




انطالقة
أكبر مكافأة 

وأعظمها أثرًا
بكل الفخر استقبلت وكل رجال الدفاع املدني نبأ صدور توجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بصرف راتب شهر لكل رجال الدفاع املدني تقديرًا ملا بذلوا من 
جهود يف مواجهة خماطر األمطار والسيول اليت شهدتها اململكة مؤخرًا وتكرميًا ألدائهم املتميز 
يف انقاذ املتضررين،وما قدموا من تضحيات أسهمت - بعد توفيق اهلل - يف محاية أبناء الوطن 

واملقيمني به من هذه املخاطر.
ومبعث الفخر بهذه املكافأة الطيبة ال يرتبط بقيمتها املادية،بل مبا صاحبها من إشادة القائد 
واملليك برجال الدفاع املدني وثناء على أدائهم،فهذه اإلشادة وهذا الثناء الذي أثلج صدورنا مجيعًا 
هو املكافأة األكرب واألعظم أثرًا يف نفوسنا ملا متثله من ثقة القيادة يف قدرات كل رجل من 

رجال الدفاع املدني وتقدير لتضحياتهم وجهودهم يف خدمة الوطن 
ولقد شرفنا مبتابعة سيدي خادم احلرمني الشريفني - حيفظه اهلل - ألعمال رجال الدفاع املدني 
توجيهاته  اململكة وكانت  والسيول يف مجيع مناطق  للمتضررين من األمطار  العون  يد  يف مد 
للحفاظ على مكتسبات  أداء مهامنا  وتعاىل يف  توفيق اهلل سبحانه  بعد  لنا  الرشيدة خري داعم 

الوطن وسالمة أبنائه. 
وبكل صدق نقول أن األداء املتميز لرجال الدفاع املدني يف مواجهة خماطر السيول يرجع بعد 
توفيق اهلل سبحانه وتعاىل إىل ما وفرته حكومة خادم احلرمني الشريفني - حيفظه اهلل - من 
إمكانات هائلة جلهاز الدفاع املدني ساعدت يف تنفيذ خطط التدريب واالستفادة من التقنيات 
املتطورة يف أعمال البحث واإلنقاذ املائي بهذا املستوى الرفيع الذي نال استحسان القيادة الرشيدة 
وكان حمل تقديرها بصدور التوجيهات الكرمية بصرف راتب شهر لكل رجال الدفاع املدني، 
املناسبة  التعويضات  التوجيه الكريم حبصر كافة األضرار خالل شهر لصرف  باإلضافة إىل 

للمتضررين من املواطنني واملقيمني. 
وحنن نشرف بإهداء هذاالنجاح للقيادة الرشيدة اليت ال تأل جهدًا أو تبخل مبال من أجل سالمة 
أبناء اململكة واملقيمني على أرضها،ونهديه أيضًا  لصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدني  والذي كان ملتابعته ودعمه أكرب األثر 
بعد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل يف جناح الدفاع املدني يف أداء املهام املنوطة بهم يف تعزيز اإلجراءات 
واإليواء  واإلخللالء  اإلنقاذ  أعمال  يف  االستجابة  وسرعة  والسيول  األمطار  خماطر  ضد  الوقائية 

بالتنسيق مع كافة اجلهات احلكومية األعضاء مبجلس الدفاع املدني. 
والشكر كل الشكر جلهود أبناء اململكة ومؤسسات العمل التطوعي  واليت شاركت بدور 
فاعل يف دعم جهود الدفاع املدني يف أعمال اإلنقاذ واإليواء ورعاية املتضررين من األمطار والسيول 
اإلنسانية  ومبادراتها  الرشيدة  قيادتهم  توجهات  ذلك  يف  مستلهمني  اململكة  مناطق  مجيع  يف 
ونعتز  املليك  بتكريم    نفخر  إذا  وخارجها وحنن  اململكة  داخل  من حيتاجها  واإلغاثية لكل 
بإشادته - حيفظه اهلل -  بأدائنا نعاهده - حيفظه اهلل - ببذل كل اجلهد ليبقى رجال الدفاع 
على  احلفاظ  يف  بهم  املنوطة  املسؤولية  قدر  وعلى  بهم  األمللر  والة  ظن  عند حسن  دائمًا  املدني 

مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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يف برقية لوزيري الداخلية واملالية

الملك يوجه بحصر خسائر المواطنين بسبب األمطار

أواًل بأول

أصدر خادم احلرمني الشريفني 
عبدالعزيز  بللن  عللبللداهلل  امللللللك 
تللوجلليللهللاتلله لللكللافللة اجلللهللات 
األعلللللضلللللاء مبللجلللللس اللللدفلللاع 
إمكاناتها  بتسخري  املللدنللي، 
للحفاظ على سالمة أبناء الوطن 
واملللقلليللمللني بللله جللللراء األمللطللار 
والللسلليللول الللليت شللهللدهللا عللدد 
مللؤخللرًا،  اململكة  مناطق  مللن 

وتقديم كافة املساعدات املالية 
والعينية للمتضررين بأسرع وقت 

ممكن. 
امللكي  السمو  ذلك صاحب  أوضح 
األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
وزيللللر الللداخللللليللة، رئلليللس جملس 
الللدفللاع املللدنللي، مللؤكللدًا أن خادم 
حريصًا  كللان  الشريفني  احلرمني 
املوقف  متابعة  على  احلللرص  كللل 

حلظة بلحظة وما تعرضت له مناطق 
األمطار،  هطول  بدء  منذ  اململكة 
واألجهزة  اللللوزارات  كافة  وجهود 
السالمة  متطلبات  توفري  يف  املعنية 

وأعمال اإلنقاذ يف املواقع اخلطرة. 
وأضللللاف مسللو وزيللللر الللداخللللليللة 
تللوجلليللهللات خللللادم احلللرمللني  أن 
تكليفات  تضمنت   - الشريفني 
صلللرحيلللة وواضلللللحلللللة لللكللافللة 
اجلللللهللللات األعللللضللللاء مبللجلللللس 
دورها يف  بأداء   - املدني  الدفاع 
تنفيذ خطط الطوارئ يف حاالت 
قد  ما  لتجنب  والسيول  األمطار 
واختللاذ  خماطر  من  عنها  ينجم 
كافة اإلجراءات واالستعدادات 
يف  مبلللا  آثلللارهلللا  ملللن  للتخفيف 

ملن  املساعدات  تقديم كل  ذلك 
أومللزارعللهللم،  منازهلم  تللضللررت 
العاجل  اإليلللواء  أماكن  وتوفري 
مستلزمات  وكللافللة  املناسبة، 
 - الصحية  والللرعللايللة  اإلعللاشللة 
الداخلية  وزارة  حرص  إىل  الفتًا 
علللللى مللتللابللعللة سلللري الللعللمللللليللات 
املدني يف مجيع  للدفاع  امليدانية 
املللنللاطللق والللتللنللسلليللق ملللع جلللان 
أصحاب  برئاسة  املدني  الدفاع 
املناطق،  أمللراء  امللكي  السمو 
تنفيذًا للتوجيهات السامية خلادم 
احلللرمللني الللشللريللفللني يف رعللايللة 
املتضررين من األمطار والسيول، 
واختاذ كافة اإلجراءات العاجلة 

لتخفيف معاناتهم.

مسو وزير الداخلية: امللك يتابع الوضع حلظة بلحظة

خادم الحرمين يأمر 
بتسخير جميع اإلمكانات 

لرعاية المتضررين من 
األمطار والسيول

وجه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - برقية 
بن  حممد  األمللري  امللكي  السمو  لصاحب 
ومعالي  الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف 
وزير املالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز 
اخلسائر  مجيع  حبصر  تقضي  الللعللسللاف، 
كان  أيللًا  للمواطنني  األمطار  سببتها  اللليت 
نوعها خالل مدة ال تتجاوز شهرًا من تارخيه، 
وصرف راتب شهر لكل رجال الدفاع املدني 
الذين أدوا واجبهم جتاه دينهم ووطنهم بكل 

تفاٍن وإخالص، وفيما يلي نص الربقية: 
صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 

معالي وزير املالية 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

َمنَّ  اليت  الغزيرة  األمطار  سببته  ملا  نظرًا   -1
اهلل بها على هذا الوطن، من خسائر تكبدها 
البعض  من املواطنني أو ممن توفاه اهلل برمحته 
- إن شاء اهلل -، أو يف منازهلم، أو غري ذلك 
 - اهلل  أمللام  مسؤوليتنا  وألن  اخلللسللائللر،  مللن 
جتاه  واجللبللًا  علينا  تفرض   - وتللعللاىل  سبحانه 
أهلنا وأبنائنا شعب اململكة العربية السعودية، 
نرغب إليكم حااًل وخالل مدة ال تتجاوز شهرًا 
من تارخيه حبصر مجيع اخلسائر اليت سببتها 
ولكم  نوعها،  كان  أيللاً  للمواطنني  األمطار 
مبشاركة  احملافظات  مللن  بلجان  االستعانة 
وزارة الداخلية ووزارة املالية إلنهاء هذا املوضوع 
عما  تعويضهم  يف  لننظر  احمللللددة،  امللللدة  يف 

تكبدوه من خسائر. 

2- على وزارة املالية صرف راتب شهر لكل 
احلمد  وهلل   - الذين  املدني،  الدفاع  رجال 
بكل  ووطنهم  دينهم  جتللاه  واجبهم  أدوا   -
تللفللاٍن وإخلللالص. فللهللؤالء هلللم حللق علينا يف 
تكرميهم، مقدرين وشاكرين هلم مجيعًا 
خففت  وأعللمللال  تضحيات  مللن  قللدمللوه  مللا 
كثريًا من تعرض املوطنني للخطر - ال مسح 

اهلل -. 
هذا واهلل نسأل أن يعيننا على حتمل األمانة 
وبه  توكلنا،  فعليه  عاتقنا،  على  امللقاة 

نستعني. 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
رئيس جملس الوزراء
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وزير الداخلية يشكر خادم الحرمين الشريفين
بن  حممد  األمللري  امللكي  السمو  صاحب  رفللع 
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية برقية شكر 
بن  عللبللداهلل  امللللللك  الشريفني  احلللرمللني  خللللادم 
عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - إثر توجيهه 
- أيده اهلل - حبصر مجيع اخلسائر اليت سببتها 
لكل  شهر  راتللب  وصللرف  للمواطنني  األمللطللار 
جتاه  واجبهم  أدوا  الذين  املدني  الللدفللاع  رجللال 

دينهم ووطنهم بكل تفان وإخالص. 
احلرمني  خللادم  سيدي  الربقية:  نص  يلي  وفيما 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
أعللزه اهلل ورعللاه السالم  اللللوزراء  رئيس جملس 
عليكم ورمحة اهلل وبركاته: تلقيت يا سيدي 
وعموم مواطين هذا الوطن الكريم وأبناؤكم 
املدني  الدفاع  رجال  مقدمتهم  ويف  األمن  رجال 
بكل اعتزاز وإجالل صدور توجيهكم السامي 
سببتها  اللليت  األضلللرار  مجيع  حبصر  الكريم 
مناطق  اهلل وكرمه  بفضل  اليت عمت  األمطار 
منهم  تضرر  من  لتعويض  اململكة  وحمافظات 

بأي حال من األحوال جراء هذه األمطار الغزيرة.. 
بصرف  الللكللريللم  الللسللامللي  توجيهكم  وكللذلللك 
أدوا  الذين  املدني  الدفاع  رجللال  راتللب شهر لكل 
واجبهم جتاه دينهم ووطنهم ومليكهم بكل تفاٍن 
ملقامكم  أرفللع  أن  يا سيدي  ويشرفين  وإخللالص. 
السامي بامسي وباسم عموم أبنائكم رجال األمن 

ويف مقدمتهم رجال الدفاع املدني عظيم وفائق 
التقدير واالمتنان وخالص الوالء والعرفان على 
احلانية  األبوية  واللفتة  السامية  املكرمة  هذه 
جتلللاه أبللنللائللكللم رجلللال الللدفللاع املللدنللي الللذيللن 
تشرفوا بتنفيذ توجيهاتكم الكرمية يف سبيل 
يف  واملقيمني  املواطنني  سالمة  على  احملافظة 
هذه البالد املباركة ومحايتهم من األضرار اليت 
تصاحب هطول األمطار الغزيرة وتعرض حياتهم 
سيدي  يا  تكريم  وهو  للخطر..  وممتلكاتهم 
حمل الفخر واالعتزاز من كل فرد من أبنائكم 
رجال األمن الذين يتطلعون إىل أن يكونوا على 
توجيهاتكم  وقيد  ظنكم  حسن  عند  الللدوام 
يا  نسأل  واهلل  الكرمية.  ورعايتكم  السامية 
وعللزًا  ذخلللرًا  ويبقيكم  حيفظكم  أن  سيدي 
هلذا الوطن ومواطنيه، وأن مين على مقامكم 
السامي الكريم مبوفور الصحة ووافر السعادة 
وأدام  ورعاكم  سيدي  اهلل  حفظكم  واهلناء. 

عزكم.

إعتمد صاحب السمو امللكي األمري 
وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد 
الداخلية اخلطة العامة لتدابري الدفاع 
بالعاصمة  الللطللوارئ  ملواجهة  املدني 
شهر  خللالل  املنورة  واملدينة  املقدسة 
رمللضللان املللبللارك هلللذا الللعللام واللليت 
 11 مللن  أكللثللر  تنفيذها  يللشللارك يف 
قرابة  يدعمهم  دفاع مدني  ألف رجل 
2000 آلية ومعدة بالتنسيق مع كافة 
اجلهات احلكومية األعضاء مبجلس 
الللدفللاع املللدنللي بللهللدف تللوفللري أعلى 

درجات السالمة للمعتمرين والزوار.
املدني  الدفاع  عام  مدير  ذلك  أوضح 
التوجيري  عللبللداهلل  بللن  سعد  الفريق 
واإلمتنان  الشكر  عظيم  عن  معربًا 
الشريفني  احلرمني  خللادم  حلكومة 
وولللي  عبدالعزيز  بللن  عللبللداهلل  امللللللك 
امللكي  السمو  صاحب  األمني  عهده 
ومسو  عبدالعزيز  بللن  سلمان  األمللري 
ملا   – اهلل  حيفظهم   – الثاني  النائب 

خلدمة  ضخمة  إمكانات  من  تقدمه 
ضيوف الرمحن واحلفاظ على أمنهم 
وسالمتهم، وعرب الفريق عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو امللكي األمري 
حممد بن نايف وزير الداخلية ملوافقته 
لتوفري  وتوجيهاته  اخلطة  تنفيذ  على 
كل اإلمكانات لتحقيق أهدافها يف 
احلفاظ على سالمة املعتمرين والزوار 
بالتنسيق مع كافة الوزارات واهليئات 

واألجهزة احلكومية. 
املدني على  الدفاع  وأكد مدير عام 
مشللوللليللة الللرتتلليللبللات واإلسللتللعللدادات 
الللطللوارئ  مللواجللهللة  تللدابللري  لتنفيذ 
املنورة  واملدينة  املقدسة  بالعاصمة 
طللللوال شللهللر رمللضللان امللللبلللارك وفللق 
الكبرية  الزيادة  يراعي  زمين  جدول 
والللزوار والسيما  املعتمرين  يف أعداد 
الللعللشللر األواخلللللر مللن الشهر  خلللالل 
لدن  مللن  كللرميللة  مبتابعة  الفضيل 
خالد  األمللري  امللكي  السمو  صاحب 

الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة 
وصلللاحلللب الللسللمللو امللللللكللي األملللري 
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمري 
منطقة املدينة املنورة ومبا حيقق أعلى 
كافة  جتنب  يف  الفاعلية  درجلللات 
اإلستجابة  وسرعة  احملتملة  املخاطر 

يف مباشرة احلوادث.
الدفاع  تدابري  خطة  تفاصيل  وحللول 
املللدنللي ملللواجللهللة الللطللوارئ يف شهر 
رمللضللان، قلللال الللفللريللق الللتللوجيللري 
تللرتللكللز اخللللطلللة علللللى 3 حملللاور 
رئلليللسلليللة أوهلللللللا احملللللللور اخلللللاص 
باإلجراءات الوقائية ويتضمن أعمال 
املعتمرين  ملساكن  الشامل  املسح 
ومتابعة  تواجدهم  وأماكن  والللزوار 
توفر كافة إشرتاطات السالمة بها 
حني  يف  بللهللا،  خمالفات  أي  وإزاللللة 
على سرعة  الللثللانللي   احملللور  يركز 
البالغات عن  اإلستجابة يف مباشرة 
احللللوادث وذلللك مللن خللالل املراقبة 

املستمرة على مدار الساعة ألماكن 
جتمعات املعتمرين وتنقالتهم وتنفيذ 
لكافة  الللسللريللع  اإلنللتللشللار  خللطللة 
الللفللرق واللللوحلللدات امللليللدانلليللة واللليت 
مواقع حمددة وخمتارة  تتمركز يف 
بللعللنللايللة لللسللرعللة اللللوصلللول ملللواقللع 
احملللور  يتضمن  بينما  احللللللوادث، 
التوعوية  الللربامللج  تكثيف  الثالث 
واللللللزوار  للمعتمرين  واإلرشللللاديللللة 
بإجراءات  خدمتهم  على  والقائمني 
وذلك  الطوارئ  حللاالت  يف  السالمة 
املصورة  التوعوية  الرسائل  بث  عرب 
تللوزيللع  بللاإلضللافللة إىل  وامللللرتمجلللة، 
أعللللللداد كلللبلللرية ملللن اإلصللللللدارات 
الللتللوعللويللة يف مللنللافللذ اللللوصلللول يف 

املوانئ الربية والبحرية واملطارات .

ملواجهة الطوارئ خالل شهر رمضان املبارك

وزير الداخلية يعتمد خطة الدفاع المدني 
بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة
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أواًل بأول
استقبل املسؤولني واألهالي واملشاركني يف احلملة التطوعية

أمير الشرقية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في 
إنقاذ حياة الناس والحد من الخسائر جراء هطول األمطار

بن  سعود  األمللري  امللكي  السمو  أشللاد صاحب 
مبا  الشرقية  املنطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  نايف 
إنقاذ  املدني من واجب يف  الدفاع  به رجال  قام 
اخلسائر  من  واحلللد  واملقيمني  املواطنني  حياة 
اململكة  شهدتها  اللليت  األمللطللار  هطول  جللراء 

بكميات غري مسبوقة. 
وأكد مسوه على االهتمام الكبري الذي توليه 
احلللرمللني  خلللادم  بللقلليللادة  الللرشلليللدة  حكومتنا 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وصاحب 
عبدالعزيز  بللن  سلمان  األمللري  امللكي  السمو 
وزيللر  الللللوزراء  جملس  رئيس  نائب  العهد  ولللي 
مقرن  األمللري  امللكي  السمو  وصاحب  الللدفللاع 
اهلل  حفظهم  الللثللانللي-  الللنللائللب  عبدالعزيز  بللن 
-بربنامج تطوير وحتديث أجهزة وزارة الداخلية 
الوطن  أبناء  يسري بشكل مميز خلدمة  والذي 
تسهم  اللليت  األجللهللزة  أحللدث  بتأمني  واملقيمني 
كافة  يف  اخلسائر  وتقليل  األرواح  إنللقللاذ  يف 

الظروف. 
ليل  عملوا  املدني  الدفاع  رجال  إن  وقال مسوه: 
نهار بشكل متواصل ويف أماكن وعرة وضحوا 
يف  عليه  أقسموا  الذي  واجبهم  مؤدين  حبياتهم 
أكمل صورة فجاء التقدير والشكر من سيدي 
خادم احلرمني الشريفني -حفظه اهلل- على هذا 

اجلهد. 
املدني  الدفاع  رجللال  أثبت  لقد  وأضللاف مسللوه 
إلخوانهم يف القطاعات العسكرية وألبناء هذا 
الوطن الغالي أنهم على قدر كبري من املسؤولية 
فخر  مصدر  فكانوا  عالية  بكفاءة  ويعملون 
واعتزاز اجلميع وساهموا بشكل غري عادي يف 

إنقاذ األرواح بصورة مشرفة وتقليل اخلسائر يف 
تلك املرحلة. 

مللن خري  اململكة  مللا شهدته  أن  وأشلللار مسللوه 
املدني  الدفاع  رجللال  لعمل  أرجللاءهللا كللان  عم 
إنقاذ الكثري  ووقفته اإلنسانية دور مشرف يف 
من أقاربنا وأصدقائنا وإخواننا ويف كل أطراف 
أهالي  وشكر  شكره  مسوه  مقدمًا  اململكة 
املنطقة لكافة منسوبي الدفاع املدني باململكة. 
مشيدًا مسوه جبهود رجال الدفاع املدني باملنطقة 

وما يقومون به متمنيًا هلم التوفيق والسداد. 
جللللاء ذلللللك خللللالل اسللتللقللبللال مسللللوه بللاجمللللللس 
اإلمللارة ألصحاب  مبقر   « اإلثنينية   « األسبوعي 
باملنطقة  واألهالي  واملسؤولني  واملعالي  الفضيلة 
الشرقية واللواء عبداهلل اخلشمان مدير الدفاع 
املدني باملنطقة الشرقية وعدد من ضباط اإلدارة. 
الدفاع  مدير  اخلشمان  عبداهلل  اللللللواء  وألقى 

املدني باملنطقة الشرقية كلمة جدد فيها الوالء 
ذكراها  يف  الشريفني  احلللرمللني  خللادم  لبيعة 
الثامنة سائاًل اهلل أن يديم على مقامه الكريم 

موفور الصحة والعافية. 
واطلع  املناسبة  بهذه  درعلللًا  مسللوه  تسلم  كما 
املدني  الدفاع  إدارة  تقارير  مسوه على عدد من 

باملنطقة. 
عبداهلل  بن  طالل  الدكتور  العقيد  قدم  كما 
الدفاع  مبديرية  السالمة  إدارة  مدير  العتييب 
املدني بالشرقية لسموه أطروحة الدكتوراه يف 
جمال الفلسفة يف العلوم األمنية ختصص العلوم 
الشرطية السالمة واحلماية املدنية بعنوان » بناء 
يف  الصيانة  لعمليات  السالمة  إجللراءات  منوذج 
املنشآت البرتوكيماوية يف اململكة » من جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية. 
امللكي  السمو  صاحب  أكللد  آخللر  جانب  من 
األملللري سللعللود بللن نللايللف على أن احلللفللاظ على 
اليت  الرائدة  الوطنية  األعمال  من  املللدن  مجال 

حث عليها ديننا اإلسالمي القويم. 
الشباب يف مثل  أن مشاركة  إىل  وأشللار مسوه 
هذه األعمال التطوعية اليت تسعى إىل احلفاظ 
خلقًا  باعتباره  الشوائب  وإزاللللة  النظافة  على 
من  جتعل  رائللدة  إنسانية  وقيمة  رفيعًا  إسالميًا 
على  يدعو  أمر  هلو  وتألقًا  مجللااًل  أكثر  مدننا 

الفخر واالعتزاز بشباب الوطن. 
وقلللدم مسلللوه الللشللكللر لللشللبللاب جللزيللرة تلللاروت 
مبحافظة القطيف الذين عملوا جبهود تطوعية 
لتنظيف مدينتهم واصفًا مسوه هذا النهج بالنهج 
من  باملدينة  االرتللقللاء  يف  يسهم  الللذي  الصحيح 
خالل حرص أبنائها على أن تبقى مدنهم أمجل. 
جاء ذلك خالل استقبال مسوه جملموعة من شباب 
تاروت املشاركني يف احلملة التطوعية اليت نفذوها 

لتنظيف مدينتهم يف ديوان اإلمارة بالشرقية. 
جمموعة  مبشاركة  انطلقت  احلملة  وكانت 
من الشباب املتطوعني أسهم فيها شباب تاروت 
املساهمة  وكذلك  املنجروف  غابات  بتنظيف 
بتنظيف املدينة إلميانهم بأهمية مشاركتهم يف 

بناء الوطن وتنميته. 
لقاء  حضروا  الذين  املشاركون  الشباب  وعرب 
من  الكرمية  اللفتة  هلذه  شكرهم  عن  مسوه 
مسوه واليت ستكون حافزًا هلم ملزيد من العطاء 

خلدمة هذا الوطن الغالي.
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تتضمن إنشاء فرق متخصصة لسرعة دخول املساعدات..

الفريق التويجري يوقع اتفاقية تعاون مع الدفاع 
المدني األردني في الحماية المدنية

بن  سعد  الفريق  املدني  الللدفللاع  عللام  مدير  وقللع 
عبداهلل التوجيري والفريق ركن طالل عبداهلل 
باململكة  املدني  الدفاع  عام  مدير  الكوفحي 
األردنية اهلامشية االتفاقية التنفيذية للتعاون بني 
والدفاع  السعودي  املدني  الدفاع  جهاز  من  كل 
املدني األردني يف جمال احلماية املدنية ومواجهة 
حبضور  وذلللك  الكربى،  واحلللوادث  الكوارث 
وفد  وأعضاء  اململكة  املدني يف  الدفاع  قيادات 

الدفاع املدني األردني. 
وعرب الفريق التوجيري خالل استقباله ملدير عام 
الوفد  وأعضاء  األردنية  باململكة  املدني  الدفاع 
املرافق له مبكتبه باملديرية العامة للدفاع املدني 
بالرياض عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بني 
الدفاع املدني السعودي واألردني تفعياًل ملذكرة 
املدنية  احلماية  جمللال  يف  البلدين  بني  التعاون 
واليت مت توقيعها عام 2006م بني وزارة الداخلية 
إطللار  يف  األردنلليللة  الداخلية  ووزارة  السعودية 

العالقات الوطيدة بني اململكة واألردن. 
حتقق  االتفاقية  أن  التوجيري  الفريق  وأضللاف 
وتقديم  طلللللب  يف  الفاعلية  مللن  كللبللريًا  قللللدرًا 
البلدين يف حاالت احلوادث  من  املساعدة لكل 

واللللللكلللللوارث مللللن خلللللالل مللا 
تتضمنه من تيسريات يف حركة 
األفراد واملعدات وإجياد قنوات 
قيادات  بللني  املباشر  للتواصل 
الللبلللللديللن  اللللدفلللاع امللللدنلللي يف 
متخصصة  عمل  فللرق  وإنللشللاء 
لسرعة  اجلانبني  بني  للتنسيق 
واستخدام  املللسللاعللدات  دخللول 
اجملللللللال اجلللللللوي واملللللطللللارات 
وامللللرافلللق احللللدوديلللة واملللوانللئ 

املخاطر  حللاالت  يف  الصحية  الرعاية  ومنشآت 
والكوارث، باإلضافة إىل ما تتيحه االتفاقية من 
جماالت للتعاون يف الوقاية من املخاطر احملتملة 
وتنفيذ الربامج التدريبية املشرتكة، مشريًا إىل 
أن بنود االتفاقية تتيح جماالت للتعاون يف التعامل 
مع احلوادث اليت ال ترتقي ملستوى الكارثة يف 
متى  واألردن  اململكة  بللني  احلللدوديللة  املناطق 
تطلب األمر ذلك، كما تتيح استخدام الطائرات 

لسرعة نقل الوحدات امليدانية. 
األردنللي  املدني  الللدفللاع  مدير  أعللرب  جانبه  من 
عن  الكوفحي  عللبللداهلل  طللالل  ركللن  الفريق 

شللكللره ملللا وجلللده وأعللضللاء الللوفللد املللرافللق له 
أثناء  االستضافة  وكللرم  االستقبال  حفاوة  من 
مع  التعاون  اتفاقية  لتوقيع  باململكة  وجودهم 
الدفاع املدني السعودي يف جمال احلماية املدنية 
التارخيية  للعالقات  وتوثيقًا  امتدادًا  متثل  واليت 
الوثيقة اليت جتمع بني اململكة العربية السعودية 
املستويني  علللللى  اهلللامشلليللة  األردنللليلللة  واملللملللللكللة 
تسهم  أن  ثقته  عللن  معربًا  والللشللعلليب،  الللرمسللي 
االتفاقية يف تعزيز قدرات أجهزة الدفاع املدني يف 
البلدين ألداء مهامها وتعزيز قدراتها يف مواجهة 

الكوارث وكافة جماالت احلماية املدنية.

أمير جازان يؤكد أهمية األعمال التي يقوم بها الدفاع المدني
امللكي  السمو  صللاحللب  استقبل 
األملللللللري حملللملللد بلللللن نللللاصللللر بللن 
جلللازان  منطقة  أملللري  عللبللدالللعللزيللز 
الللدفللاع  مللديللر  بلللاإلملللارة  مبكتبه 
املدني باملنطقة اللواء حسن بن علي 

القفيلي.
خللالل  املنطقة  أملللري  وتللسلللللم مسللو 
التقرير  القفيلي  اللللللواء  من  اللقاء 
اخللللاص بللاألمللطللار والللسلليللول اليت 
شللهللدتللهللا املللنللطللقللة خلللللالل فلللرتة 
عدد  الذي شهده  اجلوي  املنخفض 
واألعللمللال  اململكة،  مناطق  مللن 
املللدنللي خالل  الللدفللاع  نفذها  اللليت 
تلك الفرتة باحملافظات اليت شهدت 
ومنها  وسيول  غزيرة  أمطار  هطول 
حمافظة الدائر بين مالك وحمافظة 
األضللرار  حصر  وعمليات  الريث، 

للمزارع  املدني  الللدفللاع  بها  قللام  اللليت 
واملمتلكات املتضررة يف تلك املواقع.

الدفاع  مدير  مللن  مسللوه  تسلم  كما 
املدني جبازان تقريرًا مماثاًل حول سري 
مبدينة  استل«  »صلب  مبصنع  العمل 
إجنللازه  مت  الللذي  االقتصادية  جلليللزان 
مدى  يللربز  الللذي  الفعلي  إنتاجه  وبللدأ 

السالمة  بللاشللرتاطللات  املصنع  الللتللزام 
والشروط الواجب توافرها مبا يضمن 

سالمة املصنع والعاملني فيه.
أمللري منطقة جللازان خالل  ونللوه مسو 
مديرية  تبذهلا  اللليت  باجلهود  اللقاء 
الللللدفللللاع امللللدنلللي بللاملللنللطللقللة ومجلليللع 
اجلهود  مبضاعفة  موجهًا  منسوبيها 

بللالللواجللبللات  للقيام  املللزيللد  وبلللذل 
املناطة بهم على الوجه املطلوب.

يقوم  اللليت  األعمال  أهمية  وأكللد 
بها الدفاع املدني يف حفظ األرواح 
التوفيق  متمنيًا  واملللمللتلللللكللات، 
ما  كل  لتحقيق  للجميع  والسداد 

فيه خري الوطن واملواطن.
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير  وعرب 
جازان من جانبه عن سعادته بلقاء 
إليه  استمع  وما  املنطقة  أمري  مسو 
من توجيهات خالل اللقاء وما جتده 
املديرية من متابعة مباشرة من قبل 
مسوه، منوهًا مبتابعة معالي مدير 
عام الدفاع املدني الفريق سعد بن 
األعمال  التوجيري جلميع  عبداهلل 
مديرية  تقدمها  اللليت  واخلللدمللات 

الدفاع املدني جبازان.
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وفقًا ملا توصلت إليه جلان احلصر

41555 منزاًل تضررت من السيول في جميع المناطق
بناء على توجيهات خادم احلرمني الشريفني 
- حيفظه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
اهلل - بللسللرعللة حللصللر أضللللرار األمللطللار 
والسيول اليت تعرضت هلا اململكة مؤخرًا 
املناسبة  التعويضات  لصرف  بها  والرفع 
للدفاع  العامة  املديرية  أعلنت  للمتضررين 
انللتللهللاء أعللمللال حصر مجيع  املللدنللي عللن 
والسيول  األمطار  عن  النامجة  األضللرار 
يف امللللدن واحملللافللظللات املللتللضللررة وذلللك 
احلكومية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون 
اليت شاركت يف جلان احلصر واليت مت 
لصرف  متهيدًا  الللغللرض  هلللذا  تشكيلها 

التعويضات املناسبة للمتضررين.
وأوضح العقيد عبد اهلل العرابي احلارثي 
الرمسي  والللنللاطللق  اإلعلللالم  إدارة  مللديللر 

واليت  أعمال احلصر  أن   - املدني  للدفاع 
مجيع  يف  جلنة   294 تنفيذها  يف  شللارك 
املناطق مشلت األضرار اليت حلقت باملنازل 
واملركبات  التجارية  واحملللالت  وامللللزارع 
واألثاث  واالسرتاحات  واملاشية  واملعدات 
وامللللسلللتلللودعلللات وكلللافلللة املللملللللتلللللكللات 
منزاًل   41555 حصر  إىل  األخرى،مشريًا 
منطقة  مللتللفللاوتللة يف  بللدرجللات  مللتللضللررًا 
اللللريلللاض)6794( مللنللزاًل وعللسللري)7293( 
مللللنللللزاًل ومللللكللللة امللللللكلللللرملللللة)3645( 
مللنللزاًل واملللديللنللة املللللنللللورة)13007( مللنللزاًل 
وجنللران)1401( منزاًل والباحة)34( منزاًل 
وجللازان  منزاًل  الللشللرقلليللة)152(  واملنطقة 
مللنللزاًل  وحللللائللللل)3782(  مللنللزاًل   )1081(
يتم  مل  ،بينما  مللنللزاًل  والللقللصلليللم)4366( 

مناطق  يف  املللنللازل  يف  أضلللرار  أي  حصر 
وتللبللوك،يف  واجللللوف  الشمالية  احللللدود 
مزرعة   15431 من  حصرأكثر  مت  حني 
تضررت من األمطار والسيول منها أكثر 
و3684  عسري  مبنطقة  مزرعة   6312 من 
الرياض  مزرعة مبدن وحمافظات منطقة 
وأكللثللر مللن 4655 مللزرعللة يف كللل من 
وجازان  املكرمة  ومكة  وحائل  القصيم 
بينما مل يتم رصللد أي أضللرار يف مللزارع 

اجلوف واحلدود الشمالية وتبوك.
املتضررة  الللتللجللاريللة  وبلللللغ عللدد احمللللالت 
منها  حمللاًل   252 السيول  األمللطللارو  مللن 
مبنطقة  و36  الللريللاض  منطقة  يف   180
يف  حملللال  و15  جنللللران  يف  و21  عللسللري 
ومكة  الشرقية  واملنطقة  وحائل  القصيم 
حالة    1159 حصر  مت  املللكللرمللة،كللمللا 
السيول  جلللراء  تللضللررت  ومللعللدة  مركبة 
املفقودة يف بطون  املركبات  ذلك  مبا يف 
من   266 نللفللوق  إىل  األوديلللة،بلللاإلضلللافلللة 
األبل وأكثر من 23987 من األغنام هذا 
من  عللدد  حمتويات  يف  التلفيات  خبللالف 
لألعالف  التخزين  ومللواقللع  املستودعات 

واخليام واالسرتاحات.
الللي  احلللارثللي  عللبللداهلل  العقيد  وأشللللار 
انلللله مت رفللللع أعلللملللال حللصللر االضللللرار 
املناطق  أمراء  امللكي  السمو  ألصحاب 
للجان  الالحقة  اإلجللراءات  إلستكمال 
وزارة  مللن  واملشكلة  االضللللرار  تقدير 

الداخلية ووزارة املالية.

