثت باآلـــة قاطعة مما 

اأدى اإىل تفريـــغ جزء مـــن زيت الفرامـــل )الباكم( اأثناء 

وق�فهـــا باجلراح، ثم البقية الباقيـــة اأثناء قيادة ال�سيارة 

مما نتج عنه عدم �سيطرة ال�سائق ) الزوج ( املت�فى على 

ال�سيـــارة واندفاعها وتده�رهـــا اإىل اأن ا�ستقرت بامل��سع 

الذي وجدت به بعد احلادث . 

مت اإخطـــار جلنة التحقيـــق والنيابة العامة بهـــذه النتائج 

الفنيـــة وتغـــري التكييـــف القانـــ�ين للق�سية: بـــدال من اأن 

احلـــادث ق�ساء وقـــدر، اإىل اأن ال�اقعة قتـــل عمد )للأب 

وابنه( وال�سروع يف القتل ) للأم وولديها ( . 
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ولكــن مــن اجلاين.. ؟ من الذي لــه امل�شلحة يف قتل هذه 

االأ�شرة االآمنة ..؟ 

هنا يك�ن دور املباحـــث اجلنائية يف البحث والتحري عن 

كل من له علقة بالزوج )القتيل( من بعيد اأو من قريب:  

علقاته .. معاملته .. ن�ساطه.. انتماءاته ..... 

هــل القتــل لدوافع:جنائية .... �شيا�شيــة ...  طائفية 

.... عقائدية ....؟؟؟ 

وكان البـــد من البحث يف كل هـــذه االجتاهات .. حتريات 

مكثفـــة اأجراها �سباط البحث اجلنائي، كان من نتائجها 

اأن اأحـــد االأ�سخا�ـــش �ُس�هـــد يحـــ�م ح�ل ـ الفيـــل ـ �سكن 

القتيـــل واأ�سرته يف اليـــ�م ال�سابق للحـــادث، وقد ت��سلت 

التحريات اإىل معرفة �سخ�سيته و�سكنه، وات�سح اأنه يعمل 

ميكانيكـــي �سيارات يف اإحدى ور�ـــش اإ�سلح ال�سيارات يف 

نف�ش املنطقة التي ي�سكن بها املجني عليهم .

وبا�ستدعائـــه والتحقيـــق معـــه مبعرفـــة �سبـــاط املباحث 

اجلنائيـــة عـــن ال�اقعـــة اأنكـــر �سلتـــه اأو معرفتـــه بالقتيل 

واأ�سرتـــه وبتفتي�ـــش ال�ر�سة التـــي يعمل بها وكـــذا تفتي�ش 

املنـــزل الـــذي يقيم بـــه، وذلك بعـــد احل�س�ل علـــى اإذن 

مـــن )االدعاء العام( عـــرث بال�ر�سة على بع�ـــش االأدوات 

احلديديـــة وباملنـــزل على �سكـــني داخل غمـــد )جراب(، 

وقـــد اأحالت النيابة العامة هـــذه امل�سب�طات اإىل املخترب 

اجلنائـــي الإجـــراء الفح��ـــش الفنيـــة لبيان مـــا اإذا كانت 

اأحداها قد ا�ستخدم يف العبث بفرامل ال�سيارة . 

�شاد�شا :

باإجراء الفحو�س الفنية للأدوات احلديدية امل�شبوطة 

بالور�شــة التي يعمل بها امل�شتبه بــه وال�شّكن امل�شبوطة 

مبنزله ات�شح االآتي :ــ 

• بفح�ـــش جمم�عـــة االأدوات مل نتبني عليهـــا اأي اآثار 	

تفيد ا�ستخدامها يف قطع خرط�م زيت الفرامل. 

• ال�سكني امل�سب�طة ن�سلهـــا ذو حدين وبه نت�ء نتيجة 	

اال�ستخـــدام املتكـــرر، ومقب�ـــش ال�سكـــني مـــن العاج 

الطبيعـــي وتبـــني اأنـــه عالـــق بالن�سل واملقب�ـــش اآثار 

طفيفـــة ملـــادة زيتيـــة، كما ل�حـــظ بالن�ســـل خا�سة 

بالنت�ء عينات دقيقة من مادة �س�داء . )مت رفع هذه 

العينات من مقب�ش ون�سل ال�سكني (. 

�شابعا : 

باإجراء جتارب اإحداث قط�ع بخرط�م من نف�ش م�ا�سفات 

ومقا�ش وماركة خرط�م زيت الفرامل )الباكم( لل�سيارة 

م��س�ع املعاينـــة والفح�ش الفني وذلك با�ستخدام ن�سل 

ال�سكني امل�سب�طة »بعد رفع العينات العالقة بها«.

وباإجراء الفح��ش الفنية واملقارنات املجهرية بني م�ا�سع 

القطـــ�ع بخرطـــ�م زيـــت الفرامـــل لل�سيـــارة مـــع م�ا�سع 

القط�ع املحدثة مبعرفتنـــا بخرط�م من نف�ش امل�ا�سفات 

وذلـــك باإ�ستخدام ال�سكني امل�سب�طـــة ات�سح الت�افق بني 

اآثار القطع  وخا�سة يف م�ا�سع ل�حظ بها انطباع اأثر نت�ء 

ال�سكني امل�سب�ط . 

ثامنا : 

اأثبـــت ق�سم الفح��ش الكيمائيـــة اأن مك�نات ون�سب امل�اد 

املك�نة للمـــادة الزيتيـــة العالقة مبقب�ـــش ون�سل ال�سكني 

هـــي نف�ـــش مك�نات ون�ســـب املـــادة الزيتيـــة املرف�عة من 

مكان احلادث ومن اأر�ش جراج ال�سيارة ومن خزان زيت 

الفرامل لل�سيارة .

كمـــا ثبت اأن املادة ال�س�داء العالقة بال�سكني من نف�ش ن�ع 

ومك�نات الكاوت�س�ك )الربـــر( خلرط�م زيت »الفرامل« 

لل�سيـــارة والـــذي تعر�ـــش للقطـــع )فح�ش وحتليـــل عينة 

مقارنة من اخلرط�م(. 

تا�شعا : 

مت اإخطار جلنة التحقيق والنيابة العامة بهذه النتائج 

الفنيـــة، وباإعادة �س�ؤال ال�سخ�ـــش امل�ستبه فيه ومب�اجهته 

بنتائـــج الفح��ـــش الفنيـــة واملخربية لل�سكـــني امل�سب�طة 

مبنزله وما يعلق بها من اآثار ت�افقت مع عينات من زي�ت 
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قضايا

فرامـــل ال�سيارة وعينات من خرطـــ�م ال�سيارة، اأنكر مرة 

اأخرى �سلته باحلادث.  

اإال اأنه باملناق�سة وخطة البحث املدرو�سة بعناية انهار 

واعـــرف تف�سيليا بقيامه باإحـــداث قط�ع بخرط�م زيت 

الفرامـــل لل�سيارة اأثناء وق�فها )بجراج الفيل( وذلك يف 

اليـــ�م ال�سابق للحادث، واأنه فعل ذلك بتحري�ش من اأحد 

االأ�سخا�ش )حدده واأر�ســـد عنه( وذلك نظري مبلغ نقدي 

ت�سلم جزءا منه قبل احلادث والباقي ت�سلمه بعد احلادث 

 .

عا�شرا:

مت �سبط ال�سخ�ش املُحّر�ش ومب�اجهته باأق�ال املتهم 

اأنكـــر يف البدايـــة، اإال اأنه عاد واعـــرف بتهمة التحري�ش 

للتخل�ـــش من املجني عليه وذلـــك خللفات ودي�ن مادية 

بينهمـــا خ�ســـي اأن يدخـــل ال�سجـــن ب�سببها ولذلـــك هداه 

�سيطانـــه اإىل هـــذه اجلرميـــة الب�سعة التـــي راح �سحيتها 

رجل وولـــده مل يرتكب االأب �سيئا �ســـ�ى املطالبة بحق�قه 

واأم�الـــه، ودفـــع الثمـــن اأي�سا زوجتـــه واأبنـــاوؤه امل�ساب�ن 

باإ�سابات خطرية نتج عنها عاهات م�ستدمية. 

اإحدى ع�شر : 

قدمـــت النيابـــة االدعاء العام الق�سيـــة واملتهمني اإىل 

املحكمـــة اجلنائيـــة مدّعمـــة باالأدلـــة والقرائـــن .. وكان 

التكييف القان�ين للق�سية: القتل العمد مع �سبق االإ�سرار 

لـــلأب وابنه وال�ســـروع يف القتل لـــلأم وولديهـــا واإحداث 

عاهـــات م�ستدميـــة واإتلف اأمـــ�ال املجني عليهـــم، ونال 

املتهمان جزاءهما العادل »االإعدام �سنقا«.

اثنى ع�شر:

يف هذه الق�شية نتبن بو�شوح: ـ 

مـــدى اأهميـــة املعاينـــة والفح��ـــش الفنيـــة والتقييم . 1

الفنـــي اجليـــد لل�اقعـــة، ممـــا اأدى اإىل تغيري و�سف 

وتكييف الق�سية من جمرد حادث �سري يحدث كثريا 

اإىل حادث قتل وال�سروع فيه.. 

اإن م�ســـرح اجلرمية اأكرث من مـــكان ولي�ش حم�س�را . 2

يف مـــكان وقـــ�ع احلادث فقـــط، فقد يتعـــدد امل�سرح 

بتعدد م�ا�سع اآثاره والتي يف جمم�عها تك�ن امل�سرح 

النهائي، وهذا ه� املفه�م ال�ا�سع مل�سرح اجلرمية.   

كلمة اأخرية .. حماية ل�شلمة اأرواحنا واأ�شرتنا نعر�س 

لبع�ــس االحتياطــات ال�شروريــة  والتــي لــن تاأخــذ من 

وقتنا اإال القليل: ـ 

• قبـــل ركـــ�ب ال�سيـــارة نعمـــل ج�لـــة �سريعـــة ح�لهـــا  	

لـملحظة االإطارات واأي اأ�سياء غريبة ح�ل ال�سيارة 

واأ�سفلهـــا ومللحظة اأي ت�سرب اأو ت�ساقط زي�ت )من 

خـــزان زيت املحرك اأو من خـــزان زيت الفرامل( اأو 

ت�ســـرب املياه من خزان تربيـــد املحرك »الردياتري « 

.. ث�ان قليلة ولكن فيها ال�سلمة للراكب ومرافقيه .

• يجـــب علينا اإذا �ساهدنا اأي ت�سرب مياه اأو زي�ت من 	

�سيـــارة ت�سري بالطريق اأن ننبـــه ال�سائق حتى يت�قف 

ويفح�ش م�سدر الت�سرب حماية له ومرافقيه.

• ال�سيانة الدوريـــة لل�سيارة ب�كالة ال�سيـــارة اأو باأحد 	

ال�ر�ـــش امل�ثـــ�ق بكفائتها املهنية وذلـــك يف امل�اعيد 

التـــي حتددها وكالة ال�سيارة حلماية ال�سيارة من اأي 

خلل مفاجئ وبالتايل احلماية واملحافظة على راكبي 

ال�سيارة 

• فح�ـــش وتغيـــري االإطـــارات يف الفـــرة الزمنية التي 	

حتددها �ســـركات م�سنعي االإطـــارات اأو بقطع عدد 

معـــني مـــن الكيل�مـــرات حتددهـــا اأي�ســـا �ســـركات 

م�سنعي االإطـــارات اأيهما اأ�سبـــق .. اإن هذا يف غاية 

االأهمية حتـــى التتعر�ش االإطـــارات الإنفجار مفاجئ 

مما ي�ؤدي اىل هلك حمتم لراكبي ال�سيارة .

- حفظكم اهلل من كل مكروه -

ا�ست�ساري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم ملعرفة احلقيقة.

ا�ست�ساري فح��ش اآثار االأ�سلحة النارية وفح��ش اآثار االآالت.
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اإذا وجدت نف�سك �سائًقا وقائًيا فهذا يعني اأنك ُملتزم 

باأخلقيات ال�سياقة ال�سليمة على الطرق وتراعي االأنظمة 

املروريـــة، واأّن نظرتـــك ال�سل�كية على الطريـــق هي نتاج 

تعلم اإيجابي بناّء فر�سخـــت لديك ب�سكل عادات ح�سنة، 

وذلـــك يعني اأنك جتـــاوزت عادات اخلطـــاأ واأ�سكاله التي 

تق�د عـــادة اإىل اتخاذ قرارات خاطئـــة ترجم يف الكثري 

من امل�اقف ب�سل�ك خاطئ خا�سة واأن امل�اقف يف الطرق 

تتغـــري ب�سرعة كبرية، وما مل تتغلب عاداتك احل�سنة على 

دوافع ال�سلـــ�ك اخلاطئ والل�سع�ري لديـــك والتي تدفع 

بالفرد للخروج على االن�سباط فاإن النتائج تك�ن معروفة.

اإن االأ�سبـــاب والدوافـــع الرئي�سيـــة امل�ؤديـــة يف اأغلـــب 

االأحيـــان اإىل ارتكاب احل�ادث واملخالفات متعددة فمنها 

هل أنت سائق وقائي . .
وتعي جيًدا مسؤولياتك تجاه نفسك وأسرتك ووطنك ؟

مـــا يتعلق بالدوافـــع ال�سخ�سيـــة والنف�سّية التـــي ُتّعد من 

العنا�ســـر االأ�سا�سية الرتباطها ال�ثيـــق باأ�ساليب ال�سياقة 

اخلاطئة ومن ع�املهـــا ال�سلبّية �سعف ال�عي و�سي�ع روح 

اال�ستهانـــة باالأنظمة وعدم احـــرام الق�انني وخمالفتها 

واعتبارها قي�ًدا للحرية ال�سخ�سية.

لي�ـــش فينا مـــن ال يخطـــئ .. وال�سخ�ش الـــذي يعتقد 

اأنـــه لي�ش عر�ســـة للح�ادث فهـــ� على خطاأ فمـــن املمكن 

اأن يتعر�ـــش الإ�ســـكاالت خمتلفة على الطريـــق نا�سئة عن 

اأخطاء يرتكبها الغري، وقد تت�سبب غفلة ب�سيطة يف تاأخري 

اال�ستجابة لردة الفعـــل وبالتايل ت�ؤدي اإىل ع�اقب وخيمة 

فال�سائق ال�قائي ه� مـــن يحذر ويت�قع �سل�ك وت�سرفات 

االآخرين من م�ستخدمي الطريق.

اإن االهتمام بال�سياقــــة ال�قائية يعترب االأ�سل�ب االأمثل 

مــــن اأجل البقــــاء، وكل و�سائــــل احلماية والرقابــــة ال ت�ؤتي 

ثمارهــــا اإال بف�ســــل م�ساهمــــة االإن�ســــان، فال�سائــــق اأينمــــا 

كان م�قعــــه يجــــب اأن ي�سهــــم م�ساهمة فعالــــة يف ال�سلمة 

املروريــــة، وال بــــد اأن يكــــ�ن كل �سائــــق �سرطي مــــرور على 

نف�ســــه، ومــــن امل�ؤكــــد اأنــــه اإذا حتلــــى كل �سائــــق بالق�اعد 

واالأنظمــــة املرورية وا�ستح�سرهــــا يف ذهنه وت�سرفاته يف 

كل حلظة من حلظــــات �سياقته للمركبة، والتزم بج�انبها 

التطبيقية اأينما �سلك من طــــرق، وحتمل م�س�ؤولياته جتاه 

نف�ســــه واالآخرين من م�ستخدمي الطريق »�شائقون وركاب 

وم�شاة« فاإنه �سيحقق ال�سلمة و�سيك�ن يف ماأمن ه� وغريه 

ولرفرفت اأجنحة ال�سلمة على الطريق .. ودمتم �ساملني.

املقدم/ مال اهلل بن �شالح ال�شادري

االإدارة العامة للمرور

توعية
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ال�شابط املدين/

فريدة بنت طالب احلارثية

االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

عاملــة املنزل )ال�شغالة( ق�شيــة ت�شغل جميع 

املجتمعات العربيــة عامة واملجتمعات اخلليجية 

خا�شــة؛ الأّن منــط حياتنا يتطّلــب وجود خادمة 

يف البيــت، حيــث االأم تعتمـــد عليهــا يف تنظيــف 

البيت، واإعداد الطعام، وتربية االأوالد، وال �شيما 

االأمهــات اللتــي يرتكن اأوالدهن بيــد ال�شغاالت، 

وذهــن اإىل وظائفهن ملدة �شت �شاعــات اإىل �شبع، 

واأحيانا طيلة النهار.

هل تعرفن اأيتها االأم ماذا تفعل هذه ال�شغالة 

يف غيابــك؟ ال يكفــي اأن تاأتــي بالعاملــة مــن بـلد 

والتقاليــد  العــادات  فيــه  تختلــف  بلــد  بعيـــد، 

واملعاملت بل والديانات، وتوكلي اإليها واجباتك 

تختربيهــا،  اأن  دون  مــن  حتــى  املنــزل  واأعمــال 

وتتوقعــي مــن هــذه العاملــة اأن تكــون مثالية يف 

�شفاتها وتعاملها مع االأوالد يف غ�شون يوم وليلة، 

فهــذا م�شتحيل، لن جتدي هــذه املعاملة مع بع�س 

اأقاربك، فما بالك باالأجنبية؟
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اإ�سافة ماء وملح( واأي�سا �سعرت ب�سيء غريب يف اخلبز 

من اأول لقمة، فذهبت م�سرعة اإىل ال�سغالة و�ساألتها عن 

االأمر فاأنكرت وقالت اإنها مل ت�سع اأي �سي، قلت لها اأين 

ال�عاء الذي ا�ستخدمتيه يف حت�سري الطحني؟ فاأتتني به، 

وكانت بقية خلطة الطحني ما زالت متبقية فيه، ف�جدت 

وجدتها  التي  ت�سبه  بي�ساء  بل�رية  جزيئات  من  بقايا 

ثم  الـمطب�خ،  واخلبز  بال�عاء  احتفظت  االأنانا�ش.  يف 

فقالت  بالق�سة،  واأخربتها  فريدة  بالدكت�رة  ات�سلت 

يل: »احتفظي بالعّينات، وتقدمي ب�سك�ى اإىل ال�سرطة«. 

املخترب  اإىل  الــعــّيــنــات  اأر�ــســلــت  ثــم  الق�سية،  وفــتــحــت 

اأّن هذه  ات�سح  املخربي  الفح�ش  بعد  وبالفعل  اجلنائي، 

اجلزيئات عبارة عن زجاج مطح�ن وم��س�ع مع الطحني 

اأثناء اإعداد وجبة االإفطار.

من امل�شوؤول؟

اأنـــــــــــــــــا ال اأ�ســـــــــــرد فـي هذه الـمـقـالـــــــة قـ�سـ�ش 

ال�سغـاالت، فق�س�سهن كثرية ومتعددة االإجرام، ومعروفة 

لدى الكثري �س�اء اأكان يف حقهن اأو يف حق االأ�سرة، واإذا 

حاولت القيام ب�سردها فلن تكفينا مقالة واحدة، بل رمبا  

يدق  زال اخلطر  ما  م�سل�سًل م�ستمرًا.  ويك�ن  جملدات، 

باب كل بيت فيه خادمة يف اأية حلظة لك�نها ت�سبح مثل 

فرد من اأفراد االأ�سرة، ولكن �س�ؤايل م�ّجه لكل االأمهات 

من امل�س�ؤول؟ االأم اأم ال�سغالة؟.

