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األمن والسالمة مكون 
رئيسي من مكونات التنمية

كلمة
الرئيس التنفيذي

جبوانهبا  الشاملة  التمنية  مسرية  تهشده  الــذي  التطور  فــرض 
العامة واخلاصة  املنشآت  من  العديد  واالجمتاعية وجود  االقتصادية 
وجود  معها رضورة  لزتداد  السلطنة  اكفة حمافظات  وانتشارها يف 
األجهزة  جهود  مع  جهودها  تتاكمل  اليت  الرديف  األمن  من  منظومة 
عامل  وليكون  املنشآت  وسالمة  أمن  عىل  للحفاظ  بالسلطنة  األمنية 
ترفد  اليت  املنشآت  هذه  مكونات  من  رئيسيا  مكونا  والسالمة  األمن 
مسرية التمنية مبا تقدمه من خدمات أومنتجات. فأمن املنشآت يعمل 
معل  ومناخ  آمنة  بيئة  عىل  واحلفاظ  سالمهتا  عىل  احملافظة  عىل 
مستقر خايل من املخاطر للعاملني أو العمالء ما ميكهنا من االسمترار 
يف أداء واجباهتا. فأوىل أراكن األمن والسالمة اخلاصة باملنشآت يه 
فقد يعمد  املخاطر،  خدمات احلراسة واليت تعد يه األساس يف درء 
فرد االمن مبالحظاته إىل رصد حركة او ظاهرة فيكشف مصدر خطر 
هيدد املنشأة األمر الذي يقتيض متتع فرد األمن بالقدرة عىل التحليل 
اختاذ  ومن مث  دالالت  من  تعنيه  ما  وتفسري  عدة ظواهر  بني  والربط 
الاكدر  وألن  اخلطر.  ملنع  التصدي  يف  الهناية  يف  يهسم  الذي  القرار 
البرشي هو الركزية االوىل يف أمن ومحاية املنشآت .. فإن اختيار فرد 
األمن يمت وفق أسس معينة إذ ينبيغ أن يمتتع بالصفات الخشصية 
والعقلية  الطبية  اللياقة  اختبارات  اجتياز  مع  املناسبة  واجلمسانية 
والبدنية مع رضورة احلفاظ عىل اسمترارية التدريب وصقل القدرات 
مع  التعامل  عىل  والقدرة  باملعارف  والــزتود  االخطار  مواجهة  عىل 
طبيعية  الطوارئ سواء اكنت  حاالت  ومواجهة  املتقدمة  التكنولوجيا 
أم من فعل االنسان. وإذا اكنت خدمات احلراسة تعد أحد اإلجراءات 
األخطار  من  وتوفري امحلاية  األمن  لتحقيق  للعيان  والظاهرة  املتبعة 
اليت ميكن أن حتدق بالخشص او املاكن أو النشاط املطلوب تأمينه، 
األمن والسالمة ال تقترص عىل خدمات احلراسة فقط. أن خدمات  إال 
مفجال األمن والسالمة جمال متشعب وواسع يف قواعده وإجراءاته 
وأهدافه  مكا أنه يتنــــــــــوع    وفـــــق نشاط املنشأة وجحمها وماكهنا 
ونوعها، وجحم واجتاه املخاطر املتوقعة وكذلك مع اختالف الظروف 
واملتغريات احمليطة. فهذا العمل يمت وفق منظومة يمت من خالهلا تبادل 
املعلومات وفق رؤية واحضة يعززها نظام للتحمك واملراقبة مع احلرص 
املسمتر عىل تطوير املعدات واألجهزة املستخدمة.. فتحقيق غاية األمن 
والسالمة لملنشآت تستديع تاكمل اكفة احملاور األمنية وصوال عىل 
نطاق أمين قادر وفعال ومؤثر وهو ما يتحقق عرب إسناد مسؤولية 
أمن وسالمة املنشآت إىل اجلهات املتخصصة اليت تضم كوادر مؤهلة.
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العاملني  متابعة 
باسمتــــــرار مـــن 
أجـــــــل االلتــــزام 
ط  و بشــــــــــــــــــر
الســـالمةالعامة، 
تـــرك  وعــــــــــــدم 
األمـــــــــــــور دون 
حقيقية٠ ضوابط 

