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الدفاع المدني
في الحج

الرمحن  تارخيها مسؤوليتها يف خدمة ضيوف  املباركة عرب  بالدنا  وعت 
حجاج بيت اهلل احلرام، وتيسري أدائهم مناسك هذه الفريضة العزيزة على 

قلب كل مسلم.
آل  عبدالعزيز  املؤسس  امللك  عهد  منذ  الرشيدة  السعودية  القيادة  وسعت 
سعود – طيب اهلل ثراه – جاهدة لتأمني سالمة احلجاج يف مجيع أعمال 
يسر  مناسكهم يف  أداء  على  املشروعات إلعانة احلجاج  وأقامت  احلج، 
وأمن، ويف هذا العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وولي عهده األمني تبنت الدولة - رعاها اهلل – تنفيذ مشروعات 
عمالقة لراحة ضيوف الرمحن، بدءًا من منشأة اجلمرات وتوسعة عرفات، 
العام،  تشغيله يف حج هذا  يبدأ  الذي  املشاعر  إىل مشروع قطار  وص��واًل 
وغريها من املشروعات اليت تكلفت مبالغ طائلة قدمتها حكومة اململكة 
عن طيب خاطر، لتمكني ماليني املسلمني من أداء الركن اخلامس من 

أركان اإلسالم.
وأقرت القيادة الرشيدة من اخلطط والتدابري ما يضمن مبشيئة اهلل جناح 
أعمال احلج، بإشراف مباشر من لدن صاحب السمو امللكي األمري نايف 
رئيس  الداخلية  وزير  ال��وزراء  لرئيس جملس  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن 
ملواجهة  املدني  الدفاع  تدابري  ومن هذه اخلطط خطة  العليا،  احلج  جلنة 
الطوارئ يف موسم احلج، ووفرت الدولة – رعاها اهلل – كل ما يلزم من 
احلجيج  سالمة  محاية  يف  مهامهم  ألداء  املدني  الدفاع  لقوات  إمكانات 
واألجهزة احلكومية  ال��وزارات  بالتنسيق مع كافة  املخاطر،  من كافة 
باعتماد  الذي شرفنا  الثاني  النائب  من مسو  متواصلة  ومبتابعة  األخرى، 
نائبه  العام، ومسو  خطة تدابري الدفاع املدني ملواجهة طوارئ باحلج هلذا 

ومسو مساعده للشؤون األمنية.
خدمة  الرشيدة جلهودها يف  للقيادة  الشكر  آيات  أمسى  نرفع  إذ  وحنن 
ضيوف الرمحن، ندعو اهلل العلي القدير أن يوفقنا يف أداء واجبنا خالل 
موسم احلج على الوجه األكمل، وأن يستشعر كل رجل من رجال الدفاع 
املدني املسؤولية امللقاة على عاتقه، ويبذل كل ما يف وسعه من جهد ألداء 
مهامه، واستحقاق شرف إعانة حجاج بيت اهلل احلرام على أداء مناسك 
اليت  الكبرية  واإلمكانات  املتطورة  التجهيزات  من  واالستفادة  احل��ج، 

وفرتها الدولة ألداء هذه املهمة اجلليلة.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
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من أجل رسالة إعالمية مؤثرة

ال���دف���اع املدني  ك���ل ع���ام حي��ش��د 
سالمة  لتأمني  وق��وات��ه  إمكاناته 
موسم  خ�����الل  ال����رمح����ن  ض���ي���وف 
اجلهود  منظومة  إط���ار  يف  احل���ج، 
ت��ق��دم��ه��ا حكومة  ال���يت  ال��ض��خ��م��ة 
ملاليني  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
املسلمني، الذين يفدون إىل اململكة 
ألداء  ومغاربها  األرض  مشارق  من 
وهذا  ال��غ��ال��ي��ة،  ال��ف��ري��ض��ة  ه����ذه 
املدني  ال��دف��اع  ق��وات  تواصل  العام 
إسهاماتها املميزة يف اختاذ كل ما 
لتحقيق  وإج���راءات  تدابري  من  يلزم 
األم���ن وال��س��الم��ة حل��ج��اج بيت اهلل 
احل��رام، من خالل خطة متكاملة 
توافرت لتنفيذها كافة اإلمكانات 
امل��ادي��ة وال��ف��ن��ي��ة، وق��ب��ل ذل��ك رغبة 
صادقة لرجال الدفاع املدني ضباطًا 
وأفرادًا وموظفني لبذل أقصى جهد 
األرواح  محاية  يف  مهامهم  أداء  يف 
املقدسة،  املشاعر  يف  واملمتلكات 
ونيل شرف خدمة ضيوف الرمحن.. 
العدد ترصد جملة »998«  ويف هذا 
مالمح من استعدادات الدفاع املدني 
حلماية أمن وسالمة حجاج بيت اهلل 
احلرام، ومتكينهم من أداء مناسك 
أي أخطار ميكن  ومواجهة  احلج، 
أن حتدث أثناء هذا التجمع اإلمياني 

الذي ال يوجد له مثيل يف العامل.
جهود  من  جوانب  كذلك  ونعرض 
يف  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة 
ت��ع��زي��ز اإلج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة يف 
يوفق  أن  آملني  املقدسة،  املشاعر 
اجلهود،  ه��ذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ليتواصل األداء املتميز لقوات الدفاع 
احلج  أعمال  يف  املشاركة  املدني 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، واليت  ط���وال 
لإلفادة  ال�����دول  م���ن  س��ع��ت ك��ث��ري 
الكبرية،  احل��ش��ود  إدارة  يف  منه 
اهلل  يتقبل  ب��أن  ال��دع��اء  م��ع خالص 
وأن  بيت اهلل احل���رام،  م��ن ح��ج��اج 
يردهم إىل أهليهم وأوطانهم ساملني 
غامنني، وأن جيزي اململكة العربية 
السعودية قيادة وشعبًا خري اجلزاء، 
ملا تبذله من جهد خملص يف خدمة 

ضيوف الرمحن.

جتلت قدرات الدفاع املدني السعودي خالل عام 1431ه�، من 
خالل متيز أدائه يف التعامل مع عدد من احلوادث واملواقف 
الصعبة، بدءًا من فاجعة سيول جدة، مرورًا بأعمال اإلنقاذ 
واإلخالء جراء العمليات العسكرية ضد املتسللني يف القرى 

احلدودية اجلنوبية، وسيول الرياض، وصواًل إىل بطوالت فريق 
اإلنقاذ السعودي يف باكستان.

أول بأول

نشرة. دورية. فصلية
العدد الرابع - ذو احلجة
1431هـ / نوفمرب 2010م
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الدفاع  عام  مدير  معالي  ذلك  أوض��ح 
ب���ن عبداهلل  ال��ف��ري��ق س��ع��د  امل���دن���ي 
التوجيري، معربًا عن تقديره وامتنانه 
إطار  يف  الثاني  النائب  مس��و  جلهود 
خ���ادم احلرمني  ع��ط��اءات ح��ك��وم��ة 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
مناسك  لتيسري  األم���ني  ع��ه��ده  وول���ي 
ومتابعته  امل��س��ل��م��ني،  مل��الي��ني  احل���ج 
الدقيقة لكل ما من شأنه حتقيق أمن 

وسالمة حجاج بيت اهلل احلرام.
أن  ال��ت��وجي��ري إىل  ال��ف��ري��ق  وأش�����ار 
اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي حلج 
ه��ذا ال��ع��ام ت��ه��دف إىل اخت���اذ كافة 
امل��ن��اس��ب��ة حل��م��اي��ة احلجاج  ال��ت��داب��ري 
من  هلم  السالمة  وتوفري  واملواطنني، 
والكوارث  احل���وادث  أخطار  كافة 
ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة، 
وذلك باتباع أفضل السبل بالتنسيق مع 
التدابري  بتنفيذ  املعنية  كافة اجلهات 

ملواجهة ما قد حيدث من طوارئ بكل 
كفاءة واقتدار.

ول��ف��ت م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي إىل 
 »12« م��ن  أكثر  تتضمن  اخلطة  أن 
افرتاضًا لألخطار احملتملة يف احلج مت 
الرصد  أعمال  خالل  من  استشرافها 
وحتليل املخاطر ودراسات وافية لألداء 
وما  املاضي  العام  احلج  موسم  خالل 
ب��ع��ده، إض��اف��ة إىل أي ح��االت أخرى 
املدني  ال��دف��اع  تدابري  تطبيق  تتطلب 
ملواجهة  االستعداد  يف  تتلخص  وال��يت 
اإلجراءات  واخت��اذ  احملتملة  املخاطر 
كافة  وتهيئة  منها  للوقاية  ال��الزم��ة 
الضرورية  واملستلزمات  اإلمكانات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتنسيق 
وغري احلكومية املشاركة ملواجهة ما 
قد ينجم عنها من أضرار، من خالل 
أكثر من 460 مركزًا للدفاع املدني 
املقدسة  واملشاعر  املكرمة  يف مكة 

بكافة  امل���ن���ورة، جم��ه��زة  وامل��دي��ن��ة 
واإلسعاف  والسالمة  اإلنقاذ  معدات 
إىل  إضافة  املائي،  واإلنقاذ  واإلطفاء 
مع  التعامل  يف  املتخصصة  الوحدات 
اخلاصة  املهام  وق��وات  اخلطرة  امل��واد 

وطريان الدفاع املدني.
وع����ن أب����رز املخاط����ر احملتمل����ة أكد 
الفري����ق التوجي����ري أن قائم����ة املخاطر 
االفرتاضية تش����مل األخط����ار الطبيعية 
مثل األمطار والس����يول وال����يت يتزامن 
مومسه����ا م����ع أعمال احل����ج، وحوادث 
االنهيارات الصخري����ة يف املناطق ذات 
الطبيع����ة اجلبلية، إضافة إىل املخاطر 
الس����لوكيات  بع����ض  ع����ن  النامج����ة 
اخلاطئ����ة مث����ل احلرائ����ق الناجت����ة عن 
املس����ال،  الغ����از  مواق����د  اس����تعمال 
وحوادث االفرتاش والزحام والتدافع، 
وح����وادث األنفاق، كما تضم القائمة 
خماطر التلوث والتس����رب اإلش����عاعي 
والكيميائ����ي، وكل ما قد يطرأ من 
حوادث، وامتالك القدرة على التعامل 
معها من خالل منظومة من اإلجراءات 
الوقائي����ة، ع����رب ع����دد م����ن اخلط����ط 
التفصيلي����ة امللحق����ة باخلط����ة العام����ة 

للدفاع املدني باحلج.
وأض�������اف ال���ف���ري���ق ال���ت���وجي���ري أن 
تقدمها  ال���يت  اجل��ب��ارة  اإلم��ك��ان��ات 
الرمحن  ل��ض��ي��وف  س��ن��وي��ًا  اململكة 
إدارة  م��ن  جعلت  احل��ج  موسم  خ��الل 
م���ن احلجاج  ال��ك��ب��ري  ال���ع���دد  ه���ذا 
به  حيتذى  منوذجًا  سالمتهم  وتأمني 

النائب الثاني يعتمد خطة 
تفترض 12 احتمااًل خطرًا في  الحج

اعتمد صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس 
لجنة الحج العليا الخطة العامة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حاالت الطوارئ خالل موسم الحج لعام 1431هـ.
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والسيما  ال��ع��امل،  دول  من  كثري  يف 
التعليمية  امل��س��ت��وي��ات  تباين  ظ��ل  يف 
واللغات  البيئات  واختالف  والثقافية 
ب��ي��ت اهلل  ح��ج��اج  إل��ي��ه��ا  ينتمي  ال���يت 
احل�����رام، م���ؤك���دًا اس��ت��ف��ادة قوات 
أعمال  يف  املشاركة  املدني  ال��دف��اع 
احلج من دعم القيادة الرشيدة جلهاز 
تأمني  من  ومتكينه  املدني،  الدفاع 
مهامه  ألداء  واملعدات  اآلليات  أحدث 

يف محاية األرواح واملمتلكات.
ودل���ل ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري ع��ل��ى ذلك 
ب��ع��دد م��ن اآلل��ي��ات ال���يت ت��ش��ارك يف 
باحلج،  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خطة  تنفيذ 
واليت تشمل رافعات عمالقة وسالمل 
العالية،  األبراج  يف  احلوادث  ملباشرة 
وطائرات أسطول طريان الدفاع املدني 
على  الطائرات  أح��دث  من  تعد  ال��يت 
جتهيزاتها  خ��الل  من  العامل  مستوى 
ال��ك��ام��ريات احلرارية  م��ن  امل��ت��ط��ورة 
وأنظمة الرؤية الليلية ومتابعة األحوال 
أداء  م��ن  متكنها  وال���يت  امل��ن��اخ��ي��ة، 
إضافة  الساعة،  م��دار  على  مهامها 
حركة  ملتابعة  حديثة  كامريات  إىل 
املقدسة  العاصمة  يف  احلجيج  س��ري 

واملشاعر.
سعادته  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وأب����دى 
باستفادة قوات الدفاع املدني يف احلج 
واملعلومات  االت��ص��االت  تقنيات  م��ن 
املتطورة ألداء مهامها من خالل عدد 
املعلومات  نظام  أهمها  األنظمة،  من 
من  يضاعف  ال���ذي   GiS اجل��غ��رايف 
يف  العمليات  ومراكز  غرف  ق��درات 
حتديد مواقع احلوادث وأفضل طرق 
الوصول إليها يف أسرع وقت، وتوجيه 
ال��وح��دات وال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة، كما 
جتمعات  أم��اك��ن  حت��دي��د  يف  يفيد 
األم��ط��ار واجت��اه��ات ج��ري��ان السيول 
وإعداد خرائط دقيقة لتحليل املخاطر 
واملناطق املعرضة هلا، والسيما أن هذا 
النظام يتوافق مع العديد من األنظمة 
الدفاع  يف  امل��س��ت��خ��دم��ة  وال����ربام����ج 
املركبات  تتبع  ن��ظ��ام  مثل  امل��دن��ي، 
لإلبالغ  املتصل  موقع  حتديد  ونظام 
النظام  إىل  إض��اف��ة  احل����وادث،  ع��ن 
ال���ربي���دي »واص�����ل« ال����ذي ي��زي��د من 
فاعلية قوات الدفاع املدني يف حتديد 
مواقع املنشآت واالستدالل على مواقع 

احلوادث فور اإلبالغ عنها.
إن خطة  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وق����ال 
تستوعب كافة  املدني  الدفاع  تدابري 
اجلغرافية  وامل��س��ت��ج��دات  امل��ت��غ��ريات 
املشاعر  يف  واإلن��ش��ائ��ي��ة  وامل��ن��اخ��ي��ة 
املقدسة، ويف مقدمتها مشروع قطار 
املشاعر الذي يبدأ تشغيله يف حج هذا 
سوف  اليت  اجلمرات  ومنشأة  العام، 
طاقاتها  ب��ك��ام��ل  احل��ج��اج  تستقبل 
نشر  مت  حيث  اخلمسة،  طوابقها  يف 
م��راك��ز وف���رق ال��دف��اع امل��دن��ي على 
توقفه  القطار، وحمطات  مسار  طول 
وتغطية  وع��رف��ات،  ومزدلفة  منى  يف 
بفرق  اجلمرات  منشأة  طوابق  كافة 
الدفاع املدني ووحداته امليدانية الثابتة 

واملتنقلة. 
ومّثن الفريق التوجيري جهود صاحب 
السمو امللكي أمري منطقة مكة رئيس 
جلنة احلج املركزية ومتابعة صاحب 
الداخلية  وزي��ر  نائب  امللكي  السمو 
وصاحب السمو امللكي مساعد وزير 
استعدادات  األمنية  للشؤون  الداخلية 
بيت  حجاج  خدمة  يف  املدني  ال��دف��اع 
اهلل احلرام، وتوفري كل ما يلزم من 
أداء مناسكهم يف  لتيسري  إمكانات 
مؤكدًا  واألم��ن،  الطمأنينة  من  جو 
مشرقًا  ملمحًا  متثل  اجلهود  هذه  أن 
املباركة  بالدنا  توجهات  يف  وأصياًل 
احلرمني  باحتضان  اهلل  شرفها  اليت 
إليه  تهفو  الشريفني، وجعلها مقصدًا 
األرض  م��ش��ارق  م��ن  املسلمني  ق��ل��وب 

ومغاربها.
ال��ت��وجي��ري أن عدد  ال��ف��ري��ق  وأوض���ح 
قوات الدفاع املدني املشاركة يف احلج 

أل��ف ضابط   13 عن  تزيد  العام  ه��ذا 
آالف   4 من  يقرب  وما  وموظف  وفرد 
االستخدامات،  متعددة  ومعدة  آلية 
أسطول  من  طائرة   15 إىل  باإلضافة 
بأحدث  اجملهزة  املدني  الدفاع  طريان 

التقنيات للعمل على مدار الساعة.

املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  ووجه 
الدفاع  ق��وات  من  املشاركني  كافة 
باستشعار  احل��ج  يف  العاملني  املدني 
يف  اجلليلة  واملهمة  املسؤولية  ضخامة 
حتقيق أمن وسالمة ضيوف الرمحن، 
على  احلجاج  إعانة  شرف  واستحقاق 
والركن  الغالية  الفريضة  ه��ذه  أداء 
اخلامس من أركان اإلسالم احلنيف. 
يأتي  الشرف  هذا  نيل  أن  إىل  مشريًا 
املهام  استيعاب  يف  جهد  أقصى  ببذل 
أي  من  للوقاية  املوضوعة  اخلطة  وفق 
أو حوادث طارئة، واالستفادة  أخطار 
من اإلمكانات الضخمة اليت وفرتها 

الدولة لقوات الدفاع املدني.

الفريق التويجري: القيادة 
وضعت سالمة الحجيج
في صدارة أولوياتها
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األمري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  أك��د 
خ��ال��د ال��ف��ي��ص��ل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز أمري 
جلنة  رئ��ي��س  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة 
خادم  ح��ك��وم��ة  أن  امل��رك��زي��ة  احل���ج 
عبداهلل امل��ل��ك  ال��ش��ري��ف��ني   احل���رم���ني 
ابن عبدالعزيز ال تدخر جهدًا يف خدمة 
ضيوف الرمحن، وتيسري أدائهم ملناسك 
احلج، وتوفري كل ما يلزم من إمكانات 
منذ  احل����رام،  بيت اهلل  ح��ج��اج  ل��راح��ة 
مغادرتهم  حتى  اململكة  إىل  وص��وهل��م 

ساملني مبشيئة اهلل إىل بلدانهم.
الفيصل، يف  وق���ال مس��و األم���ري خ��ال��د 
املرحلة  ت��دش��ني  ح��ف��ل  خ���الل  كلمته 
اإلعالمية  احل��م��ل��ة  مل���ش���روع  ال��ث��ال��ث��ة 
ال��ت��وع��وي��ة »ال ح��ج ب��ال ت��ص��ري��ح«: إنين 
ال��ذي رضي  أؤم��ن بأن قائد هذه األم��ة 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  لقب  لنفسه 
حريص كل احلرص على توفري الرعاية 
الشاملة لضيوف الرمحن، منذ وصوهلم 
املقدسة حتى مغادرتهم إىل  الديار  هلذه 
اخلامس  الركن  أدائهم  بعد  أوطانهم 
من أركان اإلسالم، من منطلق الواجب 
الذي تعيه القيادة الرشيدة وحترص على 

القيام به على الوجه األكمل.
إن  الفيصل:  األمري خالد  وأض��اف مسو 
واجبة  الرمحن  ضيوف  وخدمة  رعاية 
ال��ب��الد، فقد  على ك��ل ف��رد يف ه��ذه 
أنعم اهلل علينا بأن أسكننا جبوار بيته 
العتيق، وأتاح لنا الفرصة لنخدم ضيوفه 
لذا  واملعتمرين،  احلجاج  من  الكرام 
والنفيس  الغالي  نقدم  أن  واجبنا  فمن 
يف  حنفظهم  وأن  ال��رمح��ن،  ل��ض��ي��وف 

قلوبنا وعيوننا.
الفيصل يف كلمته  خالد  األم��ري  ورف��ع 
عرفانه  وع��ظ��ي��م  وت���ق���دي���ره  ش���ك���ره 
وامتنانه، بامسه واسم زمالئه يف جلنة 
احلرمني  خل����ادم  امل���رك���زي���ة،  احل����ج 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
النائب  ومسو  األم��ني  عهده  ولي  ولسمو 
رئيس جلنة احلج  الداخلية  وزير  الثاني 
يبذلونه خلدمة ضيوف  ما  على  العليا، 

هذا  على  القائمني  وتوجيه  ال��رمح��ن، 
العمل، ليس يف مكة املكرمة فقط، 

بل يف مجيع مناطق اململكة.

وأع������رب مس����وه ع���ن ش���ك���ره جلميع 
الوزارات واألجهزة األمنية املشاركة يف 
تنفيذ خطة احلج، وحتمل العبء األكرب 
واملشاعر  املكرمة  مبكة  امل��ي��دان  يف 
مطالبًا  وامل��ط��ارات،  وامل��وان��ئ  املقدسة 
واالستعداد  اجلهد  مبضاعفة  اجلميع 
والسعي  امل��وض��وع��ة،  اخل��ط��ط  لتنفيذ 
لتحقيق أفضل درجات التعاون والتنسيق 
بني اجلهات املشاركة يف أعمال احلج، 
خادم  وت��وج��ي��ه��ات  منهج  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
األمني  عهده  وول��ي  الشريفني  احلرمني 
ومسو النائب الثاني ببذل أقصى اجلهود 
أداء مناسك احلج  واإلمكانات لتيسري 
بيسر وسهولة وطمأنينة حلجاج بيت اهلل 

احلرام وزوار املسجد النبوي الشريف.
وع���رب مس���وه ع��ن أم��ن��ي��ات��ه ب���أن يكون 
جن��اح م��وس��م احل��ج ه��ذا ال��ع��ام إضافة 
ال��س��اب��ق��ة، وأن  امل��واس��م  إىل جن��اح��ات 

تسهم اخلدمات املضافة يف احلج لراحة 
احلجاج، وتقديم صورة مشرفة لإلنسان 
السعودي، مؤكدًا أن العامل أمجع ينظر 
إىل اململكة من نافذة احلج، ويرى نفس 
الصورة اليت نقدمها حنن ألنفسنا أمام 
العامل، وهو األمر الذي جيب أن يكون 
حافزًا ودافعًا جلميع اجلهات العاملة يف 
احلج لتحقيق مستويات أفضل من األداء 

واإلجناز.
ولفت مسو رئيس جلنة احلج املركزية 
الدول  يف  اإلع��الم  وسائل  مسؤولية  إىل 
توعية  عن  احلج  وشركات  اإلسالمية 
احل��ج��اج ب��األن��ظ��م��ة وال���واج���ب���ات اليت 
بها خ��الل موسم احلج،  االل��ت��زام  جيب 
م��ش��ريًا إىل وج��ود اس��ت��ع��دادات كبرية 
والتعامل  ال���ط���وارئ،  ك��اف��ة  مل��واج��ه��ة 
ألي  والتصدي  وبائية،  أم��راض  أي  مع 
سلوكيات تؤثر سلبًا على سالمة وأمن 

وصحة ضيوف الرمحن.
الفيصل  خ���ال���د  األم�����ري  مس���و  وخ���ت���م 
م���ن���اش���دًا مج����وع احل���ج���اج م���ن داخل 
األنظمة،  اح���رتام  وخ��ارج��ه��ا  اململكة 
ومحاية  راحتهم  أج��ل  من  وضعت  ال��يت 
احلج  رحلة  لتكون  وسالمتهم،  أمنهم 
على  وللقائمني  هلم  وبركة  خري  رحلة 

خدمتهم.

األمري خالد الفيصل خالل تدشني محلة »ال حج بال تصريح«:

ضيوف الرحمن في القلب والعين..

إمكانات كبيرة لمواصلة 
مسيرة نجاح أعمال الحج 
واالرتقاء بمستوى األداء

رجال األمن يتحملون العبء  األكبر في خدمة ضيوف الرحمن

�
998 - العدد الرابع



أكد مدير الدفاع املدني مبنطقة 
املدين����ة املن����ورة الل����واء ص����احل بن 
مجي����ع  جاهزي����ة  امله����وس  س����امل 
وح����دات الدف����اع املدن����ي باملنطقة 
الس����تقبال ضيوف الرمحن يف حج 

هذا العام.
وأوضح اللواء املهوس أن حكومة 
خادم احلرمني الش���ريفني ومسو 
ول���ي عه���ده األم���ني –حيفظهما 
اهلل– وف���رت كل اإلمكان���ات 
من أج���ل راحة وس���المة ماليني 
أدائه���م  وتيس���ري  احلج���اج، 
ملناس���كهم، معرب���ًا ع���ن تقدير 
منس���وبي الدفاع املدن���ي جلهود 
صاحب الس���مو امللك���ي األمري 
النائ���ب  عبدالعزي���ز  ب���ن  ناي���ف 
الثان���ي لرئي���س جملس ال���وزراء 
وزي���ر الداخلي���ة رئي���س اللجن���ة 
العلي���ا للح���ج يف متابع���ة كاف���ة 
املدن���ي،  الدف���اع  اس���تعدادات 
واعتماده اخلط���ة العامة لتدابري 
الدفاع املدن���ي يف احلج، وتوفري 
كل م���ا يل���زم م���ن إمكان���ات 
إلجناحها، مشريًا إىل أن مديرية 
الدف���اع املدن���ي مبنطق���ة املدينة 
املنورة، بتوجيهات صاحب السمو 
امللكي أمري املنطقة رئيس جلنة 
الدف���اع املدني الرئيس���ية رئيس 
املن���ورة،  باملدين���ة  جلن���ة احل���ج 
قدراته���ا  كاف���ة  اس���تنفرت 
للمش���اركة يف تنفي���ذ اخلطة، 
اإلج���راءات  كاف���ة  واخت���اذ 
لتحقيق س���المة ضيوف الرمحن 
أثناء وجودهم يف رحاب املس���جد 
النبوي الش���ريف، ورصد لكل 
املخاطر احملتملة وآليات التعامل 

معها والوقاية منها.
وأض���اف اللواء املهوس أن اخلطة 
تتضمن انتشارًا مستمرًا لوحدات 
وف���رق الدفاع املدن���ي على مجيع 
ال���يت يس���لكها احلجاج  الطرق 
من وإىل املدينة املنورة، وأماكن 
إقامتهم داخل املدينة، مبا يتوافق 

أه�������داف  م��������ع 
اخلطة التفصيلية 
العامة  للمديري���ة 
املدن���ي  للدف���اع 
يف احل���ج ه�������ذا 
حلماي���ة  الع���ام، 
أرواح احلج��������اج 
طن��������ني  ا مل������و ا و
ملق����ي�����م����������ني  وا

والوافدي���ن للمدين���ة املن���ورة من 
املخاط���ر النامجة ع���ن احلوادث 
ذات العالقة مبس���ؤوليات ومهام 
الدف���اع املدن���ي، وتقدي���م كافة 
للوقاية  والتعليم���ات  اإلرش���ادات 

من األخطار مبختلف أنواعها.
وب���ني الل���واء امله���وس أن خط���ة 
الدف���اع املدن���ي باملدين���ة املن���ورة 
تشمل كافة املخاطر احملتملة، 
ويف مقدمته���ا خماط���ر الس���يول 
الكب���رية  واحلرائ���ق  واألودي���ة 
يف مس���اكن احلج���اج وتص���دع 
املنش���آت واملراف���ق وح���دوث أي 
أعطال يف ش���بكات الكهرباء 
االتص���االت  وخدم���ات  واملي���اه 
إىل  إضاف���ة  واملواص���الت، 
احتماالت انتشار بعض األمراض 
الوبائية بني احلجاج، واحلوادث 
النامجة ع���ن االزدحام الش���ديد 
داخل أو خارج املس���جد النبوي، 
واحل���وادث النامجة عن تس���رب 
املواد الكيميائية أو اإلشعاعية، 

مؤك���������������دًا أن 
اخلطة تنص على 
مرابطة 100% من 
منس���وبي مديرية 
املدن���ي  الدف���اع 
وفروع  باملنطق���ة 
شعب االتصاالت 
الس���لكي���������������ة 
وال������الس���لكية 
والصيان���ة والتدري���ب واملش���اريع 
من الضباط واألفراد حتى نهاية 

شهر ذي احلجة.
وحول عدد ق���وات الدفاع املدني 
املش���اركة يف تنفيذ خطة احلج 
مبنطق���ة املدين���ة املن���ورة، أكد 
الل���واء امله���وس أن أكث���ر م���ن 
واألف���راد  الضب���اط  م���ن   3000
واملوظفني يش���اركون يف تنفيذ 
اخلط���ة، إضاف���ة إىل م���ا يزي���د 
ع���ن 700 آلي���ة ومع���دة وس���يارة 
متعددة االستخدامات يف أعمال 
اإلنقاذ اإلطفاء واإلخالء واإليواء 
واإلس���عاف، حيث مت دعم فرق 
ومراك���ز الدف���اع املدني بس���بع 
عل���ى  خارجي���ة  مومسي���ة  ف���رق 
الط���رق الس���ريعة، وس���ت ف���رق 
مومسي���ة داخلية، ليصل إمجالي 
عدد املراكز والوحدات العاملة 
مرك���زًا   75 إىل  احل���ج  يف 
ووحدة، إضافة إىل تس���يري 160 
دوري���ة س���المة راكب���ة وراجل���ة 

باملنطقة املركزية، ونش���ر عدة 
فرق للتدخل الس���ريع يف حميط 
احلرم النبوي الش���ريف، فضاًل 

عن خدمة الطريان العمودي.
وأش���ار اللواء امله���وس إىل إعداد 
املتطوع���ني  الس���تقبال  خط���ة 
واإلش���راف على مشاركتهم يف 
أعم���ال الدفاع املدني، وتس���هيل 
م���ع  بالتنس���يق  ذل���ك  إج���راءات 
ومتابع���ة  املختص���ة،  اجله���ات 
جتهيز مواقع اإليواء، واإلشراف 
الدع���م  خط���ط  تنفي���ذ  عل���ى 
يف  واآلل���ي  البش���ري  واإلس���ناد 

حاالت الطوارئ.
وأوض���ح الل���واء امله���وس أن���ه يف 
إط���ار ه���ذه اخلط���ة تول���ت إدارة 
ش���ؤون التدريب بالدف���اع املدني 
باملدين���ة املنورة تنفيذ عدة برامج 
تدريبي���ة لرف���ع مس���توى كفاءة 
الق���وات امليداني���ة، وتنظيم عدة 
وكذل���ك  للمتطوع���ني،  دورات 
تدري���ب رج���ال األمن والس���المة 
بفنادق املنطق���ة املركزية للعمل 

على تاليف خمالفات السالمة.
وأكد الل���واء املهوس أن اخلطة 
تتضمن حزمة من برامج التوعية 
بإجراءات ومتطلبات الس���المة، 
نفذته���ا إدارة العالق���ات العام���ة 
إص���دار  وتضمن���ت  واإلع���الم، 
ع���دد من النش���رات واملطبوعات 

التوعوية مبختلف اللغات.

رصد دقيق لكافة املخاطر.. وخطة متكاملة للتوعية.. اللواء املهوس:

700 آلية و160 دورية في رحاب المسجد النبوي
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سليمان ال�����ل�����واء   ك���ش���ف 
ال��ع��م��رو قائد  ع���ب���داهلل  اب���ن 
قوات الدفاع املدني باحلج أن 
اخلطة التدبريية للدفاع املدني 
تأخذ يف  العام  يف احل��ج ه��ذا 
املستجدات  ك���ل  االع��ت��ب��ار 
املشاعر  يف  وامل�����ت�����غ�����ريات 
مشروع  وتستقبل  امل��ق��دس��ة، 
قطار املشاعر، وتزامن أعمال 

احلج مع موسم األمطار.
وأشار اللواء العمرو إىل جناح 
جتربة تقسيم املشاعر املقدسة 
مهام  وإس���ن���اد  م��ن��اط��ق،  إىل 
الدفاع املدني فيها إىل قيادات 
بصالحيات  تتمتع  مستقلة 
مبا  مهامها،  أداء  يف  كاملة 
الواقع  معطيات  مع  يتناسب 
واملخاطر  منطقة،  كل  يف 

االفرتاضية بها. 
وأوضح اللواء العمرو قائد 

ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
رجال  اس��ت��ع��دادات  ت��ك��ام��ل 
سالمة  لتأمني  املدني  الدفاع 
القدرات  حيث  من  احلجاج، 
البشرية والفنية للقوات العاملة 
يف املشاعر املقدسة، مبا يقدم 
صورة مشرفة جلهود حكومة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
وولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
النائب  ومس���و  األم���ني  ع��ه��ده 
فريضة  أداء  تيسري  يف  الثاني 

احلج ملاليني املسلمني. 
خطة  إن  العمرو:  اللواء  وق��ال 
ال���دف���اع امل���دن���ي ب��احل��ج بدأ 
أعمال  نهاية  منذ  هلا  اإلع��داد 
ومشلت  املاضي،  العام  احلج 
أجهزة  ألداء  تقوميية  دراس���ة 
على  وال��وق��وف  املدني  الدفاع 
والسلبيات  اإلجي��اب��ي��ات  أب��رز 
السالمة  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
بهدف  وذل����ك  امل��ش��اع��ر،  يف 
وتصحيح  اإلجي��اب��ي��ات  تعزيز 
وجدت،  إن  القصور،  أوج��ه 
اخلطة  أن  م������ؤك������دًا 

التدبريية للدفاع املدني باحلج 
كافة  تستوعب  ال��ع��ام  ه���ذا 
وتقدم  احمل��ت��م��ل��ة،  األخ���ط���ار 
ل��ل��ت��ع��ام��ل معها  رؤي����ة ش��ام��ل��ة 
علمية  دراس�����ات  ع��ل��ى ض���وء 
من اخلربات  تستفيد  واقعية، 
أحدث  وتستثمر  الرتاكمية 

التقنيات والتجهيزات. 
وأع�����رب ال���ل���واء ال��ع��م��رو عن 
النائب  مس��و  مبوافقة  سعادته 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني 
وزير الداخلية رئيس جلنة احلج 
املدني  الدفاع  على خطة  العليا 
ال���ع���ام، وحرصه  ه���ذا  ب��احل��ج 
كافة  توفري  على  اهلل  حيفظه 
اإلمكانات لتنفيذها، مؤكدًا 
الثاني،  النائب  مس��و  دع��م  أن 
امللكي  ال���س���م���و  وص����اح����ب 
املكرمة  م��ك��ة  منطقة  أم���ري 
املركزية،  احل��ج  جلنة  رئيس 
نائب  امللكي  السمو  وصاحب 
وزير الداخلية، وصاحب السمو 
الداخلية  وزير  مساعد  امللكي 
لقدرات  األم���ن���ي���ة،  ل��ل��ش��ؤون 
ومتابعتهم  امل���دن���ي  ال����دف����اع 
لكافة  امل��س��ت��م��رة 
دات  االستعدا
حافز  خ��������ري 
الدفاع  ل���ق���وات 
باحلج،  امل���دن���ي 
اجلهد  كل  لبذل 
سالمة  حل���م���اي���ة 

ضيوف الرمحن.
وحول أه��داف خطة 
باحلج  املدني  الدفاع 
سليمان  ال���ل���واء  ق���ال 
ال��ع��م��رو: ت��ه��دف اخل��ط��ة إىل 
الالزمة  التدابري  اختاذ كافة 

م���ن داخل  حل��م��اي��ة احل���ج���اج 
مجيع  يف  وخارجها  اململكة 
م���راح���ل احل�����ج، ب������دءًا من 
وصوهلم إىل املوانئ واملطارات 
مغادرتهم  ح��ت��ى  ال��س��ع��ودي��ة 
بالتعاون  وذل��ك  اهلل،  بسالمة 
واهليئات  ال���وزارات  مجيع  مع 

احلكومية العاملة باحلج. 
جبهود  العمرو  ال��ل��واء  وأش���اد 
ال���ت���ن���س���ي���ق وال����ت����ع����اون بني 
احلكومية  اجل��ه��ات  مج��ي��ع 
لتحقيق  ب��احل��ج،  امل��ش��ارك��ة 
لإلمكانات  استثمار  أفضل 
خدمة  يف  منها  لكل  املتاحة 
وحتقيق  ال���رمح���ن  ض���ي���وف 
والسيما  وسالمتهم،  أمنهم 
مبتطلبات  التوعية  جم��ال  يف 
ومكافحة  والسالمة،  األمن 
السلبية  السلوكيات  بعض 
كاالفرتاش والتدافع وخمالفة 
التعليمات اخلاصة باخليام يف 

املشاعر املقدسة.
املشروعات  أن  العمرو  وأك��د 
الدولة  نفذتها  ال��يت  الضخمة 
املشاعر  يف   – اهلل  رع��اه��ا   –
تطوير  اس��ت��ل��زم��ت  امل��ق��دس��ة 
انتشار وحدات ومراكز  خطة 
هذه  لتغطية  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
اإلنقاذ  خب��دم��ات  امل��ش��روع��ات 
والوصول  واإلطفاء  واإلسعاف 
يف  الكفاءة  مستويات  بأعلى 
أداء الفرق امليدانية، حيث متت 
املشاعر  قطار  مشروع  تغطية 
ومجيع طوابق منشأة اجلمرات 
الثابتة  وال���ف���رق  ب���ال���وح���دات 
تدريبها  واليت مت  واملتحركة، 
من  مهامها  أداء  على  وتأهيلها 

خالل دورات متخصصة.