قال:)من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  روي  وقد 

الدين  اأ�س�ل  من  اأ�سل  فالرحمة  ُيرحم(  ال  َيرحم  ال 

الذي ارت�ساه اهلل لعباده وبالرحمة ي�س�د احلب وال�فاء، 

ال�سغالة  تعامل  واأن  املنزل،  ربــة  تّتعظ  اأن  يجب  لذلك 

ولكن  �سّرها،  ت�سلم من  لكي  تعامل  اأن  مثل ما حتب هي 

طيبة  معاملة  ال�سغالة  تعامل  االأم  االأحــيــان  بع�ش  يف 

وال�سغالة تقابلها بال�سحرو�سرقة بع�ش االأ�سيـــاء الثمينـة، 

االأوالد  ديانتها على  تفر�ش  ورمبا  الر�سيـــع،  تـقتل  وقـــد 

وخا�سة اإذا كان�ا �سغارًا يف ال�سن، ورمبا تتحر�ش اأحيانا 

جن�سيا بالكبار، وقد  تنتقم من االأ�سرة كاملة وت�سممهم 

�سائع عند كثري  الطعام، وهذا  االأو�ساخ يف  ب��سع  وذلك 

االأ�سرة،  اأفــراد  جميع  يعّم  ال�سرر  وهنا  العاملت،  من 

وال�سي�ف الزوار اأي�سًا، فماذا نعمل؟

ق�ش�س واقعية 

من  �سغالة  عندها  كانت  اإنــه  االأمهات:  اإحــدى  تق�ل 

اإىل  ا�ستغلت فرة عندها، ثم رجعت  االآ�سي�ية  اجلن�سية 

»كنت   : فيها  تق�ل  ر�سالة  اأر�سلت  بلدها  بلدها، وهي يف 

اأ�سرب ابنتكما �سربًا مربحًا عندما كانت ترف�ش ال�سك�ت 

وال تكف عن البكاء، وكنت اأي�سًا اأتن�ست عليكما، واأ�سمع 

اأ�سنع  وعندما  زوجــك،  وبني  بينك  يــدور  الــذي  احلديث 

واأحيانًا  فيه،  واأب�سق  االأكــل،  يف  االأو�ساخ  اأ�سع  الطعام 

اأ�سع بع�ش ف�سلت اجل�سم مثل الب�ل والدم«.

ق�سة ثانية : ت�ستكي اأم مالك قائلة : »كنت اآكل فاكهة 

نظرت  ثــم  فمي،  يف  غريب  بطعم  ف�سعرت  االأنــانــا�ــش، 

حبيبات  ت�سبه  بي�ساء  جزيئات  فيه  ف�جدت  الطبق  اإىل 

بينما  التايل  الي�م  للم�سغ، ويف  قابلة  ولكن غري  ال�سكر، 

اخلبز  اخلــادمــة  طبخت  االإفــطــار  ل�جبة  ن�ستعد  نحن 

الدارج عندنا خبز ج�لة )م�سن�ع من طحني وبي�ش مع 
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ن�شائح لكل ربة منزل

الذي  االإجرامي  واأحيانًا  وامل�ؤذي  ال�سيء  ال�سل�ك  اإّن 

تلجاأ اإليه عاملة املنزل ال يعني اأن جميع العاملت يت�سفن 

بذلك، فهناك بع�ش العاملت يت�سفن بال�سل�ك اجليد، 

اأن  ويجب  جــدًا،  �ــســروري  واحلــذر  احليطة  اأخــذ  ولكّن 

ننتبه، واأن ناأخذ من هذه الق�س�ش عربة لنا، ون�سائحي 

لكّل اأم قبل جلب العاملة اأن تتاأكد مما يلي:

• هي؟ 	 من  تاأكدي  بلدنا  اإىل  العاملة  جتلبي  اأن  قبل   

من اأين اأتت؟ تاأكدي من اأخلقها، هل عملت م�سبقا 

يف بلدنا اأم يف اأية دولة خليجية؟ هل ميكن الت�ا�سل 

كّل  من  التاأكد  وبعد  لغتنا؟  تتكلم  هل  اأعني  معها؟ 

ـــات، وعــنــد  ـــ�م ـــل ـــع امل

من  ـــد  ب ال  ــا  ــه ــ�ل و�ــس

وعــدم  اأواًل  تــدريــبــهــا 

دون  مــــــن  تــــركــــهــــا 

بـــد من  اإ�ــــســــراف، ال 

اأخلقها  مــن  الــتــاأكــد 

اإذا  �ــســرًا  ومراقبتها 

ــــــزم االأمـــــــــر حلــني  ل

طبعها،  ــن  م ــاأكــد  ــت ال

ما  عك�ش  كانت  واإذا 

تــ�قــعــت فــل تـــرددي 

اإىل  اإرجــــاعــــهــــا  يف 

وال  اال�ستقدام،  مكتب 

تفكري يف النق�د التي دفعتها، النق�د تعّ��ش، ولكن 

حياة اأ�سرتك ال تعّ��ش .

• تذكري 	 ال�سغالة،  بيد  البيت  اأعمال  كــّل  تركي  ال   

اأنك اأتيت بها كي ت�ساعدك يف اأعمال البيت التي ال 

منها  تريدين  فكيف  وحدك،  بها  القيام  ت�ستطيعني 

وبــجــدارة؟  وحدها  البيت  اأعــمــال  بجميع  تق�م  اأن 

وحدها  تركيها  ال  عليها،  واأ�سريف  مطبخك  ادخلي 

يف املطبخ من دون رقابة، هي مل تاأت هنا لكي حتّل 

حملك، بل اأتت لت�ساعدك فقط .

 تاأكدي من �سجّل ال�سغالة، وهل لها �سجّل اإجرامي؟  

اإليك؟  ت�سل  اأن  قبل  معينة  ق�سية  يف  مطرودة  هي  هل 

ميار�سن  االأفــريــقــيــة  اجلن�سية  مــن  �ــســغــاالت  فــهــنــاك 

ال�سحـروال�سع�ذة، وبع�سهن االآخـــر ت�سربـن دماء الب�ســر، 

الدم، وهناك  �سرب  اأجل  الطفل من  تقتل اخلادمة  وقد 

اإلينا ق�سايا عديدة عن  حماوالت االنتحار، حيث وردت 

ي�ستخدمن  ومعظمهن  االأثــيــ�بــيــات،  ال�سغاالت  انتحار 

اأ�سل�ب ال�سنق يف االنتحار، وهذا قد يح�سل ـ ال قّدر اهلل ـ 

يف بيتك اأمام اأفراد االأ�سرة، الذين �س�ف ي�ساهدون هذا 

املنظر املخيف الذي قد ي�ؤثر �سلبًا يف حياتهم .

•  ال جتلبي ال�سغالة من اأديان اأخرى غري دين االإ�سلم 	

اأو امل�سيحية، تاأكدي من ديانتها جيدًا حتى ال تتفاجئي 

بها وهي متار�ش طق��ش عبادة النار اأو االأ�سنام كل 

ليلة، وطفلك ينام بج�ارها ويتعلم منها.

• ال�سغالة 	 عــامــلــي 

تتلقي  حتى  ح�سنة  معاملة 

نف�سها،  ــة  املــعــامــل مــنــهــا 

ال�سغالة  مـــن  تــتــ�قــعــي  ال 

االأ�ــســرة  اأفـــراد  تعامل  اأن 

مـــعـــامـــلـــة طـــيـــبـــة واأنــــــت 

اأو  وت�سربينها،  حتتقرينها 

اأوالدك  وعّلمي  ت�ستمينها، 

وح�سن  احــرامــهــا  اأيــ�ــســًا 

معاملتها.

• ــهــا 	 ــت  واأخــــــــريًا اأي

العمالة  من  احر�سي  االأم 

جن�سيتها:اإثي�بية،  كــانــت  مهما  اإلــيــنــا  الـــ�افـــدة 

اأندوني�سية، هندية، �سريالنكية، فليبينية، اإفريقية..، 

امل�سكلة لي�ست يف اجلن�سية فقط ، بل اأي�سًا يف البيئة 

التي اأتت منها وتربت فيها منذ �سغرها، فل اأنت وال 

ال�سغالة  نختار  فعندما  الطبع،  نغرّي  اأن  ن�ستطيع  اأنا 

يجب و�سع اأ�س�ش وقيم معينة تتفق مع ديننا ومبادئنا 

االأ�سرة،  اأفــراد  من  فــردًا  �ست�سبح  الأنها  واأخلقنا 

البي�ت  بع�ش  ويف  واحــد،  بيت  يف  معنا  وتنام  تاأكل 

ال�سغرية ت�سارك االأوالد يف غرفة واحدة، فهن اأتني 

اأجل  من  بلدهن  تركن  فقط،  العي�ش  لك�سب  هنا 

هذا ال�سبب، فل تت�قعي من اخلادمة اأن تك�ن كما 

تريدين اأنت. 

دكت�راه يف فح�ش امل�اد املتفجرة.
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وقفة

م�سيدة  الــ�ــســلــطــنــة  يف  الـــطـــرق 

خم�س�سة  ولي�ست  الــعــام  لل�سالح 

الأ�ــســخــا�ــش مــ�ــســتــهــريــن يـــقـــ�دون 

تـــراهـــم  وعــــــي،  دون  ــم  ــه ــات ــب ــرك م

ب�سكل  املحددة  ال�سرعات  يتجاوزون 

اجلميع،  اأنظار  لدى  وملح�ظ  خطر 

العديد  وق�ع  �سلبياته  عن  ينتج  مما 

التي  املفجعة،  املرورية  من احل�ادث 

عــديــدة،  ب�سريه  خ�سائر  اإىل  اأدت 

عزيزي  عليك  يخفى  ال  االأمر  فذلك 

للتعريف  اأتـــعـــر�ـــش  ولــــن  ـــارئ  ـــق ال

ــات لــتــلــك احلـــــ�ادث  ــي ــائ ــاالإحــ�ــس ب

من  خري  ال�سلطانية  ُعمان  ف�سرطة 

التعريف  وياأتي  بها  بالتعريف  يق�م 

ال�سحف  يف  االإحــ�ــســائــيــات  بن�سر 

املحلية بنهاية كل اأ�سب�ع اأو كل �سهر، 

االإح�سائيات  ن�ساب  اكتمال  ومــع 

والقلق  اخلـــ�ف  مــ�جــات  نن�سى  ال 

عند  املركبات  قــائــدو  يعي�سها  التي 

ــذهــاب  مــغــادرتــهــم املـــنـــزل بــغــيــة ال

لق�ساء متطلباتهم الي�مية ! فاخل�ف 

من  والأ�ــســرهــم  لهم  مــلزمــًا  اأ�سبح 

املخاطر وال اأق�ل هنا اأخطار الطريق 

فاجلهات احلك�مية املخت�سة املتبنية 

على  مــ�ــســكــ�رة  بال�سلطنة  لــلــطــرق 

والتخطيطية   التنظيمية  جــهــ�دهــا 

كــر�ــســت جـــل اهــتــمــامــهــا الــ�ا�ــســح 

واملقايي�ش  املــ�ا�ــســفــات  اأدق  بــاأخــذ 

العاملية عند اإن�ساء الطرق بال�سلطنة 

ال�سلمة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  احلــبــيــبــة 

بالت�جيهات  عمًل  وذلــك  املــروريــة، 

�شاحب  ح�شرة  ملوالنا  ال�شامية 

الـجللــــة ال�شلطان قـابو�س بن 

اهلل  حفظه   – الـمعظم  �شعيد 

ت�سببها  التي  االأخطار  بل   - ورعــاه 

امل�ستهرة  الب�سرية  ال�سريحة  تلك 

بقيادة املركبات على ال�سارع العام!! 

فالبع�ش من االأ�سر اختفى ا�سمها من 

ال�ج�د و اأ�سبحت ذكرى، وكذلك لن 

اخلــروج  من  املحرومني  عن  نتغافل 

عليهم  وقــع  ما  ب�سبب  منازلهم  من 

مزمنة  واإعاقات  بالغة  اإ�سابات  من 

امل�ستعان،  واهلل  �سفائها  يف  اأمــل  ال 

عند  هـــذه  املــ�ــســ�ؤولــيــة  يتحمل  فــمــن 

وق�ع الك�ارث؟  وهل جتدي احل�سرة 

القارئ  عزيزي  وق�عها  عند  والندم 

الدراما  من  مقتطفات  فلناأخذ  ؟؟ 

ــة الـــتـــي متــثــلــهــا الــ�ــســرائــح  ــ�مــي ــي ال

الــبــ�ــســريــة غــري املــبــالــيــة بــالــقــ�انــني 

االأحيان  بع�ش  يف  نرى  اإذ  املرورية، 

اأنها طريفة  نق�ل  وال  م�اقف  اأمامنا 

التي  اجلن�نية  كال�سرعة  حمزنة  بل 

اخلاطئ  الــتــجــاوز  اأو  اخلــيــال  تف�ق 

االنتقال من م�سرب اىل  اإىل  اإ�سافة 

اأخــر  منظرًا  نــرى  اأو  برع�نة،  اآخــر 

من امل�سايقات كمركبة تتمايل طربا 

على اإيقاعات امل��سيقى وقرع الطب�ل 

بداخلها  يقام  غنائيًا  حفًل  وكـــاأن 

قــ�اه  بكامل  قائدها  جنــد  اأن  فــاإمــا 

اأو   !! امل��سة  ت�ستدرجه فقط  العقلية 

جنده يف حالة اأخرى! عندها نح�سب 

امل�اقف  تلك  ن�ساهد  ونحن  اأنف�سنا 

امل�ستمرة وللأ�سف ال�سديد  وكاأننا يف 

حتكمه  عام  ب�سارع  ال  �سباق  م�سمار 

كل  اأن  �سك  فل  وت�سريعات!  ق�انني 

ت�سر  ال  الذكر  �سالفة  احلــاالت  هــذه 

م�ستخدم الطريق امللتزم اإطلقًا. 

مـــن مــنــا ال يــعــرف االإ�ــــســــارات 

املرورية ال�س�ئية التي ت�ساهم ب�سكل 

ملح�ظ يف تنظيم حركة ال�سري فهي 

�سقف  حتت  تنظ�ي   ريــب  وال  كثرية 

ومل  الطريق  على  املرورية  ال�سلمة 

من  التنظيم  لعملية  تبنيها  ــاأتــي  ي

ومكثفة   وافية  درا�سات  بعد  بل  فراغ 

عمان  ب�سرطة  املخت�سني  قبل  مــن 

عدم  تبقى  هناك  ولكن  ال�سلطانية، 

الغري  بحق�ق  البع�ش  مــن  ــاالة  ــب امل

ــة اإىل  ــاف ــس ــ�ــســديــد، اإ� ــف ال ــس ــلأ� ول

اال�ستعجال امل�ستمر الذي نراه والذي 

الع�سر،  هـــذا  �ــســمــات  مــن  اأ�ــســبــح 

وبراأي فاإن هذه احلاالت تنظم حتت 

عليها  اأطــلــقــت  اجتماعية  ظــاهــرة 

ال  احلالة  كانت  فمهما  )اال�ستهتار( 

ي�سمح وال يربر  لقائد املركبة جتاوزه 

اإطلقًا  احلمراء  ال�س�ئية  االإ�ــســارة 

عن  الناجتة  اخلط�رة  حلجم  نظرًا 

قان�ن  بــاأن  م�ؤكدًا  ذلــك،  يف  التهاون 

مقت�سى  يف  و�سريح  وا�ــســح  املـــرور 

االلتزام،  دور  يبقى  ولكن  م�سم�نه، 

فلماذا ال نلتزم وما املانع من االلتزام 

والذي يحقق لنا الراحة واالطمئنان؟ 

وِلُنَثْمن  فلنحافظ  املنطلق  هذا  ومن 

بالتقيد  االأخــريــن  واأرواح  ــا  اأرواحــن

و�سعتها  التي  والق�انني  بالت�سريعات 

واالدعــاء  ال�سلطانية  ُعمان  �سرطة 

للحفاظ على  بطياتها  الهادفة  العام 

االأرواح الب�سرية ، ولنعمل على اإزاحة 

ال�سرعة   وحـــب  اال�ــســتــهــتــار  غــ�ــســاوة 

فال�سرعة   . الــطــريــق  عــلــى  الــ�اقــع 

واالإهمال م�ت مت�قع. 

بقلم/عي�شى بن اأحمد الهادي

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

ِلُنَثْمن أرواحنا . .
وأرواح اآلخرين على الطريق
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قانون

لقانون  الـمكّملة  القوانني  من  الع�سكري  الق�ساء  قانون  يّعد 

بها  يخت�ص  التي  اجلرائم  ن�سو�سه  حددت  اإذ  العماين،  اجلزاء 

والعقوبات املقررة لتلك اجلرائم، واإجراءات املحاكمة التي تتبع 
)1(

اأمام املحاكم الع�سكرية.

بع�سًا  اأن  يتبني  الع�سكري  الق�ساء  قانون  ن�سو�ص  وبا�ستقراء 

الن�ص عليها يف قانون اجلزاء،  الــواردة فيه قد مت  من اجلرائم 

كجرائم التج�س�ص واخليانة،وجرائم التمرد والع�سيان وغريها، 

بيد اأن ذلك ال يحول دون تطبيق تلك الن�سو�ص الواردة يف قانون 

الق�ساء الع�سكري،وحتى حتقق تلك الن�سو�ص الغاية التي و�سعت 

اأنه مع  من اأجلها، وذلك ما ذهب اإليه الق�ساء امل�سري بالقول: » 

قيام قانون خا�ص ال يرجع اإىل اأحكام القانون العام اإال فيما فات 

القانون اخلا�ص من االأحكام، واأنه ال يجوز اإهدار القانون اخلا�ص 

الإعمال القانون العام ملا يف ذلك من منافاة �سريحة للغر�ص الذي 
)2(

من اأجله و�سع القانون اخلا�ص«.

امللزم اأول/اإ�شحاق بن �شامل التوبي

اإدارة ال�س�ؤون القان�نية
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وللحديث عن اجلرمية الع�شكرية يلزم بيان ما يلي:

• مفهوم الوظيفة الع�شكرية.	

• مفهوم اجلرمية الع�شكرية.	

الفرع االأول

ماهية الوظيفة الع�شكرية

الع�سكرية  ال�ظيفة  بــاأن  الق�ل  يلزم  بــدء  ذي  بــادي 

اإال  للدولة،  االإداري  للجهاز  التابعة  العامة  ال�ظائف  من 

اأن امل�سرع اأوجد لها تنظيمًا خا�سًا مييزها عن ال�ظيفة 

املدنية نظرًا خل�س��سية املهام التي ت�ؤديها.

ال�ظيفة  عن  الع�سكرية  ال�ظيفة  مفه�م  يختلف  وال 

ال��سيفتان  وتخ�سع   ، الدولة  يتبعان  فكلهما  املدنية، 

على  ت�سري  اأنــه  اإال  بالدولة،  للعاملني  العامة  للق�اعد 

عن  م�ستقلة  خا�سة  قان�نية  اأحكام  الع�سكرية  ال�ظيفة 

االأحكام املنظمة لل�ظيفة املدنية)3(، وميكن الق�ل باأن 

الدولة  الع�سكرية وظيفة من وظائف  بال�ظيفة  املق�س�د 

ي�سغلها الع�سكري�ن، قرّر امل�سرع لها اأنظمة خا�سة.