األمير  خالد الفيصل يشكر رجال الدفاع المدني بالطائف
امللكي  السمو  بعث صاحب 
املكرمة  مكة  منطقة  أمري 
األمري  خالد الفيصل خطاب 
املدني  الللدفللاع  ملدير  شكر 
مبحافظة الطائف اللواء فايز 
فيه  مثن  العتييب  صبيان  بن 
ملواجهة  بذلت  اليت  جهودهم 
حلللادثلللة الللسلليللول واألملللطلللار 
الللللليت شللهللدتللهللا احملللافللظللة 

واملللللراكللللز اإلداريلللللللة الللتللابللعللة 
مللؤخللرًا كما وجلله حفظه  هلللا 
وتللقللديللره  شلللكلللره  نللقللل  اهلل 
من  اإلدارة  مللنللسللوبللي  لللعللمللوم 
وضباط،  صف  وضباط  جنود 
عاليًا  العتييب  اللواء  مثن  فيما 
شللكللر مسللللوه وقللللال إن هللذا 
النجاح مل يأتي إال بتوفيق اهلل 
مسوه  مبتابعة  ثم  أواًل  وجل  عز 

لرجال  بلحظة  حلظة  الكريم 
بامليدان  العاملني  املدني  الدفاع 
معالي  مللن  ميداني  وبللإشللراف 
فهد  األستاذ   الطائف  حمافظ 
ودعم  معمر  بن  عبدالعزيز  بن 
املدني  الدفاع  معالي مدير عام 
اللللفلللريلللق  سللعللد بلللن عللبللداهلل 
التوجيري سائاًل املوىل أن يديم 

على هذا البلد أمنه وأمانه.

أواًل بأول
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كبيرة المستشارين بالمكتب اإلعالمي بالخارجية األمريكية 
تشيد بأداء العالقات العامة واإلعالم بالدفاع المدني

املستشارين  كللبللرية  أعللربللت  
بلللوزارة  اإلعللالمللي  املكتب  يف 
اخلبرية  األمريكية  اخلارجية 
الدولية  يف العالقات اإلعالمية 
هوكسي  مللارغللريللت  الللسلليللدة 
خدمات  مبستوى  إعجابها  عن 
الللعللالقللات الللعللامللة واخلللدمللات 
اإلعلللالمللليلللة جبلللهلللاز اللللدفلللاع 
امللللدنلللي يف املللملللللكللة، ومتلليللز 
العامة  الللعللالقللات  إدارة   أداء 
واإلعلللللالم بللالللدفللاع املللدنللي يف 
االتصاالت  تقنيات  من  اإلفللادة 
واملللعلللللومللات يف جمللال اإلعللالم 
األملللين والللتللواصللل مللع كافة 
ونشر  السعودي  اجملتمع  فئات 
والتحذيرية  التوعوية  الرسائل 

يف حاالت الطوارئ.
األمريكية  اخلللبللرية  وأشلللادت 
العامة  للمديرية  زيارتها  خالل 
على   واطالعها  املدني  للدفاع 
العامة  اإلدارة  وبللرامللج  خطط 
للللللعللالقللات واإلعلللللللالم  ضمن 
للمملكة واليت  برنامج زيارتها 
األمين  املتحدث  خالهلا  رافقها 
منصور  اللواء  الداخلية  لللوزارة 
املللركللز  بتجهيزات  الللرتكللي 
ملتابعة  املدني  للدفاع  اإلعالمي 
اليت  والسيول  األمطار  حللوادث 
مللؤخللرًا  اململكة  هلللا  تعرضت 
تللكللامللل بلللراملللج نللشللر ثللقللافللة 
مع  التواصل  وتعزيز  السالمة 
وسائل اإلعالم،واملستوى املهين 
الرفيع ملنسوبي العالقات العامة 

وصياغة  إعللللداد  يف  واإلعللللالم 
وتنويع  اإلعللالملليللة،  الللرسللائللل 
وسللائللل االتللصللال اجلللمللاهللريي 
الوعي  تنمية  يف  أثرها  وقياس 

بأعمال الدفاع املدني.
وقالت السيدة هوكسي،واليت 
تنفيذية يف  مناصب  تشغل عدة 
مللن اجلللهللات احلكومية   عللدد 
وامللللنلللظلللملللات الللللدوللللليللللة غللري 
العالقات  احلكومية يف جمال 
العامة واإلعالم أن هذا املستوى 
العامة  العالقات  إلدارة  املتميز 
واإلعللللللللالم يلللؤكلللد تللكللامللل  
الدفاع  وحتديث  تطوير  خطط 
وتفوقه يف  الللسللعللودي،  املللدنللي 
اإلفلللللادة مللن تللطللبلليللقللات عصر 

املعلومات.
وقللالللت الللسلليللدة هللوكللسللي يف 
استقبلها  واللليت  الللزيللارة  ختام 
علي  بن  صللاحل  العميد  خالهلا 
الللعللامللة  اإلدارة  مللديللر  الللعللايللد 
للللللعللالقللات واإلعلللللالم بللالللدفللاع 
ساعات   3 واستغرقت  املللدنللي 
املركز  أقللسللام  مجيع  ومشلت 
اإلعللللللالمللللللي ومللللنللللهللللا ركللللن 
املطبوعات واإلصدارات وركن 
التوثيق واإلنتاج املرئي واإلعالم 
من  أعلم  :كنت  االلكرتوني 
األداء  متيز  عن  متابعيت  خالل 
املدني  الدفاع  جلهاز  اإلعالمي 
األمنية  األجللهللزة  أفللضللل  وأنللله 
احلضور  حيث  مللن  باململكة 
اإلعللللالمللللي،لللللكللللين سللعللدت 

كثريًا مبا رأيت من إمكانات 
ما  تفوق كثريًا كل  وقللدرات 
مسعت عنه من قبل هذه الزيارة 
اإلعلللالم  سلليللمللا يف جملللال  وال 
األجللهللزة  وتطبيقات  احلللديللث 
حرصها  اللللذكللليلللة،ملللؤكلللدًة 
الرائعة  الصورة  هذه  نقل  على 
اإلعالمي  باملكتب   لزمالئها 

باخلارجية األمريكية.
من جانبه عرب العميد صاحل بن 
علي العايد مدير اإلدارة العامة 
للللللعللالقللات واإلعلللللالم بللالللدفللاع 
باخلبرية  ترحيبه  عللن  املللدنللي 
أبدته  مبا  وسعادته  األمريكية 
من إشادة بقدرات الدفاع املدني 
اإلعالمية ،مؤكدًا أن اخلبرية 
إدارات  ممللثلللللي  ملللع  اجللتللمللعللت 
يف  واإلعلللالم  العامة  العالقات 
كللافللة الللقللطللاعللات واألجللهللزة 
الللدفللاع  بينما كللان  األمللنلليللة، 
املدني هو اجلهاز الوحيد الذي 

قامت بزيارته.
املركز  بأقسام  الزيارة  وبللدأت 
استقباهلا  يف  وكللان  اإلعللالمللي 
العقيد عبد اهلل العرابي احلارثي 
مدير املركز والناطق اإلعالمي 
للدفاع املدني والذي قدم شرحًا 
وافيًا عن خدمات املركز خالل 
فرتة األمطار والسيول عرب مواقع 
الللتللواصللل االجللتللمللاعللي ورسللائللل 
اإلعالمية  والللرسللائللل  اجللللوال، 
اللللليت يللتللم بللثللهللا علللرب الللقللنللوات 
التليفزيوينة واإلذاعية والصحف 

املطبوعة وااللكرتونية.
األمريكية  اخلبرية  واستمعت 
خلللللالل اللللللزيلللللارة للللشلللرح مللن 
القحطاني  اهلل  عللبللد  اللللرائلللد 
علللن جتلللهللليلللزات امللللركلللز من 
اللللكلللاملللريات الللتللللليللفللزيللونلليللة 
وتللقللنلليللات اللللرصلللد والللتللوثلليللق 
عبدالرمحن  املقدم  توىل  بينما 
اللللغلللاملللدي تللقللديللم شللللرح عن 
التليفزيوني  اإلنللتللاج  خللدمللات 
واإلذاعي بالدفاع املدني،و قدم 
شللرحللُا  الللعللمللري  سللعللد  العقيد 
وافللليلللًا علللن خلللدملللات اإلعلللالم 

االلكرتوني,
هوكسي  الللسلليللدة  وشللاهللدت 
مرئيًا  عللرضللًا  اللللزيلللارة  خلللالل 
قدمه العقيد د. سعد القحطاني 
بللاللللللغللة اإلجنللللليللزيللة عللن مهام 
العامة واإلعالم  إدارة العالقات 
بالدفاع املدني،واخلدمات اليت 
إجنازاتها  مللن  ومنلللاذج  تقدمها 
يف الللتللواصللل مللع كللافللة فئات 

اجملتمع.
السيدة  أن   بالذكر  اجلللديللر 
كتاب  مؤلفة  هللي  هوكسي 
يف  مللسللؤول  صحفي  مكتب   «
وخبايا  دليل   « الرقمي  العصر 
وأسرار العمل الصحفي،والذي 
لغة  مللن 30  إىل أكللثللر  تللرجللم 
وحللصللل علللللى علللدد كللبللري من 
اجلوائز،إىل جانب إدارتها لعدد 
املعنية  الللدوللليللة  املنظمات  مللن 

باإلعالم األمين.
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تدشين 8 أنظمة وبرامج حاسوبية جديدة بالدفاع المدني

أواًل بأول

رعلللى مللديللر علللام الللدفللاع املللدنللي 
الللللفللللريللللق سلللعلللد بلللللن علللبلللداهلل 
اللللتلللوجيلللري، بللاملللديللريللة الللعللامللة 
تدشني  بللالللريللاض  املللدنللي  للدفاع 
احلاسب  وبرامج  أنظمة  من  عدد 
اآللللللللي اجلللللديللللدة واللللللليت متللثللل 
اخلدمات  تطوير  ملنظومة  إضافة 
اإللللكللرتونلليللة بللالللدفللاع املللدنللي 
وحتللقلليللق أفلللضلللل اسلللتلللفلللادة من 
واملعلومات  االتللصللاالت  تقنيات 
على  احلللفللاظ  يف  رسللالللتلله  ألداء 
مكتسبات الوطن ومحاية األرواح 
واملمتلكات بأرقى معايري اجلودة. 
وأكد التوجيري يف كلمة خالل 
من  املدني  الللدفللاع  قلليللادات  لقائه 
وبرامج  أنظمة  بتطوير  املختصني 
احلللاسللب اآلللللي حبللضللور اللللللواء 
عام  مدير  نائب  العمرو  سليمان 
قيادات  من  وعللدد  املدني  الدفاع 

الدفاع املدني أكد فيها تفوق جهاز 
الدفاع املدني يف استخدام تطبيقات 
واالستفادة  االلكرتونية  احلكومة 
ملللن تللقللنلليللات االتللللصللللاالت مللشللددًا 

وبرامج  أنظمة  تطوير  أهمية  على 
احلللاسللب اآلللللي يف الللدفللاع املللدنللي 
واخلطط  التطوير  مسرية  يدعم  مبا 
املستقبلية وحيقق أفضل استفادة من 

اإلمكانات الفنية والبشرية. 
خالل  التوجيري  الفريق  واستعرض 
الدفاع  االجتماع مناذج من إجنازات 
املدني يف توظيف تقنيات االتصاالت 

يف  احلاسوبية  والربامج  واملعلومات 
عن  لللإبللالغ  املتصل  مللوقللع  حتللديللد 
احللللللوادث، وتلللللقللي الللبللالغللات آللليللًا 
ونظام  امليدانية،  العمليات  وإدارة 

تتبع املركبات، وبرامج التدريب عن 
اجلودة،  وقياس  متابعة  وبرامج  بعد 
وبرامج تطوير قدرات القوى البشرية 
برامج  املدني لالستفادة من  بالدفاع 

التقنيات احلديثة. 
الللدفللاع  عللام  مللديللر  وألللقللى مساعد 
والتدريب  التخطيط  لشؤون  املدني 
بللن عللبللداهلل القرني  اللللللواء حمللمللد 

كلللللمللة علللرب فلليللهللا علللن امللتللنللانلله 
حلفل  التوجيري  الفريق  لرعاية 
تللللدشللللني األنلللظلللملللة والللللربامللللج 
احلللاسللوبلليللة اجللللديلللدة بللالللدفللاع 
املدني مستعرضًا ما تضيفه هذه 
األنظمة والربامج لتطوير منظومة 
ومعطيات  يللتللنللاسللب  مبللا  الللعللمللل 

عصر املعلومات. 
وأضاف اللواء القرني أن األنظمة 
والللللربامللللج الللثللمللانلليللة اجللللديلللدة 
واملالية  وامليزانية  التنظيم  تشمل 
ونظام  والللتللدريللب  واملللسللتللودعللات 
امللللراكلللز امللليللدانلليللة واألرشلللفلللة 
الللفللرتة  أن  إىل  الفللتللًا  اإلداريللللللة، 
سوف  تعاىل  اهلل  مبشيئة  املقبلة 
من  منظومة جديدة  إعداد  تشهد 
والعقود  الربامج تشمل املشرتيات 
والللسللالمللة ومللواجللهللة احللللاالت 

الطارئة.

الفريق التويجري يستقبل وفدًا من الدفاع المدني السنغافوري 
وموفدًا من المجموعة الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ

بن  سعد  الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  استقبل 
عبد اهلل التوجيري مبكتبه باملديرية العامة للدفاع 
املدني بالرياض وفدًا من قوة الدفاع املدني بدولة 
اهلند موفدًا من  سنغافورة وأحد اخلرباء من دولة 
قبل اجملموعة الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ  
الللشللراكللة  عللقللد  بللنللود  لبحث   »”INSARAG
باململكة  املدني  الدفاع  جهاز  بني  اإلسرتاتيجية 
والدفاع املدني السنغافوري لإشراف على تدريب 
على  للحصول  السعودي  واإلنللقللاذ  البحث  فريق 

الدولي واملقرر له مبشيئة اهلل تعاىل يف  التصنيف 
أبريل من عام 2015م.

وعرب الفريق التوجيري خالل اللقاء الذي حضره 
كبار قيادات الدفاع املدني عن ترحيبه بأعضاء 
وفد الدفاع املدني السنغافوري وموفد اجملموعة 
الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ، وثقته يف أن 
امتالك  يف  اإلسرتاتيجية  الشراكة  عقد  يسهم 
متطلبات  لكل  السعودي  واإلنقاذ  البحث  فريق 
والللذي  الثقيل  الدولي  التصنيف  على  احلصول 

واإلنللقللاذ  البحث  أعللمللال  يف  للمشاركة  يؤهله 
حللرص حكومة خادم  اطللار  اململكة يف  خللارج 
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
الشقيقة  الدول  لكافة  واملساعدة  العون  يد  ملد 
مواجهة  يف  الللدولللي  الللتللعللاون  ودعلللم  والصديقة 

الكوارث واحلوادث الكربى.
دعم  على  اللقاء  التوجيري خالل  الفريق  وأكد 
القيادة لفريق البحث واإلنقاذ السعودي وحرصها 
وبرامج  واآلللليللات  التجهيزات  أرقللى  توفري  على 
التدريب ألداء مهامه داخل وخارج اململكة بأعلى 

درجات الكفاءة والتميز.
مدير  العايد  علي  بن  العميد صاحل  ذلك  أوضح 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم مؤكدًا أن زيارة 
وفد الدفاع املدني السنغافوري وموفد اجملموعة 
واإلنلللقلللاذ سللوف  للبحث  الللدوللليللة  االسللتللشللاريللة 
الشراكة  عقد  توقيع  تعاىل  اهلل  مبشيئة  تشهد 
اإلسرتاتيجية لإشراف على تدريب فريق البحث 
بنوده  مجيع  مناقشة  بعد  الللسللعللودي  واإلنللقللاذ 
واجلدول الزمين لتنفيذه على ضوء اإلطالع على 
قدرات الفريق اآللية والبشرية وبراجمه التدريبية.
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اللواء اخلشمان: نعمل على تنفيذ 31 مقرًا أمنيًا للدفاع املدني

الشرقية ستشهد أولى مراحل نظام اإلنذار المبكر
باملنطقة  املللدنللي  الللدفللاع  مللديللر  كشف 
عبدالرمحن  بن  عبداهلل  اللواء  الشرقية 
ستكون  الشرقية  املنطقة  أن  اخلشمان 
أوىل مراحل نظام اإلنذار املبكر تنفيذًا 
رصد  مت  حيث  الكريم  السامي  لألمر 
صللافللرة   690 تنفيذ  ويللشللمللل  ميزانيته 
التقنيات  أحللدث  وفق  الكرتونية  إنللذار 
املنطقة.  تغطي كافة مدن وحمافظات 

التحكم  يتم  إنه  اخلشمان  اللواء  وقال 
بللصللفللارات اإلنللللذار مللن خلللالل مركز 
مراكز  وعشرة  للمنطقة  رئيس  حتكم 

وميكن  فرعية  حتكم 
تلللشلللغللليلللللللهلللا بللشللكللل 
فللللللردي  أو  مجلللللاعلللللي 
بقدرته  املشروع  ويتميز 
الللتللوجلليلله  إيللللصللللال  يف 
والللتللنللبلليلله للللللمللواطللنللني 
نغمات  عللرب  واملللقلليللمللني 
صلللوتللليلللة لللللإنللللذار مللن 
خلللالل بللث رسللائللل عرب 
متكن  الصوتي  النظام 
مللن مللعللرفللة اإلجللللراءات 
وفقًا  اختاذها  املطلوب 
للللللحللالللة الللطللارئللة ويللتللم 
تللنللفلليللذ امللللشلللروع خللالل 

اللللذي سيطرح  الللعللقللد  تللوقلليللع  مللن  علللام 
العامة.  للمنافسة 

وأضاف أن إدارة الدفاع املدني بالشرقية 
تعمل حاليًا ضمن مشروع خادم احلرمني 
على  األمنية  املقرات  لتطوير  الشريفني 
تشمل  املدني  للدفاع  مشروعًا   31 تنفيذ 
اخلرب  ومبنى  للمديرية  الرئيس  املبنى 
التدريب  مركز  لتطوير  الثانية  واملرحلة 
واإلمللداد  التموين  مستودعات  ومباني 
مللشللروع  إىل  إضللافللة  الثقيلة  واآللللليلللات 
تللطللويللر شللبللكللة االتلللصلللاالت يف غللرفللة 

العمليات. 
وأوضلللح اللللللواء اخلللشللمللان أنلله مت دعللم 
املنطقة باآلليات واملعدات الفنية الالزمة 
قللاربللًا  و120  متنوعة  آللليللة   157 بللواقللع 
و155 صافرة إنذار متحركة و7 وحدات 
للتدخل السريع يف احلوادث اخلطرة و5 
وحلللدات حلللاويللات الللتللدخللل يف حللوادث 
عدد  إىل  إضافة  واالنللهلليللارات،  الللزالزل 
الالزمة  والتجهيزات  املعدات  من  كبري 
ألعللمللال اإلطللفللاء واإلنلللقلللاذ واإلسللعللاف 

وذلك ضمن مشاريع دعم املنطقة. 
اإلدارة  أن  إىل  وأشلللار 
اعلللللللتلللللللملللللللدت ضلللملللن 
ملليللزانلليللتللهللا اسللتللحللداث 
مدني  دفاع  مركز   28
جمهزة  اخلدمة  لتقديم 
البشرية  القوى  بكافة 
دشن  الللالزمللة  والفنية 
مللللركللللزًا   11 ملللنلللهلللا 
أخلللرى  ملللركلللزًا  و17 
سلليللتللم افلللتلللتلللاحلللهلللا يف 
املقبل،  رمللضللان  شللهللر 
مت  أنلللللله  إىل  ملللللشلللللريًا 
تدرييب  مركز  افتتاح 

منوذجي.

مدير الدفاع المدني بعسير يتفقد اإلدارات والوحدات بالنماص
املدني  الللدفللاع  مدير  تفقد 
اللواء حممد  مبنطقة عسري 
الدفاع  إدارة  الشهري  رافللع 
النماص  مبحافظة  املللدنللي 

والوحدات التابعة هلا.
جولته  بعد  الشهري  وناقش 
وتفقده  اإلدارة  مبنى  على 
لللآللليللات، الللعللقللبللات اللليت 
تللواجلله رجللل الللدفللاع املدني 
بللامللليللدان، مللوجللهللًا بللإجيللاد 

احللول هلا.
إثلللللر ذللللللك اللللتلللقلللى اللللللللواء 
النماص  حمللافللظ  الشهري 
يف  النايف  بن محود  حممد 

مكتبه باحملافظة.
واسللتللعللرض اللللللقللاء اجلللهللود 
يف  املدني  الدفاع  يبذهلا  اليت 
أثناء وقوع احلوادث  احملافظة 
إنسانية  من خدمة  يقدمه  وما 

للمجتمع.
الدفاع  مدير  تفقد  ذلك  عقب 
املدني مبنطقة عسري املراكز 
الدفاع  إلدارة  التابعة  الفرعية 
يف  النماص  مبحافظة  املدني 
كللل مللن الللسللرح وبللين عمرو 
والللفللرعللة الللشللمللاللليللة، واطلللللع 
من  وماتضمه  جتهيزاتها  على 

آليات.

13 العدد الرابع عشر
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الدفاع المدني يؤكد تفوقه      في مواجهة حوادث األمطار والسيول
تقرير
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قبل  مللن  السامية  التوجيهات  وجللاءت 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
الدفاع  رجللال  بتكريم  عبدالعزيز  بن 
امللللدنلللي وصللللرف راتللللب شللهللر تللتللوجيللًا 
ألدائلللهلللم املللشللرف واملللتللملليللز يف إنللقللاذ 
املتضررين من السيول على مدى قرابة 
3 أسللابلليللع كللاملللللة. وجنلللاح الللوحللدات 
من  أكثر  مباشرة  يف  امليدانية  والفرق 
50 ألف بالغ خالل فرتة سقوط األمطار 
والسيول بنسبة 100% من إمجالي عدد 
الدفاع  عمليات  تلقتها  اليت  البالغات 

املدني.

والتميز  النجاح  هذا  ومقومات  عوامل 
للللرجلللال اللللدفلللاع امللللدنلللي يف مللواجللهللة 
معالي  يوضح  كما  والسيول  األمطار 
الللفللريللق سللعللد بللن عللبللداهلل الللتللوجيللري 
اليت  الضخمة  اإلمكانات  يف  تكمن 
جلهاز   – اهلل  رعاها   – الدولة  وفرتها 
مهامه  أداء  سبيل  يف  املللدنللي  الللدفللاع  
ومحاية  واملمتلكات  األرواح  محاية  يف 
املستمر  والللدعللم  الللوطللن  مكتسبات 
اآلللليللات  مللن  اجلللهللاز  قلللدرات  لتطوير 
واملللللعللللدات احلللديللثللة وتللنللفلليللذ بللرامللج 
الللتللدريللب الللتللخللصللصللي والللفللين داخللل 

تجلت قدرات جهاز الدفاع المدني في التعامل مع حوادث األمطار 
والسيول التي تعرضت لها المملكة خالل شهر جمادى اآلخرة من العام 

الجاري من خالل النجاح الكبير في إنقاذ آالف المتضررين في جميع مناطق 
المملكة وإخالء عشرات اآلالف إلى مواقع آمنة وتقديم المساعدات 

اإلغاثية واإلسعافية لقرى كاملة حاصرتها مياه األمطار في بعض المدن 
والمحافظات وسط تقدير كبير من قبل المواطنين والمقيمين وإشادة 

المنظمات الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني باألداء الراقي والمتميز 
لرجال الدفاع المدني في مباشرة حوادث األمطار والسيول التي سقطت 

على مساحات كبيرة في أوقات متقاربة.

الدفاع المدني يؤكد تفوقه      في مواجهة حوادث األمطار والسيول
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املدني  الدفاع  لرجال  اململكة  وخللارج 
مللن الللضللبللاط واألفلللللراد للللللتللعللامللل مع 

كافة حاالت الطوارئ.
يف  ويأتي  التوجيري:  الفريق  ويضيف 
اخلطط  تكامل  العوامل  هذه  صللدارة 
الللكللوارث  مللع  للتعامل  اإلسرتاتيجية 
تنفيذها  على  يشرف  واللليت  واألزمللات 
صاحب  برئاسة  املدني  الدفاع  جملس 
نايف  بن  حممد  األمري  امللكي  السمو 
واللليت  الللداخللللليللة  وزيلللر  عبدالعزيز  بللن 
يشارك يف تنفيذها أكثر من 18 وزارة 
حمدودة  مهام  تتوىل   حكومية  وجهة 
وواضلللحلللة يف تللنللفلليللذ تلللدابلللري الللدفللاع 
املللدنللي ملللواجللهللة املللخللاطللر والللكللوارث 
ومنها  وأسبابها  أنواعها  اختالف  على 
خمللاطللر الللسلليللول واألمللللطللللار. وأشلللار 
التخطيط  أن  إىل  الللتللوجيللري  الللفللريللق 
الللعلللللمللي واالسلللتلللعلللداد اجللليللد ميللثللل - 
الزاوية  حجر   - تعاىل  اهلل  توفيق  بعد 
للللللنللجللاح اللللذي حتللقللق يف الللتللعللامللل مع 
التنسيق  عرب  والسيول  األمطار  خماطر 
مبجلس  األعضاء  كافة  بني  الكامل 
من  مستمرة  ومبتابعة  املللدنللي  الللدفللاع 
وتوجيهاته  الللداخللللليللة  وزيلللر  مسللو  لللدن 

الصعوبات  كللافللة  بتذليل  الللكللرميللة 
وتلللوفلللري كلللل اإلملللكلللانلللات لللتللنللفلليللذ 
األمطار  خماطر  ملواجهة  العامة  اخلطة 
امللحقة  التفصيلية  واخلطط  والسيول 

بها.

متيز يف الرصد والتحليل
أملللا تللقللاريللر عللمللللليللات اللللدفلللاع املللدنللي 
السريع  االنللتللشللار  أن  جبللالء  فتؤكد 
لللفللرق ووحلللدات الللدفللاع املللدنللي واللليت 
فللرقللة   700 ملللن  علللددهلللا أكللثللر  بلللللغ 
واآلللليللات يف  املللعللدات  جمللهللزة بكافة 
املواقع األكثر عرضة ملخاطر األمطار 
األثر  له أكرب  والذي كان  والسيول، 

خطة  جنللاح  يف  تللعللاىل  اهلل  توفيق  بعد 
تدابري مواجهة األمطار والسيول وإنقاذ 
هذا العدد الكبري من املتضررين يأتي 
يف  املللدنللي  الللدفللاع  جهاز  لتميز  نتيجة 
أعمال رصد وحتليل املخاطر والتحديد 
املسبق للمواقع ذات اخلطورة العالية يف 
وجريان  الغزيرة  األمطار  سقوط  حال 
االسللتللفللادة  بللاإلضللافللة إىل  الللسلليللول، 
اللللكلللبلللرية ملللن تللقللنلليللات االتلللصلللاالت 
وحتديد  البالغات  تلقي  يف  واملعلومات 
ووجود  املركبات  وتتبع  املتصل  موقع 
خرائط دقيقة لكافة األودية وأماكن 
نشر  يف  منها  االستفادة  مت  املياه  جتمع 
الللوحللدات والللفللرق امللليللدانلليللة مللن أجل 
البالغات  مباشرة  يف  االستجابة  سرعة 
دون  للحيلولة  الوقائية  التدابري  واختاذ 
واملمتلكات  األرواح  يف  أضرار  حدوث 
عللنللد تللعللرضللهللا لللألمللطللار الللغللزيللرة أو 

السيول. 
املدني  الدفاع  وتؤكد تقارير عمليات 
العامة  الللرئللاسللة  مللع  التنسيق  أن  إىل 
للللألرصلللاد ومحللايللة الللبلليللئللة واجلللهللات 
األعلللضلللاء مبللجلللللس اللللدفلللاع املللدنللي 
االستعداد  يف  الكبري  أثره  له  كافة 

التخطيط العلمي 
واالستعداد الجيد والتدريب 
التخصصي ركائز تميز األداء 
في إدارة األزمات والكوارث

تقرير
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املللبللكللر ملللواجللهللة األمللطللار والللسلليللول 
وكللللذلللللك خلللللالل سللللري الللعللمللللليللات 
وتقديم  املتضررة  املواقع  يف  امليدانية 
واإلسعاف  واإلعاشة  اإليللواء  خدمات 
تكامل  إىل  باإلضافة  للمتضررين، 
خطط الدعم اآللي والبشري برًا وجوًا 
املناطق األكثر  امليدانية يف  للوحدات 

تضررًا.

إمكانات هائلة
لللنللجللاح اخلللطللط  ملللللوازي  اجتلللللاه  ويف 
التعامل  يف  سلفًا  املعدة  واالستعدادات 
مللع حلللوادث األمللطللار والللسلليللول جتلت 
اإلمللكللانللات اهلللائلللللة آلللليللات ومللعللدات 
اللللدفلللاع املللدنللي يف الللتللعللامللل مللع هللذه 
باستخدام  الساعة  مدار  على  احلوادث 
املركبات  سحب  يف  الثقيلة  املللعللدات 
السيول  ومصارف  األودية  يف  احملتجزة 
أبراج  واستخدام  بها  املتواجدين  وإنقاذ 
اإلنللللارة ملللبللاشللرة الللعللمللللليللات امللليللدانلليللة 
للليللاًل، بللاإلضللافللة إىل أنللظللمللة الللرؤيللة 
مت  اليت  احلرارية  والكامريات  الليلية 
واإلنقاذ  البحث  أعمال  يف  استخدامها 

الضحايا. وانتشال  احملتجزين  عن 

العنصر البشري.. البطولة واإلقدام
تكامل جتهيزات  أيضًا يف  ذلك  وجتلى 
فلللرق اإلنلللقلللاذ املللائللي والللغللواصللني من 
الغطس  ومللعللدات  الللسللريللعللة  اللللقلللوارب 
املللتللضللررة وإنللقللاذ  الللطللرق  وآللليللات فتح 
العنصر  ويبقى  األنفاق.  يف  احملتجزين 
البشري املتمثل يف كوادر الدفاع املدني 
مللن الللضللبللاط واألفلللللراد يف الللوحللدات 
والفرق امليدانية الذين قدموا أروع صور 
البطولة واإلقدام يف مساعدة املتضررين 
من السيول وغامروا حبياتهم وسالمتهم 
احملتجزين  إنللقللاذ  أجللل  مللن  الشخصية 
يف الللشللعللاب واألوديللللللة وامللللنلللازل اللليت 
عددهم  وصل  والذين  السيول  داهمتها 

املواطنني  مللن   16,000 مللن  أكللثللر  إىل 
بعد   – احلاسم  العامل  هو  واملقيمني، 
جناح  يف   – وتعاىل  سبحانه  اهلل  توفيق 
تدابري الدفاع املدني خالل فرتة األمطار 
والللسلليللول حلليللث كللشللفللت الللعللمللللليللات 
لضخامة  اسللتللشللعللارهللم  عللن  امللليللدانلليللة 
الواجب  أداء  يف  بهم  املنوطة  املسؤولية 
بالغة  وجللغللرافلليللة  مللنللاخلليللة  ظللللروف  يف 
العمليات  كشفت  كللمللا  اخللللطلللورة، 
مباشرة  على  تدريبهم  برامج  رقللي  عن 
على  وقدرتهم  املخاطر  من  النوعية  هذه 
احلديثة  واملللعللدات  اآلللليللات  اسللتللخللدام 
واإلسعاف  واإلخللالء  اإلنقاذ  أعمال  يف 
الللدفللاع  خللطللة  جنلللاح  عللوامللل  وتكتمل 
والسيول  األمللطللار  مللواجللهللة  يف  املللدنللي 
جهود  دعللم  يف  اململكة  أبللنللاء  بتفاعل 
رجال الدفاع املدني على ضوء ما يردهم 
املخاطر  بشأن  وحتذيرات  إرشادات  من 
املتميز  اإلعالمي  األداء  احملتملة يف ظل 
للدفاع املدني يف بث الرسائل اإلرشادية 
والللتللحللذيللريللة وتلللزويلللد كللافللة وسللائللل 
املوثقة  واملللعلللللومللات  بالتقارير  اإلعلللالم 
مدار  على  امليدانية  العمليات  سري  عن 

وموضوعية.  شفافية  بكل  الساعة 

التنسيق مع أعضاء مجلس 
الدفاع المدني كان له أثره 

الكبير في االستعداد المبكر 
لمواجهة األمطار والسيول
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مدير عام الدفاع املدني األردني.. الفريق الكوفحي:

 بــدايــة نـــود الــتــعــرف عــلــى جــهــاز الــدفــاع 
حمطات  وأبــــرز  األردنـــيـــة  باململكة  املــدنــي 

تطوره؟ مسرية 
خللالل  األردن  يف  املللدنللي  الللدفللاع  تللأسللس 
وقتها  يرتبط  وكللان  اخلمسينيات  حقبة 
استقل  الوقت  ومبللرور  العام  األمللن  جبهاز 
العامة  املديرية  وأنشئت  املللدنللي،  الللدفللاع 
للدفاع املدني كجهاز مستقل عام 1973م 
وهلللا مللوازنللة خللاصللة. وقللد تللطللورت قللدرات 
اجلهاز خالل العقود األربعة بصورة كبرية 

وتعددت مهامه لتشمل كل أعمال اإلطفاء 
واإلنقاذ واإلسعاف وأعمال احلماية املدنية.
وللللديلللنلللا عللللدة ملللعلللاهلللد للللتلللدريلللب رجللللال 
شهادة  متنح  وأكللادميلليللة  املللدنللي  الللدفللاع 
البكالوريوس هي أكادميية األمري حسني 
للتدريب  متكاملة  مدينة  وهي  عبداهلل  بن 
الدبلوم  لإسعاف متنح شهادة  تضم كلية 
التدريب  معهد  جانب  إىل  لإطفاء  وأخرى 
التأسيسي لرجال الدفاع املدني تبعًا للمهام 
تأسيسي  تللدريللب  فللهللنللاك  بللهللم،  املللنللوطللة 

لرجال اإلنقاذ واإلسعاف واإلطفاء كٌل يف 
وامليداني. العملي  ختصصه 

»998« التقته خالل زيارته للمملكة..

مستوى رفيع
في تجهيزات المنشآت التدريبية للدفاع المدني

عبر مدير عام الدفاع المدني بالمملكة األردنية الهاشمية الفريق ركن طالل عبداهلل الكوفحي عن إعجابه بالمستوى الرفيع 
إلمكانات جهاز الدفاع  المدني السعودي وقدراته الهائلة في مواجهة الحوادث الكبرى واألزمات مبديًا سعادته بتوقيع 
اتفاقية التعاون بين الدفاع المدني األردني والسعودي في مجال الحماية المدنية ومواجهة الكوارث التي تفتح بابًا واسعًا 

للمزيد من التعاون وتبادل الخبرات والتدريب المشترك على أداء جميع مهام الدفاع المدني في البلدين الشقيقين.
بين  التعاون  اتفاقية  توقيع  أن  للمملكة  زيارته  خالل   »998« لمجلة  حديثه  في  الكوفحي  طالل  ركن  الفريق  وأكد 
جهازي الدفاع المدني األردني والسعودي في مواجهة الكوارث يأتي تأكيدًا لعالقات الصداقة الوطيدة بين البلدين 
على المستوى الرسمي والشعبي معربًا عن ثقته في أن تسهم االتفاقية في تحقيق نقلة نوعية في إمكانات وقدرات 

مواجهة الكوارث واألزمات في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية، وفيما يلي تفاصيل الحوار...