أشاد بآليات التنسيق بين الجهات العاملة بالحج.. اللواء العمرو: 

خطة الدفاع المدني في الحج تستوعب كل 
المشروعات الجديدة في المشاعر
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أكد مدير الدفاع املدني مبنطقة مكة 
اكتمال  زمزمي  ع��ادل  اللواء  املكرمة 
لتنفيذ  واالستعدادات  التجهيزات  مجيع 
موسم  خالل  املدني  الدفاع  تدابري  خطة 
احلج لعام 1431ه�، وتوفري كل متطلبات 
احلرام،  اهلل  بيت  حجاج  وس��الم��ة  أم��ن 
للتعامل مع أي حوادث طارئة قد تقع أثناء 

أداء مناسك احلج - ال قدر اهلل -.
وأض���اف م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي مبنطقة 
آليات  ح��ول  تصريح  يف  املكرمة  مكة 
باحلج:  املدني  الدفاع  تدابري  تنفيذ خطة 
صاحب  اعتمدها  ال��يت  اخلطة،  ح��ددت 
السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير 
مهام  العليا،  احلج  رئيس جلنة  الداخلية 
مجيع اجلهات املشاركة وآليات التنسيق 
فيما بينها، على ضوء نتائج رصد وحتليل 
دقيق لكافة افرتاضات املخاطر املتوقعة 
خ��الل م��وس��م احل���ج، ب��اس��ت��خ��دام أرقى 
وأنظمة  البيانات  وحتليل  الرصد  أنظمة 

املعلومات اجلغرافية.
وأشار اللواء زمزمي إىل أنه مت رفع درجة 
االستعداد بني مجيع إدارات الدفاع املدني 
ال��ط��ائ��ف وج���دة واجل��م��وم، لتكون  يف 
ومساعدة  إلسناد  االستعداد  أهبة  على 
وح����دات ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف 
احل��ج يف ح��االت ال��ط��وارئ ال��يت تتطلب 
ذلك، والتنسيق مع األجهزة التابعة إلمارة 
واحلج  الصحة  ووزارات  مكة  منطقة 
والشؤون البلدية والقروية يف هذا الشأن، 
والسيما بالنسبة لعمليات اإلخالء الطيب 

ونقل  واإلي������������واء 
واملصابني  املرضى 
ت  للمستشفي�������������ا

واملراكز الطبية.
وقال اللواء زمزمي: 
العامة  املديرية  إن 
املدني  ل����ل����دف����اع 
حرصت على توفري 
وحدات  احتياجات 

املكرمة،  م��ك��ة  يف  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
التحديات  مواجهة  على  يساعدها  مب��ا 
ال��ض��خ��م��ة خ���الل م��وس��م احل����ج، وأداء 
يف  السالمة  متطلبات  متابعة  يف  مهامها 
امل��ؤدي��ة إىل  وال��ط��رق  مساكن احل��ج��اج 

العاصمة املقدسة.
استعدادات  أن  إىل  زمزمي  اللواء  وأش��ار 
ألعمال  املكرمة  مبكة  املدني  الدفاع 
االجتماعات  م��ن  ع���دد  سبقتها  احل���ج 
اجلهات  ك��اف��ة  ممثلي  م��ع  التحضريية 
املعنية ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني، 
مصادر  على  وال��وق��وف  امل��ه��ام  لتحديد 
اخلاصة  واآللية  البشرية  القوى  وم��وارد 
مع  االتصال،  وسائل  واختبار  بالتدخل، 
وحدات  وج���ود  تكثيف  على  احل���رص 
الطرق  امل��دن��ي يف مجيع  ال��دف��اع  وف���رق 
املؤدية إىل العاصمة املقدسة، ويف حميط 
أن اخلطة  م��ؤك��دًا  ال��ش��ري��ف،  احل���رم 
الضخمة  اإلنسانية  املشروعات  تستوعب 
املقدسة،  واملشاعر  املكرمة  مكة  يف 
املشاعر،  قطار  م��ش��روع  مقدمتها  ويف 
الذي ميثل إضافة كبرية جلهود حكومة 
خادم احلرمني الشريفني يف خدمة ضيوف 

ال��رمح��ن، وال��زي��ادة يف ع��دد األب���راج يف 
ربط  خالل  من  الشريف،  احلرم  حميط 
هذه املشروعات بغرفة ومراكز عمليات 
واإلشعار  اإلن��ذار  بأنظمة  املدني  الدفاع 
اآللي، والتأكد من توفر أنظمة اإلطفاء 
اآللي يف األبراج واملساكن املرتفعة، إىل 
هذه  يف  السالمة  مسؤولي  تدريب  جانب 

املنشآت للتعامل مع احلوادث.
استعدادات  إىل  زمزمي  ال��ل��واء  ولفت 
الدفاع املدني مبكة املكرمة للتعامل 
اليت  واألم��ط��ار،  السيول  خماطر  مع 
ي��ت��زام��ن م��ومس��ه��ا م��ع أع��م��ال احلج، 
املدني  الدفاع  قوات  استفادة  مؤكدًا 
ج��دة« يف كيفية  »س��ي��ول  دروس  م��ن 
التعامل والتنسيق يف مواجهة مثل هذه 
العمل  وتنظيم  الطبيعية،  ال��ك��وارث 
البشرية  ال��ق��وى  ح��ي��ث  م��ن  امل��ي��دان��ي 

واآللية.
الربامج  رقي  زمزمي عن  اللواء  وكشف 
التدريبية لرجال الدفاع املدني، وقدرتهم 
على استخدام أحدث التقنيات، من خالل 
للفرق  املتقدمة  ال����دورات  م��ن  منظومة 
للتعامل  االفرتاضية  والتجارب  امليدانية 
موسم  احملتملة خالل  املخاطر  مع مجيع 

احلج.
وشدد مدير الدفاع املدني مبكة املكرمة 
على أهمية دور وسائل اإلعالم يف جمال 
يف  السالمة  وش��روط  مبتطلبات  التوعية 
احلج، ودعم جهود الدفاع املدني لرتسيخ 
التوعية الوقائية وإيصال رسالته التوعوية 

إىل احلجاج والعاملني يف خدمتهم.

شدد على أهمية دور وسائل اإلعالم في التوعية بشروط السالمة في الحج 

اللواء زمزمي: قوات الدفاع المدني بمكة على 
أهبة االستعداد للمساندة لخدمة ضيوف الرحمن
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عبدالرمحن  ب��ن  حممد  ال��ل��واء  أك��د 
الدفاع  ق��وات  قائد  مساعد  الغامدي 
املدني باحلج لشؤون العمليات تكامل 
الدفاع  عمليات  غ��رف  اس��ت��ع��دادات 
امل��ق��دس��ة ورقي  امل��ش��اع��ر  امل��دن��ي يف 
امليدانية  العمليات  إلدارة  جتهيزاتها 
موسم  الطوارئ خالل  مع  التعامل  يف 

احلج هلذا العام.

اعتماد  إىل  ال��غ��ام��دي  ال��ل��واء  وأش���ار 
لقوات  وال��س��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز 
أعمال  يف  املشاركة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
االتصاالت  أنظمة  من  شبكة  احل��ج 
تربط مجيع مراكز  واليت  املتطورة، 
واهليئات  وال�����وزارات  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
مؤكدًا  العالقة،  ذات  احلكومية 
مشول خطة تدابري الدفاع املدني خالل 
موسم احلج كافة املخاطر احملتملة، 
البشرية  اإلمكانات  كافة  وت��واف��ر 
والفنية ملواجهتها والعمل على ختفيف 
إىل  وص��واًل  حدوثها،  حال  يف  آثارها 
مرحلة إع��ادة األوض��اع إىل ما كانت 

عليه قبل وقوعها.. ال قدر اهلل.
ولفت اللواء الغامدي إىل وجود قائمة 
احملتملة  امل��خ��اط��ر  ب��ك��اف��ة  دق��ي��ق��ة 
إعدادها  مت  امل��ق��دس��ة،  امل��ش��اع��ر  يف 
رصد  عمليات  ض��وء  على  وحتديثها 
مستمرة من قبل اإلدارة املعنية بالدفاع 
الطبيعية  امل��خ��اط��ر  تشمل  امل��دن��ي، 
اخلطط  وإعداد  وغريها،  والصناعية 
املناسبة للتعامل مع كل منها، مؤكدًا 
احتماالت  تتضمن  املخاطر  قائمة  أن 
هطول األمطار الغزيرة وما ينتج عنها 
من سيول، واالستعداد الكامل لذلك 
مستقلة،  تفصيلية  خطة  خ��الل  م��ن 
يتوافر لتنفيذها عدد كاف من الفرق 

يف  املتخصصة  امليدانية  وال��وح��دات 
أعمال اإلنقاذ املائي.

الدفاع  ق���وات  ق��ائ��د  مساعد  وأك���د 
وجود  العمليات  لشؤون  باحلج  املدني 
مع  للتنسيق  مستوى  أعلى  على  آليات 
واهليئات  وال����وزارات  اجلهات  كافة 
املعنية بأعمال الدفاع املدني، ملواجهة 

الطوارئ يف مجيع مناسك احلج.
وأوضح اللواء الغامدي جاهزية الدفاع 
قطار  حمطات  مجيع  لتغطية  املدني 
مرة  ألول  تشغيله  يبدأ  الذي  املشاعر 
ال��ع��ام خب��دم��ات الدفاع  يف ح��ج ه��ذا 
املدني، من خالل عناصر مت تدريبها 
وتأهيلها نظريًا وعمليًا قبل بدء أعمال 
احلج بوقت ك��اف، وذل��ك من خالل 
متابعة الدفاع املدني لكل املشروعات 
اخلطط  وبناء  املشاعر،  يف  اجلديدة 

املناسبة لكل مشروع.
رسالة  بتوجيه  الغامدي  اللواء  وختم 
يناشدهم  احل���رام،  اهلل  بيت  حلجاج 
السالمة  مبتطلبات  االل���ت���زام  فيها 
حفاظًا  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  وتعليمات 
على  وحرصًا  وأمنهم،  سالمتهم  على 
بكل  مناسكهم  أداء  من  متكينهم 
مربورًا  حجًا  هلم  متمنيًا  وأم��ن،  يسر 
أهلهم  إىل  غامنني  ساملني  يعودوا  وأن 

وأوطانهم.

اللواء الغامدي:
جاهزية كاملة لقوات الدفاع 

المدني لمواجهة الطوارئ في الحج 

تجهيزات متطورة إلدارة 
العمليات الميدانية في 

التعامل مع الطوارئ
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كشف اللواء طيار حممد بن عيد 
احلربي قائد طريان الدفاع املدني 
عن مشاركة 15 طائرة حديثة يف 
املدني  الدفاع  تدابري  خطة  تنفيذ 
مل��واج��ه��ة ال���ط���وارئ خ���الل موسم 
طائرات  تشمل  العام،  هلذا  احلج 
تشارك  ال��يت  ش��واي��زر  االستطالع 
اليت   »S-92« ألول مرة، وطائرات 
العام  فائقة يف حج  ق��درات  أثبتت 
اإلنقاذ  ع��م��ل��ي��ات  ويف  امل���اض���ي، 

للمتضررين من سيول جدة.
احلربي  ط��ي��ار  ال���ل���واء  وأض�����اف 
املشاركة  ال��ط��ائ��رات  مج��ي��ع  أن 
بأحدث  احل���ج جم��ه��زة  خ��ط��ة  يف 
على  م��ه��ام��ه��ا  ألداء  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
بعمليات  والقيام  الساعة،  م��دار 
انسيابية  ومراقبة  اجل��وي،  املسح 
املشاعر  يف  امل���روري���ة  احل��رك��ة 
إليها،  امل��ؤدي��ة  وال��ط��رق  املقدسة 
الدفاع  مهام  كافة  يف  واإلس��ه��ام 
وإنقاذ  إطفاء  من  األخ��رى  املدني 
املفقودين،  ع��ن  وحب��ث  وإس��ع��اف 

وغريها من احلوادث الطارئة.
وأشار قائد طريان الدفاع املدني إىل 
أن مهام الطائرات املشاركة تشمل 
أيضًا نقل القيادات واملسؤولني يف 
املشاركة  احلكومية  القطاعات 
يف أعمال احلج، والتدخل السريع 
اليت  املناطق  يف  الطوارئ  ملواجهة 
امليدانية  ال��وح��دات  وص��ول  يتعذر 

اإلخالء  وأع���م���ال  إل��ي��ه��ا، 
الطب�����������ي، م������ؤكدًا 

بكل  ال��ط��ائ��رات جم��ه��زة  أن مجيع 
متّكنها  ال��يت  والتقنيات  األنظمة 
لياًل ونهارًا، من  املهام  من أداء هذه 
خالل الكامريات احلرارية وأجهزة 

الرؤية الليلية.
املدني  الدفاع  ط��ريان  جاهزية  وع��ن 
للتعامل مع حوادث األبراج العالية يف 
طيار  اللواء  أكد  املكرمة،  مكة 

هذه  مع  التعامل  أن  احلربي  حممد 
النوعية من احلوادث يتطلب احرتافية 
كبرية من قائد الطائرة واألشخاص 
املراد إنقاذهم، فضاًل عن احتماالت 
وجود عوائق قد تؤثر يف هذه النوعية 
من العمليات، مثل األحوال اجلوية، 
اليت  املباني  أو  اإلنشائية  واحلواجز 
اإلنقاذ،  وموقع  الطائرة  بني  حت��ول 
للتعامل  االستعداد  إط��ار  يف  أن��ه  إال 
مع هذه احلوادث وغريها ثم جتهيز 

بكل  ال����ط����ائ����رات 
املهام  ألداء  يلزم  م��ا 

»جرادل  م��ث��ل  امل���ط���ل���وب���ة، 
اإلنقاذ  و»أون���������اش«  اإلط����ف����اء« 
التجهيزات  وكافة  وال��راف��ع��ات، 

الطبية واإلسعافية.
عن  احلربي  طيار  ال��ل��واء  وأع��رب 
أسطول طريان  سعادته مبا شهده 
الدفاع املدني من عمليات حتديث 
وت��ط��وي��ر ك��ام��ل��ة، أس��ه��م��ت يف 
على  الطائرات  أح��دث  امتالكه 
بأجهزة  جمهزة  ال��ع��امل،  مستوى 
اجلوية  األح�����وال  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
فيها، مبا جيعلها  تغري  أي  ورصد 
لقدرات  وأس��اس��ي��ًا  مهمًا  داع��م��ًا 
مهامه،  ألداء  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
للوحدات  اجلوية  املساندة  وتقديم 
األرضية، اليت تعد من أهم أسباب 
النجاح، نظرًا التساع نطاق الرؤية 
من خالل االرتفاع الذي تصل إليه 
الطائرات، ومن ثم حتديد أفضل 
احلوادث  ملواقع  للوصول  الطرق 
وتوجيه الفرق إليها، وتقديم الدعم 

واإلسناد امليداني هلذه املواقع.

اللواء احلربي:
طائرات الدفاع المدني المشاركة بالحج هي األحدث في العالم

15 طائرة للدفاع المدني 
تشارك في أعمال الحج
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املدني  الدفاع  عام  مدير  مساعد  أكد 
لشؤون التخطيط والتدريب مدير مركز 
عمليات الدفاع املدني باحلج اللواء حممد 
ابن عبداهلل القرني تكامل حماور خطة 
ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي ل��ت��أم��ني سالمة 
ض��ي��وف ال��رمح��ن خ���الل م��وس��م احلج 
لعام 1431ه�، وذلك من خالل االرتباط 
مواجهة  التدريب على  برامج  بني  الوثيق 
وعمليات  االفرتاضية،  املخاطر  كافة 

الدفاع املدني يف املشاعر املقدسة.
وأضاف اللواء القرني أن دراسات تقييم 
الدفاع  قيادة  عليها  حترص  اليت  األداء 
موسم احلج من كل  انتهاء  بعد  املدني 
ال��ت��وص��ل إىل رؤية  ع���ام س��اع��دت ع��ل��ى 
التدريبية،  الربامج  تصميم  يف  واضحة 
يف  احملتملة  األخ��ط��ار  م��ع  يتناسب  مب��ا 
مجيع مناسك احلج، وظروف حدوثها، 
وأف��ض��ل س��ب��ل ال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، ووضع 
نوع  لكل  املناسبة  التفصيلية  اخلطط 
امل��خ��اط��ر، م��ش��ريًا إىل وجود  م��ن ه���ذه 

آليات فاعلة للتنسيق والتواصل بني مجيع 
وح���دات ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف 
القيادة  أعمال احلج، من خالل مركز 
تشتمل  العمليات،  ومراكز  والسيطرة 
حركة  مراقبة  يف  متطورة  أنظمة  على 
احلجيج والتدخل السريع للتعامل مع أي 

مشكالت طارئة يف أسرع وقت.
ال��ق��رن��ي ع��ن تنسيق  ال���ل���واء  وك��ش��ف 
م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع امل���دن���ي مع 
األمطار  هلطول  حتسبًا  اجلوية  األرصاد 
خالل موسم احلج، وما يتطلبه ذلك من 
إجراءات سريعة لتجنب املخاطر النامجة 

عن ذلك.
وحول أكثر األماكن خطورة يف منطقة 
أن  ال��ق��رن��ي  العميد  أوض���ح  امل��ش��اع��ر، 
اخلطورة  عالية  املناطق  من  تعد  األنفاق 
ب��ه��ا، وذلك  يف ح��ال وق���وع أي ح���وادث 
لوجود صعوبات يف الوصول إليها، وهو 
األم��ر ال��ذي يتطلب إج��راءات خاصة يف 
احلوادث  من  النوعية  ه��ذه  مع  التعامل 

لتعزيز اإلجراءات الوقائية. 
تشغيل  أن  إىل  القرني  العميد  وأش���ار 
طاقته  بكامل  اجلمرات  جسر  مشروع 
تأمني  اس��ت��ل��زم  ال���ع���ام  ه����ذا  احل����ج  يف 
اإلضافية بكامريا لالستشعار  الطوابق 
لتفويج  تفصيلية  ووضع خطة  واملراقبة، 
املؤدية  الطرق  رب��ط  تتضمن  احل��ج��اج، 
إىل مجيع أدوار اجلسر مبنافذ الدخول 
واخلروج، إضافة إىل تدريب فرق الدفاع 
املدني املنتشرة فوق اجلسر على التعامل 
مع كل االفرتاضات واملخاطر احملتملة 
يف أسرع وقت ممكن، مؤكدًا وجود 9 
قنوات تربط بني مركز عمليات الدفاع 
املدني يف احلج وكافة الوحدات والفرق 
وسالمة  بأمن  املعنية  واجلهات  امليدانية 
احلجيج، والتواصل مع القيادات الختاذ 

القرارات املناسبة.

اللواء حممد القرني.. مدير مركز عمليات الدفاع املدني باحلج:

أنظمة متطورة للتواصل مع الوحدات 
الميدانية في المشاعر المقدسة 

قوات  ق��ائ��د  مساعد  أك��د 
الدفاع املدني باحلج للشؤون 
اللواء  وامل���ال���ي���ة  اإلداري�������ة 
القرني  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
توافر مجيع احتياجات رجال 
املشاركني  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

مواجهة  تدابري  تنفيذ خطة  يف 
ال��ط��وارئ خ��الل م��وس��م احلج 
يدعم  العام 1431ه���, مبا  هلذا 
مهامهم  أداء  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
الرمحن  ض���ي���وف  خ���دم���ة  يف 
من  سالمتهم،  على  واحلفاظ 
خالل تهيئة بيئة العمل املناسبة 
الوجه  ع��ل��ى  واج��ب��ات��ه��م  ألداء 

األكمل.
وأوض�����ح ال���ل���واء ال��ق��رن��ي أنه 
امللبوسات  مج��ي��ع  ت��أم��ني  مت 
الشخصية  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
والزي  واألف��������راد,  ل��ل��ض��ب��اط 
رجال  ل��ظ��ه��ور  ال��ع��س��ك��ري 

الدفاع املدني بالصورة الالئقة, 
مباني  كافة  جتهيز  مت  كما 
الوحدات  وم��ق��رات  وم��راك��ز 
املقدسة  املشاعر  يف  امليدانية 
أثاث  م����ن  ي���ل���زم  م����ا  ب���ك���ل 
وأماكن  إداري�����ة  وم��ك��ات��ب 
للنوم، حسب متطلباتها وحجم 
منها,  كل  يف  البشرية  القوى 
اإلعاشة  ت��أم��ني  إىل  إض���اف���ة 
مراعاة  مع  لألفراد،  املناسبة 
جودة الوجبات وتنوعها وارتفاع 
واجلوانب  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمتها 

الصحية فيها.
ق��ائ��د قوات  م��س��اع��د  وأش�����ار 

الدفاع املدني باحلج للشؤون 
انتهاء  إىل  واملالية  اإلداري���ة 
الرسائل  ط��ب��اع��ة  ع��م��ل��ي��ات 
لضيوف  املوجهة  التوعوية 
بروشورات  م��ن  ال���رمح���ن، 
وملصقات ومطويات، واليت 
روعيت فيها سهولة املعلومات 
اإلرشادية مبتطلبات السالمة, 
واستخدام  لغاتها،  وت��ن��وع 
والرسوم  ال���ص���ور  ع��ن��ص��ر 
التوضيحية، مبا يساعد على 
من  للحجاج  الرسالة  وصول 
التعليمية  املستويات  خمتلف 

والثقافية.

مساعد قائد الدفاع املدني باحلج للشؤون اإلدارية واملالية.. اللواء القرني:
خدمات شاملة لتوفير بيئة العمل المناسبة لرجال 
الدفاع المدني العاملين في خدمة ضيوف الرحمن
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أك����د ال��ع��م��ي��د ح��س��ن عيد 
قائد  م���س���اع���د  احمل����م����دي 
ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
الفنية اعتماد اخلطة  للشؤون 
الفنية  ل��ل��ش��ؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الدفاع  ق���وات  ق��ائ��د  قبل  م��ن 
سليمان  اللواء  باحلج  املدني 
العمرو، اليت تؤكد جاهزية 
لتنفيذ  املدني  الدفاع  وحدات 
املشاعر  يف  ال��س��الم��ة  خ��ط��ة 
التقنيات  أح��دث  باستخدام 

يتعلق  فيما  س���واء  وامل���ع���دات، 
السيارات  أو  اإلسعاف  بسيارات 
االستخدامات  ذات  اجمل���ه���زة 
امل��ت��ع��ددة يف أع��م��ال اإلن��ق��اذ أو 

إطفاء احلرائق. 
وأش�����ار ال��ع��م��ي��د احمل���م���دي إىل 
لصيانة  متكاملة  خطة  وج��ود 
ومعداته  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مباني 
العام،  م��دار  على  تنفيذها  يتم 
االتصاالت  ش��ب��ك��ة  ت��ت��ض��م��ن 
السلكية والالسلكية للتأكد 
من كفاءتها املستمرة وجاهزيتها 
طوال موسم احلج ورحلة احلجاج 

يف املشاعر املقدسة.
الدفاع  رج������ال  أن  وأض�������اف 
الفنية  الشؤون  بوحدات  املدني 
املسؤولية  ض��خ��ام��ة  ي��درك��ون 
املتمثلة  ع��ات��ق��ه��م  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
السيارات  وص��ي��ان��ة  جتهيز  يف 

وتهيئة  واإلدارية  الفنية  واآلليات 
املساكن ملنسوبي الدفاع املدني 

باحلج.
ول��ف��ت ال��ع��م��ي��د احمل���م���دي إىل 
أه��م��ي��ة ب���رام���ج ال��ص��ي��ان��ة هلذه 
من  يتجزأ  ال  كجزء  التقنيات 
تطوير  ب���رام���ج  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
ما  على  واحلفاظ  املدني  الدفاع 
وص��ل إل��ي��ه م��ن إم��ك��ان��ات وما 
خدمة  جن��اح��ات يف  م��ن  ُحققت 
مجيع  بشهادة  الرمحن  ضيوف 

دول العامل.
عن  احمل��م��دي  العميد  وأع����رب 
استعدادات  بتكامل  سعادته 
وحدات الدفاع املدني العاملة يف 
موسم احلج هذا العام، الستمرار 
محاية  يف  املتميز  األداء  مسرية 
ومواجهة  واملمتلكات  األرواح 
واحلوادث  األخ���ط���ار  ك���اف���ة 

من  ع��ال��ي��ة  ب��درج��ة  احملتملة 
الكفاءة واجلاهزية.

مشريًا إىل وجود منظومة من 
لنجاح  الداعمة  التجهيزات 
أداء  يف  املدني  الدفاع  رج��ال 
مهامهم يف املشاعر املقدسة، 
إضافة إىل خدمات اإلسكان 
واإلعاشة والتنقل يف املشاعر، 
العميد احملمدي معربًا  وختم 
الدولة  ش��ك��ره جل��ه��ود  ع��ن 
معالي  ومتابعة  اهلل،  رعاها 
املدني،  ال��دف��اع  ع���ام  م��دي��ر 
هذه  حتتاجه  ما  كل  لتوفري 
م��ن معدات  ب��احل��ج  ال��ق��وات 
االنتشار  هل��ا  تتيح  وتقنيات 
السريع للقيام بأعمال اإلنقاذ 
واإليواء  واإلخ��الء  واإلسعاف 
طارئ  أي  ح����دوث  ح���ال  يف 

بكفاءة عالية.

 العميد المحمدي: خطة متكاملة لصيانة مباني
الدفاع المدني ومعداته في الحج

للدفاع  واإلسناد  الطوارئ  قوات  قائد  أكد 
عايض  ب��ن  م��س��ت��ور  العقيد  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
احل��ارث��ي زي���ادة ع��دد ضباط وأف���راد قوات 
الطوارئ واإلسناد املشاركة يف تنفيذ خطة 
تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ خالل 
عليه  كانت  عما  ال��ع��ام  هل��ذا  احل��ج  موسم 
العام املاضي، ليصل عددها إىل 60 ضابطًا 
و1800 فرد، وذلك بعد إضافة وحدة للتدخل 

يف حوادث انهيارات املباني والزالزل.
أن مجيع ضباط  احل��ارث��ي  العقيد  وأض��اف 
تأهيلهم  واإلسناد مت  الطوارئ  قوات  وأفراد 
تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  مهامهم،  ألداء 
مكثفة داخل وخارج اململكة، ومشاركتهم 
ال��يت حتاكي  ال��ت��دري��ب��ات االف��رتاض��ي��ة  يف 
اإلتقان  درج��ات  أعلى  إىل  للوصول  الواقع، 

واالحرتافية.
وع��ن أب���رز م��ه��ام ق���وات ال��ط��وارئ يف خطة 
الدفاع املدني باحلج، أوضح العقيد مستور 
تهيئة  تشمل  القوات  هذه  مهام  أن  احلارثي 

ملساندة  واآللية  البشرية  اإلمكانات  كافة 
ب��اق��ي ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف 
احل����ج، س����واء يف ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة أو 
املشاعر، إضافة إىل تشغيل شبكة اإلطفاء 
مبنى  املدني  الدفاع  قيادات  ودع��م  بعرفة، 
مسار  دعم  كذلك  »اجلمرات«،  منشأة  يف 
ما  وذلك حسب  باملشاعر،  اجلنوبي  القطار 

يتطلبه املوقف امليداني.
املعدات  ك��اف��ة  تكامل  احل��ارث��ي  وأك���د 
واآلليات اخلاصة بقوات الطوارئ واإلسناد، 
وارتفاع مستوى تقنياتها ومواصفاتها الفنية، 

املعدات  م��ن  ع��دد  اس��ت��خ��دام  بعد  والسيما 
حج  يف  م��رة  ألول  تستخدم  ال��يت  اجل��دي��دة 
رافعات  املثال:  سبيل  على  منها  العام،  هذا 
وسيارات  ط��ن��ًا،   160 إىل  محولتها  تصل 
من  وجمموعة  م���رتًا،   55 بارتفاع  ال��س��المل 
املزودة  واإلسعاف  واإلنقاذ  احلريق  سيارات 
بأحدث األجهزة، وعدد من قوارب اإلنقاذ، 
وسيارة حديثة خاصة للتجهيزات الفنية لفرق 

الغوص.
الطوارئ الحتماالت  قوات  استعدادات  وعن 
احلج،  موسم  خ��الل  غزيرة  أمطار  سقوط 
وجود  إىل  احل��ارث��ي  مستور  العقيد  أش���ار 
األمطار  خماطر  مع  للتعامل  تفصيلية  خطة 
املدني  الدفاع  تدابري  والسيول، ضمن خطة 
باحلج، وعلى ضوء هذه اخلطة مت تشكيل 
املائي على أمت االستعداد  20 وحدة لإلنقاذ 
من  والسيول،  األمطار  ح��وادث  مع  للتعامل 
والكوادر  املتطورة  الفنية  التجهيزات  حيث 

املؤهلة من األفراد والغواصني والسباحني.

العقيد الحارثي: وحدة جديدة بقوات طوارئ الدفاع 
المدني للتدخل في حوادث االنهيارات
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مدير إدارة التدريب باحلج.. العميد الربكة:
برامج تدريب قوات الدفاع المدني 
تشمل كافة المخاطر االفتراضية

أكد العميد صاحل بن حممد 
تدريب  إدارة  مدير  ال��ربك��ة 
ارتباط  باحلج  املدني  الدفاع 
للقوات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج 
امل��ش��ارك��ة يف أع��م��ال احلج 
اليت  االف��رتاض��ي��ة  باملخاطر 
الدفاع  تتضمنها خطة تدابري 
الطوارئ،  مل��واج��ه��ة  امل��دن��ي 
مجيع  ت��ك��ام��ل  إىل  م��ش��ريًا 
التجهيزات التدريبية للتمارين 
مهام  كافة  ألداء  امليدانية 
ال��دف��اع امل��دن��ي خ��الل موسم 

احلج.
أن  الربكة  العميد  وأض��اف 
التدريب يف احلج  إدارة  عمل 
ميثل امتدادًا للربامج التدريبية 
العامة  املديرية  تنفذها  اليت 
من  للتأكد  املدني،  للدفاع 
الدفاع  م��ن��س��وب��ي  ج��اه��زي��ة 
على  مبهامه  للقيام  امل��دن��ي 
ال��وج��ه األك��م��ل يف خمتلف 
الظروف الزمانية واملكانية، 
األمثل  التعامل  على  والقدرة 
احملتملة،  املخاطر  كل  مع 
مؤكدًا أن التدريب يف احلج 
يتم عرب برنامج مكثف يسبق 

حضور احلجيج، ويتوافق مع 
اس��ت��ك��م��ال مت��رك��ز فرق 
خمتلف  يف  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
املقدسة،  باملشاعر  مواقعها 

ختصصاتها،  اختالف  وعلى 
التدريب  إدارة  ت��ت��وىل  حيث 
الفرق  ت�����دري�����ب  ب����احل����ج 
املشاركة يف جماالت اإلطفاء 
واإلنقاذ واإلسعاف، ومشريف 
وم����س����ؤول����ي ال���س���الم���ة يف 
مؤسسات احلج، إضافة إىل 
املشاركة  الفرق  أداء  تقييم 
عن طريق تقييم مدربي فريق 
امليدانية،  للوحدات  التدريب 
لشؤون  يومية  تقارير  وإعداد 
العمليات عن برنامج التدريب 
املشاركة  ل��ل��ق��وات  ال��ي��وم��ي 

اليت يتم تدريبها.

وأشار العميد الربكة إىل أن 
تنفذ  اليت  التدريبية  الربامج 
خ��الل موسم احل��ج حتاكي 
بها  ت��ق��وم  ال��يت  امل��ه��ام  مجيع 
امليدانية يف احلج،  الوحدات 
ففرق اإلطفاء تنظم هلا برامج 
مبهامها،  يتعلق  فيما  خاصة 
وبقية  السالمة  ف��رق  وك��ذا 
موضحًا  امليدانية،  الوحدات 
تكامل جهود إدارة التدريب 
م���ع ك���اف���ة اجل���ه���ات ذات 
العالقة يف اجلهاز، كشؤون 
العامة  واإلدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
من  وغريها  واملواسم،  للحج 
الدفاع  مهام  ألداء  اإلدارات، 
املدني يف احلج، وهي خدمة 

احلرام  اهلل  ب��ي��ت  ض���ي���وف 
خادم  حكومة  توليها  ال��يت 
ال��ش��ري��ف��ني ومسو  احل��رم��ني 
النائب  ومس����و  ال��ع��ه��د  ول����ي 
ال��ث��ان��ي رئ��ي��س جل��ن��ة احلج 
ال��ع��ل��ي��ا ومس����و ن��ائ��ب��ه ومسو 
األمنية،  ل��ل��ش��ؤون  م��س��اع��ده 
ومس����و أم����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
احلج  جلنة  رئيس  املكرمة 
معالي  ومتابعة  امل��رك��زي��ة، 
مدير عام الدفاع املدني، بل 
يتمنى  ش��رف  املهمة  ه��ذه  إن 
ويبذل  به  حيظى  أن  اجلميع 

من أجله كل غال ونفيس.