مربرات متييز ال�ظيفة الع�سكرية باأحكام خا�سة

نظرًا ملا تتطلبه ال�ظيفة الع�سكرية من �سروط خا�سة 

فيمن يعني فيها، وما يحيط بها من �سع�بات وخماطر، 

قرر امل�سرع لها اأحكامًا تتفق وطبيعة تلك ال�ظيفة.

تتطلبها  ال  قد  �سروطًا  الع�سكرية  ال�ظيفة  فتتطلب 

ال�ظائف االأخرى، كاللياقة البدنية العالية والقدرة على 

النف�ش، ف�سًل عما تتطلبه من  التحمل وال�سرب و�سبط 

ال�طن،  اأو  االأ�سرة  عن  بعيدًا  االأحيان  اأغلب  يف  الت�اجد 

واإخ�ساع �ساغلها للتدريبات الع�سكرية والعمليات امليدانية 

وغري ذلك من ال�اجبات وامل�س�ؤوليات.

الفرع الثاين

ماهية اجلرمية الع�شكرية

مفه�م  الت�سريعات-  من  – كغريه  امل�سرع  يعرف  مل 

وتكمن  والق�ساء،  للفقه  ذلك  تاركًا  الع�سكرية  اجلرمية 

معرفة  الع�سكرية  باجلرمية  املق�س�د  حتديد  اأهمية 

اجلرائم التي يخ�سع لها قان�ن الق�ساء الع�سكري، اأو يف 

ق�ل اآخر االأفعال التي تقع يف دائرة الن�س��ش التجرميية 

والعق�بات املقررة لها يف ذلك القان�ن.

مفه�م  عن  الع�سكرية  اجلرمية  مفه�م  يختلف  وال 

غري  �سل�ك   « بها  ــراد  ي والــتــي  عــامــة،  ب�سفة  اجلــرميــة 

م�سروع �سادر عن اإرادة اآثمة يقرر لها القان�ن عق�بة اأو 

تدبريًا احرازيًا«)4(، بيد اأن الفرق بني امل�سطلحني – 

الع�سكرية- يتمثل يف حمل اجلرمية  اجلرمية واجلرمية 

لكًل منهما اأو يف ق�ل اآخر امل�سلحة املحمية.

اجلرمية  ملفه�م  الدقيق  املعنى  حتديد  اأن  ريــب  وال 

النتائج  اإىل  بالنظر  كــبــرية  اأهــمــيــة  ذات  الع�سكرية 

القان�نية املرتبة على ذلك؛ املتعلقة بق�اعد االخت�سا�ش 

الق�اعد  واإجــراءات املحاكمة وغريها من  وطرق الطعن 

القان�نية.

وقد تعددت اآراء الفقه ح�ل حتديد مفه�م اجلرمية 

الع�سكرية والتي نتج عنها اإثارة ثلث معايري يتحدد بها 

ذلك املفه�م نعر�ش لها فيما يلي، ثم نبني املعيار الذي 

مفه�م  حتديد  يف  راأينا  واأخــريًا  العماين،  امل�سرع  تبّناه 

اجلرمية الع�سكرية تباعًا.

اأواًل: معايري حتديد اجلرمية الع�شكرية

• املعيار ال�شكلي	

اجلرمية  مفه�م  لتحديد  ال�سكلي  املــعــيــار  ي�ستند 

اجلرمية  نطاق  فيتحدد  القان�ن،  ن�ش  اإىل  الع�سكرية 

الع�سكرية وفق ما ن�ش عليه قان�ن الق�ساء الع�سكري من 

اجلرائم  من  تعد  فل  اجلرائم  تلك  عدا  وفيما  جرائم، 

الع�سكرية، فاجلرائم املن�س��ش عليها يف قان�ن اجلزاء 

هذا  وفــق  ع�سكرية  جرائم  تعد  ال  له  املكملة  والق�انني 

املعيار ول� كان مرتكبها ع�سكريًا)5(، اأو يف ق�ل اآخر اإن 

جرمية  كل  هي  ال�سكلي  املعيار  وفق  الع�سكرية  اجلرمية 

تدخل يف اإخت�سا�ش الق�ساء الع�سكري. 

• املعيار املو�شوعي	

تقع  التي  هي  املعيار  لهذا  وفقًا  الع�سكرية  »اجلرمية 

اأو  املهني  اجلرم  من  كن�ع  الع�سكري  للقان�ن  باملخالفة 
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قانون

ال�ظيفي يرتكبه اأحد الع�سكريني اأو من يف حكمهم ب�سبب 

الع�سكري  النظام  مبا�سرة  مي�ش  خطاأ  فهي  ال�ظيفة. 

 ،
)6(

وي�سبب �سررًا ماديًا اأو اأدبيًا مب�سلحة الق�ات امل�سلحة«

ومبعنى اآخر اأن اجلرمية الع�سكرية طبقًا لهذا املعيار هي 

»كل جرمية ق�سد بها امل�سرع حماية م�سلحة قان�نية لها 

.
)7(

ال�سفة الع�سكرية«

•  املعيار ال�شخ�شي	

اإن �سفة مرتكب اجلرمية هي مناط املعيار ال�سخ�سي 

اجلرائم  فتعترب  الع�سكرية،  اجلرمية  مفه�م  حتديد  يف 

التي يرتكبها الع�سكري�ن ومن يف حكمهم جرائم ع�سكرية 

اأم  الع�سكري  الق�ساء  قان�ن  يف  عليها  الن�ش  مت  �س�اء 

الفقه  من  البع�ش  عرف  لذا   ،
)10(

الق�انني من  غريه  يف 

من  اإال  تقع  ال  التي  »اجلرمية  باأنها  الع�سكرية  اجلرمية 

)8(

ع�سكري«.

الت�شريع  يف  الع�شكرية  اجلــرميــة  معيار  ثــانــيــًا: 

العماين  

تبنى امل�سرع العماين املعيار ال�سخ�سي لتحديد مفه�م 

اأن اجلرائم التي يرتكبها  اإذ اإعترب  اجلرمية الع�سكرية، 

وب�سرف  ع�سكرية  جرائم  حكمهم  يف  ومن  الع�سكري�ن 

اأو  الع�سكري  الق�ساء  قان�ن  يف  عليها  الن�ش  عن  النظر 

اإليه املادة )14(  اأ�سارت  يف الق�انني االأخرى، وذلك ما 

من قان�ن الق�ساء الع�سكري اإذ عددت الفئات التي ت�سري 

عليها اأحكام القان�ن وهي فئات ع�سكرية، كما اأخذ امل�سرع 

باملعيار ال�سكلي يف حتديد مفه�م اجلرمية الع�سكرية اإذ 

اأن املادة )15( من ذات القان�ن اأوردت �سراحة اجلرائم 

التي تخت�ش املحاكم الع�سكرية بنظرها، والبنّي فيها اأن 

املحاكم الع�سكرية تخت�ش بالنظر يف اجلرائم املن�س��ش 

عليها يف قان�ن الق�ساء الع�سكري من ناحية، ومن ناحية 

اأخرى اأن امل�سرع اأخذ ال�سفة الع�سكرية كاأ�سا�ش النعقاد 

االخت�سا�ش لتلك املحاكم فقد جاء فيها« تخت�ش املحاكم 

الع�سكرية بالنظر يف اجلرائم االآتية :

• اجلرائم املن�س��ش عليها يف هذا القان�ن.	

• اجلرائم املن�س��ش عليها يف قان�ن اجلزاء العماين 	

اأي من اخلا�سعني  يرتكبها  التي  اآخر،  قان�ن  اأي  اأو 

من  غريها  اأو  املع�سكرات  يف  القان�ن  هذا  الأحكام 

املناطق الع�سكرية اأو االأمنية.

• اجلرائم التي ترتكب ب�سبب تاأدية ال�اجب ال�ظيفي.	

ومل جتز املادة )2( من ذات القان�ن تطبيق اأي قان�ن 

الن�ش  ينعدم  حيث  اإال  الع�سكرية،  اجلرائم  على  اآخــر 

عليها يف قان�ن الق�ساء الع�سكري.

�سن  العماين  امل�سرع  فــاإن  تقدم،  ما  على  وتاأ�سي�سًا 

الفئات  مــن  تقع  التي  للجرائم  خا�سًا  قان�نيًا  نظامًا 

الع�سكرية يختلف عن النظام القان�ين للجرائم املرتكبة 

الق�ات  حماية  امل�سرع  قــرر  كما  الع�سكريني،  غري  من 

امل�سلحة وق�ات االأمن كم�سلحة حممية يف قان�ن الق�ساء 

وال�سخ�سي  ال�سكلي  املعيار  بنظام  اآخـــذًا  الع�سكري؛ 

النح�  على  الع�سكرية  اجلرمية  مفه�م  لتحديد  كاأ�سا�ش 

املبني �سلفًا.

ثالثًا:تقدير معيار اجلرمية الع�شكرية

اآراء الفقه ح�ل حتديد معيار  البنّي مما تقدم تعدد 

عن  م�ستقل  مبعيار  االأخـــذ  واأن  الع�سكرية،  اجلــرميــة 

الدقيق ملفه�م اجلرمية  التحديد  اإىل  ي�ؤدي  االآخر قد ال 

الع�سكرية، اإذ اأن املعيار ال�سكلي يق�سر مفه�م اجلرمية 

قان�ن  يف  عليها  املن�س��ش  اجلــرائــم  على  الع�سكرية 

الق�ساء الع�سكري، وذلك م�ؤداه ح�سر كافة تلك اجلرائم 

يف ذلك القان�ن، وبالتايل فاإن نطاق ذلك املفه�م يك�ن 

�سيقًا لعدم قدرة قان�ن الق�ساء الع�سكري باإحاطة كافة 
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�س�ر اجلرائم الع�سكرية . 

على  يعتمد  الذي  امل��س�عي  املعيار  على  ي�ؤخذ  »كما 

الع�سكرية  اجلرمية  لتحديد  كاأ�سا�ش  املحمية  امل�سلحة 

فيخ�سع  الع�سكرية  اجلــرميــة  نــطــاق  مــن  يــ��ــســع  ــاأنــه  ب

الأحكامها جرائم اأخرى ال تاأخذ هذا ال��سف. كما اأن هذا 

)9(

املعيار م�س�ب الغم��ش وعدم االن�سباط«

ال�سفة  على  يعتمد  فه�  ال�سخ�سي  املــعــيــار  ـــا  »اأم

الع�سكرية فه� معيار م�ؤقت اإذ قد تنتهي خدمة الع�سكري 

كما اأن االأخذ بهذا املعيار من �ساأنه اأن ي�ؤدي اإىل الت��سع 

 
)10(

يف مفه�م اجلرمية الع�سكرية«.

رابعًا:راأينا يف معيار اجلرمية الع�شكرية :

وق�عها  ت�س�ر  ميكن  ال  الع�سكرية  اجلرمية  اأن  رغم 

االأخذ  اأن  اإال  الع�سكرية،  بال�سفة  يتمتع  �سخ�ش  من  اإال 

الدقيق  املفه�م  يحقق  ال  م�ستقًل  ال�سخ�سي  باملعيار 

االأخذ  اأن  نظرنا  وجهة  نرى من  اإذ  الع�سكرية،  للجرمية 

اإىل  يــ�ؤدي  الفقه  اأبداها  التي  للمعايري  املختلط  باملعيار 

ت�افر  �ــســرورة  اإىل  فباالإ�سافة  املفه�م،  ذلــك  حتديد 

اأو  الع�سكري يف اخلدمة  كان  �س�اء   - الع�سكرية  ال�سفة 

بعد انتهائها - يلزم اأن تك�ن ال�سفة املحمية يف اجلرمية 

الع�سكرية النظام الع�سكري واالأمني، وي�ست�ي الن�ش على 

اأي  اأو  الع�سكري  الق�ساء  قان�ن  يف  الع�سكرية  اجلرمية 

قان�ن اآخر؛ لعدم ت�س�ر احت�اء قان�ن الق�ساء الع�سكري 

كافة �س�ر اجلرمية الع�سكرية من جهة، واالأخذ بالن�ش 

اإىل  يهدف  طاملا  اآخــر  قان�ن  يف  وجــد  اأينما  التجرميي 

حماية امل�سلحة الع�سكرية واالأمنية من جهة اأخرى.

املق�شود باجلرمية الع�شكرية:

من خلل ما تقدم، ميكن تعريف اجلرمية الع�سكرية 

باأنها كل فعل اأو اإمتناع عن الفعل، يرتكبه �سخ�ش يتمتع 

بال�سفة الع�سكرية وما يف حكمها، يرتب عليه االإخلل اأو 

االإ�سرار بامل�سلحة الع�سكرية اأو االأمنية، يقرر له امل�سرع 

عق�بة جزائية.

املراجع

وتطلق عليه بع�ش الت�سريعات قان�ن االأحكام الع�سكرية كامل�سرع 

الع�سكري  العق�بات  قان�ن  الت�سريعات  بع�ش  عليه  وتطلق  امل�سري، 

الت�بي-  ا�سحاق بن �سامل  القان�ين  الباحث  انظر  االأردين،  كامل�سرع 

للن�سر  ال�سامري  مكتبة  العماين-  الع�سكري  الق�ساء  قان�ن  �سرح 

والت�زيع.

1 . 3 ج  عمر  جمم�عة   –  1942-6-11 يف  ــدين  م نق�ش 

ال��سيط  عبدالت�اب-  مع��ش   : يف  اإليه  م�سار  �ــش474، 

يف �سرح قان�ن االأحكام الع�سكرية- دار الثقافة للطباعة 

والن�سر 1983 –�ش4.

املدنية . 2 ال�ظائف  يف  التاأديب   – الهادي  عبد  اأر�سيد  د. 

والع�سكرية- بدون دار ن�سر- �ش29.

د. �سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�سن- �سرح . 3

والت�زيع  للن�سر  الثقافة  دار  الع�سكري-  العق�بات  قان�ن 

القاهرة 2009م –�ش24.

ــاح – قــــانــــ�ن الـــعـــقـــ�بـــات . 4 ــس ــ� ــح ــس عـــاطـــف فـــــــ�ؤاد �

�سح�ساح  جمم�عة  والعق�بات”-  الع�سكري”اجلرائم 

القان�نية-�ش12.

املبي�سن- . 5 حممد  وعلي  املجايل  عبدالقادر  �سميح  د. 

املرجع ال�سابق –�ش27.

د. . 6 �ــش12،  ال�سابق-  – املرجع  �سح�ساح  فــ�ؤاد  عاطف 

اأر�سيد عبدالهادي احل�ري- املرجع ال�سابق-�ش336.

مع��ش عبدالت�اب- �سرح قان�ن االأحكام الع�سكرية-. 7

دار الثقافة للن�سر-�ش3.. 8

املبي�سن- . 9 حممد  وعلي  املجايل  عبدالقادر  �سميح  د. 

املرجع ال�سابق –�ش29.

�سميح عبدالقادر املجايل وعلي حممد املبي�سن- املرجع . 10

ال�سابق –�ش30.

ماجي�ستري يف القان�ن
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تحقيق

فريق القفز الحر
بشرطة عمان السلطانية

 إضافة هامة في منظومة 
العمل الشرطي.

اإعداد :

ال�سابط املدين/نا�سر بن م�سهر العل�ي

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

عمان  ب�شرطة  احلـــر  الــقــفــز  فــريــق  يعترب 

منظومة  يف  املهمة  االإ�شافات  اأحــد  ال�شلطانية 

ال�شرطة  قيادة  ت�شعى  حيث  ال�شرطي،  العمل 

بغية  املنظومة  هذه  تكامل  اإىل  جاهدة  املوقرة 

حتقيق الطموحات املن�شودة التي ت�شهم يف جتويد 

اخلدمات ال�شرطية ، و�شمان ح�شورها يف خمتلف 

االأن�شطة واملنا�شبات .

اأن�شئ  التي  االأهـــداف  ماهية  على  وللوقوف 

هي  وما  البداية،  كانت  ومتى  الفريق،  اأجلها  من 

الطموحات واالآمال املعلقة عليه .. واأمور اأخرى 

اال�شتطلع  ــذا  ه ــلل  خ مــن  عليها  �شنتعــــرف 

ال�شحفي الذي اأرادت به جملة )العن ال�شاهرة( 

اأن ت�شلط االأ�شواء على فريق القفز احلر ب�شرطة 

عمان ال�شلطانية .
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قائد �شرطة املهام اخلا�شة.. 

جــاء قـــرار اإ�ــســهــار فــريــق القفز 

احلر بغية تكامل املنظ�مة العملياتية 

ال�سرطية  وال�اجبات  املهام  لتنفيذ 

وامل�سابقات الريا�سية .. 

العميــد/ نلتـــــقـــي  بدايـــــــــة 

مبارك بن عبداهلل الفلحي قائد 

�شرطة املهام اخلا�شة ليتحدث عن 

فكـــرة اإن�ساء الفريـــق واأهدافه وتاريخ 

انطلقته، وما هي االآمال والطم�حات 

التـــي ترج�ها قيـــادة ال�سرطة امل�قرة 

من هذا الفريق ؟

كما ه� معروف باأن �سلطنة عمان 

اجلغرافية  الطبيعة  يف  تــنــ�ع  ذات 

واجلبال  وال�ديان  ال�سه�ل  حيث  من 

بت�ساري�سها املختلفة التي بع�سها من 

عرب  اإليها  ال��س�ل  مبكان  ال�سع�بة 

والطائرات  كاملركبات  النقل  و�سائل 

الكبرية  للمهام  ونــظــرًا  وغــريهــا.. 

 .. ال�سرطة  جهاز  بها  ي�سطلع  التي 

ل�سرطة  العامة   القيادة  ارتــاأت  فقد 

عمان ال�سلطانية امل�قرة اإ�سهار فريق 

ت�سكيل  �سمن  يــكــ�ن  للحر،  للقفز  

اخلا�سة،  املــهــام  �سرطــــــة  قــيــادة 

وذلك بهدف تنفيذ املهام العملياتية 

ذات  واالحتفـــــالية  والــريــا�ــســيــة 

وكذلك  ال�سرطي،  بالعمل  ال�سلة 

امل�سابقات  اجلهاز يف خمتلف  متثيل 

والبط�الت املختلفة .

للفريق  الفعلية  البداية  وكــانــت 

ت�سعة  بعدد  2007/12/25م  بتاريخ 

االأولــيــة  تدريباتهم  تلق�ا  اأ�سخا�ش 

يف كتيبة مظلت �سلطان عمان ملدة 

اجتياز  اإىل  اأهــلــهــم  ممــا  �سهرين، 

االإدارة  من  بدعم  احلر  القفز  دورة 

وفرت  التي  ال�سرطة  لطريان  العامة 

تزال  وال  ـــدورة،  ال خــلل  الطائرات 

اأثــنــاء  الــدعــم  هــذا  م�سك�رة  تــقــدم 

التدريبات الي�مية للفريق .