احملافظـــة عىل 
نظــــافــــة املنشأة 
ضـــــــمن املـعايري 
املـــــطلوبة، واليت 
ســـالمة  حتّقـــــق 
فهيـــــا٠ العاملني 

بزتويد  االهمتـــام 
املنشـــــــأة باكفــــــة 
وســــــــــــائل األمــن 
والســالمة؛ كأجهزة 
اإلنـــــذار ووســـائل 
السالمــــــة العامـــة 
اإلطفـــاء  وأنـــــمة 

وغريهـــا٠

تكثيــــــف الـــدورات 
التــــــوعوية املتعّلقـــة 
بالســـــــــالمة العامة، 
العاملـــني  لتعــــــريف 
بإجــــراءات الســـالمة 

املختلفـــة٠

تعلميـــات  وضــــــع 
والســــــــــــالمة  األمن 
واحضـــة  أماكـــن  يف 
لاكفـــــة العاملـــني مع 
تاهيلهـــم للتعامل مع  
مــــخاطر املهنـــة اليت 
هبـــا،  ســـيعمـــــــلون 
وعـــدم تـــرك مثل هذه 

األمــــور مـجهولة٠

افتتاحية2
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تشكيل مجلس اإلدارة

االحتفال باليوم العالمي للسالمة

مؤسسة  إدارة   جمــلــس  عــقــد 
اجلديد  والسالمة  األمــن  خدمات 
سلميان  بن  محد  الــلــواء  برائسة 
ــي مــســاعــد  ــامتـ ــارك احلـ ــبـ ــن مـ بـ
وامجلــارك  للرشطة  العام  املفتش 
إدارة  جملس  ورئيس  للعمليات 
والسالمة  االمــن  خدمات  مؤسسة 
الركن  العميد  مــن  لك  وعضوية 
حيىي بن سعيد بن عيل الوضايح 
راشد  بن  محد  بن  سعيد  والعميد 
املتقاعد  الركن  والعميد  البلويش، 
الشيخ  بــن معــر  بــن دمحم  ــامل  س
بن  عــبــدهلل  بــن  سعيد  والعقيد   ،
املتقاعد  والعقيد  احلسين،  سعيد 
سعيد بن محيد بن سعيد املعمري، 
ــن املــتــقــاعــد أمحــد  ــرك والــعــقــيــد ال
الرقييش. سعيد  بــن  عــبــدهلل  بــن 

حمد بن سليامن بن مبارك الحامتي 
رئيس مجلس اإلدارة

اإلحتفال  مــع  تــزامــنــا 
للسالمة،  العاملي  باليوم 
الوطنية  اجلامعة  نمت 
والتكنولوجيا  للعلــــــــوم 
حفل  اهلندسة   لكية  يف 
الصحة  مجــاعــة  تــدشــني 
رىع  والبيئة،  والسالمة 
 / م  الركن  العميد  احلفل 
السديري  بن سعيد  راشد 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
والسالمة٠ األمن  خدمات 



حمد بن سليامن بن مبارك الحامتي 
رئيس مجلس اإلدارة
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ــات األمـــن والــســالمــة  ــدم خ
تغطي كافة ربـــوع السلطنة 