ركن  ال��غ��ش��ام  ع��ب��داهلل  العميد  أث��ن��ى 
مستوى  على  بعرفة  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
الدفاع  ق���وات  ب��ني  والتنسيق  ال��ت��ع��اون 

املدني املشاركة يف أعمال احلج واجلهات 
واحلفاظ  الرمحن  ضيوف  خبدمة  املعنية 
ألعلى  للوصول  وسالمتهم،  أمنهم  على 
درج���ات االس��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة ملواجهة 
موسم  طوال  االفرتاضية  املخاطر  كافة 

احلج.
ركن  مهام  أن  الغشام  العميد  وأوض���ح 
توفري  تستهدف  بعرفة  املدنية  احلماية 
أقصى درجات احلماية ألرواح وممتلكات 
احل���اج يف ي��وم ع��رف��ة، وذل���ك م��ن خالل 
الشامل  ال��وق��ائ��ي  املسح  بأعمال  القيام 
احملتملة  املخاطر  وحتديد  عرفة،  ملنطقة 

لتجنبها،  إج���راءات  من  يلزم  ما  واخت��اذ 
وإنشاء  واإلش��راف على أعمال اإلخ��الء، 
مع  بالتعاون  اإلي��واء  معسكرات  وجتهيز 
جهات االختصاص وإدارة احلماية املدنية 
اخلدمات  ت��ق��دي��م  إىل  إض��اف��ة  ب��احل��ج، 
موقف  وتعزيز  واالجتماعية،  اإلسعافية 
املواد  من  والتطهري  الرصد  بفرق  عرفة 
املشعة والكيماوية واجلرثومية، وتطبيق 
ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي يف ح��ال وق��وع أي 

أخطار أو حوادث، ال قدر اهلل.
املدنية  احلماية  رك��ن  ق��وات  وع��ن حجم 
مشاركة  الغشام  العميد  أكد  بعرفة، 
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املدني  الدفاع  إدارة  استعدادات  تكاملت 
تدابري  خطة  لتنفيذ  املقدسة  بالعاصمة 
ال��دف��اع امل��دن��ي مل��واج��ه��ة ال��ط��وارئ خالل 
ي��ص��ل تعدادها  ق���وة  م��وس��م احل���ج، ع��رب 
من  وف���ردًا  ضابطًا   1950 من  أكثر  إىل 
رجال الدفاع املدني، يشكلون 56 وحدة 
وعددًا  ل��إلن��ق��اذ،  وح���دة  و36  ل��إلط��ف��اء، 
تنتشر  اليت  اإلسعافية  الفرق  من  كبريًا 
وفرق  وخ��ارج��ه،  احل���رام  املسجد  داخ���ل 
املسح الوقائي واإلخالء الطيب والدراجات 

النارية.
وأوضح مدير إدارة الدفاع املدني بالعاصمة 
أن  أربعني  حممد  مجيل  العميد  املقدسة 
بالعاصمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خ��ط��ة 
السبل  اخت�����اذ مج��ي��ع  ت��ش��م��ل  امل��ق��دس��ة 
وسالمة  أم���ن  ع��ل��ى  للحفاظ  االح���رتازي���ة 
ال��رمح��ن، ع��ل��ى ض���وء دراسات  ض��ي��وف 

املستفادة  ال��دروس  واستخالص  حتليلية، 
من موسم احلج العام املاضي، واالستفادة 
والبيانات،  املعلومات  حتليل  أنظمة  من 
تنفيذ  النهائية حملاور  التصورات  يف ضوء 
اخلط�������������ة، وحص�������ر 
املخاط���������ر احملتمل���������ة 

وحتديد مواقعها.
وأضاف العميد أربعني: 
اخلطة  وت����ت����ض����م����ن 
املضامني  م���ن  ع������ددًا 
م���ن خالل  ال��وق��ائ��ي��ة، 
التوعية  وبرامج  املتابعة 
والكشف  وال��ت��دري��ب 
وذلك  ال������وق������ائ������ي، 

تلقي  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ب��اس��ت��خ��دام 
الدفاع  عمليات  لغرفة  ترد  اليت  البالغات 
املدني، مثل أنظمة حتديد املواقع واإلنذار 
مؤكداًً  الفضائية..  وامل��ص��ورات  اآلل���ي 
تفعيل األنشطة التوعوية للحد من املخاطر 
اليت  املقصودة  غري  األخطار  عن  النامجة 
ق��د تقع م��ن قبل احل��ج��اج، وال��ت��ع��اون مع 
اجلهات املسؤولة عن مساكن احلجاج يف 
هذا الشأن، وتوزيع اإلرشادات عن طريق 
التوعوية  دوريات السالمة، وبث الرسائل 
شاشات   6 وت���رك���ي���ب  اجل�������وال،  ع���رب 
يف  نقطية  لوحة  و12  ضخمة  تلفزيونية 

حميط احلرم الشريف.
ال��ع��م��ي��د مج��ي��ل أرب���ع���ني إىل أن  وأش�����ار 
أيضًا حصر  الوقائية مشلت  االستعدادات 
وإنزال مواقع مساكن احلجاج باملنظومة 
توافر  ومتابعة  اجل��غ��راف��ي��ة،  املعلوماتية 
من  املساكن  هذه  يف  السالمة  متطلبات 
 70 تشمل  ال��يت  امليدانية،  ال��ف��رق  خ��الل 
فرقة للمسح الوقائي، و300 دراجة نارية، 
و85 فرقة لإلخالء الطيب وأعمال الرصد 
داخل  إسعافية  فرقة  و300  األن��ف��اق،  يف 
للتدخل  فرق  و8  الشريف،  احلرم  وخارج 
السريع، مؤكدًا أن خطة االنتشار حتتوي 
على  موزعني  مسعف،   1000 وج��ود  على 
و»20«  احل���رم،  داخ��ل  ثابتة  نقطة   »13«

نقطة إسعافية إضافية ألوقات الذروة.
تقسيم  مت  أن���ه  أرب��ع��ني  العميد  وأوض����ح 
م��ن��اط��ق متت  امل��ق��دس��ة إىل 9  ال��ع��اص��م��ة 
الدفاع  وف��رق  ب��وح��دات  مجيعًا  تغطيتها 
امل���دن���ي اجمل���ه���زة ب��ك��ل م���ا ي��ل��زم ألداء 
للسالمل  وح��دات   7 ذلك  مهامها، مبا يف 
يف  املتخصصة  والوحدات  والسنوركل، 
حوادث األمطار والسيول وحوادث األبراج، 
اليت  الضخمة  اإلمكانات  أن  إىل  مشريًا 
والتقنيات   – اهلل  رعاها   - الدولة  وفرتها 
املدني  ال��دف��اع  ميتلكها  ال��يت  احل��دي��ث��ة 
لتحليل املخاطر سهلت كثريًا من األعمال 
التجهيزات  إىل تكامل  إضافة  امليدانية، 
والربامج التدريبية، اليت تعزز من قدرات 
الدفاع املدني ألداء مهامه يف خدمة ضيوف 

الرمحن واحلفاظ على سالمتهم.

العميد أربعين: 56 وحدة لإلطفاء و36 وحدة 
لإلنقاذ و1000 مسعف في خدمة ضيوف الرحمن

الطيب  اإلخالء  مهام  يتولون  14 ضابطًا، 
وحتليل املخاطر واإليواء وإعادة األوضاع، 
إضافة إىل 26 فردًا من املديرية، للتعامل 
مع كافة احلوادث من حرائق وانهيارات 
وب��ائ��ي��ة، وكذلك  أم����راض  أو  ص��خ��ري��ة 
احلوادث النامجة عن الزحام وأي خلل يف 

سري احلياة الطبيعية.
استحداث  إىل  ال��غ��ش��ام  ال��ع��م��ي��د  ول��ف��ت 
ت��ت��وىل أعمال  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع  وح����دات 
اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ واإلخ����الء يف مشروع 
عرفة(،  )حمطة  املقدسة  املشاعر  قطار 
حيث روعيت يف مواقع متركزها مجيع 

املخاطر املرتتبة على تشغيل القطار يف 
حج هذا العام.

امل��دن��ي��ة بعرفة  ون��ب��ه رك���ن احل��م��اي��ة 
جبل  إىل  احل��ج��اج  صعود  خ��ط��ورة  إىل 
الرمحة، ملا ينجم عن ذلك من ازدحام 
شديد يعوق حركة احلجيج يف منطقة 
اجلبل، كما حذر من ظاهرة االفرتاش 
على  البالستيكية  املخيمات  وإق��ام��ة 
مناشدًا  ملسجد منرة،  اجملاورة  الطرق 
ب���إرش���ادات رجال  احل��ج��اج االل���ت���زام 
برامج  من  واالستفادة  املدني،  الدفاع 

التوعية يف مجيع املناسك.
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قائد الدفاع املدني مبشعر منى.. العميد الفايدي:

خطة متكاملة لتغطية قطار المشاعر 
ومنشأة الجمرات بفرق الدفاع المدني

 بــدايــة مــا أبـــرز اســتــعــدادات الدفاع 
احلج  مــوســم  يف  منى  مبشعر  املــدنــي 

هذا العام؟
مشعر منى جزء من املشاعر املقدسة، 
خطة  من  جزء  هي  فيه  العمل  وخطة 
عام،  بشكل  باحلج  املدني  ال��دف��اع 
األهم  ي��ع��د  م��ن��ى  مشعر  ألن  ول��ك��ن 
ب���ق���اء احل���ج���اج ف��ي��ه لفرتة  حب��ك��م 
أط����ول، وال��ق��ي��ام ب��ع��دة ن��س��ك، فقد 
منى  يف  العمل  خطة  عناصر  بنيت 
يتناسب  مب��ا  اع��ت��ب��ارات،  ع��دة  على 
على  واملتغريات  املتوقعة  املخاطر  مع 
األرض والدروس املستفادة من املواسم 

املاضية. 

 وما أبرز املخاطر احملتملة يف مشعر 
منى هذا العام؟

مت  منى  مشعر  يف  احملتملة  املخاطر 
دراسة  ضوء  على  دقة  بكل  حتليلها 
األداء يف السنوات املاضية، وأسهمت 
والتجارب  ال��س��اب��ق��ة  امل���ش���ارك���ات 
يف  ال��يت حصلت  واحل���وادث  امليدانية 
رصد كل املخاطر املتوقعة وأبعادها 
ون��ت��ائ��ج��ه��ا، وم���ن ث��م ت��ط��وي��ر خطط 
املواجهة وزيادة فعاليتها، ألنها أخذت 
والتجربة  التطبيق  من  الكايف  القدر 
ومعاجلة أوجه القصور، ومن املخاطر 
السيول  خماطر  العام  ه��ذا  احملتملة 
الكتل  تصادم  وخماطر  واحل��رائ��ق، 
املزدمحة  األم���اك���ن  يف  ال��ب��ش��ري��ة 
والضيقة، وكذلك حوادث املركبات 

والقطارات.

 مــشــروع قــطــار املــشــاعــر الــــذي يتم 
تطلب  هل  العام  هذا  حج  يف  تشغيله 
الدفاع  قبل  مــن  خــاصــة  اســتــعــدادات 

املدني مبنى؟
ومتغري  جديدة  خدمة  املشاعر  قطار 
وبقدر  مهمة،  نوعية  وإضافة  جديد، 
ف��إن��ه استلزم  ن��وع��ي  ت��ط��ور  م���ا ه���و 
ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط ل��الس��ت��ع��داد مل��ا قد 
حي��ص��ل م���ن أخ����ط����ار، وع���ل���ى هذا 
الدفاع  خطة  اشتملت  فقد  األس��اس 
للسالمة  وح���دات  وج��ود  امل��دن��ي على 
واحلماية املدنية واإلطفاء واإلنقاذ يف 
حمطات القطار، بالتنسيق مع جهات 
املشاركة  جرت  كما  االختصاص، 
تعنى  ال��يت  العمل  ورش  م��ن  ع��دد  يف 
حوادث  يف  والتدخل  السالمة  بتدابري 
ب��رام��ج تدريب  ال��ق��ط��ارات، وه��ن��اك 

مكثفة يف هذا اجملال. 
منشأة  على  ينطبق  نفسه  وال��ش��يء 
اجلمرات، اليت أسهمت بشكل كبري 
وهلل احلمد يف تسهيل رمي اجلمرات 
واحلد من خماطر االزدحام، والدفاع 
املشروع  ه��ذا  مراحل  واك��ب  املدني 

بالكامل،  تشغيله  حتى  البداية  منذ 
حيث مت تطوير خطة العمل وفق تلك 
املراحل، إىل أن اكتمل وهلل احلمد، 
تلك  وهذا سيساهم يف فعالية وجناح 
للحجاج  السالمة  حتقيق  يف  اخلطط 

أثناء أداء هذه املناسك. 

 وهل مثة استعدادات ملخاطر السيول 
يف منى؟

خماطر السيول من املخاطر املتوقعة 
اليت مت حتليلها بدقة، من خالل دراسة 
طبوغرافية مشعر منى وحتديد املواقع 
األكثر عرضة ملخاطر السيول، ومن 
املاضية،  والتقارير  التجارب  خ��الل 
املختصة، مت  اجلهات  مع  وبالتنسيق 
فاعلة،  وقائية  مشاريع  ع��دة  تنفيذ 
تشمل  ال��ت��دخ��ل  خ��ط��ط  أن  ك��م��ا 
اخلطر  أنه  اعتبار  على  األم��ر،  هذا 
احلجاج  سالمة  على  تأثريًا  األكثر 

يف الوقت الراهن.

يحظى مشعر منى بأهمية خاصة في خطة تدابير الدفاع المدني بالحج 
لمواجهة الطوارئ، نظرًا لبقاء الحجاج فيه لفترة أطول من غيره من المشاعر 

المقدسة، وحول استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن في هذا المشعر كانت لنا هذه الوقفة 
مع قائد الدفاع المدني بمنى العميد فهيد بن فرحان الفايدي، ليلقي الضوء على أبرز مالمح خطة مواجهة 

المخاطر المحتملة وحماية سالمة الحجيج أثناء أداء مناسكهم.
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ك��ش��ف ال��ع��ق��ي��د ص����احل بن 
اإلدارة  م��دي��ر  ال��ع��اي��د  ع��ل��ي 
واإلعالم  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي ع��ن تكامل 
احلج،  يف  اإلدارة  أن��ش��ط��ة 
التوعوية  اجل���وان���ب  ل��ت��ع��زي��ز 
اململكة  داخ���ل  م��ن  للحجاج 
السالمة  مبتطلبات  وخارجها 
والوقاية من املخاطر احملتملة, 
وسائل  ك���اف���ة  ب��اس��ت��خ��دام 
االت����ص����ال اجل���م���اه���ريي من 
وتلفزيون  وإذاع�����ة  ص��ح��اف��ة 

ومواقع إلكرتونية.
اخلطة,  تنفيذ  وس��ائ��ل  وع���ن 
العامة  اإلدارة  م��دي��ر  أك���د 
للعالقات العامة واإلعالم تنوع 
الفئات  م��ع  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل 
الصحف  ع����رب  امل��س��ت��ه��دف��ة 
اليومية احمللية والعربية, لنشر 
الوقائية  ال��ت��وع��وي��ة  املفاهيم 
احملتملة  األخطار  ضد كافة 

ملمثلي  زيارات  وتنظيم  باحلج, 
عمليات  ل��غ��رف��ة  ال��ص��ح��ف 
املشاعر وقاعدة طريان الدفاع 

املدني.
أن  إىل  العايد  العقيد  وأش��ار 
وسائل  أيضًا  تتضمن  اخلطة 
واملرئية،  املسموعة  اإلع���الم 
حيث يتم التنسيق مع حمطات 
املفاهيم  لبث  الوطنية  اإلذاعة 
ومنها  ال��ت��وع��وي��ة،  وال��رس��ائ��ل 
إىل  إض��اف��ة   ،»FM« إذاع����ة 
باللغة  األوروب�������ي  ال���ربن���ام���ج 
اإلجن��ل��ي��زي��ة, وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة لبث  ال��ق��ن��وات 
التوعوية من  الربامج  عدد من 
للدفاع  العامة  املديرية  إنتاج 
»السالمة  فيلم  منها  امل��دن��ي, 
إعداد  جانب  إىل  احل��ج«،  يف 
عرب  يومية  تلفزيونية  رس��ال��ة 
القناة األوىل السعودية تتضمن 
أخرى  ورس��ال��ة  ح��ي��ة،  تغطية 

على  تبث  اإلجنليزية  باللغة 
القناة السعودية الثانية.

العامة  اإلدارة  م��دي��ر  وأش���ار 
واإلع��الم إىل حزمة  للعالقات 
تقدمها  ال���يت  اخل��دم��ات  م��ن 
برامج  خ����الل  م���ن  اإلدارة 
الضيوف  واستقبال  الزيارات 
وإعداد  الشخصيات,  وكبار 
التذكارية  واهل��داي��ا  ال���دروع 
وإقامة  ال��ش��ك��ر,  وش���ه���ادات 
ملنسوبي  مصغر  معايدة  حفل 
املديرية املشاركني يف أعمال 

احلج.
املركز  خ�����دم�����ات  وع�������ن 
اإلعالمي للدفاع املدني باحلج, 
تتنوع  ال��ع��اي��د:  ال��ع��ق��ي��د  ق���ال 
اإلعالمي  امل��رك��ز  خ��دم��ات 
من أجل تنويع قنوات الوصول 
والتوعوية  اإلعالمية  بالرسالة 
واملتابعة  الوسائل,  كافة  عرب 
اليومية لكافة أنشطة الدفاع 

امل��دن��ي خ���الل م��وس��م احلج, 
خلطة  العامة  السمات  وبيان 
باحلج,  املدني  ال��دف��اع  تدابري 
خاصة  قناة  إنشاء  إىل  إضافة 
الرسائل  لبث  »يوتيوب«   على 
وإنشاء  واإلرش��ادي��ة,  التوعوية 
املوقع  على  خاصة  صفحات 
بوك«  »ف���ي���س  االج���ت���م���اع���ي 
وك���ذل���ك »ت����وي����رت« ي��ت��م من 
إرش��ادات ورسائل  خالهلا بث 
كبري  بعدد  للحجاج  توعوية 

من اللغات.

تنفذها اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بالدفاع املدني.. العقيد العايد:

قناة على »يوتيوب« للتوعية بمتطلبات السالمة بالحج

أك��د ق��ائ��د ال��دف��اع املدني 
العميد  م��زدل��ف��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
اخلريي  قفيلي  علي  حسن 
جناح جتربة تقسيم املشاعر 
املقدسة إىل مناطق حمددة، 
ونشر مراكز الدفاع املدني 
يف كل منها، وجتهيز هذه 
املراكز باإلمكانات الفنية 
والبشرية الالزمة للتعامل مع 

كافة املخاطر االفرتاضية.

وحول أبرز املخاطر االفرتاضية 
يف مزدلفة واالستعدادات هلا، 
أوضح العميد حسن اخلريي أن 
األمطار والسيول تتصدر قائمة 
نظرًا  ال���ع���ام،  ه���ذا  امل��خ��اط��ر 
لتزامن أعمال احلج مع موسم 
قوات  أن  م��ؤك��دًا  األم��ط��ار، 
الدفاع املدني يف مزدلفة أمتت 
رصد كافة األماكن واملواقع 
اليت حيتمل جتمع مياه األمطار 
اجلهات  م��ع  والتنسيق  ب��ه��ا، 
الدفاع  ت��داب��ري  لتنفيذ  املعنية 

املدني ملواجهة املوقف.
الدفاع  قوات  أف��راد  وعن عدد 
وخطة  م���زدل���ف���ة  يف  امل���دن���ي 
العميد  ق�����ال  ان���ت���ش���اره���ا، 
اخلريي: يبلغ عدد املشاركني 
من الضباط واألفراد يف قيادة 

ال���دف���اع امل��دن��ي مب��زدل��ف��ة 60 
يعملون  ف���رد،  و700  ضابطًا 
والفرق،  امل��راك��ز  مجيع  يف 
ويتبعون 11 فرقة إطفاء وإنقاذ 
ضباط  جانب  إىل  وإس��ع��اف، 
وقد  املدنية،  احلماية  وأف��راد 
الفرق  انتشار  روعيت يف خطة 
امل��ي��دان��ي��ة كافة  وال���وح���دات 
اليت  وامل����ت����غ����ريات  امل���خ���اط���ر 
ي��ش��ه��ده��ا م��ش��ع��ر م��زدل��ف��ة يف 
مقدمتها  ويف  العام،  هذا  حج 
املشاعر،  ق���ط���ار  م����ش����روع 
ح���ي���ث ي��ت��م��رك��ز ع�����دد من 
ب��ال��ق��رب م��ن حمطات  ال��ف��رق 
مع  بالتنسيق  وذل��ك  القطار، 
عن  املسؤولة  العمليات  غرفة 
التدخل  ل��س��رع��ة  ال���ق���ط���ار، 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����االت اليت 

تتطلب ذلك، ونشر وحدات 
الواقعة  املنطقة  يف  أخ���رى 
فيصل،  امل��ل��ك  جسر  ق��رب 
إضافة إىل دوريات السالمة 
اجلوالة يف املخيمات للتوعية 
الدفاع  تعليمات  وم��راق��ب��ة 
اخليام  يف  والسيما  املدني، 
التقليدية، اليت حتتل مرتبة 

متقدمة يف قائمة املخاطر.
ووج����ه ال��ع��م��ي��د اخل����ريي يف 
ختام حديثه رسالة للحجاج، 
بتجنب  ف���ي���ه���ا  ن��ص��ح��ه��م 
االزدح����������ام، وخ����اص����ة يف 
األماكن املنخفضة بالقرب 
مزدلفة،  مشعر  مسجد  من 
توجيهات  إىل  واالس��ت��م��اع 
رج����ال ال���دف���اع امل���دن���ي يف 

حاالت الطوارئ.

العميد اخلريي:
760 رجل دفاع مدني لمواجهة الطوارئ في مزدلفة
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يعرضها  النظام  هذا  تفاصيل 
مدير  الرحيلي  ط��الل  الرائد 
العامة  باإلدارة  التطوير  شعبة 
باملديرية  واإلن��ق��اذ  ل��إلط��ف��اء 
العامة للدفاع املدني، فيقول: 
على ضوء اخلربات والتجارب 
وما  السابقة،  السنوات  طوال 
من  املقدسة  املشاعر  شهدته 
صفة  ذو  بعضها  م��ت��غ��ريات، 
مشعر  توسعة  مثل  جغرافية 
ع��رف��ات ومت��ه��ي��د أج����زاء من 
مهيأة  تكن  مل  ال��يت  األرض 
والبعض  احلجاج،  الستقبال 
املشروعات  ب��س��ب��ب  اآلخ�����ر 
اإلنشائية الضخمة مثل منشأة 
املشاعر..  وق��ط��ار  اجل��م��رات 
نظام  وجود  إىل  احلاجة  بدت 
تعرف  يف  ي��س��ه��م  م��ت��ك��ام��ل 
اليت  األماكن  على  احلجاج 
ي��ق��ص��دون��ه��ا ب��س��ه��ول��ة، ويف 
أس���رع وق��ت مم��ك��ن، وحيد 

م��ن ظ��اه��رة ف��ق��دان احلجيج 
وم����ا ي���رتت���ب ع��ل��ى ذل����ك من 

مشكالت وصعوبات.
وأضاف الرائد الرحيلي: ومن 
ف��ك��رة مشروع  ول����دت  ه��ن��ا 
واإلرشاد  والرتقيم  التسمية 
واملخيمات  ال��ش��وارع  جلميع 
ومناطق اخلدمات يف املشاعر 
املقدسة.. مشريًا إىل أن املشروع 
يعتمد على تقسيم املشاعر إىل 
عدة مناطق، وتصنيف شبكة 
طرق  إىل  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ط���رق 
للمشاة،  ومم����رات  وش����وارع 
ذاتها  الطرق  ثم تصنيف  ومن 
إىل ط���رق ط��ول��ي��ة ت��رب��ط بني 
املشاعر الثالث )منى وعرفات 
العرضية  والطرق  ومزدلفة(، 
منها،  مشعر  كل  تعرب  ال��يت 
الشوارع  تصنيف  إىل  إضافة 
شوارع  إىل  امل��ش��اع��ر  داخ����ل 
طولية وأخرى عرضية. وحيدد 
املشروع – كما يؤكد مدير 
العامة  باإلدارة  التطوير  شعبة 
تعريف   - واإلن��ق��اذ  ل��إلط��ف��اء 

امل��خ��ي��م ب��أن��ه: امل��س��اح��ة اليت 
اخليام  م���ن  ت��ض��م جم��م��وع��ة 
الطرق  أحد  على  مدخل  وهلا 
بهدف  وذل���ك  ال���ش���وارع،  أو 
التصدي للخيام العشوائية وما 

يرتبط بها من خماطر.

وعلى ض��وء ه��ذا امل��ش��روع مت 
ومزدلفة  منى  تقسيم مشعري 
إىل 10 مناطق، منها 7 مناطق 
للمخيمات حتمل األرقام من »1 
إىل 7«، ومناطق االسرتاحات 
ومواقف  االن��ت��ظ��ار  وس��اح��ات 
رقما  هلا  وخصص  السيارات 
منطقة  بينما محلت  و9«،   8«
اجملازر رقم »10«، بينما يقسم 

والرتقيم  التسمية  م��ش��روع 
إىل  عرفات  مشعر  واإلرش���اد 
9 مناطق، تتوافق مع خمطط 
ال����رتددي����ة، كما  احل���رك���ة 
املخيمات  مناطق  مع  تتوافق 

يف مشعري منى ومزدلفة.
اليت  ال��ط��رق  تصنيف  ووف���ق 
تربط بني املشاعر الثالث، مت 
ختصيص األرقام الزوجية من 
الطولية،  للطرق   98 إىل   10
الرتقيم  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  حب��ي��ث 
الشمال  إىل  اجل���ن���وب  م���ن 
الطائف  اهل��دا-  بطريق  ب��دءًا 

– مكة.
أن  الرحيلي  ال��رائ��د  ويؤكد 
على  حيافظ  اجلديد  النظام 
جلميع  احل��ال��ي��ة  امل��س��م��ي��ات 
املشاعر  يف  الطولية  ال��ط��رق 
امل��ق��دس��ة، ح��ي��ث ي��ت��م وضع 
االسم احلالي بني قوسني إىل 
لكل  املخصص  الرقم  ج��وار 
ختصيص  يتم  بينما  ط��ري��ق، 
األرق������ام ال���ف���ردي���ة م���ن »11 
اليت  العرضية  للطرق   »19  –

الرائد طالل الرحيلي: مشروع التسمية والترقيم واإلرشاد يقدم حلواًل جذرية

أعدت المديرية العامة للدفاع المدني مشروعًا يستهدف تيسير الحركة في المشاعر 
المقدسة لضيوف الرحمن خالل موسم الحج، والقضاء على ظاهرة الضياع 
والصعوبات التي تواجه الحجاج للوصول إلى مخيماتهم

أو الحصول على الخدمات الضرورية، ويهدف المشروع والذي أطلق عليه مشروع 
التسمية والترقيم واإلرشاد بالمشاعر المقدسة إلى بناء نظام متكامل لتسمية 
وترقيم الشوارع والمخيمات ومناطق الخدمات في منى وعرفات ومزدلفة.

نظام متكامل لتسهيل الوصول إىل املخيمات ومواقع اخلدمات يف املشاعر املقدسة

ويختصر المسافة المكانية
والزمانية لفريق الدفاع المدني

رائد/ طالل الرحيلي 
مدير شعبة التطوير باإلدارة العامة 
لإلطفاء واإلنقاذ

ترقيم دقيق 
لمراكز الخدمات 

في المشاعر 
المقدسة
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يبدأ  حبيث  املشاعر،  تقطع 
ال���غ���رب ويسري  م���ن  ال��رتق��ي��م 
ب��اجت��اه ال��ش��رق، اب��ت��داء من 

طريق جسر امللك خالد.
وعلى نفس النهج يقدم النظام 
ومسلساًل  دق��ي��ق��ًا  ت��رق��ي��م��ًا 
والعرضية  الطولية  للشوارع 
يف امل��ش��اع��ر، ي��ت��ك��ون كل 
خانات،  ث�����الث  م����ن  م��ن��ه��ا 
جهة  م��ن  األوىل  اخل��ان��ة  تعرب 
اليت  املنطقة  رقم  عن  اليسار 
تشري  بينما  الشارع،  بها  يقع 
إىل  والثالثة  الثانية  اخلانتان 
رقم الشارع نفسه، حيث يتم 
ترقيم الشوارع الطولية بأرقام 
للشمال،  اجلنوب  من  زوجية 
باألرقام  العرضية  وال��ش��وارع 
الغرب  من  تبدأ  اليت  الفردية 

وتتواىل باجتاه الشرق.
ترقيم مجيع  النظام  ويتضمن 
طرق املشاة يف املشاعر، ويف 
مقدمتها طريق املشاة الرئيسي 
مشعري  ب����ني  ي���ص���ل  ال������ذي 
حيمل  حبيث  ومنى،  عرفات 
رقم »1« مقرتنًا مبسمى طريق 
وكذلك  ال��رئ��ي��س��ي،  امل��ش��اة 
الطولية  امل��ش��اة  ط��رق  ترقيم 
بأرقام زوجية من اجلنوب إىل 
الشمال، مع اإلشارة إىل أنها 
طرق خمصصة للمشاة فقط، 
املشاة  ط����رق  حت��م��ل  ب��ي��ن��م��ا 

العرضية األرقام الفردية.
فقد  باملخيمات  يتعلق  وفيما 
مت ترقيمها بأرقام متسلسلة، 
حبيث تكون األرقام الزوجية 
ميني  على  الواقعة  للمخيمات 
واألرقام  وال��ش��وارع،  ال��ط��رق 
الواقعة  للمخيمات  الزوجية 

ناحية اليسار.
مشروع  وح���������������رص 

على  وال���رتق���ي���م  ال��ت��س��م��ي��ة 
بصورة  امل��خ��ي��م��ات  »ت��رق��ي��م« 
املتغريات  الس��ت��ي��ع��اب  م��رن��ة 
واملستجدات اليت قد تطرأ يف 

املستقبل.
واش���تمل املش���روع على ترقيم 
اخلدم���ات  ملراك���ز  دقي���ق 
يف املش���اعر املقدس���ة، مث���ل 
املراك���ز الصحي���ة ومراكز 
الدف���اع  ووح���دات  اإلس���عاف 
اجله���ات  ومق���رات  املدن���ي 
املش���اركة يف أعم���ال احلج، 
وذلك من خالل أرقام مسلسلة 
لكل مش���عر على ح���دة، مع 
ذكر اس���م املرفق، وكذلك 
ترقيم مراكز اخلدمات على 
بش���كل  والش���وارع  الط���رق 
ممتد م���ع اجتاه الس���ري داخل 
كل مشعر، إىل جانب تثبيت 
الفتات ملواق���ع املخيمات عند 
كل خمي���م حتمل رقم املخيم 
مرتبطًا برقم الش���ارع مع رمز 
يعرب عن���ه، ويك���ون مرتمجًا 
والفت���ات  اإلجنليزي���ة،  إىل 
مماثلة عند مراكز اخلدمات 
حتمل اس���م اخلدم���ة ورقمها 
مرتبطًا برقم الشارع، مع رمز 
يعرب عن اخلدمة س���واأكانت 
صحي���ة أو إس���عافية أو دفاعًا 
أك���رب  والفت���ات  مدني���ًا، 
كل  رق���م  حتم���ل  للمناط���ق 
منطق���ة وامسه���ا، إن وج���د، 
ويت���م توزي���ع ه���ذه الالفت���ات 

داخل حدود كل منطقة.
ويرصد النظام مواقع خدمات 
الدفاع املدني اليت تتعارض مع 
باملشاعر  التطويرية  املشاريع 
امل��ق��دس��ة، واإلج�����راءات اليت 
هذا  ل��ت��ج��ن��ب  اخت����اذه����ا  مت 

التعارض.

الحج والدروس المستفادة 
في تعزيز إجراءات السالمة

املدني  ال��دف��اع  ق��ادة  يتمتع 
ب��ق��در كبري من  يف احل��ج 
الرتاكمية، اليت  اخلربات 
استشعار  م���ن  مت��ّك��ن��ه��م 
احللول  واق����رتاح  امل��خ��اط��ر 
معها,  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ن��اس��ب��ة 
الوقائية  واختاذ اإلجراءات 

للحيلولة دون وقوعها.
وعرب هذه اخلربات الطويلة 
من العمل امليداني يف خدمة 
ال���رمح���ن خالل  ض���ي���وف 

مواسم احلج, أمكن إعداد خريطة دقيقة باملواقع اليت متثل 
خطرًا على سالمة احلجاج يف العاصمة املقدسة واملشاعر، 
وحتديث هذه اخلريطة لتستوعب كل ما يستجد من تغريات 

مناخية أو جغرافية أو أعمال إنشائية.
ب���دور ف��اع��ل يف التخطيط  وق���د س��اه��م��ت ه���ذه اخل����ربات 
حيقق  مب��ا  امل��ق��دس��ة،  املشاعر  يف  الضخمة  للمشروعات 
أعلى مستويات السالمة يف تشغيلها واستفادة احلجاج منها, 
قطار  وم��ش��روع  اجل��م��رات  منشأة  مشروع  يف  ذل��ك  وجتلى 
الطرق  املسجد احلرام, وختطيط شبكة  وتوسعة  املشاعر 

اليت يسلكها احلجاج يف أداء مناسكهم.
وأس��ف��رت خ���ربات ق���ادة ال��دف��اع امل��دن��ي ب��احل��ج ع��ن جتربة 
يف  منها  لالستفادة  العامل  دول  من  كثري  يسعى  منوذجية 
البشرية الكبرية، وضاعف  إدارة ومحاية سالمة احلشود 
اهلائلة  القدرة  ه��ذه  احل��ج  يف  املدني  الدفاع  أداء  متيز  من 
على استيعاب التقنيات واألنظمة احلديثة يف رصد وحتليل 
املخاطر, وإدارة العمليات امليدانية باستخدام أرقى املعدات 

واآلليات.
هذا  واملتمثل يف  احل��ج،  أهمية يف  األكثر  ال��درس  ويبقى 
امل��ش��ارك��ة يف  ب��ن اجل��ه��ات واألج��ه��زة  ال��راق��ي  التنسيق 
خدمة احلجاج واحلفاظ على أمنهم وسالمتهم, يف منظومة 
متكاملة تتناغم من خالهلا جهود الدفاع املدني مع األجهزة 
األمر  وهو  واملالية وغريها,  والصحة  ووزارات احلج  األمنية 
الذي جيب أن يتحقق أيضًا، ليس يف احلج فقط, بل على 
مدار العام، لتعزيز إجراءات السالمة يف كل ربوع بالدنا 

املباركة.
وقد أثبتت التجربة فعالية هذا التنسيق يف عدد من احلوادث 
الكربى خالل العامن املاضين، بدرجة ال تقل عما حيدث 
يف موسم احلج, وعلينا أن نستمر يف هذا االجتاه, فالسالمة 
اهليئات  مج��ي��ع  ج��ه��ود  تتضافر  ب���أن  ج��دي��رة  مهمة  غ��اي��ة 

والوزارات، وحتى املواطنون واملقيمون، للوصول إليها.