الر�سمي  التد�سني  مت  وقــد  هــذا 

للفريق يف اخلام�ش من يناير 2008 

�سرطة  بي�م  ال�سن�ي  االحتفال  يف  م 

على  اأقــيــم  الــذي  ال�سلطانية  عمان 

قاب��ش  ال�سلطان  اأكــادميــيــة  مــيــدان 

الفريق  و�ــســارك  الــ�ــســرطــة،  لــعــلــ�م 

حمافظة  �سرطة  قــيــادة  احتفال  يف 

م�ساركات  الفريق  �سجل  كما  ظفار، 

بط�لة  ختام  احتفاالت  يف  متكررة 

قّدم  كما  امل�سلحة،  ال�سلطان  قــ�ات 

مع�سكر  يف  عر�سًا  مــ�ؤخــرًا  الفريق 

الفريق  معايل  رعاية  حتت  االأن�سب 

واجلــمــارك  لل�سرطة  الــعــام  املفت�ش 

خلل  مــن  الــفــريــق  ويطمح  املــ�قــر، 

املــ�ــســاركــة يف املــ�ــســابــقــات الــدولــيــة 

الع�سكرية  )الــ�ــســيــزم(  كم�سابقة 

�سرطة  وراية  ال�سلطنة  علم  رفع  اإىل 

عمان ال�سلطانية يف خمتلف املحافل 

الفريق  اأع�ساء  عدد  ويبلغ  العاملية، 

خم�سة  عليه  االإ�ــســافــات  بعد  حاليًا 

وع�سرين مظليا .   
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تحقيق

�شابط الفريق ..

اأع�ساء الفريق بعناية  مت اختيار 

تامة .. ون�سكر مظلت �سلطان عمان 

على تعاونهم يف اإعداد الفريق

ــار اأعــ�ــســاء  ــي وعـــن كــيــفــيــة اخــت

التي  التدريبية  واملــراحــل  الــفــريــق 

اجتازها واأماكن تنفيذها .. يتحدث 

العلوي  بن خلفان  النقيب/ماجد 

�سابط الفريق فيق�ل :

اأع�ساء الفريق بعناية  مت اختيار 

الذاتية  املــقــابــلت  خــلل  مــن  تامة 

كًل على حدة ملعرفة القابلية الذاتية 

للن�سمام لفريق القفز احلر ، وبعد 

املقررة،  الطبية  الفح��سات  اجتياز 

العملي  القفز  بـــدورة  اإحلــاقــهــم  مت 

التي هياأتهم  مبظلت �سلطان عمان 

املتك�نة  احلــر  القفز  دورة  لــدخــ�ل 

االأر�ــســي  )الــتــدريــب  مرحلتني  مــن 

ثم  ومــن  الــطــائــرات،  مــع جم�سمات 

التدريب اجل�ي( الذي يت�سمن القفز 

من الطائرات.. واأنتهز هذه الفر�سة 

لكتيبة  والــتــقــديــر  بال�سكر  ــقــدم  الأت

تعاونهم  على  عمان  �سلطان  مظلت 

البناء واملثمر يف هذا امل�سمار .

�ستة مظليني  اإحلاق عدد  كما مت 

القفز  نــادي  يف  متخ�س�سة  بـــدورة 

االإمــارات  دولة  يف  دبي  باإمارة  احلر 

العربية املتحدة .

مدرب الفريق .. 

تط�ر  يف  للفريق  الفني  امل�ست�ى 

ــدعــم  وال ــمــام  االهــت بــفــعــل  م�ستمر 

ــادة الــ�ــســرطــة املــ�قــرة  ــي مــن لـــدن ق

اأع�ساء .. وريا�سة القفز  وطم�حات 

من  كثري  اإىل  تفتقر  بال�سلطنة  احلر 

االإمكانات والتجهيزات 

ــعــيــد بــــن حــــارب  املــــــــدرب/ �ــس

التعاقد  مت  وطني  مــدرب  اخلاطري 

التي  خــرباتــه  مــن  لل�ستفادة  معه 

اكت�سبها من م�ساركاته يف البط�الت 

الــعــربــيــة والــدولــيــة الــتــي مــثــّل فيها 

خدمته  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سلطنة، 

الط�يلة يف كتيبة مظلت عمان  .. 

كيف يقيم امل�ست�ى الفني لفريقه 

امل�سابقات  للم�ساركات يف  وجاهزيته 

اإلــيــه  تفــتقر  ـــذي  ال ومـــا  املختلفة، 

ال�سلطنة  يف  احلـــر  الــقــفــز  ريــا�ــســة 

ب�سفة عامة؟

نــظــرًا لـــــمــا يــجــده الــفــريــق من 

ـــة مـــن لـــدن قــيــادة  ــمــام ورعـــاي اهــت

ــرة واملــ�ــســ�ؤولــني عن  ــ�ق الــ�ــســرطــة امل

الفريق بقيادة �سرطة املهام اخلا�سة 

فــــاإن الــفــريــق بــعــنــا�ــســره الــ�ــســابــة 

وعزميتهم  الــعــالــيــة  وطــمــ�حــاتــهــم 

ال�ّثابة يتط�ر م�ست�اه الفني بني فرة 

واأخرى، وه� بهذا يخت�سر الـم�سافة 

�سرعة  خــلل  من  للتدريب  الزمنية 

ا�ستيعابه للمقررات التدريبية بكفاءة 

واإتقان، ومب�سيئة اهلل �سيك�ن الفريق 

الـم�سابقات  يف  للم�ساركة  جــاهــزًا 

الـــــمــخــتــلــفــة، ال �ــســيــمــا عــنــد تــ�افــر 

برنامج  لتنفيذ  با�ستمرار  الطائرات 
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باالإ�سافة  منتظم،  ب�سـكل  التدريب 

اإىل ت�فري املع�سكرات اخلارجية .

وح�ل ما تفتقر اإليه ريا�سة القفز 

املـــدرب  اأو�ـــســـح  ال�سلطنة  يف  احلـــر 

الريا�سة  هــذه  اأن  اخلــاطــري  �سعيد 

لكنها  ومــعــجــبــ�هــا  ريــا�ــســيــ�هــا  لــهــا 

تهتم  ــة  ــدي اأن وجـــ�د  عــدم  اإىل  تفتقر 

النفق  بال�سلطنة  ي�جد  وكذلك ال  بها، 

)ال�نتنل(  با�سم  املــعــروف  الــهــ�ائــي 

االأر�ــش  على  للتدريب  ي�ستخدم  الــذي 

االأوقات،  للطائرة يف كل  دون احلاجة 

ناهيكم عن مردوده االقت�سادي املهم، 

كما تفتقر ريا�سة القفز احلر اإىل عدم 

الق�انني  وفق  حملية  م�سابقات  وج�د 

الدولية لهذه الريا�سة املمتعة.

القافزون .. 

الفريق  �سمن  باختيارنا  �سعداء 

عمان  �ــســرطــة  متــثــيــل  اإىل  ونــطــمــح 

املحلية  امل�سابقات  يف  ال�سلطانية 

والدولية 

)قــافــز(/  ال�كيل  مــن  كــل  يعرب 

عرفـــــات بن يا�سر الهنائي، والرقيب 

)قافز( هانــــي بن حمــــد الرا�ســـدي 

والرقيب )قافز وم�سيطر اأر�سي على 

ال�سلمة املرورية( حمم�د بن حارب 

باختيارهم  �سع�رهم  عن  الكلباين 

ب�سرطة  ــر  احل القفز  فــريــق  �سمن 

ي�سف�ن  وكيف  ال�سلطانية،  عمان 

ت�سل  مدى  اأي  واإىل  هذه،  جتربتهم 

الــوكــيــل  ــقــ�ل  ــي ف  .. طــمــ�حــاتــهــم 

)قافز( عرفات الهنائي ..

ــى نــيــلــي �ــســرف  احلـــمـــد هلل عــل

اإىل هذا الفريق ، حمققًا  االن�سمام 

بذلك اأمنية غالية على نف�سي الت�اقة 

اإىل خ��ش هذه التجربة التي تتطلب 

التحدي  وحــب  اجلــــراأة  مــن  الكثري 

الكبري  االأمل  ويحدوين   .. واملغامرة 

يف متثيل �سرطة عمان ال�سلطانية يف 

خمتلف البط�الت املحلية واالإقليمية 

والدولية.

هاين  )القافز(  الرقيب  ــا  اأم

قائد  اإىل  بال�سكر  فيتقدم  النجادي 

ــام اخلــا�ــســة واجلــهــاز  ــه �ــســرطــة امل

ــق عـــلـــى جــهــ�دهــم  ــري ــف ــل الـــفـــنـــي ل

وبذل  ال�سعاب  تذليل  يف  امل�سك�رة 

كل ما من �ساأنه امل�ساهمة يف تط�ير 

 ، جاهزيته  ورفـــع  الــفــريــق  م�ست�ى 

واأثنى الرا�سدي على كفاءة املدربني 

الذين يتلق�ن التدريبات على اأيديهم 

الط�يلة  خــرباتــهــم  �ــســخــروا  الــذيــن 

ال�سلطنة  متثيل  من  اكت�سب�ها  التي 
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تحقيق

االأمر  فيها،  �سارك�ا  التي  البط�الت  يف 

الذي �ساهم  يف زيادة ن�سبة ا�ستيعابنا 

ــدة  ــدريــب واخــتــ�ــســار امل ــت ملـــقـــررات ال

الزمنية .

ــا هـــــذا مــع  ــطــلعــن ــت ــس ونـــخـــتـــم ا�

قافز  وه�  الكلباين  الرقيب/حممود 

حيث  االأر�سية  ال�سلمة  على  وم�سيطر 

يتحدث قائًل:

ت�سرفت باأن اأك�ن اأحد اأع�ساء فريق 

ال�سلطانية  عمان  ب�سرطة  احلر  القفز 

منذ عام 2007م،  ومنذ ذلك العام واأنا 

اأمار�ش عملي كقافز، باالإ�سافة اإىل اأنني 

اأت�ىل م�س�ؤولية ال�سيطرة على ال�سلمة 

اإر�ــســاد وت�جيه  االأر�ــســيــة مــن خــلل 

وحتديد  النزول  منطقة  على  القافزين 

مع  بالتن�سيق  و�سرعتها  الرياح  اجتــاه 

قائد الطائرة واالإبلغ عن اأية مع�قات 

اأ�ساهم  كما   ، القفز  عملية  دون  حت�ل 

للفريق  التدريبي  الربنامج  اإعــداد  يف 

لطريان  العامة  االإدارة  مع  والتن�سيق 

ال�سرطة حلجز الطائرات..

ال��س�ل  يف  الطم�ح  لديه  والفريق 

بالفريق للم�ساركة يف امل�سابقات املحلية 

الت�سكيلت  م�ست�ى  على  تــقــام  الــتــي 

وكــذلــك   ، الــ�ــســلــطــنــة  الــعــ�ــســكــريــة يف 

بهذه  تعنى  الــتــي  الــدولــيــة  امل�سابقات 

على  اجلارفة  ال�سعبية  ذات  الريا�سة 

م�ست�ى العامل.  
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جرائم

جرائم ذوي . .
الياقات البيضاء

املقدم/اأحمد بن بخيت ال�شنفري 

مدير وحدة التحريات املالية

وهو  �شوذيرالند  اإيــدويــن  االأمريَكي  العامل  اأ�ــشــار 

القرن  يف  اجلــرميــة  علم  يف  املخت�شن  بــن  االأ�ــشــهــر 

مهني  ب�شكل  ترتكب  التي  اجلرائم  بتعريف  الع�شرين، 

عايل ، ومن داخل مقرات ومكاتب العمل بجرائم الياقات 

البي�شاء، ونتيجة للطفرة املعرفية والعلمية للإنرتنت  

العاملية، تطورت  ال�شبكة  اأعمال تخريبية عرب  ظهرت 

اإىل ما ي�شبه اجلرمية العاملية املنظمة وان�شحبت عليها 

ت�شمية جرائم الياقات البي�شاء ، مبعنى اأنها اجلرائم 

الكمبيوتر وكيفية توجيه  اأجهزة  فيها  ت�شتخدم  التي 

الر�شائل االإلكرتونية اإىل اجلهة اأو ال�شخ�س امل�شتهدف.
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اجلرمية املالية .

الياقات  جرمية  باأنها  املالية  اجلــرميــة  اإىل  ي�سار 

البي�ساء، وت�سمل هذه اجلرمية جماالت عديدة وهي يف 

جمملها ذات طبيعة دولية اأي اأنها جرائم عاملية.

بع�سها  مع  مرتبطة   ............ املالية  )واجلرائم 

تقنية  و�سائل  عرب  ترتكب  ما  غالبًا  وهي  وثيقًا  ارتباطًا 

امل�سرفية  العمليات  على  االأ�سا�سي  وتاأثريها  املعل�مات 

الدولية وعلى القطاع املايل ب�سفة عامة. وهي بطبيعتها 

ال�سركات  وعلى  اخلا�سة  حياتهم  يف  االأفــراد  على  ت�ؤثر 

وكافة االأجهزة واملنظمات كما اأن لها تاأثريًا �سلبيًا ب�سفة 

بح�سب  واالجــتــمــاعــي  االقــتــ�ــســادي  النظام  على  عــامــة 

اخل�سارة التي تتحملها تلك الكيانات(.

يف  املالية  اجلرمية  جتاه  القانون  اإنفاذ  �شلطات  وتّركز 

ت�شليط ال�شوء على النواحي التالية :

•  بطاقات االئتمان.	

• غ�سل االأم�ال.	

•  تزوير العملت وال�ثائق االأمنية.	

• وما 	 االحتيايل  اليان�سيب  عمليات  »مثل  االحتيال   

ت�سمى »الر�سائل النيجريية«.

بطاقات االئتمان.

• االئتمان عبارة عن م�سطلح عام 	  احتيال بطاقات 

ي�ستخدم ل��سف �سل�سلة من اجلرائم االحتيالية التي 

ح�سابتها  وبيانات  االئتمان  بطاقات  فيها  ت�ستخدم 

ومنها :ـ.

• بيانات 	 وفيها  اله�ية  �سرقة  التطبيقي:  االحتيال   

بطاقة االئتمان.

•  اال�ستيلء على احل�ساب.	

•  فقدان اأو �سرقة البطاقة.	

•  تزوير البطاقة.	

• اإحــ�ــســار الــبــطــاقــة ... وهـــذه اجلــرميــة تتم 	 عـــدم 

دون  معاملة،  لتنفيذ  االئتمان  بطاقة  با�ستخدام 

احل�س�ر اإىل البنك وتتم عرب االإنرنت اأو اأمر بريدي 

اأو عرب الهاتف ... الخ .

تزوير العملت والوثائق االأمنية.

• مع 	 ظهرت  قدمية  جرمية  العملت  تزوير  جرمية 

ظه�ر العملت النقدية نف�سها )ت�س�يرها ا�ستخدام 

تزوير  جعلت  كلها  الطباعة(،  وتقنيات  الكمبي�تر 

العملت حاليًا اأمرًا �سهًل.

• مزيفة 	 ه�ية  وثــائــق   ، غالبًا  املجرم�ن  ي�ستخدم   

على  املالية  جرائمهم  تنفيذ  اأجل  من  مـ�سـروقة  اأو 

امل�ست�ى الدويل .

تزوير العملت »العملت املزورة «.

• على 	 كبرية  تهديدات  ي�سع  املزورة  العملت  تزايد   

امل�ستهلكني  وعلى  واملحلية  االقت�سادية  امل�ؤ�س�سات 

اأي�سًا .

التو�شيات.

• القان�ن 	 اإنفاذ  �سلطات  بني  التعاون  زيادة  �سرورة   

والبن�ك املركزية.

• حتارب 	 التي  اجلهات  خمتلف  بني  التعاون  تعزيز   

هذه اجلرمية.

•  تعزيز وحت�سني م�ست�ى �سمات االأمان وتاأمينها.	

• هــذه 	 ملكافحة  املــنــا�ــســبــة  اال�ــســراتــيــجــيــات  و�ــســع   

اجلرائم.

• احلديثة 	 ال�سبل  ــ�ل  ح والـــنـــدوات  ــــدورات  ال عقد   

ملكافحة هذه اجلرائم.

االحتيال.

• احليل 	 ومنها  االحــتــيــال  مــن  عــديــدة  ـــ�اع  اأن هناك   

ال�اثقة، احتياالت اليان�سيب ، الر�سائل النيجريية.

• عرب 	 وترتكب  عاملية  غالبًا  اأبعادها  اجلرائم  هذه   

التقنية – االإنرنت ، الهاتف ، الفاك�ش والربيد.
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جرائم

• بيانات 	 تفا�سيل  حلجب  تقنيات  عــدة  ت�ستخدم   

االأ�سخا�ش املحتالني.

غ�شل االأموال ومتويل االرهاب.

•  جرائم غ�سل االأم�ال ومت�يل االإرهاب.	

•  يعد مرتكبًا جلرمية غ�سل االأم�ال كل �سخ�ش �س�اء 	

كان مرتكبا للجرمية االأ�سلية، اأو اأي �سخ�ش اآخر يق�م 

عمًل باأحد االأفعال التالية - مع اأنه يعلم اأو كان ينبغي 

له اأن يعلم اأو ي�ستبه باأن االأم�ال عائدات جرمية :

• اإخفاء 	 اأو  بق�سد مت�يه  االأمــ�ال  اأو حت�يل  ا�ستبدال 

اأو  امل�سروعة،  غري  العائدات  تلك  وم�سدر  طبيعة 

اجلرمية  ــكــاب  ارت يف  م�سرك  �سخ�ش  م�ساعدة 

القان�نية  العق�بة  التهرب واالإفلت من  االأ�سلية يف 

املقررة لها.

• اأو 	 ــلأمــ�ال  ل احلقيقية  الطبيعة  اإخــفــاء  اأو  متــ�يــه 

اأو  فيها  الت�سرف  كيفية  اأو  مكانها  اأو  م�سدرها 

حركتها اأو ملكيتها اأو احلق�ق املتعلقة بها.

• عند 	 ا�ستخدامها  اأو  حيازتها  اأو  االأمــــ�ال  متلك   

ا�ستلمها.

• �سخ�ش 	 كل  االإرهـــاب  مت�يل  جلرمية  مرتكبا  يعد   

مبا�سر  اأو غري  مبا�سر  ب�سكل  اأمــ�اال  يقدم  اأو  يجمع 

ا�ستخدامها  �سيتم  باأنه  علمه  مع  كانت  و�سيلة  وباأية 

كليًا اأو جزئيا يف مت�يل :

• االإرهاب اأو اجلرمية االإرهابية.	

• للتفاقيات 	 وفــقــا  جــرائــم  ت�سّكل  اأفــعــال  ــكــاب  ارت

واملعاهدات الدولية املتعلقة مبكافحة االرهاب.

اجتاهات واأ�شاليب غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب.

على  اال�شتباه  ــاالت  ح على  الــدرا�ــشــات  خــلل  مــن 

امل�شتوى الوطني والدويل ات�شح اأن من اأهم االجتاهات 

لغ�شل االموال.

• الن�سب 	 ــم  جــرائ مــن  املتح�سلة  ـــــ�ال  االأم غ�سل 

واالحتيال واالجتار غري امل�سروع يف املخدرات.

• واأن 	 التزوير  جرائم  من  املتح�سلة  االأمـــ�ال  غ�سل 

كانت مبعدل اأقل خلل ال�سن�ات االخرية .

• ال�سرقة 	 املتح�سلة من جرائم  االأم�ال  ارتفاع غ�سل 

وه� يعترب من اأحدث االجتاهات حاليا.

• البن�ك 	 نطاق  املالية  امل�ؤ�س�سات  ا�ستغلل  ا�ستمرار 

و�سركات ال�سرافة يف اأعمال غ�سل االأم�ال 

• كتجار 	 املالية  غري  القطاعات  ا�ستخدام  يف  البدء 

الذهب واالأحجار الكرمية وال�كلء العقاري�ن وجتار 

ال�سيارات.

ومن اأهم االأ�شاليب الفنية امل�شتخدمة يف غ�شل االأموال:

•  ا�ستخدام االأم�ال النقدية من خلل التح�يلت اأو 	

االأم�ال النقدية.