ضيف العدد

  آليات فاعلة لتعزيز 
التعاون والتنسيق بين الدفاع 

المدني السعودي واألردني 
لمواجهة الطوارئ
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األردنية  باململكة  املدني  الدفاع  يتوىل   
منذ  كاملة  اإلســعــاف  خــدمــات  تقديم 
األســاســيــة  مــهــامــه  1979م كــأحــد  عـــام 
واهلالل  اإلسعاف  أجهزة  بتولي  مقارنة 
األمحر هذه املهمة يف كثري من البلدان 

األخرى، مبا تفسرون ذلك؟ 
الللتللجللارب أثللبللتللت أن خللدمللات اإلسللعللاف 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا ال ينفصل عن أعمال 
تتعلق حبوادث  اليت  األخرى  املدني  الدفاع 
انهيارات  أو  السيارات  حوادث  أو  احلريق 
وغريها،  والسيول  الللزالزل  وحتى  املنازل 
توكل  أن  األردنلليللة  الللقلليللادة  ارتلللأت  لللذا 
للللللدفللاع املللدنللي مللهللمللة تللقللديللم اخلللدمللات 
جهاز  إنشاء  إىل  احلاجة  دون  اإلسعافية 
بالفعل  نللقللوم  وحنللن  مستقل،  حللكللومللي 
سللواء  اإلسعافية  اخلللدمللات  هللذه  بتقديم 
ملا  املللرضللى  أو حللتللى  ملللصللابللي احللللللوادث 
واحلمد  سنويًا،  حالة  ألف   200 عن  يزيد 
جدًا  متطورة  اإلسعافية  خدماتنا  فإن  هلل 
اجملهزة  اإلسعافية  اآلليات  أحدث  ومنتلك 
رجال  إن  حتى  الطبية  التجهيزات  بكل 

يف  الللوالدة  حللاالت  مع  يتعاملون  اإلسعاف 
ساعد  ذلك،  إىل  احلاجة  دعت  إذا  املنزل 
على  املدني  الدفاع  رجللال  قللدرة  هذا  على 

السريعة.  االستجابة 

يباشرها  اليت  نوعية احلوادث   ختتلف 
الــــدفــــاع املــــدنــــي مــــن بـــلـــد آلخـــــر تــبــعــًا 
واألنشطة  واجلغرافية  املناخية  لظروفه 
نوعية  هــي  فما  والــتــجــاريــة،  الصناعية 

األردنية؟ باململكة  هذه احلوادث 
بللشللكللل علللام هللنللاك تللشللابلله كللبللري يف 
أجهزة  تباشرها  اللليت  احللللوادث  نوعية 
الدفاع املدني يف مجيع دول العامل لكن 
هذه  عللدد  أو  حجم  يف  التفاوت  يكون 
ومن  مواجهتها.  آليات  ثم  ومن  احلوادث 
يف  تتعرض  األردنلليللة  اململكة  أن  ذلللك 
الثلوج الذي يؤدي  فصل الشتاء لتساقط 
يف بعض األحيان إىل إغالق الطرق وهو 
املللعللدات  مللن  خللاصللة  نللوعلليللة  يتطلب  مللا 
إلزالة الثلوج وفتح الطرق أمام الوحدات 

مهامها. ملباشرة  امليدانية 

 بدأمت مؤخرًا يف إنشاء فريق متخصص 
لـــإنـــقـــاذ، فــكــيــف يــســري الــعــمــل يف هــذا 
على  للحصول  وهل مثة صعوبات  االجتاه 

الدولي؟ التصنيف 
منتظمة  بللصللورة  يسري  العمل  هلل  احلللمللد 
اإلنقاذ  فريق  إلنشاء  املعتمدة  اخلطة  وفق 
األردني وخالل فرتة وجيزة سيتم تصنيف 
»تصنيف  الللدولللي  املللسللتللوى  على  الللفللريللق 
يف  مللراحللل  بعدة  الفريق  مللر  وقللد  ثقيل«. 
التحضري هلذا التصنيف والذي يتم من قبل 
والدفاع  املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 
من  الفريق  أعضاء  تدريب  مشلت  املدني 
متطورة  آليات  وتأمني  واألفللراد  الضباط 
وصيانتها.  استخدامها  على  والللتللدريللب 

  يتمتع جهاز الدفاع 
المدني السعودي بإمكانات 

وخبرات هائلة تبعث على 
الفخر
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الدفاع  ومنها  األمنية  األجهزة  كافة  بني 
املدني، وحنن حريصون على مواصلة هذا 
الدفاع  جهاز  به  يتمتع  ما  ظل  يف  التعاون 
وخربات  إمكانات  من  السعودي  املدني 
مصلحة  فيه  ملا  الفخر  على  تبعث  هائلة 
توج  فقد  هلل  واحلمد  الشقيقني،  البلدين 
مواجهة  يف  التعاون  اتفاقية  بتوقيع  ذلك 
ملرحلة  تؤسس  واليت  واألزمات  الكوارث 
أعم وأمشل للتعاون بني البلدين من خالل 
دخول  وتيسري  خاصة  بنود  من  تضمنه  ما 

األفراد واملعدات من بلد للبلد اآلخر.

 وهــــــل مشـــلـــت االتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــدريـــب 
املشرتك؟

وهل مثة برامج مت اعتمادها لذلك؟
لتعاون  اجلللوانللب  كللل  تهيئ  االتللفللاقلليللة 
مللثللمللر يف حلللاالت اللللكلللوارث وملللن ذلللك 
اإلطفاء  أعمال  كل  على  التدريب  جانب 
واإلنللللقللللاذ واملللللللواد اخللللطلللرة واألعلللملللال 
متخصصة  معاهد  لدينا  وحنن  الوقائية، 
ونسعد  اجمللللاالت  هللذه  كللل  يف  للتدريب 
لإخوة  التدريبية  منشآتنا  كل  نفتح  بأن 
وقد  السعودي،  املدني  الدفاع  رجال  من 
مت حبث تنفيذ عدد من الدورات والربامج 

املقبلة. الفرتة  املشرتكة خالل  التدريبية 

للدعم  خطط  االتفاقية  تضمنت  هــل   
املناطق احلدودية بني األردن  واإلسناد يف 

السعودية؟ العربية  واململكة 
وإجلللراءات  بأشكال  تتعلق  بللنللود  هللنللاك 
املناطق  يف  تقع  حلللوادث  أي  يف  الللتللعللاون 
احلدودية وقريبًا سيتم دراسة سبل تفعيل 
تتم يف أسرع وقت  هذه اإلجراءات حبيث 
للتعامل  التحرك  يتسنى  حبيث  ممكن 
مللع احلللللوادث يف املللنللاطللق احللللدوديلللة يف 
أسرع وقت ممكن، باإلضافة إىل حتديد 

املواقع اليت ميكن اإلسناد فيها.

 تــبــذل أجــهــزة الـــدفـــاع املــدنــي جــهــودًا 
كــبــرية لــلــتــوعــيــة عــر وســائــل اإلعـــالم، 

فكيف تنظرون إىل ذلك؟
املدني  الــدفــاع  جتربة  مييز  ما  مثة  وهــل 

األردني يف هذا الشأن؟
الوقائية  التوعية  ال خالف على أن برامج 
حتللتللل مللكللانللة بللللارزة يف جللهللود أجللهللزة 
الدفاع املدني وإن اختلفت وسائل التوعية 
تبعًا لظروفه، وحنن نسعى  بلد آلخر  من 
اإلعللالم  وسائل  من  لالستفادة  جاهدين 
العالقة  ذات  باملخاطر  التوعية  جمال  يف 
خللالل خطة  مللن  املللدنللي  الللدفللاع  بأعمال 
تللعللنللى أواًل  تللوعللويللة ملللدروسلللة  إعللالملليللة 
دعم  بأهمية  األردنلللي  املللواطللن  بتثقيف 
جللهللود رجلللال اللللدفلللاع املللدنللي بللللدءًا من 
املنازل  يف  السالمة  باشرتاطات  االلتزام 
األمللاكللن  وكللل  احلكومية  واملللصللاحل 
األخرى وصواًل إىل فتح باب الطريق أمام 
آليات الدفاع املدني ملباشرة مهامها، وأن 
يف  حامسًا  عاماًل  ميثل  الوقت  أن  يللدرك 
جهودنا  آتت  وقد  املدني.  الدفاع  أعمال 
مثارًا طيبة يف نظرة اجملتمع لرجال الدفاع 

  اتفاقية التعاون 
في مواجهة الكوارث 
ثمرة عالقات الصداقة 

األردنية – السعودية

يصبح  التصنيف  هذا  على  احلصول  وبعد 
بللإمللكللان الللفللريللق املللشللاركللة يف أعللمللال 
وقللد  وخلللارجللله.  األردن  داخللللل  اإلنلللقلللاذ 
السعودي  املدني  الدفاع  قيادة  مع  ناقشنا 
هذا  بناء  يف  جتربتنا  من  االستفادة  سبل 
للحصول  جتللهلليللزه  يف  وخللربتللنللا  الللفللريللق 
فريق  حصول  يف  الللدولللي  التصنيف  على 
املستوى  تصنيف  على  السعودي  اإلنللقللاذ 
لتقديم  االستعداد  أمت  على  وحنن  الثقيل 
املدني  الللدفللاع  يف  لألشقاء  خرباتنا  كل 

لتحقيق هذا اهلدف. السعودي 

الدفاع  التعاون بني   كيف ترى مستوى 
املدني يف كل من اململكة األردنية واململكة 

السعودية؟ العربية 
يف  املدني  الدفاع  بني  كبري  تعاون  هناك 
هذا  ومرجع  الشقيقني  البلدين  من  كل 
اليت  والصداقة  األخللوة  عالقات  التعاون 
جتمع القيادة السعودية واألردنية منذ زمن 
للتعاون  أكرب  جماالت  تفتح  واليت  طويل 

ضيف العدد
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إن  بل  جهوده  دعم  على  واحلرص  املدني 
مسؤوليتها  تللدرك  بللدأت  اإلعللالم  وسائل 
يف دعللم هللذه اجلللهللود وأنللهللا ال جيللب أن 
تكتفي بنقل األخبار عن احلوادث بل أن 

املواطنني. تثقيف  تسهم بدورها يف 

ــــدفــــاع املــــدنــــي يف   يـــتـــعـــرض رجــــــال ال
عر  النقد  مــن  لكثري  العربية  الــبــلــدان 
فكيف  أيضًا،  الناس  ومن  اإلعالم  وسائل 

تتعاملون مع ذلك؟
هذه النظرة ختتلف من جمتمع آلخر ففي 
الغرب ينظر لرجل الدفاع املدني على أنه 
له  يصفقون  بطاًل  ويعتربونه  مان«  »سوبر 
عند وصوله إىل موقع احلادث يف تعبري عن 
نتطلع  وحنن  وتضحيته،  جلهده  التقدير 
إىل أن حيظى رجل الدفاع املدني يف كل 
والدعم  التقدير  هذا  مبثل  العربية  البالد 
واملساندة مع ضرورة أن ندرك أن ضحايا 
صعبة  بظروف  ميرون  وأسرهم  احلوادث 
رجللال  ينتقدون  ثللم  ومللن  تضررهم  جللراء 
دون   – األحلليللان  بعض  يف  املدني  الللدفللاع 
تضافر  مسؤولية  تتجلى  وهناك   – مللربر 
والثقافية  التعليمية  اجلهات  كافة  جهود 

تضحيات  ضخامة  بلليللان  يف  واإلعللالملليللة 
املدني ورفع معنوياتهم. الدفاع  رجال 

ــى املــنــشــآت   مـــن خــــالل إطـــالعـــكـــم عــل
الــتــدريــبــيــة لــلــدفــاع املـــدنـــي الــســعــودي، 
كــــيــــف تــــــــرون مــــســــتــــوى جتـــهـــيـــزاتـــهـــا 

والتأسيسية؟ التخصصية  وبراجمها 
ال أبالغ عندما أقول إن معهد الدفاع املدني 
بالنسبة  سللارة  مفاجأة  كللان  بللالللريللاض 
جتهيزات  من  شاهدته  ما  خللالل  من  لي 
احملاكاة  غرفة  ومنها  للتدريب  متطورة 
أنوي  واللليت  احلريق  حللوادث  مع  للتعامل 
إنشاء  على  العمل   - تعاىل  اهلل  - مبشيئة 
غرفة مماثلة هلا يف األردن، كما سعدت 
يف  والسلليللمللا  باملعهد  املللدربللني  مبللسللتللوى 
الللتللدريللب الللعللملللللي علللللى سلليللنللاريللوهللات 
كما  املختلفة.  احلللللوادث  مللع  الللتللعللامللل 
على  التدريبية  بالربامج  كثريًا  سعدت 
أعمال  الللعللمللودي يف  الللطللريان  اسللتللخللدام 
اإلنللقللاذ واإلخللللالء وجتللهلليللزات طللائللرات 
وأننا  والسيما  باململكة  األمين  الطريان 
نبحث اآلن إدخال الطائرات العمودية يف 

واإلنقاذ.  اإلسعاف  عمليات 

  رجل الدفاع المدني 
»سوبرمان« في الغرب 

ولإلعالم دوره في ترسيخ 
هذه الصورة

  االتفاقية تفتح آفاق 
جديدة للتعاون بين البلدين 

في مواجهة الكوارث 
واألزمات

21 جملة العدد الرابع عشر | شعبان 1434هل/ يوليو



ومشلت قرارات مسو وزير الداخلية تكريم 
الدفاع  البحراني من منسوبي  العريف ميثم 
تعرض  واللللذي  الشرقية  باملنطقة  املللدنللي 
يف  متميز  بطولي  بعمل  قيامه  بعد  لإصابة 
إنقاذ عدد من املتضررين يف أحد احلوادث 

مبحافظة القطيف.
باملنطقة  املدني  الدفاع  عام  مدير  واستقبل 
الشرقية اللواء عبد اهلل اخلشمان مبكتبه 
الللعللريللف الللبللحللرانللي وسلللللملله تللكللريللم مسو 

نوط  والذي كان عبارة عن  الداخلية  وزير 
إىل  باإلضافة  أشهر  ثالثة  وراتللب  الشجاعة 

مكافأة مالية من مسوه الكريم.
مدير  معالي  أن  اخلشمان   اللللللواء  وأكللد 
عبد  بللن  الفريق سعد  املللدنللي  الللدفللاع  عللام 
مسو  توجيهات  على  وبللنللاًء  الللتللوجيللري  اهلل 
وزير الداخلية بتوفري كل الدعم واملساندة 
للللللعللريللف الللبللحللرانللي قلللرر نللقللل مللقللر عمله 
إىل حمللافللظللة االحللسللاء إىل جلللوار أسللرتلله 

وزيللر  مسللو  تكفل  إىل  وذويلله،بللاإلضللافللة 
الداخلية بعالجه.

وعرب العريف البحراني عن امتنانه وشكره 
بن  حممد  األمللري  امللكي  السمو  لصاحب 
عناية  من  إياه  أواله  ملا  الداخلية  وزير  نايف 
فور علمه بإصابته أثناء أداء مهامه،باإلضافة 
أن  مللؤكللدًا  السخي،  التكريم  هللذا  إىل 
من  جللديللد  أو  مستغرب  بللأمللر  للليللس  ذللللك 
عن  يومًا  يتأخر  مل  والللذي  الكريم  مسللوه 
رعاية ودعم وتكريم كل رجال األمن من 

أصحاب العطاء املتميز.
وجدته  مللا  أن  البحراني  العريف  وأضلللاف 
آالم  من  كثريًا  خفف  وتكريم  رعاية  من 
أكثر  وجعلين   - بي   اليت حلقت  اإلصابة 
زمالئي  جللوار  إىل  العمل  إىل  للعودة  شوقًا 
املدني،معربًا عن شكره  الدفاع  من رجال 
وتقديره لقيادات الدفاع املدني على كل ما 

وجده من اهتمام وعناية.
وكرم صاحب السمو امللكي األمري حممد 
عبد  أول  اجلندي  الداخلية  وزيللر  نايف  بن 
اهلل بن بدحان السبيعي من منسوبي الدفاع 
املدني مبحافظة جدة مبكافأة مالية قدرها 
100 ألف ريال،وراتب 3 شهور،ومنحه نوط 
اإلنقاذ تقديرًا لشجاعته وما قام به من عمل 
يف  اهلل  توفيق  بعد  أسهم  وتضحية  بطولي 
إنقاذ طفلة حاصرتها ألسنة اللهب والدخان 

بعد تعرض منزل عائلتها للحريق.
املدني  الللدفللاع  عللام  مدير  معالي  واستقبل 
الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري مبكتبه 

من رجال الدفاع املدني..

سمو وزير الداخلية يكرم ثالثة 
بأنواط الشجاعة واإلنقاذ واألمن
كرم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مؤخرًا ثالثة من رجال الدفاع 
المدني،تقديرًا لبطولتهم وتضحياتهم في أداء مهامهم في حماية األراوح والممتلكات والتفاني في 

إنقاذ المواطنين والمقيمين.وتضمنت قرارات التكريم منح المكرمين الثالثة مكافآت مالية وأنواط الشجاعة 
واإلنقاذ واألمن.

وّجللللللللله صلللاحلللب 
الللسللمللو امللللللكللي 
األملللللللللري حمللمللد 
بلللن نلللايلللف وزيلللر 
بصرف  الداخلية 
مللسللاعللدة مللاللليللة 
ألسلللللرة اجلللنللدي 
ملللتلللوفلللى  أول 

عبدالرمحن سعيد احلارثي أحد منسوبي 
بللالللطللائللف.. وقللال  املللدنللي  الللدفللاع  إدارة 
الناطق اإلعالمي العقيد خالد القحطاني 
إنه مت تسليم املساعدة لوالد املتوفى من 
املدني مبحافظة  الدفاع  إدارة  قبل مدير 
العتييب  صبيان  بن  فايز  اللواء  الطائف 

وحبللللللضللللللور 
إدارة  مللديللر 
الللللللللشللللللللؤون 
املللللعللللنللللويللللة 
بللللاملللللديللللريللللة 
اللللللللعلللللللاملللللللة 
للدفاع املدني 
حسن  العقيد 
الللزهللرانللي وذللللك نيابة عن  بللن مجللعللان 
سعد  الفريق  املللدنللي  الللدفللاع  عللام  مدير 
والد  رفللع  وقللد  التوجيري،  عبداهلل  بن 
اجلللنللدي شللكللره وتللقللديللره لسمو وزيللر 
بالدنا  حيفظ  أن  اهلل  داعلليللًا  الداخلية 

العزيزة من أي سوء ومكروه.

سموه يوجه بمساعدة مالية ألسرة 
الجندي المتوفى عبدالرحمن الحارثي

وسام
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اجلندي أول عبد اهلل السبيعي وسلمه نوط 
اإلنقاذ واملكافأة املالية نيابة عن مسو وزير 

الداخلية.
مللن جللانللبلله رفلللع اجلللنللدي الللسللبلليللعللي كل 
األمري  لسمو  والتقدير  والعرفان  الشكر 
حممد نايف وزير الداخلية على ما شرفه به 
واملكافأة  اإلنقاذ  نوط  مبنحه  تكريم  من 
املالية الكبرية،مؤكدًا أن ذلك ميثل حافزًا 
لبذل  املدني  الدفاع  رجللال  من  ولزمالئه  له 
املزيد من اجلهد والعطاء للحفاظ على أمن 

وسالمة كل أبناء الوطن واملقيمني به.
شكره  عللن  السبيعي  أول  اجلللنللدي  وعللرب 
ملعالي مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد 
الللتللوجيللري حلللرصلله على  بللن عبد اهلل  بللن 
منسوبي  من  املتميز  األداء  أصحاب  تشجيع 
وزير  لسمو  بذلك  الرفع  خللالل  من  اجلهاز 

الداخلية - حيفظه اهلل -.
ويف ذات السياق صدر توجيه صاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف وزير الداخلية 
راتب شهرين ونوط األمن  بصرف مكافأة 
للعريف بدر بن سطام الشمري من منسوبي 
الدفاع املدني مبنطقة الرياض،وذلك تقديرًا 
ألمانته يف رفض رشوة من قبل أحد الوافدين 
 - الرشوة  مقدم   - الوافد  منه  طلب  حيث 
وسائل  وسالمة  اشللرتاطللات   عن  التغاضي 
ما  وهو  بها  يعمل  اليت  املنشأة  يف  السالمة 
رفللضلله الللعللريللف الللشللمللري،وأبلللللغ اجلللهللات 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  يف  املختصة 
واليت اختذت اإلجراءات الالزمة ومت القبض 

علي الوافد وقدم للجهات املختصة.
على  التوجيري  الفريق  معالي  حللرص  وقللد 
نوط  وتسليمه  الشمري  العريف  استقبال 
األمن واملكافأة املالية،مؤكدًا أن تكريم 
من  املخلصني  ألبنائه  الداخلية  وزيللر  مسو 
ميثل  املدني  الدفاع  ومنسوبي  األمللن  رجللال 
الللواجللب  ملليللاديللن  للتفاني يف كللل  حللافللزًا 
بل  للمكرمني  فقط  ليس  شللرف  ووسلللام 

لكل رجال الدفاع املدني.
ملللن نللاحلليللتلله علللرب الللعللريللف الللشللمللري عن 
امللكي  السمو  لصاحب  وتقديره  شكره 
وزير الداخلية على ما شرفه به من تكريم 
وقال إن هذا ليس مبستغرب على قادة هذا 
التكريم سيكون  وإن هذا  املعطاء  الوطن 
حافزًا له ولزمالئه ألداء مهامهم بكل أمانة 

وإخالص.

وجه األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
راتللب  مكافأة  بصرف  الداخلية  وزيللر 
بن  بلللدر  للعريف  األملللن  ونلللوط  شللهللريللن 
الللدفللاع  منسوبي  أحللد  الشمري  سللطللام 
نظري  وذللللك   . الللريللاض  املللدنللي مبنطقة 
أمللانللتلله يف رفلللض رشلللوة مللن قللبللل أحللد 
الوافدين حيث طلب منه الوافد التغاضي 

عن وسائل السالمة يف 
بها  يعمل  اليت  املنشأة 
وأبلغ العريف الشمري 
يف  املختصة  اجلللهللات 
للدفاع  العامة  املديرية 
اختللذت  املللدنللي حيث 
اإلجلللللللراءات الللالزمللة 
وقللبللض علللللى الللوافللد 

وقدم للجهات املختصة.
شكره  عن  الشمري  العريف  عرب  وقد 
وقللال:  الداخلية،  وزيللر  لسمو  وتقديره 
هذا  قللادة  على  مبستغرب  ليس  هذا  إن 
الللتللكللريللم  املللعللطللاء وأن هلللذا  اللللوطلللن 
لتقديم  ولللزمللالئلله  للله  حللافللزًا  سيكون 

املزيد من العطاء.

األمير محمد بن نايف يكرم الشمري
براتب شهرين ونوط األمن
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املدني  للدفاع  العامة  املديرية  وجنحت 
ممثلة يف إدارة اإلعالم من خالل املركز 
ملتابعة  خصيصًا  ُأنشىء  الذي  اإلعالمي 
خماطر  مللن  للحد  امللليللدانلليللة  العمليات 
الللسلليللول واألملللطلللار يف تللقللديللم صلللورة 
موضوعية شاملة وسريعة ألعمال اإلنقاذ 
واإلخللللالء واإليلللللواء بللاملللواقللع املللتللضللررة 

اجلللديللد يف  اإلعلللالم  تقنيات  وتللوظلليللف 
سرعة نقل املعلومات والصور احلية لسري 
العمليات وتزويد مندوبي وسائل أإلعالم 
مهامهم  تيسر  اللليت  الللبلليللانللات  بكافة 
الساعة  مللدار  على  األحلللداث  متابعة  يف 
احمللية  اإلعللالم  وسائل  ممثلي  وبشهادة 
تفاعل  سرعة  فللإن  واألجنبية  والعربية 

خالل  املدني  للدفاع  اإلعالمي  املركز 
السيول  وجللريللان  األمللطللار  فللرتة سقوط 
توفيق اهلل  بعد   – األثللر  له أكرب  كان 
سبحانه وتعاىل – يف التخفيف من آثارها 
واحلد من اخلسائر النامجة عنها إىل أقل 

املستويات.
ويفسر العقيد عبداهلل العرابي احلارثي 

احترافية عالية في 
بث الرسائل التحذيرية 

واستباق المخاطر
قدمت المديرية العامة للدفاع لمدني ضمن خطة التعامل مع مخاطر األمطار والسيول التي تعرض لها عدد من 

مناطق المملكة مؤخرًا نموذجًا يحتذى في األداء اإلعالمي االحترافي في حاالت الطوارئ وسرعة إيصال المعلومات 
والتواصل المباشر والفعال مع المواطنين عبر بث رسائل التوعية الوقائية واإلرشادات لتجنب هذه المخاطر.

املركز اإلعالمي للدفاع املدني يف متابعة األمطار والسيول:
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الرمسي  والللنللاطللق  اإلعلللالم  إدارة  مدير 
واملشرف  املدني  للدفاع  العامة  للمديرية 
املدني  للدفاع  اإلعللالمللي  املللركللز  على 
ملللتللابللعللة األملللطلللار والللسلليللول متلليللز أداء 
املركز بأنه ال ينفصل حبال من األحوال 
الللرفلليللع  واملللسللتللوى  املللتللملليللز  األداء  عللن 
تنفيذ  يف  املدني  الدفاع  وحللدات  جلميع 
والسيول  األمطار  خماطر  مواجهة  خطة 
البالغات  مباشرة  االستجابة يف  وسرعة 
عللن احلللللوادث الللليت وقللعللت خلللالل هللذه 
الذي حتقق يف  الكبري  والنجاح  األزمللة 
املناطق  املتضررين يف مجيع  إنقاذ آالف 

وجريان  الغزيرة  لألمطار  تعرضت  اليت 
العامة  اإلدارة  أن  مللؤكللدًا  الللسلليللول، 
املدني بدعم  بالدفاع  للعالقات واإلعالم 
من مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد 
عدة  منذ  بللدأت  التوجيري  عللبللداهلل  بللن 
سنوات بناء جسور للشراكة مع كافة 
ابتكار  يف  وجنللحللت  اإلعللللالم  وسللائللل 
وسائل وطرق جديدة للتواصل مع مجيع 
فئات اجملتمع عرب وسائل اإلعالم اجلديد 
اللقاءات  خللالل  مللن  املباشر  واالتللصللال 
والندوات واملؤمترات وورش العمل. وجاء 
األمطار  ملتابعة  اإلعالمي  املركز  جناح 

خالل  من  اجلهد  هلللذا  تتوجيًا  والسيول 
خطة إعالمية متكاملة.

اخلطة  أن  إىل  احلللارثللي  العقيد  وأشلللار 
بأهمية  كاملة  قناعة  على  ارتللكللزت 
يف  واملنظم  امللللدروس  اإلعللالمللي  العمل 
األزمللات  من  النوعية  هللذه  مع  التعاطي 
واملللخللاطللر وضلللللرورة اإلفلللللادة مللن كل 
وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي يف 
بث كافة الرسائل التحذيرية واإلرشادية 
والسيول  األمللطللار  خماطر  مللع  للتعامل 
عللرب حللزمللة مللن اإلجللللراءات واخلللطللوات 
سبقت  اللليت  واالسللتللعللدادات  االستباقية 

 سرعة تفاعل المركز اإلعالمي خالل فترة سقوط األمطار 
وجريان السيول كان له أكبر األثر – بعد توفيق اهلل – في الحد من 

الخسائر الناجمة عنها إلى أقل المستويات 
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بدء هطول األمطار.
وبدأت هذه االستعدادات بإنشاء مركز 
إعالمي جمهز بكافة وسائل االتصاالت 
الللسلللللكلليللة والللالسلللللكلليللة وخلللدملللات 
الساخنة  اهلاتفية  واخلللطللوط  اإلنللرتنللت 
اهلاتف  خطوط  يف  أعطال  ألي  حتسبًا 
أو اجلوال نتيجة لسوء األحوال املناخية. 
إدارة  مللنللسللوبللي  ملللن  عللللدد  وتللكللللليللف 
العالقات العامة من ذوي اخلربة للتواجد 
الساعة  مللدار  على  اإلعللالمللي  باملركز 
والللتللواصللل مللع الللنللاطللقللني اإلعللالملليللني 
اململكة  املدني يف مجيع مناطق  للدفاع 
امليدانية.  العمليات  سري  متابعة  لسرعة 
األزمللة مع  هللذه  املركز طللوال  وتواصل 
لسرعة  املدني  الدفاع  عمليات  مراكز 
مناخية  تقلبات  أي  حول  بيانات  أي  بث 
من  يصل  مللا  ضللوء  على  وذلللك  مفاجئة 
بيانات من قبل الرئاسة العامة لألرصاد 
ومحلللايلللة الللبلليللئللة يف هلللذا اللللشلللأن، مع 
باملركز  الللعللاملللللني  مللن  علللدد  تكليف 
ملللتللابللعللة مللواقللع الللتللواصللل االجللتللمللاعللي 
وحتديث قنوات الدفاع املدني على فيس 

بوك وتويرت ويوتيوب وموقع الدفاع املدني 
املعلومات  بكافة  اإلنرتنت  على شبكة 
تساؤالت  يطرح من  ما  والللرد على كل 
أو ما يثار من إشاعات عن حجم األضرار 
بث  إىل  بللاإلضللافللة  املللنللاطللق،  بعض  يف 
الرسائل اإلرشادية والتحذيرية على مدار 
يرد من  تبعًا لسري األحداث وما  الساعة 
األمطار  سقوط  احتماالت  عللن  تقارير 
املدن  بعض  يف  السيول  وجريان  الغزيرة 
عللدد من  واحملللافللظللات إىل جللانللب فتح 
الوحدات  قيادات  مع  الساخنة  اخلطوط 
أعلى درجات  لتحقي ق  امليدانية  والفرق 
الللسللرعللة والللشللفللافلليللة واللللدقلللة يف نقل 
واخلسائر  األضللرار  املعلومات عن حجم 
املتضررة  املللواقللع  يف  واملللاديللة  البشرية 
وبثه  والسيول  األمللطللار  من  واالستفادة 

عرب كافة وسائل اإلعالم.
املركز  لعمل  التنفيذية  اخلطة  وسعت 
إىل حتقيق جمموعة من األهللداف لنشر 
األمطار  خماطر  ضد  الوقائية  التوعية 
والسيول قبل بدء سقوطها وتنمية الوعي 
النوعية  هذه  لتجنب  السالمة  مبتطلبات 

  أكثر من )224( صحيفة 
ووكالة أنباء استفادت من 
خدمات المركز في متابعة 

حوادث السيول

متابعات

1060
مادة إخبارية

66%

20%

14%

صحف محلية

صحف عربية وعالمية

صحف إلكترونية 

30,000 متفاعل1,200 مادة

3,000 شخص معجب1,100 مادة

150,000 مشاهد50 مادة

500 مشاهد1,000 صورة
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من املخاطر وحتقيق أكرب قدر من التنوع 
الوصول  الرسائل اإلعالمية من أجل  يف 
إىل كللافللة فللئللات اجملللتللمللع والللتللواصللل 
التواصل  مواقع  مستخدمي  مع  املباشر 
للرد على  االجتماعي وشبكات اجلوال 
والتنسيق  استفسارات  أو  تساؤالت  أي 
مع كل وسائل اإلعالم احمللية والعربية 
بشأن  املللركللز  مللع  للتواصل  واألجنبية 
ومعلومات يف  بيانات  ما قد حيتاجه من 
تكامل  وأسهم  األمطار.  حوادث  متابعة 
املركز  لعمل  التنفيذية  اخلطة  آليات 
اإلعالمي يف حتقيق متابعة متميزة على 
وسري  األحلللداث  جملريات  الساعة  مللدار 
احمللية  الصحف  يف  امليدانية  العمليات 
والعربية  السعودية  التلفزيونية  والقنوات 
ووكاالت األنباء ووسائل اإلعالم اجلديد 

اليت استفادت من خدمات املركز.
اللليت  التلفزيونية  الللقللنللوات  علللدد  وبلللللغ 
شاركت يف متابعة أعمال الدفاع املدني 
خلللالل فلللرتة األمللطللار والللسلليللول أكثر 
من  أكثر  بثت  تلفزيونية  قناة   )27( من 
عدد  بلغ  بينما  متنوعة،  ملللادة   )253(

املطبوعة  والللعللربلليللة  احملللللليللة  الللصللحللف 
واإللللكللرتونلليللة ووكلللاالت األنللبللاء اليت 
من  األحللداث أكثر  متابع  شاركت يف 
بث  كما  أنباء.  ووكالة  صحيفة   )80(
املللركللز اإلعللالمللي عللرب قللنللوات الللدفللاع 
املدني على فيس بوك أكثر من )1100( 
رسالة توعوية وحتذيرية نالت إعاجاب ما 
يزيد عن )3,000( شخص ففي حني بلغ 
عدد الرسائل اإلرشادية اليت مت بثها عرب 
تفاعل  رسالة   )1,200( من  أكثر  تويرت 
معها ما يزيد عن )30,000( من املواطنني 
واملللقلليللمللني،كللمللا علللرض املللركللز عرب 
أكثر  يوتيوب  على  املدني  الدفاع  قناة 
فيلمية وصورة حية لسري  مادة   )50( من 
قرابة  شاهدها  اليت  امليدانية  العمليات 
)150,000( مستخدم، باإلضافة إىل بث 
صفحة  عرب  صللورة   )1,000( من  أكثر 
الدفاع املدني مبوقع االنستغرام بلغ عدد 

مشاهديها أكثر من )500( شخصًا.

  أكثر من )50( مادة 
فلمية على اليوتيوب وآالف 

الرسائل التوعوية بمواقع 
التواصل االجتماعي 
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مقاالت  وأصحاب  الزوايا  كتاب  وعرب 
املطبوعة  السعودية  الصحف  يف  الرأي 
واإللللكللرتونلليللة وكللذلللك عللرب مللواقللع 
الللتللواصللل االجللتللمللاعللي عللن تللقللديللرهللم 
وامللتللنللانللهللم جللللهلللاز الللللدفللللاع املللدنللي 
األمطار  فرتة  خالل  رجاله  وتضحيات 
أسبوعني  قرابة  امتدت  اليت  والسيول 

اململكة. مدن وحمافظات  يف كافة 
آراء  مللن  منللاذج  رصللدت   »998« جملة 
رجال  عن  الللزوايللا  كتاب  وانطباعات 
اللللدفلللاع امللللدنلللي وأدائلللهلللم املللتللملليللز يف 

والسيول. األمطار  مواجهة 

املدني الدفاع  لرجال  التحية  كل 
حتللللت عللللنللللوان »اقللللتللللصللللادات اللللعلللون 
اإلنللسللانللي« كللتللب األسللتللاذ أمحلللد بن 
عللبللدالللرمحللن اجلللبللري املللسللتللشللار املللالللي 
يف  السعودي  االقتصاد  مجعية  وعضو 
رجللال  جبللهللد  يشيد  اجلللزيللرة  صحيفة 

اللللدفلللاع امللللدنلللي فلللقلللال: كلللل الللتللحلليللة 
الللذيللن تركوا  املللدنللي  الللدفللاع  لللرجللال 
وظلوا  طويلة  أليللام  وعوائلهم  أطفاهلم 
سللاهللريللن علللللى أمللن وسللالمللة املللواطللن 
جهد  لكل  تقديره  عن  معربًا  والوطن، 
الدفاع  جهود  دعم  يف  املواطنون  قدمه 
املللدنللي طللللوال فلللرتة سللقللوط األمللطللار 

والسيول.

املدني الدفاع  أبطال 
وكللتللب الللكللاتللب خللالللد اخلللملليللس يف 
 KEEK« شعار  حتللت  عكاظ  جللريللدة 
يللثللين فيه  بللقللي؟« مللقللااًل بللديللعللًا  ويلللش 
حتذير  يف  املللدنللي  الللدفللاع  جللهللود  على 
اللللتلللواجلللد يف جملللاري  امللللواطلللنلللني ملللن 
السيول واألودية والشعاب. وقال: ال بد 
رجال  من  األبطال  جبهود  اإلشللادة  من 
أرواحللهللم  الللذيللن محلوا  املللدنللي  الللدفللاع 

اآلخرين. أرواح  إلنقاذ  على أكفهم 

يف إشادة بأداء الدفاع املدني يف مواجهة األمطار والسيول 

المدني  الدفاع  رجال  أداء  المناطق  جميع  في  المملكة  أبناء  امتدح 
تعرضت  التي  والسيول  الغزيرة  األمطار  مخاطر  مواجهة  في  المتميز 

لها البالد مؤخرًا.
ممن  اآلالف  إنقاذ  في  المدني  الدفاع  جهود  على  المواطنون  وأثنى 
احتجزتهم مياه األمطار والسيول والكفاءة العالية في تنفيذ العمليات 

الميدانية في ظروف مناخية ومواقع جغرافية بالغة الصعوبة.