عقيد/ محمد علي النهاري

مدير إدارة السالمة في الحج
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القيادة  بثقة  س��ع��ادت��ك��م  نهنئ  ب��داي��ة   
ونود  لــواء،  رتبة  إىل  وترقيتكم  الرشيدة 
التعرف على مشاعركم إزاء هذه الثقة؟

حنمد اهلل الذي شرفنا باالنتماء إىل هذه 
البالد املباركة، وأن قيض هلا والة أمر ال 
يدخرون وسعًا يف سبيل تطورها ونهضتها 
وسعادة أبنائها، ونشكر لكم تهنئتكم 

بالرتقية إىل رتبة لواء. 
حيفظهم   – األم��ر  والة  ثقة  أن  واحلقيقة 
اهلل – مصدر للشعور بالفخر واالعتزاز، 
وبقدر  س��ع��ادة،  أمي��ا  بذلك  وق��د سعدت 
يكون  التشريف  وه���ذا  ال��س��ع��ادة  ه��ذه 
فالثقة  والتكليف،  باملسؤولية  الشعور 
الغالية تكليف وتشريف، لذا خيتلج يف 
داخلي شعور آخر مبغالبة النفس ومحلها 
العمل،  العطاء يف جمال  من  املزيد  على 
أداًء لألمانة وقيامًا بالواجب، وأسال اهلل 
العلي القدير التوفيق يف ذلك، وأنتهز هذه 
واالمتنان  الشكر  عظيم  ألرفع  الفرصة 

والتقدير لسيدي خادم احلرمني الشريفني 
وسيدي  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك 
ولي ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء 
العام،  واملفتش  وال��ط��ريان  ال��دف��اع  وزي��ر 
لرئيس جملس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  وس��ي��دي 
الوزراء وزير الداخلية، ومسو نائبه،ومسو 
مساعده للشؤون األمنية، على هذه الثقة 
ال��ك��رمي��ة، داع��ي��ًا اهلل أن أك��ون عند 

حسن الظن بي وعلى قدر املسؤولية.

املدني  الـــدفـــاع  قــــــدرات  تـــــرون   كــيــف 
الـــراهـــن كأحد  الـــوقـــت  الـــســـعـــودي يف 

قطاعات وزارة الداخلية؟
بكل فخر نقول إن الدفاع املدني ميتلك 
واسعة  خطوات  وخيطو  هائلة،  ق��درات 
املستمر،  والتحديث  التطور  طريق  على 
أن عددًا كبريًا من دول  ويكفي شرفًا 
العامل تستفيد من خربات هذا اجلهاز يف 
إدارة الكوارث واألزمات وتأمني سالمة 

احلشود الكبرية.
البشرية  ال��ك��وادر  عند  نتوقف  وعندما 
نصفهم  أن  نستطيع  امل��دن��ي  ال��دف��اع  يف 
وكذا  ع��م��ل��ه��م،  جم����ال  يف  ب���اخل���رباء 
املعدات والتجهيزات، اليت تعد من أفضل 
والشركات  ال��ع��امل  مصانع  أنتجته  م��ا 
ومعدات  آل��ي��ات  تصنيع  يف  املتخصصة 

السالمة واإلنقاذ وغريها.
والفنية  البشرية  وتوافر هذه اإلمكانات 
رفيعة  مكانة  يتبوأ  املدني  الدفاع  جعل 
املستويني  ع��ل��ى  امل��م��اث��ل��ة  األج���ه���زة  ب��ني 
شأن  ذلك  يف  شأنه  وال��دول��ي،  اإلقليمي 

في حوار شامل لمجلة »998«

أعرب مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون العسكرية 
اللواء قابل بن مقبل الغانمي عن سعادته بالمستوى المتميز 
البشرية  القوى  حيث  من  السعودي  المدني  الدفاع  لقدرات 

األجهزة  بين  متقدمة  مرتبة  لتبّوء  الجهاز  هذا  أهلت  التي  الفنية،  والتجهيزات 
المدني  الدفاع  إلى االستفادة من خبرات  العالم تتطلع  أن كثيرًا من دول  إلى  المستوى اإلقليمي والعربي والدولي، مشيرًا  المماثلة على 
السعودي في إدارة الكوارث واألزمات وإدارة الحشود الكبيرة، وأضاف اللواء الغانمي، في حوار شامل مع مجلة »998«، أن دعم والة األمر 
– حفظهم اهلل – للدفاع المدني ال حدود له، في إطار حرص القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني على تعزيز قدرته، ألداء مهامه في حماية األرواح والممتلكات على أكمل وجه، واالستفادة من 

أحدث التقنيات في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وتقديم العون والمساعدة للدول الصديقة والشقيقة في أوقات المحن.
من  كبير  عدد  في  السعودية  الجامعات  خريجي  من  الكبيرة  المدني  الدفاع  استفادة  إلى  حديثه  ثنايا  في  الغانمي  اللواء  ولفت 
التخصصات، في إطار رؤية شاملة للتطوير المستمر تعتمد على العلم والتخصص الدقيق، وتستوعب كل المتغيرات والمستجدات، 

وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

اللواء قابل الغانمي: 
ثقة والة األمر 

تشريف وتكليف 
ودافع للمزيد من 

العطاء

دول العالم تستفيد
من خبرات الدفاع 

المدني السعودي في 
إدارة األزمات

حاوره: الرائد عبد اهلل العرايب احلارثي
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الداخلية،  ل��وزارة  التابعة  األجهزة  بقية 
اليت استفادت مجيعها من عناية واهتمام 
والة األمر ودعمهم الالحمدود يف تطوير 
درجات  ب��أرق��ى  مهامها  ألداء  ق��درات��ه��ا، 

الكفاءة والتميز.

أع��دادًا كبرية  املدني  الدفاع   استقطب 
من خرجيي اجلامعات السعودية.. فماذا 

أضاف ذلك لقدرات اجلهاز؟
قيادة الدفاع املدني كانت دائمًا حريصة 
على االستفادة من خرجيي اجلامعات يف 
وامليدانية بكوادر  اإلدارية  دعم وحداته 
وقد حتقق  قيمة،  علمية  درج��ات  حتمل 
هلا ذلك بالفعل، وأصبح هؤالء يتحملون 
يف  املهمة  املسؤوليات  من  كبريًا  ج��زءًا 
جماالت التخطيط والتدريب وغريها من 
والسيما  املدني،  الدفاع  عمل  جم��االت 
أن قيادة اجلهاز دفعت بعدد كبري منهم 
خالل  من  العلمية  ال��درج��ات  أعلى  لنيل 
برامج االبتعاث الداخلي واخلارجي.. وها 
حنن اليوم جنين مثار هذه الرؤية الثاقبة، 
تنصهر  امل��ي��دان  يف  هائلة  خ��ربات  حيث 
الدرجات  أصحاب  مع  واح��دة  بوتقة  يف 
املاجستري  مح��ل��ة  م��ن  ال��رف��ي��ع��ة  العلمية 
اإلنسانية  امل��ه��ام  ألداء  وال��دك��ت��وراه، 
بني اخلربة  بقدرات جتمع  املدني  للدفاع 

العملية والدراسة العلمية.

اجلامعات  يف  ختصصات  مثة  هل  لكن   
الدفاع  ألعــمــال  أولــويــة  متثل  السعودية 

املدني؟
ومتشعبة،  متعددة  املدني  الدفاع  أعمال 
يفيد  ختصص  أي  إن  قلت  إذا  أبالغ  وال 
يف هذه األعمال، وعلى سبيل املثال: علوم 
اإلدارة أفادت كثريًا يف االرتقاء باألعمال 
اإلدارية، وعلوم اإلعالم والعالقات العامة 
والتثقيف  التوعية  برامج  تفيد كثريًا يف 
والعلوم  ال��س��الم��ة،  ومتطلبات  ب��ش��روط 
الطبيعة  ذات  األعمال  تفيد يف  اهلندسية 
ولكن  وه��ك��ذا،  وال��ف��ن��ي��ة..  اإلنشائية 
أكثر  نوعية  ختصصات  هناك  بالطبع 
امليدانية،  املدني  الدفاع  بأعمال  ارتباطًا 
واهلندسة،  والكيمياء  اجليولوجيا  مثل 
لذا نلمس حرصًا كبريًا على استقطاب 
حيث  التخصصات،  هذه  يف  اخلرجيني 
تتطلب  والتحديث  التطوير  ب��رام��ج  إن 

وجود املزيد منهم على املدى القريب.

اخلرجيون  هــــــؤالء  حيـــتـــاج  أال  لـــكـــن   
لــلــعــمــل يف جهاز  ــأهــيــل  ــت وال لــلــتــدريــب 

عسكري مثل الدفاع املدني؟
بالدفاع  بالعمل  يلتحق  من  كل  بالطبع 
وال�تأهيل،  التدريب  إىل  حيتاج  امل��دن��ي 
وهؤالء اخلرجيون يتم تأهيلهم عسكريًا 
يف كلية امللك فهد األمنية مع زمالئهم من 
منسوبي األجهزة التابعة لوزارة الداخلية، 
العسكري  التأهيل  ه��ذا  انتهاء  وب��ع��د 
املدني  الدفاع  أعمال  على  تدريبهم  يتم 
املدني،  ال��دف��اع  معهد  يف  التخصصية 
برامج  اجتياز  قبل  العمل  مي��ارس��ون  وال 
التدريب والتأهيل، حفاظًا على سالمتهم 
املهام  أداء  على  قدرتهم  م��ن  وال��ت��أك��د 

املنوطة بهم.

 االنضباط واجلدية من مسات األجهزة 
العسكرية عمومًا، لكنها ضرورة يف الدفاع 
املدني حبكم مهامه.. فكيف يتم حتقيق 

ذلك؟

من  واجل��دي��ة  االن��ض��ب��اط  ع���ام  بشكل 
املقومات املهمة ألي عمل ناجح، سواء يف 
املدنية.. لكن  أو  العسكرية  القطاعات 
طبيعة األجهزة العسكرية حتتم االلتزام 
بأعلى درجات االنضباط، حيث ال جمال 
يف عملها للرتاخي أو التهاون أو اإلهمال، 
ولو  الرتاخي  فإن  املدني  للدفاع  وبالنسبة 

للحظة قد يكون سببًا يف خماطر كبرية 
واجلدية  واالنضباط  وخيمة،  وع��واق��ب 

هما الطريق لتجنب كل ذلك.
بالتدريب  ي��ب��دأ  االن���ض���ب���اط  وحت��ق��ي��ق 
برامج  خ���الل  م��ن  ويستمر  ال��ت��أه��ي��ل��ي، 
ومراجعة  ال��ع��م��ل  رأس  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
دروس  من  فيها  ما  واستنباط  احل��وادث 
ال�����ذي حيقق  م���س���ت���ف���ادة، وال���ت���دري���ب 
جمردًا  ع��س��ك��ري��ًا  ل��ي��س  االن���ض���ب���اط 
– كما يظن البعض –، بل يشمل غرس 
حب العمل يف نفوس رجال الدفاع املدني، 
واستشعار املسؤولية املنوطة بهم، وإدراك 
واستحضار  النبيلة،  اإلنسانية  رسالتهم 
أخالقيات املهنة ومعرفة ما يكتنف أداء 
وسبل جتنبها، هذا  الواجب من خماطر 
إضافة إىل مبدأ الثواب والعقاب الراسخ 

يف التقاليد العسكرية.

 وهل هناك صفات جيب توافرها يف رجل 
الدفاع املدني تعزز االنضباط؟

توافرها  جي��ب  شخصية  ص��ف��ات  ه��ن��اك 
الشجاعة  منها:  املدني،  الدفاع  رجل  يف 
والرغبة  اجلماعي  العمل  وروح  واإلق��دام 
يف مساعدة من حيتاج للمساعدة والعون 
السلوك  واس��ت��ق��ام��ة  وال��ن��زاه��ة  واألم��ان��ة 
واإليثار، وقد رأينا مجيعًا بطوالت رجال 
الدفاع املدني وهم يضحون بأرواحهم يف 
سبيل أداء واجبهم، تقودهم هذه الصفات 
اإلسالم،  تعاليم  م��ن  النابعة  األص��ي��ل��ة 
وهناك أمور أخرى ترتبط مبستوى تدريب 
وت��أه��ي��ل رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي، أهمها 
على  وال��ق��درة  وامل��ب��ادرة  البدنية  اللياقة 

اختاذ القرار الصحيح يف أسرع وقت.

التخطيط السليم 
وتوافر اإلمكانات 
واإلدارة المحترفة 

عوامل تميز الدفاع 
المدني
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 على ض��وء ه���ذا.. م���اذا ن��ق��ول ع��ن أداء 
الــدفــاع املــدنــي يف بعض احلـــوادث خالل 
العيص  مثل:  املاضية،  القليلة  السنوات 
وســيــول جـــدة والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة يف 
القرى احلدودية اجلنوبية وأعمال احلج؟
من املعروف للجميع أن الطبيعة الفجائية 
م��ع��ه��ا أمرًا  ال��ت��ع��ام��ل  ل��ل��ح��وادث جت��ع��ل 
يتم  ال��يت  املهام  بعكس  الصعوبة،  بالغ 
االستعداد هلا جيدًا، لكن عمومًا أثبت 
ال��دف��اع املدني من خ��الل احل���وادث اليت 
أشرت إليها كفاءة عالية، ففي العيص 

وقت  ق��رى بكاملها يف  إخ��الء  جن��ح يف 
قياسي، وأنقذ املئات من املتضررين إبان 
إليواء  معسكرات  وأق���ام  ج��دة،  سيول 

سكان القرى يف املناطق احلدودية.
كان  فقد  الدولية،  املنظمات  وبشهادة 
لسرعة املبادرة واالستجابة أكرب األثر يف 
التعامل مع هذه احلوادث، أما يف أعمال 
تدابري  خطة  متيزت  هلل  فاحلمد  احل��ج، 
املاضية،  السنوات  خالل  املدني  الدفاع 
اجليد  واالستعداد  مشوليتها  خ��الل  من 
وأصبحت  امل��ت��وق��ع��ة،  امل��خ��اط��ر  لكافة 
املتخصصة  املعاهد  من  تدرس يف كثري 

كنموذج يف إدارة وسالمة احلشود.

 من وجهة نظركم ما مقومات هذا التميز 
الذي يلمسه اجلميع يف أداء الدفاع املدني؟

يرجع هذا التميز – بعد توفيق اهلل – إىل 
على  يعتمد  ال���ذي  السليم،  التخطيط 
االس��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات امل��اض��ي وميتلك 
احلاضر  معطيات  حتليل  على  ال��ق��درة 
ثم  وم��ن  املستقبل،  مالمح  واس��ت��ش��راف 
التجهيز املميز للتعامل مع كافة املخاطر 
واإلدارة  املكثف  وال��ت��دري��ب  املتوقعة، 

على  فائقة  وق���درة  االح��رتاف��ي��ة  العلمية 
التنسيق بني اجلهات املشاركة يف التعامل 
ومعايشة حلظية  الكربى،  احلوادث  مع 
من قبل القيادة الرشيدة لكافة األحداث، 
وتكتمل هذه املنظومة مبا تقدمه الدولة 
- رع��اه��ا اهلل - م��ن إم��ك��ان��ات كبرية 
وميكن  الطارئة،  املواقف  مع  للتعامل 
القول إن إمكانات الدولة – رعاها اهلل 
– مسخرة إلجناح مهام الدفاع املدني عند 
احلاجة، ومتكني العناصر البشرية من 
أداء مهامها، ويبقى العنصر البشري هو 
أساس النجاح والقلب النابض 
باحلياة ألعمال الدفاع املدني.

 وكـــيـــف يــتــم الــتــعــامــل مع 
املدني  الــدفــاع  يف  املــتــطــوعــني 
الذين قد ال يتحملون طبيعة 

احلياة العسكرية؟
املتطوعون للقيام بأعمال الدفاع 
املدني لديهم يف األساس رغبة 
يف  واملساعدة  العون  تقديم  يف 
حاالت احلوادث، وهذه الرغبة 
الصادقة توفر كثريًا يف جهود 
تدريبهم، حيث إنهم يعون متامًا 
أهمية الدور الذي تطوعوا للقيام به، ومن 
ثم يكون احلرص على االستفادة من برامج 
التدريب اليت متكنهم من أداء هذا الدور 
اإلنساني، واالنضباط ليس بالضرورة أن 
العسكري،  التدريب  خ��الل  من  يتحقق 
وهذا  اإلنساني،  العمل  قيم  برتسيخ  بل 
املتطوعني  مع  التعامل  يف  عليه  نعتمد  ما 
يغلب  لينة،  وتوجيهية  إرشادية  بأساليب 
ألداء  التطوعية  ملبادراتهم  التقدير  عليها 
اهلل  م��رض��اة  ابتغاء  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مهام 

سبحانه وتعاىل وخدمة لوطنهم وأهلهم.
وقد أثبتت التجربة أن كثريًا من املتطوعني 
املدني  الدفاع  أعمال  يف  شاركوا  الذين 
يف  االنضباط  م��ن  كبري  بقدر  يتمتعون 
ال  بدرجة  بالتوجيهات،  واالل��ت��زام  العمل 

تقل عن زمالئهم العسكريني.

 ماذا عن اإلضافات اليت ميكن أن تتحقق 
املساعد  مــنــصــب  اســتــحــداث  مـــن خـــالل 

للشؤون العسكرية؟
هو  ما  بقدر  إضافات  يعين  ال  املوضوع  ج 
ومتاثل  املهام  لتجانس  وفقًا  للعمل  تنظيم 
االختصاصات  ب��ني  وف��ص��ل  األه�����داف، 

السابق،  اليت كانت متارس يف  املختلفة 
الصحيح وجتانس  التنظيم  أن  والشك يف 
األداء مبا  م��ن ك��ف��اءة  ي��رف��ع��ان  امل��ه��ام 
منسوبي  على  اإلجي��اب��ي  أث���ره  ينعكس 

اجلهاز.

 يبادر والة األمر – حفظهم اهلل – إىل تكريم 
وعالج  أسرهم  ورعاية  املدني  الدفاع  شهداء 
من يتعرضون لإلصابة أثناء أداء واجبهم.. 

فما أثر ذلك على رجال الدفاع املدني؟
الشهداء  لتكريم  األم��ر  والة  م��ب��ادرات 
أسرهم  ورعاية  املدني  الدفاع  رج��ال  من 
وراسخ  أص��ي��ل  ملمح  أم��وره��م  وتسهيل 
ولدينا  الرشيدة،  القيادة  وعقل  قلب  يف 
باالهتمام  وص��رحي��ة  واض��ح��ة  توجيهات 
بأسر وأبناء شهداء الدفاع املدني وتقديم 
كل ما ميكن من عون ومساعدة هلم، 
وال أخفي سرًا إن قلت إن سيدي صاحب 
السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن 
عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون 
وهلذا  األمر شخصيًا،  هذا  يتابع  األمنية 
منسوبي  معنويات  رف��ع  يف  الواضح  أث��ره 
ال��دف��اع امل��دن��ي وإض��ف��اء ق��در كبري من 
الراحة والرضا على نفوسهم، ملا حتظى 
ب��ه أس��ر زم��الئ��ه��م م��ن اه��ت��م��ام وعناية، 
مصري  إىل  اطمئنان  من  ذل��ك  يعنيه  وم��ا 
ما  ملثل  لتعرضوا  اهلل  قدر  لوال  أسرهم، 

تعرض له زمالؤهم.

 وما اآلليات اجلديدة اليت سيتم انتهاجها 
بعد ضم »شعبة الشهداء« إلداراتكم؟

منذ  نشطة  جهة  ال��واج��ب  ش��ه��داء  شعبة 
للشؤون  باملساعد  وربطها  استحداثها، 
ال��ع��س��ك��ري��ة إمن���ا ه��و حب��ك��م جتانس 
مهامها مع اختصاصات املساعد للشؤون 
وآلية  ودوره��ا  مهامها  أم��ا  العسكرية، 
تام  بوضوح  معروفة وحمددة  فهي  عملها 
من قبل مقام وزارة الداخلية، حبكم أن 
االهتمام بشهداء الواجب هو من قبل والة 
األمر - حفظهم اهلل -، وما شعب شهداء 
الواجب بالقطاعات إال همزة وصل فقط 

إليصال املعلومة يف الوقت املناسب.
آلـــيـــات ترقيات  ــتــم راضـــــون عـــن  أن  هـــل 
األفراد؟ مبعنى هل بلغتم مرحلة »الرضا« 
وأن الرتقية تذهب فقط »ملن يستحقها«؟ 

وماذا عن معاجلة مشاكل الرتقيات؟
موضوع  ه��ذا  األف���راد  لرتقيات  بالنسبة 
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الرضا  إىل  نصل  فلن  بذلنا  ومهما  مهم، 
حتى يرضى الفرد نفسه، لكن ما وضع 
من تنظيمات لرتقيات األفراد، بتوجيهات 
للشؤون  الداخلية  وزي��ر  مساعد  سيدي 
األمنية - حفظه اهلل - ودعم ومؤازرة من 
والعمل  املدني،  الدفاع  عام  مدير  معالي 
الشؤون  زم��الئ��ي يف  ق��ب��ل  م��ن  ال�����دؤوب 
العسكرية، وتعاون كل اجلهات بالدفاع 
استطعنا  أننا  إىل  نطمئن  املدني، جيعلنا 
أن نضمن تكافؤ الفرص بني كل أفراد 
الدفاع املدني يف املنافسة على ما يتوافر 
املديرية  مستوى  على  شاغرة  وظائف  من 
املدني، يف ضوء ما تسمح  للدفاع  العامة 
لذلك  وك��ان  والتعليمات،  األنظمة  ب��ه 
أث��ره الطيب ل��دى األف���راد، واحل��م��د هلل 
مل يعد لدينا ما ميكن وصفه مبشاكل 
ب��ه اللجنة  ت��ق��وم  ال��رتق��ي��ات، يف ظ��ل م��ا 
املركزية لرتقيات األفراد من جهد جبار 
لتحري الصواب وتدقيق إجراءات الرتقية.

املدني  الدفاع  داخل  املراعاة  املعايري  ما   
بشأن تنقالت الضباط واألفراد؟

املصلحة  األس��اس  يف  حيكمها  التنقالت 
العامة للعمل وحاجة كل جهة ووضع الرجل 
املناسب يف املكان املناسب والعدد املالئم 
بعد  يأتي  ثم  موقع،  أي  يف  العمل  حلاجة 
ذلك النقل بناء على الرغبة، وهنا تكون 
األول���وي���ة ل��ق��وة ال��ظ��روف وط���ول اخلدمة 
توافر  أو  منها،  النقل  املطلوب  اجلهة  يف 
متطلبات  مع  ذل��ك  وتوافق  املالئم  البديل 
العمل، لكن أؤكد أن العسكري جيب 
أي  يف  اخلدمة  ألداء  مستعدًا  يكون  أن 
أن  أمتنى  وهنا  ظ��رف،  أي  وحت��ت  موقع 
ظروف  أن  وذووه���م  العسكريون  يتفهم 
رغباتهم،  بتحقيق  تسمح  ال  أحيانًا  العمل 
القوى  م��ن  ع���ددًا حم���ددًا  جهة  ألن لكل 
أو  بالزيادة  س��واء  به  واإلخ��الل  البشرية، 
النقص يؤثر سلبًا على أداء املهام بالشكل 
أن  م��ن  العامة  بعض  ي���ردده  وم��ا  الفعال، 
غري  مكان  أي  يف  واح��د  كلها  اخلدمة 
عليها  يرتتب  الرغبات  ألن جم��اراة  دقيق، 
مرغوب  موقع  يف  البشرية  القوى  تضّخم 
يف  انعدامها  أو  وتقليلها  األك��ث��ري��ة  م��ن 
على  عليه، عالوة  اإلقبال  يقل  آخر  موقع 
أن جناح العمل حيتاج إىل تكامل املهارات 
املؤسسات  بعض  تعمد  حيث  واخل��ربات، 
العمالقة إىل تدوير موظفيها بني مواقعها 

وهي مدنية، فما بالك جبهاز عسكري؟
 

 حبكم خربتكم.. ما النصيحة أو الكلمة اليت 
توجهها سعادتكم ملنسوبي الدفاع املدني؟

أنصح نفسي وزمالئي بتقوى اهلل سبحانه 
والعمل،  القول  يف  واإلخ��الص  وتعاىل، 
املهنة،  أخ���الق���ي���ات  ع��ل��ى  واحمل���اف���ظ���ة 
تصدوا  ال��يت  املهمة  بشرف  وأذك��ره��م 
حلملها، وأهيب بهم مجيعًا باحلرص على 
التعامل  ورق��ي  األخ��الق  حبسن  التمسك 
والوفاء لوطنهم ومواطنيهم، كما أهيب 
بهم أن يبتعدوا عن مواطن الزلل واحملافظة 
على أسرار العمل وخصوصياته، واالبتعاد 
وأن  اخلدمة،  نظام  ما حيظره  عن كل 
يف  امل��ش��ارك��ات  بعض  خل��ط��ورة  ينتبهوا 
أن  يعوا  أن  وعليهم  اإلن��رتن��ت،  صفحات 
ذلك حمظور على العسكريني إذا كان 
ينطوي على معلومات عن العمل بشكل 
الناس  التدخل يف خصوصيات  أو  ع��ام، 
يطرح  ما  أن  خاصة  قريب،  أو  بعيد  من 
يف الصفحات اإللكرتونية يلتقط من قبل 
بعض من ال يريدون للوطن اخلري، ودأبوا 

ذميم  كل  وإب���راز  مجيل  كل  وأد  على 
حبجة السبق يف النشر أو الصاحل العام، 
مستغلني ما منح من حرية يف التعبري أسوأ 
يطرح  مما  كثريًا  أن  خاصة  استغالل، 
العواطف،  وجتييش  اإلث��ارة  على  يعتمد 
ويعمد إىل بث اإلشاعات هلز الثقة وحتطيم 
املعنويات، كما أهيب بهم باحلرص على 
حسن استخدام اإلمكانات اليت وفرتها 
الدولة ألداء مهامهم، فهم مؤمتنون على 
ذلك، وعليهم إدراك أهميتهم كمنظومة 
عمل إنسانية، وأنهم مغبوطون على هذا 
الشرف، فال يلتفتوا ملن يقدح أو يتطاول 
بني الفينة واألخرى، وأطمئنهم بأن خيار 
ويفخرون  تقدير،  أميا  يقدرونهم  الناس 

بإجنازاتهم.

الدفاع المدني
وإدارة الموارد

يشهد كل منصف على ضخامة اجلهود 
خادم  حكومة  تبذهلا  اليت  واإلمكانات 
احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
وخدمة  احلج  مناسك  لتيسري  عبدالعزيز 

ضيوف الرمحن.
اإلمكانات  ه���ذه  أن  ع��اق��ل  ينكر  وال 
س��اه��م��ت - ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل ت��ع��اىل- يف 
احلفاظ على أمن وسالمة مالين احلجاج 
اململكة  إىل  ي��ف��دون  ال��ذي��ن  واملعتمرين 

سنويًا.
بدءًا  كثرية،  ذلك  على  الشواهد  وتبدو 
ومنشأة  الشريفن  احل��رم��ن  توسعة  م��ن 
قطار  م��ش��روع  إىل  وص����واًل  اجل���م���رات، 
هذا  ح��ج  يف  تشغيله  يتم  ال��ذي  املشاعر 
العام، مرورًا بتوفري كل ما يلزم لألجهزة 
مهامها  ألداء  احلجاج  خدمة  يف  العاملة 

بأعلى درجات الكفاءة.
قوات  م��س��ت��وى جت��ه��ي��زات  وامل��ت��أم��ل يف 
يدرك  احلج  املشاركة يف  املدني  الدفاع 
هذه احلقيقة الناصعة، اليت تفسر جناح 
أعمال احلج يف املواسم املاضية، ويدرك 
اإلمكانات  هلذه  األمثل  االستثمار  أيضًا 
ال����يت ت��ق��دم��ه��ا ال���دول���ة – رع���اه���ا اهلل 
املرتبطة  املخاطر  التصدي لكافة  يف   –
من احلجاج  الكبري  العدد  هذا  باجتماع 
حمددة  أماكن  يف  احل��ج  مناسك  ألداء 

وأوقات بعينها.
كانت  املدني  الدفاع  قيادة  أن  واحلقيقة 
كافة  من  االستفادة  على  حريصة  دائمًا 
املوارد اليت تتوافر هلا يف تطوير إمكاناتها 
أحدث  على  واحلصول  والبشرية،  الفنية 
املعدات واآلليات، وبناء اخلطط الكفيلة 
– مبشيئة اهلل تعاىل - يف تقليص املخاطر 
وتأهيل  املستويات،  أدنى  خالل احلج إىل 
رجال الدفاع املدني الستخدام هذه املعدات 
واآلليات احلديثة بكل اقتدار ومهارة، من 
خالل الدورات التدريبية وبرامج االبتعاث، 
لنخلص من ذلك إىل أن ُحسن إدارة املوارد 
ال��ط��ري��ق الصحيح  امل��ال��ي��ة وال��ب��ش��ري��ة ه��و 

لتحقيق األهداف املنشودة.

مقدم/ راشد بن علي الهزاع
مدير إدارة المشتريات المركزية 
بالمديرية العامة للدفاع المدني

على رجال الدفاع 
المدني الحذر من 
الشائعات التي تعج

بها الصفحات 
اإللكترونية 
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يمد جسور التواصل مع العالم
الدفاع المدني السعودي

العميد  رص��ده��ا  امل��س��رية  ه���ذه  ت��ف��اص��ي��ل 
إمساعيل بن حممد بدوي مدير إدارة التعاون 
يف  املدني  للدفاع  العامة  باملديرية  الدولي 
السعودي  امل��دن��ي  »ال��دف��اع  بعنوان  كتاب 
يتناول فيه نشأة اإلدارة ومهامها  والعامل«، 
وإجنازاتها، ويقدم تارخيًا دقيقًا إلسهامات 
آليات  تعزيز  يف  السعودي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
التعاون الدولي يف مواجهة املخاطر اليت قد 

يتعرض هلا اإلنسان يف مجيع أحناء العامل.
ح��ول أب���رز م��الم��ح ه��ذه امل��س��رية، يؤكد 
العميد إمساعيل بدوي أن اململكة العربية 
السعودية كانت دائمًا سباقة يف مد يد العون 
واملساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة 
اململكة  ت��اري��خ  احمل��ن، وحيفل  أوق���ات  يف 
اإلغاثية  جهودها  ح��ول  مشرفة  بصفحات 

واإلنسانية يف كثري من دول العامل.
صاحب  توجيهات  كانت  ذلك،  من  وانطالقًا 
جملس  لرئيس  الثاني  النائب  امللكي  السمو 
الوزراء وزير الداخلية األمري نايف بن عبدالعزيز 

بإحداث إدارة ضمن اهليكل التنظيمي للمديرية 
الدولية  ب��األم��ور  تعنى  امل��دن��ي  للدفاع  العامة 
املدني،  ال��دف��اع  بأعمال  اخلاصة  واخلارجية 
تاريخ  يف   134 رق��م  اإلداري  ال��ق��رار  ليصدر 
الدولية  العالقات  إدارة  بإنشاء  1403/5/6ه��� 
بالدفاع املدني، وقد تغري مسمى هذه اإلدارة يف 

عام 1422ه� إىل إدارة التعاون الدولي.

مهام إدارة التعاون الدولي
وصدر قرار إنشاء اإلدارة وبيان أهم أهدافها، 
العالقة  توثيق  على  العمل  يف  تتلخص  ال��يت 
واألجهزة  باململكة  املدني  الدفاع  بني جهاز 
املماثلة يف الدول الصديقة واملنظمات الدولية 
املتخصصة يف جماالت عمل الدفاع املدني، 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ات  ب��ن��ود  تطبيق  ومتابعة 
واملنظمات  الدول  مع  اململكة  تعقدها  اليت 

الرمسية يف جمال عمل الدفاع املدني.
على  إنشائها  منذ  اإلدارة  مهام  وتركزت 
حبث آفاق التعاون الدولي مع أجهزة الدفاع 

ت��ب��ادل اخل���ربات ودراسة  ب��ه��دف  امل��دن��ي، 
يف  اململكة  تعقدها  اليت  االتفاقيات  كل 
ورد  ما  وتنفيذ  املدني،  الدفاع  عمل  جمال 
وزراء  ق��رارات  تنفيذ  ومتابعة  بنودها،  يف 
اخلارجية العرب ووزراء داخلية دول جملس 
التعاون اخلليجي فيما يتعلق مبجاالت عمل 
اململكة  التزامات  وتنفيذ  املدني،  الدفاع 

يف املنظمات الدولية ذات العالقة.
وتتضمن قائمة مهام اإلدارة أيضًا: التنسيق 
بشأن زيارة الوفود األجنبية من ممثلي أجهزة 
الدفاع املدني واملنظمات الدولية للمملكة، 
واالجتماعات  امل��ؤمت��رات  كافة  ومتابعة 
واإلعداد  الدولية  املنظمات  تعقدها  ال��يت 

والتحضري ملشاركة اململكة فيها.
وتبعًا هلذه املهام، اشتمل اهليكل التنظيمي 
العامة  باملديرية  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون  إلدارة 
العربي،  للتعاون  شعبة  على  املدني  للدفاع 
وآخر  اخلليجي،  للتعاون  قسم  منها  يتفرع 
باجلامعة  األع���ض���اء  ال����دول  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 

على مدار ما يقرب من ثالثة عقود نجح الدفاع المدني السعودي في أن يمد جسور التعاون مع عدد كبير من 
األجهزة المماثلة في دول الخليج العربي والدول األعضاء بالجامعة العربية، وعدد كبير من الدول اإلسالمية 

واألجنبية في جميع قارات العالم، وأن يؤسس عالقات متينة للتعاون الدولي من خالل المنظمات الدولية 
المعنية بأعمال الدفاع المدني عبر مسيرة حافلة باإلنجازات.

عميد/ إمساعيل بدوي
مدير إدارة التعاون الدولي
باملديرية العامة للدفاع املدني
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تتضمن  الدولي،  للتعاون  وشعبة  العربية، 
الدفاع  أجهزة  مع  املباشر  للتعاون  قسمًا 
املدني واحلماية املدنية يف الدول األجنبية، 

وقسمًا آخر للهيئات واملنظمات الدولية.