•  ا�ستخدام ال�سيكات.	

•  اإن�ساء �سركات وهمية اأو اإبرام عق�د وهمية.	

•  النقل املادي للأم�ال عرب احلدود.	

التـحـديـات.

• خلف 	 الــتــي  هــي  غالبًا  املنظمة  اجلــرائــم  �سبكات 

اجلرائم املالية ) االأرباح التي جتنيها من ذلك (.

• �سرعة حتّرك �سباط اإنفاذ القان�ن . حماية الدليل 	

املمتلكات، �سرعية اأو غري �سرعية، لكن هناك ع�امل 

عديدة تعرقل �سرعة التحرك، �س�اء تعقب املجرم اأو 

ا�ستعادة املمتلكات ال�سرعية.

• الــدول 	 بني  االختلف  عن  ناجتة  ال�سع�بات  هــذه   

الدولية  للمعاهدات  عدمه  من  اعتمادها  مدى  يف 

وم�ست�ى خربة �سلطات امللحقة الق�سائية.

املراجع:-

•  الدليل القان�ين للمنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية)االإنرب�ل(	

• باملر�س�م 	 ال�سادر  ـــاب  االإره ومتــ�يــل  ـــ�ال  االأم غ�سل  مكافحة  قــانــ�ن   

ال�سلطاين رقم )2010/79(

•  تقرير وحدة التحريات املالية ب�سرطة عمان ال�سلطانية لعام 2012م.	

•  الت��سيات الدولية االأربعني ملجم�عة العمل املايل الدولية)الفاتف(	

• لعام 	 ال�طنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية   

2000م.

• 	www.interpol.int 

• 	www.fatf-gafi.org 

• 	www.fiu.gov.om 

• 	www.menafatf.org 
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ــحــت مــ�ــســكــلــة االزدحــــــام  ــب اأ�ــس

التي  امل�سكلت  اأخطر  من  املـــروري 

املدن  يف  خا�سة  املجتمعات  تعانيها 

فيها  يركز  التي  والع�ا�سم  الكربى 

للبلدان،   واالقت�سادي  االإداري  الثقل 

الطاقة  اأن  يف  امل�سكلة  هــذه   وتكمن 

على  قــادرة  غري  للطرق  اال�ستيعابية 

ا�ستيعاب التدّفق املروري يف �ساعات 

الذروة والتي تك�ن عادة عند ذهاب 

خروجهم  اأو  اأعمالهم  اىل  امل�ظفني 

منها عند الظهرية ، كما تكتظ هذه 

الرئي�سيةوالفرعية  ب�س�ارعها  املدن 

تتلقى  حــيــث  الــطــريــق  مب�ستخدمي 

ال�سكان  عدد  �سعف  الفرة  هذه  يف 

امل�ج�دين خارج �ساعات العمل.

له  �ــســك  ال  االزدحــــــام  هـــذا  اإن 

واملجتمع،  الفرد  على  ال�سلبية  اآثــاره 

اإىل  اقت�سادية  درا�سات  ت�سري  حيث 

ب�سبب   - ي�م  كل  العاملني  تاأخر  اأن 

اأكرث  اأو  �ساعة   - املــروري  االزدحــام 

مما  العمل  �ساعات  جممله  يف  يقلل 

�س�ء  اأن  كــمــا  االإنــتــاجــيــة،  يخف�ش 

من  واملــتــ�لــد  العاملني  لــدى  ـــزاج  امل

بانوراما

الرائد/خمي�س بن علي البطا�شي 

االإدارة العامة للمرور

االزدحام المروري . .

ط�يلة  ل�ساعات  ال�سخ�ش  انــتــظــار 

والن�ساط  االأداء  يخف�ش  الطرق  يف 

اأحــد  ي�سري  كما  للعمل،  والــدافــعــيــة 

البح�ث ال�سادرة عن املركز الق�مي 

اأملانيا  يف  وال�سحة  البيئية  للأبحاث 

ي�سبب  ال  املـــروري  التكد�ش  اأن  اىل 

االإنتاجية  وتــدين  املــزاج  �س�ء  فقط 

ولكنه  فح�سب  العمل  اأخطاء  وكــرثة 

يرتبط  واأنـــــه  الـــ�فـــاة،  يــ�ــســبــب  قـــد 

باإ�سابة �سخ�ش واحد من بني كل 12 

الذين  االأ�سخا�ش  واأن  قلبية،  باأزمه 

ترتفع  املـــروري  االزدحـــام  ي�اجه�ن 

باالأزمات  االإ�سابة  احتماالت  لديهم 

 « غريهم  عن  مــرات  ثــلث  القلبية  

املروري  االزدحــام  اأن  اىل  باالإ�سافة 

ي�ساهم يف زيادة تل�ث املدن الكربى 

الــذي  الهائل  املركبات  لعدد  نــظــرًا 

مدة  لزيادة  واأي�سًا  املدن  تتلقاه هذه 

املركبة يف  تك�ن فيها  التي  ال�ساعات 

حالة الت�سغيل .

التي  ال�سلبية  االآثــار  لهذه  ونظراً 

يفرزها االزدحام املروري فاإن هناك 

خيارات وبدائل و حل�ل كثرية ميكن 

امل�سكلة  هذه  لعلج  وتبنيها  تطبيقها 

فعال  ــام  ع نقل  نــظــام  اإيــجــاد  منها 

اعمالهم  واإىل  مــن  امل�اطنني  لنقل 

ــع املــ�ــســالــح االإداريــــة  ــ�زي واعــــادة ت

مــركــزه  تــكــ�ن  ال  بحيث  والــتــجــاريــة 

االأنظمة  ،واإدخــــال  واحـــد  مــكــان  يف 

مــعــامــلت  لتخلي�ش  ــة  ــي ــكــرون االإل

امل�اطنني واملقيمني حتى ال ي�سطرون 

املخت�سة   الدوائر  تلك  اإىل  للذهاب 

بديلة  طـــرق  واإيـــجـــاد  لتخلي�سها، 

عند  املرورية  احلركة  ت�زيع  الإعــادة 

او  املرورية  احلــ�ادث  ب�سبب  ت�ّقفها 

اال�سلحات على الطرق .

مثل كل الدول ح�ل العامل و ت�سهد 

مروريًا   ازدحامًا  م�سقط  العا�سمة  

الــــذروة ، وكــذلــك عند  يف �ــســاعــات 

اجلهات  اأوجــدت  وقد  امل�ساء،  بداية 

احلك�مية ذات العلقة بع�ش احلل�ل 

املـــذكـــ�رة لــلــتــعــامــل مـــع االزدحـــــام 

النقل  تــبــنــي  يف  ــعــة  وا�ــس املــــــروري 

ولكن  احلل�ل،  اأول�يات  �سمن  العام 

احلد  يف  كبري  دور  اأيــ�ــســًا  ــلأفــراد  ل

تغيري  خــلل  مــن  امل�سكلة  هــذه  مــن 

ن�ساهد  اأننا  حيث  ال�سل�كيات،  بع�ش 

مركباتهم  ي�ستقل�ن  اأ�سخا�سا  ي�ميًا 

ــات ذات  ـــد مــركــب مبــفــردهــم، وجن

�سعة 8 ركاب ي�ستقلها �سخ�ش واحد 

التن�سيق  يف  البع�ش  ا�ستطاعة  مــع 

مكان  يف  ي�سكن�ن  الذين  زملئه  مع 

ــ�ن يف جــهــة واحــــده  ــمــل ــع واحـــــد وي

للذهاب اإىل العمل معًا،اإن من ف�ائد 

النقل  تكلفة  تقليل  �سك  بــل  ذلــك 

ا�ستنزاف  مــن  واحلـــد  ــفــرد  ال عــلــى 

الطاقة  ، وتقليل التل�ث البيئي نتيجة 

النخفا�ش عدد املركبات التي تخلف 

م�سكلة  من  التقليل  وبالتايل  الع�ادم 

االزدحام املروري .
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املقدم/اأحمد بن عبداهلل احل�شرمي

االإدارة العامة للتقنية املعل�مات

أطروحة دكتوراه . .
 تكشف النقاب عن وجود عالقة 

بين الخط اليدوي والجنسية 

مكان  فروعها  مبختلف  اجلنائية  العلمية  االأدلـــة  حتتل 

اجلهات  عليها  تعتمد  حيث  اجلنائية  االإثباتات  يف  ال�شدارة 

يف  العدالة  مبداأ  وحتقيق  اخل�شوم  بن  الف�شل  يف  الق�شائية 

املجتمع، ومن ذلك املنطلق يربز دور واأهمية الدرا�شات والبحوث 

املادية  االآثــار  كافة  ا�شتثمار  اأجل  من  املجال  ذلك  يف  العلمية 

والو�شول بها اإىل اأدلة مادية  يعتد بها باالإ�شافة اإىل حت�شن 

عنا�شر اجلودة والدقة يف الدليل املادي . ومن تلك الدرا�شات ما 

قام به الباحث املقدم/اأحمد بن عبداهلل احل�شرمي يف جامعة 

حيث  اجلنائية  العلوم  جمــال  يف  املتحدة  باململكة  النكا�شري 

تناولت اأطروحته مو�شوع اخلوا�س اخلطية العامة يف الكتابة 

اليدوية العربية ومدى اإمكانية توظيفها يف خدمة القانون.
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اأوال: م�شكلة البحث

هـــل هنـــاك اختلفـــات اإقليميـــة 

ووطنية ج�هرية يف اخل�ا�ش اخلطية 

العامـــة يف الكتابـــة اليدوية العربية ؟ 

وما مـــدى اإمكانيـــة ت�ظيـــف الكتابة 

اليدوية يف حتديد جن�سية الكاتب؟

ثانيا: اأهمية البحث

تكمــن اأهمية هــذه الدرا�شة يف عدة 

جوانب ميكن اإيجازها فيما يلي:

تعترب هـــذه الدرا�سة هـــي االأوىل 

من ن�عها التـــي جُترى على اخل�ا�ش 

العربيـــة  اليدويـــة  للكتابـــة  العامـــة 

الختبار الفر�سية القائلة ب�ج�د تن�ع 

طبيعـــي يف الكتابة اليدوية بني الدول 

العربية.

تتميـــز هـــذه الدرا�ســـة باأنها من 

الدرا�ســـات العلميـــة التـــي متزج بني 

ال�اقع النظـــري والتطبيق العملي اإذ 

ميكـــن تطبيـــق نتائجهـــا يف املجاالت 

ذات العلقة من قبل اجلهات املعنية.

ميكن اال�ستفـــادة منها يف تقدمي 

التحقيـــق  جلهـــات  الفنـــي  الدعـــم 

املختلفة حيث اأنه ميكن اأن تزود تلك 

اجلهات مب�ؤ�سرات عن جن�سية كاتب 

امل�ستند م��س�ع الفح�ش.

ت�سريـــع  علـــى  تعمـــل  اأن  ميكـــن 

الفح��ـــش  يف  املتبعـــة  االإجـــراءات 

الفنية ذات العلقة. 

تقلي�ش ال�قـــت واجله�د املبذولة 

يف اإجراء الفح��سات الفنية.

ثالثا: اأهداف الدرا�شة

اإجـــراء حتقيق عملـــي للتاأكد من 

وج�د خ�ا�ش خطية عامة يف الكتابة 

اليدويـــة ميكن اأن تقـــ�د اإىل اإمكانية 

التعـــرف اأو التنبـــ�ؤ بجن�سيـــة الكاتب 

عن طريق جمع عينـــات من م�اطني 

الدول امل�ستهدفة.

درا�ســـة بع�ـــش الع�امـــل املختلفة 

التي ت�ؤثر على الكتابة اليدوية.

اإبراز وتدعيم دور الكتابة اليدوية 

يف االإثباتات اجلنائية كاإحدى االأدلة 

املادية القطعية.

قيا�ش التنـــ�ع الطبيعي يف اخلط 

اليـــدوي العربـــي مـــن حيـــث اأ�سكال 

احلـــروف الهجائية �ســـ�اء يف الدولة 

ال�احدة اأو بني الدول املختلفة.

معرفـــة مـــدى اإمكانيـــة ت�ظيـــف 

االختلفـــات اجل�هريـــة يف الكتابـــة 

اليدوية بني الدول خلدمة العدالة.

نظـــام  لعمـــل  معايـــري  و�ســـع 

للت�سنيف ميكن ا�ستخدامه لت�سنيف 

اخلـــط اليـــدوي يعمـــل علـــى ت�سريع 

اإجـــراءات الفح�ـــش الفنـــي وت�سييق 

دائرة البحث. 

معرفـــة املزايـــا اخلطيـــة العامة 

�سملتهـــا  التـــي  الـــدول  يف  ال�سائعـــة 

الدرا�سة.

مقارنـــة النتائج التي يتم الت��سل 

اإليهـــا مع النتائج التـــي متخ�ست عن 

يف  ال�سابقـــة  والبحـــ�ث  الدرا�ســـات 

الكتابة اليدوية للغـــات اأخرى بهدف 

التحقق من �سحة فر�سية الدرا�سة.

رابعا: اأ�شئلة البحث

الدرا�شــة  هــذه  يف  الباحــث  حــاول 

االإجابة على عدة اأ�شئلة منها: 

• يف 	 طبيعـــي  تنـــ�ٌع  هنـــاك  هـــل 

الكتابـــة اليدويـــة العربيـــة بـــني 

الـــدول العربية ، وما نطاق ذلك 

التن�ع؟

• هـــل ت�جد علقة بـــني اخل�ا�ش 	

اأو  والدولـــة  العامـــة  اخلطيـــة 

اإليهـــا  ينتمـــي  التـــي  املنطقـــة 

الكاتب؟

• ما هـــي االع�امل التـــي اأدت اإىل 	

وجـــ�د اختلفـــات يف اخل�ا�ـــش 

الـــدول  بـــني  العامـــة  اخلطيـــة 

العربية ؟

• التحاليـــل 	 تطبيـــق  ميكـــن  هـــل 

اأهميـــة  لتحديـــد  االإح�سائيـــة 

االإختلفات يف اخل�ا�ش اخلطية 

العامة بني عينات الدرا�سة؟

• تلـــك 	 ت�ظيـــف  ميكـــن  هـــل 

العدالـــة  ل�سالـــح  االختلفـــات 

اجلنائية؟

• هل ميكـــن و�سع نظام ميكن من 	

التنبـــ�ؤ بجن�سيـــة الكاتب  خلله 

اأو البلـــد الذي تعلـــم فيه الكتابة 

اليدوية؟

71فرباير2014م - العدد 137



رسالة  دكتوراه

خام�شا: عر�س نتائج الدرا�شة

عــدة  اإىل  الدرا�شــة  هــذه  تو�شلــت 

يف  اإيجازهــا  ميكــن  مهمــة  نتائــج 

النقاط التالية:

• مـــن خلل الفح��ـــش والتحاليل 	

للعينـــات التـــي مت جمعهـــا مـــن 

الـــدول التـــي �سملتهـــا الدرا�سة 

وت�ن�ـــش  واالأردن  عمـــان  وهـــي 

واملغـــرب تبني وج�د تنـــ�ع كبري 

ملحـــ�ظ يف اخل�ا�ـــش  وب�ســـكل 

اخلطية العامـــة �س�اء يف الدولة 

ال�احدة اأو بني الدول االأربع.

• نظرًا لطبيعة احلروف الهجائية 	

العربيـــة واختلف طرق كتابتها 

وتعـــدد اأ�سكالها وفقـــًا مل�ا�سعها 

يف الكلمـــة �ســـ�اء كانت يف بداية 

الكلمـــة اأو و�سطهـــا اأو نهايتها اأو 

كاأحـــرف منف�سلـــة، فقـــد تبني 

مـــن خلل النتائج اأن االختلف 

بـــني االأ�سخا�ش مـــن حيث تعدد 

اأ�سكالهـــا يـــزداد مـــع احلـــروف 

معقـــدة الركيب ويقـــل مع تلك 

االأقل تعقيدًا.

• حجـــم 	 اأن  النتائـــج  اأظهـــرت 

االختـــلف اأو التباين يف الكتابة 

الـــدول  بـــني  العربيـــة  اليدويـــة 

ال�اقعـــة يف اأقاليم خمتلفة اأكرث 

منها من تلـــك ال�اقعة يف نظاق 

اأو اإقليـــــــــم جغرايف واحد، فعلى 

�سبــــيـــل املثـــال االختـــلف بني 

عمـــان واملغـــرب اأكـــرث منـــه بني 

عمان واالأردن.

• عامـــة 	 خطيـــة  خ�ا�ـــش  وجـــ�د 

�سائعـــة يف بع�ـــش الـــدول التـــي 

�سملتها الدرا�سة ونادرة ال�ج�د 

يف الدول االأخرى.

• اأثبتـــت التحاليـــل واالختبـــارات 	

االإح�سائيـــة امل�ستخدمة يف هذه 

الدرا�سة اأن االختلفات التي مت 

ر�سدهـــا بـــني دول الدرا�سة هي 

اإختلفات ج�هرية.

• ل الباحـــث با�ستخدام اأحد 	 ت��سّ

اإىل  االإح�سائيـــة  االختبـــارات 

اإيجـــاد نظام لت�سنيف اخل�ا�ش 

اخلطية العامة ميكن من خلله 

اأو  باملـــكان  التنبـــ�ؤ  اأو  التعـــرف 

الدولة التـــي تعلم فيهـــا الكاتب 

اخلط اليدوي.

• ميكن اأن تعزى بع�ش االختلفات 	

يف اخل�ا�ش اخلطية العامة بني 

خطـــ�ط االأ�سخا�ـــش يف الـــدول 

امل�سم�لـــة بالدرا�ســـة اإىل تعـــدد  

طـــرق التدري�ش يف تلك الدول اأو 

اإىل ع�امل تاريخية اأو ثقافية.

• هنـــاك تنـــ�ع كبري بـــني خط�ط 	

االأ�سخا�ـــش يف منطقـــة املغـــرب 

خطـــ�ط  مـــع  مقارنـــة  العربـــي 

االأ�سخا�ش يف امل�سرق العربي.

• يت�سح مـــن خلل النتائـــج التي 	

ت��سلت اإليهـــا الدرا�سة اأن اأوجه 

الت�سابـــه يف خطـــ�ط االأ�سخا�ش 

يف الـــدول االأربـــع حتتـــل حيـــزًا 

كبريًا مقارنة باالختلف وذلك 

طبيعـــي ومت�قـــع ب�سبـــب وحـــدة 

املناهج الكتابية امل�ستخدمة.

• تكمن اأهمية وقيمة هذه الدرا�سة 	

يف اأنهـــا قابلة للتطبيق يف جمال 

يف  �سيمـــا  ال  اجلنائـــي  العمـــل 

احلاالت التي يك�ن فيها امل�ستند 

يت�سمـــن  الفح�ـــش  م��ســـ�ع 

خط�طًا يدوية الأ�سخا�ش من اأي 

من الدول االأربع.

• وجـــ�د 	 اإىل  الدرا�ســـة  ت��سلـــت 

علقـــة بـــني املنطقـــة اأو الدولة 

وبـــني الكتابـــة اليدويـــة، االأمـــر 

الذي يع�ســـد الفر�سيـــة القائلة 

الكاتب  التنب�ؤ بجن�سية  باإمكانية 

من خلل خطه اليدوي.