كتاب الزوايا وصفحات الرأي:

دفاعنا المدني.. الشكر 
وحده ال يكفي

نقطة ضوء
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املواطن وتقدير  القائد  إشادة 
وكتب األستاذ سلمان بن حممد العمري 
حتت  اجلزيرة  جبريدة  الرأي  صفحة  يف 
القائد  املللدنللي.. إشللادة  »الللدفللاع  عللنللوان 
واحملن  الشدائد  عند  املواطن«  وتقدير 
شجاعة  وتتضح  الللرجللال  مللعللادن  تظهر 
رجللال  عليه  بللرهللن  مللا  وهلللذا  الشجعان 
اللليت هطلت  املللدة  خللالل  املدني  الللدفللاع 
الغزيرة على معظم مناطق  فيها األمطار 
أكثر  ستسوء  األمور  وكانت  اململكة 
يقظة  ثللم  تعاىل  اهلل  لطف  لللوال  بكثري 
رجلللال اللللدفلللاع املللدنللي وشللجللاعللتللهللم يف 
أخللرى،  آالف  وإنقاذ  األخطار  مواجهة 
حمل  العظيمة  اجلهود  هذه  أن  مؤكدًا 
تللقللديللر كللل أبللنللاء الللشللعللب الللسللعللودي 
مللقللدمللة اجلللملليللع خللللادم احلللرمللني  ويف 
بللادر  الللذي  اهلل-  حيفظه   – الشريفني 
املدني  الدفاع  رجللال  لتكريم  كعادته 
لبطوالتهم  تقديرًا  شهر  راتللب  بصرف 

وإخالصهم.
الللنللجللاح  هللللذا  أن  اللللعلللملللري:  وأضلللللاف 
الدفاع  رجللال  بها  ظهر  اللليت  والكفاءة 
تللدل  فلللذة  عقلية  وراءهللللا  يللقللف  املللدنللي 
هللؤالء  تهيئة  يف  متقدمة  منهجية  على 
والتدريبية  العلمية  الناحية  من  الرجال 
وتللوفللري أحلللدث امللللعلللدات والللتللجللهلليللزات 
على  احلللفللاظ  يف  املللهللام  أصللعللب  لتنفيذ 
مللكللتللسللبللات اللللوطلللن وسلللالملللة أبللنللائلله. 
يتوجون  واملليك  األمطار  عنوان:  وحتت 
كتب  للميدان«  فللارسللًا  املدني  الللدفللاع 
جريدة  يف  الرابغي  حممد  علي  األستاذ 
جهاز  على  الللواقللع  الظلم  إن  عللكللاظ: 
مراهقي  بعض  قبل  مللن  املللدنللي  الللدفللاع 
هامشيًا  البطولي  دوره  جعل  الصحافة 
األداء  أن  إال  طويل  لوقت  بال  ذي  وغري 
الللبللطللولللي للللرجلللال اللللدفلللاع امللللدنلللي يف 
أمر  والسيول  األمطار  خماطر  مواجهة 
 – الللشللكللر  كللل   - الللشللكللر  يستحق 
تكريم  يف  الكرمية  اللفتة  أن  مؤكدًا 
بصرف  والتوجيه  املدني  الللدفللاع  رجللال 
القيادة  تقدير  عن  تعبريًا  هلم  شهر  راتب 
جلللهللودهللم املللخلللللصللة متللسللح عللن هللؤالء 
األبطال كل ما تعرضوا له من إساءات 

للحقوق. وغمط 
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وتقدير حتية شكر 
ويف جللريللدة الللريللاض كللتللب األسللتللاذ 
»تغاريد«  زاويللتلله  يف  الطميحي  حممد 
العاصفة«:  تللهللدأ  »حللتللى  عللنللوان  حتللت 
حتلليللة شللكللر وتللقللديللر لللرجللال الللدفللاع 
امللللدنلللي اللللذيلللن أثللبللتللوا خللللالل األيللللام 
املللاضلليللة قللدرتللهللم علللللى الللتللعللامللل مع 
والفيضانات  والسيول  األمطار  خماطر 
وأظلللهلللروا شللجللاعللة كللبللرية يف إنللقللاذ 
مبساندة  اجلميع  مطالبًا  املتضررين 
القصص  وإبللراز  املدني  الدفاع  جهود 

لرجاله. البطولية 

حقيقيون أبطال 
خلف  األسللتللاذ  كتب  السياق  ذات  ويف 
احلللربللي يف زاويللتلله »علللللى شللارعللني« يف 
اليت  البطولية  املواقف  عكاظ:  جريدة 
مواجهة  يف  املدني  الدفاع  رجال  أبداها 
األمطار والسيول ليست غريبة فهم أهل 
هلذه املواقف وعند حسن الظن بهم دائمًا 
ولكن هذا ال يلغي أن االلتزام بتعليمات 
من  هو  اخلطر  مواقع  وجتنب  السالمة 
علللالملللات حتللضللر الللشللعللوب وفللطللنللتللهللا. 
الدفاع  ملللواطللن  وحتللت عللنللوان »شللكللرًا 
املدني« كتب ياسر الغسالن يف صحيفة 
اليت  والسيول  األمطار  إن  يقول  الوطن 
اخللتللبللارًا  كللانللت  اململكة  هلللا  تعرضت 
إال  التحتية  البنية  مشاريع  صالبة  ملدى 
وجود  عن  الوقت  ذات  يف  كشفت  أنها 
من  وإخواننا  أبنائنا  من  حقيقيني  أبطال 
رجال الدفاع املدني الذين قاموا بأعمال 
يف   - اهلل  رمحة  بعد   - ساهمت  بطولية 

إنقاذ الكثري من األرواح وهو دليل على 
رجال  للمسؤولية  أهل  هم  من  لدينا  أن 
ميكن االعتماد عليهم يف أوقات احملن.

دور كبري وعظيم
يف  السميحي  مللاجللد  األسللتللاذ  وكللتللب 
الرأي حتت عنوان  اليوم بصفحة  جريدة 
»مشاعة الدفاع« يقول: شاهدت ما يقوم 
يقودون  وكيف  املدني  الدفاع  رجال  به 
بللرك األمللطللار إلنقاذ  بللداخللل  قللواربللهللم 
الللعللوائللل وملللا لللفللت نللظللري بللالللذات هو 
لرجال  واجلبار  والعظيم  الكبري  الدور 
غريهم  أخطاء  إصالح  يف  املدني  الدفاع 
الللرجللال  فللأزكللى وأعللطللر حتية هللللؤالء 
ذلك  جيعل  وأن  الكبرية  جهودهم  على 

ميزان حسناتهم. يف 

وتفاٍن إبداع 
مطلق  األستاذ  كتب  االجتللاه  ذات  ويف 
الللعللنللزي يف جللريللدة اللليللوم حتللت عللنللوان 
والتحية«  الفخر  حللق  املللدنللي..  »الللدفللاع 
هم  ورجاله  املدني  الدفاع  كان  يقول: 
األبللطللال الللذيللن خللاضللوا املللعللركللة مع 
حد  إىل  ليس  أخطارها  بكل  السيول 
»إبللداع«  بللل  دائللمللًا  فقط  الكمال  يشبه 
وتللفللاٍن إىل درجللة أن الللدفللاع املللدنللي قد 
تتقصده  اللليت  واألقلللالم  األلسن  أخللرس 
أخطاء  أي  على  عويلها  ويللثللور  بالسوء 

مهما كانت صغرية وغابرة.
أهبة  على  املدني  الللدفللاع  يكن  مل  ولللو 
االسلللتلللعلللداد امللللهلللين امللللتلللقلللن لللكللانللت 
فرد  لكل  حيللق  هلللذا  فللادحللة  اخلسائر 

تميز رجال الدفاع المدني 
في إنقاذ المتضررين 

يفرض علينا أن نشهد لهم 
بالقدرة والشجاعة

نقطة ضوء
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وضللابللط ومللديللر يف الللدفللاع املللدنللي أن 
وحٌق  املتفرد  املميز  اإلجنللاز  بهذا  يفخر 
يهرع  أن  الللواجللب  ومللن  حتيتهم.  علينا 
إدارات  من  يطلبوا  كي  اإلدارة  أساتذة 
اإلداريللة  خرباتها  عللرض  املدني  الللدفللاع 

لألزمات. وإداراتها 

شهادة جيب أن تقال
األسللتللاذ  كللتللب  اجلللزيللرة  صحيفة  ويف 
الللبللوعلليللنللني يف زاويلللتللله  فلللضلللل سلللعلللد 
الدفاع  بدور  نشيد  أن  »جمللداف«: جيب 
السيول  من  املتضررين  إنقاذ  يف  املدني 
وهي شهادة حق جيب أن تقال.. فاخلطب 
املتاحة كما  القدرات  من  أضخم  كان 
من  ضاعفت  الرديئة  التحتية  البنى  أن 
ولكنهم  والللتللحللديللات  املللخللاطللر  حللجللم 
مستوى  وعلى  احلدث  قدر  على  كانوا 

املسؤولية.

النشاط شعلة من 
وكتب األستاذ علي القامسي يف جريدة 
احللليللاة حتللت عللنللوان » الللدفللاع املللدنللي 
ما  لبعض  متصيدًا  الللعللقللول«  وأنللصللاف 
مؤكدًا  املدني،  للدفاع  نقد  من  يوجه 
حضوره  أثبت  املللدنللي  الللدفللاع  جهاز  أن 
التعامل مع كثري من  واملميز يف  الفاعل 
اإلعالميون  متحدثوه  وكللان  احلللوادث 
من  شعلة  والسيول  األمطار  فرتة  خالل 
النشاط املصحوب بالشفافية يف التعامل 
مللع املللخللاطللر والللتللواصللل مللع املللواطللنللني 
له.  ونصفق  حنرتمه  أن  جيللب  أمللر  وهللو 
وحياول  ويسهم  املدني جيتهد  الدفاع  إن 

إنقاذ األبرياء والعقالء واملبتلني لكنه ال 
العقول  وأنصاف  اجلهالء  إنقاذ  يستطيع 

واملتهورين.

ألف حتية
امللحم  عللبللداللللللطلليللف  األسلللتلللاذ  وكللتللب 
»دفاعنا  عنوان  حتت  اليوم  صحيفة  يف 
جناحات  معددًا  حتية«  ألف  لك  املدني.. 
من  املتضررين  إنقاذ  يف  املدني  الدفاع 
إمكانياته  تكامل  خللالل  من  السيول 
وجتللهلليللزاتلله وسللرعللتلله يف االسللتللجللابللة 
اجلهات  مجيع  مطالبًا  املقدمة  للبالغات 
ألداء  املدني  الدفاع  رجللال  مع  بالتعاون 

الوجه األكمل. مهامه على 

الشكر ال يكفي 
وقللللللال اللللكلللاتلللب حملللملللد بللللن علليللسللى 
الللكللنللعللان يف صللفللحللة الللللرأي جبللريللدة 
املدني..  دفاعنا   « عنوان  حتت  اجلزيرة 
كانت  لقد  يقول:  الشكر«  يكفي  ال 
الللصللور احللليللة والللثللابللتللة املللنللقللولللة عرب 
رجال  على جهود  برهان  الصحف أكرب 

مع  يتعاملون  ال  الللذيللن  املللدنللي  الللدفللاع 
إمنا  فحسب  السيول  احتجزتها  عائالت 
التحتية  البنى  مشاكل  أيضًا  يواجهون 
السكنية  األحياء  بعض  من  جعلت  اليت 
مع  أيضًا  ويتعاملون  بل  كوارث  مناطق 
أشخاص فقدوا حس املسؤولية والشعور 
االسللتللعللراض  خلللالل  مللن  احللليللاة  بقيمة 
جللريللان  قللطللع  يف  بللسلليللاراتللهللم  السخيف 
واللللعلللرفلللان ال  الللشللكللر  إن  اللللسللليلللول. 
بد  ال  بل  املدني  الدفاع  لرجال  يكفيان 
احليوي  اجلهاز  هللذا  قللدرات  تعزيز  من 
واآلللليللات  املتقدمة  اإلمللكللانللات  بكل 

املتطورة.

متيز يف األداء
رمضان  األستاذ  كتب  السياق  ذت  ويف 
جريدي العنزي يف جريدة اجلزيرة حتت 
عللنللوان »الللدفللاع املللدنللي الللسللعللودي«: إن 
إنقاذ  يف  املدني  الدفاع  رجال  أداء  متيز 
أن  علينا  يفرض  السيول  من  املتضررين 
نشهد هلم بالقدرة والشجاعة يف التعامل 
التقنية  واستيعاب  اخلطرة  احلوادث  مع 
احلديثة فلهم كل الشكر من غري حد 

وال حساب.

وختطيط تنسيق 
وكللتللب األسللتللاذ نللاصللر الللصللرامللي يف 
جللريللدة اجلللزيللرة حتللت عللنللوان » جملس 
قبل؟«  من  به  املدني.. هل مسعتم  الدفاع 
األعضاء  اجلهات  بني  بالتنسيق  مشيدًا 
املدني  الدفاع  خطة  تنفيذ  يف  باجمللس 

واألمطار. السيول  ملواجهة 

المواقف البطولية التي 
أبداها رجال الدفاع المدني 

في مواجهة األمطار 
والسيول ليست غريبة
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اللواء المتقاعد علواني حسن جداوي:

مسيرة تطور الدفاع المدني ال تتوقف 
للحفاظ على مكتسبات الوطن

مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجازات والخبرات تزين اسم اللواء متقاعد علواني حسن جداوي قدم خاللها الكثير لجهاز 
الدفاع المدني في جميع المناصب والمواقع التي توالها.

وارتبط اسم اللواء جداوي قبل تقاعده بصفات االنضباط والجدية والقدرة على اإلنجاز حتى وصل إلى منصب مساعد 
مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات، كما عمل مع نخبة من قيادات الدفاع المدني وأسهم بجهد وافر في 

تطوير قدرات الجهاز وتطوير خطط مواجهة الطوارئ للحفاظ على سالمة ضيوف الرحمن من خالل مشاركته ضمن 
قوات الدفاع المدني في موسم الحج لسنوات عديدة. 

حول تفاصيل هذه المسيرة وأبرز محطاتها ورؤيته لقدرات جهاز الدفاع المدني في الوقت الراهن ونصائحه لشباب 
الدفاع المدني، التقت مجلة »998« اللواء متقاعد علواني جداوي فكان هذا الحوار...

أعالم
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ــتــعــرف عــلــى أبـــرز   بـــدايـــة نــــود ال
جبهاز  العملية  مسريتكم  حمطات 
الدفاع املدني قبل التقاعد وكيف 

تنظر إليها اآلن؟
بانتمائي  واالعللتللزاز  بالفخر  أشعر 
جلللهللاز اللللدفلللاع املللدنللي الللسللعللودي 
وعملي به لفرتات طويلة وأمحد اهلل 
العملية  مسريتي  أن  القدير  العلي 
باجلهاز كانت موفقة وهلل احلمد 
اليت  واملللنللاصللب  املللواقللع  يف مجيع 
قيادة  أبرزها:  ولعل  بتوليها  شرفت 
اإلدارة   – املللدنللي  الللدفللاع  طلللريان 
العامة للتخطيط والتطوير وكذلك 
 – املدنية  للحماية  العامة  اإلدارة 
العام لشؤون  وأخريًا مساعد املدير 

العمليات وحتى التقاعد.

 يف هذه املسرية احلافلة باإلجناز 
والــعــطــاء، مــا هــو املــوقــع أو املنصب 
ـــــذي تـــعـــتـــزون بـــإجنـــازاتـــكـــم من  ال

خالله؟
العامة  لللإدارة  عملي كمدير  لعل 
طريان  ذلللك  وقبل  املدنية  للحماية 
الدفاع املدني كانت أهم املناصب 
املسرية  هللذه  خللالل  تقلدتها  اللليت 
الطويلة ، وأشعر بسعادة ملا حققته 

توفيق  بعد  بهما من إجناز يرجع - 
اهلل عز وجل – إىل إخالص وجهود 

من عمل معي يف تلك احلقبة.

 جتربتكم الثرية الطويلة تدفعنا 
الدفاع  لواقع  للتساؤل عن رؤيتك 
كان  مبا  مقارنة  السعودي  املدني 

عليه يف العقود املاضية؟
باستمرار  يللتللطللور  املللدنللي  الللدفللاع 
والتطور  التنمية  مسرية  ملواكبة 
اليت شهدتها بالدنا يومًا بعد آخر، 
ومفهومه أصبح واسعًا وشاماًل ليس 
بل  فحسب  الرمسي  املستوى  على 
أصبح  حيث  الشعيب  املستوى  على 
اليت  العظيمة  لللألدوار  تفهم  هناك 
يللؤديللهللا الللدفللاع املللدنللي، وال شك 
تطورت  املدني  الللدفللاع  قللدرات  أن 
كثريًا عما مضى من حيث اآلليات 
ملللن حيث  واملللللعللللدات وكلللذللللك 
التخطيط  وبرامج  البشرية  القوى 

والتدريب. 

الدفاع   عملتم ضمن قيادة قوات 
املدني يف احلج لعدة سنوات، فماذا 

تقولون عن هذه التجربة؟
قيادة احلج مهمة ممتعة ومسؤولية 
كبرية وقبل هذا وذاك هي شرف 
عللظلليللم خلللدمللة حللجللاج بلليللت اهلل 
بللقللاع األرض،  احللللرام يف أقلللدس 
الجتماع  صعبة  مهمة  أيضًا  وهللي 
احلجاج  مللن  الكبري  الللعللدد  هللذا 
يف أملللاكلللن حمللللللدودة وتللوقلليللت 
شرفت  وقد  املناسك  ألداء  حمدد 
باملشاركة يف هذه املهمة العظيمة 
لعدة سنوات وشعرت مبتعة النجاح 

ضيوف  سللالمللة  على  احلللفللاظ  يف 
روعتها  تللعللوض يف  اللليت  الللرمحللن 
كللل اجلللهللد الللشللاق اللللذي يبذل 
طوال موسم احلج من كل رجال 

الدفاع  املدني.

 مــا هــو احلـــدث األكــثــر حــضــورًا 
الــلــواء علواني جــداوي  ذاكـــرة  يف 
من خالل عملكم بالدفاع املدني... 
ــان مــثــل هــذا  ــســي وملــــــاذا يــصــعــب ن

احلدث؟
حادثة  األكللرب حضورًا  احلللدث 
احلريق  دمللر  حيث  منى  حريق 
معظم اخليام يف وقت كانت فيه 
هذا  ومللع  حمللدودة  اإلمكانات 
بكل  احلللدث  ذلللك  مواجهة  مت 
مللا هللو مللتللاح وأمللكللن يف وقت 
قياسي إزالة آثار احلريق ليؤدي 
احللللجلللاج مللنللاسللكللهللم وأذكلللر 
أيللضللًا حلللوادث جسر اجلللمللرات 
واليت كانت تتطلب جهدًا شاقًا 

نتيجة للزحام والتدافع.

 ومــا هــو املــوقــف أو احلـــادث الــذي 
ترون أنه أكثر صعوبة خالل عملكم 

امليداني، وكيف تعاملتم معه؟
يف  حللضللورًا كللان  األكثر  املوقف 
مهمة احللللج وأثللنللاء قلليللام احلللجللاج 
ومللا كللان حيصل  اجلمرات  برمي 
من تدافع وازدحام يؤدي كثريًا إىل 
األمر  وكللان  واإلصللابللات  الوفيات 
يتطلب تنسيقًا كبريًا بني الوحدات 
لسرعة الوصول ملوقع احلادث وسط 
الزحام وإخالء املصابني، باإلضافة 
مبنطقة  احلجاج  تفويج  تنظيم  إىل 
اجلمرات واحلمد هلل أن خطر هذه 
احلللللوادث تللراجللع كللثللريًا  جبهود 
الدولة – أعزها اهلل – وإنشاء جسر 
اجلمرات اجلديدة الذي يوفر كل 
أنين  كما  للحجيج.  السالمة  سبل 
كانت  مرحلة  يف  العمل  تسلمت 
أحداث  اجلهاز  خالهلا  عاش  مهمة 
حللرب الللعللراق والللكللويللت، عللالوة 
على تغيري كبري يف هياكل وموازنة 

املديرية العامة للدفاع املدني.

 مسيرة تطور الدفاع المدني ال تتوقف 
للحفاظ على مكتسبات الوطن

 المثابرة 
والتصميم والجدية 

صفات اكتسبتها 
من العمل بالدفاع 

المدني
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 ما الذي أضافه عملكم بالدفاع 
املدني إىل اللواء علواني اإلنسان ، 
وما تأثري ذلك على حياتكم بعد 

التقاعد؟
إنسانية  مهمة  املللدنللي  الللدفللاع 
من  اكتسبنا  األول  املللقللام  يف 
خللالهلللا الللتللصللملليللم علللللى حسن 
مع  والللتللعللامللل  واملللثللابللرة  األداء 
كللافللة احللللللاالت وفلللق ظلللروف 
املشاعر  إىل  باإلضافة  املوقف، 
اإلنسانية يف تقدير آالم الضحايا 

واملصابني وذويهم.

 تــعــامــلــت مـــع عــــدد كــبــري من 
الـــقـــيـــادات والــضــبــاط مـــن رجـــال 
ــي، فــهــل مثــة أمســاء  الــدفــاع املــدن

حتظى مبكانة خاصة لديكم؟
معهم  بالعمل  شرفت  الذين  كل 
قللللادة أفللللذاذ قللدمللوا مللن اجلهد 
والللفللكللر والللتللضللحلليللة ملللا تللرك 
على  اآلن  حتى  شاهدة  بصماتهم 
واحلقيقة  وإجنللازاتللهللم.  جهودهم 
أن جللهللاز اللللدفلللاع امللللدنلللي ثللري 
أسهموا  الذين  املخلصني  برجاله 
يف وصوله إىل هذا املستوى الذي 

نفخر به مجيعًا.

 كــيــف تـــــرون اســـتـــفـــادة جــهــاز 
املعلومات  ثــورة  من  املدني  الدفاع 

واالتصاالت يف أداء مهامه؟
العهد هللو عصر  أن هللذا  ال شللك 
التواصل  وسللائللل  وتللعللدد  التقنية 
االجللتللمللاعللي أصللبللحللت ملليللسللرة 
املعلومات  نقل  سهولة  وبالتالي 
يساعد  وهلللذا  حللاضللرة  أصبحت 
األداء  سللللرعللللة  علللللللى  كللللثللللريًا 
واالسللتللجللابللة. اسللتللفللادة الللدفللاع 
املللدنللي مللن تللقللنلليللات االتللصللاالت 
تتفاوت  أداء مهامه  واملعلومات يف 
من جمال آلخر  وتشهد تطورًا يف 
العمليات  جمللال  يف  استخدامها 
من  أقلللل  نللراهللا  بينما  امللليللدانلليللة 

الللطللمللوحللات يف جملللاالت أخللرى 
فال زلنا يف املنظور الضيق واألمر 
األسلللللوب  تللطللور يف  إىل  حيللتللاج 
يلللالملللس فكر  اإلعللللالمللللي مبلللا 

املتلقني هلذه الرسائل التوعوية.

نوعية  اختلفت  مللدى  أي  إىل   
رجللال  يواجهها  اللليت  املللخللاطللر 
عما كانت  اآلن  املدني  الدفاع 
عللللليلله مللن قللبللل، وهلللل يتطلب 
مع  للتعامل  أخللرى  برامج  ذلللك 

املخاطر احلالية؟
والتطور  العلمية  التقنية  ظللل  يف 
احللللاصلللل يف شللتللى اجمللللللاالت ال 
شك أن هناك خماطر جديدة قد 
من  وأصبح  الساحة  على  طللرأت 
الواجب االحتياط والتعامل العلمي 
مللعللهللا بللكللل كللفللاءة واقلللتلللدار، 
الصناعية  املنشآت  حلللوادث  مثل 
وامللللبلللانلللي املللرتللفللعللة والللتللسللرب 
وأعتقد  واإلشعاعي،  الكيميائي 
أن للحماية املدنية دورًا كبريًا يف 
ووضع  املخاطر  مستجدات  رصد 

اخلطط الالزمة ملواجهتها.

 مـــا الــنــصــيــحــة الــــيت يــوجــهــهــا 
الــلــواء عــلــوانــي جـــداوي إلخــوانــه 

وأبنائه من شباب الدفاع املدني؟
املدني  الدفاع  رجللال  كل  أطالب 
العمل  يف  واإلخلللالص  اهلل  بتقوى 
جديد  على كل  للتعرف  واملثابرة 
مستوى  ورفلللع  عملهم  جملللال  يف 
اإلمكانات  أدائهم لالستفادة من 
والللتللقللنلليللات املللتللاحللة هلللم حللاللليللًا، 
واحتساب كل ما يبذلون من جهد 

وتضحيات ابتغاء مرضاة اهلل.

 هل مثة تواصل مع زمالئكم من 
قيادات الدفاع املدني؟

نعم هناك تواصل واحلمد هلل مع 
بعض الللقلليللادات والللزمللالء وهللذا 
نلتقي  ما  وكثريًا  طبيعي،  شيء 

اخلاصة  أو  العامة  املناسبات  يف 
ونتحدث يف كل ما ميس رسالة 
األرواح  املللدنللي حلللمللايللة  الللدفللاع 
واملللمللتلللللكللات وهللللذا الللتللواصللل 
رجال  بني  طبيعي  أمللر  اإلنساني 
الدفاع املدني الذين طاملا واجهوا 

املخاطر معًا.

 وما الذي يشغل اللواء متقاعد 
علواني جداوي اآلن؟

التفكري  إال  حاليًا  يشغلين  ال   -
الواجب  أديللت  قللد  أن أكللون  يف 
فللرتة عملي على  واألمللانللة خللالل 
يكون  أن  وآمللل  املطلوب  الوجه 
فأنا  اآلن  أملللا  قللد حتللقللق،  ذللللك 
أسللللأل املللللوىل الللعلللللي الللقللديللر أن 
يصلح  وأن  طيبة  حياة  لنا  يكتب 
لنا  خيللتللم  وأن  وأهللللليللنللا  ذريللتللنللا 

بالصاحلات والقبول.
 كلمة أخرية ملن توجهها؟ وماذا 

تقول فيها؟
ملعالي الفريق هاشم عبدالرمحن... 
أقللللللول للللله أنلللللت مللللن كلللللان لللك 
إظهار مفهوم  بعد اهلل يف  الفضل 
وإخراجه  الشامل  املدني  الدفاع 
ملللن مللفللهللوملله الللضلليللق يف جمللال 
إىل  واإلنللقللاذ  احلللرائللق  مكافحة 

مفهوم أعم وأمشل ضمن ما يسمى 
بالتدابري العامة للدفاع املدني.

التوجيري..  سعد  الفريق  وملعالي 
هذا  مسرية  يف  بالتوفيق  الللدعللاء 
والرقي  التطور  من  ملزيد  اجلهاز 
إشادة  ولعل  اجلهاز  يعيشه  الللذي 
جبهود  الشريفني  احلرمني  خللادم 
الدفاع املدني يف مواجهة األمطار 
والللسلليللول األخلللرية وصلللرف راتللب 
دليل على ما وصل  شهر هلم خري 
إللليلله الللدفللاع املللدنللي مللن حضور 
والتجهيزات  األداء  مللن  مللشللرف 
وسللام  واإلشلللادة  التكريم  وهللذا 

فخر لنا مجيعًا.
ولللسللعللادة اللللللواء حمللمللد زكللريللا 
جلللوهلللرجلللي... صللاحللب الللفللكللر 
يف  كلللبلللري  دور  واللللتلللخلللطللليلللط 
تشكيالت وموازنة الدفاع املدني.
وللللسلللعلللادة الللعللملليللد حملللملللد بللن 
صاحب  القحطاني...  عبداهلادي 
املتزن  والفكر  الواسعة  الللرؤيللة 
العامة  باملديرية  عمله  فرتة  خالل 

للدفاع املدني.
وأشللللكللللر للللكلللم اسللتللضللافلليت 
ثقياًل  وأرجللو أن ال أكللون ضيفًا 
حسن  لكم  مللقللدرًا  اجمللللللة  على 

تواصلكم وجزاكم اهلل خريًا.

أعالم

 شرفت بالمشاركة في قيادة قوات 
الدفاع المدني في الحج لعدة سنوات
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على  احلفاظ  يف  والوطنية  اإلنسانية  رسالته  أداء  سبيل  يف  املدني  الدفاع  أعمال  تتقاطع 
أبناء  من  واسعة  قطاعات  مصاحل  مع  واملمتلكات  األرواح  وسالمة  الوطن  مكتسبات 
أو  مهنية  أو  اجتماعية  أو شرحية  فئة  استثناء  األحللوال  من  بأي حال  وال ميكن  اجملتمع. 
جغرافية من أن تكون غري مرتبطة بصورة أو بأخرى بأعمال الدفاع املدني أو مستفيدة من 
خدماته حتى املواطن الفرد يف منزله، ناهيك عن املنشآت الصناعية والتجارية والتعليمية 
والصحية وغريها. وذلك ألن احتماالت املخاطر واحلوادث تشمل اجلميع وال تستثين فئة دون 

أخرى أو شخص دون آخر.
لبناء شراكات اسرتاتيجية فاعلة مع كل  املدني جاهدًا  الدفاع  وانطالقًا من هذا سعى 
فئات اجملتمع من أجل نشر ثقافة السالمة وتنمية الوعي الوقائي ضد املخاطر واحلوادث 
واألزمللات  الكوارث  حاالت  يف  والتعاون  املواجهة  آليات  وتفعيل  بل  بأعماله  العالقة  ذات 

واحلوادث الكربى.
ومل يكتِف جهاز الدفاع املدني لتحقيق هذا اهلدف بالتواصل مع أبناء اجملتمع على مستوى 
اعتمد يف جزء  بل  واالتصال اجلماهريي فقط،  اإلعللالم  وسائل  واألفللراد عرب  املؤسسات 
كبري من جهوده يف هذا الشأن على االتصال املباشر من خالل إقامة الندوات واملؤمترات 
ومؤسسات  احلكومية  املؤسسات  كافة  من  بالتعاون  التدريبية  والربامج  العمل  وورش 
من  احتياجاتها  على  للتعرف  اجلهات  هذه  منسوبي  ومبشاركة  واألهلي  اخلاص  القطاع 
خدمات الدفاع املدني وتعزيز مهارات منسوبيها ملواجهة املخاطر يف إطار رؤية أعمل وأمشل 
باشرتاطات السالمة يف املنازل واملصانع واملراكز التجارية واملدارس وغريها من مؤسسات 

اجملتمع. 
وقد أتاحت هذه الفعاليات الفرصة ملناقشة الكثري من األفكار واملقرتحات اليت عرضها 
املدني  الدفاع  برامج  تطوير  يف  الطيب  أثرها  هلا  وكان  وخللرباء  وأكادمييون  مسؤولون 
التدريبية وحتديث اشرتاطات السالمة يف املنشآت على اختالف أنشطتها وفتح آفاق العمل 
التطوعي على أعمال الدفاع املدني لآالف من أبناء اململكة يف مجيع املناطق. ولعل الفائدة 
األكرب ملثل هذه الفعاليات أنها تتيح فرصة عظيمة للحوار املفتوح لتبادل اآلراء واخلربات 
واإلطالع على التجارب العلمية والتطبيقية ذات العالقة مبهام الدفاع املدني وإجياد حلول 
للمشكالت اليت رمبا تؤثر سلبًا يف تطبيق اشرتاطات السالمة وجهود رجال الدفاع املدني 
يف متابعتها. ومثة فائدة أخرى ملثل هذه الفعاليات رمبا ال تبدو منظورة يف وقت إقامتها وهي 
ترسيخ قيم املسؤولية بأننا مجيعًا شركاء يف احلفاظ على مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه 
وأن هذه املسؤولية ال ميكن حبال من األحوال أن يتحملها رجال الدفاع املدني فقط دون 

تعاون مثمر وفاعل وإجيابي من كل فئات اجملتمع األخرى.
وأن االستشعار احلقيقي هلذه املسؤولية يتطلب بدوره املشاركة يف دعم جهود الدفاع املدني 
ومساندة رجاله ألداء مهامه على الوجه األكمل وأال يقتصر هذا الدعم على أوقات األزمات 
أو حاالت الطوارئ فقط وهو املعنى احلقيقي للشراكة الفاعلة واملسؤولية اجملتمعية اليت 

نتطلع إليها مجيعًا وجيب أن نعمل لرتسيخ قيمها. 

العميد/ صالح بن علي العايد

مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال
نحوشراكة 
استراتيجية 
مجتمعية 
فاعلة
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عقوبات مخالفات اشتراطات السالمة..

هل تكفي؟
هل نجحت العقوبات المقررة بحق المخالفين الشتراطات السالمة في تحقيق أهدافها في الحد من 
هذه المخالفات وما يترتب عليها من مخاطر؟ وهل ثمة حاجة إلعادة النظر في األنظمة واللوائح 

الخاصة بعقوبات مخالفات اشتراطات السالمة بما يتناسب مع المستجدات وبما يحقق الفعالية 
المطلوبة في التصدي لهذه المخالفات. وما هي اآلليات المثلى التي يمكن من خاللها التعامل مع 

ما يتم رصده من مخالفات الشتراطات السالمة في المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص.

من  على عدد  القضية  )998( طرحت هذه  جملة 
مدراء إدارات وشعب السالمة بالدفاع املدني سعيًا 
ولوائح  أنظمة  لتفعيل  شاملة  رؤيللة  إىل  للوصول 
الشللرتاطللات  املخالفني  حبللق  املللقللررة  الللعللقللوبللات 
جلان  من  الصادرة  العقوبات  أثر  حول  السالمة. 
املدني  الدفاع  ولوائح  نظام  خمالفات  يف  النظر 

وهل حتقق االلتزام مبتطلبات السالمة.