من ثمار التعاون الخليجي
وانطلقت  بدوي:  إمساعيل  العميد  وأضاف 
دول  مستوى  على  مهامها  لتنفيذ  اإلدارة 
جلنة  تكوين  خللال  مللن  الللتللعللاون  جملس 
الللدفللاع املللدنللي للللدول اجمللللللس، بللنللاء على 
اخلليج  بللدول  الداخلية  وزراء  قللرار جملس 
يف اجتماعهم الطارئ يف مملكة البحرين 
هذه  بتشكيل  الللقللاضللي  هللل   1402 علللام 
الدفاع  أوضللاع  تقييم  مهام  لتتوىل  اللجنة، 
املللدنللي بللدول اجمللللللس، وحتللديللد املنشآت 
ووضع  احلماية،  إىل  حتتاج  الللي  احليوية 
اخلطط الازمة لذلك، وتقديم التوصيات 
لبناء نظام الدفاع املدني اخلليجي، ووضع 
خطط التدريب للدفاع املدني، ورفع تقارير 
بدول  الللداخللللليللة  وزراء  جملس  إىل  بللذلللك 

جملس التعاون. 
التعاون  إدارة  ساهمت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
املدني،  للدفاع  العامة  باملديرية  الللدولللي 
الدورية  واالجتماعات  الزيارات  خال  من 
الللسللنللويللة، يف إجيلللاد آللليللات للللللتللعللاون بني 
بإخراج  تللوجللت  اللللتلللعلللاون،  جملللللس  دول 
التطوع  لنظام  املوحد  االسرتشادي  النظام 
واملتطوعني، وتنفيذ عدد كبري من الربامج 
على  اجمللس  دول  بني  املشرتكة  التدريبية 
املستوى الثنائي بصورة منتظمة، وصلت إىل 

مرحلة التكامل.
الدفاع  عللمللوم  ملللديللري  اجللتللمللاع  أول  وعللقللد 
املدني بدول جملس التعاون عام 1409 هل، 
ويصدر  سنويًا  يعقد  االجللتللمللاع  هللذا  وظللل 
العديد من التوصيات الفاعلة لزيادة التعاون 

يف جمال الدفاع املدني بدول اخلليج.
وعلى مستوى الدول العربية، يؤكد العميد 
الدفاع  أجهزة  بني  التعاون  جهود  أن  بللدوي 
بتبين  فعليًا  بدأت  العربية  الللدول  يف  املدني 
فكرة جملس وزراء الداخلية العرب بإنشاء 
 1982 عام  املدنية  للحماية  العربي  املكتب 
م، وصدور القرار يف هذا الشأن يف الدورة 
عقدت  الي  اجمللس  اجتماعات  من  الثالثة 
على  االختيار  ووقللع  1984م،  عللام  بتونس 
مقرًا  لتكون  املغربية  البيضاء  الدار  مدينة 

هلذا املكتب.
ومن خال املكتب العربي للحماية املدنية، 
التوصل  يف  السعودي  املدني  الدفاع  ساهم 
واملشروعات  املهمة  الللقللرارات  من  عدد  إىل 
العربية  االسللرتاتلليللجلليللة  أبللرزهللا  احللليللويللة، 

الثنائية  واالتفاقية  املدنية،  للحماية 
الدول  بلللني  للللللتللعللاون  اإلرشللللاديللللة 
العربية  اخلطة  ومشروع  العربية، 
ومشروع  املدني،  الدفاع  يف جمال 
للدفاع  النموذجي  العربي  القانون 
املدني، واخلطة النموذجية ملواجهة 

الكوارث، وإصدار الدليل اخلاص 
بللاملللواصللفللات الللازمللة للللللوقللايللة من 
العربي  والقانون  احلرائق،  أخطار 

النموذجي حلماية وتنمية البيئة.

التعاون العربي 
السعودي مللن خال  املللدنللي  الللدفللاع  وقللدم 
اجتماعات املكتب العربي للحماية املدنية 
أجهزة  دور  منها:  الللدراسللات،  مللن  علللددًا 
الللدفللاع املللدنللي يف إشللاعللة الللوعللي الوقائي 
وسبل  الطبيعية،  الللكللوارث  أخللطللار  مللن 
الصناعية يف خطط  األقمار  االستفادة من 

مواجهة الكوارث.
القرارات  هللللذه  تللفللعلليللل  علللللى  وحلللرصلللًا 
اململكة  مللبللادرة  واملللشللروعللات، كللانللت 
يف  العربي  التعاون  اتفاقية  على  للتوقيع 
جمال تنظيم وتيسري عمليات اإلغاثة يف عام 
1412هل، وتوقيع اتفاقيات ثنائية يف جمال 

الدفاع املدني مع عدد من الدول العربية.
وتطّرق العميد بدوي إىل التعاون بني الدفاع 
املدني السعودي ونظريه يف الدول األجنبية، 
لذلك،  مستويات  عللدة  هناك  أن  مؤكدًا 
حيث  الللقللاري،  املستوى  على  هو  ما  منها 
شارك الدفاع املدني يف عدد من املؤمترات 
الدول  يف  عللقللدت  الللللي  واالجلللتلللملللاعلللات 

         مساعدات إغاثية إنسانية للكثير
من الدول في وقت المحن

إسهامات فاعلة
لـ »إدارة التعاون الدولي«

على المستويين
الخليجي والعربي
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اآلسيوية، بهدف تعزيز التعاون يف جمال عمل 
الدفاع املدني.

فعاليات دولية
وم��ن ه��ذه امل��ؤمت��رات: امل��ؤمت��ر ال��ع��ام لالحتاد 
العاملي جلمعيات اإلطفاء املتطوعني واحلصول 
على عضوية االحتاد، املؤمتر الدولي للحد من 
اليابان،  يف  عقد  ال��ذي  الطبيعية  ال��ك��وارث 
املؤمتر اآلسيوي السابع عشر للجمعية الدولية 
ل��ق��ادة اإلط���ف���اء ل��ق��ارة آس��ي��ا ال����ذي ع��ق��د يف 
الدفاع  مشاركة  إىل  إضافة  ه��ذا..  ماليزيا، 
السعودية  اللجان  السعودي يف عدد من  املدني 
وتبادل  اآلسيوية،  ال��دول  بعض  مع  املشرتكة 
املدني يف  بالدفاع  املعنية  الزيارات مع األجهزة 
الصني  مثل  اآلسيوية  ال���دول  م��ن  كبري  ع��دد 

وباكستان وكوريا اجلنوبية.

الدول  مع  ال��دول��ي  للتعاون  آخ��ر  اجت��اه  وهناك 
األوروبية، وذلك بهدف االستفادة من اخلربات 
أعمال  جم��ال  يف  احلديثة  والتقنيات  املتقدمة 

الدفاع املدني املختلفة.
وتنوعت مشاركات املديرية العامة للدفاع املدني 
األوروبية،  وامل��ؤمت��رات  املعارض  من  كثري  يف 
واستضافت اململكة عددًا كبريًا من املعارض 
تناقش كل حديث يف جمال  ال��ي  وال��ن��دوات 
ومنها  أوروبية،  دول  مبشاركة  املدني  الدفاع 
الندوة الدولية عن إدارة الكوارث الي نظمتها 
املاضي  ال��ع��ام  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة 

مبشاركة خرباء من مجيع أحناء العامل.
وارت��ب��ط ال��دف��اع امل��دن��ي ب��ع��الق��ات وط��ي��دة مع 
األج��ه��زة امل��م��اث��ل��ة يف ع���دد م��ن ال����دول، منها 

والنمسا  والسويد  وفرنسا  وبريطانيا  فنلندا 
وإيطاليا وأملانيا، أسفرت عن تنفيذ عدد كبري 
املدني  الدفاع  ملنسوبي  التدريبية  الربامج  من 
هذه  وخربات  على جتارب  لالطالع  السعودي، 
أحدث  على  وال��ت��ع��رف  منها،  واإلف����ادة  ال���دول 
التجهيزات واملعدات وإمكانية االستفادة منها 
مبا يعزز قدرات الدفاع املدني يف اململكة على 

أداء مهامه.

دورات تدريبية
املتحدة  ال��والي��ات  يشمل  ثالث  مستوى  وهناك 
األمريكية، والكالم ال يزال للعميد إمساعيل 
ب����دوي، م��ش��ريًا إىل أن ال��ت��ع��اون ال��س��ع��ودي - 
إىل  يعود  املدني  ال��دف��اع  جم��ال  يف  األمريكي 
بتأمني  اململكة  قامت  عندما  الستينات،  فرتة 
»أمريكان  نوع  من  احلريق  سيارات  من  عدد 

أبواب  وتفتح  التعاون  لتتواىل مسرية  الفرنس«، 
املدني  الدفاع  ملنسوبي  األمريكية  اجلامعات 
السعودي للدراسة بها، ومشاركة منسوبي هذه 
معهد  يف  تدريبية  دورات  تقديم  يف  اجلامعات 
الدفاع املدني.. فضاًل عن استفادة الدفاع املدني 
باململكة من خدمات بعض اهليئات األمريكية 
األمريكية  الوطنية  اهليئة  مثل  املتخصصة، 
األمريكي  واجمل��م��ع  احل��ري��ق،  م��ن  للحماية 
للصحة  األمريكية  واهليئة  السالمة،  ملهندسي 

الصناعية.
وقد أمثر هذا التعاون يف بداية الثمانينات ختريج 
اجلامعات  من  املدني  الدفاع  ضباط  من  ع��دد 
األمريكية يف ختصصات طريان الدفاع املدني 

والسالمة العامة. 
ويصل العميد بدوي يف استعراض مسرية الدفاع 
اهليئات  حمطة  إىل  وال��ع��امل  السعودي  امل��دن��ي 
املدني  الدفاع  وإسهامات  الدولية،  واملنظمات 
العامل  دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف  باململكة 
يف جم���االت احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة م��ن خ���الل هذه 
املنظمات، ومنها املنظمة الدولية للحماية املدنية 
الكرمية  املوافقة  ص��درت  حيث  جنيف،  يف 

اململكة  انضمام  على  السعودية  للحكومة 
من  بذلك  لتصبح  1381ه����،  ع��ام  يف  للمنظمة 

األعضاء املؤسسني للمنظمة.
أهداف  الفاعلة يف حتقيق  وتقديرًا إلسهاماتها 
العمومية  اجلمعية  اململكة  ترأست  املنظمة، 
وملدة  1987/1/1م  من  الفرتة  خ��الل  للمنظمة 
عامني، وشاركت وفود املديرية العامة للدفاع 
املدني يف اجتماعات اجمللس التنفيذي واجلمعية 
الدفاع  حضور  إىل  إضافة  للمنظمة،  العمومية 
امل��دن��ي ال��ف��اع��ل يف ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة الي 
أو يف  بها،  الدول األعضاء  املنظمة يف  تعقدها 

دولة املقر.
دول  املدني  الدفاع  يشارك  ذات��ه،  االجت��اه  ويف 
العامل يف االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدني 
يف ب��داي��ة م���ارس م��ن ك��ل ع���ام، إض��اف��ة إىل 
األمم  منظمات  وأنشطة  برامج  يف  املشاركة 
ومنها  امل��دن��ي،  بالدفاع  العالقة  ذات  املتحدة 
الذي  »س��او«،  اإلمنائي  املتحدة  األم��م  برنامج 
فين  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  خالله  من  مت 
يف  الفنية  االستشارات  لتقديم   »UNDP« مع 
ال��ط��وارئ يف  أعمال  وتقييم  ال��ك��وارث  جم��ال 
األجهزة  مع  التعاون  سبل  وترسيخ  اململكة، 

املعنية بالطوارئ يف األمم املتحدة.

اتفاقيات ومبادرات
كما شاركت املديرية العامة للدفاع املدني يف 
برنامج »العقد الدولي من أجل التخفيف من آثار 
الكوارث الطبيعية«، الذي استمر خالل السنوات 
العشر األخرية من القرن ال�20، وكذلك برنامج 
يف  األط��راف  واجتماعات  للبيئة،  املتحدة  األمم 
اتفاقية »بازل« ملراقبة حركة النفايات اخلطرة 
واجتماعات  منها،  التخلص  عرب احلدود وطرق 
اإلنسانية،  ل��ل��ش��ؤون  امل��ت��ح��دة  األم���م  مكتب 

ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية.
هذا خبالف مشاركة اململكة، ممثلة باملديرية 
العامة للدفاع املدني، يف أعمال اجلهود الدولية 
لإلغاثة يف كثري من دول العامل، مشلت السودان 

والصومال وتركيا وكوسوفا وباكستان.
امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  محلة  ول��ع��ل 
الشعب  مل��س��اع��دة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ع���ب���داهلل 
الباكستاني جراء فاجعة السيول الي اجتاحت 
ومشاركة  الباكستانية،  األقاليم  من  ع��ددًا 
ت��ق��دم صورة  فيها،  ال��س��ع��ودي  اإلن��ق��اذ  ف��ري��ق 
لتعزيز  اململكة  جهود  إليه  وصلت  ملا  واضحة 
املدني،  ال���دف���اع  ال���دول���ي يف جم���ال  ال��ت��ع��اون 
وتوجهات احلكومة السعودية الرشيدة للمزيد 

من التعاون يف املستقبل.

مشاركات مستمرة 
في أنشطة المنظمات 
الدولية للدفاع المدني 

والحماية المدنية
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اململكة،  إن  الكرتوسي:  وق��ال 
من خالل الدفاع املدني السعودي، 
للمنظمة  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  تعترب 
املدنية، وركيزة  للحماية  الدولية 
على  املنظمة  ق���درة  ل��دع��م  متينة 
حتقيق أهدافها، وذلك ملا ميتلكه 
ج��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن خربات 
كبرية وجتارب ميدانية ثرية تسمح 
باالستفادة منها..  املنظمة  ألعضاء 
الدولية  املنظمة  تقدير  إىل  مشريًا 

اجلهود،  هل���ذه  امل��دن��ي��ة  للحماية 
الذي متثل يف منح صاحب السمو 
امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز 
رئيس  نائب  الداخلية  وزي��ر  نائب 
السعودي  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملس 
مببادرات  اعرتافًا  »قائد«،  وس��ام 
املساعدات  ل��ت��ق��دي��م  امل��م��ل��ك��ة 
ختفيف  على  وال��ع��م��ل  اإلن��س��ان��ي��ة 
عدد  يف  الطبيعية  الكوارث  آث��ار 
كذلك  ال��ع��امل،  دول  م��ن  كبري 
وصف  يف  ميدالية  املنظمة  منحت 
الدفاع  ع��ام  مدير  ملعالي  »ق��ائ��د« 
عبداهلل  ب��ن  سعد  الفريق  امل��دن��ي 
لفاعلية  ت��أك��ي��دًا  ال���ت���وجي���ري، 
مساهمات الدفاع املدني السعودي 

اإلجيابية يف دعم املنظمة. 
وع���ن واق���ع ال��ت��ع��اون ال��دول��ي بني 
واحلماية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  أج��ه��زة 
مستوى  إىل  يرقى  وه��ل  املدنية، 
الكرتوسي:  أضاف  الطموحات، 
ملستوى  األم��ني  التقييم  أن  حقيقة 
يؤكد  الراهن  الوقت  يف  التعاون 
أنه مل يرق بعد إىل مستوى التعاون 
املأمول يف كثري من األحيان على 
املستوى الثنائي بني الدول، أو يف 
اجملال اإلنساني فقط، واحنصرت 
االتفاقيات  ب��ع��ض  يف  جم���االت���ه 
املشرتكة..  والتمارين  واللقاءات 
مشريًا إىل أن آليات تعزيز التعاون 

املدني  الدفاع  أجهزة  بني  الدولي 
حتتاج إىل تفعيل حقيقي من خالل 
املعنية  الدولية  واملنظمات  اهليئات 
برؤية  للخروج  املدنية،  باحلماية 
أجل  من  وبرنامج شامل،  واضحة 
دقيقة  علمية  إىل خريطة  الوصول 
التعاون  وإطار جامع ألفضل سبل 
الكوارث  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف جم��ال 
وال���ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا، مبا 
يتناسب مع طبيعة الكوارث اليت 
قدرة  األحيان  من  تفوق يف كثري 

أي دولة على مواجهتها منفردة.
وأوضح الكرتوسي أن الكوارث 
واألزم�����ات دف��ع��ت إىل امل��زي��د من 
املدني  الدفاع  أجهزة  بني  التقارب 
أن��ه من  ال���دول، إال  يف كثري من 
الستمرار  آل��ي��ات  إجي���اد  األهمية 
الكوارث  وقوع  قبل  التعاون  هذا 
اخلربات  وت����ب����ادل  وب����ع����ده����ا،  
واملعلومات دون حواجز، حيث إن 
الكوارث، والسيما الطبيعية، ال 
تعرف احلدود بني الدول، مؤكدًا 
أن املنظمة الدولية للحماية املدنية 
إطارية  اتفاقية  وض��ع  إىل  ب��ادرت 
املدني  ال��دف��اع  جم��ال  يف  للتعاون 
وشاركت  ال��دول��ي��ة،  واحل��م��اي��ة 
بصورة  إع���داده���ا  يف  امل��م��ل��ك��ة 
امل��ص��ادق��ة عليها  مم��ي��زة، ومت���ت 
من قبل 24 دولة، وتسعى املنظمة 

جاهدة إىل تفعيل هذه االتفاقية .
بالتأكيد على  الكرتوسي  وختم 
استفادة كثري من دول العامل من 
سالمة  تأمني  يف  اململكة  جتربة 
خالل  م��ن  واملعتمرين،  احل��ج��اج 
استضافة الدفاع املدني ممثلني من 
الدولية  باملنظمة  األعضاء  ال��دول 
للحماية املدنية، مشريًا إىل حرص 
من  االستفادة  تعميم  على  املنظمة 
برنامج  خ��الل  م��ن  التجربة  ه��ذه 
لعرضها يف عدد كبري من الدول.

نثمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي 
في مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها

مدير المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية:

نوه العقيد بالقاسم 
الكتروسي مدير مجلس 

المكتب التنفيذي للمنظمة 
الدولية للحماية المدنية 
بجهود المملكة العربية 

السعودية، ممثلة في جهاز 
الدفاع المدني، في مجال 

تعزيز التعاون الدولي في 
مجال الحماية المدنية، 

من خالل نشاطها القوي 
وحضورها الدائم ألعمال 

المنظمة الدولية للحماية 
المدنية والدفاع المدني، 

ومساهماتها في كثير من 
المجاالت اإلنسانية، عبر تقديم 

المعونات اإلغاثية والمادية 
للدول المتضررة من جراء 
الكوارث، والتزامها بكافة 

االتفاقيات الدولية التي تضمن 
األمن والسلم الدوليين.

آليات التعاون بين 
أجهزة الدفاع 

المدني في 
العالم ال تزال دون 

الطموحات
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واالحييرافييييية حييريييصيية عييلييى تييوفيير مظلة 
للوصول  العامل،  دول  كافة  بني  للتعاون 
واجلاهزية  االستعداد  درجييات  أعلى  إىل 
يف التصدي للكوارث غر املتوقعة، وهي 
تتعاون يف ذلك مع عدد كبر من املنظمات 
األمحر  اهليييال  مثل  والييدولييييية  اإلنسانية 
املتحدة  لألمم  التابعة  واملنظمات  الدولي 
املخاطر،  وحتليل  دراسيية  يف  املتخصصة 
اليت  العلمية  الدولية  املعاهد  ميين  وعييدد 
الكوارث  إدارة  يف  متتلك خربات كبرة 

وعاج اآلثار النامجة عنها.

جهود مثمرة
املدني  اليييدفييياع  أن  الييصييليييييي  وأضييييياف 
السعودي كان وال يزال يقوم جبهود مثمرة 
وبناءة يف جمال تعزيز ودعم التعاون الدولي 

املنظمة  الكوارث، من خال  يف مواجهة 
املدني،  والدفاع  املدنية  للحماية  الدولية 
خال  من  أو  للمنظمة،  مؤسس  كعضو 
منظمات التعاون الدولي اخلليجي والعربي 
واإلقليمي والدولي، عرب حضور فاعل يف 
تناقش  اليييت  واليينييدوات  املييؤمتييرات  كافة 
أو  املدنية،  احلماية  أجييهييزة  تطوير  سبل 
اخلليجية  الدول  مع  املشركة  التدريبات 
والييعييربييييية، واتييفيياقيييييات الييتييعيياون املشرك 
على املستويني العربي واإلقليمي، والدعم 
املستمر للمشاريع اإلنسانية واإلغاثية على 

املستوى الدولي.
الدولية  للمنظمة  اليييعيييام  األمييييني  ودلييييل 
الدفاع  املدنية على مشولية جهود  للحماية 
الدولي،  التعاون  لتعزيز  السعودي  املدني 
إدارة  على  للتدريب  فرص  من  يقدمه  مبا 

المملكة أفادت كثيرًا من الدول بخبرتها في

موسم الحج وإدارة الحشود البشرية

األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.. نواف الصليبي:

أشاد األمين العام للمنظمة 
الدولية للحماية المدنية والدفاع 

المدني نواف الصليبي بجهود 
المملكة العربية السعودية لتعزيز 

التعاون الدولي في مجال عمل 
الدفاع المدني، من خالل عضويتها 

الفاعلة في المنظمة، ومبادرتها 
لتقديم العون والمساعدة لكثير 

من الدول التي تتعرض للمحن 
والكوارث.

وأش����ار ال��ص��ل��ي��يب، يف ت��ص��رحي��ات جمللة 
»998«، إىل أن الطبيعة الفجائية للحوادث 
والكوارث جتعل التعاون بني الدول ضرورة 
آثارها،  من  التخفيف  أو  ملواجهتها  حتمية 
للحماية  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  أن  م���ؤك���دًا 
التخصصية  وخرباتها  بإمكاناتها  املدنية 
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يف  الضخمة  البشرية  واحلشود  العمليات 
األعضاء يف  ال��دول  لعدد من  موسم احلج 
اململكة  خ��رات  من  لالستفادة  املنظمة، 
العامل  املتميزة يف هذا األمر، اليت يشهد 

برقيها وتكاملها.
وأوضح الصلييب أن عالقات الصداقة اليت 
العامل  دول  من  بالكثري  اململكة  تربط 
العون  تقديم  على  قدرتها  م��ن  تضاعف 
واملساعدة للشعوب يف حاالت الكوارث، 
فضاًل عن موقعها اجلغرايف الذي يتيح هلا 
يف  ال��ك��وارث  مواقع  إىل  الوصول  فرصة 
آسيا وإفريقيا بشكل أسرع من غريها من 
الدول، هذا إىل جانب ما تتمتع به اململكة 
واإلسالمي  العربي  املستوى  على  ثقل  من 
على  هائلة  ق��درة  مينحها  مب��ا  وال��دول��ي، 
اإلنسانية  امل��س��اع��دات  لتقديم  ال��ت��ح��رك 

واإلغاثية.

تبادل للخبرات
ولفت األمني العام للمنظمة الدولية للحماية 
بني  التعاون  يقتصر  أال  أهمية  إىل  املدنية 
أجهزة الدفاع املدني يف مجيع الدول على 
أهمية  رغم  الكرى،  واحلوادث  األزمات 
ذلك، بل يتعداه إىل تبادل اخلرات، وطرح 
لتحسني  العلمية،  والدراسات  املقرتحات 
احلوادث  م��ن  للوقاية  األج��ه��زة  ه��ذه  أداء 
تدعم  املنظمة  أن  مؤكدًا  وقوعها،  قبل 
اس��ت��م��رار ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ن خ��الل تنفيذ 
الدول  فيها مجيع  تشارك  للتدريب  برامج 
األعضاء، رغم ما حتتاجه مثل هذه الرامج 

من مصادر للتمويل.
واستبعد الصلييب أن يكون تفاوت قدرات 
أج��ه��زة ال��دف��اع امل��دن��ي ب��ني دول���ة وأخرى 
أن  إىل  مشريًا  بينها،  فيما  للتعاون  معوقًا 
نتيجة طبيعية الختالف  القدرات  اختالف 
بعض،  ع��ن  بعضها  ال����دول  إم��ك��ان��ات 
له،  معوقًا  وليس  التعاون  يدعم  أمر  وهو 
مؤكدًا أن املنظمة تعمل جاهدة من أجل 

حتديث  على  بها  األع��ض��اء  ال���دول  ح��ث 
للدفاع  أجهزة  وبناء  وقوانينها،  أنظمتها 
واالستفادة  التعاون  يتيح  فيها، مبا  املدني 
من اخلرات وتوفري الوقت واجلهد واملال، 

والسيما أن التغريات املناخية اليت يشهدها 
ال��ع��امل مت��ث��ل س��ب��ب��ًا ك��اف��ي��ًا ل��ت��ج��اوز أي 
املأمول بني  التعاون  صعوبات قد حتد من 

أجهزة الدفاع املدني.

نموذج يحتذى
الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام  األم��ني  وأع���رب 
للحماية املدنية عن أمله بأن حتذو الدول 
لتفعيل  اململكة  حذو  باملنظمة  األعضاء 
السريع،  ال��ت��دخ��ل  يف  املنظمة  ق���درات 
وتقديم املساعدات اإلغاثية واإلنسانية من 
خالل مشروع سنوي، وأن تقوم اجلامعات 
واملؤسسات األكادميية بدورها يف حبث 
أفضل الطرق لتوحيد اجلهود بني أجهزة 

الدفاع املدني على مستوى املناطق والدول 
جهود  لتكامل  ك��ب��داي��ة  امل��ت��ج��اورة، 
التعاون يف جمال احلماية املدنية لتشمل 

مجيع الدول.

          إدارة الحشود مثال لما يقدمه الدفاع المدني 
السعودي لتعزيز التعاون الدولي 

التغيرات المناخية التي 
يشهدها العالم تحّتم 

التعاون الدولي بين 
أجهزة الدفاع المدني

املديرية  متتلكها  اليت  احلديثة  اآلليات 
وبرامج  السعودي،  املدني  للدفاع  العامة 
منها  يستفيد  ال��يت  املتقدمة  ال��ت��دري��ب 
رجال الدفاع املدني، والدراسة يف أعرق 
طيبة  مث��ار  كلها  األجنبية،  اجلامعات 
املدني  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  النفتاح 
على العامل، وحرصها على االستفادة من 
أحدث اخلربات والتجارب، من خالل مد 
جسور التعاون الدولي مع األجهزة املماثلة 
والصديقة،  الشقيقة  ال���دول  مجيع  يف 
بالدفاع  املعنية  الدولية  املنظمات  ودع��م 
أهدافها  لتحقيق  املدنية  املدني واحلماية 
يف محاية اإلنسان من املخاطر والكوارث 
نتوقف يف  ولعلنا  على اختالف أسبابها، 
هذه السطور عند مثار التعاون بني جهاز 
بدول  ونظرائه  السعودي  املدني  الدفاع 

جملس التعاون اخلليجي.
نظام  الثمار: ص��دور  ه��ذه  أب��رز  من  ولعل 
التطوع واملتطوعني بدول اجمللس، ونظام 
ال��دف��اع امل��دن��ي امل��وح��د ب���دول اجمللس، 
املسح  وإج��راء  السالمة،  شروط  وتوحيد 
واحلصر الشاملني آلليات ومعدات الدفاع 
املدني يف الدول األعضاء مبجلس التعاون، 
يضاف لذلك اخلطوات الكبرية اليت مت 
إجنازها على طريق توحيد مناهج التدريب 
على أعمال الدفاع املدني، واملشاركة يف 

الربامج التدريبية والتمارين املشرتكة.
امل��ردود اإلجيابي يف إعداد  وحنن نلمس 
للدراسة  املبتعثني  املدني  الدفاع  رج��ال 
املستمرة  التطوير  وب��رام��ج  اخل���ارج،  يف 
لتجهيزات ومعدات الدفاع املدني، ونفخر 
بهذه النتائج، كما نعتز بإسهامات رجال 
الدفاع املدني يف مساعدة الدول الصديقة 
يف كثري من األحيان، ولعل جهود فريق 
اإلنقاذ السعودي لباكستان مل تغب عن 
األذهان، ليبقى التعاون الدولي يف جمال 
عنها،  غنى  ال  امل��دن��ي ض���رورة  ال��دف��اع 
جهود  وتفعيل  القدرات  لتطوير  وطريقًا 

اإلغاثة واإلنقاذ.

من ثمار التعاون 
الدولي

مقدم/ سعد بن فالح القحطاني
مدير شعبة التعاون الخليجي 
بإدارة التعاون الدولي
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املدني..  ب��ال��دف��اع  العملية  م��س��رت��ك   
كيف تنظر إليها اآلن بعد التقاعد؟

كانت  مدتها  قصر  على  املسرية  ه��ذه   -
ث��ري��ة، واك��ت��س��ب��ت خ��اهل��ا ال��ك��ث��ري من 
جمال  يف  العملية  وامل��م��ارس��ات  اخل���رات 
بالنسبة  متثل  فهي  لذلك  املدني،  الدفاع 
لي من موقعي الراهن إضافة معرفية قيمة 
أنها  وخاصة  كثريًا،  وأف��ادت��ي  وم��ؤث��رة، 
من  ألكثر  امتدت  ملسرية  تتوجيًا  شهدت 
28 عامًا يف عدد من األجهزة األمنية التابعة 
خبدمة  خاهلا  شرفت  الداخلية،  ل���وزارة 

الوطن الذي نشرف مجيعًا باالنتماء إليه. 

خالهلا  شغلت  اليت  العملية،  جتربتك   
منصب مساعد املدير العام للشؤون الفنية 
والتخطيط  وامل��ال��ي��ة  اإلداري�����ة  وال���ش���ؤون 
للتساؤل  تدفعنا  وال��ع��م��ل��ي��ات،  وال��ت��دري��ب 
عن رؤيتك لواقع الدفاع املدني السعودي 

مقارنة مبا كان عليه يف العقود املاضية؟
أنها  رغم  املدني  بالدفاع  جتربيت  للحقيقة 
ومل  ث��ري��ة،  كانت  س��ن��وات   6 تتجاوز  مل 
املدني عند ما تشرفت  الدفاع  يكن واقع 
باالنتساب إليه مفاجئًا لي، ألني وأنا أعمل 
يف مواقع أخرى كنت »بصفيت ضابط أمن« 
ملا مر  التواصل واالطاع  متابعًا من خال 

به هذا اجلهاز احليوي من تطور تراكمي 
النقلة  يف  كانت  املفاجأة  ولكن  مطرد، 
النوعية اليت شهدها هذا القطاع يف العقد 
وفيما  احلالي،  اهلجري  القرن  من  األول 
وصل إليه اجلهاز من تنظيمات كانت حبق 
على  يعتمد  مدني حديث،  لدفاع  تأسيسًا 
الدفاع  إلج��راءات  متقدمة  وتنظيمات  نظم 
املهام  وح��ددت  الظروف،  شتى  يف  املدني 
واملسؤوليات للجهات ذات الصلة بإجراءات 
عمليات  عليها  ُبنيت  وال��يت  املدني  الدفاع 
وال  وجتهيزًا،  تشكيًا  اجلهاز  حتديث 
الراهن  وقته  املدني يشهد يف  الدفاع  يزال 
تطورات نوعية أخرى تواكب التطور الذي 

تعيشه اململكة. 

 م��ا احل���دث األك��ث��ر ح��ض��ورًا يف ذاكرة 
العميد حممد عبداهلادي من خالل عمله 

بالدفاع املدني؟

من  ت���اه  وم���ا  للكويت  ال��ع��راق��ي  ال��غ��زو 
إجراءات ملواجهته، وعمليات التحرير اليت 
كان للدفاع املدني دور مهم فيها من خال 
مسؤولياته املناطة به يف مثل هذه الظروف، 
األجهزة  العمليات كفاءة  أثبتت هذه  وقد 
وقدرتها  السعودية،  والعسكرية  األمنية 
على أداء واجبها يف حاالت السلم واحلرب. 

 وم��ا امل��وق��ف األك��ث��ر صعوبة ال���ذي مر 
هذه  خ��الل  عبداهلادي  حممد  العميد  به 

املسرة الثرية؟ وكيف تعاملتم معه؟
أثناء  وق��ع  ال��ذي  املعيصم  نفق  ح��ادث  ه��و 
كان  حيث  1410ه����،  لعام  احل��ج  موسم 
يف  املدني  ال��دف��اع  ق��وات  قيادة  بي  مناطًا 
احلج، وقد كان التعامل مع هذا احلادث 
املعنية  بإجيابية وتفاعل من مجيع اجلهات 
اليت  امل���دن���ي  ال���دف���اع  إج������راءات  بتنفيذ 
ولوائحه  املدني  ال��دف��اع  نظام  عليها  نص 
م��ا هو  رغ��م  تنسى،  ال  ال��يت  املشاهد  م��ن 
حوادث  مع  التعامل  صعوبات  عن  معروف 
األنفاق عمومًا، والسيما يف حاالت الزحام 

واحلشود البشرية الكبرية. 

عبداهلادي  حممد  اكتسبه  ال���ذي  م��ا   
عبداهلادي  حممد  العميد  م��ن  اإلن��س��ان 

العميد حممد عبداهلادي:

عملي بالدفاع المدني أكسبني كثيرًا
من الخبرات العملية والمعرفية 

6 سنوات فقط قضاها العميد محمد عبدالهادي 
القحطاني في الدفاع المدني، توج بها مسيرة حافلة 
بالعطاء في عدد من األجهزة األمنية بوزارة الداخلية، 
وشغل في هذه السنوات الست العديد من المناصب 

القيادية، منها مساعدًا للمدير العام للدفاع المدني 
للشؤون الفنية، ثم مساعدًا للمدير العام للشؤون اإلدارية 

والمالية، ثم مساعدًا للتخطيط والتدريب، وقائدًا لقوات 
الدفاع المدني بالحج، وكلف بالعمل مساعدًا للمدير العام 

لشؤون العمليات، قبل تقاعده عام 1414هـ.
وعايش العميد محمد عبدالهادي، من خالل عمله في هذه 
المواقع المهمة، مرحلة مميزة في مسيرة الدفاع المدني، 

وفي السطور التالية يحدثنا عن هذه المرحلة، ورؤيته لقدرات 
الدفاع المدني في الوقت الراهن:

قدرات الدفاع المدني 
في الوقت الراهن 

تواكب مسيرة تطور 
المجتمع السعودي

حاوره: حممد مبارك أبو جليد

�2
998 - العدد الرابع

م
عال

أ



ضابط الدفاع املدني؟ وما تأثري ذلك على 
حياتك بعد التقاعد؟

بعض  مع  التعامل  بوسائل  معرفيت  زادت 
السالمة  ملتطلبات  وإدراك���ي  احل���االت، 
مع  تستمر  أم��ور  وه��ي  املدنية،  واحلماية 
مث��رة جتربة  ألنها  حياته،  ط��وال  اإلن��س��ان 

حقيقة.

 اجل��دي��ة واالن��ض��ب��اط وامل���ب���ادرة صفات 
بها  اشتهر  املدني..  الدفاع  لرجل  ضرورية 
العميد حممد عبداهلادي طوال مسريته، 

فهل ما زالت تالزمه بعد التقاعد؟
مراعاة  مع  املوقف،  يفرضه  الذي  بالقدر 
مقام  واألحوال، فلكل  الظروف  اختالف 
ومهام  العسكرية  احلياة  وطبيعة  مقال، 
غري  مع  التعامل  من  املدني ختتلف  الدفاع 
االنضباط  يبقى  ل��ك��ن  ال��ع��س��ك��ري��ن، 
واجلدية من شروط اإلجناز والتميز يف أي 

جمال.