�شاد�شا: اخلل�شة والتو�شيات 

بع�ـــش  اإىل  الباحـــث  خل�ـــش 

الت��سيـــات التـــي ميكـــن اال�ستفـــادة 

منها الإجراء درا�سات اأو بح�ث علمية 

م�ستقبلية يف  ذات املجال ومنها:

• مبا اأن الدرا�سة �سملت اأربع دول 	

عربية فقط وهي عمان واالأردن 

اللتـــان متثـــل منطقـــة امل�ســـرق 

العربـــي وت�ن�ش واملغـــرب اللتان 

متثـــلن منطقة املغـــرب العربي 

فاإنه ميكـــن عمل درا�ســـة ت�سمل 

بقية الدول العربية تعطي نتائج 

اأف�ســـل وت�سيـــق دائـــرة البحث 

ب�سكل اأكرب.

• رّكزت هذه الدرا�سة على فح�ش 	

ع�ســـرة حـــروف وكلمـــة واحـــدة 

فقـــط ومل تتطـــرق اإىل احلروف 

وعليـــه  االأخـــرى،  الهجائيـــــــــة 

اأن  ميكن للدرا�ســـات امل�ستقبلية 

 : باقـــي احلـــروف  اإىل  تتطـــرق 
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وبالتـــايل ميـــكن اأن تعطي نتائج 

اأدق واأ�سمل.

• نظـــرًا لطبيعـــة الكتابـــة العربية 	

كـــ�ن حروفهـــا تت�ســـل ببع�سها 

البع�ش من اأجل تك�ين الكلمات 

بحـــ�ث  اإجـــراء  ميكـــن  فاإنـــه 

ودرا�سات علـــى الطرق املختلفة 

املتبعة من قبـــل االأفراد يف ربط 

احلروف ببع�سهـــا اأثناء الكتابة 

وذلك لك�سف ال�ستار عن خ�ا�ش 

خطيـــة عامـــة اأخـــرى قـــد تك�ن 

ذات قيمة يف حتديد اجلن�سية .

• بتعـــدد 	 العربيـــة  اللغـــة  متتـــاز 

حروفها املنق�طة واختلف عدد 

وم�ا�سع التنقيـــط ومن ثَّم فاإنه 

ميكن اإفراد بح�ث ُتعنى بدرا�سة 

التنقيط وخ�ا�ســـه العامة نظرًا 

يف  االأ�سخــــــا�ـــش  الختــــــــــلف 

اأ�ساليـــب التنقيط ومن ّثم الدور 

الـــذي ميكـــن اأن يلعبـــه يف ربط 

الكتابة بالدولـــة اأو املنطقة التي 

تعلم فيها الكاتب. 

• هنـــاك جمـــاالت كثـــرية جديرة 	

بالبحـــث ميكن اأن تعطـــي نتائج 

قيمـــة ي�ستفـــاد منهـــا يف ت�سييق 

دائرة البحـــث كدرا�سة الع�امل 

امل�ؤثـــرة علـــى الكتابـــة اليدويـــة 

مثل عامل اجلن�ش وعامل ال�سن 

وغريهما من الع�امل.

حزام األمان
يقيك من االإ�شابة

Seatbelt
protects you
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جهد وعطاء . .
لل�حد من الح�وادث . .

الوكيل/اأحمد بن �شعيد الراجحي

االإدارة العامة للمرور

يل  �سديق  وبــني  بيني  ــ�اٌر  ح دار 

اأجهزة �سبط  �ساألني من خلله عن 

حديث  بــاتــت  اأنــهــا  وكــيــف  ال�سرعة 

الطريق  قبل م�ستخدمي  ال�ساعة من 

تلك  قـــّدمـــت  هـــل  ـــل:  ـــائ ق واأردف 

احلــ�ادث  من  للحد  حل�اًل  االأجــهــزة 

من  اأبعد  اإىل  به  فذهبُت  املــروريــة، 

التي  له ملًيا اجله�د  واأو�سحت  ذلك 

ال�سلطانّية  ُعــمــان  �ــســرطــة  تبذلها 

تلك  اأن  وكــيــف  مــتــ�ــســارعــة  بـــ�تـــريٍة 

وانخف�ست  ــمــارهــا  ِث اآثــــر  اجلــهــ�د 

والــ�َفــَيــات،  احلــــ�ادث،  مــن خللها 

واالإ�سابات، ومن هذه اجله�د:

مــعــهــد الـــ�ـــشـــالمـــة املـــــروريـــــة.. 

والتدريب  التاأهيل  جمــال  يف  نافذٌة 

ال�سلمة  معهٌد متخ�س�ش يف جمال 

ثمانية  افتتاحه  على  م�سى  املرورية 

اأع�ام قّدم الكثري من العطـاء، ونفذ 

ال�سرطة  لرجال  الدورات  من  الكثري 

مل�ستخدمي  وكــان  ت�سكيلته،  بكافة 

ــر، كما  ـــ ـــ الــطــريــق الــنــ�ــســيــب االأكــب

حما�سرات  و  مــ�ؤمتــرات،  ا�ست�ساف 

وور�ش عمل عديدة على مدار العام .

رقابة  ال�شرعة..  �شبط  اأجــهــزة 

و�ــســبــط لــقــد غــّطــت �ــســرطــة عمان 

ُطرق  الثمانينيات  منذ  ال�سلطانية 

ال�سرعة  �سبط  بــاأجــهــزة  ال�سلطنة 

مــن اأجــل جعل الــطــرق اأكــرث اأمــاًنــا، 

عن  ناهيك  املركبات  لكرثة  ونــظــًرا 

عدد احلا�سلني على رخ�ش ال�سياقة 

جديدة  �سبط  اأجــهــزة  ا�ــســتــرياد  مت 

ي�س�ق�ن  الــذيــن  املخالفني  ل�سبط 

لل�سرعات  االكــراث  دون  مركباتهم 

ــن اأفــ�ــســل  املـــحـــددة، وهـــي تــعــتــرب م

والتقنية  الــدقــة  حيث  مــن  االأجــهــزة 

وكّلما  بــهــا،  حتــظــى  الــتــي  ال�ساملة 

للطريق  مــ�ــســتــخــدم  عــنــهــا  حــدثــنــي 

اأو�سحت له مدى فعالية تلك االأجهزة 
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اإيجابية  نتائج  اأظــهــرت  اأنها  وكيف 

اأن  كما  الزائدة،  ال�سرعة  من  للحد 

ال  وبالكاد  جًدا  �سئيل  خطئها  ن�سبة 

يذكر فاجلهاز يبعث م�جات ال�سلكية 

املركبة  اأي  الهدف  ب�ا�سطة  تنعك�ش 

واإن  حتى  عليها  فيتعرف  امل�سرعة 

كان الطريق لتك�ن من اأربع م�سارات 

نظًرا  الذكّية  باالأجهزة  ت��سف  فهي 

لدقتها .

حمــــطــــات الـــفـــحـــ�ـــض الـــفـــنـــي.. 

ملركبات اأكرث اأمًنا ان�سئت العديد من 

تنظيم  الفني،من  الفح�ش  حمطات 

وق�ف املركبات التي تخ�سع للفح�ش 

الدوري وتلك التي تعر�ست حل�ادث 

ــقــ�م �ــســرطــة عمان  مـــروريـــة كــمــا ت

خدمة  لن�سر  بالتجهيز  ال�سلطانية 

اأو�سع  نطاق  على  الفح�ش  حمطات 

امل�ستقبل  يف  ال�سلطنة  حمافظات  يف 

القريب، راحًة للم�اطن واملقيم، ومن 

ت�سب�ا  التي  التطّلعات  حتقيق  اأجــل 

اإليها القيادة العامة لل�سرطة وترجمة 

تقدم  ملم��ش  واقع  اإىل  اجله�د  تلك 

فيه اأف�سل واأرقى اخلدمات .

مدينة   .. املــــروريــــة  ــمــدر�ــشــة  الـــ

�سحيح  مــــروري  لــ�ــســلــ�ك  متكاملة 

وهم  طالـما  خا�سة  مكانة  للأطفال 

اأكبادنا، وعليه قّدمت �سرطة  فلذات 

مدر�سة  للطفل  ال�سلطانية  ُعــمــان 

خا�سة له حيث تعترب �سرًحا تعليمًيا 

الـمرورية  ُتغر�ش من خللها الثقافة 

اأنها حتت�ي على مدينة متكاملة  كما 

وتقاطعات  �ــســ�ارع  بــهــا  اخلــدمــات 

ودوارات ومباٍن خدمّية يتعلم الطفل 

ال�سحيحة  املرورية  العلمات  فيها 

على اأر�ش ال�اقع.

اإجـــــــــراءات احلـــــــوادث املـــروريـــة 

الب�شيطة .. نظاٌم قّل�ش االختناقات 

الطرقّية حّقق هذا االإجراءات الكثري 

وقّل�ش  ال�سري  حركة  ان�سيابية  من 

واأ�سبح  الـمرورية،  االختناقات  ن�سبة 

�سائق املركبة ينهي اإجراءات احلادث 

ـــــروري الــبــ�ــســيــط وفـــق ا�ــســتــمــارة  امل

ال�سلطانية  ُعــمــان  �سرطة  اأعــدتــهــا 

ل�س�ق  العامة  الهيئة  مــع  بالتعاون 

رّحب  وقــد  التاأمني،  و�سركات  املــال 

وما  االإجراء  ل�سه�لة  الكثري نظًرا  به 

بعده، كما اأن التقييم جاٍر ليت�افق مع 

وقدمت  والــزمــان،  ال�قت  متطلبات 

الــ�ــســلــطــانــيــة حملة  ُعـــمـــان  �ــســرطــة 

واأهــم  بالنظام  للتعريف  اإعــلمــّيــة 

املختلفة  االأعلم  و�سائل  ف�ائده عرب 

املرئية وامل�سم�عة .

املــــوقــــع االإلـــــكـــــرتوين لـــــــالإدارة 

امل�ساهد  واجــهــة  لــلــمــرور..  الــعــامــة 

الفعلّية  االنــطــلقــة  كــانــت  ــا  تــ�عــ�ًي

www.«للمرور العامة  »االإدارة  مل�قع 

2010م  ي�لي�   1 يف   »traffic.gov.om

واجهة  لي�سبح  ُمتقن  تخطيط  بعد 

االأق�سام  مــن  العديد  على  ا�ستملت 

ووجهة  املــروريــة  بالت�عية  املعنّية 

ال�سلطنة  يف  ت�ع�ًيا  االأوىل  امل�ساهد 

دقة  اأكـــرث  تفا�سيل  على  للح�س�ل 

خلل  امل�قع  ور�سد  وم�سداقّيــــة، 

ملي�ن  )�ستة  من  اأكــرث   2013 العام 

م�ساهدة( .

ــه مــن  ــلت ــي ــث �ــــســــارك املــــ�قــــع م

مــ�اقــع  عــرب  التفاعلية  املــ�ؤ�ــســ�ــســات 

الت�ا�سل االجتماعي، وتدور الفكــــرة 

ح�ل ت��سيل الـمعل�مة لكافة ال�سرائح 

امل�ستخدمة لتلك امل�اقع، كما �سهدت 

تلك امل�اقع ارتفــــــاعًا ملح�ظًا لن�سبة 

ما  العمرّية  الفئة  وخا�ســـــة  املهتمني 

بني )18-34( �سنة .

الر�سائل   .. االتــ�ــشــاالت  �شبكة 

�ساهمت  الدرد�سة  وبرامج  الن�سّية 

الر�سائل  ت��سيل  املبذولة يف  اجله�د 

من  املجتمع  �سرائح  لكافة  الت�ع�ية 

ت�ع�ية  ن�سّية  ر�سائل  اإر�سال  خلل 

عــرب مــ�زعــي خدمة االتــ�ــســاالت يف 

العام  هــذا  خــلل  مت  فقد  ال�سلطنة 

م�ستخدم  ملي�ين  من  الأكرث  االإر�سال 

وقد ا�ستخدمت االإدارة العامة للمرور 

طــريــقــة الــبــث يف خــريــف �ــســللــة 

من  القادمني  الر�سائل  ت�سمل  بحيث 

والعك�ش  �سللة  ـ  ــزوى  ن االجتــاهــني 

لتبث لهم ن�سائح ت�ع�ية عرب خدمة 

على  تقت�سر  ومل  الن�سّية،  الر�سائل 

لربامج  امتدت  بل  الن�سّية  الر�سائل 

الدرد�سة وا�ستخدمت االإدارة العامة 

للمرور ت�ساميم فنّية مقّي�سة مت بثها 

القت  وقــد  املجتمع،  �سرائح  لكافة 

االأوىل  وكانت  ا�ستح�ساًنا  الفكـــــرة 

من ن�عها �سمن امل�ؤ�س�سات العامة .

متكاملة  مــنــظــ�مــة  خـــال�ـــشـــة: 

واآخــــر هدفها  بــني حـــنٍي  نــ�ــســهــدهــا 

التقليل من احل�ادث املرورية و �سببها 

وعدم  العالية  ال�سرعة  ه�  الرئي�ش 

اإجمااًل  املــروريــة  بالق�اعد  االلــتــزام 

املنجزات  من  والكثري  الكثري  هناك 

ُعمان  �سرطة  بذلتها  التي  واجله�د 

الــ�ــســلمــة  الــ�ــســلــطــانــيــة يف جمــــال 

يف  ويط�لُ  يط�ل  واحلديث  املرورية، 

التي  الدفعات  اأحتدث عن  مقايل مل 

للمراقبة  الدوريات  من  تد�سينها  مت 

يت�سنى بي احلديث عن  املرورية ومل 

الدفعة االأوىل من تد�سني الدراجات 

الــنــاريــة، وغــريهــا مــن اجلــهــ�د التي 

الغاية  اإىل  لل��س�ل  ال�سلطنة  تبذلها 

املن�س�دة.

ـــة..  ـــرورّي خـــتـــاًمـــا: الــ�ــســلمــة امل

اإنها  بل  اجلميع  ين�سده  جميٌل  معنى 

مليئة  ا يف حياة  ُملحًّ اأ�سبحت مطلًبا 

تك�ن  اأن  تعاىل  اهلل  اأدع�  باملفاجاآت 

الرفيق  هي  الطريق  على  ال�سلمة 

خماطر  يجنبكم  واأن  لكم،  الــدائــم 

الطريق.. اأ�ست�دعكم اهلل.
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شكر وتقدير

تاريخ الر�شالة املر�شل اإلية اجلهة املر�شلة مو�شوع الر�شالة الرقم

2013/3/12م

معايل الفريق املفت�ش العام ل�سرطة 

واجلمارك

رئي�ش جمل�ش اإدارة م�ؤ�س�سة عمان 

لل�سحافة والن�سر واالإعلن

ال�سكر على اجله�د املبذولة يف احتفالية عمان لل�سحافة 

والن�سر يف مرور اأربعني عامًا على تاأ�سي�ش جريدة عمان

1

2013/5/5م

معايل الفريق املفت�ش العام ل�سرطة 

واجلمارك

�سركة انكا و�سركائهم بكتل وبه�ان 

الهند�سية

ال�سكر والتقدير على تعاون �سرطة عمان ال�سلطانية 

يف مكافحة ال�سغب عند اإدارة جتمع العمال االأجانب 

االآ�سي�يني

2

2013/5/13م

معايل الفريق املفت�ش العام ل�سرطة 

واجلمارك

�سركة اأوك�سيدنتال عمان انكري�ريتد

ال�سكر على اإنقاذ م�ظفي ال�سركة عند احتجازهم يف 

اأحد االأودية

3

2013/6/30م

معايل الفريق املفت�ش العام ل�سرطة 

واجلمارك

ال�سركة العمانية الإدارة املطارات

ال�سكر والتقدير على االإ�سناد واملتابعة يف حادثة البلغ 

الكاذب على منت رحلة الطريان العماين 823 بتاريخ 

20ماي� وحادثة اإ�سراب م�ظفي الطريان العماين

4

2013/9/4م

معايل الفريق املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك

وزير الدولة وحمافظة ظفار

ال�سكر والتقدير على اجله�د التي بذلتها ال�سرطة يف 

مهرجان خريف �سللة ال�سياحي 2013م

5

2013/10/11م

معايل الفريق املفت�ش العام ل�سرطة 

واجلمارك

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين ال�سكر على اجله�د يف اإجناح �سباق ظفار ال�سن�ي 6

2013/11/14م املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك رئي�ش اأركان ق�ات ال�سلطان امل�سلحة

ال�سكر على امل�ساركة يف ندوة اإدارة االأزمات ال�طنية يف 

�سلطنة عمان

7

2013/11/19م

معايل الفريق املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك

رئي�ش اأركان ق�ات ال�سلطان امل�سلحة

ال�سكر على اجله�د املبذولة يف اإجناح العر�ش الع�سكري 

مبنا�سبة العيد ال�طني الثالث واالأربعني املجيد

8

2013/11/20م

معايل الفريق

املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك

ال�سيد هيثم بن طارق اآل �سعيد رئي�ش 

اللجنة العليا للحتفاالت بالعيد 

ال�طني

ال�سكر على التغطية االأمنية جلميع احتفاالت العيد 

ال�طني43
9

2013/5/22م

م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك للعمليات

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية  

- االأمانة العامة

ال�سكر على امل�ساركة يف االجتماع 22مل�س�ؤيل حر�ش حدود 

خفر ال�س�احل بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 

الذي عقد يف م�سقط   5-8ماي�2013م

10

رسائل الشكر التي تلقتها شرطة ُعمان السلطانية في عام 2013م
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2013/5/30م

م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك للعمليات

البحرية ال�سلطانية العمانية

ال�سكر على الدعم الذي قدمة طريان ال�سرطة للتمرين 

البحري ال�سن�ي خنجر حاد 2013/18 والذي مت تنفيذه 

يف بحريات ال�اليات املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة 

وجمه�رية فرن�سا

11

2013/5/30م

م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة 

واجلمارك للعمليات

قائد البحرية ال�سلطانية العمانية

ال�سكر على اإ�سناد تفتي�ش الكفاءة العملياتية لقاعدة 

م�سندم البحرية

12

2013/4/10م االإدارة العامة لطريان ال�سرطة ال�سفارة الربيطانية ب�سلطنة عمان

ال�سكر والتقدير ح�ل االإ�سناد لل�سفارة الربيطانية يف 

ال�سلطنة عند زيارة ال�سم� امللكي)اأمري ويلز ودوقة 

ك�رن�ول(

13

2013/5/13م قيادة حمافظة جن�ب ال�سرقية وزارة ال�سياحة

ال�سكر والتقدير على امل�ساركة الفعالة يف اإجناح فعاليات 

اأ�سب�ع ال�عي ال�سياحي الثالث )ال ترك اأثر(
14

2013/6/5م

االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات 

اجلنائية

بنك م�سقط

ال�سكر على اجله�د التي كانت يف ق�سية االحتيال 

للبطاقات م�سبقة الدفع التابعة للبنك.
15

2013/7/7م االإدارة العامة للعمليات ال�سفارة االإيرانية

ال�سكر على ت�فري االأمن ل�سفارة االإيرانية عند اإقامة 

الدورة احلادية ع�سر النتخابات رئا�سة اجلمه�رية 

االإ�سلمية

16

2013/7/29م االإدارة العامة للج�ازات واالإقامة ال�كالة الت�ن�سية للتعاون الفني ال�سكر على التعاون امللم��ش بني البلدين ال�سلطنة وت�ن�ش 17

2013/10/1م �سرطة خفر ال�س�احل ال�سفارة الربيطانية

ال�سكر على امل�ساعدة لليخت ال�سياحي الربيطاين وقطر 

اإىل بندر الرو�سة اأثناء تعطله
18

2013/11/4م االإدارة العامة للمرور قائد قاعدة م�سنعة اجل�ية

ال�سكر على التعاون يف ندوة ال�سلمة املرورية التي عقدت 

بالقاعدة بتاريخ 2013/10/16م
19

2013/12/25م قيادة �سرطة حمافظة الباطنة

رئي�ش غرفة وجتارة و�سناعة عمان 

مبحافظتي �سمال وجن�ب الباطنة

ال�سكر والتقدير يف اإجناح اأهداف الغرفة املتمثلة يف 

تنفيذ العديد من الفعاليات خلل الفرة 2011-2013م
20
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رياضة

ُتـــ�ج  2013/12/23م  بتاريـــخ 

فريق املهـــام اخلا�سة بطًل ملهرجان 

ال�سرطـــة الريا�ســـي ال�سنـــ�ي 2013 

الق�ى  الألعـــاب  والثلثـــني  ال�ساد�ـــش 

با�ستـــاد ال�سرطـــة الريا�ســـي حتـــت 

رعاية معايل الفريق ح�سن بن حم�سن 

لل�سرطـــة  العـــام  املفت�ـــش  ال�سريقـــي 

واجلمارك، وذلـــك بح�س�ر والفريق 

الركن/اأحمـــد بـــن حـــارث النبهاين 

المهـــــام الخاصــــــــــة . .
تفوز بدرع البطولة في المهرجان السنوي أللعاب القوى

رئي�ش اأركان ق�ات ال�سلطان امل�سلحة 

واللـــ�اء الركن/�سامل بن م�سلم قطن 

اآمـــر كليـــة الدفـــاع ال�طنـــي وقـــادة 

ال�سلطانية  و�سبـــاط �سرطـــة عمـــان 

واالأجهزة االأمنية وروؤ�ساء االحتادات 

الريا�سية وجاء تت�يج املهام اخلا�سة 

بهـــذا اللقـــب بعدما متكـــن من جمع 

256 نقطة علـــى امل�ست�ى العام وجاء 

يف املركـــز الثـــاين فريـــق اأكادمييـــة 

ال�سلطـــان قاب��ـــش لعلـــ�م ال�سرطـــة 

بعدما جمع 111 نقطة والثالث فريق 

االإدارة العامة للمرور الذي جمع 102 

نقطـــة، وعلى م�ستـــ�ى الفتيـــات نال 

فريـــق املهام اخلا�ســـة كاأ�ش البط�لة 

بعدما جمع 150 نقطة.