الئحة مستمدة
مدير  الشغيثري  أمحللد  عللبللداهلل  العميد  أوضللح 
صللادر  نللظللام  كللل  إن  للسالمة:  الللعللامللة  اإلدارة 
الئحة  له  يكون  أن  التشريعية جيب  السلطة  من 
املخالفني  على  الالزم  اجلزاء  منه حتدد  مستمدة 
هلذا النظام، ونظام الدفاع املدني الصادر باملرسوم 
امللكي رقم )م/10( وتاريخ )1406/5/10 هل( قد 
وزير  يشكل  )ب(  الفقرة  ثالثني  املللادة  يف  نص 
ولوائح  نظام  خمالفات  يف  للنظر  جلانًا  الداخلية 
وتعليمات الدفاع املدني، وعلى هذا األساس فإن 
الدفاع  لنظام  املخالفني  على  توقع  اليت  العقوبات 
املخالفة  إزالللة  إىل  األوىل  بالدرجة  تهدف  املدني 
وتصحيح وضع املنشأة أو املبنى وذلك قبل حتصيل 

قضية العدد
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املالي، وقد أدرك اجلميع أن نظام  مبلغ املخالفة 
الدفاع املدني ال يهدف فقط إىل الغرامات أملالية  
وأن الئحة العقوبات املطبقة للنظام شفافة وعادلة 
املفتشني  حملللاوالت  استنفاد  بعد  إال  تطبق  وال 
تقررها  اليت  العقوبة  تطبق  وال  الوضع  لتصحيح 
شبه  جلسات  بعد  إال  املخالفات   يف  النظر  جلنة 
املدعي  من  املرفوعة   الدعوى  يف  للنظر  قضائية 
ويتم  املخالف،  السالمة( ضد  قسم  )رئيس  العام 
فيها التقدم بدفوع املخالف بهدف رفع الدعوى أو 
التخفيف من الغرامة املالية، مشريًا إىل أن اإلدارة 
العامة للسالمة ممثلة يف إدارة األنظمة والعقوبات 
املناطق  بعض  للحوادث يف  اإلحصائي  الرقم  تتبع 
وتقيس  متتابع  بشكل  العقوبات  َفلللٌعلت  اللليت 
احلوادث واثر العقوبات على ذلك  باعتبارها أحد 
مقاييس الوقاية من احلريق. وقد ثبت تدنى عدد 
العقوبات  تطبيق  منها  كثرية  ألسباب  احلللوادث 
املناطق  بعض  ويف  واحملللافللظللات  املللدن  بعض  يف 

الصناعية. 
العقوبات  لللوائللح  ملللراجللعللة  حللاجللة  وجلللود  وحلللول 
السالمة،  الشللرتاطللات  املخالفني  حبللق  املللقللررة 
الئحة  تطبيق  على  مضى  الشغيثري:  العميد  قال 
املدني  الدفاع  ولوائح  نظام  خمالفات  يف  النظر 
أكثر من ثالث سنوات اعتبارًا من عام 1430هل 
وقتًا  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  صرفت  حيث 
التطبيق  على  منسوبيها  لتدريب  وملللااًل  وجللهللدًا 
الطريقة  أن  الللواقللع  يف  الالئحة.  هلللذه  القانوني 
يقومون  الذين  املفتشني  أن  يف  واملتمثلة  احلالية 
واألنشطة  واملنشآت  املباني  على  املخالفة  بضبط 
املالية  العقوبة  فرض  القانوني يف  احلق  هلم  ليس 
دراسللة ضبطية مفتش  يتم  وإمنللا  املخالفني   على 
اإلشراف الوقائي من قبل جلنة النظر يف خمالفات 

امللللدنلللي يف كلللل مدينة  اللللدفلللاع  وللللوائلللح  نللظللام 
على  مبنيًا  تقريرًا  املخالفة  تقرير  ويتم  وحمافظة 
صالحيات اللجنة والنصوص النظامية الواردة يف 
واإلجللراءات  املخالفة  ومبلغ  السارية،  التشريعات 
الالحقة اليت يتم تطبيقها على املخالف رغم طول 
إجراءات متسم بالشفافية يف التطبيق والبعد عن 
تأثري العوامل الشخصية يف تطبيق الغرامات نظرًا 
معاقبة  بللضللرورة  يقرون  الذين  املسؤولني  لتعدد 

املخالف لنظام ولوائح الدفاع املدني. 
يضاف إىل ذلك اكتساب منسوبي املديرية العامة 
اإلشللراف  يف  العاملني  وخصوصًا  املدني   للدفاع 
الوقائي مهارة ومعرفة مبتطلبات التطبيق القانوني 
للعقوبات على املخالفني وما هي إجراءات الدوائر 
الللرقللابلليللة والللقللضللائلليللة ومللواطللن اخللللللل يف عللدم 

انضباطية التطبيق الصحيح هلا.
الللدفللاع  عللام  مللديللر  معالي  موافقة  صلللدرت  وقللد 
املدني على الدراسة اليت تقدم بها املساعد لشؤون 
ممثاًل  الغنام  حممد  بن  عبداهلل  اللواء  العمليات 
يف اإلدارة العامة للسالمة بتشكيل جلنة قانونية 
تعديل  يتم مبوجبه  وفنية تهدف إىل إعداد تصور 
املادة ثالثني الفقرة )ب( واليت حتدد طريقة تطبيق 
املخالفات  يف  النظر  جلللان  خللالل  مللن  العقوبات 
وتبقى النظرة املستقبلية اليت نأمل من مقام وزارة 
الداخلية استحسانها  والرفع بها إىل هيئة اخلرباء 
يف جملس الوزراء هي اإلبقاء على جلان النظر يف 
املخالفات عاملة مبوجب الئحة النظر يف خمالفات 

للمخالفات  وذلللك  املللدنللي  الللدفللاع  وبلوائح  نظام 
الكبرية أو للمنشآت احليوية والتجمعات البشرية 
الكبرية واليت يصعب على مفتش واحد إقرار ها 
كمخالفة ومن ثم إقرار الغرامة املالية وأن يكون 
هناك خمالفات جمدولة هلا مبالغ مالية حمددة يتم 
للمخالفات  السالمة،  وفورية  فرضها من مفتش 
لتتحقق  للتوثيق  إال  حتللتللاج  ال  والللليت  البسيطة 

املصداقية يف صحة وسالمة التطبيق. 
اشللرتاطللات  خمالفات  مللع  التعامل  آللليللات  وحللول 
الللسللالمللة يف املللنللشللآت الللصللغللرية والللليت متللارس 
العميد  البلديات، أكد  تراخيص  عملها مبوجب 
هو  املللدنللي  الللدفللاع  نللظللام  هلللدف  أن  الشغيثري 
هذا  ومللن  واملمتلكات  األرواح  على  احملافظة 
املخالفني،  ردع  بهدف  العقوبات  تطبق  املنطلق  
الدفاع  ولوائح  نظام  خمالفات  يف  النظر  والئحة 
املدني ال تفرق يف التطبيق بني األنشطة واملنشآت 
الصغرية وسواها من املنشآت، والنشرة اإلحصائية 
الصادرة من  اإلدارة العامة للسالمة واليت ترتجم 
الللسللالمللة يف  وملللراكلللز  إدارات وشللعللب   عللمللل 
العقوبات اليت مت تطبيقها مبديريات الدفاع املدني 
يف املناطق لألعوام 1430هل / 1431هل /1432هل 
واألنشطة  املنشآت  من  الكثري  تشمل  / 1433هل 

الصغرية. 
وفق إجراءات الربنامج اخلاص لتسجيل املخالفات 
واليت ميكن تلخيصها يف ثالثة حماور كالتالي:  
وأغلب   دقيقة  بطريقة  يتم  املخالفات  تسجيل   .1

  ال فرق في تطبيق 
العقوبات بحق المنشآت 
المخالفة الحكومية أو 

األهلية
العميد عبداهلل أمحد الشغيثري
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الللليت  تتم يف سللكللرتللاريللة جلان  اإلجلللللراءات 
النظر يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدني 
يللتللم انللفللاذهللا  يف منلللاذج قللانللونلليللة صللللادرة مع 
الدفاع  ولوائح  نظام  النظر يف خمالفات  الئحة 
املللدنللي  وهللنللاك توثيق ورقللي والللكللرتونللي يف 
يف  املللدنللي  الللدفللاع  إدارات  يف  السالمة  شعب 
لكامل  اإلداريللة  واملراكز  واحملافظات  املدن 
املللخللالللفللة اىل تسديد  مللن ضللبللط  اإلجلللللراءات 

الغرامة وتصحيح املخالفة أو إزالتها. 
إدارة  خالل  من  للسالمة  العامة  اإلدارة  تتوىل   .2
بشكل  املخالفات  تسجيل  والعقوبات  األنظمة 
مرتبط  برنامج حاسوبي خاص غري  شهري يف 
والتدقيق  املللتللابللعللة  بللهللدف  أخلللرى  جللهللات  مللع 
ودراسة األحكام الصادرة من جلان النظر يف 
بكافة  املدني  الدفاع  ولوائح  نظام  خمالفات 
إحصائية  بتقارير  العمل  هذا  وتتويج  املناطق  
منشورة بشكل سنوي أو كلما تطلب املوقف 

إخراجها. 

3. يتوىل مركز املعلومات الوطين بوزارة الداخلية 
ومللنللذ ملللا يلللقلللارب الللعللامللني  إعلللللداد بللرنللامللج 
الكرتوني ملخالفات نظام ولوائح الدفاع املدني 
وربط  املالية  بللوزارة  املالي  بنظام سداد  وربطه 
املخالفني بنظام اخلدمات األخرى يف حالة عدم 
السداد وقد انتهت األعمال التأسيسية للنهايات 
للمشغلني  التدريب  مرحلة  يف  وحنن  الطرفية  
والتشغيل الفعلي ويتوقع قبل نهاية عام 1434هل 

حبول اهلل.
العقوبات  تطبيق  يف  اختالف  هناك  كان  وعما 
استجابة  وهل  واألهلية؟  املنشآت احلكومية  بني 
السالمة  لللوائللح  لتطبيق  احلللكللوملليللة  املللنللشللآت 
العميد  قال  التأخري؟  يشوبه  احلريق  من  والوقاية 
يف  النظر  الئللحللة  فللإن  أشللرنللا  كما  الشغيثري: 
تفرق  ال  املللدنللي  الللدفللاع  ولللوائللح  نظام  خمالفات 
واألهلية  احلكومية  املنشآت  بللني  التطبيق  يف 
الدفاع  مبديريات  تطبيقها  مت  اللليت  والعقوبات 
املدني يف املناطق تشمل منشآت حكومية وأهلية. 
سيدي   مسو  دعم  املدني   الدفاع  عقوبات  وتلقى 
األمللري  امللكي  السمو  صللاحللب  الللداخللللليللة  وزيلللر 
بنصره  اهلل  أيللده  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  حممد 
على ما تقدمت به بعض األجهزة احلكومية بطلب 
جلان  من  املفروضة  املالية  الغرامات  من  اإلعفاء 
النظر يف املخالفات يف مناطق اململكة واعتبارها 
لنظام  الللصللادرة  التشريعات  مبوجب  نافذًا  أمللرًا 

الدفاع املدني. 
احلكومية  املنشآت  باستجابة  يتعلق  فيما  أمللا 
لتطبيق لوائح السالمة والوقاية من احلريق نلحظ 

جبوانب  واالهتمام  الللوزارات  استجابة  يف  حتسنًا 
احلكومية  األجللهللزة  مللن  كثري  ونللهللج  السالمة 
واألمن  للسالمة  مستقلة  إداريللة  كيانات  بإنشاء 
السالمة  متطلبات  من  كثري  ومعاجلة  الوقائي 
هناك  اللللوزارات  بعض  ويف  احلريق  من  والوقاية 
خطوات اجيابية يف هذا االجتاه وننتظر اكتمال 
األجهزة  يف  الللذاتللي  الوقائي  اإلشلللراف  منظومة 

احلكومية.  

املراجعة والتقويم عنصر هام
من جانبه قال العقيد د. طالل بن عبداهلل العتييب 
املدني  الللدفللاع  مبديرية  السالمة  إدارة  مللديللر 
باملنطقة الشرقية أثر العقوبات املقررة يف حاالت 
االلتزام  حتقيق  يف  السالمة  اشرتاطات  خمالفة 
بهذه االشرتاطات: وفقًا ملستويات ثقافة السالمة 
يف أي جمتمع فإن ثقافة السالمة اإلجبارية واليت 
أدنى  تعترب  العقاب  من  خوفًا  بها  االلللتللزام  يتم 
دومًا  يسعى  املدني  والدفاع  الثقافة،  مستويات 
يف  املتمثل  منها  مستوى  أعلى  إىل  الوصول  إىل 
هذه  أثر  فإن  هنا  ومن  الذاتية،  السالمة  ثقافة 
باشرتاطات  االلللتللزام  حيقق  املللقللررة  العقوبات 
السالمة فيما يتعلق بعوامل السالمة اإلدارية أو 
التنظيمية واهلندسية لكن تظل العوامل البشرية 
يكن  مل  ما  متدنية  مستويات  يف  )السلوكية( 
التطبيق أو االلتزام باشرتاطات السالمة نابعًا من 
ثقافة السالمة الذاتية اليت حيرص الدفاع املدني 

على تعزيزها دائمّا. 
وعن فاعلية أنظمة ولوائح التعامل مع خمالفات 

  لوائح المخالفات توفر 
الشفافية والعدالة وتقلل 

من تأثير العوامل الشخصية 
في تطبيق العقوبات

العقيد د. طالل العتييب

قضية العدد
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ملراجعتها،  حاجة  مثة  وهل  السالمة  اشرتاطات 
املراجعة  تعترب  العتييب:  د. طالل  العقيد  أضاف 
عام  بشكل  واللوائح  األنظمة  ملختلف  والتقويم 
وفاعلية  جنللاح  عناصر  من  جللدًا  هامًا  عنصرًا 
تلللللك األنللظللمللة واللللللللوائلللح، ويف ظللل املللتللغللريات 
العلمي  والتطور  املعلومات  عصر  يف  املتسارعة 
ولوائح  أنظمة  فإن  والتقين يف خمتلف اجملاالت 
واليت  السالمة  التعامل مع خمالفات اشرتاطات 
حتتاج  األرواح  ومحاية  بالسالمة  أساسًا  ترتبط 
للمتغريات  دوري  بشكل  والتقويم  املراجعة  إىل 
اإلدارية أو اإلجرائية ومبا يكفل حتقيق أفضل 
درجات الفاعلية لتأمني السالمة. ومن هنا ينبغي 
يتعلق  دوري  زملللين  بللرنللامللج  هللنللاك  يللكللون  أن 
بشكل  واللوائح  األنظمة  تلك  وتقويم  مبراجعة 

إمجالي دون استثناء. 
وأشار العقيد د. العتييب إىل عدم وجود أدنى فرق 
يف آلية التعامل مع خمالفات اشرتاطات السالمة 
أو الكبرية الرتباط ذلك  الصغرية  املنشآت  بني 
املنشآت  تلك  يف  املخاطر  حجم  وتقييم  بتحليل 
أو  األرواح  يهدد  الللذي  اخلطر  وجللد  مللا  فمتى 
األنظمة  تطبيق  وجلللب  البيئة  أو  املمتلكات 
وفقًا  وتقييمه  اخلطر  حلجم  املناسبة  واللوائح 
للتدرج الذي حددته تلك األنظمة واللوائح، ويف 
الغالب فإن حجم املخاطر يف املنشآت الصغرية ال 
يقارن حبجم املخاطر يف املنشآت الكبرية كما 
املنشآت  يف  السالمة  بللاشللرتاطللات  االلللتللزام  أن 
الغالب  يف  تستدعي  ال  بسهوله  يعاجل  الصغرية 
اليت  الكبرية  باملنشآت  العقوبات مقارنة  فرض 
والوقاية  للسالمة  عالية  وتقنيات  أنظمة  تتطلب 
تلك  وتقييم  لتحليل  وفقًا  املخاطر  خمتلف  من 
املخاطر وقد تستدعي فرض العقوبات وفقًا ملدى 
مبستوى  املرتبط  السالمة  باشرتاطات  االلتزام 

ثقافة السالمة لدى اإلدارة يف تلك املنشآت. 
املخالفات،  بتسجيل  اخللللاص  الللربنللامللج  وعللن 
الشرقية أن  باملنطقة  إدارة السالمة  أكد مدير 
تطبيق  حنو  فعال  بشكل  يتجه  املدني  الدفاع 
حنو  التوجه  تساير  اللليت  اإللكرتونية  الللربامللج 
بدأ  وقللد  اإللللكللرتونلليللة  باحلكومة  يللعللرف  مللا 
بالفعل يف تفعيل العديد من الربامج والتطبيقات 
اإللللكللرتونلليللة يف هللذا اجمللللال، ومللن هنا فإن 
وتطبيقاته  املخالفات  بتسجيل  اخلاص  الربنامج 
سلليللسللاهللم بللشللكللل فلللعلللال يف تللقللديللم خللدمللة 
الكثري  ختتصر  وللقطاع  للمواطن  إلكرتونية 
من اإلجراءات اإلدارية ومتكن من إدارة وتنظيم 
مبخالفات  املرتبطة  والبيانات  املعلومات  كافة 
لللوائللح واشللرتاطللات الللسللالمللة، إىل جللانللب بناء 

خالهلا  من  ميكن  إلكرتونية  معلومات  قاعدة 
إجراء الدراسات والبحوث التحليلية والتطويرية 

اليت تعزز السالمة يف اجملتمع بشكل عام. 

توفري وسائل السالمة هي اهلدف
مريشد  بن  خالد  العقيد دكتور  يرى  ناحيته  من 
الللدفللاع  مبديرية  السالمة  شعبة  مللديللر  العتييب 
هدفًا  ليست  العقوبة  أن  املللنللورة  باملدينة  املللدنللي 
املدني  الدفاع  يسعى  الذي  واهلدف  املدني  للدفاع 
إىل حتقيقه هو توفري اشرتاطات ووسائل السالمة 
يف املنشآت وإزالة مسببات احلوادث وذلك للحفاظ 
على مقدرات الوطن وسالمة من يعيش على أرضه 
لذلك يقوم مفتشو السالمة بتوجيه إنذار للمخالف 
التزامه  عللدم  حالة  ويف  عليه  العقوبة  إيقاع  قبل 
ملعاقبته  القانونية  اإلجلللراءات  اختللاذ  يتم  وتهاونه 
وقد كان للعقوبات املقررة يف حق املخالفني أثر 

املدني  الدفاع  وأنظمة  بلوائح  االلتزام  يف  ملموس 
أهداف  أهم  من  أن  علمًا  السابقة،  الفرتة  خالل 
العقوبة )الردع( وترسيخ املسؤولية يف هذا الشأن.

وحللللللللللول الئلللللحلللللة خملللللاللللللفلللللات اشللللللرتاطللللللات 
اللللسلللالملللة، أكللللد الللعللقلليللد د. خلللاللللد الللعللتلليلليب 
رغم  املدني  الدفاع  النظر يف خمالفات  الئحة  أن 
أنللهللا مل تللصللدر إال بللتللاريللخ 1428/4/18هللللللل إال 
العقوبة(  )عدالة  بتحقيق  قد متيزت  رأيه  أنها يف 
وقد  تفريط  أو  إفلللراط  دون  تطبق  فالعقوبات 
تضمنت العديد من اإلجراءات والضوابط لضمان 
يعتمد  ال  العقوبة  فتقدير  العقوبة  إيقاع  قبل  ذلك 
على التقدير الشخصي بل يتم عرض املخالفة بعد 
قناعة املدعي على جلنة من ذوي التأهيل الشرعي 
وأن تكون قرارات اللجنة مسببة كما اشرتطت 
على  الالئحة  من  اخلامسة  املللادة  ونصت  الالئحة 
مراعاة التناسب بني العقوبة واملخالفة عند تقدير 
الغرامة وقد حددت من الظروف املشددة جسامة 
العقوبة وتكرار املخالفة وتعدد املخالفة وإذا ترتب 
على املخالفة أضرار باألرواح أو األموال أو بصحة 
الناس وإذا اقرتنت املخالفة مبحاولة عرقلة عمليات 
املفتش  مع  التعاون  عدم  أو  املنشأة  على  التفتيش 
وإذا كان ارتكاب املخالفة ناجتًا عن عمد وليس 
إهمال. باإلضافة إىل خطورة وطبيعة عمل املنشأة. 
ذات  املخالفات  أن  العتييب  خالد  العقيد  وأوضللح 
اخلطورة احلالة وهي اليت يرتتب على عدم إزالتها 
بشكل عاجل إضرار يف األرواح أو املمتلكات أو 
البيئة أو اإلخالل مبعايري السالمة والصحة املهنية 
إغالق  إىل  فوري يصل  معها بشكل  التعامل  يتم 
املنشأة يف حالة عدم إزالة املخالفة بغض النظر عن 
أو  املنشآت سواء كانت حكومية  مرجعية هذه 
أهلية حيث إن آلية تطبيق الئحة املخالفات حددت 
اإلجراءات اليت يتم اختاذها إليقاع العقوبات على 
مجيع املنشآت تبدأ بزيارة مفتشي السالمة ورصد 
املخالفات وتوجيه إنذار للمسؤولني عنها ويف حالة 

  الهدف توفير 
اشتراطات ووسائل السالمة 

في المنشآت وإزالة 
مسببات الحوادث

العقيد د. خالد العتييب
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عدم جتاوبهم يتم ضبط حمضر خمالفة ويتم رفعه 
وإعللداد  احملضر  دراسلللة  لتتوىل  السالمة  لشعبة 
خطاب اإلدعاء وإحالته للجنة النظر الختاذ القرار 
املناسب وجيوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة 
تاريخ  من  يومًا  ستني  خللالل  املظامل  ديللوان  أمللام 

إبالغ صاحب الشأن بالقرار. 

أثر إجيابي
أما العقيد عبدالعزيز حييى الغامدي مدير شعبة 
السالمة يف مديرية الدفاع املدني بالرياض فقال: 
إن أهم أثر إجيابي للعقوبات املفروضة بنص شرعي 
احللرتام  هللو  السالمة  الشللرتاطللات  املخالفة  حبللق 
على  العمل  وبالتالي  العقوبات  لتلك  األطلللراف 
تنفيذها، كما جيب أن يكون اتفاق التحكيم 
أو طرف التحكيم يتمتع بالقوة امللزمة على تنفيذ 
وصريح  واضللح  نص  هناك  طاملا  العقوبات  تلك 
سيكون  األثللر  أن  شك  وال  العقوبة  تلك  لتنفيذ 

جبلت  )مل  أي جمال  تنفذ يف  عقوبة  إجيابيًا ألي 
وفرض  بالردع  سلوكها  تهذيب  يف  النفس  عليه 
العقوبات طاملا ال تستجيب إال بذلك( وما نلمسه 
أصحاب  غالبية  لللدى  الوعي  مستوى  ارتفاع  من 
ألثر  جيدًا  مؤشرًا  منهم  املخالفني  سيما  املنشآت 
تلك العقوبات يف فرض متطلبات السالمة والوقاية 

من احلريق ضمن أولوياتهم يف تلك املواقع.
التعامل  ولوائح  أنظمة  ملراجعة  حاجة  وجللود  وعن 
العقيد  أضاف  السالمة،  اشرتاطات  خمالفات  مع 
تطبيقها  على  لوائح مضى  أو  أنظمة  أي  الغامدي: 
من  يصبح  سللنللوات  مللن مخللس  أكثر  زمنية  فللرتة 
مع  تتكيف  حبيث  وتطويرها  مراجعتها  األهمية 
إىل  حيتاج  منها  البعض  بل  ذاتها  الزمنية  املرحلة 
تطبيقها  على  ميللِض  مل  لللو  حتى  وتطوير  تعديل 
إال شللهللور بسيطة وقللد يللكللون هللنللاك قللصللور يف 
املرحلة  مع  يتوافق  ال  األنشطة  بعض  لوائح  تشريع 
املواقع ال  أو  الزمنية احلالية فنجد بعض األنشطة 
حاهلا  املدني  الدفاع  من  مستقلة  لوائح  هلا  يوجد 
حتى  مثاًل..(  )كاألقبية  األخرى  األنشطة  كحال 
ولو وجد هلا نص مذكور يف الكود اخلليجي أو 
من  صللادرة  لوائح  هناك  فطاملا   )NFPA( العاملي 
الدفاع املدني جيب أن تكون شاملة جلميع املواقع 
واملنشآت ومتجددة بشكل دوري وفق ما يراه مفتش 
وتطوير  األهمية جتديد  من  لذا  امليداني.  السالمة 
واردة يف  اللوائح حبيث ال ترتك شللاردة وال  وتنويع 
بنص(  إال  )فللال عقوبة  وفللق نص  إال  فللرض عقوبة 
أمام جهات  املدني  الدفاع  وحتى ال يضعف موقف 
فصل النزاعات وفيما يتعلق باملواقع الصغرية )أقل 
لدفاع  واليت غالبًا ال حتال  من 50م2( كالبقاالت 
املدني من قبل اجلهات املرخصة هلا مثل البلديات 
الفرعية فال ميكن تطبيق عقوبة عليها طاملا ليس 
أن  نعلم  فكما  املدني  الدفاع  من  بتصريح  ملزمة 
إحالتها من  يتم  اليت  للمواقع  املدني يصرح  الدفاع 

اجلهات احلكومية األخرى امللزمة بالرتخيص.
العقيد  أشللار  املخالفات،  تسجيل  برنامج  وعللن 
عمل  أي  أن  إىل  الللغللامللدي 
بشكل  تطوير  إىل  حيتاج 
تتضح  ال  حلليللث  مللسللتللمللر، 
رؤيللتلله والللقللصللور اللللذي به 
إال بعد تطبيقه ومضي فرتة 
فإن  وبالتالي  عليه  زمنية 
من  غللريه  أو  الربنامج  هللذا 
الربامج حباجة إىل الوقوف 
عللللليلله طلللامللللا مللضللى على 
أكثر  زمنية  فللرتة  تطبيقه 

من عام.

وحللللول االخلللتلللالف يف تللطللبلليللق للللوائلللح الللسللالمللة 
بللني املللنللشللآت احلللكللوملليللة واألهللللليللة مللن حيث 
يوجد  نعم  الللغللامللدي:  العقيد  قللال  االسللتللجللابللة، 
تنفيذ  سرعة  يف  االستجابة  حيث  مللن  اخللتللالف 
وتطبيق متطلبات السالمة بني املنشآت احلكومية 
واألهلية فاملنشآت األهلية غالبًا ما تكون أكثر 
ذاتيًا  يتعلق  األمر  طاملا  ذلك  يف  ومرونة  استجابة 
وبشكل مباشر بصاحب تلك املنشأة بينما الدائرة 
احلكومية فأنت تتعامل مع إدارة وعدة موظفني 
وبالتالي حتتاج  نعلمها مجيعًا  إدارية  وبريوقراطية 
املنشآت  استجابة  يضعف  مما  إخل  وبللنللد...  وقللت 

احلكومية مقارنة باملنشآت األهلية.

إخنفاض عدد املخالفات
من جانبه أكد العقيد أمحد بن سعيد احلجري 
مدير شعبة السالمة خبميس مشيط أن اخنفاض 
األثر  يوضح  السالمة  املخالفات الشرتاطات  عدد 
بهذه  املنشآت  إلللزام كافة  يف  للعقوبات  الكبري 
االشلللرتاطلللات، كللمللا يتضح مللن جنلللاح وسللائللل 
السالمة يف هذه املنشآت يف تقليل حجم اخلسائر 
النامجة عن احلريق من خالل االستفادة من هذه 
الدفاع  وأنظمة  لوائح  عليها  تنص  واليت  الوسائل 
املدني قفي التعامل مع حوادث احلريق يف بدايتها.

السالمة  اشرتاطات  خمالفات  لوائح  فإن  ثم  ومن 
مراجعة  إجللراء  أهمية  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  جيدة 
سللنللويللة هلللا حبلليللث تللسللتللوعللب كللل املللسللتللجللدات 
وتستفيد  امليدانيني  السالمة  مفتشي  ومالحظات 

من خربات األجهزة احلكومية األخرى.

  أهم أثر إيجابي 
لعقوبات مخالفة اشتراطات 
السالمة هو إحترام األطراف 

لتلك العقوبات

  المنشآت األهلية أسرع 
إستجابة في إزالة المخالفات 

وتسديد الغرامات مقارنة 
بالجهات الحكومية

العقيد أمحد احلجريالعقيد عبدالعزيز الغامدي

قضية العدد
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اشللرتاطللات  مللع خمللالللفللات  التعامل  آللليللات  وعللن 
تطبيق  يتم  أنه  احلجري  العقيد  أكد  السالمة، 
تسجيل  من  بللدءًا  وحازمة  واضحة  بصفة  اللوائح 
املخالفة وإعطاء املنشأة املخالفة فرصة إزالتها يف 
حال عدم وجود خطورة مباشرة أو آنية للمخالفة 
ويف حال عدم التجاوب يتم إغالق املنشأة حتى يتم 
تسديد املخالفة بعد إشعارها بذلك مسبقًا،مشريًا 
أسرع  األهلية  املنشآت  أن  املالحظ  من  أنلله  إىل 
الغرامات  وتسديد  املخالفات  إزالللة  يف  استجابة 
تطول  اللليت  احلكومية  باجلهات  مقارنة  املالية 
إجراءاتها وحتد كثريًا من تطبيق لوائح السالمة 

حبق املخالفات فيها.
واقللللللرتاح الللعللقلليللد احللللجلللري تللطللبلليللق خمللالللفللات 
اشرتاطات السالمة بنفس طريقة تطبيق املخالفات 
املرورية وفق بيانات السجل املدني لصاحب املنشأة 
وربطها  اآللللي  احلللاسللب  عللرب  املخالفة  وتسجيل 
اإلجللراءات  لتوحيد  للمعلومات  الوطين  باملركز 

وتوفري الوقت واجلهد.

تنمية الوعي الوقائي
من ناحيته يرى العقيد خالد العودة أن ايقاع العقوبة 
هدف  ليس  السالمة  الشرتاطات  املخالفني  حبق 
اجللراء ميثل وسيلة مساعدة  وإمنللا هو  ذاتلله  حبد 
يف حتقيق االستجابة وااللتزام  بهذه االشرتاطات 
اليت تفرضها االنظمة واللوائح يف خمتلف جماالت 
على  العقوبات  لتطبيق  ان  يف  شك  وال  التطبيق، 
اجلهات املخالفة اثرا ملموسا يف حتقيق االستجابة 
يف  او  املخالفة  اجلللهللات  هللذه  يف  سللواء  املطلوبة 

لتطبيق  اذ من جانب اخر فان  اجلهات االخللرى، 
مللن خللالل  تتحقق  تللوعللويللة  مللقللاصللد  الللعللقللوبللات 
التطبيق،مؤكدًا على أهمية املراجعة والتحديث 
ذلك  باعتبار  العمل  تنفيذ  وأدوات  واليات  ألنظمة 
فمن خالل  تنظيم،  ألي  النجاح  عوامل  اهم  أحد 
اليت  السلبيات  ومعاجلة  املراجعه مت حتديد  هذه 
استمرار  ضمان  وبالتالي  التطبيق  اثللنللاء  تظهر 
العملية التنفيذية بشكل متصاعد، والئحة النظر 
يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدني عمل مهم 
ينطوي على تطبيقه مسئوليات قانونية من جانب 
فمسألة  وبالتالي  آخر،  جانب  من  ميدانية  وآثللار 
مراجعة الالئحة مطلب مهم، ومن املؤكد انه يقع 

من ضمن االهتمامات املنظورة للقيادة.
اخلاصة  املنشآت  أن  عللن  يقال  مللا  صحة  وحللول 
الصغرية ال ختضع ألي عقوبات يف حال خمالفتها 
أنلله ال  الللعللودة  العقيد  اشللرتطللات السالمة أوضللح 
صحة ملثل هذا القول، فالواقع ان مجيع املنشآت 
واألنشطة سواء الكبرية منها او الصغرية مستهدفة 
باإلخضاع لإشراف الوقائي، وبالتالي فان تطبيق 
العقوبة على املخالف منها امر وارد ويظل مرتبطا 
مبستوى االستجابة  للتنفيذ، مع مراعاة أن أهمية 
وليس  أثللر  مللن  عليها  يرتتب  مبللا  تقاس  املخالفة 
حبجم او جمال املمارسة للمنشأة او النشاط، فقد 
تقع خمالفة تصنف على انها خمالفة حاّلة تستلزم 
فللوري لتصحيحها يف نشاط صغري  اجللراء  اختللاذ 
والعكس صحيح،  او احلجم  التسمية  من حيث 
املنشآت  كافة  تكون  ان  املهم  من  فللان  وبذلك 
الوقائي، هذا  الرقابة واإلشراف  واألنشطة حتت 

تطبيق  يف  االولللويللات  اختالف  على  التأكيد  مع 
املختلفة  املنشآت  على  الللدوري  الكشف  خطط 

انطالقا من تصنيفها من حيث درجة اخلطورة. 
باشرتاطات  االلللتللزام  لتحقيق  مقرتاحاته  وحللول 
الللسللالمللة يف املللنللشللآت الللصللغللرية والللليت متللارس 
العقيد  قللال  البلديات  تراخيص  مبوجب  عملها 
العودة ميثل اجلانب التوعوي دورًا مهمًا يف سبيل 
املتعلقة  واإلرشلللادات  بالتعليمات  االلتزام  حتقيق 
بالسالمة العامة سواء يف املنشآت واألنشطة اليت 
يتم اخضاعها لإشراف الوقائي نظاما او حتى يف 
املنشآت السكنية اخلاصة وما يتعلق بسلوكيات 
االفراد بشكل عام، مؤكدًا أن الوعي الوقائي 
لتحقيقه،  خيطط  تربويا  هدفا  يكون  ان  جيب 
شرائح  كافة  لدى  السالمة  ثقافة  مستوى  لرفع 
لتلمس  التلقائية  املبادرة  حتقيق  وبالتالي  اجملتمع 
سبل ومتطلبات حتقيق السالمة العامة يف كافة 

مناشط احلياة.

  تنمية الوعي الوقائي 
يعزز االلتزام باشتراطات 

السالمة

العقيد خالد العودة
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وقد سعت اململكة العربية السعودية منذ وقت 
مبكر لتطوير جهاز الدفاع املدني بعد إنشاء 
أول فرقة للدفاع املدني مبكة املكرمة عام 
ذلك صدور  املوافق 1927م، وعزز  1346هللل 
نظام الدفاع املدني مبوجب املرسوم امللكي 
املوافق  وتللاريللخ 1406/5/10هللللل  م/10  رقللم 
نظاميًا  مرتكزًا  ليكون  1986/1/20م، 
وحيويًا يف مواجهة احلوادث والكوارث على 
اآلليات  خمتلف أشكاهلا وفق جمموعة من 
اليت تشكل إسرتاتيجية شاملة  واإلجراءات 

إلدارة الكوارث واألزمات.

أواًل: آلية التعامل مع الكوارث
الدفاع  وتللدابللري  أعللمللال  كافة  تنفيذ  ويتم 
املدني من خالل األجهزة احلكومية املعنية 

والقطاع األهلي واألفراد وفق ما يلي:

الدفاع  الثالثة من نظام  املادة  1. ما جاء يف 

تنفيذ  يف  يعتمد  أنلله  تتضمن  واللليت  املدني 
أعمال الدفاع املدني على:

 – املللصللاحل احلللكللوملليللة   – الللللللوزارات   أ. 
املعنويلة  الشخصية  ذوي  األشللخللاص 
العامة واخلاصة – املؤسسات ومالكي 
العقارات وشاغليها وأصحلاب السيارات 

واملركبات األخرى وسائقيها.
 ب. قلللوات الللدفللاع املللدنللي - قلللوات األمللن 
الوطين -  احلللرس   – األخللرى  الداخلي 

القوات املسلحة.
 ج. املتطوعني يف الدفاع املدني.

2. إن املديرية العامة للدفاع املدني هي جزء 
من منظومة متكاملة ملواجهة ما قد حيدث 
كللوارث  أو  حربية  خماطر  مللن  الللبللالد  يف 
هذه  مجيع  وتسعى  صناعية،  أو  طبيعية 
اجلهات إىل هدف واحد وهو محاية اجملتمع 
وأفراده ومنجزاته من كافة األخطار وذلك 
من  لديها  حسبما  اجلهات  هللذه  تقدمه  ملا 

املخاطر  ملواجهة  وختصصات  إمكانيات 
تأملنا فيما  وإذا  نوعها وحجمها،  أيًا كان 
ذهب إليه نظام الدفاع املدني وما ورد به من 
مواد تنظم وحتدد املهام واملسؤوليات املناطة 
اسرتاتيجية  وفللق  دورهلللا  ألداء  جهة  بكل 
أنه  لوجدنا  املللدنللي  الللدفللاع  جملس  يضعها 
املواجهة الشاملة  أخذ باالعتبار اسرتاتيجية 
تنتهجه  مللا  وهللذا  الللكللوارث  أنلللواع  جلميع 
احلماية  جمللال  يف  املتقدمة  اللللدول  أغلللللب 
بأي  ال ميكن  ألنه  املدني(  )الدفاع  املدنية 
مبفردها  جهة  تقوم  أن  األحلللوال  مللن  حللال 
مبللواجللهللة حلللاالت الللكللوارث مللا مل تكن 
املواجهة مجاعية من مجيع القطاعات املعنية 

بتنفيذ تدابري الدفاع املدني.

املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تضطلع   .3
مبسؤولية التنسيق مع كافة قطاعات الدولة 
والتفصيلية  العامة  اخلطط  وتنفيذ  إلعللداد 
ملواجهة الطوارئ والكوارث والقيام بأعمال 

دراسات
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املللدنللي،  الللدفللاع  أهلللداف  لتحقيق  املتابعة 
وتستند املديرية العامة للدفاع املدني يف ذلك 
إىل ما ورد بنظام الدفاع املدني املادة )الرابعة 

عشرة( فقرة أ – ب – ج – هل.
واملللادة  عشرة(  )اخلامسة  املللادة  وكذللك 
بللاإلضللافللة إىل ما  )الللرابللعللة واللللعلللشلللرون( 
ومسؤوليات  ملهام  التنفيذية  بالالئحة  ورد 
الوزارات واألجهللزة احلكومية اليت صدرت 
بناًء على قرار صاحب السمو امللكي وزير 
رقم  املدني  الدفاع  جملس  رئيس  الداخلية 

9/ت/و/4 وتاريخ 1407/10/26هل.

للمديرية  واإلداري  التنظيمي  اهليكل   .4
الللعللامللة للللللدفللاع املللدنللي قللد ضللم يف طياته 
عددًا من اإلدارات العامة وحدد لكل إدارة 
مهام ومسؤوليات تضطلع بها ومن بني هذه 
اإلدارات، اإلدارة العامة للحماية املدنية وهي 
اجلهة املعنية اليت تتوىل التنسيق مع اجلهات 
املللعللنلليللة لللتللوحلليللد كللافللة اجلللهللود ملللواجللهللة 

األخطار ويندرج حتت هذه اإلدارة عدد من 
نفسها  بللاإلدارة  واألقسام  والشعب  اإلدارات 
باملناطق،  اخلارجية  واإلدارات  وباملديريات 
اخلللطللط  إعلللللداد  اإلدارات  هللللذه  وتلللتلللوىل 
واإلشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ اخلطط 

العامة بتدابري وإجراءات الدفاع املدني.

العامة  باملديرية  العمل  ملسرية  املتتبع  إن   .5
وباألخص  طويلة  فللرتة  منذ  املللدنللي  للدفاع 
منذ صدور نظام الدفاع املدني عام 1406هل 
القنوات  خللالل  من  سعت  املديرية  أن  جيد 
االتصال  خللالل  ومللن  واإلعللالملليللة  الرمسية 
املباشر باجلمهور إىل بلورة شعور اجتماعي 
عام لدى املواطنني مجعيًا أفرادًا ومجاعات 
وحكومية  أهلية  ومنظمات  ومؤسسات   –
لكي يشعر كل فرد ومجاعة أنه جزء من 
ووطنيًا  دينيًا  واجبًا  عليه  وأن  العام  الوضع 
واجتماعيًا جتاه مواجهة الكوارث أيًا كلان 
املديرية  عملت  فقد  وهلذا  وحجمها،  نوعها 

مفهوم  ترسيخ  على  املللدنللي  للدفاع  العامة 
كثرية  ذلك  على  والشواهد  املدني  الدفاع 

لعل أهمها ما يلي:
أ- التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم بإدخال 
ملللللادة الللدفللاع املللدنللي ضمن املللقللررات 

الدراسية.
اململكة  داخل  اجلامعات  مع  التنسيق  ب- 
لوضع مساحة كبرية لتدريس ومناقشة 
والبحوث  الدراسات  وإجللراء  الكوارث 

بهذا اخلصوص.
والللنللدوات  واملللؤمتللرات  الللللدورات  ج- عقد 
بشكل سنوي ومشاركة رجال الفكر 
واألدب ملناقشة أهم املشاكل واملعوقات 
وإجياد  املدني  الدفاع  جهاز  تواجه  اليت 

احللول املناسبة هلا.
عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  االستفادة  د- 
للعلوم والتقنية واملراكلز العلمية األخرى 
لتقديم الدراسات والبحوث الالزمة عن 

املخاطر الطبيعية والصناعية.

إستراتيجيات إدارة 
الكوارث في السعودية

تشّكل الكوارث هاجسًا كبيرًا يخشى وقوعه لما تخّلفه من آثار تدميرية في 
األرواح والممتلكات وتلف للبنية التحتيّة للمجتمع وما ينتج عنها من إصابات 
وتشريد وآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، لذا تسعى أكثر الدول إلى تطوير 

أجهزتها ومؤسساتها الحكومية واألهلية لتكون قادرة على مواجهة الكوارث 
والتخفيف من آثارها، والتنبؤ بحدوثها قدر اإلمكان.

اللواء عبداهلل الغشام 
مدير اإلدارة العلمية ملواجهة الكوارث
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هل- فتح باب التطوع يف أعمال الدفاع املدني مما 
املشاركة  تفعيل  األثر اجليد يف  له  كان 
واحلللاالت  الللكللوارث  ملواجهة  اجملتمعية 

الطارئة يف كافة مناطق اململكة.
املقروءة  اإلعللالم  وسائل  من  االستفادة  و- 
مفهوم  ترسيخ  يف  واملسموعة  واملرئية 

الدفاع املدني.
ويف هذا الصدد فإن املديرية العامة للدفاع 
كافة  مع  بالتنسيق  معنية  كجهة  املدني 
اجلهات املعنية )بتنفيذ تدابري الدفاع املدني( 

تتوىل متابعة تنفيذ كافة هذه املراحل

ثانيًا: خطط الطوارئ
حبكم  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تقوم 
الللطللوارئ  خطط  إعلللداد  على  اختصاصها 
حتليل  خالهلا  من  يتم  علمية  منهجية  وفللق 
كافة املخاطر ووضع االفرتاضات ملواجهتها 
بتسخري اإلمكانات لكافة اجلهات املعنية 
وفق ما ورد هلا من مهام بلوائح الدفاع املدني. 

وتصنف خطط الطوارئ على النحو التالي:

الدولة(  مستوى  )على  الوطنية  اخلطط   .1
املقام  مللن  وتعتمد  املعنية  اجلللهللة  وتللعللدهللا 
السامي الكريم ومثال ذلك اخلطة الوطنية 
والللنللوويللة،  املشعة  امللللواد  ملللواجللهللة خمللاطللر 
واخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث البحرية، 

واخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث الطبيعية، 
واخلطة العامة ملواجهة حالة احلرب.

مستوى  على  الللعللامللة  الللطللوارئ  خطط   .2
الدولة واحملدودة تنفيذها مبوقع معني خالل 
زمن معني ويعدها الدفاع املدني وتعتمد من 
سيدي صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 
رئيس جملس الدفاع املدني ومثال ذلك خطة 

الطوارئ باحلج وموسم رمضان املبارك.

الطوارئ  ملواجهة حاالت  العامة  3. اخلطط 
وتعتمد  املللدنللي  الللدفللاع  ويللعللدهللا  باملناطق 
املناطق  أمللراء  امللكي  السمو  أصحاب  من 

رؤساء اللجان الرئيسية للدفاع املدني.

خطر  ملللواجللهللة  الللتللفللصلليللللليللة  اخلللطللط   .4
والللزالزل،  والسيول،  األمطار   « مثل  معني 
وانلللهللليلللارات املللبللانللي، وامللللللواد اخللللطلللرة... 
اللليت  التخصصية  اخلللطللط  مللن  وغلللريهلللا« 
تنفيذ  كيفية  يف  تفصياًل  تنفيذها  يتطلب 
املختصة  اجلهة  من  اعتمادها  ويتم  املهمة 
مللن خللالل جلان  للخطة ومتللريللرهللا  املللعللدة 

الدفاع املدني الفرعية باحملافظات.

يتم  وهللذا  العمل  وآليات  التنفيذ  خطط   .5
حتديده بناًء على تكتيكات املواجهة ومثال 
والسيول  األمطار  مواجهة  تنفيذ  آلية  ذلك 

باملشاعر املقدسة اليت حدد فيها جلان عمل 
وكيفية  وحتذير  تبليغ  وإجللراءات  ميدانية 
نشر قوات املواجهة ومتى يبدأ العمل بتطبيق 

جمريات اخلطة بشكل واضح.

6. خطط اخلزن االسرتاتيجي: وتشمل:
ملواجهة  الللصللحلليللة  الللرعللايللة  تللوفللري  خللطللط 
حلللللاالت الللللطللللوارئ والللللكللللوارث وتللتللوىل 
وزارة  تنفيذها  على  واإلشللللراف  إعللدادهللا 
الصحة بالتعاون مع اجلهات الصحية التابعة 
واخلدمات  املدني  والدفاع  املسلحة  للقوات 
الوطين  وباحلرس  الداخلية  بللوزارة  الطبية 
اجلهات  وأعمال  إمكانيات  اخلطة  وحتدد 
املشاركة وأسلوب تنفيذ العمل الذي يعتمد 

على اآلتي:
- اكللتللشللاف وحتللديللد األوبللئللة واألخللطللار 
والللتللدابللري  اإلجلللللراءات  واختلللاذ  الصحية 

الصحية ملواجهتها والقضاء عليها.
مللواقللع  يف  املتنقلة  املستشفيات  تللوفللري   -
اإلخالء الطيب القريبة من موقع الكارثة 
وتلللوفلللري األطلللبلللاء وامللللملللرضلللني وكللافللة 

املستلزمات الطبّية.
- توفري األيدي العاملة الفنية واإلمكانيات 

والتجهيزات الطبية حلاالت الطوارئ.
- توفري اإلسعافات وتوفري إمكانية استقبال 
املستشفيات خالل  واجلرحى يف  املرضى 

حاالت الطوارئ والكوارث.

دراسات
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 خطط توفري املياه 
حتللدد اخلللطللة مللصللادر امللليللاه كما حتدد 
افلللرتاضلللات انللقللطللاع امللليللاه خلللالل حللاالت 
اللللطلللوارئ والللبللدائللل املللتللاحللة السللتللمللراريللة 
توفري املياه وتعد وتنفذ خطة املياه بالتنسيق 
والتعاون بني كٍل من وزارة املياه والكهرباء 

واملديرية العامة للدفاع املدني.

 خطة توفري املواد الغذائية
األساسية  الغذائية  املللواد  توفري  وتتضمن 
خالل حاالت الطوارئ وتتوىل وزارة التجارة 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق 
وتنفيذ  إعلللداد  األهلللللي  التجاري  والقطاع 
حلللاالت  اسرتاتيجي  خملللزون  تللوفللري  خطة 
الطوارئ، وقد مت إعداد خطة بهذا الشأن 
واالستهالك  الللعللام  االسللتللهللالك  بها  حللدد 
الفردي واحلد األدنى للمخزون االحتياطي 
إصدار  إىل  التوصل  ومت  التأمني  وكيفية 
البطاقة التموينية وكيفية الصرف بها يف 

حاالت الطوارئ.

 خطة توفري الوقود والغاز
وهذا عامل أساسي الستمرار تشغيل املرافق 
العامة خالل حاالت الطوارئ وإمداد القوات 
بالوقود  والعسكرية  منها  املدنية  املختلفة 

خالل مواجهتها للكوارث.
وتبنى هذه اخلطة على ضمان توفر الوقود 
أعدت  وقللد  الللظللروف،  والغاز يف خمتلف 
ونفذت بالتنسيق واملشاركة بني قطاعات 
القطاعات  وبلللني  بللالللدولللة  الللطللاقللة  إنللتللاج 
العامة  املللديللريللة  جللانللب  إىل  املستهلكة 

للدفاع املدني.

ثالثًا: تنسيق إمكانيات املواجهة
بني  تتم  اللليت  التنسيق  أعللمللال  خللالل  مللن 
األجهزة  وبني  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
مؤسسات  وكللذلللك  األخلللرى  احلكومية 
الللقللطللاع اخللللاص فللإنلله يتم حتللديللد كافة 
ملواجهة  واللللالزملللة  املللتللاحللة  اإلمللكللانلليللات 
ويتم ختزين  والللكللوارث.  الطوارئ  حللاالت 
العامة  باملديرية  واملعلومات  البيانات  كافة 
وجيللري  باملناطق  وفروعها  املللدنللي  للدفاع 
والبيانات  للمعلومات  دورية حتديث  بصورة 
متوفر  ما هو  تغيري على  ملا يطرأ من  طبقًا 

مللن اإلمللكللانلليللات حبيث يللكللون مللا لدى 
جهاز الدفاع املدني من معلومات عن قدرات 
ومؤسساتها  الللدولللة  مللرافللق  وإمللكللانلليللات 
يطابق الواقع، وبالتالي ميكن التعامل مع 
كل حالة طبقًا لإمكانيات املتوفرة لديها 
ومللن خللالل جملس الللدفللاع املللدنللي وجلللان 
األجهزة  وكذلك  باملناطق  املدني  الدفاع 
على  العمل  يتم  حبيث  املعنية  احلكومية 
أن تؤمن وتوفر اإلمكانيات الالزمة لكل 
جللهللاز ومللرفللق مبللا يللالئللم وحللجللم األعللمللال 
الطوارئ  منها يف حاالت  املطلوبة من كل 

على ضوء اخلطط العامة والتفصيلية.
وحلللال وقلللوع احللللوادث ال قللدر اهلل فتقوم 
مللديللريللات املللنللاطللق بللاسللتللدعللاء مللنللدوبللي 
القيادة  مبقر  للتواجد  احلكومية  اجلهات 
وتوفري  لتنسيق  املدني  بالدفاع  والسيطرة 
الدفاع  يقوده  الذي  املوقف  إدارة  متطلبات 
ميدانية جلميع اجلهات  املدني ومبشاركة 
املعدة  اخلطط  املوقف حسب  يتطلبها  اليت 
الفورية  اللجان  عقد  يتم  كما  مسبقًا، 
واليت تبقى يف حالة انعقاد دائم حلني انتهاء 

املوقف. 
العامة  املديرية  بني  حمللددة  آلية  وجللود  مع 
لألرصاد  العامة  والرئاسة  املدني  للدفاع 
ومحاية البيئة يتم من خالهلا تلقي التنبيهات 
والتقلبات  اجلوية  بالظواهر  والتحذيرات 
املناخية واليت مترر إىل املواطنني واملقيمني 
عرب وسائل اإلعالم املختلفة، كذلك احلال 
يتعلق  فيما  اجليولوجية  املساحة  هيئة  مع 
عبد  امللك  ومدينة  اجليولوجية،  بالظواهر 
للطوارئ  بالنسبة  والتقنية  للعلوم  العزيز 

اإلشعاعية.
اخلطط  هذه  ولتطبيق  الفاعلة  ولالستجابة 
بفعالية فقد حرصت املديرية العامة للدفاع 
اخلطط  تلك  متطلبات  حتقيق  على  املدني 
من إمكانات بشرية أو مادية حيث عملت 
بكافة  املدني  الللدفللاع  خدمات  نشر  على 
توفري  االعتبار  يف  آخللذة  اململكة  مناطق 
الللالزمللة  والفنية  اآلللليللة  املتطلبات  مجيع 
للتعامل مع املخاطر احملتملة يف كل منطقة 
املخاطر،  حتليل  دراسللات  نتائج  على  بناًء 
اسرتاتيجي  خملللزون  تللوفللري  إىل  بللاإلضللافللة 
يف  والتجهيزات  واملللعللدات  اآلللليللات  لبعض 
وقت  الستخدامها  اململكة  مناطق  بعض 
احلاجة ومن ضمنها الكوارث ال قدر اهلل.

 آلية اإلنذار املبكر:
هناك متابعة وتنسيق مستمر بني املديرية 
العامة  والللرئللاسللة  املللدنللي  للدفاع  العامة 
العام  مدار  على  البيئة  ومحاية  لألرصاد 
املناخية ويف حالة وجود  التغريات  ملراقبة 
أي متغري مناخي قد يؤثر على أي منطقة 
فوري  وبشكل  يتم  اململكة  مناطق  من 
مترير ما يرد للمديرية العامة للدفاع املدني 
ملديريات الدفاع املدني املعنية بالتحذير أو 
التنبيه لالستعداد والتهيؤ ملواجهة املوقف 
حتذيرات  من  يللرد  ما  مترير  إىل  إضافة 
فئاتها  بكافة  اإلعللالم  لوسائل  تنبيه  أو 
وذلك  واملقيم  للمواطن  املعلومة  لتوصل 
التابعة  اإلعللالملليللة  الللطللوارئ  غرفة  عللرب 
للمديرية العامة للدفاع املدني واملتواجدة 
تعمل  واليت  واإلعلالم  الثقافة  وزارة  لدى 
خنبة  طللريق  علللن  السلللللاعة  مدار  عللللى 

من الضباط املتخصصني.

 اإلسناد وتعزيز أعمال املواجهة:
إن املديرية العامة للدفاع املدني وفق منهجية 
نوع  حسب  والسيطرة  الللكللوارث  مواجهة 
الللكللوارث عمدت إىل وضللع خطط  وحللدة 
الدفاع  إدارات  كافة  بني  واإلسناد  للدعم 
ودعللم  األوىل  املللرحلللللة  يف  باملنطقة  املللدنللي 
وإسللنللاد بللني مللديللريللات الللدفللاع املللدنللي يف 
وجهاز  املتطور  الللدعللم  مللراحللل  يف  املناطق 
يفوق  عندما  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
احلدث اإلمكانيات املتاحة يتوىل اإلشراف 
اإلمكانيات  بكافة  املللوقللف  ودعللم  الللعللام 
التنسيق  يتم  املطلوبة كما  والبشرية  اآللية 
احلكومية  واملصاحل  اللللوزارات  كافة  مع 
لللدعللم أفللرعللهللا بللاإلمللكللانلليللات الللضللروريللة 

لتعزيز مواجهة الكارثة.

وختامًا:
إن املديرية العامة للدفاع املدني ممثلة جبميع 
مديرياتها وفروعها يف املناطق واملدن والقرى 
املستويات  مجيع  على  كللبللريًا  دورًا  تلعب 
الرمسية واألهلية يف إرشاد وتوضيح املخاطر 
اليت حتيط ببيئتنا وتتخذ كافة اإلجراءات 
من  وذلللك  منها  للوقاية  املناسبة  والتدابري 
خلللالل الللتللنللسلليللق والللتللخللطلليللط واإلشلللللراف 

والتنفيذ واملتابعة.
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وتضمنت الورقة العلمية اليت مت مناقشتها 
العاملي  باليوم  االحتفال  فعاليات  ضمن 
للدفاع املدني هذا العام عرضًا ملنطلقات 
اليت  املخاطر  مواجهة كافة  يف  التعاون 
يف  واملمتلكات  األرواح  سللالمللة  تللهللدد 
الشريعة اإلسالمية واألدلة على ذلك من 
القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة. 

من  القحطاني  دكتور  العقيد  وخيلص 
على  التأكيد  إىل  الللعللرض  هللذا  خللالل 
جهود  دعللم  يف  اجملتمعية  املشاركة  أن 
رجال الدفاع املدني واألجهزة األمنية من 

الواجبات اليت أقرتها الشريعة اإلسالمية 
قانونيًا على  التزامًا  ذلك  أن يكون  قبل 
بالتوجيه  ذللللك  علللللى  مللدلللاًل  املللواطللنللني 
على  )وتعاونوا  تعاىل:  قوله  يف  القرآني 
اللللرب والللتللقللوى وال تللعللاونللوا علللللى اإلثللم 

والعدوان(.
الللقللحللطللانللي يف ورقللتلله  الللعللقلليللد د.  وبلللني 
قيم  لرتسيخ  الكبرية  الللفللوائللد  العلمية 
الشامل  مبفهومه  واألمن  العامة  السالمة 
تهدد  اللليت  املخاطر  كافة  من  والوقاية 
مؤكدًا  ممتلكاته،  أو  اإلنللسللان  حياة 

على أهمية ممارسة هذه القيم كفريضة 
اختيارًا  وليست  اجلميع  على  اجتماعية 
بذلك  لتصبح  آخللر  دون  لشخص  فللرديللًا 
الضرورات اخلمس  منيعًا حلماية  سياجًا 
الللرفللاهلليللة  لتحقيق  وسللبلليللاًل  لللإنللسللان 
والسالمة العامة يف مجيع جماالت احلياة. 
ولفت العقيد د. عبداهلل القحطاني يف منت 
ورقته إىل أن غياب مشاركة املواطن يف 
حتمل مسؤولياته جتاه وطنه وجمتمعه أو 
األحيان  بعض  يف  املشاركة  هذه  ضعف 
باألمن  الشعور  تدني  إىل  فقط  يللؤدي  ال 

األخطار« قدم عقيد دكتور عبداهلل بن سعيد  الوقاية من  المجتمعية وإسهامها في تعزيز  المشاركة  تحت عنوان 
القحطاني مدير إدارة البحوث بمركز الدراسات والبحوث بالمديرية العامة للدفاع المدني ورقة عمل تطرح رؤية عملية 
وكافة  المدني  الدفاع  بين  التعاون  جسور  ومد  المخاطر  مواجهة  في  فاعلة  مجتمعية  شراكة  أجل  من  تطبيقية 

مؤسسات المجتمع السعودي للوقاية منها.

يف دراسة توضح منطلقاتها وفوائدها

المشاركة
المجتمعية

وإسهامها في الوقاية من المخاطر

معارف

جملة العدد الرابع عشر | شعبان 1434هل/ يوليو46



الشاملة  التنمية  برامج  يف  سلبًا  يؤثر  بل 
واليت يعد األمن الركيزة األوىل لتحقيق 

أهدافها.
أن  الللقللحللطللانللي  د.  الللعللقلليللد  ويلللوضلللح 
املللشللاركللة اجملللتللمللعلليللة يف دعلللم جللهللود 
حضاريًا  سلوكًا  ليست  املدني  الللدفللاع 
املواطنة  متطلبات  أحللد  هي  بل  فحسب 
املعنى احلقيقي لالنتماء،  وإدراك  احلقة 
هذا  يف  الشراكة  مفهوم  أن  إىل  مشريًا 
بني  الللشللراكللة  على  يقتصر  ال  اجلللانللب 
 – حكومي  كجهاز   – املللدنللي  الللدفللاع 
بل  واألهلي  اخلللاص  القطاع  ومؤسسات 
اجملتمع  أبللنللاء  كللل  مللع  لشراكة  يتسع 
بالتكامل  وصللفلله  ميكن  مللا  إطلللار  يف 

املؤسسي.
املشاركة  أن  القحطاني  د.  العقيد  ويبني 
فريضة  كللونللهللا  جللانللب  إىل  اجملللتللمللعلليللة 

إسالمية  منطلقات  إىل  تستند  اجتماعية 
والسنة  الللكللريللم  الللقللرآن  أدلللتللهللا يف  هلللا 
الللنللبللويللة املللطللهللرة هلللي أيلللضلللًا ممللارسللة 
اإلنسان  نللزوع  من  تنبع  إنسانية  سلوكية 
السوي والفطري للخري ومساعدة اآلخرين 
وضللمللريه احللللي قللبللل أن تللكللون الللتللزامللًا 
بللاألنللظللمللة والللقللوانللني مللن حلليللث االلللتللزام 
ومتطلباتها  السالمة  باشرتاطات  الفردي 

ودعوة اآلخرين لاللتزام بها.
اليت  املزايا  القحطاني  د.  العقيد  ويعدد 
توسيع  يف  اجملتعية  املللشللاركللة  حتققها 
االستفادة  املخاطر عرب  من  الوقاية  مظلة 
ملللن االنلللتلللشلللار الللطللبلليللعللي واجللللغلللرايف 
كافة  ويف  الللوطللن  ربلللوع  يف  للمواطنني 
الللظللروف الللزمللانلليللة واملللكللانلليللة بللصللورة 
عملهم  وأمللاكللن  نشأتهم  بفعل  تلقائية 
وأماكن  نشأتهم  بفعل  تلقائية  بصورة 

أي  علللللى  إطللالعللهللم  يسهل  ممللا  عملهم 
باملصاحل  تضر  ممارسات  أو  سلوكيات 
ما  وهو  املواطنني  تهدد سالمة  أو  العامة 
الوقاية  يشكل عاماًل حامسًا يف حتقيق 

من املخاطر مبفهومها الشامل. 
عللددًا  القحطاني  د.  العقيد  ويستعرض 
املللشللاركللة اجملتمعية  وأمللثلللللة  مللن صللور 
املللدنللي عللرب عدد  الللدفللاع  يف دعللم جهود 
املسؤولية  بتحمل  تللبللدأ  املللسللتللويللات  مللن 
املستوى  علللللى  والللقللانللونلليللة  االجللتللمللاعلليللة 
عن  اإلبلللالغ  مثل  واجملتمعي  الشخصي 
أي سلوك يهدد األمن والسالمة والتوعية 
أمن  حتفظ  اليت  باالشرتاطات  بااللتزام 
إىل  وصواًل  وممتلكاته  اإلنسان  وسالمة 
املدني  الدفاع  رجال  جهود  لدعم  املبادرة 
العمل  برامج  عرب  احللللوادث  مباشرة  يف 

التطوعي.

عقيد د. عبداهلل بن سعيد القحطاني
مدير إدارة البحوث مبركز الدراسات والبحوث
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التقنيات النظيفة..
لمواجهة مخاطر التلوث

تعتمد على موارد طبيعية أولية

كشفت حوادث التلوث البيئي على مدى العقود الخمسة الماضية عن وجود عالقة ملتبسة بين برامج التنمية في 
مختلف المجاالت وبين صحة وسالمة البيئة حيث إن كثيرًا من مصادر الطاقة التي تحرك قاطرة التنمية تضاعف من 

المخاطر التي تهدد صحة البيئة وسالمة المجتمعات.

تقنيات
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العالقة  هللذه  يف  االلتباس  فك  إىل  وسعيًا 
احلتمية نشطت املؤسسات العلمية ومراكز 
البحوث يف البحث عن أفضل الطرق لعالج 
تلوث البيئة وإجياد تقنيات نظيفة الستمرار 
الصناعية  القطاعات  يف  التنمية  مللسللرية 

والزراعية والتجارية وغريها.
األنظمة  مللن  تطور كبري  ذلللك  وواكلللب 
والقوانني حلماية اجملتمعات  والتشريعات 
ملللن خمللاطللر الللتلللللوث الللبلليللئللي املللرتللبللط 
اليت  القوانني  مثل  الصناعية  باألنشطة 
ومصانع  الكيمياوية  املصانع  بناء  متنع 
األمسنت بالقرب من التجمعات السكنية 
بالتخلص  اخلللاصللة  الللقللوانللني  وكللذلللك 
مللن الللنللفللايللات الللصللنللاعلليللة واإلشللعللاعلليللة 
الضارة  الغازات  وانبعاثات  والكيماوية 

بصحة اإلنسان.
وقللطللع اجملللتللمللع الللدولللي خللطللوات واسللعللة 
الستبدال مصادر الطاقة اليت تنبعث عنها 
والبرتول مبصادر  الفحم  مثل  بيئية  ملوثات 
استخدام  مثل  واملتجددة  النظيفة  للطاقة 
التدفئة  وسللائللل  يف  الكهربائية  الللطللاقللة 

يف  الشمسية  الطاقة  اسللتللخللدام  وكللذلللك 
تسخني املياه وإنارة املنازل، إال أن األمر ال 
يزال دون الطموحات يف ظل تزايد متطلبات 
برامج التنمية من الطاقة وارتفاع تكاليف 

الطاقة النظيفة يف كثري من البلدان. 
املشكلة  هلذه  حلول  إجيللاد  العلماء  ويأمل 
صديقة  ابتكارية  وجتلللارب  أفللكللار  عللرب 
الكربون  غللاز  حتويل  جهود  منها  للبيئة 
إىل سلعة مثينة من خالل إعادة استخدامه 
إقامة  على  الفكرة  هذه  وتعتمد  كوقود 
على  تتغذى  اليت  الدقيقة  للطحالب  مللزارع 
حمطات  مللن  قريبة  مناطق  يف  الللكللربللون 
الغاز  إيصال  ميكن  حبيث  الطاقة  توليد 
استخدامه  وإعادة  الطحالب  من  املتصاعد 
إلنتاج  مغلقة  نظيفة  عملية  يف  أخللرى  مللرة 

الطاقة من جديد.
الطحالب  هذه  جتفيف  أن  العلماء  ويقدر 
وإعادة استخدام قشها يف حمطات الطاقة 
ميكن أن ميتص قرابة 10 % من كميات 
النظيفة  التقنيات  وملللن  الللعللاملللي.  الللغللاز 
حوض  تقنيات  جناحها  أثبتت  اليت  أيضًا 
بنسبة  الللورق  صناعة  يف  املياه  استهالك 
تصل إىل 90% وكذلك التقنيات النظيفة 
من  أصبحت  واللليت  األمسنت  صناعة  يف 
الصناعات النظيفة كليًا يف عدد من الدول 
مصانع  نفايات  استخدام  يف  اليت جنحت 
والدهانات  الطالء  صناعة  يف  األمسنت 
وقرميد البناء وكذلك يف اسرتجاع بعض 
املعادن يف عدد من الصناعات مثل الزئبق 
استطاع  اللليت  الثمينة  املللعللادن  مللن  وهللو 

»إيللراز«  مقاطعة  الكلور يف  أحد مصانع 
منه  اسرتجاع 1400 كجم  الفرنسية من 

من خملفات تصنيع الكلور.
االعتماد  لتزايد  ونظرًا  السياق  ذات  ويف 
دول  مللن  كثري  يف  الللنللوويللة  الطاقة  على 
العامل وما قد يرتتب على ذلك من خماطر 
كللثللفللت املللنللظللمللات الللدوللليللة ومللراكللز 
التقنيات  جملللال  يف  جللهللودهللا  الللبللحللوث 
الناعمة ومنها طاقة اهلواء والرياح وتقنيات 
بعض  ويف  الشمسية  الللطللاقللة  اسللتللخللدام 
قرية  مللن  أكللثللر  فرنسا  جللنللوب  مناطق 
تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية يف 
تسخني املياه. وتؤكد املؤشرات أن مجيع 
تعتمد  سوف  النظيفة  التقنيات  تطبيقات 
مللواد  وتستخدم  احليوية  التقنيات  على 
مصادر  من  أقل  وكميات  رخيصة  أولية 
الطاقة واملاء لكنها يف الغالب حتتاج إىل 
من  استفادة  أفضل  لتحقيق  أطللول  وقللت 

املوارد الطبيعية دون إضرار بالبيئة.

رائد صاطي بن مجحان العتييب
اإلدارة العامة ملواجهة الكوارث
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مركز إدارة الكوارث 
في ألمانيا

عبد الرمحن بن عبداهلل احلساوي
مدير غرف العمليات ومراكز الطوارئ

متتلك مجهورية أملانيا واحدًا من أفضل مراكز إدارة 
الكوارث واألزمات اجملهزة بأحدث التقنيات يف جمال 
العمليات  وإدارة  آثارها  والتعامل مع  إدارة الكوارث 
احللول  من  باقة  باستخدام  مواجهتها  يف  امليدانية 
الربجمية املتطورة يف كافة جماالت األمن والسالمة 
واالستجابة للطوارئ اليت أنتجتها شركة » سيناريو« 
الللرائللدة يف هللذا اجملللال. واللليت تعد من الشركات 
الذي  واألزملللات  الللكللوارث  إدارة  مركز  ويستخدم 
الربامج ذات  األملانية عللددًا من  الداخلية  وزارة   يتبع 
التقنية العالية منها برنامج متكامل إلدارة الكوارث 

وبرنامج لنظم االتصاالت الرمسية واملوثوقة.
وفد  ضمن  بزيارته  شرفت  واللللذي  املللركللز  ويعد 
اجلللاري منوذجًا  العام  الداخلية يف مطلع  وزارة  من 
التقنيات  حيث  مللن  الللكللوارث  إلدارة  متكاماًل 

الهيكل التنظيمي في 
تسلسل القيادات بالمركز 

ذات الهيكل المعتمد 
السعودية

نوافذ
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والربامج وأنظمة االتصاالت واملعلومات وكذلك من 
القيادات وهو  التنظيمي يف تسلسل  حيث اهليكل 

ذات اهليكل املعتمد يف اململكة العربية السعودية.

فرق ومسؤوليات حمددة
ويللضللم امللللركلللز علللللددًا ملللن اللللفلللرق ذات املللهللام 
واملسؤوليات احملددة يف مجيع مراحل إدارة الكارثة 

أو األزمة منها:
الداخلية  وزيللر  ويللرأسلله  الللكللوارث  إدارة  فريق   •
األملاني، ويضم يف عضويته مسؤولني قياديني من 
كافة األجهزة املعنية مثل الدفاع املدني والشرطة 

والصحة والنقل والبيئة وغريها.
كافة  من  ممثلني  ويضم   العمليات  إدارة  فريق   •
مجيع  يف  الكوارث  مبواجهة  املعنية  القطاعات 

مراحلها.
األحللداث  تطور  ومتابعة  املعلومات  حتليل  فريق   •
ويللتللوىل هللذا الللفللريللق اللللذي يضم خلللرباء فنيني 
يرد  مللا  كللافللة  حتليل  التخصصات  كللافللة  يف 
للمركز من معلومات قبل وأثناء وبعد الكارثة 
إدارة  ثم تقدميها لفريق  النتائج من  واستخالص 

العمليات.
كافة  من  اتصال  ضباط  ويضم  االتصال  فريق   •
أجل  الكوارث،من  مع  بالتعامل  املعنية  اجلهات 
إىل  اجلهات،باإلضافة  هذه  مع  التنسيق  سرعة 
ضابط اتصال »قائد« للتنسيق  مبا حيقق أكرب 
درجة من الفاعلية والكفاءة يف سرعة االستجابة 

وأداء املهام.

مركز إدارة الكوارث
غرفة  منها  الغرف  من  عللدد  من  املركز  ويتكون 
مبجموعة  الللكللوارث،جمللهللزة  إدارة  فريق  لقيادة 
واملللرئللي  الصوتي  االتللصللال  أنظمة  مللن  متكاملة 
واخلطوط الساخنة اليت ميكن استخدامها يف حال 
والالسلكية  السلكية  االتصال  شبكات  تضرر 
كما يضم املركز غرفة للعمليات يتم من خالهلا 
األحداث  ومتابعة  امليدانية  والفرق  الوحدات  توجيه 

ومترير املعلومات لغرفة القيادة.
وتتميز غرفة العمليات مبركز إدارة الكوارث والذي 
يقع مقره مبقاطعة »HESSEN« األملانية،باحتوائها 
علللللى كلللافلللة الللتللجللهلليللزات والللللربامللللج املللصللمللمللة 
أنواعها  اخللتللالف  على  الللكللوارث  إلدارة  خصيصًا 
وأسبابها،باإلضافة إىل أنظمة آمنة لالتصال وشاشات 
تليفزيونية عالية الدقة وكافة برامج إدارة العمليات 
العامة  املرافق  توزيع  وخرائط  اجلغرافية  واألنظمة 

واخلدمات واملخابئ ومعسكرات اإليواء وغريها.
ولعل أهم غرف املركز من الناحية العملية – غرفة 

برامج  كافة  فيها  يتوفر  واللليت  املعلومات  حتليل 
املؤشرات  واستخالص  البيانات  وحتليل  اإلحصاء 
مبعرفة خرباء وخمتصني يف مجيع جماالت وحتليل 
املللخللاطللر وخلللرباء املللعلللللومللات،أمللا غللرفللة استقبال 
االتصاالت وتدوين املعلومات األولية – كالبالغات 
السريع  للتواصل  النافذة األوىل  والتحذيرات فتمثل 
واملباشر يف متابعة كل آثار الكارثة أو األزمة،إىل 
وسرعة  امليدانية  العمليات  إدارة  يف  دورهللا  جانب 
التنسيق بني الوحدات امليدانية وقيادة املركز بناء 

على املعطيات اليت تصل من موقع األحداث.