الوقت  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  تقنيات  تطور   
الراهن هل يسهل مهام رجل الدفاع املدني 

مقارنة مبا كان عليه الوضع من قبل؟
بدون شك، فالتقنية مبفهومها الشامل على 
مهام  تنفيذ  يف  األهمية  من  كبري  جانب 
التطور  ظل  وإج��راءات��ه، يف  املدني  الدفاع 
وأموره  وسائله  يف  اإلن��س��ان  يشهده  ال��ذي 
والدفاع  اجمل���االت،  شتى  ويف  احلياتية، 
بدءًا من وسائل  املدني معين بهذا اجلانب 
التواصل واالتصال، واالستفادة من التقنية 
يف تنظيم األعمال، وانتهاء بتبين األساليب 

التقنية احلديثة يف مجيع نشاطاته. 

أدائه  أثناء  املدني  الدفاع  رجل  يتعرض   
اليت  اإلنسانية  امل��واق��ف  م��ن  لكثري  ملهامه 
دموعه..  ت��س��ت��در  ورمب����ا  م��ش��اع��ره،  مت���س 
ف��م��ا امل��وق��ف ال���ذي أب��ك��ى ال��ع��م��ي��د حممد 

عبداهلادي؟
هذا األمر نسيب خيتلف من شخص آلخر، 
أشعر  مل  إنين  لك  قلت  إذا  تستغرب  وقد 
بشيء من ذلك، ومل حيدث لي عند وقويف 
باملناسبة  »وه���ي  احل�����وادث،  ب��ع��ض  ع��ل��ى 
حم��دودة«، وقد تبعث تلك املشاعر مزيدًا 
املوقف  ملعاجلة  واالج��ت��ه��اد  التفاعل  م��ن 
والتقليل من أضراره، وال أذيع سرًا إذا قلت 
لك إنين عند رؤييت لصور احلادث ختتلف 
املشاعر فتغلبين الدموع، وقد حدث لي هذا 

يف عدة مواقف، منها حادث نفق املعيصم، 
وبعض حوادث احلريق اليت كانت حتدث 
يف املشاعر املقدسة، واليت مل تعد تذكر 
بفضل من اهلل ثم بفضل اهتمام حكومة 
خادم احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وبذهلا السخي يف تأمن سالمة 

احلجاج واملعتمرين. 

 كيف يقضي العميد حممد عبداهلادي 
عما  ه��واي��ات��ه  اختلفت  وه���ل  اآلن؟  ي��وم��ه 

كانت عليه أثناء عمله؟
وهذا  لألحباث،  مركز  مع  حاليًا  أعمل 
العمل يتطلب مين قضاء املزيد من الوقت 
وقيت  ج��ل  وأص��ب��ح  والبحث،  االط���الع  يف 
أما  اجمل���االت.  شتى  يف  للقراءة  خمصصًا 
وارتباطاتي  ال��س��ن  فبحكم  اهل���واي���ات 
العملية فقد اقتصرت على بعض النشاطات 
احملدودة اليت أمارسها، ومنها قضاء بعض 
الوقت يف مزرعيت الصغرية جدًا اليت تقع 
التواصل  إىل  إضافة  ال��ري��اض،  من  قريبًا 
األسري واالجتماعي الذي مل تكن ظروف 

العمل تسمح به يف املاضي وأصبحت أسعد 
به كثريًا. 

العميد  ي��وج��ه��ه��ا  ال���يت  ال��ن��ص��ي��ح��ة  م���ا   
حممد ع��ب��داهل��ادي ل��زم��الئ��ه وأب��ن��ائ��ه من 

رجال الدفاع املدني؟
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ش���ه���دت 
املاضين،  العامن  خ��الل  مناخيًا  ت��غ��ريًا 
امل��ف��ي��د اخت���اذ الوسائل  ي��ك��ون م��ن  وق���د 
هذه  مثل  مل��واج��ه��ة  املناسبة  واإلج�����راءات 
التحتية  والُبنية  األرواح  حلماية  التغريات، 
اليت حتققت  اهلائلة  الوطنية  واملكتسبات 
ل��ل��وط��ن، وم���ن ذل���ك رف���ع ق����درات الدفاع 
املعايري  وفق أحدث  واآللية  البشرية  املدني 
وأجودها، سائاًل املوىل عز وجل أن ميدهم 
قيادة  ب��أن  ثقة  على  وأن��ا  وتوفيقه،  بعونه 
وتعمل  املتغريات  ه��ذه  تعي  املدني  الدفاع 
للوصول ألعلى مستويات اجلاهزية للتعامل 

مع ما قد يرتتب عليها من خماطر. 

وماذا  توجهونها؟  مل��ن  أخ����رية..  كلمة   
تقولون فيها؟

واإلعالم  للعالقات  العامة  ل��إدارة  أوجهها 
يف  ممثلة  املدني  للدفاع  العامة  باملديرية 
مجيع منسوبيها، وأقول هلم إن جهودكم 
ولكن  وم��ق��درة،  ملموسة  ونشاطاتكم 
التوعية..  من  املزيد  إىل  يتطلعون  اجلميع 
فئات  إىل كل  لتصل  مبتكرة،  وبوسائل 
اجملتمع وخاصة األسر.. والشكر موصول 
هذه  إلت��اح��ة   »998« جملة  على  للقائمن 
الدفاع  منسوبي  مع  للتواصل  لي  الفرصة 
من  كوادرهم  جبميع  اململكة  يف  املدني 
املودة  مشاعر  ألبثهم  احل��وار،  هذا  خالل 
والتقدير، مع أطيب التمنيات هلم بالتوفيق 

والسداد.

تأثرت بشدة أثناء حادث 
نفق المعيصم في حج 

عام 1410هـ

التغيرات المناخية
التي تشهدها المملكة

تتطلب اتخاذ كافة 
االستعدادات
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]] سؤااًل [[]]سؤااًل[[

م���اذا ب��ق��ي يف ال���ذاك���رة م��ن رحلة 1. 
الطفولة والصبا؟

راحة البال وصفاء النفس وأيام الدراسة يف 
املرحلة االبتدائية.

ي��ق��ول��ون »ال���رج���ال م���ع���ادن«، فمن 2. 
الرجل الذي يشبه املعدن النفيس؟ 

وما صفاته؟

هو الذي جتده يف املواقف الصعبة )الصادق 
– األمني – الويف(.

ل��ل��ن��ج��اح م��ق��وم��ات وأس����ب����اب، فما 3. 
م�����ن خالل  ال����ن����ج����اح  م����ق����وم����ات 

جتربتك؟
اإلمكانات  )استغالل  السليم  التخطيط 

املتاحة – استثمار الوقت( واإلدارة.

القيادة علم أم فن؟ وملاذا؟4. 
باستخدام  علم  وف��ن،  علم  القيادة 
يف  وفن  العمل،  إدارة  يف  العلمية  األساليب 

قوة التأثري اإلجيابي على من حولك.

قاموسك 5.  يف  هل��ا  وج��ود  ال  كلمة 
الشخصي... ما هي؟

األنانية والعنصرية.

20 سؤااًل أو تزيد تم طرحها على العميد فيصل بن مقبول الثبيتي مدير 
إدارة التخطيط بالمديرية العامة للدفاع المدني.. تناولت األحداث والمواقف 

األكثر حضورًا في الذاكرة، ومراحل التحول في مسيرته العملية والشخصية، 
وشملت قناعاته الحياتية والدروس المستفادة من الخبرات والتجارب التي 

مرت به.
20 سؤااًل حاولنا من خاللها التعرف على اهتمامات وهوايات العميد الثبيتي 

اإلنسان ورجل الدفاع المدني.. واالقتراب من أحالمه التي تحققت أو لم 
تتحقق، ترى بماذا أجاب؟

راحة البال في مرحلتي 
الطفولة والصبا
ال تغادر الذاكرة

مواصلة الدراسات
العليا حلم تمنيته

ولم يتحقق.. 

انتقالي للمديرية 
العامة محطة بارزة 

في مسيرتي العملية 

في صدارة 
مقومات النجاح

مدير إدارة التخطيط باملديرية العامة للدفاع املدني

العميد/ فيصل بن مقبول الثبيتي

التخطيط السليم واستغالل اإلمكانات واإلدارة الواعية
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منهج حياة 6.  اليت متثل  الكلمة  ما 
بالنسبة لك؟

)اتق اهلل حيثما كنت(.

يف حياة كل إنسان نقطة حتول.. 7. 
فما نقطة التحول يف حياتك؟

املتوسطة  املرحلتني  يف  ل��ل��دراس��ة  االن��ت��ق��ال 
الطائف من قرييت يف  والثانوية إىل حمافظة 
بين سعد بعيدًا عن األهل وأنا يف سن صغرية.

وماذا عن احملطة اليت متثل نقطة 8. 
انطالق يف مسريتك؟

للدفاع  العامة  باملديرية  للعمل  انتقالي 
ب��ال��ري��اض( من  الرئيسي  )اجل��ه��از  امل��دن��ي 

إدارة العاصمة املقدسة.

م���ن ال��ش��خ��ص ال�����ذي ت����رى فيه 9. 
القدوة واملثل؟ وملاذا؟ 

ال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألنه 
يوجد أحد غريه يكون قدوة.

درس تعلمته وحترص على أن 10. 
تعلمه ألبنائك... ما هو؟ 

تقديم العون واملساعدة لآلخرين.

يف 11.  ج��ل��ي��س  خ����ري  ك�����ان  إذا 
ال����زم����ان ك����ت����اب، ف���م���ن هو 

اجلليس الذي تفضله؟
القرآن الكريم.

م��ت��ى ي��ب��ك��ي ال����رج����ال؟ وهل 12. 
م���وق���ف ج��ع��ل��ك تذرف  مث���ة 

الدموع؟
ع��ن��دم��ا ي��ش��ع��رون ب��ال��ظ��ل��م، وق���د بكيت 
عندما رأيت إخواننا املسلمني يف كثري من 

البلدان يتعرضون للظلم والعدوان.

املرء 13.  ي���ت���م���ن���اه  م����ا  ل���ي���س ك����ل 
الذي متنيته ومل  يدركه... فما 

تدركه؟
مواصلة الدراسات العليا.

ل��و مل تكن رج��ل دف���اع مدني 14. 
فماذا تتمنى أن تكون؟

رجل أعمال.

نسيانه 15.  ت��س��ت��ط��ي��ع  ال  م��ك��ان 
وحتّن لزيارته؟ 

مكة املكرمة واملدينة املنورة. 

ما هواياتك املفضلة أوقات الفراغ؟16. 
القراءة   – ال��ري��اض��ة  مم��ارس��ة 

– مشاهدة املباريات املهمة.

متى شعرت باخلوف؟ 17. 
ب��اخل��وف ع��ن��د وفاة  ش��ع��رت 
املرحلة  يف  وأن��ا  اهلل  رمح��ه  فيصل  امللك 

املتوسطة.

ب��ي��ض��اء ماذا 18.  أم���ام���ك ورق����ة 
تكتب عليها؟

ليت قلوبنا وسرائرنا تكون بيضاء نقية.

ومل 19.  ترسلها  أن  رسالة متنيت 
تفعل؟

ال للفساد.

الندم ماذا يعين بالنسبة لك؟20. 
الرجوع إىل احلق وتصحيح األخطاء.

عندما حتلم إىل أين يأخذك 21. 
احللم؟

بلدان  أفضل  من  بالدنا  تكون  بأن  أحلم 
العامل تطورًا وتنظيمًا.

بيت شعر دائمًا ما تستحضره 22. 
يف مناسبات كثرية؟

إذا ما اجلرح رّم على فساد
تبني فيه إهمال الطبيب 

الحج
ووسائل اإلعالم الجديد

ال ميكن حبال 
األحــــــوال  مـــن 
مقارنـــــــة تأثـــر 
وســـــائل اإلعالم 
يــــــــــــــــد  جلد ا
مـــــــن حيـــــــــــث 
تأثرهـــا  حجـــم 
 ، ها ر نتشـــا ا و
اإلعالم  بوسائل 

القنـــوات  أو  الصحـــف  ســـواء  التقليديـــة، 
التليفزيونية، وذلك نظرًا ملا تتيحه الوســـائل 
اجلديدة من قدرات تفاعلية كبرة، وسرعة 

مذهلة يف نقل األحداث.
وضاعف من أهمية وسائل اإلعالم اجلديد 
ظهور أجيال جديدة من احلاسبات الكفية، 
مثل »اآلي باد« و»البالك بري«، اليت أتاحت 
األخبار  تلقي  املعلومات  شبكة  ملستخدمي 
املصورة واملواد الفيلمية أينما كانوا، وعلى 
هذه  استثمار  أن  والشك يف  الساعة،  مدار 
الوسائل اإلعالمية اجلديدة من قبل اجلهات 
املشاركة يف أعمال احلج يف جمال التوعية 
مــع مجـــوع احلــجــاج واجلهات  ــواصــل  ــت وال
املشرفة على بعثات احلج بات ميثل ضرورة 
تتزايد  الذين  احلجيج،  مجوع  مع  للتفاعل 
أعدادهم بصورة مطردة يومًا بعد يوم.. ولنا 
الذي حتققه رسالة توعوية  أن نتصور األثر 
يف  السالمة  ومتطلبات  شــروط  عن  فيلمية 
»الفيس  أو  »اليوتيوب«  عرب  بثها  يتم  احلــج 
ويبقى  خمتلفة.  بــلــغــات  ــر«  ــوي »ت أو  ـــوك«  ب
يف  املشاركة  اجلهات  متتلك  هل  السؤال: 
وسائل  استثمار  على  والرغبة  القدرة  احلج 
اإلعالم اجلديد مبا يدعم خططها يف خدمة 

ضيوف الرمحن؟
مدى  على  تتوقف  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 
رؤية  ووجــود  الوسائل،  هذه  بأهمية  الوعي 
ذلك  بعد  وتأتي  منها،  لالستفادة  واضحة 
التفاصيل الفنية األخرى، وهي أمور ميكن 
ومؤسسات  شبكات  عــرب  معها  التعامل 

متخصصة متتلك اخلربة يف هذا الشأن.

عقيد/ سعود 
العبد الكريم

مدير إدارة العالقات العامة

الندم يعني
الرجوع إلى الحق 
وتصحيح األخطاء
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من سيول جدة لفيضانات باكستان

تجلت قدرات الدفاع المدني السعودي خالل عام 1431هـ، من خالل تميز أدائه في التعامل مع عدد من الحوادث 
والمواقف الصعبة، بدءًا من فاجعة سيول جدة، مرورًا بأعمال اإلنقاذ واإلخالء جراء العمليات العسكرية ضد المتسللين 

في القرى الحدودية الجنوبية، وسيول الرياض، وصواًل إلى بطوالت فريق اإلنقاذ السعودي في باكستان، فضاًل عن 
تأمين سالمة الماليين من المعتمرين خالل شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية مالمح من إنجازات رجال الدفاع المدني على مدار العام، والتي توجت بتنفيذ خطة تدابير الدفاع 
المدني في موسم الحج.

الدفا ع
المدني 

في أصعب المواقف
مسيرة عام من العطاء
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املواتي����ة اليت باش����رت فيه����ا قواته عمليات 
هط����ول  واس����تمرار  واإلخ����الء،  اإلنق����اذ 

األمطار الغزيرة لفرتات طويلة.
ودون أدن����ى تأثري على خط����ة تدابري الدفاع 
املدن����ي ملواجهة الطوارئ يف موس����م احلج 
ع����ام 1430ه�����، حش����دت املديري����ة العامة 
للدفاع املدني كل قواتها ملواجهة الس����يول 
ال����يت عّم����ت الكث����ري م����ن م����دن وق����رى 
حمافظة جدة، وفق خطة متكاملة إلدارة 
هذه األزمة، ش����ارك فيه����ا عدد كبري من 

الوزارات واهليئات احلكومية.
وكان للتح����رك الس����ريع لرج����ال الدف����اع 
املدن����ي أث����ره الكب����ري والواض����ح يف تقليل 
حجم اخلس����ائر يف فاجعة س����يول جدة إىل 
أدن����ى احل����دود املمكن����ة، حي����ث جنحت 
وح����دات الدف����اع املدن����ي املتخصص����ة يف 
أعمال اإلنقاذ املائي يف إنقاذ اآلالف الذين 
احتجزته����م املي����اه وه����م يف طريقه����م ألداء 
مناس����ك احلج، وذلك عرب ق����وارب اإلنقاذ 

اجملهزة بأحدث التقنيات.
ف��������اجع����ة  وش����هدت 

ج�����������دة  س����ي��ول 
مش����اركة فاعل����ة 
الدف�����اع  لط����ريان 
املدني يف عمليات 
واإلخالء  اإلنق����اذ 
م���������ن املناط�����������ق 
املتض������ررة، واليت 
مت����ت بإش���������راف 
مباش�����ر  ميدان����ي 
م����ن قب����ل معال����ي 

مدير عام الدفاع املدني.
وجنح����ت ق����وات الدف����اع املدن����ي يف إخالء 
آالف األس����ر والعائ����الت الذي����ن حاصرت 
مياه الس����يول منازهلم يف مدن وقرى جدة، 
ونقله����م إىل أماك����ن إي����واء آمنة، وصرف 
املس����اعدات املالي����ة والعيني����ة م����ن أغذي����ة 

وأدوية للمتضررين.
ويف الوق����ت الذي كانت فيه قوات الدفاع 
املدن����ي تواص����ل عمليات اإلنقاذ وانتش����ال 
الضحايا، كانت قوات أخرى تتابع اآلثار 
النامجة عن السيول على املنشآت واملرافق 
العامة، واختاذ التداب����ري الالزمة للحيلولة 
دون تضرره����ا، ويف مقدم����ة ه����ذه املرافق 
حب����رية املس����ك، ال����يت كان تضرره����ا أو 
وصول مياه السيول إليها ميثل كارثة بيئية 
بكل املقاييس، واستطاعت قوات الدفاع 

املدني يف وقت قياسي تأمني ممرات لفرق 
اإلنقاذ واإلس����عاف، وتصري����ف املياه اليت 
جتمع����ت يف األنف����اق والطرق الرئيس����ية، 
ورف����ع الس����يارات ال����يت جرفته����ا الس����يول 
جث����ث  واس����تخراج  املنح����درة،  للمناط����ق 

الضحايا منها.
وبلغ ع����دد املواطن����ني واملقيم����ني الذين مت 
إنقاذه����م من قب����ل وحدات الدف����اع املدني 
األرضي����ة وطائرات الدف����اع املدني ما يزيد 
على ثالثة آالف مواطن ومقيم، بينهم عدد 

كبري من العائالت.
ومع حتس����ن األح����وال اجلوية، تولت قوات 
الدفاع املدني عملية إعادة األوضاع إىل ما 
كان����ت علي����ه، ورف����ع كل املخلفات اليت 
جنمت عن س����رعة تدفق السيول، وإجراء 
حصر شامل للمساكن واملنازل املتضررة.
احلرم����ني  خ����ادم  توجيه����ات  عل����ى  وبن����اء 
الش����ريفني، شارك الدفاع املدني يف جلان 
ص����رف التعويضات املالية ألس����ر الضحايا 
واملتضرري����ن، وتوزي����ع املس����اعدات عل����ى 

السكان الذين مت إخالؤهم من منازهلم، 
واملصابني الذين مت نقلهم إىل املستشفيات 

واملراكز الصحية.
وتنفيذًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني 
بالتحقي���ق يف أس���باب الكارث���ة، ش���ارك 
الدفاع املدني يف اللجنة اليت مت تش���كيلها 
لذلك، ورغم حالة احلزن اليت عمت مجيع 
مناطق اململكة بس���بب اخلس���ائر البشرية 
النامجة عن سيول جدة، أعرب عدد كبري 
من املس���ؤولني عن تقديره���م جلهود رجال 
الدف���اع املدن���ي، وجناحهم يف إنق���اذ هذه 

األعداد الكبرية من املواطنني واملقيمني.
وأش����ادت املنظمات الدولية املعنية بالدفاع 
املدني واحلماية املدنية مبستوى أداء رجال 
الدف����اع املدن����ي، وس����رعة اس����تجابتهم يف 

التعامل مع هذا احلادث غري املتوقع.

سيول جدة االختبار األصعب 
كانت س����يول جدة اليت ترافق توقيتها مع 
مش����اركة الدفاع املدن����ي يف أعمال احلج 
الع����ام املاضي هي االختبار الصعب لرجال 
الدف����اع املدني، وذلك نظ����رًا لألجواء غري 
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واستمرت عمليات الدفاع املدني بعد انتهاء 
العمليات العسكرية إلعادة سكان القرى 
احلدودي���ة إىل منازهل���م، وحص���ر املن���ازل 
واملراف���ق املتض���ررة م���ن كهرب���اء ومي���اه 
وغريه���ا، والعم���ل بالتع���اون م���ع اجله���ات 

املعنية.

سيول الرياض 
وواص���ل الدفاع املدن���ي أداءه املتميز عندما 
تعرض���ت منطق���ة الرياض ألمط���ار غزيرة، 
وصل���ت يف بع���ض احملافظ���ات وامل���دن إىل 
حد الس���يول، وكان لس���رعة حترك قوات 
الدفاع املدني أثرها الكبري يف عدم حدوث 
خس���ائر يف األرواح واملمتلكات، باس���تثناء 

حاالت قليلة.
وجنح���ت املديري���ة العامة للدف���اع املدني يف 
زي���ادة تفاع���ل وتع���اون املواطن���ني واملقيمني 
م���ع جهودها، من خالل الرس���ائل التوعوية 
والتحذيري���ة، ال���يت مت بثه���ا ع���رب وس���ائل 
اإلعالم والتلفزيون السعودي، واليت محلت 

العمليات العسكرية في 
القرى الحدودية الجنوبية

وم���ع انطالق العمليات العس���كرية للقوات 
املس���لحة السعودية ضد املتسللني إىل البالد 
يف املناط���ق اجلنوبي���ة، ب���دأ الدف���اع املدني 
تنفيذ مهمة نوعية ش���ديدة الدقة، تتفق مع 
مهام���ه يف أوق���ات احل���روب، ومتثلت هذه 
اخلط���ة يف إخالء س���كان عدد م���ن القرى 
احلدودي���ة حفاظ���ًا على س���المتهم، وإقامة 
معسكرات إيواء عاجلة هلم وجمهزة بكل 
ما يلزم ملعيش���تهم يف مناط���ق آمنة، إضافة 
إىل عمليات إنق���اذ املصابني واملتضررين يف 

القرى.
واس���تطاع الدف���اع املدن���ي، بالتع���اون م���ع 
رج���ال القوات املس���لحة واألجه���زة األمنية، 
إخالء مئات األس���ر يف القرى اليت تعرضت 
للقص���ف، ونقلهم إىل خميم مت إنش���اؤه يف 

وقت قياسي. 
تس���كني  املدن���ي  الدف���اع  ق���وات  وتول���ت 
ع���دد كبري من األس���ر يف ش���قق ووحدات 
س���كنية مفروش���ة، وص���رف املس���اعدات 
املالي���ة والغذائي���ة واألدوي���ة، وحرص���ًا على 
احلال���ة املعنوية ألبناء القرى اجلنوبية الذين 
مت إيواؤه���م يف خميم���ات اإلي���واء، ب���ادرت 
املديري���ة العام���ة للدف���اع املدن���ي إىل إقامة 

ع���دد من األنش���طة االجتماعي���ة والرتفيهية 
للتخفيف عنهم.

ورغ���م تواص���ل العمليات العس���كرية على 
مدى أسبوعني كاملني، توىل رجال الدفاع 
املدني توفري كل مس���تلزمات اإلعاش���ة يف 
خميم���ات اإلي���واء من املياه وامل���واد الغذائية 
وخدمات الرعاية الصحية العاجلة، إضافة 
إىل تأم���ني خميمات اإليواء بكافة وس���ائل 

مكافحة احلرائق وعربات اإلسعاف.

استجابة سريعة ساهمت في 
إنقاذ أكثر من 3000 مواطن 
ومقيم من فاجعة سيول جدة

برنامج ترفيهي لمخيم إيواء أبناء القرى الحدودية الجنوبية
يف إطار احلرص على ختفيف معاناة املواطنني النازحني أقامت قوات الدفاع املدني 
مبركز إيواء أبناء القرى احلدودية اجلنوبية بأحد املسارحة مسرحًا ترفيهيًا لنزالء 
خميم اإليواء من العائالت وأبنائهم جراء العمليات العسكرية اليت نفذتها القوات 

املسلحة السعودية ملنع املتسللني إىل حدود اململكة ممثلة باللجنة اإلعالمية، 
شهد على مدى ثالثة أيام عددًا من الربامج واملسابقات مبشاركة فرقة األلعاب 

الشعبية، وتوزيع كميات من اهلدايا لرسم البسمة على وجوه األطفال وإزالة اآلثار 
املرتتبة على تركهم منازهلم وقراهم واملخاوف النامجة عن مساع دوي القصف 

والعمليات العسكرية.
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إرشادات لتجنب املخاطر.
وباشر طريان الدفاع املدني مهامه يف توجيه 
الف���رق والوحدات األرضية للمواقع األكثر 

تضررًا جراء السيول.
وتوىل الناطق اإلعالمي للدفاع املدني تقديم 
كاف���ة املعلوم���ات ع���ن املوق���ف للمواطنني 
واملقيمني على مدار الس���اعة بكل شفافية 
ووض���وح، ويف غضون س���اعات م���ن توقف 
األمط���ار كان���ت ق���وات الدف���اع املدني قد 
قطعت ش���وطًا طوياًل يف إعادة األوضاع إىل 
م���ا كانت عليه يف العاصمة الرياض ومدن 

وحمافظات املنطقة.
وبينما كان���ت قوات الدفاع املدني ترفع ما 
تبق���ى من خملف���ات وآثار س���يول الرياض، 
كان���ت وح���دات الدف���اع املدن���ي يف ق���رى 
ج���ازان وجنران وعس���ري وحمافظة الطائف 
تس���ابق الزمن إلنقاذ أبناء هذه القرى الذين 
احتجزته���م الس���يول، ودم���رت ع���ددًا م���ن 
منازهلم، وإيصال املواد اإلغاثية للمتضررين 
الذي���ن ح���ال انقطاع الطرق وس���وء األحوال 
والوح���دات  الف���رق  وص���ول  دون  اجلوي���ة 
امليداني���ة إليهم، وتوىل طريان الدفاع املدني 

نقل هذه املساعدات للقرى املتضررة.
وتواصل���ت أعمال اإلنق���اذ واإلخالء يف قرى 
عس���ري وجنران وجازان والطائف على مدار 
ثالث���ة أي���ام متواصلة، وجنحت يف مباش���رة 
أكث���ر من 1900 ب���الغ، عرب أكثر من 60 
فرقة ووحدة ميداني���ة، وإنقاذ 440 مواطنًا 

ومقيمًا من سكان هذه القرى.

موسم الُعمرة في رمضان
األرواح  محاي���ة  يف  ملهام���ه  واس���تمرارًا 
واملمتلكات، نفذ الدفاع املدني خطة شاملة 
ملواجهة الطوارئ خالل شهر رمضان املبارك 

لعام 1431ه�، يف العاصمة املقدسة.
واش���تملت اخلطة على جمموعة من التدابري 
للتعامل مع كافة املخاطر االفرتاضية أثناء 
موس���م الُعمرة طوال شهر رمضان املبارك، 
وراع���ت اخلط���ة تزامن موس���م الُعم���رة مع 
اإلج���ازات املدرس���ية، وما يراف���ق ذلك من 
زي���ادة يف أع���داد املعتمري���ن وال���زوار ملكة 

املكرمة.
وتضمنت اخلطة ال���يت تكللت بالنجاح 12 
خط���رًا افرتاضيًا، وجمموع���ة من اخلطط 
التفصيلي���ة للتعام���ل مع كل منه���ا، وذلك 
من خ���الل دعم موق���ع إدارة الدف���اع املدني 
بالعاصم���ة املقدس���ة بق���وة إضافي���ة قوامها 
4200 ضابط وفرد، مشلت دوريات سالمة 
راكبة وراجلة، وفرقًا ميدانية، و800 آلية 

ومعدة، وأربع طائرات عمودية.

واحت���وت اخلطة على اس���تعدادات مكثفة 
للتصدي حل���وادث احلري���ق مبنطقة احلرم 
املك���ي الش���ريف، وحمط���ات الكهرباء، 
والفن���ادق  واملراقب���ة،  التحك���م  ومواق���ع 
الس���يارات،  وأنف���اق  الس���كنية  واألب���راج 
والس���احات احمليط���ة باحل���رم، إضافة إىل 
اس���تعدادات خاصة يف حاالت انقطاع التيار 
غزي���رة،  أمط���ار  هط���ول  أو  الكهربائ���ي 
وح���وادث تس���اقط الصخ���ور واالنهي���ارات 
األوبئ���ة  انتش���ار  واحتم���االت  اجلبلي���ة، 

واألمراض، أو حاالت التسمم الغذائي.
وشهد تنفيذ اخلطة مستوى رفيعًا من التعاون 
املمي���ز ب���ني الدفاع املدن���ي وكافة اجلهات 
احلكومي���ة املعني���ة بتنفي���ذ تداب���ري الدفاع 
املدن���ي لش���هر رمض���ان، وبتوفي���ق من اهلل 
س���بحانه وتعاىل مل تق���ع أي حوادث كبرية 
طوال موس���م الُعمرة يف رمض���ان بالعاصمة 
املقدسة، رغم جتاوز عدد املعتمرين والزوار 

ثالثة ماليني معتمر وزائر.

فريق اإلنقاذ السعودي 
وانطالقًا من مبادرة اململكة ملد يد العون 
الش����قيقة والصديق����ة  لل����دول  واملس����اعدة 
يف أوق����ات احمل����ن، جن����ح فري����ق اإلنق����اذ 
الس����عودي ال����ذي توّجه ألداء مه����ام اإلنقاذ 
الفيضان����ات  م����ن  للمتضرري����ن  واإلغاث����ة 
بدول����ة باكس����تان، بن����اء عل����ى توجيهات 
خ����ادم احلرمني الش����ريفني املل����ك عبداهلل 
اب����ن عبدالعزي����ز، ومبتابع����ة م����ن صاحب 

إنقاذ أكثر من 440 
شخصًا احتجزتهم 

سيول جازان وعسير 
ونجران والطائف 

��
998 - العدد الرابع



الس����مو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثان����ي لرئيس جملس الوزراء وزير 
الداخلية، بشهادة املنظمة الدولية للحماية 
املدني����ة واملس����ؤولني الباكس����تانيني، يف 
إنق����اذ املئ����ات من أبن����اء باكس����تان الذين 
احتجزته����م املي����اه يف عدد م����ن مدن وقرى 
إقليم السند، وإخالء اآلالف من األسر إىل 
مواق����ع آمنة، عرب عدد من عمليات اإلنقاذ 

النوعية.
الس����عودي  اإلنق����اذ  فري����ق  يف  وش����ارك 
لباكس����تان 160 ضابطًا وف����ردًا من ذوي 
اخلربة يف التعامل مع كوارث املياه وأعمال 
اإلنق����اذ املائ����ي، وكان الفريق خري معني 
إلخوانهم املنكوبني يف باكس����تان، ومبا 
يعكس القدرات واملهارات احلقيقية اليت 
يتمتع بها رجال الدفاع املدني الس����عودي، 

وتكامل جتهيزاته من اآلليات واملعدات.
وكان الفري����ق الس����عودي ه����و أول فري����ق 
إنق����اذ دول����ي يص����ل إىل باكس����تان، وبدأ 
مباشرة مهامه فور الوصول إىل باكستان 
بإنش����اء غرفة عمليات مشرتكة بالتنسيق 
مع املس����ؤولني هن����اك، وترك����زت أعمال 
الفريق يف إقليم الس����ند، الذي يعد أكثر 
األقاليم الباكستانية تضررًا، وسط حالة 
م����ن اإلش����ادة والتقدير من قبل املس����ؤولني 
الباكستانيني وأبناء الشعب الباكستاني 
بسرعة مبادرة اململكة إلرسال هذا الفريق 

ومباشرة مهامه يف إنقاذ املتضررين.
وعلى مدى أس����بوعني كاملني جنح فريق 
اإلنق����اذ الس����عودي يف إنق����اذ املئ����ات م����ن 
سكان املناطق املتضررة، وإخالء أعداد 
كبرية من األسر الباكستانية يف منطقة 
»حي����در آب����اد« وع����دد م����ن الق����رى واملدن 

التابعة هلا.
ونّف����ذ الفريق عددًا من العملي����ات النوعية 
املتخصص����ة، منه����ا: إنق����اذ م����ا يزيد على 

573 ش����خصًا من قرى تابعة ملنطقة »شيدر 
آمن����ة  مناط����ق  إىل  وإخالؤه����م  م����وري«، 
بواسطة قوارب اإلنقاذ، وتقديم اخلدمات 
الطبي����ة للمئ����ات م����ن املصاب����ني، وإنق����اذ 
»463« ش����خصًا داهمتهم مياه الفيضانات 
أثناء تواجدهم يف إح����دى املدارس مبدينة 
»سجاويل« كانت تستخدم كموقع إيواء، 
إضاف����ة إىل توزيع املس����اعدات اإلنس����انية 

واإلغاثية على اآلالف من األسر.
وأنهى الفريق مهمته يف املناطق احملددة له 
بالتنس����يق مع فرق اإلنق����اذ التابعة للجيش 
الباكستاني، وغادر باكستان عائدًا إىل 
اململكة مس����اء 30 رمضان، قبل ساعات 
قليلة م����ن االحتفال بعي����د الفطر املبارك، 

مصحوبًا بدعوات األشقاء يف باكستان.
واس����تمرارًا لألص����داء الطيب����ة واإلش����ادة 
بأعمال فريق اإلنقاذ السعودي، أكد وزير 
الداخلية جبمهورية باكس����تان اإلسالمية 
رمح����ن ملك ش����كر باكس����تان حكومة 
وش����عبًا للمملكة العربية السعودية بقيادة 
خ����ادم احلرمني الش����ريفني املل����ك عبداهلل 
اب����ن عبدالعزي����ز آل س����عود عل����ى الدع����م 
اإلنس����اني املس����تمر ال����ذي تقدمه للش����عب 
املس����اعدات  ذل����ك  وم����ن  الباكس����تاني، 
اإلغاثية العاجلة من خالل اجلسر اجلوي، 
ومحل����ة خ����ادم احلرمني الش����ريفني إلغاثة 
الشعب الباكستاني، كما أعرب معاليه 
عن شكره لصاحب السمو امللكي األمري 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني 
لرئي����س جمل����س ال����وزراء وزي����ر الداخلي����ة 
املش����رف العام على محلة خ����ادم احلرمني 
الش����ريفني إلغاثة الش����عب الباكس����تاني 
على ما قام به فريق اإلنقاذ الس����عودي من 
جهود كبرية، س����اهمت بشكل فاعل يف 

إنقاذ املتضررين يف املناطق املنكوبة.