كما �سلـــم معاليه ك�ؤو�ـــش التف�ق 

وهـــي كاأ�ـــش ماراثـــ�ن رجـــال لعادل 

الكا�سبـــي من املهـــام اخلا�سة وكاأ�ش 

ماراثـــ�ن الفتيات ملـــرمي ال�سبلية من 

املهـــام اخلا�سة وكاأ�ـــش 4×100 مر 

رجال للمهام اخلا�سة وكاأ�ش 4×100 

مر فتيات للمهام اخلا�سة و4×400 

مر رجـــال للمهـــام اخلا�ســـة، و�سد 

احلبل للمهام اخلا�سة وفرق ماراث�ن 

وفـــرق  اخلا�ســـة،  للمهـــام  الرجـــال 

املاراثـــ�ن للفتيـــات للمهـــام اخلا�سة 

وكاأ�ـــش اأف�سل ريا�سي عادل بن �سامل 

الكا�سبي من املهام اخلا�سة، واأف�سل 

ريا�سية خال�سة بنت �سامل اجلابرية 

من املهام اخلا�سة.كمـــا �سّلم ك�ؤو�ش 

فرباير2014م - العدد 137 78



   

اأف�سل املدربني اإبراهيم ال�سعدي من 

املهـــام اخلا�سة وعمـــاد الرحبي من 

اأكادمييـــــــة ال�سلطـــان قاب��ـــش لعل�م 

ال�سرطة واأحمـــد املعمري من االإدارة 

العامة للمرور.

وقـــد �ســـارك يف تت�يـــج الفائزين 

والفائـــزات باملراكـــز االأوىل الفريـــق 

الركن/احمـــد بـــن حـــارث النبهاين 

رئي�ش اأركان ق�ات ال�سلطان امل�سلحة 

والل�اء الركـــن �سامل بن م�سلم  قطن 

اآمر كليـــة الدفــــاع ال�طنـــي و الل�اء  

حمـــــمد احلارثـــي  بـــن  �سليمـــان 

م�ساعـــد املفت�ـــش العـــام لل�ســــــــرطة 

واجلمـــارك لل�س�ؤون االإدارية واملالية، 

امل�سابقــــــــة  هـــذه  �ســـارك يف  حيـــث 

774 م�ســـاركا وم�ساركـــة من خمتلف 

ت�سكيـــلت �سرطة عمـــان ال�سلطانية 

منهم 111 مت�سابقة.

تكرمي الريا�شين القدامى....

كما مت تكرمي عدد من الريا�سيني 

القدامـــى الذين �ساهمـــ�ا يف اإجناح 

العديد من املنا�سط الريا�سية خلل 

ال�سن�ات املا�سية حيـــث نال التكرمي 

املقـــدم متقاعد/حممد بـــن �سليمان 

الكازروين من املهام اخلا�سة واملقدم 

متقاعد/را�سد بن خلفان الف�ري من 

قيادة حمافظـــة م�سقط وامللزم اأول 

متقاعد/حم�د بـــن �سامل العل�ي من 

قيـــادة خفـــر ال�س�احـــل وال�كيل اول 

متقاعد/�سامل بن را�سد الفزاري من 

اأمن املطارات وال�كيل اول متقاعد/

�سعيـــد بـــن علـــي ال�سحي مـــن احتاد 

ال�سرطة الريا�سي وال�كيل متقاعد/

عامر بـــن حميد الط�قي مـــن املهام 

اخلا�ســـة ونائـــب العريـــف متقاعد/

اإ�سحاق بن ي��سف احلارثي من قيادة 

حمافظـــة م�سقـــط وال�سابـــط مدين 

متقاعد/حافظ بن عبداهلل املكت�مي 

من االإدارة العامة للمرور.

79فرباير2014م - العدد 137



عادل بن سالم الكاسبي يفوز 
بسباق ماراثون الرجال السنوي للشرطة

للرجال  ال�شلطانية  عمان  �شرطة  ماراثون  الريا�شي  ال�شرطة  احتاد  نّظم  2013/11/30م  بتاريخ 

والفتيات، وذلك �شمن ت�شفيات مهرجان ال�شرطة الألعاب القوى لهذا العام. 

متكن  وقد  ال�سج�ن،  عام  مدير  اخلنب�سي  خليفة  بن  العميد/حميد  العامرات،  والية  يف  اأقيم  الذي  املاراث�ن،  رعى 

املت�سابق عادل بن �سامل الكا�سبي من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة من حتقيق املركز االأول بزمن وقدره )42،00( دقيقة 

يف �سباق ماراث�ن �سرطة عمان ال�سلطانية ال�سن�ي للرجال، واأحرز املت�سابق اأمين ين �سعيد اجله�ري من قيادة �سرطة 

خفر ال�س�احل املركز الثاين بعد اأن اأنهى ال�سباق بزمن وقدره )43،00( دقيقة، ويف املركز الثالث حل املت�سابق اإ�سماعيل 

بن را�سد العرميي من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بزمن وقدره )43،10( دقيقة. 

ويف �سباق ماراث�ن �سرطة عمان ال�سلطانية للفتيات حققت املت�سابقة مرمي بنت �سامل ال�سبلية من قيادة �سرطة املهام 

اخلا�سة املركز االأول بعد اأن اأنهت ال�سباق يف زمن وقدره )24،30( دقيقة، وحلت املت�سابقة مروى بنت �سعيد الرحبية من 

اإدارة م��سيقى ال�سرطة يف املركز الثاين بزمن وقدره )25،30( دقيقة، فيما ح�سلت املت�سابقة �سهام بنت مرزوق الهدابية 

من قيادة �سرطة حمافظة م�سقط على املركز الثالث بزمن وقدره )27،00( دقيقة. 

وبلغت م�سافة ال�سباق )12( كلم للرجال و)5( للفتيات و�سارك فيه )480( مت�سابق من بينهم )60( مت�سابقة من 

خمتلف ت�سكيلت �سرطة عمان ال�سلطانية 

ح�سر ال�سباق العقيد/عبدامللك بن غ�سان املزروعي رئي�ش احتاد ال�سرطة الريا�سي وعدد من �سباط ال�سرطة.
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بتاريخ 2013/11/19م حقق فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة للمرة الثالثة على الت�ايل لقب بط�لة �سرطة عمان 

ال�سلطانية للكرة الطائرة لهذا العام، التي نظمها احتاد ال�سرطة الريا�سي مب�ساركة )24( فريقًا مُتثل خمتلف ت�سكيلت 

اأ�س�اط مقابل �س�ط واحد، يف املباراة النهائية التي جمعت  ال�سرطة، بعد ف�زه على فريق وحدة �سرطة اخليالة بثلثة 

بينهما بال�سالة الريا�سية مبجمع ال�سلطان قاب��ش الريا�سي بب��سر.

الف�ز يف  املهام اخلا�سة من حتقيق  �سرطة  قيادة  فريق  الفريقني حيث متكن  بني  ق�يًا  تناف�سًا  املباراة  �سهدت  وقد 

ال�س�طني االأول والثاين بنتيجة )17/25( و)12/25(، وا�ستطاع فريق وحدة �سرطة اخليالة من الف�ز يف ال�س�ط الثالث 

بنتيجة )20/25(، ومتكن فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة من ح�سم املباراة بف�زه يف ال�س�ط الرابع بنتيجة )19/25(.

قيادة  فريق  على  تغلبه  بعد  البط�لة  يف  الثالث  املركز  احتل  قد  ال�سرقية  �سمال  حمافظة  �سرطة  قيادة  فريق  وكان 

�سرطة من�ساآت النفط والغاز بثلثة اأ�س�اط مقابل �س�طني يف املباراة التي �سبقت النهائي، وقد جاءت املباراة متكافئة بني 

الفريقني، حيث فاز فريق قيادة �سرطة من�ساآت النفط والغاز يف ال�س�ط االأول بنتيجة )19/25(، ليع�د بعدها فريق قيادة 

�سرطة حمافظة �سمال ال�سرقية للف�ز يف ال�س�طني الثاين والثالث بنتيجة )17/25( و)19/25(، وانتهى ال�س�ط الرابع 

مل�سلحة فريق قيادة �سرطة من�ساآت النفط والغاز بنتيجة )25/27(، ويف ال�س�ط احلا�سم فاز فريق قيادة �سرطة حمافظة 

�سمال ال�سرقية بنتيجة )10/15(.

بت�زيع  ال�سلطانية  ال�س�احل ب�سرطة عمان  الزدجايل قائد �سرطة خفر  العميد/بدر بن خلفان  املباراة قام  انتهاء  بعد 

امليداليات واجل�ائز على الفرق الفائزة ، حيث بداأ مب�سافحة حكام البط�لة ثم �سلم اأفراد فريق قيادة �سرطة �سمال الباطنة 

احلا�سل على املركز الثالث امليداليات الربونزية، و�سلم العبي وحدة �سرطة اخليالة احلائز على املركز الثاين امليداليات 

الف�سية، فيما �سلم امليداليات الذهبية وكاأ�ش البط�لة لفريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة احلائز على املركز االأول .

للمرة الثالثة على التوالي .. 
فريق قيادة شرطة المهام الخاصة يتوج بلقب بطولة

شرطة عمان السلطانية للكرة الطائرة 
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) السويكة (  التبغ غير المدخن

املقدمة

ال�سمـــــة  عن  احلديث  كرث  لقد 

وغريها  االأف�سل  اأو  ال�ســــ�يـــكــــة  اأو 

للتبغ  غري  ــدارجــة  ال االأ�ــســمــاء  مــن 

العينات  من  العديد  وهناك  املدخن 

ملكافحة  العامة  االدارة  اإىل  ت�سل 

ملعرفة  اجلنائي  واملخترب  املخدرات 

ماهيتها وارتباطها باملخدرات نظرًا 

ال�ستباههم يف حمت�ياتها الكيميائية 

مــ�اد  بــاأنــهــا  مايعتقد  دائــمــا  حــيــث 

خمدرة نظرًا ل�سه�لة تع�د املتعاطني 

مع  ت�سابهها  اإىل  باالإ�سافة  عليها 

الطبيعية  املخدرات  من  بع�ش 

اخلارجي.  ال�سكل  حيث  من 

مـــع الــعــلــم اأنـــهـــا مل تـــدرج 

اأو  املخدرات  جــداول  �سمن 

امل�ؤثرات العقلية.

ماهيتها:

ال�س�يكة اأو ال�سمة ما هي اإال 

املجرو�سة خلطت جيدًا  التبغ  اأوراق 

مع بع�ش امل�اد الكيميائية التالية:

قـــلـــ�يـــدات الـــبـــارديـــن واأهــمــهــا 

-30 بني  ما  ي�سكل  والذي  النيك�تني 

60% من جمم�ع القل�يدات:

نـــ�رنـــيـــكـــ�تـــني   فــــ�رمــــايــــل  اإن 

 )N - Formylnor - Nicotin(

وماي�س�مني   )Cotinine( وك�تينني 

ــن  ــري ــاي ــ�ت ــك ــي ون  )Mysomine(

ـــازيـــن  ب وانـــــــا   )Nicotyrine(

ونـــيـــكـــ�تـــ�لـــني   )Anabasine(

مــركــب  ويــعــتــرب   )Nicoteline(

امل�س�ؤول  ه�   )Nicotine( النيك�تني 

من  وهــ�  للتبغ  املعروف  التاأثري  عن 

يف  وي�جد  ال�سامة  املركبات  اأخطر 

وه�  متطايرة  �سائلة  كمادة  االأوراق 

ميت�ش عن طريق االأغ�سية املخاطية 

املبطنة للفم وكذلك عن طريق االأنف 

وتخلط ال�س�يكة جيدًا مع بع�ش امل�اد 

الكيميائية بالن�سبة التقريبية االآتية:

بن�سبة  الــ�ــســ�ديــ�م  بيكرب�نات 

40% تقريبًا.

رماد 48% تقريبًا.

رمل 7%  تقريبًا.

اأوراق التبغ 5%تقريبًا.

البني  بني  ال�س�يكه  ل�ن  ويــراوح 

من  وتعترب  )البيج(  الفاحت  والبني 

نظرًا  جتاريًا  تداولها  املمن�ع  املــ�اد 

ل�سررها على �سحة االإن�سان .

اأنواعها:

النوع االأول )االأف�شل (:

الــتــبــغ  اأوراق  عـــن  عـــبـــارة  هـــي 

)اأف�سل(  با�سم  وتــعــرف  املجرو�ش 

وغــالــبــًا مــا حتــفــظ بــداخــل اأكــيــا�ــش 

ورقية.

النوع الثاين ) الن�شوار (:

اأوراق  م�سح�ق  عــن  عــبــارة  هــي 

التبغ حيث ي��سع كمية قليلة منه بني 

النيك�تني  وميت�ش  واالأ�سنان  ال�سفة 

عن طريق االأغ�سية املخاطية وحتت�ى 

الن�ع  يف  املــ�جــ�دة  ــ�اد  امل نف�ش  على 

االأول .

النوع الثالث )البامرباك(:

التبغ  اأوراق  مـــن  تتـــكـــــ�ن 

بيكرب�نات  م�سح�ق  مــع  امل�سح�قة 

ال�سفة  بني  عادة  وت��سع  ال�س�دي�م 

بيكرب�نات  وتق�م  واالأ�سنان  ال�سفلى 

حترير  على  اللعاب  مع  ال�س�دي�م 

طريق  عــن  ميت�ش  ــذي  ال النيك�تني 

الذي  التاأثري  نف�ش  وتعطى  االأغ�سية 

تعطيه االأن�اع ال�سابقة.
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توا�شلوا معنا على الـخط ال�شاخن الـمجانــــــــي 1444

dgdsc@rop .gov. om اأو عرب الربيد االإلكرتوين:

النوع الرابع ) ال�شفه - جوتكاه (:

اأوراق  م�سح�ق  من  تتك�ن  ال�سفه 

الــذي  الــعــطــرون  مــع  خمل�طة  التبغ 

ــات بــيــكــربــ�نــات  ــ�ن يــتــكــ�ن مــن كــرب

وتــخــلــط جميعا  واملــــاء  الــ�ــســ�ديــ�م 

وت�جد على هيئة عجينه وي�ؤخذ جزء 

واالأ�سنان  ال�سفلية  ال�سفة  بني  منها 

ومتت�ش عن طريق االأغ�سية املخاطية 

وتاأثريها ي�سبه تاأثري االأن�اع االأخرى.

النوع اخلام�س:

خــلــيــط مــتــجــانــ�ــش مـــن الــ�ــســمــة 

با�سماء  وتعرف  اجلــري  مع  الهندية 

خمتلفة بني اأو�ساط متعاطيها.

اأوراق التبغ:

الــ�ــســمــة بــاأنــ�اعــهــا حتــتــ�ى على 

والــذي  اأ�سا�سية  كمادة  التبغ  اأوراق 

يــحــتــ�ى عــلــى اأعـــلـــى تــركــيــز من 

تعامل  ال  ال�سمة  اأن  حيث  النيك�تني 

كما تعامل ال�سجائر ، حيث اأن اأوراق 

باإنزميات  تعامل  ال�سجائر  يف  التبغ 

مركب  اإىل  النيك�تني  لتح�يل  معينة 

والذي  نيك�تيامن  باإ�سم  يعرف  اآخر 

اأجهزة اجل�سم املختلفة  ي�ؤثر على  ال 

ن�سبة  فيه  وي�جد  ال�سمة  تفعل  كما 

التاأثري  ولــكــن  النيك�تني  مــن  قليلة 

املــ�اد  يف  يركز  لل�سجائر  اخلطري 

حيث  ال�سيجارة  حــرق  بعد  الناجتة 

اأك�سيد  اأول  هي  جديدة  مــ�اد  تتك�ن 

والنيروزاوين  والقطران  الكرب�ن 

اأنــ�اع  الأن  ونظرًا  لل�سرطان  امل�سببة 

النيك�تني  مركب  على  حتت�ى  ال�سمة 

على  ال�سمة  تاأثري  فاإن  كامًل  ال�سام 

الفم والل�سان واللثة خطري جدًا.

طرق اإ�شتعمالها:

لف  طريق  االأوىل:عـــن  الطريقة 

التدخني  اأوراق  يف  ل�حده  امل�سح�ق 

م�سابهة  تدخينها  طــريــقــة  ــكــ�ن  وت

لتدخني ال�سجائر.

الــطــريــقــة الــثــانــيــة:ال�ــســتــخــدام 

اجلري  مع  فيخلط  الهندي  التنمباك 

حيث  املاء  من  بقليل  وميزج  الكل�سي 

يق�م اجلري مع املاء بتحرير النيك�تني 

الذي له التاأثري كمنبه ثم ت��سع هذه 

العجينة بني ال�سفه ال�سفلية واالأ�سنان 

طريق  عــن  النيك�تني  ميت�ش  حيث 

للفم  املبطنة  املــخــاطــيــة  االأغــ�ــســيــة 

وي�ؤثر على  والدماغ  الدم  اإىل  وي�سل 

اأجزاء اجل�سم املختلفة.