ثالثة أنظمة إلدارة الكوارث
وهي  متامًا  معزولة  املركز  يف  أخللرى  غرفة  ومثللة 
خمصصة لكتابة وإعداد التقارير حول مهام وأداء 
كافة اجلهات األساسية املعنية مبواجهة الكوارث 

وتبادل املعلومات مع قيادة املركز.
مع  بالتعامل  املعنية  واجلهات  الغرف  هللذه  ومجيع 
الكوارث مرتبطة آليًا بنظام إدارة الكوارث، الذي 
غرفة  كل  يف  للعمل  بديلة  قيادات  توفري  يتضمن 
يف حال تعذر وصوهلا للمركز لسبب أو آلخر،مع 
اإلشارة إىل وجود نظام دقيق حتت مظلة برنامج إدارة 
الكوارث الستدعاء كافة القيادات واملسؤولني وفق 
التسلسل التنظيمي املعمول به دوليًا،اإلدارة الذهبية 

والفضية والربونزية.
ويعتمد املركز يف أداء مهامه على ثالث حزم رئيسية 
إنتاج  من  ومجيعها  الللكللوارث  إلدارة  األنظمة  من 
شركة »سيناريو« وهي نظام إدارة احلوادث ونظام 
االتصاالت الرمسية اآلمنة،وأنظمة الربامج املساندة.

ويستفيد من هذه األنظمة أيضًا غرف عمليات كافة 
القطاعات املعنية مثل الدفاع املدني واحلماية املدنية 
الفيدرالية  والشرطة  واإلنللقللاذ  اإلطللفللاء  وحمللطللات 

والشرطة احمللية يف املقاطعات األملانية.
وتتيح هذه األنظمة كافة املعلومات املدخلة لربنامج 
إدارة الللكللوارث ومللصللادر الللدعللم ونللطللاق وحللدود 
املسؤوليات املنوطة بكل جهة مع إمكانية إعطاء 
الكارثة  إدارة  يف  العمل  سللري  عللن  دقيق  ملخص 

للقيادات العليا.

محاية املعلومات
ويعمل النظام العام ملركز إدارة الكوارث عرب كافة 
مايكروسوفت«  أو  »أبللل  مثل  احلاسوبية  األنظمة 
من  فيه  املللعلللللومللات  ختللزيللن كللافللة  كما ميكن 
اإلدخللال  وحللدات  وليس  »السريفري«الرئيسي  خالل 
أو اإلخراج مما يعزز من إجراءات محاية املعلومات 
أنللواع  كافة  بلللإدارة  النظام  ويقوم  اخللرتاق  أي  من 
الكوارث بطريقة منظمة يف املراحل األربعة املعروفة 
والتلطيف  التحقيق  مرحلة  وهي  الكوارث  إلدارة 
ومرحلة االستعداد  ومرحلة املواجهة ومرحلة إعادة 
لعمل  مكونات  النظام  يتضمن  األوضللاع،كللمللا 
املعلومات  وتوثيق  والفرضيات  التدريبية  الللربامللج 
عن  السريعة  االستشارات  وتقديم  العمليات  وإدارة 
وتقدير  رصللد  وكللذلللك  امليدانية  األوضلللاع  تطور 
إدارة  نظام  دقة  على  أدل  وليس  البشرية  اخلسائر 
الكوارث يف أملانيا من أن احملاكم هناك اعتربت ما 
يتيحه من معلومات من األدلة اليت ميكن االستناد 

إليها عند نظر القضايا.
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نـــود الــتــعــرف عــلــى أبــــرز بــيــانــات 1 
سريتكم الذاتية والعملية؟

تاريخ  العليان،  عبداحملسن  خالد  االســم 
مكان امليالد مكة  امليالد 1376/7/1هل، 
الــــدراســــة مجيعها  مـــراحـــل  املللكللرمللة، 
يف مللكللة املللكللرمللة مللن االبللتللدائلليللة إىل 
الرياض  يف  اجلامعة  بعد  ما  اجلامعية، 
عن طريق معهد اإلدارة ونيل دبلوم الرقابة 
بداية  1402هلللل،  إىل  1400هللل  من  املالية 
إىل  1402هللل  عام  من  الوظيفية  اخلدمة 

تارخيه بوظيفة مراقب عام مالي.

مــــا الــــــذي تــــذكــــره عــــن فــــرتات 2 
الطفولة والصبا والشباب؟

الصدق  الصبا:  واحللللب،  اللللرباءة  الطفولة: 
واإلخالص، الشباب: التعاون وحب املساعدة.

ما هو املشهد األكثر حضورًا يف 3 
الذاكرة؟

غزو احلرم من الفئة الضالة عام 1400هل..

ومـــا هــو الــــدرس األصــعــب الــذي 4 
تعلمته يف هذه املرحلة؟

الصرب وقت الشدائد

الــتــعــامــل مــع األرقــــام وحــســابــات 5 
اإلنفاق، ماذا أضاف لشخصيتك؟

الدقة يف التعامل وااللتزام باملواعيد. 

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد 6 
الــذي تــرى أنــه أثــر يف تكوينك وقناعاتك 

وما هي أبعاد ذلك التأثري؟

في حياة كل منا مواقف ال تنسى وذكريات تظل محفورة في طيات الذاكرة وأشخاص أثروا 
في مسيرة حياتنا وقرارات أسهمت في تشكيل قناعتنا ورؤيتنا للحياة. حول كل هذا المواقف 
والذكريات واألشخاص والدروس والطموحات والتطلعات، طرحنا 20 سؤااًل أو أكثر على األستاذ 

خالد بن عبدالمحسن العليان المراقب العام المالي بالمديرية العامة للدفاع المدني فماذا قال؟؟ 

حاوره: بندر المطيري

الصداقات تدوم بالصدق والمحبة
المراقب المالي بالدفاع المدني األستاذ خالد العليان:
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منه  تعلمت  حيث  عليه  اهلل  رمحللة  الللوالللد 
املللعللاملللللة وحللب  واللللصلللدق يف  خمللافللة اهلل 

مساعدة اآلخرين.

أصدقاء الطفولة والشباب، هل ال 7 
تزال على تواصل معهم وكيف تدوم عالقة 

الصداقة من وجهة نظرك؟
أجهزة  طللريللق  عللن  بعضهم  مللع  أتللواصللل  نعم 
وتللدوم  املتبادلة  والللزيللارات  احلديثة  االتللصللال 
بالصدق واحملبة بعيدًا عن املصاحل الشخصية.

املعاصرة 8  للحياة  السريع  اإليقاع 
غــرار  تكوين صــداقــات على  دون  هــل حيــول 

صداقات املاضي؟
نعم، إن ما يبدأ سريعًا ينتهي سريعًا.

للنجاح مقومات فما هي مقومات 9 
النجاح من وجهة نظرك؟

املعاملة واإلخالص  والصدق يف  خمافة اهلل 
يف العمل.

الــنــاجــحــة 10  املـــالـــيـــة  اإلدارة 
هل تعين ترشيد اإلنفاق أم ضبط اإلنفاق أم 

االستثمار األفضل للموارد؟
مجيعها دون تفريق مكملة لبعضها.

هـــــل تـــــديـــــر مـــيـــزانـــيـــتـــك 11 
اخلـــاصـــة بــنــفــس قـــواعـــد مــراقــبــة مــيــزانــيــات 

اجلهات احلكومية؟
نعم.

هل تقنع بأهمية »احلظ« 12 
يف حـــيـــاة اإلنــــســــان، ومـــتـــى شـــعـــرت أنــك 

حمظوٌظ؟
احللللظ جلللزء مللن حلليللاة اإلنلللسلللان وأكلللون 

حمظوظًا حينما أكسب احرتام اآلخرين.

أن احلــظ 13  شـــعـــرت  ومـــتـــى 
يعاندك؟

حينما ال أستطيع أن أرضي من أحب..

الكلمة 14  أو  احلكمة  هي  ما 
اليت تعترها منهج حياة بالنسبة لك؟

َكَتَب  َما  ِإالَّ  ُيِصيَبَنا  َلْن  )ُقْل  تعاىل:  قوله 
ِل  َفْلَيَتَوكَّ  ِ اهللَّ َوَعَلى  َمللْواَلَنللا  ُهللوَ  َلَنا   ُ اهللَّ

امْلُْؤِمُنوَن(.

ومــــا هـــي الــكــلــمــة الــــيت ال 15 
وجود هلا يف قاموسك الشخصي؟

اليأس.

يف حياة كل إنسان نقطة 16 
بالنسبة  الــتــحــول  نقطة  هــي  فما  حتـــول.. 

لك؟
انتقالي من مكة املكرمة إىل الرياض.

درس تعلمته وحترص على 17 
أن تعلمه ألبنائك فما هو؟

خمافة اهلل والصدق يف املعاملة.

مـــوقـــف جعلك 18  هـــل مثـــة 
تذرف الدموع؟

وفاة والدي ووالدتي عليهما رمحة اهلل.

اللحظات 19  أســعــد  هــي  ومــا 
بالنسبة لك؟

حينما أرى السعادة يف عيون اآلخرين

مـــــا الــــــــذي متـــنـــيـــتـــه ومل 20 
تستطع حتقيقه؟

احلصول على الدكتوراه.

دائمًا 21  حِنــُن  أماكن  هناك 
إليها، فما هو هذا املكان بالنسبة لك؟

بيت اهلل احلرام وبيت أسرتي

تشعرك 22  أغنية  أو  قصيدة 
بالطرب.. ما هي؟

ال يوجد.

بيت شعر يتفق أو يعر عن 23 
بعض قناعاتك؟

قول املتنيب: ما كل ما يتمناه املرء يدركه.... 
جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن.

كــــتــــاب حتـــتـــفـــظ بـــــه يف 24 
مكتبتك وتستمتع بقراءته من حني آلخر؟

رجال حول الرسول ى.

ـــون يف حــــيــــاة كــل 25  ـــقـــول ي
إنــــســــان نـــقـــطـــة ضـــعـــف فـــمـــا هــــي نــقــطــة 

ضعفك،وكيف تتعامل معها؟
اللني وقت الشدة احتسابًا لألجر من اهلل.

أمــــــــــــامــــــــــــك صــــفــــحــــة 26 
بيضاء،ماذا تكتب فيها؟

كيفية  الطويلة  عملي  مراحل  خالل  استفدت 
التعامل مع اآلخرين وكيفية مساعدة احملتاجني 
وكسبت حب واحللرتام املسؤولني خصوصًا يف 
املديرية العامة للدفاع املدني التصافهم بالصدق 
اهلل  وفقهم  العمل  يف  واإلخلللالص  املعاملة  يف 

لكل ما فيه خري ومصلحة الوطن واملواطن.

املفضلة 27  اهلـــوايـــة  هـــي  مـــا 
لديكم يف أوقات الفراغ؟

اجللوس مع أفراد العائلة واالستماع إىل أحاديثهم.

مخافة اهلل واإلخالص في العمل أقصر الطرق لتحقيق النجاح
وال أنسى اقتحام الفئة الضالة للمسجد الحرام عام 1400هـ
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حتديث  عن  تويرت  موقع  أعلن 
جلللديلللد لللتللطللبلليللقلله ومللوقللعلله 
املخصصني للهواتف احملمولة، 
حيث أضاف إمكانية البحث 
علللن )تلللغلللريلللدات( مللشللابللهللة، 
باإلضافة  الشائعة،  الكلمات 
أجل  من  أشخاص  اقللرتاح  إىل 

متابعتهم.
رمسيًا  دعمًا  التحديث  وقللدم 
للللللللواجلللهلللات الللعللربلليللة داخلللل 
تشغيل  لللنللظللامللي  الللتللطللبلليللق 
وهللللذه   ،iOSو أنلللللدرويلللللد 
بشكٍل  ستظهر  الللواجللهللات 
اجلهاز  حللال كللان  يف  تلقائي 
أثناء  العربية  اللغة  على  يعمل 
باإلضافة  التطبيق،  تشغيل 
اليمني  مللن  إىل دعللم احمللللاذاة 
لليسار ليتوافق مع اللغة العربية 

بشكٍل جيد.
الللتللحللديللثللات كذلك  وتللسللمللح 
ضمن  مكان  أي  يف  بالبحث 
كانت  بعدما  آيفون،  تطبيق 
البحث موجودة فقط يف  ميزة 
حيث   ،)discover( نللافللذة 
مت إضافة زر يظهر للمستخدم 

يف أي مكان ضمن التطبيق، 
والللللذي كلللان مللتللوفللرًا فقط 
آندرويد  على  التطبيق  لنسخة 

وآيباد.
ويظهر التحديث اجلديد نتائج 
البحث اليت تتضمن تغريدات، 
إىل حسابات  باإلضافة  صور، 
األشخاص معًا يف نافذة واحدة 

وبأسلوب سلس.
كللللمللللا محللللللل اللللتلللحلللديلللث 
نللافللذة  أعلللللى  جللديللدة  صفحة 
تظهر  حلليللث   ،discover
أصدقائه  نللشللاط  للمستخدم 
مللللؤخللللرًا وأي  تلللابلللعلللوا  وملللللن 
للمفضلة  أضافوها  التغريدات 
ومللللا هلللي اللللتلللغلللريلللدات اللليت 
تغريد(  )إعللادة  أعللادوا نشرها 

.Retweet
شركة  أن  بالذكر  اجلللديللر 
تللويللرت أطلللللقللت مللؤخللرًا خدمة 
لتسجيل  املخّصصة   ،Vine
قصرية  فيديو  مقاطع  ونللشللر 
ضللمللن اللللتلللغلللريلللدات، والللليت 
ثللوانللي   6 مللدتللهللا  تللتللجللاوز  ال 

كأقصى حد.

تحديث جديد لتويتر
على الهواتف المحمولة

أعلن موقع )فيسبوك( أنه مل جيد أي دليل على تعرض بيانات 
فريق  لسان  على  بيان  يف  ذلك  جاء  خطر،  ألي  مستخدميه 

عمل أمن املوقع يف تدوينة نشرها املوقع.
وأكد الفريق األمين يف البيان أن )فيسبوك( مثل كل املواقع 
اليت تقدم خدمات على شبكة اإلنرتنت، يتم استهدافها يف 
تعطيل  إىل  يهدفون  أشللخللاص  قبل  مللن  األوقلللات  مللن  كثري 
الوصول إلي بيانات مستخدمي املوقع، وأنهم يعملون جاهدين 
وإبقاء  اهلجمات  تلك  من  املوقع  مستخدمي  محاية  أجل  من 

بياناتهم بعيدة عن خطر القراصنة.
هجمة  إىل  األمللين  االجتماعي  التواصل  موقع  فريق  وأشللار 
سابقة تعرضوا هلا عندما مت استهداف أنظمة العمل باملوقع 
عرب هجوم متطور استهدف جمموعة من موظفي )فيسبوك( 
بربجميات  مفخخ  التطبيقات  ملللطللوري  ملوقع  زيللارتللهللم  بعد 
لكن  املوظفني،  هللؤالء  أجللهللزة  إىل  وصلت  واللليت  خبيثة، 
من  املصابة  األجهزة  كافة  بعالج  قامت  احلماية  برجميات 

تلك الربجمية.
Zero-( انتظار(  دون  )اهلجوم  املخرتقون خاصية  واستخدم 

يف  الضعف  نقاط  باستغالل  تقوم  واللليت   ،)day attack
الربجميات وثغراتها األمنية الخرتاقها، وغالبًا ما يتم استغالل 
الثغرات قبل أن تكتشفها اجلهات املطورة للربجميات  هذه 
فرتة  على  باحلصول  ملستغليها  الثغرة  تلك  وتسمح  املصابة، 

زمنية ينشر فيها أدواته اخلبيثة لتحدث ضررا كبريًا.

فيسبوك:
بيانات المستخدمين بعيدة عن الخطر

ية
قن

ت
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مللتللطللورة ملستخدمي  إطلللالق حلللللول محللايللة 
وسائل االعالم االجتماعية

أعلنت شركة )ESET(، الرائدة يف جمال 
باحلماية  اخلللاصللة  التكنولوجيا  صناعة 
اإلنرتنت،  تهديدات  ضد  الرقمية  الوقائية 
وهي  الرائدة  منتجاتها  ألحدث  طرحها  عن 
 ESET(و  ESET Smart Security 6(
هذا  ويللوفللر   .NOD32 Antivirus 6
كبرية  قللدرة  املنتجات  من  اجلديد  اجليل 
علللللى كللشللف عللمللللليللات الللتللسلللللل وحتسني 
عمليات تنظيف األجهزة من امللفات الضارة، 
باإلضافة إىل توفري السرعة العالية لفحص 

األقراص بفضل حتديث حمركاتها.
وتتوفر املنتجات اجلديدة يف مجيع حمالت 
البيع بالتجزئة/املوزعني الرائدة على مستوى 
 ESET Smart( فللربنللامللج  اإلمللللللارات، 
يف  )الللكللل  خباصية  يتمتع   Security 6
والوقاية  األملللان  حلللللول  تضم  اللليت  واحلللد( 
ضد سرقة البيانات/اجلهاز، يف حني يوفر 
 ESET( الللفللريوسللات  مكافحة  بللرنللامللج 
NOD32 Antivirus 6 القدرة الكبرية 
والقوي.  السريع  والفحص  الكشف  على 
ومن التحسينات األخرى املهمة القيام بتعزيز 
الربجميات  تنظيف  برامج  جمموعة  قللدرة 

اخلبيثة.
التنفيذي  الللرئلليللس  بللافللل،  لللوكللا  يللقللول 
)تركزت   :)ESET( شركة  يف  للتقنيات 
جمال  يف  احلثيثة   )ESET( شركة  جهود 
الفحص  تصميم حمرك  إعادة  على  التنمية 
بشكل كامل، وهو أمر جوهري بالنسبة 
وبسبب   .)ESET( منتجات شركة  جلميع 
مللعللاجلللة حمركنا  علللللى سللرعللة  اللللقلللدرة 

فعالية  أكثر  الفحص  آلية  أصبحت 
املنتجات  هللذه  أن  كما  وكللفللاءة. 

تتوافق مع اجليل الثالث اجلديد 
وهما   )ESET( حلول  من 

 )Th r e a t S e n s e (

 ThreatSense.Net Advanced(و
خبلللاصللليلللة  املللللللللللللزودة   )Heuristic

.»)LiveGrid(
العاجي،  جوزيف  قال  احلديث  سياق  ويف 
الللشللرق   )ESET( لللشللركللة  الللعللام  املللديللر 
 )ESET( منتجات شركة  )تليب  األوسط: 
العصرية  املستهلكني  احتياجات  اجلديدة 
املرتكزة حول محاية البيانات وتوفري تصفح 
توفري  أن  االنرتنت. كما  على  وأفضل  آمن 
مكافحة  مثل  اهلامة  امللليللزات  من  العديد 
سرقة وفحص وسائل اإلعالم االجتماعية، 
باإلضافة إىل حمرك الفحص املتقدم ستعمل 
على تعزيز احلماية واألمان ضد التهديدات 

احملتملة والضارة(.
فيما يلي بعض اخلصائص واملزايا املختارة 
 ESET( الللفللريوسللات  مكافحة  لللربنللامللج 
 ESET(و  NOD32 Antivirus 6

:Smart Security 6
هذه  تساعد   –  )Anti-Theft( خاصية 
موقع  حتللديللد  على  تلقائي  بشكل  امللليللزة 

املفقودة،  احملمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
كما أنها تتيح إمكانية مراقبة عمل 

املسروقة،  أو  املفقودة  األجللهللزة 
تللظللهللر مللوقللعلله على  وهللللي 

بناًء على نطاق  اخلريطة 
Wi-( اللللل  شللبللكللة 

الللواضللحللة   )Fi
يتم  عللنللدمللا 

اإلنرتنت.  شبكة  إىل  للدخول  استخدامه 
املتكاملة  بالوحدة  تللزويللده  أن  عن  فضاًل 
محاية  منظومة  يوفر   )Anti-Phishing(

معقدة ضد سرقة اهلوية الرقمية.
 ESET Social Media( خللاصلليللة 
Scanner(« – تعمل هذه امليزة على محاية 
االجتماعية  االعللللالم  وسللائللل  مستخدمي 
وأصللدقللائللهللم مللن احملللتللويللات الللضللارة مبا 
وجلللللدران احلللمللايللة،  مللن سللجللالت،  فيها 

ومللصللادر األخللبللار والللرسللائللل اخلاصة 
املستخدم  يقوم  ال  عندما  حتى   –

املللوقللع.  إىل  الللدخللول  بتسجيل 
وجود  عن  الكشف  فعند 

فريوس ما، يتم إخطار 
على  املستخدمني 

الفور من خالل 
الربيد.

حلول حماية متطورة لمستخدمي المواقع االجتماعية
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إدارة

نظرية الكتاب 
العادي  تقوم نظرية الكتاب على أن الشخص 
)أو األكثر حتى من عادي( لديه كم هائل من 
الطاقات اليت مل تستغل بعد، وأنه يف اإلمكان 
استغالل هذه الطاقات يف املضي قدمًا لو تعلمنا 
واالسرتاتيجيات  والطرق  املفاتيح  على  وتدربنا 

اليت يستخدمها الناجحون املتقدمون. 
البدء  هو  الواجب  أن  على  كذلك  تقوم  و 
باألهم دائمًا، يقول: »إذا كان عليك أكل 
»وهناك  ويقول:  باألبشع«  فابدأ  ضفدعتني 
قلللول آخلللر بللأنلله إذا كلللان لللديللك واجللبللان 
واألهللم  واألصعب  باألكرب  فابدأ  مهمان، 
أواًل. واضبط نفسك بأن تبدأ مباشرة وتتابع 

املهمة إىل أن تنهيها قبل أن تبدأ باألخرى. 

هيئ الطاولة:
أن  تريد  مللاذا  مقررًا  تكون  أن  أواًل  فالبد 
تللكللون، وتللكللون يف ذللللك علللللى قلللدر من 
الصراحة والوضوح، فاكتب هذه األهداف 

على الورق قبل أن تبدأ. 

خطط لكل يوم مسبقًا:
والبد  الللورق،  التفكري على  من  لك  فالبد 
لك من جتهيز برنامج كل يوم منذ ليلة اليوم 
السابق، واحفظ هذه القاعدة: » كل دقيقة 
متضيها يف التخطيط ميكن أن توفر من 5 

إىل 10 دقائق عند التنفيذ ». 

طبق قاعدة 20 % 80 % يف كل شيء:
أن 80 % من  علللللى  الللقللاعللدة  هلللذه  وتللنللص 
إجنازاتك ومثار عملك هي ناجتة عن 20 % 
فقط من أنواع نشاطاتك. فركز على هذه 

الل 20 % من النشاطات. 

ضع بعني االعتبار نتائج األمور:
نتائج  هلللا  اللليت  هللي  وأوالهلللا  مهامك  فأهم 
حقيقية جدية. فركز عليها قبل كل شيء.

مارس طريقة ) أ ب جـ د(
وذلك حينما تقوم بوضع اجلدول اليومي يف 
الليلة السابقة، فعليك برتتيب أولويات مواد 
فابدأ  تنازليًا،  األهمية  اجلدول حسب  هذا 

جدولك باألهم فاملهم. 

ركز على املواقع ذات النتائج األساسية:
اعرف وحدد النتائج اليت تنجز فيها عملك 
ما  على  بالعمل  قم  ثم  وجلله،  أكمل  على 

يوصل إليها طوال النهار. 

اتبع قانون الكفاية املفروضة:
الوقت  أبللدًا  يوجد  أنه ال  ينص على  والللذي 
الكايف لفعل كل شيء. لكن هناك دائمًا 
وقت كايف لفعل الشيء املهم، فأنت واجبك 
أن تتعرف على هذه األعمال املهمة بالنسبة 

لك وتنطلق فيها دون توقف. 

استعد متامًا قبل البدء:
هيئ مكتبك. اجعل مراجعك وكذلك حاسبك 
الشخصي قريبًا منك.. نظف املكتب. قم بكل 

ما يعد تهيئًا قبل البدء يف العمل اليومي. 

أِد واجباتك املنزلية:
تفعله،  ما  أن تكون األفضل يف كل  قرر 
دائمًا لّب ما هو أكثر مما هو متوقع منك. 

احبث عن قدراتك اخلاصة ومنها:
بشكل  تؤديها  اللليت  األشلليللاء  جيدًا  فحدد 
أو من املمكن أن تكون فيها جيد  جيد، 

جدًا، وأِد هذه األشياء من كل قلبك. 

حدد مواطن اختناقك وخفف منها:
عليك أن حتدد أعناق الزجاجات لديك، اليت 
ومتثل  أهدافك  إجنللاز  يف  سرعتك  من  حتد 

عائقًا أمامك.. ومن ثّم قم بالتخفيف منها. 

أقطع برمياًل واحدًا يف كل مرة:
فيمكنك أن تنجز أكرب وأصعب األعمال، 

إذا أنهيت خطوة واحدة يف كل مرة... 
اإلدارة  نظرية  مللن  قريبة  النظرية  هللذه  إن 
باألهداف واليت حتوي نظرية تقسيم األهداف 
الكبرية إىل أهداف صغرية فأصغر، والتفرد 
األهللداف  تتجمع  وإجنللازه حتى  بكل هدف 

احملققة مكونة اهلدف األكرب.

من أشهر الكتب اليت تعني على إجناز األعمال بفاعلية..

اقِض على التسويف..
وانجز أعمالك

يقدم كتاب »ابدأ باألهم ولو كان صعبًا للكاتب/ برايان تريسي.. 21 طريقة 

ناجحة للقضاء على التسويف وإجناز األعمال يف أقصر وقت، هي متثل خالصة 

الثانوية، وعمل يف أعمال  جتربة املؤلف خبري األعمال الذي مل يكمل مرحلته 

شاقة عديدة، كغسيل الصحون وتكويم جذوع األشجار وحفر اجلدران وحتزيم 
أكوام احلشيش يف احلقول. 
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وضع عامل اإلدارة الشهري هنرى فايول أربعة عشر مبدًأ لإدارة الناجحة ميكن بتطبيقها فى املؤسسات املختلفة الوصول إىل الكفاءة 
والفاعلية فى أنشطة املؤسسة وهي كالتاىل:

به  واملقصود  العمل:  تقسيم   -1
ختصصات  إىل  الللعللمللل  تقسيم 
وإسلللللنلللللاد كللللل ختلللصلللص إىل 
الشخص الذى جييده وذلك لرفع 

كفاءة استخدام العمال.

وهما  واملــســؤولــيــة:  السلطة   -2
السلطة  إعطاء  وجيب  متالزمان 
بها  املكلف  املسؤولية  حسب 

الشخص لتنفيذ املهام املطلوبة.

3- االنضباط: وهو احرتام النظم 
املوجودة  واالتفاقيات  واللوائح 

فى املؤسسة.

هنا  واملقصود  الرئاسة:  وحدة   -4
أن يتلقى الفرد األوامر من مصدر 

واحد فقط حتى الحيدث تضاربًا فى 
األوامر واضطراب فى األعمال.

هذا  ويقضي  الــتــوجــيــه:  وحـــدة   -5
به حتقيق  املراد  النشاط  بأن  املبدأ 
هدف واحد البد أن يكون مصدر 

التوجيه له واحدًا

6-خــــضــــوع املــصــلــحــة الــشــخــصــيــة 
للصاحل العام: واملقصود به أن تفضل 
مصلحة املشروع على مصلحة الفرد 
وإذا حدث تعارض بينهما فمسؤولية 

اإلدارة هى التوفيق بينهما.

املبدأ  هللذا  املــكــافــأة والــتــعــويــض:   -7
يقوم على مكافأة العاملني مكافأة 
عادلة تتناسب مع جهودهم وفى نفس 

أى   , العمل  بصاحب  التضر  الللوقللت 
الرضا  املللكللافللآت  حتقق  أن  جيللب 

لكل من املشروع والعاملني فيه.

تركيز  يتم  حيث  ــة:  املــركــزي  -8
السلطة أو توزيعها حسب احتياجات 

املؤسسة.
املبدأ  هللذا  وفللق  السلطة:  تــدرج   -9
السلطة  خللطللوط  تللكللون  أن  جيللب 
واضحة من القمة إىل القاعدة وفق 
السلطة  تزيد  حبيث  معني  تسلسل 
وتقل  العليا  اإلداريللة  املستويات  فى 
نزواًل حتى اسفل اهليكل التنظيمى.

املبدأ  وهذا  والنظام:  الرتتيب   -10
فللللرد فى  يلللكلللون كلللل  أن  يللعللين 

الوظيفة التى تناسبه.

11-املساواة: أي جيب أن يكون 
املرؤوسني  مع  املديرين  تعامل 
على أساس من العدل واملساواة.

ـــة: إن  ـــعـــمـــال 12-اســـــتـــــقـــــرار ال
استقرار العمالة يؤدى إىل زيادة 

كفاءة األداء فى املؤسسة.

13-االبــتــكــار واملــبــادأة: جيب أن 
يعطي املدير احلرية للمرؤوسني 
للللللتللفللكللري فلللى طللريللقللة إجنلللاز 

األعمال املوكلة إليهم.

أي  والــتــضــامــن:  الــتــعــاون   -14
واحدة  األفللراد كجماعة  يعمل 
قوة  إىل  سيؤدي  ذلللك  إن  حيث 

املنظمة.

مبادىء اإلدارة الناجحة

1. اختر مكانتك: 
اكتشف ما يفكر فيه األفراد عن طريقتك 
يف اإلدارة. هذا ميكن أن يفتح عينيك على 
احلقيقة، و يعطيك املفتاح إلجراء تغيريات 

على أسلوبك فى القيادة.
2. استمع جبدية: 

عن  إليك  فريقك  أعللضللاء  يتحدث  عندما 
كل هموم العمل املرتبطة به، استمع إليهم 
برتكيز و اهتمام.  ميكنك إظهار تعاطفك 
االنسجام  وخلق  البدائل  واقللرتاح  الصادق، 

داخل الفريق. 
3. االتصال: 

اليت  حتمل املسؤولية كاملة عن الكيفية 
التى  الللرسللالللة   صياغة  إعلللادة  بها.  مٌسعت 

توجهها دائمًا جلعل األمر يبدو إجيابيًا.
4. تعاون مع أعضاء فريقك: 

جزء ال يتجزأ من تنمية مهارات القيادة هو 
العمل  تتعلم كيف حترتم قدرات فريق  أن 

حتت رئاستك، امسح ألعضاء فريق العمل 
ال  القضايا.  بعض  بشأن  الللقللرارات  باختاذ 
تكن ككلب احلراسة حتوم حوهلم طوال 

الوقت هذا يربكهم و يوترهم و حيبطهم.
5. كن مثااًل حيتذى به: 

فريقك جيب أن يثق فى نزاهتك، وأنك تعين 
حقًا ما تقوله. إذا وعدت نفذ وال ختدعهم.

6. شاركهم القيادة : 
تبعًا  اجملللمللوعللة  أعلللضلللاء  بلللني  امللللهلللام  وزع 
للقدرات الفردية ونقاط القوة، ميكنك أن 
تصبح قائدًا أفضل من خالل إشراك عدد 

أكرب من الناس يف عملية القيادة. 
7.  قيم جناحك بنجاح الفريق:

مسؤوليتك الرئيسية هى ضمان جناح وتطور 
فريق العمل حتت رئاستك.

الرتكيز على بناء مهاراتهم سيؤدي إىل تعزيز 
احلافز و ارتفاع أداء الفريق. تذكر أن جناحهم 

حيسب لك أيضًا و ملهارتك فى قيادتهم!

7 خطوات على طريق المهارات القيادية الناجحة
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بأعمال  العالقة  ذات  املخاطر  ختتلف   
تبعًا  منطقة ألخـــرى  مــن  املــدنــي  الــدفــاع 
اجلغرافية،  وطبيعتها  املناخية،  لظروفها 

فما هي أبرز املخاطر اليت يواجهها رجال 
الدفاع املدني مبنطقة تبوك؟

لعل من أبرز املخاطر اليت يواجهها رجال 

اهلللزات  خماطر  تبوك  يف  املدني  الللدفللاع 
نظرًا  وذلك  والسيول،  واألمطار  األرضية 
للمنطقة إىل  املناخية واجلغرافية  للطبيعة 

عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور بن عايض الحارثي عن سعادته بالمستوى 
المشرف لرجال الدفاع المدني في مواجهة مخاطر األمطار والسيول التي تعرضت لها مدن 

ومحافظات منطقة تبوك وعدد من مناطق المملكة األخرى، مؤكدًا أن ذلك يؤكد تميز البرامج 
التدريبية بالدفاع المدني وتحقيق أفضل استفادة من التجارب الفرضية في تنمية المهارات العلمية 

والميدانية لمواجهة كافة المخاطر.
وأشاد اللواء الحارثي في حديثه لـ »998« بمستوى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني بمنطقة 

تبوك وكافة الجهات الحكومية في تنفيذ خطط وتدابير مواجهة الطوارئ والمخاطر، مؤكدًا جاهزية 
الدفاع المدني بالمنطقة لتطبيق اشتراطات السالمة في المنشآت النفطية التي ستبدأ عملها خالل 

الفترة المقبلة، وفيما يلي تفاصيل الحوار.. 

حوادث المنازل األكثر شيوعًا 

في محافظات تبوك

مدير الدفاع املدني مبنطقة تبوك... اللواء مستور احلارثي:

حوار
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جللانللب احللللوادث األخلللرى مثل احلللرائللق 
وحوادث اآلبار وغريها من احلوادث اليت 

تدخل ضمن مهام الدفاع املدني.

منطقة  يف  السيول  احتماالت  تتزايد   
فهل مثة  السنة  بعض شهور  تبوك خالل 
ملواجهة  املدني  للدفاع  استعدادات خاصة 

هذه النوعية من املخاطر؟
املناخية  الظروف  نعم، وكما أشرنا فإن 
مع  للتعامل  الللدائللم  االسللتللعللداد  تللفللرض 
وجريان  الغزيرة  األمطار  سقوط  حللاالت 
اللجنة  أولويات  ضمن  من  هذا  السيول، 
اليت  باملنطقة  املللدنللي  للدفاع  الرئيسية 
صاحب  سيدي  برئاسة  باستمرار  تعقد 
سلطان  بللن  فهد  األملللري  امللكي  السمو 
أمري منطقة تبوك ملراجعة وحتديث كافة 
األمللطللار  خمللاطللر  ملواجهة  االسللتللعللدادات 
والسيول وهذه االستعدادات مدرجة ضمن 
خطة مواجهة السيول واألمطار واليت يتم 
باحتماالت  حتذير  وصللول  عند  تطبيقها 
تتضمن  واليت  املنطقة  على  أمطار  هطول 
حتلللديلللدًا دقلليللقللًا ملللهللام كللافللة اجلللهللات 
فيما  التنسيق  وآليات  املعنية  احلكومية 

بينها ملواجهة هذه املخاطر.

نفطية  اكــتــشــافــات  عــن  اإلعـــالن  بعد   
حتديًا  ذلــك  ميثل  هل  تبوك  يف  جديدة 

لرجال الدفاع املدني باملنطقة؟
ومـــا هــي جــهــودكــم ملــتــابــعــة اشــرتاطــات 
السالمة يف املنشآت النفطية والصناعية؟

الدفاع املدني وهلل احلمد لديه إمكانيات 
حمتملة  خماطر  أي  ملواجهة  تؤهله  عالية 
الصناعية  أو  النفطية  باملنشآت  سلللواًء 
ومتطلبات  اشللرتاطللات  تطبيق  ومتابعة 
لديها  املنشآت  هللذه  أن  كما  السالمة 
تقوم  الصناعي  لألمن  متخصصة  إدارات 
العامة  السالمة  بتوفري  املتعلقة  باملهام 
املدني  والدفاع  احملتملة  املخاطر  وتاليف 

يف جاهزية تامة ملواجهة هذه التحديات.