بأكثر من 10 آالف كادر حراسة

النقيب متقاعد 
سيف بن حمد الشميل

تقدم خدمات األمن والسالمة 
ــن اخلـــدمـــات ومــن  الــعــديــد م
أبرزها حراسة مجيع املنشائت 
واخلاصة،  العامة  بالسلطنة 
واحملــافــظــة عــىل امــهنــا عىل 
ــدوام، ولــلــحــديــث عــن هــذا  ــ الـ
متقاعد  النقيب  قــال  اجلــانــب 
مدير  المشيل،  محد  بن  سيف 
احلراسات األمنية يف مؤسسة 
إن  والسالمة،  ــن  األم خدمات 
احلــراســات  تغيط  املــؤســســة 
األمنية يف اكفة ربوع السلطنة 
من حمافظة مسندم إىل حمافظة 
ظفار، وذلك من خالل أكرث من  
اكفــة  يــغــطــون  فـــرد  أالف   10
العام،  القطاع  القطاعات سواء 
واهليائت  اخلــاص،  والقطاع 
اخلاصة. واملؤسسات  العامة، 
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السلطنة  اليت تهشدها  التمنية  وقال: يف ظل 
اصبح عىل احلراسات االمنية  طلب كبري، جفميع 
املؤسسات حتتاج إىل حراسة عىل مدار الساعة 
املؤسسات،  هــذه  داخــل  األمــن يف  وجــود  وإىل 
ال  مــا  داخلها  يف  محتــل  املمتلاكت  مجيع  الن 
يقدر بمثن. وأيضا هناك أمهية تنظميية كبرية 
املؤسسات اخلدمية واليت تهشد لك  خاصة يف 
يوم دخول وخروج العديد من املراجعني. وحول 
أبرز العراقيل اليت تواجه رجال األمن خالل تأدية 
معلهم قال: بدون شك يف أي معل تقوم به تواجه 
الصعوبات،  وبعض  والعراقيل  املشالك  بعض 
ولكن مجيع األفراد مت تدريهبم بشلك جيد للتعامل 
مع مجيع تلك املشالك وبالشلك املناسب، وأيضا 
يمت تدريهبم يف اكفة املجاالت وخاصة يف كيفية 
التعامل مع املراجعني، وتنظمي الدخول واخلروج 
لملؤسسات وحىت يف ما يتعلق بإطفاء احلرائق، 

واالســعــافــات األولــيــة وغــريهــا. وحــول اهمتام 
معظم  يف  النسايئ  العنرص  بتواجد  املؤسسة 
احلراسات فقال المشيل: العنرص النسايئ التابع 
لملؤسسة يتواجد يف مجيع األماكن اليت تتطلب 
السلطان  وجامعة  املستشفيات،  مثل  تواجدهن 
أكرث  فهناك  وغريها،  العامين  والطريان  قابوس 
من 300 فرد من العنارص النسائية يف املؤسسة.
املؤسسة  األمين يف  املسح  قسم  استحداث  وعن 
فأشار إىل أن هذا القسم خيتص مبسح املوقع قبل 
استالمه للحراسة، حيث يقوم القسم مبسح شامل 
لملوقع حيدد من خالله نقاط احلراسة واحتياج 
حبراسته،  سيقومون  الذين  األفــراد  لعدد  املوقع 
وأيضا حتديد إن اكن املوقع حباجة إىل اكمريات 
مراقبة أو إىل دوريات للحراسة٠ خاصة إذا اكنت 
مساحة املوقع كبرية، أو حىت إذا اكنت البوابات 
خاصة. أمنية  لظروف  نظرا  نقل  إىل  حباجة 
أفراد  مع  وتعامله  العامين  املواطن  ثقافة  وحول 
املؤسسة أكد ان املواطن متعاون بشلك كبري جدا 
مع رجال األمن والسالمة وهناك تعاون وثيق بني 
املتبعة  باإلجراءات  والتقيد  األمور  الطرفني حلل 
املقبلة. األيام  خالل  التعاون  هذا  تعزيز  ممتنيا 

جميع األفراد مدربون بشكل 
لــلــتــعــامــل مـــع كافة  جــيــد 
التحديات بالشكل    المناسب

استحداث 
قسم المسح 
األمــــني الذي 
يختص بمسح 
الموقع قبل 
استــــالمــه 

للحراسة

المواطن 
العماني يمتلك 
ثقافة التعاون 
مع رجال األمن 

والسالمة

قدمت لهم ورشة عمل تدريبية
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كشافة  ُتعرف  والسالمة«  »األمن 
مدرسة الشوامخ بخدماتها