تدابير الدفاع المدني 
لحج عام 1431هـ

ويتطل���ع الدف���اع املدن���ي م���ن خ���الل تكام���ل 
مواجه���ة  تداب���ري  خط���ة  لتنفي���ذ  اس���تعداداته 
الط���وارئ خالل موس���م احل���ج لع���ام 1431ه�، 
لتتوي���ج مس���رية ع���ام م���ن اإلجن���ازات يف محاية 
األرواح واملمتل���كات، ومواصل���ة جن���اح أعمال 
الدفاع املدني يف احلج طوال السنوات املاضية، 
وتتضمن اخلطة تهيئة 460 مركزًا للدفاع املدني 
باملشاعر، وجتهيزها بكافة املعدات واآلليات، 

ومشول اخلطة كافة املخاطر احملتملة.
وتشري بيانات الدفاع املدني إىل مشاركة ما يقرب 
م����ن 14 ألفًا من الضباط واألف����راد، وأربعة آالف 
آلية ومعدة، و15 طائرة جمهزة بأحدث التقنيات، 
يف تنفيذ اخلطة، وتس����تفيد خط����ة الدفاع املدني 
يف احل����ج ه����ذا العام م����ن أحدث تقني����ات وأنظمة 
االتص����االت واملعلوم����ات وإدارة العملي����ات، مث����ل 
نظ����ام املعلوم����ات اجلغ����رايف GiS، وأنظم����ة تتبع 
املركبات، إضافة إىل عدد من اآلليات واملعدات 

احلديثة اليت تشارك يف احلج ألول مرة.

مشاركة فاعلة
لفريق اإلنقاذ 
السعودي في
أعمال اإلنقاذ

باألقاليم المتضررة 
من فيضانات

باكستان
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اللواء عبد اهلل بن محمد القرني
مساعد مدير عام الدفاع املدني 
للشؤون اإلدارية و املالية

اإلدارة الواعية هي قاطرة النجاح يف أي مؤسسة أو هيئة أو منشأة، 
من  تعتمده  ما  خ��الل  من  األداء،  ج��ودة  عن  املسؤولة  أيضًا  وه��ي 
إجراءات لتشجيع العاملني يف هذه املؤسسة أو تلك على إتقان العمل 

وحتقيق األهداف اليت تتطلع إليها.
ومن أبرز هذه اإلجراءات ما يسمى يف علوم اإلدارة احلديثة »اإلدارة 
الذي  للعامل  احلافز  تقديم  مبسط  بشكل  وتعين  باحلوافز«، 
اجلودة  لالرتقاء مبعايري  قدراته  تطوير  على  عمله وحيرص  جييد 
التنافس احملمود واملطلوب بني  أدائه، ومن ثم إجياد حالة من  يف 
يف  أفضل  مستويات  وحتقيق  احلافز  هذا  على  للحصول  الزمالء 

إجناز ما يوكل إليهم من املهام.
ألن��ه��ا جعلت  وذل���ك  ب��احل��واف��ز« جن��اح��ه��ا،  »اإلدارة  أث��ب��ت��ت  وق���د 
واستمرار احلصول  للحفاظ على متيزهم  املتميزين أكثر حرصًا 
املزايا،  ه��ذه  لنيل  السعي  إىل  اآلخ��ري��ن  ودف��ع��ت  احل��واف��ز،  على 
شكر  حتى كلمة  أو  تشجيعية،  أو  مادية  حوافز  أكانت  سواء 

واستحسان وتقدير للجهد.
واألهم من ذلك أن هذا النوع من اإلدارة أو ذاك يقوم باألساس على 
بالتكريم  واحتفاء  للتميز  حب  من  اإلنسان  نفس  عليه  جبلت  ما 

وسعادة باملكافأة.
يضاف لذلك ما ينتج عنها من حيوية وديناميكية وتنافس مرغوب 
منتج  باحلوافز« هي  »اإلدارة  أن  يظن  من  ويتوهم  ال��ذات،  إلثبات 
عصري أفرزته ممارسات وجتارب يف دول دون أخرى، ورمبا يكون 
ذلك صحيحًا من حيث اعتماده يف املنشآت واملؤسسات يف بعض 
الدول بصورة أكثر من غريها، لكن مفهوم »اإلدارة باحلوافز« 

قديم قدم وجود اإلنسان على األرض.
إتقانه من  العمل الصاحل والنافع واحلرص على  ويف اإلسالم يعد 
))إن  الشريف:  ملا جاء يف احلديث  موجبات حمبة اهلل، مصداقًا 
اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه((. فال فضل لعربي على 
وهو  الصاحل،  والعمل  بالتقوى  إال  أسود  على  ألبيض  وال  أعجمي 

أيضًا من أسباب تفضيل مسلم على آخر يف األجر والثواب.

اإلدارة بالحوافز 
وأثرها في جودة العمل
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كيف ُتعد خطة الطوارئ؟
رمبا تكون اإلجابة عن هذا السؤال نظريًا من 
األمور اليسرية، إال أن تطبيق هذه اخلطة عمليًا 
يتطلب مستويات عالية من التنسيق بني اجلهات 

املشاركة يف تنفيذ أركانها.
إلجراءات  ع��رض��ًا  ن��ق��دم  التالية  السطور  ويف 
إعداد خطة الطوارئ، من خالل جتربة أحداث 

العيص، وكيفية التعامل معها.

ما خطة الطوارئ؟
هي جمموعة من القوانني واإلج��راءات اليت يتم 
ما تكون  وغالبًا  عند حدوث طارئ،  تنفيذها 
أوقات  الطارئة مفاجئة، وقد حتدث يف  احلالة 
خمتلفة وظروف مناخية صعبة، وال ميكن أن 
تكون خطة الطوارئ قادرة على حتقيق أهدافها 
ملواجهة  الالزمة  بالسرعة  أو  الالزمة  بالكفاءة 
احلالة إال بوجود خطط طوارئ مدروسة لكل 
الظروف  االعتبار مجيع  يف  األخ��ذ  مع  ح��دث، 

اليت ميكن أن حتيط باحلالة الطارئة.
أكانت  س��واء  أنواعها،  جبميع  املخاطر  ولعل 
أخطارًا طبيعية كالزالزل والفيضانات والسيول 
الرياح  وسرعة  الرتابية  والعواصف  والرباكني 

فيها  سببًا  البشر  يكون  أخطارًا  أو  وخالفه، 
كاحلرائق الكبرية وحرائق الغابات والتسربات 
إىل  حباجة  وغ��ريه��ا،  واإلشعاعية  الكيماوية 
األولّي  للتدخل  مفصلة  ط���وارئ  خطط  إع���داد 

والسيطرة على احلالة والتخفيف من أثرها.

الجهات المعنية بخطط الطوارئ
لعل كل مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية 
مالية،  مؤسسة  أو  صناعية  منشأه  أو  وزارة  أو 
كل  ل��ل��ط��وارئ  خطط  ب��إع��داد  معنية  مجيعها 
حسب اخلطر احملتمل أن تتعرض له، فعلى سبيل 
املثال جيب أن يكون هناك خطط للطوارئ يف 
املدارس واملستشفيات واملطارات واملوانئ، ويف 
والبرتوكيماوية،  والبرتولية  الصناعية  املنشأة 
وال��ش��رك��ات هلا  امل��ال��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  أن  كما 
وتضع  حتقيقها،  يف  ت��رغ��ب  وع��وائ��د  أه���داف 
من  احلد  لضمان  واالسرتاتيجيات  اخلطط  هلا 

األخطار املادية والبشرية اليت قد تتعرض هلا.
ومن هذا املنطلق، فإنه من الضروري أن تكون 
هناك خطط على مستويات، وحبسب األخطار 
احملتملة يف كل جهة، كما جيب أن تربط هذه 
احملافظة  مستوى  على  حملية  خبطط  اخلطط 
باخلطط  احمللية  اخل��ط��ط  ورب���ط  امل��دي��ن��ة،  أو 
تربط  ثم  ومن  املنطقة،  مستوى  على  اإلقليمية 

باخلطط العامة على مستوى الوطن.

كيفية إعداد خطة طوارئ
بني  تكامليًا  عماًل  يعترب  الطوارئ  وقت  العمل 
مجيع اجلهات املشاركة يف إعداد وتنفيذ خطط 

الطوارئ، سواء من مؤسسات ومنظمات اجملتمع 
احمللي أو من الوزارات واملصاحل احلكومية، أو 
من اجلهات غري احلكومية، كما أن للمجتمع 
اخلسائر  حجم  من  التخفيف  يف  رئيسيًا  دورًا 
الطوارئ  خطة  إع��داد  يتم  ولذلك  واألض���رار، 

على أسس مهمة تشتمل على:
تكون  وأن  اخل��ط��ة،  عمل  سياسة  حتديد   .1
واجلهات  األط��راف  كافة  ومعرفة  مبشاركة 
املطلوب  الدور  فهمهم  من  للتأكد  املشاركة، 

من كل جهة.
امل��خ��اط��ر وحت��دي��د األخ���ط���ار اليت  2. حت��ل��ي��ل 
كل  طبيعة  حسب  املنطقة،  هل��ا  تتعرض  ق��د 
السكان  حياة  على  اخلطر  هذا  وأثر  منطقة، 

واملمتلكات.
من  حتتاجه  وم��ا  اخل��ط��ة  متطلبات  حت��دي��د   .3
قدر  املطلوبة  االح��ت��ي��اج��ات  وت��وف��ري  جت��ه��ي��زات 

املستطاع.
باخلطط،  مرفقة  تفصيلية  خطط  إع���داد   .4
كخطة )إنذار – إخالء – إيواء – إغاثة – إعادة 

أوضاع – إخالء طيب(.
لتؤدي  م��راح��ل  على  اخلطط  تعد  أن  جي��ب   .5
أفضل النتائج، مثل مرحلة )التحذير أو التنبئة – 
االستعداد والتهيؤ – التدخل – إعادة األوضاع(.

6. حتديد األدوار املطلوبة من كل جهة أو وزارة 
مشاركة يف اخلطة.

لضمان  العملي  والتدريب  التمارين  إع��داد   .7
معرفة كل جهة باألدوار املناطة بها.

بيانات متكاملة يف كل  توفر قاعدة  8. جيب 
املنطقة،  يف  املتوافرة  اإلمكانيات  حسب  جهة 
املستشفيات  ع���دد  م��ث��ل: 
وعدد األسّرة بها – مصادر 
النقل  وس����ائ����ل   – امل����ي����اه 
–مستودعات املواد الغذائية 
املعلومات  ومج���ي���ع   ،–
ال��ض��روري��ة امل��ت��واف��رة سواء 
أو  حكومية  ج��ه��ات  ل���دى 
االستفادة  ومي��ك��ن  أهلية 

منها وقت الطوارئ.

»أحداث العيص«..
نموذٌج إلعداد خطة الطوارئ

عميد/ زهري بن أمحد سبيه
مدير إدارة الدفاع املدني 
مبحافظة ينبع
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9. مراجعة اخلطط بصفة دورية واالستفادة من 
اإلجيابيات ومعاجلة السلبيات.

تجربة الدفاع المدني بأحداث 
العيص نموذجًا

للرصد  ال��وط��ن��ي��ة  الشبكة  حم��ط��ات  رص���دت 
السعودية  اجليولوجية  املساحة  بهيئة  الزلزالي 
ن��ش��اط��ًا زل��زال��ي��ًا م��ل��ح��وظ��ًا اع��ت��ب��ارًا م��ن يوم 
حيث  2009/4/19م،  املوافق  1430/4/23ه���� 
معظمها  أرضية،  هزة   )27200( حنو  رصد  مت 
متناهية الصغر ومل يتم حتليلها نظرًا لصغرها، 
ومت  أرض��ي��ة،  ه���زة   )6496( ع���دد  حتليل  ومت 
اإلحساس بعدد )207( منها تراوحت قوتها بني 
وقد  و)5،39( درجات على مقياس رخرت،   )3(
وهجر  العيص  مدينة  سكان  بعض  بها  شعر 
)اهلدمة – القراصة – العميد – الفرع – السهلة 
كما  سنان(،  وادي   – العشاش   – املرامية   –
شعر بها سكان مدينة ينبع وينبع النخل، وامتد 
املنورة  املدينة  حتى  أرضية  هزة  بأكرب  الشعور 

مبسافة )210 كم( من مركز اهلزة.
وبناء على ذلك مت حتليل املخاطر املرتبطة بهذه 

اهلزات، وتشمل: 
نتيجة  احل��ري��ق  ح���وادث  م��ن  العديد  نشوب   .1
لتسرب الغازات واملواد القابلة لالشتعال وحدوث 
حوادث  بعض  وكذلك  كهربائية،  متاسات 

االشتعال الذاتي.
الطرق وشل حركة  وانقطاع  تهدم اجلسور   .2
حركة  يعيق  مم��ا  ع���ام،  بشكل  امل��واص��الت 
هلا  املساندة  واجل��ه��ات  ال��ط��وارئ  جهات  آليات 

أثناء مواجهة آثار اهلزات األرضية.
املستخدمة  املياه  يشمل  وهذا  املياه،  انقطاع   .3
يف الشرب واليت قد تستخدم لعمليات اإلطفاء، 
وتعثر احلصول على املياه ملواجهة حوادث احلريق 

يف وقت مبكر.
يصاحب  وم��ا  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع   .4
)العناية  مثل  املستشفيات  يف  وفيات  من  ذل��ك 
املركزة – حضانة األطفال – إخل(، وكذلك 
تعطل األجهزة واملصاحل اليت تعتمد على التيار 

الكهربائي يف أداء مهامها.
5. انهيار خزانات املياه وحدوث فيضانات كبرية 
ذلك من  ينتج عن  وما  املواقع اجمل��اورة هلا،  يف 
فقدان كمية كبرية من املياه وحدوث خسائر 

بشرية ومادية نتيجة هلذه الفيضانات.
املباني  خصوصًا  املباني،  من  العديد  تهدم   .6
من  يزيد  مما  ضعيفة،  بنيتها  اليت  أو  القدمية 

اآلثار السلبية الناجتة عن الكارثة.
7. انقطاع االتصاالت وتعثر تبادل ونقل املعلومات 

املهمة للسيطرة على احلدث وإدارته، وكذلك 
البالغات.

الالسلكية  االت���ص���االت  وس��ائ��ل  ان��ق��ط��اع   .8
وصعوبة إعادة تأهيلها أثناء حالة الطوارئ.

9. حدوث أعداد كبرية من الوفيات واإلصابات 
)يف ح���االت ال����زالزل ال��ش��دي��دة(، مم��ا يصعب 
وأيضًا  امل��ص��اب��ني،  وإس��ع��اف  اإلن��ق��اذ  عمليات 
يتسبب يف انتشار األوبئة واألمراض نتيجة لتعفن 
اإلمكانيات  وضعف  األن��ق��اض  حت��ت  اجلثث 

الصحية.
10. انتشار حاالت الذعر بني السكان وحدوث 
إىل  واللجوء  املباني  لتهدم  نتيجة  تشرد  حاالت 

اإليواء اجلماعي.
قبل  م��ن  والنهب  الفوضى  ح��االت  انتشار   .11

ضعفاء النفوس.
وعلى ضوء ذلك يتم حتديد اهلدف من اخلطة، 

وهو:
1. احتواء اخلطر للتخفيف من اآلثار التدمريية 
اليت قد حتدث - ال مسح اهلل - وبالتالي رسم 
اخلطوط العريضة لكيفية التدخل يف مثل هذه 
الكوارث اليت قد حتدث يف أي زمان ومكان.

2. توحيد جهود وإمكانيات اجلهات احلكومية 
واألهلية، سواء أكانت آلية أو فنية أو بشرية، 
آثار احلدث  تتفاعل الحتواء  يف منظومة واحدة 
من  خ��الل جمموعة  م��ن  واح����دة،  مظلة  حت��ت 

اإلجراءات تشمل:
حوادث  يف  للتدخل  اإلدارة  خطة  مراجعة   )1
مسبقًا  معدة  كانت  اليت  والرباكني  ال��زالزل 
املنطقة  يف  احملتملة  املخاطر  حتليل  على  بناء 
احلكومية  اجلهات  مجيع  من  املطلوبة  واملهام 

املشاركة يف اخلطة.
الفرعية  احمللية  اللجنة  عقد  الفور  على  مت   .2
للدفاع املدني باحملافظة برئاسة سعادة حمافظ 
ينبع وعضوية مجيع مدراء اإلدارات احلكومية، 
إلطالعهم على الوضع وحتديد أدوار اجلهات، 
ولوائحه  املدني  الدفاع  نظام  ملا جاء يف  تطبيقًا 

التنظيمية.
واإلخالء  اإلن���ذار  خطط  جاهزية  مراجعة   .3

حددتها  للكارثة  تعريفات  ع��دة  هناك 
والوطنية  ال��دول��ي��ة  واهل��ي��ئ��ات  املنظمات 

املتخصصة، ومنها:
عرفت  اليت  املتحدة  األم��م  هيئة  تعريف 
من  يتأثر  مفجعة  حالة  بأنها:  الكارثة 
ج��رائ��ه��ا من��ط احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة فجأة، 
ويصبح الناس بدون مساعدة ويعانون من 

ويالتها.
املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة  وتعرف 
ب��أن��ه��ا: ح���وادث غ��ري متوقعة  ال��ك��ارث��ة 
فعل  بسبب  أو  الطبيعة  ق��وى  من  نامجة 
يف  خ��س��ائ��ر  عليها  وي��رتت��ب  اإلن���س���ان، 
األرواح وتدمري يف املمتلكات، وتكون 
الوطين  تأثري شديد على االقتصاد  ذات 
إمكانيات  وتفوق  االجتماعية،  واحلياة 
وتتطلب  الوطنية  املوارد  قدرة  مواجهتها 

مساعدة دولية.
ويف تعريف نظام الدفاع املدني السعودي 
للكارثة هي: كل ما حيدث من حريق 
زلزال،  أو  عاصفة  أو  سيل  أو  ه��دم  أو 
يلحق  أن  م��ن ش��أن��ه  آخ��ر  أي ح���ادث  أو 
الضرر أو يهدد باخلطر حياة األفراد أو 

املمتلكات العامة أو اخلاصة.

ماهي 
الكارثة؟

واإليواء واإلغاثة.
اليت  للمحافظة  العامة  الطوارئ  خطة  وضع   .4
تشارك بها مجيع اجلهات احلكومية وجاهزيتها 

للتنفيذ.
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  اإلس��ن��اد  خطة  وض��ع   .5
وضع  يف  املدني  الدفاع  ومديريات  إدارات  بني 

جاهزية.
خطة  لوضع  الطبية  اجل��ه��ات  مجيع  إش��ع��ار   .6

اإلخالء الطيب يف جاهزية تامة.
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إجراءات تنفيذية:
ب���داي���ة اإلب�����الغ م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة املساحة  م���ع 
النشاط  ت��زاي��د  ال��س��ع��ودي��ة ع��ن  اجل��ي��ول��وج��ي��ة 
الزلزالي يف حرة الشاقة، مت على الفور اختاذ 
كافة االستعدادات االحرتازية ملواجهة احلدث 
ومتابعته، وتلخص هذه اإلجراءات اليت اختذت 

باآلتي: 
إجراءات فورية: 

ملعرفة  وجوية  ميدانية  جب��والت  القيام  مشلت 
التغريات اليت قد تطرأ على احلرة، وتشكيل 
قوة للدفاع املدني ومت حتديد قائد هلذه القوة، 
وحتديد االحتياج املطلوب من قوة بشرية وآلية 

ومعدات مطلوبة لتنفيذ اخلطة.

االستعداد والتهيؤ:
ال��ك��رمي��ة املوجهة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع��د ص���دور 
باختاذ  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���ص���احل  ل����ل����وزارات 
اإلجراءات واالحتياطات الالزمة، ودعم كافة 
اجلهات يف منطقة املدينة املنورة ومنطقة تبوك 
قامت  املوقف،  ملواجهة  الالزمة  باالحتياجات 
مع  بالتنسيق  العيص  املدني مبهمة  الدفاع  قوة 
ما  لتنفيذ  احلكومية،  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 
وخطة  املدني  الدفاع  لوائح  يف  مهام  من  ج��اء 
وزارة  فرع  مع  التنسيق  إىل  إضافة  الطوارئ، 
فرزًا  ويعترب هذا  لإليواء،  املالية إلنشاء خميم 
أوليًا يف حالة اإلخالء، وكذلك حيال اإليواء 
يف الشقق املفروشة وتقديم اإلعاشة، والتنسيق 
مع تعليم البنني والبنات لالستفادة من املدارس 
لإليواء  البحر  وينبع  النخل  ينبع  من  كل  يف 
الشؤون  مع  والتنسيق  لذلك،  األمر  تطلب  إذا 
الصحية حيال خطة اإلخالء الطيب مبشاركة 
األمحر  واهل��الل  امللكية  اهليئة  مستشفى  مع 
امل��ن��ط��ق��ة، وإم��ك��ان��ي��ة إخالء  وم��س��ت��ش��ف��ي��ات 
إىل  وحتويلهم  املرضى  من  العيص  مستشفى 

أي  املستشفى  يستوعب  ينبع حتى  مستشفيات 
حاالت طارئة.

االتصاالت  ش��رك��ات  م��ع  التنسيق  كذلك   
لتقوية اإلرسال يف الطرق املؤدية من ينبع البحر 
إىل العيص ومن املدينة املنورة إىل العيص والقرى 
واهلجر املتضررة، والتواصل مع األرصاد ومحاية 
املنطقة،  يف  وامل��ل��وث��ات  ال��غ��ازات  لرصد  البيئة 
ك��ذل��ك ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع اهل����الل األمح����ر لدعم 
واملسعفني  اإلسعاف  سيارات  من  بعدد  املوقف 

يف املنطقة.

على  والقروية  البلدية  ال��ش��ؤون  مع  واالت��ف��اق   
اإلنارة  وع��م��ل  وامل���واق���ع  ال��ط��رق  ب��ع��ض  متهيد 
الالزمة وإعداد خطة ملواجهة األضرار اليت قد 
تنتج، وتفعيل دور جلان صحة البيئة ملراقبة املواد 
الغذائية وتاريخ الصالحية جلميع املواد يف حالة 
اإلخالء وعودة األهالي، وتولي جملس التدريب 
التقين واملهين مبنطقة املدينة املنورة جتهيز فرق 

صيانة متكاملة من )حلام – كهرباء – جنارة 
– سباكة - وخالفه( للمشاركة يف أي طارئ، 
املشاركة  لينبع  امللكية  اهليئة  تولت  كذلك 
مناطق  إىل  إخالؤهم  مت  الذين  لنقل  حبافالت 
اإلمكانيات  كافة  جتهيز  وكذلك  اإلي��واء، 

املتاحة لديهم للتدخل وقت الطلب.

التطوعية  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وش��ارك��ت   
وقت  واالس��ت��ع��داد  املطلوبة  اخل��دم��ات  لتقديم 
الطلب، ومن هذه اجلهات )مجعية أطباء املدينة 
املنورة التطوعية – املستودع اخلريي – اجلمعية 
جمموعة متطوعني عملوا يف منطقة   – اخلريية 

اإليواء( والعديد من املؤسسات اخلريية.
واملصاحل  ال������وزارات  إىل مج��ي��ع  إض��اف��ة  ه���ذا 
احلكومية اليت قامت باالستعداد والتهيؤ لتنفيذ 
املهام املطلوبة منها وقت الطلب، حسب ما جاء 

من مهام يف لوائح الدفاع املدني التنفيذية.

فور  املدني  الدفاع  ق��ام  املدني:  الدفاع  مهام   
املنطقة  األرض��ي��ة يف  اهل���زات  ع��ن  ال��ب��الغ  تلقي 
باختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية السكان 

من أي خطر، وكانت على النحو التالي:
وال��ب��ش��ري، حيث مت جتهيز  اآلل��ي  1. اإلس��ن��اد 
منطقة إسناد آلي وبشري يف منطقة آمنة وقريبة 
املنطقة  ه��ذه  جتهيز  ومت  العيص،  مركز  من 
يتطلب  آليات  املطلوبة من  بكافة اإلمكانيات 
احلدث  منطقة  م��ن  بالقرب  تواجدها  امل��وق��ف 
كعمل اح��رتازي يف حالة تطلب األمر، ال قدر 
اهلل، جتهيز املوقع بعدد يقرب من مئة وعشرين 
آلية خمتلفة، مشلت: سيارات إسعاف وسيارات 
وقاطرات  وحافالت  مياه  وصهاريج  رباعي  دفع 
انهيار  للتدخل يف حوادث  وفرق  ودي��زل،  بنزين 
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وصيانة  ات��ص��االت  وع��رب��ات  وال���زالزل،  املباني 
صافرات  إىل  إضافة  ثقيلة،  وم��ع��دات  ول���واري 
األخرى،  اآلل��ي��ات  من  والعديد  متنقلة،  إن��ذار 
االفرتاضات  على  بناء  اآلليات  هذه  اختيار  ومت 

املوجودة يف اخلطة املعدة مسبقًا.
ت��أم��ني ع���دد ك��ب��ري م��ن األق��ن��ع��ة ال��واق��ي��ة من 
لتوزيعها  قناع  أل��ف  مخسني  بنحو  يقدر  الغبار 
الغبار  من  للحماية  الطوارئ  وقت  األهالي  على 

الربكاني، ال قدر اهلل. 
رئيسيًا  ش��ري��ان��ًا  االت���ص���االت  ل��ك��ون  ون���ظ���رًا 
أو  سلكية  ات��ص��االت  س��واء  العمليات،  إلدارة 
باستمرار  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك  ك��ان  سلكية،  ال 
يف  الوضع  مع  ع��ال،  مستوى  على  االت��ص��االت 
تقوية  متت  ولذلك  االحتماالت،  أسوأ  االعتبار 
املنطقة،  كامل  وتغطية  الالسلكي  االتصال 
العاملني  وزيادة عدد هواتف الطوارئ لتمكني 
يف غرفة العمليات من استقبال كافة البالغات 
العمليات  غ��رف��ة  وجت��ه��ي��ز  واح�����د،  وق���ت  يف 
كافة  بها  تتوافر  حبيث  مستوى  أع��ل��ى  على 
التجهيزات احلديثة من هواتف طوارئ وهواتف 
وأجهزة  أرقام  تسجيل وكواشف  وأجهزة  ثابتة 
وحمطات  وأج��ه��زة  إن��رتن��ت  وشبكة  ف��اك��س 
اتصال السلكي، إضافة إىل تأمني عدد كبري 
الصناعية  باألقمار  العاملة  )الثريا(  أجهزة  من 
وتوفري  االت��ص��ال،  انقطاع  حالة  يف  للمساعدة 
على  وتوزيعها  )ب��راف��و(  أجهزة  من  كبري  ع��دد 

كافة العاملني يف اجلهات األخرى .
النقل  العيص  أح��داث  يف  استخدم  م��رة  وألول 
يف  املسؤولني  إىل  احل��دث  منطقة  م��ن  املباشر 
الصناعية،  األقمار  طريق  عن  واملدينة  الرياض 
وتركيب شبكة إنرتنت للحصول على املعلومة 
املطلوبة أو إلمكانية رصد اهلزات األرضية من 
غرفة العمليات، كذلك مت تأمني عربات قيادة 
ميدانية جمهزة بكافة اإلمكانيات من أجهزة 
السلكية وأجهزة بعيدة املدى وأجهزة فاكس 
وأجهزة حتديد املواقع وخالفه، وهي متحركة 
عدد  وت��وف��ري  احل���دث،  منطقة  إىل  نقلها  يتم 
كبري من مواتري الكهرباء املتنقلة الستخدامها 
أو منشأة  الكهربائي ألي موقع  التيار  إليصال 

مهمة يف حالة انقطاع الكهرباء.

إجراءات متخذة:
مستويات  ذات  ال��ل��ج��ان  م��ن  ع���دد  تشكيل  مت 
باملنطقة  الرئيسية  اللجنة  تتصدرها  متعددة، 
برئاسة صاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة 
ثم  دائ��م،  انعقاد  حالة  ال��يت كانت يف  امل��ن��ورة، 
اللجنة احمللية الفرعية، وهذه اللجان تضم كافة 

اللجان  وال��وزارات، إضافة إىل  القطاعات  مدراء 
كافة  من  مندوبني  من  مكونة  وه��ي  الفورية، 
ملتابعة  مستمرة  بصفة  تعقد  احلكومية  اجلهات 

الوضع ولسهولة تقديم أي دعم يطلب يف حينه.

األعمال الميدانية:
مسبقًا  معدة  خطة  هناك  كانت  ــــذار:  اإلن  .1
املتحركة  اإلن���ذار  ل��إلن��ذار، مشلت ص��اف��رات 
واهلجر،  والقرى  األحياء  على  توزيعها  وخطة 
وكذلك خطة لالستفادة من مكربات الصوت 
ال��رمس��ي��ة، م��ع اس��ت��خ��دام املنبه  ب��ال��س��ي��ارات 
جمموعات  إىل  األف���راد  تقسيم  ومت  )ال��ون��ان(، 
وتعريف كل جمموعة بوجهتها وقت الطوارئ، 

إذا تطلب األمر ذلك.
2. التدريب والتوعية: 

من  )ب��ن��ني(  امل���دارس  ت��دري��ب مجيع طلبة  مت  أ . 
املدني،  ال���دف���اع  ض��ب��اط  ق��ب��ل 
واالحتماالت  باخلطر  وتوعيتهم 
وطرق الوقاية وكيفية التصرف 
السليم قبل وأثناء وبعد احلدث، 
ال قدر اهلل، ومشل ذلك الزالزل 

والرباكني.
ب . مت توزيع أعداد كبري جدًا 
مبخاطر  التوعية  نشرات  من 
وكيفية  والرباكني  الزالزل 
وقوعها،  وق����ت  ال��ت��ص��رف 
حيث مت توزيع أكثر من مئة 

ألف مطوية على كافة سكان املنطقة.
3. اإلخالء واإليواء: 

سبقتها  ل���إلخ���الء،  ش��ام��ل��ة  خ��ط��ة  أع�����دت 
جمموعات حصر للسكان يف املناطق املتوقع 
تضررها من اهلزات األرضية، مع حصر شامل 
للمواطنني الرحل وحتديد مواقعهم، وكذلك 
مت حصر مجيع السكان يف اخليام، وروعيت 
يف اخلطة انسيابية احلركة واإلخالء بصورة 
يسلكونها  اليت  الطرق  حتديد  مع  منظمة، 
)الفرز  اإلي��واء  منطقة  إىل  السكان  وتوجيه 
األولي(، ومن ثم توجيههم إىل املدينة املنورة أو 
ينبع، مع توفري وسائل النقل الالزمة، ونفذت 
وجود  ومع  مراحل،  عدة  على  اإلخ��الء  خطة 
قاعدة البيانات املسبقة وإحصاء لكافة مواقع 
اإلي��واء املقرتحة، س��واء أكانت )م��دارس – 
قصور أفراح – شقق سكنية(، بدأت عملية 
اإليواء للسكان الذين مت ترحيلهم، بالتنسيق 
الشقق  يف  إسكانهم  حيال  املالية  وزارة  مع 
املفروشة، وكانت حمددة القدرة االستيعابية 
هلذه الشقق سواء يف املدينة املنورة أو ينبع أو 

العال، وعلى هذا األساس مت توزيع السكان 
على هذه املدن، مع أخذ رغبتهم يف االعتبار، 

وصرف بدل إعاشة لكل عائلة.
وبلغ ع��دد األس��ر ال��يت مت إخ��الؤه��ا )3331( 
أس��رة، يف حني وصل عدد األف��راد الذين مت 

إخالؤهم إىل )21029( فردًا.
4. جلان الكشف على املنازل:

مت الكشف على مجيع املنازل يف املناطق اليت 
مت إخالؤها عن طريق جلان كشف مشكلة 

من احملافظة والدفاع املدني والبلدية.
املساحة  املتخذة من قبل هيئة  اإلج��راءات   .5

اجليولوجية: 
تولت هيئة املساحة اجليولوجية مهام املراقبة 
الشاقة  حب��رة  ال��زل��زال��ي  للنشاط  كثب  ع��ن 
والتبليغ الفوري، مع اختاذ كافة اإلجراءات 
املتغريات  ك��اف��ة  ومتابعة  مل��راق��ب��ة  ال��الزم��ة 

فرق  ب��إرس��ال  س��ارع��ت  حيث  واملستجدات، 
القياسات احلرارية  حبثية متخصصة إلجراء 
أرسلت  كما  باملنطقة،  امل��وج��ودة  اآلب��ار  يف 
اهل��ي��ئ��ة ف��ري��ق��ًا إلج����راء ال��ق��ي��اس��ات اخلاصة 
العناصر  والتغريات يف  ال��رادون  برتكيز غاز 
قامت  كما  اجلوفية،  للمياه  الكيميائية 
الرصد  حم��ط��ات  م��ن  ع��دد  برتكيب  اهليئة 
بعدد كاٍف  الالزمة  التغطية  لزيادة  باملنطقة 
باملركز  بياناتها  واستقبال  احمل��ط��ات،  من 
على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن  باهليئة،  الرئيسي 
اهليئة  قامت  كما  دقيقة،  زلزالية  بيانات 
للهزات  املوجبة  األش��ك��ال  يف  التغري  بتتبع 
املهمة  امل��ؤش��رات  م��ن  تعترب  ال��يت  املسجلة، 
ث��وران بركاني، ال قدر اهلل،  لقرب حدوث 
كما مت تشكيل فريق مشرتك من منسوبي 
1430/5/7ه�،  يف  امل��دن��ي  وال��دف��اع  اهليئة 
وحرة  ال��زل��زال��ي  النشاط  منطقة  الستطالع 
إج��راء مسح  ع��ام، حيث مت  الشاقة بشكل 
احتمالية تصاعد  للتأكد من  للمنطقة  جوي 

أي أخبرة بركانية من عدمه.
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املسالة  البرتولية  الغازات  خماطر  عنوان  حتت 
وكيفية مواجهتها، قدم اللواء سليمان العمرو 
مساعد مدير عام الدفاع املدني، يف اجلزء األول 
من مقاله، الذي نشر يف العدد الثاني، عرضًا 
 ،»L.B.G« املسال  البرتولي  الغاز  خلصائص 

وإرشادات للتعامل مع حوادثه باحرتافية.
عرضه  العمرو  ال��ل��واء  يواصل  العدد  ه��ذا  ويف 
ملخاطر تسرب الغازات البرتولية املسالة عندما 
تقرتن حبدوث االشتعال، وأفضل الطرق ملواجهة 
هذه النوعية من املخاطر.. يقول اللواء العمرو: يف 
 )L.P.G( املسال  البرتولي  الغاز  تسرب  حاالت 

مع حدوث االشتعال جيب مراعاة اآلتي:

1- ال يتعني على رجال الدفاع املدني إطفاء النار 
املصحوبة بتسرب للغاز حتى يتم إيقاف التسرب، 
عند  التسرب  إيقاف  مبقدورهم  يكون  أن  أو 
يف  النار  أطفئت  وإذا  مباشرة،  احلريق  إطفاء 
ظروف أخرى جيب معرفة أنه ستتكون كمية 
ولعدم  االشتعال،  السريع  البخار  من  كبرية 
التنبؤ حبركة السحابة الغازية فإنه من املمكن 

أن تنتج حالة من اخلطر من جراء ذلك. 