اأ�شرار ال�شمة:

اأفـــراز  يف  ـــادة  زي ال�سمة  ت�سبب 

اللعاب، مما ي�سطر م�ستخدمها  اإىل 

العامة  االأمــاكــن  يف  الــدائــم  الب�سق 

ويرتب على ذلك الت�سبب يف ت�س�يه 

من   العديد  وانت�سار  الــعــام  املنظر 

ت�سببها  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  االأمـــرا�ـــش 

متعاطيها  عــلــى  ــدة  عــدي ــاأمــرا�ــش  ب

يتمثل اأهمها يف االآتي ..

تقرح اللثة: 

ودخــ�ل  االأ�سنان  لت�سقق  نتيجًة 

وامليكروبات  والبكترييا  الفطريات 

مبختلف اأن�اعها.

االإ�شابة بالبوؤرة ال�شديدية: 

امليكروب  انت�سار  يف  �سببًا  وتك�ن 

الكلى  وبــاالأخــ�ــش  كله  اجل�سم  اإىل 

والقلب واجلهاز اله�سمي وتك�ن �سببًا 

التي  الروماتيزمية  للحمى  رئي�سيًا 

ت�سيب القلب والكلى اأو املفا�سل.

االإ�شابة باأمرا�س الل�شان واللثة: 

فالل�سان الطبيعي مك�س� مبليني 

التي  الــذوق  عن  امل�س�ؤولة  احلليمات 

ب�ا�سطتها نتعرف على طعم االأ�سياء 

ــيــجــًة لــتــعــر�ــش هــذه  ــت ومـــذاقـــهـــا ون

احلليمات للم�اد ال�سامة امل�ج�دة يف 

اأوراق التبغ فاإنها ت�ستطيل حتى تك�ن 

�سك  وال  املجعد  الكثيف  ال�سعر  مثل 

االأ�سياء  تــذوق  على  التاأثري  لهذا  اأن 

بع�ش  الغثيان يف  اإىل  يــ�ؤدي  اأنــه  كما 

رائحة  انبعاث  عن  ناهيك  االأحــيــان 

كريهة من فم  متعاطيها .

القرحة املعدية: 

املدخن  غري  للتبغ  امل�ستخدم�ن 

وما  التبغ  ع�سارات  البتلع  عر�سة 

يخر�ش  الذي   النيك�تني  من  حتت�يه 

�سطح املعدة، وقد ي�ساهم يف االإ�سابة 

بالقرحة املعدية .

النخور ال�شنية: 

التبغ  ومــنــتــجــات  الــتــبــغ  مــ�ــســغ 

النخ�ر  ت�سبب  االأخــرى  املدخن  غري 

تبغ  الأن  يــحــ�ــســل  وهــــذا  الــ�ــســنــيــة، 

امل�سغ يحت�ي على كميات عالية من 

الت�سبب  يف  ت�ساهم  التي  ال�سكريات، 

املم�س�غ  التبغ  ويــحــتــ�ي  بــالــنــخــ�ر، 

ميكن  اأحيانًا  كبرية  قطع  على  اأي�سًا 

الطبقة  تك�سط  اأو  اللثة،  تخر�ش  اأن 

ــان، ممـــا يجعل  ــن ــس ــلأ� ل الــ�ــســاجــيــة 

االأ�سنان اأكرث عر�سة للتنخر .

جروح �شابقة لل�شرطان يف الفم:

االأفـــــــراد الـــذيـــن يــ�ــســتــخــدمــ�ن 

عر�سة  اأكــرث  هم  املدخن  غري  التبغ 

لــظــهــ�ر لــطــخــات بــيــ�ــســاء يف الــفــم 

ـ اأو التقرينة  ُيدعى )اللطاخ االأبي�ش 

ـــروح الــفــم هـــذه هي  الــبــيــ�ــســاء(. ق

اأن هذه  �سابقة لل�سرطان، مما يعني 

لت�سكل  مــا  يــ�مــًاَ  تتط�ر  قــد  الــقــروح 

�سرطانًا .

مع حتيات 



الواحة

اإعداد الرقيب:واحة القراء . . 

اأ�شيلة بنت مرهون العامرية

اإدارة العلقات العامة

كان هنالك �سيٌخ عـــامٌل وطالبه مي�سيان بني احلق�ل. 

وعندما �ساهدا حذاًء قدميًا اعتقدا اأنه لرجٍل فقري يعمل 

يف اأحد احلقـــ�ل القريبة والذي �سينهـــي عمله بعد قليل. 

التفـــت الطالـــب اإىل �سيخه وقـــال : »هيا بنـــا منازح هذا 

العامل بـــاأن نق�م بتخبئه حذائه ونختبئ وراء ال�سجريات 

وعندما ياأتي ليلب�سه يجده مفق�دا ونرى ده�سته وحريته« 

فاأجابـــه ذلك العـــامل اجلليل : » يا ُبني يجـــب اأن ال ن�سّلي 

اأنف�سنـــا على ح�ســـاب الفقراء ولكن اأنت غنـــي وميكن اأن 

جتلب لنف�سك مزيدًا من ال�سعادة والتي تعني �سيئًا لذلك 

الفقري باأن تق�م ب��سع قطع نقدية بداخل حذائه ونختبئ 

نحـــن ون�ساهـــد مـــدى تاأثري ذلـــك عليه« اأعجـــب الطالب 

االقـــراح، وقام بالفعل ب��سع قطـــع نقديه يف حذاء ذلك 

العامـــل ثم اختباأ ه� و�سيخه خلـــف ال�سجريات لرييا ردة 

فعـــل ذلك العامـــل الفقـــري. وبالفعل بعد دقائـــق معدودة 

جـــاء عامـــل فقري رث الثيـــاب بعد اأن اأنهـــى عمله يف تلك 

املزرعـــة لياأخذ حذاءه. تفاجاأ العامل الفقري عندما و�سع 

رجلـــه بداخـــل احلذاء بـــاأن هنالك �سيئـــا بداخل احلذاء 

وعندمـــا اأراد اإخراج ذلك ال�سيء وجده نق�دًا، وقام بفعل 

نف�ش ال�سيء عندما لب�ش حـــذاءه االآخر ووجد نق�دا فيه، 

نظـــر مليًا اإىل النق�د وكّرر النظر ليتاأكد من اأنه ال يحلم. 

بعدهـــا نظر ح�له يف كل االجتاهات ومل يجد اأحدًا ح�له، 

و�ســـع النق�د يف جيبه وخر على ركبتيه ونظر اىل ال�سماء 

باكيـــا ثم قال ب�س�ت عال يخاطـــب ربه : اأ�سكرك يا رب، 

علمت اأن زوجتي مري�سة واأوالدي جياع ال يجدون اخلبز، 

لقـــد اأنقذتنـــي واأوالدي من الهـــلك وا�ستمر يبكي ط�يل 

ناظـــرًا اإىل ال�سمـــاء �ساكـــرًا لهـــذه املنحة مـــن اهلل. تاأثر 

الطالب كثريًا وامتلأت عيناه بالدم�ع، عندها قال ال�سيخ 

اجلليـــل : األ�ست االآن اأكرث �سعادة مـــن ل� فعلت اقراحك 

االأول وخباأت احلذاء..

اأجـــاب الطالب : » لقـــد تعلمت در�سًا لـــن اأن�ساه ما حييت 

االآن فهمـــت معنـــى كلمـــات مل اأكـــن اأفهمهـــا يف حياتـــي: 

»عندما تعطي تك�ن اأكرث �سرورًا من اأن تاأخذ«

معلقات شعرية..
عمرو بن كلث�م:

ِبـّي اإَِذا َبَلـَغ الِفَطـاَم َلَنا �سَ

َتِخـرُّ َلُه اجَلَبـاِبُر �َساِجدْيَنـا   

احلارث بن حلزة:

�سـَمــاُء
َ
اآَذَنتَنـا ِبَبينهـا اأ

ـ�اُء ـلُّ ِمنُه الثَّ ُربَّ َثـاٍو مَيَ   

لبيد بن ربيعة العامري:

ْبَنَهـا �سَ
َ
ًة َفاأ ـاَدْفَن ِمْنَها ِغـرَّ �سَ

اإِنَّ امَلَنـاَيا ال َتِطْي�ُش �ِسَهاُمَهـا   

معلومات
• يف عـــام 1884 مت حتديـــد خـــط جرينت�ـــش كمقيا�ش 	

خلط�ط الط�ل االأخرى.

• عاملـــة الـــذرة امل�سريـــة التـــي قتلت عـــام 1952م يف 	

اأمريكا يف حادث �سيارة هي �سمرية م��سى.

 الشيخ العالم والفقير
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ال�سع�ر باجل�ع . فالل�ز غني بالعنا�سر الغذائية التي 

قد يفتقر اليها النظام الغذائي الي�مي .

• لتجنـــب �ســـ�ء اله�سم ين�ســـح وقت الطعـــام بالبدء 	

بتنـــاول ال�جبات الغذائية ال�سائلة مثل ال�س�ربة حتى 

تهيـــاأ املعـــدة ال�ستقبال الطعـــام بتن�سيـــط الع�سارة 

الها�سمة . 

• يجـــب فحــــــ�ـــش �سغط العـــني جلميـــع اال�ســخا�ش 	

الذين جتاوزوا 35 من العمر على االقـــــل مرة واحده 

يف ال�سنه .

المسابقة رقم ) 37 ( العدد 137

سؤاال المسابقة: 
1- مـــن القائـــل : يـــا جامـــع املـــال يف الدنيـــا لوارثه هـــل اأنت 

باملال بعد املوت تنتفع ؟؟ 

اأبو العتاهية أ. 

اأبن الدمينة 	. 

لبيد بن ربيعة	. 

2- متى �شدر اأول ملحق لل�شرطي ال�شغري؟

2004مأ. 

2005مب. 

2006مج. 

االإجابات :.............................................................................................................................................................

اال�ســــــــم :.............................................................................................................................................................

العنـــــ�ان :.............................................................................................................................................................

الهــــــاتف :.............................................................................................................................................................

ق�شيمة اال�شرتاك يف امل�شابقة رقم 37 العدد 137

شروط المسابقة : 
ال يـقــل عـمـر املتـ�شــــــــــــابق عن 15 �شــــنــة.. 1

ال تقبل اإال الق�شـــــائم االأ�شليــــة للم�شابقــــة. . 2

ميكن للم�شرتك اأن ي�شرتك باأكرث من ق�شيمة. . 3

باليد . 4 ت�شليمها  يتم  اأو  املجلة  بريد  اإىل  الق�شائم  تبعث 

العالقات  باإدارة  ال�شاهرة  العني  جملة  حترير  اإدارة  اإىل 

الـعــامـة - القيـــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـقـــرم. 

إجابات المسابقة رقم )36( للعدد 136 هما :
بدية.. 1

امروؤ القي�س .. 2

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:
�شعيد بن �شالح الفرعي.. 1

ميمونة بنت خمي�س البلو�شية.. 2

) يرجى من الفائزين احل�شور اإىل مكتب جملة العني ال�شاهرة 

باإدارة العالقات العامة/ القيادة العامة لل�شرطة بالقرم - ال�شتالم جوائزهم (

الوقت والبابليون
كان الباِبِلّيـــ�ن اأول من نظم ال�قت بال�س�رة التي نعرفها 

اليـــ�م، حيث ق�سمـــ�ا ال�سنـــة اإىل 12 �سهـــرًا ح�سب اأوجه 

القمـــر وجدوا اأنه مـــن املنطقي تق�سيم اليـــ�م اىل فرتي 

اليـــل والنهـــار التي يحتـــ�ي كل منهما علـــى 12 �ساعة... 

يعتقـــد اأن البابليني هم اأي�سًا من قرر تق�سيم ال�ساعة اإىل 

60 دقيقـــة والدقيقة اإىل 60 ثانية الأن الرقم 60 كان اأكرب 

رقم قام�ا باإعطائه ا�سما .

جحا والجرة
اأعطى جحا خادما له جـــرة ليملأها من النهر ثم �سفعه 

علـــى وجهه �سفعة �سديدة وقال له: اإياك اأن تك�سر اجلرة 

فقيـــل له: ملاذا ت�سربه قبـــل اأن يك�سرها؟ فقال: اأردت اأن 

اأريه جزاء ك�سرها حتى يحر�ش عليها

مقتطفات صحية..
• احر�ـــش على تناول اللــوز ي�ميا بني ال�جبات و عند 	
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مع الشباب في ختام رالي عمان للسيارات

تاأ�س�ســـت اجلمعيـــة العمانيـــة لل�سيارات عام 1979م، ومنـــذ تاأ�سي�سها وهـــي ت�سعى اإىل االرتقـــاء بريا�سة املحركات 

بال�سلطنـــة مـــن خلل تنظيم م�سابقات ريا�سة ال�سيـــارات وت�فري كافة االإمكانات وال�سبـــل املتاحة بهدف تط�ير ريا�سة 

ال�سيارات واإيجاد مت�سابقني عمانيني قادرين على خ��ش غمار ال�سباقات واملناف�سات املحلية واالإقليمية  والدولية والعمل 

علـــى ت�فـــري البيئة االآمنة التي ت�ست�يف بها جميع املتطلبات ال�سرورية مـــن اإجراءات االمن وال�سلمة حلماية املت�سابقني 

وامل�ساركني واجلمه�ر،  ومراعاة كافة ال��سائل ال�قائية وفقًا لنظام قان�ين تت�فر بها ال�سلمة جلميع االأطراف امل�ساركة 

يف هذه ال�سباقات.

قيمت 
ُ
وحظيـــت بط�لة ُعمان للراليات لعـــام 2013م مبناف�سات ق�ية بني املت�سابقني الذيـــن �سارك�ا يف اأربع ج�الت اأ

ثـــلٌث منهـــا يف العا�سمة م�سقـــط  وواحدة  يف والية �سحـــار، حيث حتر�ش اجلمعيـــة العمانية لل�سيـــارات على م�ا�سلة 

مناف�ســـات رايل عمان ال�سنـــ�ي وتقدمي الدعم الفني للم�ساركني حيث تكمن اأهميتها يف الرويج ال�سياحي واإبراز املعامل 

التاريخية واحل�سارية التي تزخر بها ال�سلطنة.

و�سهدت ج�الت بط�لة عمان للراليات م�ساركة خارجية من قبل املت�سابق ال�سيخ عبداهلل القا�سمي من دولة االإمارات 

ال�سقيقـــة، حيـــث واجـــه القا�سمي عطل فنيـــا يف اجل�لة االأوىل التي اأقيمـــت يف �سهر مار�ش من عـــام 2013م مبحافظة 



حتى نلتقي

م�سقط، وت�سدر اجل�لة الثانية ب�سحار 

والثالثة والرابعة مب�سقط. 

ت�اجد فريـــق اجلمعيـــة ال�سلطانية 

لتغطيـــة  الل�سلكـــي  لهـــ�اة  العمانيـــة 

جمريـــات الـــرايل، حيث يقـــ�م الفريق 

بعمليـــة ربط تام للرايل ممـــا ي�سهم يف 

ت�سهيـــل اأداء املنظمـــني عـــن طريق نقل 

ه�اة الل�سلكي عرب اأجهزة االت�ساالت 

الل�سلكيـــة معل�مات عن �سري جمريات 

الرايل اإىل املحطـــة الرئي�سية، ومتابعة 

جمريات الرايل، ونقل املعل�مة والنتائج 

اإلكـــروين دقيـــق  بـــاأول يف نظـــام  اأوال 

وحمكـــم، وذلك مما ي�سهل عمل اللجنة 

املنظمة من ناحية �سرعة و�س�ل ت�اقيت 

انطـــلق وانتهـــاء املت�سابقـــني ملراحـــل 

ال�سباق املختلفة.

الل�سلكـــي  الربـــط  اأحـــدث  كمـــا 

ارتياحـــا للجنـــة ال�سلمة بحيـــث يتابع 

املخت�س�ن بها املعل�مـــات التي ميررها 

ه�اة الل�سلكي حلظة مرور املت�سابقني 

علـــى نقاطهم املنت�سرة يف االأودية وعلى 

�سف�ح اجلبـــال مما �سهل كثـــريا عملية 

االطمئنان على �سلمتهم.

�سبـــاب  »كاأ�ـــش  م�ساركـــة  وجـــاءت 

عمان للراليات« الذي يهدف اإىل ت�عية 

ال�سبـــاب العمـــاين وممار�ســـي ريا�ســـة 

ال�سيارات مب��س�ع ال�سلمة على الطرق 

وتزويدهـــم باأحدث املهارات العلمية يف 

جمـــال �سباق الراليـــات، وكذلك متكني 

ال�سبـــاب العماين من تنميـــة مهاراتهم 

ال�سيـــارات وهند�ستها  املتعلقة بريا�سة 

وتعزيزهـــا من خـــلل ت�فـــري التدريب 

مـــن  ومتكينهـــم  واالإر�ســـاد  والتط�يـــر 

امل�ساهمـــة الفاعلـــة والبّنـــاءة يف خدمة 

جمتمعهم، كما تهدف اإىل  اإيجاد البيئة 

املنا�سبـــة الأولئـــك الذيـــن يرغبـــ�ن يف 

ممار�سة ريا�سة قيادة ال�سيارات ب�سكل 

اآمن و�سليم.

اجلهـــات  مـــن  العديـــد  وتقـــ�م 

بالتعا�سد والتعاون من اأجل اإجناح هذه 

الفعالية الريا�سية وال�سياحية منها على 

�سبيـــل املثـــال وزارة ال�ســـ�ؤون الريا�سية 

ووزارة ال�سياحـــة واجلي�ـــش ال�سلطـــاين 

العمـــاين والهيئة العامـــة للدفاع املدين 

النقيب/هلل بن حممد احلرا�شي

مدير التحرير

ماج�ستري يف اإدارة اجل�دة ال�ساملة.

واالإ�سعـــاف والبلديـــات باالإ�سافـــة اإىل 

الدعـــم واالإ�سنـــاد مـــن قبـــل ت�سكيلت 

ال�سرطـــة املختلفـــة، وكل ذلـــك خدمـــة 

له�ؤالء ال�سبـــاب من اأجل اإيجـــاد البيئة 

الت�ع�يـــة  ر�سالتهـــم  واإي�ســـال  االآمنـــة 

يف جمـــال الت�عيـــة باأهميـــة اإجـــراءات 

للمركبـــات وكيفية  بالن�سبـــة  ال�سلمـــة 

قيـــادة املركبـــات املخ�س�ســـة لل�سبـــاق 

بطريقة �سحيحة اإىل جانب العديد من 

االأهداف النبيلة االأخرى.

اإىل جانب املتعة الكبـــرية واالأج�اء 

التناف�سيـــة التـــي ا�سطبغت بهـــا بط�لة 

ُعمـــان للراليات حملت هـــذه الفعاليات 

ر�سالـــة مهمة اإىل جميـــع ال�سباب، وهي 

اأهمية اإجـــراءات ال�سلمة يف املركبات 

االأماكـــن  يف  ريا�ساتهـــم  وممار�ســـة 

املخ�س�سة لها، ف�ســـًل عن العمل على 

ا�ستقــــطـــاب ال�سبـــاب مـــن هـــ�اة هذه 

الريا�سة ل�سقــــــل م�اهبهم باخلربات 

الأعلـــى  وفقـــًا  ه�اياتــــهـــم  وممار�ســـة 

معايـــري ال�سلمـــة واملتطلبـــات الدولية 

لهذه الريا�سة.