خبدماهتا  التعريف  منطلق  مــن 
ولزتويد الطلبة باملعارف الالزمة حول 
األمن  خدمات  استقبلت  سالمهتم، 
الشواخم  مدرسة  كشافة  والسالمة 
أشبال  وحبضور  األســايس  للتعلمي 
الريايض  السويق  نــادي  وجـــواالت 
مرافق  عىل  تعرفوا  حيث  الثقايف، 
املؤسسة وأمه األمعال اليت تقدمها. 
وهتدف الزيارة إىل التعريف بأمهية 
التعامل  وكيفية  األولية  اإلسعافات 
مــع أي مــشــلــة حصــيــة ميــكــن أن 

املدرسة وخاصة يف حالة  حتدث يف 
إضافة  اليحص،  الفريق  تواجد  عدم 
األساسية  القواعد  عىل  التعرف  إىل 
ومكوناهتا  األولـــيـــة   لــإســعــافــات 
األساسية بالتطبيق العميل، ما يهسم 
يف ترسيخ ما مت أخذه نظريا ألمهيته 
يف احمليط املدريس وما قد يتعرض 
إملامهم  يستديع  وقــد  الــطــالب  ــه  ل
ــات اإلســعــافــات  ــادئ وأســاســي مبــب
املجمتع  ومع  املدرسة  داخــل  األولية 
اخلاريج أيضا. مكا مت الرتكزي عىل 

اجلانب العميل يف كيفية التعامل مع 
األولية  اإلسعافات  وطرق  املصابني 
الطلبة  تعريف  مت  الصحيحة.كذلك 
حول الطرق احلديثة يف التعامل مع 
أنواع  حول  تعريفهم  ومت  احلرائق، 
طفايات احلريق وكيف يمت استخدام 
ــوع مــهنــا.ويف هنــايــة الــزيــارة  لك ن
والعالقات  التسويق  إدارة  قدمت 
التذاكرية  اهلدايا  اإلعــالم  و  العامة 
الـــزيـــارة. يف  ــني  ــشــارك امل للطلبة 

قدمت لهم ورشة عمل تدريبية

يكرم  بــوعــلــي  بــنــي  ــالن  ــع ج مستشفى 
المجيدين من أفراد األمن والسالمة

ملؤسسة  التابعني  املجيدين  األمــن  أفــراد  من  عدد  بتكرمي  بوعيل  بين  جعالن  مستشىف  احتفل 
األمنية  مبسؤلياهتم  واضطالعهم  اململوسة  جلهودمه  تقديرا  ــك  وذل والسالمة  األمــن  خدمات 
أفراد األمن والّدور اململوس هلم مكسؤولني عن خدمات  باملستشىف٠ ومثن مدير املستشىف جهود 
اليومية  والزيارات  والطوارئ  احلوادث  أثناء  املراجعني  حركة  تنظمي  وكذلك  لملستشىف  احلراسة 
األمن والسالمة من  الصحية٠وتعد مؤسسة خدمات  لتقدمي اخلدمة  الّطيب  الاكدر  مما هسل مهمة 
املؤسسات الرائدة بالسلطنة حيث تضطلع مبسؤولية تقدمي اخلدمات األمنية اإلضافية باستخدام 
أفراد أمن مدربني  ومؤهلني. وال تألو املؤسسة جهدا يف تقدمي خدماهتا األمنية ملختلف القطاعات 
يف مجيع أرجاء السلطنة بكوادر وطنية معانية مؤهلة عىل خمتلف جوانب العمل املرتبطة هبا٠