 بعد تعيينكم مديرًا للدفاع املدني مبنطقة 
مل  وســيــواًل  أمــطــارًا  املنطقة  شهدت  تبوك 
الدفاع  حضور  وكان  سنوات  منذ  تشهدها 

لتعاون  تقييمكم  فيها مشرفًا،ما هو  املدني 
اجلهات احلكومية واملديرية العامة للدفاع 

املدني يف هذه احلادثة؟
مبظهر  املدني  الدفاع  ظهور  على  هلل  احلمد 
مشرف يف التعامل مع األمطار والسيول وهو 
والتجارب  التدريب  برامج  جنللاح  يؤكد  ما 
األمطار  مواجهة  خطة  تنفيذ  يف  الفرضية 
وكلللان الللتللعللاون فلليللمللا بللني اللللدفلللاع املللدنللي 
مثمرًا  العالقة  ذات  احلكومية  واجلللهللات 
كل  ملهام  الفوري  التطبيق  خالل  من  وبناًء 
جهة حسب الدور املناط بها من خالل اللجنة 
الرئيسية للدفاع املدني باملنطقة واليت تشرف 
اللجنة  أعضاء  مجيع  على  املهام  توزيع  على 
الواحد  الفريق  بللروح  يعمل  اجلميع  وكللان 
أمري  من سيدي مسو  مباشر  وتوجيه  مبتابعة 
املنطقة، مما كان له أطيب األثر يف ختفيف 
حجم اخلسائر النامجة عن األمطار والسيول.

 كــيــف تـــرون حــجــم آلــيــات وجتــهــيــزات 
تفي  وهل  تبوك؟  مبنطقة  املدني  الدفاع 

باحتياجات الفرق والوحدات امليدانية؟
لدينا وهلل احلمد جتهيزات وآليات تعد من 
أرقى اآلليات واملعدات يف العامل مع التوسع 
السكاني والعمراني باملنطقة وافتتاح فرق 
مجيع  يف  املدني  للدفاع  جديدة  ووحللدات 
دعم  طلب  مت  املنطقة،  وحمافظات  مللدن 
املنطقة بعدد من اآلليات واملعدات احلديثة 
باحتياجات  يفي  حللاللليللًا  مللوجللود  هللو  ومللا 
الفرق والوحدات امليدانية وال نعاني من أي 

نقص يف التجهيزات واملعدات.

  جوالت تفتيشية 
لتفقد اشتراطات 

السالمة في المنشآت 
التجارية بالمنطقة
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 تقنية املعلومات عنصر مهم وخيار البد 
منه لتطوير األداء؟

هل تراه متوفر لكم ملا حيقق أهدافكم؟
املعلومات اآلن ركنًا أساسيًا  أصبحت 
يف تسيري مجيع األعمال وهذه التقنيات 
املعلوماتية متوفرة وهلل احلمد يف مجيع 
حتديثها  ويتم  املللدنللي  الللدفللاع  إدارات 
بللصللفللة مللسللتللمللرة مللللواكلللبلللة الللعللصللر 
احلللديللث واالرتلللقلللاء مبللعللايللري اجللللودة 
وسللرعللة اإلجنللللاز سللللواًء يف األعللمللال 
ذلك  واألمثلة على  أوامليدانية،  اإلدارية 
كللثللرية بلللدءًا مللن نللظللام حتللديللد موقع 
وأنظمة  آليًا  املتصل لإبالغ عن حادث 
تللتللبللع املللركللبللات ونلللظلللام املللعلللللومللات 

اجلغرافية وأنظمة قياس األداء.

ـــتـــعـــاون   كـــيـــف جتـــــــدون مـــســـتـــوى ال
بلجنة  األعــضــاء  اجلــهــات  بــني  والتنسيق 

الدفاع املدني يف تبوك؟
أعضاء  بني  وإجيابي  كبري  تعاون  هناك 
اللجنة  وتللعللقللد  املللدنللي  واللللدفلللاع  اللجنة 
اجللتللمللاعللات مللنللتللظللمللة بللرئللاسللة سلليللدي 
صاحب السمو امللكي أمري منطقة تبوك 
أعضائها  مجيع  حبضور  دوري  بشكل 
األعضاء  بني  فيما  تنسيق كامل  وهناك 
من  مستمرة  ومتابعة  مباشر  بللإشللراف 
أحداث  أي  للتعامل مع  املنطقة  أمري  مسو 
سلفًا  معدة  متكاملة  خطة  وفللق  طارئة 
على ضوء دراسات رصد وحتليل املخاطر 
وحمافظات  مللدن  مجيع  يف  االفللرتاضلليللة 

منطقة تبوك.

 هـــل مثـــة إحــــصــــاءات حــــول احلـــــوادث 
األكثر شيوعًا يف تبوك؟

املنطقة  يف  شيوعًا  األكللثللر  احللللوادث 
وترجع  واملركبات  املنازل  حوادث  هي 
أسلللبلللاب حللللللوادث املللللنللللازل لللإهللمللال 
واألخطاء البشرية أما حوادث املركبات 
السرعة وخمالفة  فمن أكثر مسبباتها 

أنظمة املرور,

 ومــــاذا عــن جــهــود الــدفــاع املــدنــي يف 
مراقبة ومتابعة اشرتاطات السالمة يف 
السكنية  والــوحــدات  التجارية  املنشآت 

باملنطقة؟ والفندقية 
وما هي أبرز املخالفات اليت مت رصدها 

وآليات التعامل معها؟
اجلهود قائمة ومستمرة على مدار العام 
املنشآت من قبل مدراء  متابعة هذه  يف 
السالمة  ومفتشي  وضللبللاط  اإلدارات 
اشللللرتاطللللات  يف  قلللصلللور  أي  للللتلللاليف 
ومتطلبات السالمة وقد مت رصد بعض 
إىل  املخالفني  إحالة  وجللرى  املخالفات 
ولوائح  نظام  خمالفات  يف  النظر  جلنة 
جمدولة  خطط  وهناك  املدني  الدفاع 
على  مفاجئة  تفتيشية  جبللوالت  للقيام 
املللنللشللآت حللسللب درجللللة خللطللورتللهللا، 

وتللطللبلليللق اإلجللللللراءات الللنللظللاملليللة حبق 
إدارة  إىل  بها  والرفع  املخالفة  املنشآت 

املنطقة.

 ما هي أبرز مالمح اخلطة التدريبية 
للدفاع املدني يف منطقة تبوك؟

تبوك  مبنطقة  التدريب  مبركز  يعقد 
تدريبية  دورات  أخللرى  أمللاكللن  يف  أو 
مسبقًا  املللعللد  الللتللدريلليب  املللسللار  حسب 
وأفللراد  ضباط  اللللدورات  بهذه  ويلحق 
املنطقة تبعًا لالحتياج التدرييب وطبيعة 
مواجهتها  ومتطلبات  احملتملة  املخاطر 
اآلليات  مللن  اسللتللفللادة  أفضل  وحتقيق 
األعمال  مباشرة  يف  احلديثة  واملعدات 
ويعترب  مهم  التدرييب  واجلانب  امليدانية 
ملللن أولللويللاتللنللا حلليللث يللنللعللكللس ذلللك 
اجلهاز خصوصًا  منسوبي  على  اجيابيًا 
يف األعمال امليدانية وسيتم إن شاء اهلل 
افتتاح مركز تدريب الدفاع املدني يف 
تأهيل  على  وسيساعد  اجلديد  مبناه 
منسوبي املنطقة. وتنفيذ برامج ودورات 
تدريبية وتوعوية لفئات كبرية من أبناء 

تبوك.

  تنسيق كامل 
بين أعضاء لجنة الدفاع 
المدني في تبوك على 

مدار العام لمواجهة 
الطوارئ

حوار
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 ما هي أهم األخطار اليت مت رصدها من 
قبل إدارة حتليل املخاطر لديكم؟

تللضللم قللائللمللة املللخللاطللر الللليت مت رصللدهللا 
الزالزل واألمطار والسيول ولدينا استعداد 

كامل للتعامل السريع مع أي منها.

املــدنــي مبنطقة  لــلــدفــاع  دور  هــل مثــة   
تبوك يف جمال التوعية الوقائية؟

وما هي أبرز جهودكم يف هذا الشأن؟
بالدفاع  واإلعلللالم  العالقات  إدارة  تقوم 
جمال  يف  متميزة  جبهود  باملنطقة  املدني 
اجملتمع  شرائح  جلميع  الوقائية  التوعية 
ملللن خللللالل تلللوزيلللع نلللشلللرات وكللتلليللبللات 
وكللذلللك إلللقللاء حمللاضللرات يف املللدارس 
واجلللامللعللات والللكللللليللات وبلللث عللبللارات 
توعوية للمجتمع من خالل اإلعالم وإقامة 
ما هو مهم يف  معارض حتتوي على كل 
من  عدد  تثبيت  مت  كما  السالمة  جمال 
املدينة  شللوارع  يف  االلكرتونية  اللوحات 

تبث نصائح بتعليمات السالمة.

املدني  الدفاع  رجال  احتياجات  هي  ما   
يف تبوك يف الوقت الراهن؟

وهـــل مثــة نــقــص يف الــقــوى الــبــشــريــة أو 
اآللية يف بعض الوحدات؟

سيدي  رأسها  وعلى  الرشيدة  حكومتنا 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خللادم 
ولي  ومسو  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  بن 
عهده األمني األمري سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل ومبتابعة سيدي صاحب السمو 
ما  كللل  وفللرت  الداخلية  وزيللر  امللكي 
املدني  الدفاع  رجال  إليه  ويصبو  حيتاجه 
األخللرى  املناطق  أو  تبوك  مبنطقة  سللواًء 
منتلك  تللبللوك  منطقة  مللديللريللة  يف  وحنللن 
مللبللانللي حللديللثللة تللتللوفللر بللهللا سللبللل الللراحللة 
 %70 بنسبة  تغطيتها  مت  واملنطقة  لألفراد 
وقريبًا  احلديثة  احلكومية  املباني  من 
يسهم  مبا  التدريب  مركز  افتتاح  سيتم 
املللركللز  األفلللللراد ألن  مللسللتللوى  رفلللع  يف 
رجل  إليه  حيتاج  مللا  مجيع  على  حيتوي 
الللتللدريللب  متطلبات  مللن  املللدنللي  الللدفللاع 

والنظري. العملي 

 كلمة أو رسالة تودون توجيهها لرجال 
الدفاع املدني بتبوك؟

جهد  من  به  يقومون  ما  على  أشكرهم 

على  للللللحللفللاظ  اللللواجلللب  أداء  سللبلليللل  يف 
مللكللتللسللبللات اللللوطلللن وسلللالملللة أبللنللائلله 
واستشعار  تبوك  منطقة  يف  به  واملقيمني 
الغالي  ووطنهم  جمتمعهم  جتاه  املسؤولية 
وأحللثللهللم علللللى بلللذل امللللزيلللد ملللن اجلللهللد 
ال  كما  الللوطللن،  خلللريات  على  للحفاظ 
يللفللوتللين أن أشللكللرهللم علللللى مللا قللامللوا 
بلله خللالل فللرتة هللطللول األمللطللار وجللريللان 
جمهودات  من  تبوك  منطقة  على  السيول 
مللشللرفللة وقلللد كللسللبللوا ثللقللة مسلللو أمللري 
املنطقة  مواطين  مجيع  وكذلك  املنطقة 
ما  على  للمحافظة  جاهدين  يعملوا  وأن 
وصلوا إليه ويتم ذلك من خالل الرتكيز 
والتفاعل  االنتقال  وسرعة  التدريب  على 

اجليد مع احلوادث.

  خطة متكاملة 
للدفاع المدني لمواجهة 

مخاطر الزالزل والسيول 
في منطقة تبوك
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اللللقلللدم بنظام  وقلللد أقلليللمللت بللطللولللة كلللرة 
تللفللوق منتخبات  وبلللدا واضللحللًا  اجملللمللوعللات 
املدينة املنورة واملنطقة الشرقية والقصيم اليت 
جمموعاتها  يف  األوىل  املراكز  على  حصلت 
الدفاع  منتخب  مع  النهائية  للتصفية  وتأهلت 
املدني مبنطقة حائل الذي وصل للمرحلة قبل 
النهائية كأفضل فريق حاصل على املركز 
الضاحية  اخرتاق  مسابقات  ومتيزت  الثالث. 

يف البطولة الثامنة بشدة املنافسة واليت توجها 
املركز  على  بللاحلللصللول  الشرقية  منتخب 
األول ليؤكد تفوقه يف هذه املنافسات واليت 
سيطر عليها يف البطوالت السادسة والسابعة 

والثامنة على التوالي. 
وسلليللطللرت املللنللطللقللة الللشللرقلليللة علللللى معظم 
أقيمت  اللليت  السباحة  بللطللوالت  مسابقات 
مبدينة األمري سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 

يف احملال. ورغم حدة املنافسة مع فرق املدينة 
املنورة والرياض ومكة املكرمة ففي سباق 
25 مرت حرة حصلت منطقة املدينة املنورة على 
املركز األول عن طريق السباح مهند اجلهين 
سباحة  ببطولة  الشرقية  منتخب  فللاز  بينما 
الظهر ملسافة 25 مرتًا عن طريق السباح حممد 
السهيو، وكذلك على جائزة بطولة 25 مرتًا 
صدر عن طريق السباح أمحد احملجد. وفازت 

منتخب الدفاع المدني بالقصيم
يتوج بكأس البطولة الرياضية 

الثامنة في كرة القدم
شهدت البطولة الرياضية الثامنة لمديريات الدفاع المدني التي أقيمت منافساتها بمنطقة 
عسير تنافسًا كبيرًا بين منتخبات الدفاع المدني من جميع مناطق المملكة في كرة القدم 

والسباحة واختراق الضاحية. وفاز فريق الدفاع المدني بمنطقة القصيم بالمركز األول في بطولة 
كرة القدم بعد أن تغلب في المباراة النهائية على فريق الدفاع المدني بالمدينة المنورة.

صحة ورياضة
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فراشة  مرت   25 بسباق  املنورة  املدينة  منطقة 
اجلهين،  مهند  السباح  عليه  حصل  واللللذي 
ويف سباق 50 مرت حرة حصل السباح ممدوح 
الرامز من منتخب الشرقية على مركز األول 
منطقة  مللن  احملللمللادي  الللسللبللاح جمللدي  يليه 
مكة املكرمة على املركز الثاني ثم السباح 
مجال السعدي من منتخب حائل على املركز 

الثالث.
واقللتللنللصللت مللديللريللة الللدفللاع املللدنللي مبكة 
عن  ظهر  مللرت   50 مسابقة  بطولة  املكرمة 
منافسة  بعد  الزبيدي  حممد  السباح  طريق 
الشرقية  املنطقة  منتخب  سباح  مللع  كبرية 
نسيم البالوي الذي حصل على املركز الثاني 
وسباح منتخب الدفاع املدني بالقصيم حسام 
منطقة  وحصلت  ثالثًا.  حل  والللذي  الدوسري 
الشرقية على بطولة سباق 50 مرت صدر عن 
حل  بينما  شهاب  أبللو  هشام  السباح  طريق 
السباح سليم الريفي من منتخب املدينة املنورة 
من  الغنيدل  مشعل  يليه  الثالث  املركز  يف 

منتخب الدفاع املدني يف حائل.
ببطولة سباق  املكرمة  منطقة مكة  وفازت 
نللواف  املتسابق  طللريللق  عللن  فللراشللة  مللرت   50
يف  الشرقية  املنطقة  ممثل  حل  بينما  العتييب 
ثم  الثاني  اليوسف يف املركز  السباق أمحد 
يف  جللازان  منطقة  منتخب  من  عثمان  أمحللد 

فردي  مرت   100 سباق  ويف  الثالث.  املركز 
منتخب  من  الريفي  سليم  السباح  فاز  متنوع 
أبو  هشام  يليه  األول  باملركز  املنورة  املدينة 
شهاب من املنطقة الشرقية يف املركز الثاني 
املكرمة يف  مللن مكة  الللزبلليللدي  ثللم حممد 

املركز الثالث.
وحصلت املنطقة الشرقية على املركز األول 
منتخب  وجللاء  حر  تتابع  مرت   50×4 سباق  يف 
مكة املكرمة يف املركز الثاني ثم منتخب 
سباق  ويف  الثالث.  املركز  يف  املنورة  املدينة 
السباحة  منتخب  فاز  متنوع  تتابع  مرت   50×4
باملنطقة الشرقية باملركز األول يليه منتخب 
مكة املكرمة يف املركز الثاني ثم منتخب 

املدينة املنورة يف املركز الثالث.
وقام اللواء حممد بن عبداهلل القرني مساعد 
التخطيط  لشؤون  املدني  الدفاع  عللام  مدير 
وامللليللداللليللات  الللكللؤوس  بتسليم  والللتللدريللب 
للمنتخبات الفائزة يف احلفل اخلتامي للبطولة 
نيابة عن معالي مدير عام الدفاع املدني. وعرب 
التسليم  حفل  القرني يف كلمة خالل  اللواء 
الدفاع  لبطولة  الكبري  بالنجاح  سعادته  عن 
مدى  جسد  والللذي  الثامنة  الرياضية  املدني 
مهامهم،  ألداء  املدني  الدفاع  رجال  جاهزية 
عام  مدير  ملعالي  وامتنانه  معربًا عن شكره 
وتشجيعه  للبطولة  لدعمه  املللدنللي  الللدفللاع 

للرياضيني من منسوبي الدفاع املدني.

بعد فوزه بكأس املديريات.. 

األمير فيصل بن بندر يستقبل فريق الدفاع 
المدني بالقصيم بمقر اإلمارة

استقبل األمري فيصل بن بندر أمري 
اإلملللارة،  مبقر  القصيم  منطقة 
فريق كرة القدم مبديرية الدفاع 
املللدنللي بللاملللنللطللقللة احلللائللز على 
البطولة الثامنة لكرة القدم على 
املدني  الدفاع  مديريات  مستوى 

باململكة.
وهللنللأ مسلللوه خلللالل االسللتللقللبللال 
أعلللضلللاء فللريللق اللللدفلللاع املللدنللي 
هذا  على  القدم  لكرة  باملنطقة 
البطولة،  هللذه  وحتقيق  الللفللوز 
أملللور صعبة  هللنللاك  ليس  وقلللال: 
حتد من اإلصللرار والعزمية اليت 
اإلنللسللان،  حتقيقها  يف  يللرغللب 

بالشكل  الللنللظللريللة  هلللذه  وتطبيق 
السليم سيؤتي مثاره بإذن اهلل. 

وأشاد مسوه برجاالت الدفاع املدني 
دائمًا  أبطاٌل  بأنهم  وصفهم  الذين 

ليس يف هذا اجملللال فحسب بل يف 
مبهام  تتعلق  اللليت  كلها  اجمللللاالت 
الللدفللاع املللدنللي، مللؤكللدًا مسللوه أن 
ما يقدمونه من أعمال ختدم الوطن 

على  بأنهم  هلم  تشهد  واملللواطللن 
أعلى مستوى من التميز، حمفزًا 
على  احملافظة  على  إياهم  مسوه 
هلللذه امللللزايلللا خلللدمللة الللوطللن، 
مللتللمللنلليللًا هللللم مللسللتللقللبللاًل أكللثللر 
إشلللراقلللًا وتللفللوقللًا للللللوصللول إىل 
املستوى الذي ينشده اجلميع من 

الدفاع املدني ورجاله. 
املدني  الللدفللاع  مدير  مثن  كما 
مبنطقة القصيم العميد الدكتور 
من  العتييب  اهلل  عطا  بللن  علي 
جانبه استقبال مسو أمري املنطقة 
شاكرًا  هلم،  وتشجيعه  للفريق 

مسوه على توجيهاته السديدة. 
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أمير القصيم يكرم اللواء الفايدي
كللللرم صلللاحلللب الللسللمللو 
فيصل  األملللللري  امللللللكللي 
عبدالعزيز  بللن  بللنللدر  بللن 
القصيم،  منطقة  أملللري 
السمو  صللاحللب  حبللضللور 
الدكتور  األمللري  امللكي 
فلليللصللل بللللن مللشللعللل بللن 
سعود بن عبدالعزيز نائب 

مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير  املنطقة،  أمري 
فللرحللان  بللن  فهيد  اللللللواء  سللابللقللًا  القصيم 

الللفللايللدي، وذللللك يف مللركللز امللللللك خالد 
احلضاري مبدينة بريدة.

زواج نجل اللواء المحمدي

نوط االبتكار للعقيد الدكتور طالل العتيبي

املدني  الدفاع  عام  مدير  مساعد  احتفل 
عيد  بللن  حللسللن  اللللللواء  الفنية  للللللشللؤون 
حممد  الدكتور  جنله  بلللزواج  احملللمللدي 
حممد  بللن  هشام  االسللتللاذ  كرمية  على 
نادي ضباط قوى  بقاعة  الغامني، وذلك 

األمن يف مدينة الرياض. 
امللكي  السمو  صللاحللب  احلللفللل  حضر 
األمري سعود بن عبدالرمحن بن ناصر آل 
سعود، ومدير عام الدفاع املدني الفريق 
سللعللد بللن عللبللداهلل الللتللوجيللري، ونللائللب 

سليمان  اللواء  املدني  الدفاع  عام  مدير 
بن  فيصل  والشيخ  العمرو،  عبداهلل  بن 
الللسلليللف، وعلللدد مللن منسوبي  مللسللاعللد 
وأفللراد  ضباط  العسكرية  القطاعات 
ومللوظللفللني إضللافللة إىل علللدد مللن األهللل 

واألصدقاء. 
البالغة  سعادته  عن  العريس  والللد  وعللرب 
شكره  مقدًما  جنله  زواج  حفل  إلمتللام 
وتقديره لكل من شاركهم هذه املناسبة 

السعيدة.

صدرت موافقة صاحب السمو امللكي 
الداخلية  األمري حممد بن نايف  وزير 
على منح العقيد دكتور  طالل العتييب 
الدفاع  مبديرية  السالمة  إدارة  مدير 
املدني باملنطقة الشرقية نوط االبتكار 
الدكتوراه  أطروحة  ابتكاره يف  لقاء 
لعمليات  السالمة  إلجلللراءات  منوذجًا 
الصيانة يف املنشآت البرتوكيماوية يف 

اململكة، وقام اللواء عبداهلل اخلشمان مدير 
الدفاع املدني باملنطقة الشرقية بتقليد العقيد 
استقباله  خللالل  االبللتللكللار  نللوط  د.الللعللتلليلليب 
عن  العتييب  د.  العقيد  عرب  مكتبه،وقد  يف 
اعتزازه بهذا التكريم ورفع شكره وتقديره 
إىل مقام وزير الداخلية وإىل معالي مدير عام 
ذلك  يكون  أن  اهلل  من  راجيًا  املدني  الدفاع 

دافعًا للمزيد من العطاء خلدمة الوطن.

مجتمع

الفريق التويجري 
يرقي 999 فردًا

صللدر قلللرار معالي مللديللر عللام الللدفللاع 
امللللدنلللي  الللفللريللق/ سللعللد بلللن عللبللداهلل 
تسعمائة   )999( بللرتقلليللة  الللتللوجيللري 
الرتب  مجيع  يف  فللردًا  وتسعني  وتسعة 

والتخصصات. 
مت  قللد  بأنه  التوجيري  الفريق/  وأبلللان 
هذا العام ترقية )2617( ألفان وستمائة 
هناك  أن  إىل  فردًا مشريًا  وسبعة عشر 

ترقيات أخرى خالل الفرتة القادمة. 
وشللكللر الللفللريللق/ الللتللوجيللري صاحب 
السمو امللكي وزير الداخلية على دعم 
فيما   , املدني  الدفاع  منسوبي  ومللؤازرة 
هنأ املرتقني ومتنى هلم التوفيق والسداد 
وأن تكون الرتب حافزًا هلم لبذل املزيد 

من اجلهد والعطاء. 
املللرتقللون يف كلمة  أعلللرب  جانبهم  مللن 
عوض  بن  شعوان  أول/  الرقيب  ألقاها 
وتقديرهم  عظيم شكرهم  عن  العتييب 
الداخلية  وزير  امللكي  السمو  لصاحب 
علللللى هللللذه الللثللقللة وعلللللللى ملللا جيللدونلله 
وزمالؤهم من دعم وتشجيع ومتابعة مسوه 
إجيابيًا  انعكس  مما  شؤونهم  لكافة 
عاتقهم  على  امللقاة  لألمانة  أدائهم  على 
أال وهي احملافظة على أمن وسالمة هذا 

الوطن وكل من يعيش على ثراه. 
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إن ملللا حيللصللل ملللن آفلللللات ومللصللائللب 
العليم  العزيز  بتقدير  فكله  وحللوادث 
قال سبحانه: )ما أصاب من مصيبة يف 
إال يف كتاب  أنفسكم  وال يف  األرض 
اهلل  على  ذلللك  إن  نللربأهللا  أن  قبل  مللن 
يسري( احلديد 22، وقال: )ما أصاب من 

مصيبة إال بإذن اهلل...( التغابن 11.
وذلك هو يف اجلملة ثالثة أنواع:

فيه،  سببًا  اإلنللسللان  كللان  مللا  األول: 
احلريق  كإحداث  مقصودة،  بطريقة 
يف ممتلكات الغري، أو هدم منزله، أو 

وضع أذى يف طريقه.
فيه  اإلنللسللان سببًا  مللا كللان  الــثــانــي: 
حيصل  حبيث  مقصودة،  غري  بطريقه 
املسلم  قتل  مثل:  جهل  أو  خطأ  نتيجة 
أو املعاهد خطأ، وإحداث شيء يف غري 
ملكه يظنه مواتًا كهدم بئر، أو غرس 

شجر أو قطعه.
الزالزل  من  السماوية،  النوازل  الثالث: 

والفيضانات والرياح واجلفاف وحنوها.

الــتــعــامــل مـــع احلــــــوادث والــــكــــوارث يف 
الشريعة اإلسالمية:

وفقًا للتفصيل السابق فإنه:

أواًل: ما كان مبحض األقدار 
مما ليس يف مقدور اإلنسان فإن املسلم 
وال  التسخط،  وعللدم  الصرب  للله  يشرع 
جيوز لعن الزمان أو الطبيعة أو حنوهما، 
كما ال جيوز أن يندب حظه أو يتشاءم 
مللن احلللليلللاة. وقلللد جللللاءت الللتللوجلليللهللات 
بشيء  )ولنبلونكم  بللهللذا:  اإلسللالملليللة 

األموال  من  ونقٍص  واجلللوع  من اخلوف 
الصابرين  وبللشللر  والللثللمللرات  واألنللفللس 
*155* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا هلل وإنا إ ليه راجعون *156* أولئك 
وأولئك  ورمحة  ربهم  من  عليهم صلوات 
هم املهتدون*157*( البقرة. وقال عليه 
املؤمن،  ألمر  »عجبًا  والسالم:  الصالة 
إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد 
شكر  سللراء  إصابته  إن  للمؤمن،  إال 
فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب 
فكان خريًا له«. وقال: »ال تسبوا الدهر 
تسبوا  ))ال  وقللال:  الدهر«.  هو  اهلل  فإن 
الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: 
الريح  هللذه  خري  من  نسألك  إنللا  »اللهم 
ونعوذ  به  أمللرت  ما  وخري  فيها  ما  وخري 
بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 

ما أمرت به«.
ويقول الشاعر احلكيم:

ال جتزعن إذا نابتك نائبةٌ .... واصرب ففي 
الصرب عند الضيق متسُع 

اإلنللسللان نفسه  ذللللك األصلللل أن  علللللى 
يشرع  بللل  فيها،  يتهاون  أن  للمصائب 
بللقللدر اإلملللكلللان وأن  يللقللاومللهللا  للله أن 
من  وهو  منها  تقيه  اليت  األسباب  يفعل 
ولذا  القدر.  إىل  القدر  من  الفرار  بللاب 
تتمنوا  ))ال  والسالم:  الصالة  عليه  قال 
فإذا  العافية،  واسألوا اهلل  العدو،  لقاء 

لقيتموهم فاصربوا((.
وقد تضمن هذا احلديث على اختصاره 

ثالثة توجيهات جليلة:
أو  املصيبة  وقوع  اإلنسان  يتمنى  أال   -1

الكارثة كمحاربة العدو مثاًل.
2- أن يسأل اهلل دائمًا العافية والسالمة 

من كل آفة ومشكلة.
إذا وقعت  3- أن يصرب وحيتسب األجر 

احلادثة.
ومن سؤال اهلل للعافية أن يأخذ بكافة 
وقوع  من  الواقية  املشروعة  االحتياطات 
األمللراض  ضد  التلقيح  مثل:  املصائب. 
النار  عن  الوقود  مللواد  وإبعاد  اخلطرية 
تكون يف  اللليت  واحلفر  اآلبللار  وتسوير 
الطريق وتصريف السيول ومياه اجملاري 
واهللتللزازهللا  األرض  حللركللات  ورصلللد 

ومتابعة الرياح واألحوال اجلوية.

ثــانــيــًا: مــا حيصل مــن اإلنــســان بطريق 
اخلطأ أو اجلهل

فيها  يتحمل  الللليت  األمللللور  مللن  وهللللذا 
وإذا  املللسللؤوللليللة،  مللن  قسطًا  اإلنللسللان 
كللللان قلللد ُعلللفلللي هلللللذه األملللللة اخلللطللأ 
كما  عليه  استكرهوا  ومللا  والنسيان 
جاء يف احلديث، فإن ذلك إمنا يكون 
اخلاصة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  حقوق  يف 
حبيث يرتفع اإلثم، أما حقوق العباد فال 
تسقط باخلطأ أو النسيان أو اجلهل، بل 
إنه يتحملها املتسبب فيها أو أولياؤه إذا 

كان صبيًا أو جمنونًا.
ويدخل يف صور كثرية مثل:

الناجتة  السيارات  حللوادث  من  - كثري 
عن غفلة أو نوم أو انفجار اإلطارات أو 

خروج شيء مفاجئ أمام السيارة.
املللنللزل كغرق  - كللثللري مللن حللللوادث 
األطفال يف مياه احلمامات أو تعرضهم 
حلرائق أو شرب مواد كيميائية ضارة.

نظرة اإلسالم إلى الكوارث

د. عبداهلل بن إبراهيم الطريقي
رئيس قسم  السياسة الشرعية

باملعهد العالي للقضاء
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برعونة مستفزة واستخفاف غري مربر من قبل أولئك الذين ال يرعون حرية التعبري وال حيرتمون قاعدة املواطنة يف هذا 
البلد الطيب بأهله.. يف غوغائية ويف تشف وظلم للحقيقة ووأد للجهد النبيل الذي تسفهه شرحية كبرية ألبناء هذا 
الوطن.. محلوا على أكتافهم شرف الدفاع عن الوطن مستخدمني يف ذلك ترسانة القوة التقنية والذهنية والبدنية 
يف سبيل مواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية.. يف بلد اتسعت دائرته ليكرب شيئًا فشيئًا.. ولعل من اإلسراف يف 
اخلطأ أن نتجاهل ونغمط حق هؤالء )رجال الدفاع املدني( والطفرة الكبرية اليت نشهدها اليوم.. وال ميكن معرفة 
مدى هذا التقدم الكبري إال يف سياق املقارنة األمينة مع استقراء التاريخ يوم أن كانت املطايف )أي اليت تطفئ 
احلرائق( يف عهد مؤسسها يرمحه اهلل الصواف.. ثم جاء عراب الدفاع املدني وأبوه الروحي الفريق هاشم عبدالرمحن 
فنهض به حيث أصبح الدفاع املدني احلائط والسد املنيع الذي يواجه الطوارئ العاجلة ليقف الليل والنهار شاكيا 
السالح.. سالح الطاقة املتقدة واملتجددة اآلخذة بأحدث أساليب ما طرأ على وسائل الدفاع املدني برًا وجوًا وحبرًا.. 
وجاء الفريق سعد التوجيري ليؤصل ملرحلة من سبقه وليؤسس دروعًا واقية من خالل اإلعداد اجليد والراقى واألخذ 
باألسباب.. متمثاًل ذلك يف الطاقة البشرية اليت عمل ورفاقه على تأهيلها على أرقى وأحدث النظريات يف جمال الدفاع 

املدنى.. مربهنًا من خالل املواقف على كفاءة عالية يف التصدى إلنقاذ األرواح البشرية وإنقاذ املمتلكات.
هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان:

فقد وقفت بنفسي على بانوراما من األعمال املشرفة.. ومن خالل الرصد املوثق لكثري من احلوادث الكبرية اليت 
أبلى فيها الدفاع املدني بالًء حسنًا وجنح يف براعة واقتدار يف صيانة أرواح الكثري الكثري من أبناء هذا الوطن.. إن 
هذا اجلهد الكبري العريض الذي يغطي خارطة هذا البلد الكبري عمل مشهود ال يغالط فيه وال يزايد عليه إال أمحق 
أراد أن يغطي الشمس بغربال األفتئات واغتيال الواقع.. يف غياب الضمري احلي الواعي الذي محله بالتالي على أن 
يغيب معامل احلقيقة ويطمسها ويئد بذلك جهودًا مشرقة بذل فيها الرجال أرواحهم أمام تيارات جارفة من السيول 
ومن احلرائق الكبرية الصناعية ويف تسريبات الغاز كل ذلك من أجل توفري األمن املدني وتقليص اخلسائر البشرية 

واملادية.. وهو شرف يطوق هامات هؤالء الرجال البواسل ويشهد هلم التاريخ.
وظلم ذوي القربى أشد مرارة:

تأملت كثريا لتلك احلالة من اإلحباط واألمل الشديد الذي جسده معالي الفريق سعد التوجيرى مدير عام الدفاع 
املدني باسطًا حقيقة ما يلوب يف قلوب وأذهان كل القطاع الذي يرتأسه من تلك املمارسات الالمسؤولة واليت جتدف 

ضد املصلحة العامة مهدرة الطاقات اخلالقة واملبدعة هلؤالء.
احلقيقة أننا نستنكر تلك األعمال العبثية لبعض صبية الصحافة من أولئك الذين ميارسون الكتابة على احليطان 
وخيتلقون حقائق ال وجود هلا على األرض.. وواقعا ينشئونه من بنات أفكارهم بعيدًا عن أمانة املهنة وشرف القلم.. 
كل ذلك بأسلوب تأبط شرًا وهم جالسون يف مكاتبهم املكيفة يتمتعون بالنسمات الطرية يتجاوزون على رجال 
هم يف واقع األمر مواطنون ويصادرون حقهم الذي بذلوا فيه اجلهد والعرق واقتحام املخاطر.. لعل املنصف جيد أن 
يف هذا ظلما وإجحافًا وتعديًا على حقوق هذا القطاع الكبري.. قد تكون هناك أخطاء ولكنها قياسًا إىل كثافة 

النجاحات تعترب هامشًا بسيطًا.
حادثة الشرقية:

يضيق اجملال أمام محلة االفرتاءات اليت رصدتها أجهزة الدفاع املدني ولكين أسوق هنا على سبيل املثال حادثة 
حريق حفل زفاف الشرقية.. حيث تبلغت عمليات الدفاع املدني بنشوب حريق يف حوش به زواج وبعد وصول فرق 
الدفاع خالل 5 دقائق وجدت أن احلوش له خمرج واحد حيث نشب احلريق يف أحد حموالت الكهرباء ذات الضغط 
العالي وسقوط كيبل كهرباء بسبب طلق ناري طائش حبسب رواية أخي العريس الذي أشاد جبهود رجال الدفاع 
املدني وأنهم قد تواجدوا يف مكان احلريق خالل أقل من عشر دقائق وأنهم قطعوا الكيبل الذي تسبب يف وفاة 25 

قبل وصوهلم بسبب الصعق الكهربائي.
ولعل هذه السطور تأتى تثمينا وإنصافا للجهد الكبري لكل أفراد هذا القطاع اهلام.. وحسيب اهلل ونعم الوكيل.

علي محمد الرابغي

كاتب وحملل سياسي

رؤية الدفاع المدني 
يطفئ النار.. 
وهناك من 
يشعلها!
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