7

خرى
ع أ

ضي
موا

 في إطار جهود التنمية البشرية 
تدريب 32 مشرفا ميدانيا في مؤسسة األمن و السالمة 

مـــن  مرشفـــا   32 شـــارك 
والســـالمة  األمـــن  مؤسســـة 
يف دورة تدريبيـــة يف اإلدارة 
العمـــوم  ملـــرشيف  امليدانيـــة 
الـــــــــــــناوبات  ومســـؤويل 
يف  املؤسســـة  فـــروع  يف 
حمافظـــات الســـلطنة، ويـــايت 
ذلـــك يف إطـــار اجلهـــود الـــيت 
لتأهيـــل  املؤسســـة  تبذهلـــا 
املنتســـبني فهيـــا يف العديـــد 
ـــة الـــيت  مـــن املجـــاالت التدريبي
وتطـــور  مهـــارات  تكســـهبم 
قدراهتـــم ألداء العمـــل بكفـــاءة 
الـــدورة  هتـــدف  و  عاليـــة 
إىل تمنيـــة مهـــارات قـــدرات 
املرشفـــني يف العمـــل امليـــداين٠ 
ــد  ــدورة العميـ وحـــارض يف الـ
بـــن  راشـــد  متقاعـــد  الركـــن 
الرئيـــس  الســـديري  ســـعيد 
التنفيـــذي ملؤسســـة خدمـــات 

األمـــن والســـالمة تطـــرق فهيـــا 
اجلوانـــب  مـــن  العديـــد  إىل 
ـــب أن يهنـــض هبـــا  ـــيت يتطل ال
املـــرش ف امليـــداين يف تنظـــمي 
واالرشاف  امليـــداين  العمـــل 
عـــىل جمـــاالت العمـــل. وقـــال 
مديـــر إدارة املـــوراد البرشيـــة. 
ـــن  ـــات األم ـــة خدم ـــأن مؤسس ب
جهـــدا  تالـــوا  ال  والســـالمة 
هبـــا  العاملـــني  إكســـاب  يف 
 1٠3٠٠ عـــددمه  والبالـــغ 
ــة  ــورات احلديثـ ــف للتطـ موظـ
مهنـــا  إميانـــا  اإلدارة  يف 
العاملـــني  إكســـاب  بأمهيـــة 
هـــذه اجلوانـــب الـــيت تهســـم 
يف رفـــع كفاءهتـــم و تطويـــر 
قدراهتـــم ألداء األمعـــال املنوطـــة 
ــار  ــة. وأشـ ــاءة عاليـ ــم بكفـ هبـ
التدريبيـــة  الـــدورة  أن  إىل 
الـــيت شـــملت 32 مـــن مـــرشيف 

ــام  ــداين يف األقسـ ــل امليـ العمـ
أهسمـــت يف اطـــالع املشـــاركني 
ـــات الـــيت يهنضـــوا  يف الواجب
هبـــا يف ســـبيل أداء واجباهتـــم 
تنظـــمي  يف  الوظيفيــــــــــــة 
أقســـام  امليـــداين يف  العمـــل 
يف  والتطـــورات  املؤسســـة 
اإلدارة. ونـــوه بـــأن الـــدورة 
الـــرباجم  إطـــار  يف  تـــأيت 
تنفذهـــا  الـــيت  التدريبيـــة 
األمـــن  خدمـــات  مؤسســـة 
عـــىل  ملنتســـبهيا  والســـالمة 
مـــدار العـــام يف إطـــار دورهـــا 
يف تمنيـــة الكـــوادر الوطنيـــة. 
الـــدورات  أن  إىل  مشـــريا 
تمشـــل العديـــد مـــن املجـــاالت 
املتعلقـــة بالعمـــل الـــذي تقـــوم 
بـــه املؤسســـة مـــع اجلهـــات 
واخلاصـــة. احلكـــــــــــــومية 
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عاليا

ف

اقامت مؤسسة خدمات االمن 
والسالمة حفل افطار  ملنتسبهيا 
وذلك  القطاعات،  خمتلف  من 
املبارك  رمضان  هشر  مبناسبة 
الرمضانية  الفعاليات  ،ومضن  
جهود  اطار  يف  2٠19م،  للعام 
بني  التواصل  تعزيز  املؤسسة 
العالقات  وتــوطــيــد  املــوظــفــني 
ــدوام  الـ اوقـــات  ــارج  خـ بيهنم 
اإلفطار  حرض  وقــد  الــرمســي٠ 
راشــد  متقاعد  الــركــن  العميد 
الرئيس  السديري  سعيد  بــن 
التنفيذي ملؤسسة خدمات االمن 
االدارات  ــدراء  ــ وم والــســالمــة 
ــاء االقـــســـام ومــرشيف  ــ ورؤسـ
القطاعات  ومــســويل  العموم 
الواليات  والنوبات من خمتلف 

املؤسسة  منتسيب  مــن  وعـــدد 
ــات الــســلــطــنــة . ــظ مـــن حمــاف

و اقميت ندوة مبجسد االدارة 
قدمها الشيخ / املختار بن غالب 
النعامين وحتدث فهيا عن  صفة 
مسوئلية  باهنا  واصفا  االمانة 
امجليع من افراد املجمتع  ولك 
خدمات  مبؤسسة  يعمل  مــن 
ــن والــســالمــة  ان  يتحىل  االم
ــانـــة واملــســوئلــيــة  بــصــفــة االمـ
وتفاين. صــدق  بــلك  معله  يف 

االمن  افــراد  دور  عن  وحتدث 
احلفاظ  مسوئلية  ومحتلهم 
ــؤســســات  امل ــن يف  ــ االمـ ــىل  عـ
ــه،  ومــا  ــاصـ احلــكــومــيــة واخلـ
جيب عىل لك فرد  يف ان يكون 
االرسار  عــىل  وحــافــظــا  امينا 

الــذي  املـــاكن   الــيت جيدها يف 
لكف  حبراسته، مكا حهثم عىل 
طاعة املسوئلني يف ماكن معلهم 
، واشار بان طاعة املسوئل من 
اهلل  )ىلص  ورسولة  اهلل  طاعة 
الندوة  هناية  ملسو(.ويف  هيلع 
متقاعد  الــركــن  العميد  حتــدث 
راشد بن سعيد السديري قائال: 
بان االمن هو العنرص االسايس 
ونعيش  اجله  من  نعيش  الذي 
امام  الجله،  واالمانة مسوئلية 
لك  عىل  وجيــب  واملجمتع  اهلل 
فرد امن ان  حيافظ عىل  ارسار 
املاكن الذي أولك اليه حبراسته، 
قــدم  ــفــال  االحــت هنــايــة  ، ويف 
الرئيس التنفيذي  درعا تذاكري 
له. تكرميا  لملحارض   هــديــة 

والثقافية  الرياضية  الفعاليات 
الرمضانية للعام 1٤٤0 هجري

محاضرة حول االمانة و حفظ اسرار  العمل

الجمــــاعـــــي اإلفـــــــــطار 
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هبــيــج  ــل  ــفـ حـ يف 
ــت مــؤســســة  ــمت ــت اخ
األمــــــن والـــســـالمـــة 
الرياضية  فعالياهتا 
الرمضانية  والثقافية 
املوافق  2019م  للعام 
وذلــك  جهــري   1440
ــة الــلــواء  ــاي حتــت رع
ــن ســلــميــان  ــ ــد ب محــ
احلامتي  مــبــارك  بــن 
العام  املفتش  مساعد 
لــلــرشطــة وامجلـــارك 
لــلــعــمــلــيــات رئــيــس 
خدمات  إدارة  جملس 
األمــــــن والـــســـالمـــة 
ــضــاء  ــور أع ــضـ وحبـ
إدارة  ــس  ــ ــلـ ــ جمـ
والعميد  املــؤســســة، 
/ راشــد بن  الــركــن م 
ــد الـــســـديـــري  ــي ــع س
التنفيذي  الــرئــيــس 

ــني  ــدعــوي وبـــعـــض امل
اجلهات  خمتلف  مــن 
ــامــل  ـــ ـــ الـــــيت تــتــعـــ
ــة. مــعــهــا املـــؤســـسـ

الفعاليات  وتنوعت 
ــاشــط بــني كــرة  ــن وامل
الطائرة  وكــرة  القدم، 
الطاولة ولعبة  وتنس 
باالضافة  الشطرجن، 
ــات  ــقـ ــابـ ــسـ املـ إىل 
)س.ج(،  الــثــقــافــيــة 
ــحــداث  اســت مت  ــا  مكـ
هذا  جديدة  فعاليات 
العام مهنا شد احلبل، 
اإلنــــشــــاد، اإللـــقـــاء 
التصممي،  الشعري، 
الــتــصــويــر والـــرمس.

احلــفــل  خــــالل  مت 
ــرمي وتـــســـلـــمي  ــ ــكـ ــ تـ
ــز  ــملــراك ــز ل ــ ــوائ اجلــ
خمتلف  يف  األوىل 
ــات الـــيت  ــقـ ــابـ ــسـ املـ

اسمترت خالل الهشر 
تـــوج  فقد  الفضيل، 
)السيب  قطاع  فريق 
يف  األول  باملركز  ج( 
الــقــدم، مكا توج  كــرة 
)السيب  قطاع  قريق 
ــاين،  ــث ال ــركــز  ــامل ب أ( 
الطائرة  كــرة  يف  أمــا 
قطاع  فريق  توج  فقد 
)بورشد( باملركز األول 
)السيب  قطاع  وفريق 
ب( باملركز الثاين، أما 
الثقافية  املسابقة  يف 
قطاع  فريق  توج  فقد 
باملركز  ب(  ــطــرح  )م
قطاع  وفــريــق  األول، 
باملركز  ب(  )السيب 
الثاين. شارك يف هذه 
من  العديد  الفعاليات 
مــنــتــســيب املــؤســســة 
من خمتلف القطاعات 
ــة٠ ــنـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ يف 

فعاليات رياضية وثقافية متنوعة في شهر رمضان

كرة القدم

تنس الطاولة

الكرة الطائرةشد الحبل

حفل ختام الفعاليات الرمضانية للعام ١٤٤٠ هجري 

المسابقات الثقافية
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اإللكرتوين  اإلبزتاز  عن  حمارضة  األمنية  احلراسات  إدارة  يف  ممتثلة  والسالمة  األمن  خدمات  نمت 
تناولت  هبال  نــادي  مقر  يف  احملــارضة  وأقميت  الداخليه  حمافظة  رشطــة  قيادة  مع  بالتعاون  وذلــك 
احملارضة اليت ألقاها املالزم أول / عبداهلل بن محدان الكعيب من إدارة التحريات والتحقيقات اجلنائية 
التواصل  شباكت  مع  التعامل  وكيفية  اإللكرتوين  باإلبزتاز  التعريف  الداخلية٠  حمافظة  رشطة  بقيادة 
املرتتبة  األثار  عن  احلضور  تعريف  مت  لإبزتازمكا  التعرض  بدون  والسلمي  املناسب  بالشلك  اإلجمتايع 
هكذا  مع  تتعامل  الــيت  املختصة  اجلهات  عىل  احملــارض  وتطرق   .. واملجمتع  الفرد  عىل  ــزتاز  اإلب من 
التواصل اإلجمتايع وخماطرها وعدم مشاركة  تام بشباكت  أن يكون عىل ويع  بد  الفرد ال  جرامئ٠ وأن 
اإلدالء  عدم  للفرد  ينبيغ  وثيقه...مكا  صلة  به  تربطك  ال  خشص  أي  مع  فيديوهات  أو  خشصية  صور 
عقباها..  محتد  ال  اليت  باملشالك  علية  يعود  سوف  ذلك  ألن  األنرتنت.  فضاءات  يف  خشصية  مبعلومات 
الداخلية٠ حمافظة  عام  إرشاف  بقطاعات  املؤسسة  منتسيب  من  فردا   ٥٠ يقارب  ما  احلضور  عدد  وصل 

اإلبتزاز اإللكتروني

البـــد أن الفـــرد يكـــون 
ـــام بشـــباكت  عـــىل ويع ت
اإلجمتـــايع  التــــواصل 
وخماطرهـــا وعـــدم اإلدالء 
بـــأي معلومـــات خشصيـــة 
يف فضائيـــات األنرتنـــت

 االبــزتاز هــو القيــام بالهتديــد 
بكشــف معلومــات معينــة عــن 
خشص، أو فعل يشء لتـــــــدمري 
الــــخشــــص الــــــــمـــهــــدد، إن
املهــدد  الخشــص  يقــم  مل 
باالســتجابة إىل بعــض الطلبات



األمن والسالمة

الـــغـــايـــات  ــق  ــحــق ــت ت ال 
ــوخــاة من  ــت ــداف امل ــ ــ واأله
تقدمي خدمات األمن الرديف 
إال بامتالك اجلهة املسؤولة 
ــذه اخلــدمــات  عــن تــقــدمي ه
ملنظومة متتلك االدوات اليت 
بعملها  القيام  هلا  تضمن 
القرار  مثل  وجه  امكل  عىل 
من  به  يتعلق  وما  االداري 
معل  او  ــاء  ــغ ال او  حســب 
القيام  او  مــوقــف  تــقــديــر 
ــرمس  بــعــمــلــيــة ختــطــيــط ل
السياسات اخلاصة والعامة 
التخطيط  معلية  هلا.وتقع 
اليت  املسؤوليات  من مضن 
الــيت  املــؤســســة  تتحملها 
ــدم اخلـــدمـــات األمــنــيــة  ــق ت
جتـــاه معــالهئــا حــيــث ان 
االمــين  التخطيط  معلية 
االدارات  به  تقوم  الناحج 
ــيت  االمــنــيــة الــنــاحجــة وال
نصب  ــقــبــل  املــســت ــع  ــض ت
هتيئة  عىل  وتعمل  عينهيا 
املــســتــلــزمــات الـــرضوريـــة 
بعني  اخــذة  معلها  لنجاح 
هيلع  سيكون  مــا  االعــتــبــار 
احلـــل مــســتــقــبــال.ويــمشــل 
لتقدمي  املؤسيس  التخطيط 
العديد  األمنية  اخلــدمــات 
معطيات  وفق  اجلوانب  من 
يتناسب  ما  مهنا  رئيسية 
ــشــاط اجلهة  مــع جحــم ون
اخلــدمــات  ــن  م املستفيدة 
ونشاطها  وموقعها  األمنية 
العاملني فهيا وجحم  وعدد 
املرتددين عىل هذه املنشأة.
املتخصصة  فــاملــؤســســات 
ــن  ــات األم يف تــقــدمي خــدم
والسالمة تعمل وفق ختطيط 
متفاوتة   ــال  آج عــىل  أمــى 
ــالء االهــمتــام آلليات  مــع إي
ومتابعة  وحتــلــيــل  ــد  رصـ
ووضع  وتقيميها  األخطار 
مع  األمنية  السيناريوهات 
ترامك اخلربات فميا خيص 
ــات.  ــ ــع األزم الــتــعــامــل م

خدمات أمنية بمنظومة

 مؤسسية 

والسالمة  األمن  خدمات  فريق 
بمحافظـــــــــة ظفــــــــار يتـــــوج

بكأس مسابقة شد الحبل

ضمن مهرجان طاقة السياحي

مبحافظة  والسالمة  األمــن  خدمات  مؤسسة  فريق  فــاز 
اليت أقميت مضن فعاليات  ظفار بكأس مسابقة شد احلبل 
هذه  يف  فرق   ٤ مع  منافسة  بعد  السيايح  طاقة  مهرجان 
السلطنة  مــوروث  عىل  احلفاظ  إطار  يف  تايت  اليت  اللعبة 
املشاركة  ــذه  ه التقليدية.وتعد  الرياضية  ــعــاب  األل مــن 
والسالمة  األمــن  خدمات  مؤسسة  جانب  من  الثانية  يه 
مضن  املشاركة  تــأيت  حيث  السيايح  طاقة  مهرجان  يف 
االهمتام الذي توليه املؤسسة لألنشطة الرياضية والثقافية  
باملؤسسة. العاملني  عــىل  اإلجيابية  النعاكساهتا  نظرا 
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