الغازي على األرض  السائل  2- عند انسكاب 
استخدام  خالل  من  معه  التعامل  ميكن  فإنه 
النوع  من  تكون  أن  على  اخلاصة،  ال��رغ��اوي 
مع  املسال،  الغاز  وتغطية  بالثبات  يتميز  الذي 
اليت  الرغوة  يف  فتحات  وج��ود  أهمية  مالحظة 
ستغطي السائل الغازي، وذلك يف مواقع متفرقة 
الفالش  حل��دوث  جتنبًا  للتبخر  فرصة  إلعطاء 
استخدام  عند  ويالحظ   ،)flashover( أوفر 

ترمى  ال  حبيث  بلطف،  تستخدم  أن  ال��رغ��وة 
الرغوة بشكل مباشر على السائل الغازي وإمنا 
تتمدد على  السائل، مبا جيعلها  تقذف بطرف 

الغاز بشكل تلقائي.

احليطة  درج����ات  أق��ص��ى  تتخذ  أن  جي��ب   -3
املشتمل  احلريق  امل��اء يف  استعمال  يف  واحل��ذر 
خصوصًا   ،).L.P.G( مسال  برتولي  غاز  على 
إن  منطقة مكشوفة، حيث  عندما حيرتق يف 
تأثري املاء يكمن يف زيادة معدل التبخر واشتداد 
النار. وعند استخدام املاء بشكل عمودي  قوة 
وتطلق حرارة  الغاز احملرتق  ستنشأ سحابة من 
اجملاورين  األش��خ��اص  على  اخل��ط��ورة  غاية  يف 

للمنطقة.

إليقاف  امل��اء  استخدام  أن  مالحظة  جي��ب   -4
تسرب الغاز من خالل حمبس أو صمام التخفيف
Safety Valve( )  عندما يكون الغاز متسربًا 
سيجعل احملبس أو صمام التخفيف غري شغال، 
املياه،  استخدام  جراء  من  الثلج  تكون  بسبب 
فتحة  ح���ول  ال��ث��ل��ج  ت��ك��ون  يف  سيتسبب  مم��ا 

التسرب.

امل��س��ال من  ال��ب��رتول��ي  ال��غ��از  5- عندما حي��رتق 
مكان التسرب فإن النار املشتعلة سوف تنطفئ 
حاملا يتم إيقاف التسرب أو تستهلك كمية الغاز 

 المخاطر وآليات 
المواجهة

اشتعال 
الغازات 

البترولية 
المسالة..

اللواء/ سليمان العمرو
مساعد مدير عام الدفاع املدني
لشؤون العمليات

)2-2(

مواصفات خاصة 
للرغاوي المستخدمة 

في حرائق الغازات 
المسالة
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الوقائية واالحرتازية  املتبقية، وتظل اإلجراءات 
القليلة  الكميات  إن  حيث  األهمية،  غاية  يف 
خطرًا  تشكل  قد  الغازي  السائل  من  املتبقية 

كبريًا على املتواجدين باملوقع.

6- عند الوصول إىل الصهريج احملتوي على الغاز 
البرتولي املسال وقد اشتعل به احلريق، من املهم 
جدًا األخذ باالعتبار أن مضي الوقت ليس من 
تدل  التجارب  إن  حيث  اإلطفاء،  رجال  صاحل 
على أنه من املمكن حدوث انفجار مدمر بعد 
والشيء  بداية احلريق،  دقائق من  مضي عشر 
للموقع هو إجياد أكرب  الوصول  املطلوب حال 
عميلة لتربيد اخلزان أو الصهريج احملرتق، جتنبًا 
حلدوث االنفجار املتوقع، وعادة ما تكون املياه 
املتوافرة حمدودة، لذا جيب أال يغيب عن البال 
عند استخدام املياه يف أعمال التربيد أن سطح 
لعملية  احلاجة  أم��ّس  يف  الصهريج  أو  اخل��زان 
التربيد وبشكل سريع، على أن تكون أعمال 

التربيد باجتاه الرياح وليس بعكسها.

7- بسبب الطبيعة غري املتوقعة ملخاطر الغازات 
البال  ع��ن  يغيب  أال  جي��ب  امل��س��ال��ة،  البرتولية 
من  كافية  بكمية  اجليد  االستعداد  أهمية 
الكافية  والقواذف  احلريق،  ومضخات  املياه 
اليت ميكنها االستمرار لفرتة طويلة، مع أهمية 
باملياه حتسبًا حلقيقة  اإلم��داد  استمرار  ضمان 
طويلة،  ف��رتة  متكث  أن  ميكنها  ال��ن��ار  أن 
مواجهة  احتمالية  باحلسبان  األخذ  إىل  إضافة 
خماطر االنفجار املدمر وسرعة انتشار احلريق 

يف حالة حدوث ذلك.

االستعداد  جمال  يف  ذكرنا  ما  جانب  إىل   -8
توافر  أهمية  فإن  األوىل،  اللحظات  من  اجليد 
بدالت الوقاية الفردية أمر مهم للغاية، وباألخص 
تلك البدالت اليت ختتص بعكس احلرارة عند 
التعرض هلا، كما تدعو احلاجة يف مثل هذه 
احلوادث إىل توافر قواذف املياه األرضية بعيدة 
املدى والقواذف املركبة على سيارات اإلطفاء.

9- بعض خزانات وصهاريج الغاز مصممة على 
شكل أسطواني، لذا جيب عند عملية اإلطفاء 
مؤخرة  عند  أو  أم��ام  الوقوف  ع��دم  التربيد  أو 
على  ان��ط��الق��ه  الحتمالية  وذل���ك  ال��ص��ه��ري��ج، 
احلرارة  بسبب  انفجاره  عند  ص��اروخ  شكل 
ويعترب  الصهريج،  داخ���ل  امل��ت��زاي��د  وال��ض��غ��ط 
االزدياد يف نسبة ضجيج صمام التخفيف نتيجة 
دلياًل  الصمام  مع  متسارع  بشكل  الغاز  ملرور 

الصهريج،  داخ��ل  الضغط  نسبة  ارت��ف��اع  على 
الصهريج  أو  اخل����زان  ان��ف��ج��ار  أن  ي��ع��ين  مم��ا 
تتهيأ  أن  احل��دوث، كما ميكن  وش��ك  على 
الفرصة حلدوث االنفجار أيضًا يف حاالت أقل 
ختفيف  )لصمام  احل��رج  الضغط  ح��دوث  م��ن 
الضغط(، وذلك بسبب وجود منطقة من غالف 
الصهريج تعرضت حلرارة شديدة ومل يشملها 
أيضًا  ميكن  كما  امل��ي��اه،  بواسطة  التربيد 
الصهريج يف  انقالب  بسبب  انفجار  أن حيدث 
حوادث النقل على الطرق أو عربات السكك 
أو  بالسائل  التخفيف  وانغمار صمام  احلديدية 

انعدامه نتيجة تأثره من جراء االصطدام.

للسيطرة  ك���اف  م���اء  يستخدم  مل  م��ا   -10
التخفيف  لصمام  الضجيج  كثافة  ولتخفيف 
املدمر،  اللهب  م��ن  اجمل���اورة  املناطق  ومح��اي��ة 
فإن انفجار الصهريج غالبًا مؤكد، ويف هذه 
الناس إىل مسافات  احلالة جيب سرعة إخالء 
الصهريج  تربيد  املاء يف  استخدام  وعند  آمنة، 
جيب عدم إطفاء أي هلب يف صمام التخفيف، 
مع مالحظة أن اخلطر من املمكن أن يصل إىل 
)1000( مرت )كيلو مرت(،  إىل  مسافات تصل 
اخلطر  أن  رغ��م  املفتوحة،  املنطقة  يف  وذل��ك 

سوف ينخفض يف املنطقة اليت بها مبان.

أن  امليدانية  العمليات  قيادة  على  جيب   -11
ختطط وبشكل تكتيكي مسبق للنتائج اليت 
سترتتب من جراء حدوث االنفجار، وما يتطلبه 
األمر من سحب العاملني من منطقة اخلطر إىل 
ستتضرر  اليت  املناطق  وتغطية  آمنة،  أماكن 
من جراء االنفجار، وما سيسببه االنفجار من 

حرائق جيب التعامل معها بقدرة عالية.

12- يف مثل هذه احلاالت يتطلب األمر وجود 
ويكون  وعملية،  علمية  خ��ربة  ذوي  أشخاص 
امليدانية،  للقيادة  املشورة  إعطاء  يف  دور  هلم 
القيام  اإلج�����راءات  تستدعي  ال��وق��ت  وبنفس 
حبيث  الرياح،  وقوة  الجتاه  املستمرة  باملراقبة 
واملشرفني  وال��ع��ام��ل��ني  اآلل��ي��ات  م��رك��زة  يتم 
ال��ري��اح وليس  ب��اجت��اه  ال��ذي يكون  يف امل��وق��ع 
مع  للخطر،  جتنبًا  أمكن،  كلما  بعكسها 
األخذ باالعتبار درجة ميل األرض والكنتورات 

الطبيعية هلا.

13- قد تفرض بعض األحوال عند وجود تسرب 
للغاز غري مصحوب باشتعال ضرورة الدخول إىل 
املنطقة املشبعة بالغاز لظروف معينة، كإنقاذ 

أشخاص أو إقفال مصدر التسرب، إال أن قرارًا 
األشخاص  حياة  ستكون  إذ  خطري،  كهذا 
الذين سيدخلون املنطقة املشبعة بالغاز عرضة 
خلطر جسيم، وذلك الحتماالت تولد كهرباء 
أو  جتهيزاتهم  أو  مالبسهم  م��ن  استاتيكية 
االشتعال  ح��دوث  وبالتالي  آخ��ر،  مصدر  أي 
السريع، وقرار كهذا جيب أن يتخذ من قبل 
اإلدارة والقادة امليدانيني املسؤولني، وبالتشاور 
يقومون  إعطاء من  مع  املختصني،  مع اخلرباء 
الفردية  احلماية  درج��ات  أقصى  العمل  بهذا 
ذلك  إىل  يضاف  وجتهيزات،  مالبس  من  هلم 
إمكانية تغطية هؤالء األشخاص عند دخوهلم 
املنطقة املشبعة بالغاز بقواذف املياه على شكل 
االستاتيكية،  الكهرباء  ح��دوث  ملنع  رذاذ 
ول��ض��م��ان أق��ص��ى درج���ات ال��س��الم��ة هل��م حتى 

يعودوا وخيرجوا من دائرة اخلطر.

يقوموا  أن  جيب  وامل���رور  الشرطة  رج��ال   -14
اخلطر  دائ��رة  عن  يبتعدوا  وأن  كبري،  ب��دور 
من  االق��رتاب  من  والفضوليني  الناس  ومينعوا 
مجيع  تعطيل  مالحظة  مع  اخل��ط��رة،  املنطقة 
املصادر الكهربائية وامليكانيكية يف املنطقة 
اجملاورة، منعًا ملصادر االشتعال اليت قد حتدث 
من جراء مصادر جماورة للمنطقة اخلطرة، مبا 
يف ذلك عدم استخدام اهلواتف وأجهزة االتصال 

غري احملمية. 

القواذف المركبة
على سيارات اإلطفاء

آليات ضرورية للتعامل

مع اشتعال الغاز المسال
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حيصل على العون يف إنهاء إجراءات ما 
بعد التقاعد من حقوق مينحها إياه النظام 

دون عناء أو استجداء، ويبقى علينا 
للمتقاعدين حقوق كثرية، من أجّلها 
دوام الصلة واالتصال والسؤال، وهذه 

من أخالق الرجال القادرين ذوي األنفس 
واهلمم العالية، ومن يتنكر ملا أثبتته 
األيام من حسن لقاء، طال أم قصر، 
فهو ممن ال خلق هلم وال شيم، ورمبا 

ربط البعض عالقته بزميل له مبوقف 
عابر أو زلل يغفر له على األقل مبرور 
الزمن، ومن الناس من ال ُيقدر مهام 

وأعمال بعض املوظفني اليت تتطلب أداء 
دور معني حبكم املهام، فيقلب له ظهر 
احملبة حتى يفرقهما التقاعد، وقد يعود 

ذلك يف الواقع إىل حسد دفني كامن 
يف صدور بعض الناس، وهناك للتقاعد 

أصدقاء حقيقيون وآخرون عاديون، 
والصديق احلقيقي، كما يصفه د. غازي 
القصييب – رمحه اهلل - يف كتابه »حياة 

يف اإلدارة«، )هو اإلنسان الذي اختربته 
املرة بعد املرة فوجدته صامدًا يف وفائه 
ثابتًا يف والئه، هو اإلنسان الذي عرفك 
صغريًا فلم يزدرك، وعرفك كبريًا فلم 

يتملقك، هو اإلنسان الذي رآك فقريًا 
ومل يتأثر، وأبصرك غنيًا فلم يتغري، هو 

اإلنسان الذي تستطيع أن تكل إليه وأنت 
على فراش املوت رعاية أوالدك ومتوت 
وأنت مطمئن البال، هو اإلنسان الذي 

يضر نفسه لينفعك، ومثل هذا الصديق 
عملة نادرة(.

ومن املوظفني من ميضي حياته الوظيفية 
يف شد وجذب مع رئيسه، ويتبع هذا 
األسلوب مع كل رئيس وال يستجيب 

للنصيحة، ويذهب الرؤساء الواحد تلو 
اآلخر إىل التقاعد وتبقى هلذا املوظف 
سجالته مع هؤالء وهي سوداء قامتة، 
تؤثر على ترقياته ومستواه الوظيفي، 

وكان باستطاعته أداء واجبه واالحتفاظ 
بعالقات طيبة مع هؤالء الرؤساء، يقولون 

دائمًا: لو دامت لغريك ما وصلت إليك.

عميد/ عبد اهلل األمحري
مدير إدارة األمن واحلماية

م
قل

 ال
وح

التقاعد الذي البد منهب

بدون األمن اليتحقق لإلنسان أدنى 
مقومات احلياة الكرمية، فال يهنأ 

بعيش وال يتحقق له أي تطور.
واألمن مبفهومه الشامل تتعدد 

تعريفاته وتتنوع أساليب حتقيقه، 
فهناك األمن الوطين الذي عّرفه 

البعض بأنه )جمموع اخلطط 
واإلجراءات اليت تتخذها الدولة، 

واليت تكفل حتقيق االستقرار 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
ألفراد اجملتمع ومؤسساته يف كل 
زمان ومكان على أرض الوطن(، 

وتسعى أي دولة بكل السبل والوسائل 
لتحقيق ذلك املفهوم، إذ يف غياب 
الوعي الوطين تعّم الفوضى وُتشّل 

احلياة ويصبح من املستحيل العيش 
يف هذا البلد أو ذاك، وما نراه ماثاًل 

وشاهدًا أمامنا اليوم يف العديد من 
الدول اليت انعدم فيها هذا املفهوم 

خري دليل على أهمية حتقيقه، وبذل 
اجلهود حملاربة كل فكر أو عمل 

يسعى لإلخالل به.

األمن مطلب ضروري

نقيب/ إبراهيم الوهييب
إدارة األمن واحلماية

يف حميط العمل هناك شخصيات ال 
تتكرر، جيمعك بهم حيز زمين ومكاني 

وما يلبث التقاعد أن خيطفهم منك، 
وخيتلف شعور املوظفني يف استقبال خرب 

التقاعد، فمنهم القانع الراضي مبا حققه 
ولديه استعداد للتعامل مع حلظة صدور 

القرار، ومنهم من يعتقد أنه ال يزال 
قادرًا على العطاء، فتكون ردة الفعل 
على قدر املفاجأة، والعجيب يف األمر 
أن هناك ُأناسًا يغفلون عن زمن انتهاء 

الوظيفة فيبلغهم القرار وهم ال يتصورون 
مغادرة مكاتبهم أبدًا، وقد تكرب 

املشكلة ويتفاقم أثرها إذا كان اخلارج 
من اخلدمة يرى نفسه أكرب من أن تناله 

اإلحالة ببأس، ألنه كان يعُد نفسه 
ملركز أكرب وأهم يف املستقبل، فتقع 
القشة اليت تقصم ظهر البعري، ويعلق 
سخطه على رئيسه، وينعكس ذلك 

على مستقبل أيامه، واألقوياء هم الذين 
يستعدون هلذه املرحلة بكل ما يلزم، 

ليكون قرار التقاعد نقلة مرحلية حتمية 
يؤمن بها ويتوقعها، إال أن مما يزعج يف 
كثري من األحيان طريقة ووسيلة إبالغه 

بهذا القرار، وأرى أنه من الضروري 
أن يكون اإلبالغ من مدير عام القطاع 

بشكل فوري، أو من الرئيس املباشر يف 
الرتب واملراتب الدنيا، ويتضمن اإلبالغ 
التعبري عن الشكر والتقدير خلدماته 

مهما كان فيها من خلل، وجتدر 
اإلشارة هنا إىل أن األجهزة احلكومية 

قد ختسر كثريًا بإحالة رجال لديهم 
الكثري من الكفاءة واخلربة والدراية، 

وإن كانوا قلة، إىل التقاعد، خاصة إذا 
كان باإلمكان متديد خدماتهم حتى 

يوجد البديل الكفء واملناسب، أو على 
األقل حُيتفظ بقدرهم فيستأنس برأيهم 

ويستعان بهم كمستشارين وتقدم هلم 
الدعوة يف كل حمفل ومناسبة، ويف 

بعض األحيان يكون للنجاح مثن سليب، 
ويبقى عدد من املوظفني يف مناصبهم مدة 
أطول، استنادًا إىل جناحات سابقة، حتى 

يرتهلوا، وحيجزوا وظائف هي من حق 
غريهم الذين ينتظرونها على مجر مستعر 

ألخذ دورهم ومراكزهم اليت يطمحون 
هلا، ومن األهمية مبكان للمتقاعد أن 
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حجاج بيت اهلل احلرام هم ضيوف 
الرمحن، جاؤوا من كل حدب 

وصوب وحناجرهم تصدح بالتلبية 
والدعاء، حتملوا مشقة السفر 

وفراق األهل واألحبة ابتغاء مرضاة 
اهلل وأداء فريضة احلج.

فما أكرمهم من ضيوف! وما 
أشرف العمل يف خدمتهم والسهر 

على راحتهم ومحاية أمنهم 
وسالمتهم! وكل عام يتابع العامل 
أمجع واملسلمون يف مشارق األرض 

ومغاربها بكثري من التقدير 
والعرفان ما تقدمه بالدنا من 

إمكانات هائلة من أجل خدمة 
ضيوف الرمحن، وما حتشده من 
طاقات لتيسري أدائهم ملناسكهم.

ورغم صعوبة التعامل مع هذه 
احلشود الضخمة من احلجاج 

الذين ختتلف لغاتهم وثقافاتهم 
باختالف البيئات واجملتمعات 

اليت قدموا منها، إال أن اململكة 
بقيادتها الرشيدة وأبنائها 

املخلصني قدمت للعامل منوذجًا 

حيتذى يف تأمني هذا العدد 
الكبري من احلجاج واحلفاظ 

على سالمتهم وتوفري كل ما يلزم 
لذلك، وليس أدل على ذلك من 

سعي كثري من الدول لالستفادة 
من جتربة اململكة يف احلج 

والوقوف على عوامل جناحها يف 
إدارة احلشود، وهو أمر يبعث على 

الفخر، ويؤكد قدرة اإلنسان 
السعودي على اإلجناز والتفوق.

ومن خالل مشاركة الدفاع املدني 
يف أعمال احلج نستطيع أن نقول 

إن صدق رغبة أبناء اململكة يف 
خدمة ضيوف الرمحن، وتنافسهم 

لنيل شرف خدمة احلجيج، هما 
حجر الزاوية يف جناح أعمال 

احلج، والقوة الدافعة اليت صنعت 
هذا التميز الذي يثري اإلعجاب.

ويقود هذه الرغبة الصادقة والة 
أمر حريصون كل احلرص على 

توفري كل اإلمكانات، وبذل 
كل غاٍل ونفيس لراحة حجاج 

بيت اهلل احلرام، وفق رؤية شاملة 
وحتديد دقيق للمهام واملسؤوليات 

اليت تتحملها كافة اجلهات 
املشاركة يف احلج، وآليات دقيقة 

للتنسيق فيما بينها.
ومما يبعث على الفخر أن جند 

رجال الدفاع املدني، ضباطًا 
وأفرادًا، يتبادلون التهنئة عندما 

يتم اختيارهم للمشاركة يف أعمال 
احلج، ويتحملون بصرب كل ما 
يالقونه من تعب ومشقة يف أداء 

مهامهم، وهو أمر نلمسه بني 
منسوبي كافة اجلهات املشاركة 

يف احلج من أبناء اململكة.
فاحلمد هلل الذي أنعم علينا 

بذلك، وسخرنا خلدمة ضيوفه 
الكرام، وحفظ لبالدنا أمنها 

واستقرارها، لتواصل العطاء يف 
خدمة اإلسالم واملسلمني.

عقيد/ طامي البقمي
مدير اإلدارة العامة للحج واملواسم

شرف خدمة ضيوف الرحمن

ومن األمن الوطين األمن الفكري الذي يراد 
به )إحساس اجملتمع بأن منظومته الفكرية 
ونظامه األخالقي الذي يرتب العالقات بني 

أفراده داخل اجملتمع ليسا يف موضع تهديد من 
فكر متطرف وافد أو مستحدث(، وتأمني 
فكر اإلنسان جيب أن يكون قويًا وصلبًا، 

ويتصدى حلمايته أصحاب الفكر السليم 
والرأي السديد بكافة السبل والوسائل، 
لتحصني اجملتمع ومحايته من شرور تلك 

األفكار اهلدامة والقيم الوضيعة اليت تسّوق 
للغلو العقائدي أولالحنطاط األخالقي.

واألمن الذاتي صنو ملا سبقه من مفاهيم 
األمن، إذ إنه )جمموعة من التصرفات 

واإلجراءات العلمية والفكرية اليت ميارسها 
الشخص من تلقاء نفسه حلمايتها ووضعها 

يف مأمن من املخاطر احمليطة(، وكل إنسان 

مطالب بتحصني نفسه وذاته من خالل العلم 
الصحيح واملعرفة الواعية، كي ال يكون 

لقمة سائغة يف َفِم من حييك له الشرور 
ويسعى لإلضرار به بشتى احليل واملكائد.

ومن األمن الذاتي نستعرض مفهوم أمن 
املنشآت واملمتلكات، سواًء العامة منها 

أو اخلاصة، وأمن املنشأة يقصد به )تلك 
اإلجراءات العملية اليت تتخذ حلماية 

املنشآت من املخاطر اليت تتعرض هلا، سواًء 
أكانت هذه املخاطر قدرية أو نتيجة لنشاط 

األفراد(، كما أن أمن املمتلكات ُيقصد 
به )احملافظة على كل ما بعهدة الشخص 

يف املكتب أو املوقع املطلوب حراسته، 
وما يشتمل عليه من مستلزمات مكتبية 

أو أجهزة ومعدات ووسائل مساعدة، سواًء 
أكانت ثابتة أم منقولة(، وهذا النوع من 

األمن تقع مسؤولية حتقيقه واحملافظة 
عليه على عاتق أجهزة الدولة، وعلى 
األشخاص أنفسهم، إذ ال ميكن أن 

يتحقق لإلنسان العيش الكريم والتقدم 
الذي يتطلع إليه إال به، ولقد تطّور هذا 

املفهوم من األمن وأصبحت له طرقه 
وأساليبه املتعددة لتحقيقه، بل أصبح من 
أهم األولويات اليت تسعى الدول لتطبيقها 
لضمان سري احلياة فيها بصورة طبيعية، 

ولتحقيق التنمية فيها.
ومن يظن أن السعي لإلصالح والتطور 
يكون بالفكر املتشدد أو املنحل فهو 
واهم، بل اإلصالح يكون باحلكمة 

واملوعظة احلسنة، قال تعاىل: )ادُع إىل 
سبيل ربك باحلكمِة واملوعظة احلسنة 

وجادهلم باليت هي أحسن..(.

الستمرار الحياة وتواصل برامج التنمية
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قد  اليت  احل��وادث  أصعب  حول 
املدني،  ال���دف���اع  رج���ل  ت��واج��ه 
لكل  أن  الَعمري  العقيد  أكد 
وظ��روف��ًا حتدد  ح��ادث معطيات 
درجة الصعوبة يف التعامل معه، 
الرموز  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه  ومت��ث��ل 
من  حلها  جي��ب  ال��يت  احلقيقية 
أثناء  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  قبل 
حوادث  فهناك  مهامهم،  أداء 
واحلوادث  الصناعية،  املناطق 
ينتج  مل��ا  وذل��ك  منها،  امل��ت��ط��ورة 
ع��ن��ه��ا م���ن خ��س��ائ��ر ك��ب��رة يف 
وه��ن��اك حوادث  ق��ص��ر،  وق���ت 
األمطار والسيول وما ينجم عنها 
واألسر،  ل��أف��راد  احتجاز  م��ن 

وخاصة يف األودية الكبرة.
وم���ن احل�����وادث ال��ص��ع��ب��ة اليت 
املدني  ال���دف���اع  رج����ال  ت���واج���ه 
املنحدرات  يف  ت��ق��ع  ال���يت  ت��ل��ك 
أو  املركبات  وسقوط  اجلبلية، 

شاهقة،  مواقع  من  األشخاص 
ي��ض��اف ل��ذل��ك احل�����وادث اليت 
الضيقة  األم���اك���ن  يف  حت���دث 
اليت ال تستطيع اآلليات الوصول 
إليها، وحوادث اآلبار االرتوازية 
ومن  ع��وائ��ق،  م��ن  يصاحبها  مل��ا 
وجهة نظري أنها تعترب من أصعب 

احلوادث يف مجيع الدول.
ويستطرد العقيد الَعمري: بعض 
احلوادث تكون فيها درجة من 
املوقع،  طبيعة  بسبب  الصعوبة 
مثل حوادث الغابات واملنحدرات 
حيث  العالية،  واملباني  اجلبلية 
ويتطلب  إليها،  الوصول  يتعذر 
الطائرات  اس���ت���خ���دام  األم�����ر 
هذه  ك���ل  أن  إال  ال��ع��م��ودي��ة، 
معها  التعامل  ميكن  احل��وادث 
رجال  قبل  من  واحرتافية  بنجاح 
ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ؤه��ل��ن، ومبا 
يتوافر هلم من اآلليات واملعدات.

وع��ن احل���ادث األك��ث��ر صعوبة 
الَعمري  العقيد  ينساه  ال  ال��ذي 
أنفاق  ح����ادث  أذك����ر  أج�����اب: 
املعيصم خالل موسم احلج عام 
1410ه�، وال أستطيع أن أنساه 
كانت  حيث  املوقف،  لصعوبة 
وق��ت��ه��ا ض��اب��ط إخالء  م��ه��م��يت 
مهام  ض��م��ن  م��ن��ى،  منطقة  يف 

احلماية املدنية.
العقيد  يتذكر  امل��ق��اب��ل،  ويف 
امتزج  إنسانيًا  موقفًا  الَعمري 
فيقول:  واخل��وف،  الفرح  خالله 
حادث  مباشرة  أثناء  ذلك  كان 
إنقاذ يف أحد األودي��ة مبحافظة 
السيول  جرفت  حيث  العقيق، 
سيارة أحد األشخاص ومعه أبناؤه 
الكيلومرت،  على  تزيد  ملسافة 
احلادث،  موقع  الظالم  وداه��م 
غزارة،  ال��س��ي��ل  ازداد  ك��م��ا 
الوصول  أمكن  بالغة  وبصعوبة 

مجيعًا،  وإنقاذهم  السيارة  إىل 
وك��ان��ت ال��ف��رح��ة غ��ام��رة على 
وعيونهم  واألب��ن��اء،  األب  وج��وه 
الدفاع  لرجال  بالشكر  تفيض 
بعد  إنقاذهم  يف  جنحوا  الذين 
كلل  شاق  وجهد  عصيب  وقت 

بالنجاح.
التقنيات  ع��ن  س��ؤال  على  وردًا 
احلماية  وجت��ه��ي��زات  احل��دي��ث��ة 
الدفاع املدني  الشخصية لرجال 
مب��واص��ف��ات��ه��ا احل��ال��ي��ة، وهل 
متنى وجودها أثناء مباشرة أحد 
العقيد  قال  قبل،  من  احل��وادث 
احلماية  جت��ه��ي��زات  ال��َع��م��ري: 
السالح  مب���ث���اب���ة  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
الشخصي الذي حيتمي به رجال 
ال���دف���اع امل���دن���ي، واحل���م���د هلل 
التجهيزات  ه��ذه  أصبحت  فقد 
الضباط  ل��ك��ل  اآلن  م��ت��واف��رة 
واألفراد، مبا يعزز قدرتهم على 

العقيد علي الَعمري:

هذه  وبعض  الحوادث،  مع  تعاملهم  أثناء  صعبة  مواقف  المدني  الدفاع  رجال  يعايش 
المواقف تظل محفورة في الذاكرة، وبعضها اآلخر يمّس المشاعر اإلنسانية لهؤالء الرجال، 

لكن تبقى كل هذه المواقف زاخرة بخبرات وتجارب ودروس مستفادة.
في عقل وقلب العقيد علي بن محمد الَعمري مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة 
لشؤون العمليات الكثير من المواقف، بكل صعوبتها وما تتركه من أثر في النفس، فرحًا أو 

حزنًا، وبكل ما تضيفه من خبرات علمية وإنسانية.
مجلة »998« طرحت على العقيد الَعمري عددًا من التساؤالت حول مواقف وخبرات وتجارب، 

واستمعت إلى خالصة ثرية ألحد رجاالت الدفاع المدني وسجلتها في السطور التالية:

صفات ضرورية لضباط عمليات الدفاع المدني

الفطنة
وسرعة البديهة
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أداء مهامهم.
ت����وف����ر هذه  أمت����ن����ى  وك����ن����ت 
أثناء  وامل����ع����دات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
التعامل مع احلوادث اليت وقعت 
يف  منها  لالستفادة  املاضي،  يف 
أعمال اإلنقاذ، وخاصة حوادث 
اآلبار، حيث كانت متثل صعوبة 
ت��واف��ر جتهيزات  ل��ع��دم  ش��دي��دة 

الغوص كما هي اآلن.
مل���س���ت���وى غرف  رؤي����ت����ه  وع�����ن 
الدفاع  ع��م��ل��ي��ات  وم����راك����ز 
الواجب  وال���ص���ف���ات  امل���دن���ي، 
توافرها يف العاملني بها، أوضح 
العقيد الَعمري: غرف ومراكز 
بتقنيات  جم���ه���زة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
تلقي  منذ  مهامها  ألداء  متطورة 
احلوادث،  وإدارة  ال��ب��الغ��ات 
احلوادث  عن  املعلومات  ومترير 
أو  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  للمسؤولني 
اجلهات ذات العالقة، ومنسوبو 
بعد  العمل  مي��ارس��ون  العمليات 
ت��أه��ي��ل شامل  احل���ص���ول ع��ل��ى 
من  التقنيات  أح��دث  الستخدام 
معلومات  ونظم  ات��ص��ال  أج��ه��زة 
رقمية  وخ����رائ����ط  ج���غ���راف���ي���ة 

وغريها.
وحن���ن ن��ل��م��س ذل���ك م���ن خالل 
العمليات  لضباط  املتميز  األداء 
ف���ور ت��ل��ق��ي ال���ب���الغ���ات، حيث 
ت��ص��ور شامل  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون 
ع��ن احل����ادث، وق��د ي��ت��ب��ادر إىل 
أذهانهم موقعه بالتحديد وأقرب 
ف��رق��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي م��ن��ه، ثم 
وهناك  ميدانيًا،  احل��ادث  إدارة 
صفات جيب توافرها يف العاملني 
والسيطرة  ال��ق��ي��ادة  مب��راك��ز 
وغرف العمليات، أهمها خمافة 
الفاضلة  باألخالق  والتحلي  اهلل 
املسؤولية  حتمل  على  وال��ص��ر 
والفطنة  التفاصيل  بأدق  واإلملام 

وسرعة البديهة.
وع���ن ال���ل���وم ال����ذي ي��ت��ع��رض له 
امل���دن���ي بسبب  ال���دف���اع  رج����ال 
ينجم عنها  اليت  بعض احل��وادث 
الَعمري  العقيد  أوضح  خسائر، 
فاإلنسان  طبيعي،  أمر  ذلك  أن 
الذي يتعرض حلادث يكون يف 

عليه  ومتر  صعبة،  نفسية  حالة 
دهور  والدقائق وكأنها  الثواني 
والتوتر  القلق  ويدفعه  طويلة، 
لرجال  اللوم  توجيه  إىل  واحل��زن 
يدركون  الذين  املدني،  الدفاع 
ويتفهمون  ذل��ك،  أس��ب��اب  ج��ي��دًا 
ي��ت��ع��رض حلادث،  م���ن  م��ع��ان��اة 
ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا 
املوقف اإلنساني، ويف كثري من 
بعد  اللوم  هذا  يتحول  احل��وادث 
دقائق معدودة إىل شكر وامتنان 

لرجال الدفاع املدني.
حديثه  ال��َع��م��ري  العقيد  وخ��ت��م 
لرجال  النصائح  من  مبجموعة 
الدفاع املدني، أوالها استشعار 
هلذا  النبيلة  اإلنسانية  الرسالة 
األرواح  حبماية  امل��ع��ي  اجل��ه��از 
الثواب  واحتساب  واملمتلكات، 
وتعاىل،  سبحانه  اخل��ال��ق  م��ن 
واملعرفة،  ب��ال��ع��ل��م  وال��ت��س��ل��ح 
واالستفادة من برامج التدريب، 
مشريًا إىل أهمية أن يكون رجل 
لغريه يف  ال��ق��دوة  املدني  ال��دف��اع 
يف  السالمة  بتعليمات  االل��ت��زام 
كل أموره احلياتية، لتنعم هذه 
البالد الطيبة باألمن والسالمة. 

تجهيزات الحماية 
الشخصية مهمة 

لسالمة رجل 
الدفاع المدني

كان  إذا  العلماء:  أحد  يقول 
اليت صنعت  امل��ادة  هو  الوقت 
منها أمور احلياة، فإن إدارته 
احلياة  إدارة  ه���ي  وت���دب���ريه 

نفسها.
أهم  من  الوقت  إدارة  وتعترب 
الناجح،  امل���وظ���ف  أع���م���ال 
وبالرغم من تعدد سبل اإلدارة 
اإلدارة،  وت��ق��ن��ي��ات  احل��دي��ث��ة 
تشكل  ال��وق��ت  إدارة  أن  إال 
للمميزين،  مستمرًا  حت��دي��ًا 

يف  الوقت  إدارة  صعوبة  وتكمن  العاديني،  للموظفني  وحتى 
وتتعارض،  تتداخل  قد  ال��يت  وال��ض��روري��ات  األول��وي��ات  ترتيب 
وحتديد األولويات حتكمه ظروف شتى، فقد تصبح األولويات 
ضروريات واألشياء املهمة أولويات.. وهكذا، فيصعب حتقيق 
األهداف يف زمن قصري ومتغري، وألن العالقة بني إدارة الوقت 
وضغط العمل وثيقة الصلة، يوجد تداخل يكاد يكون كبريًا 
بني إدارة الوقت وإدارة ضغط العمل، لذا فإن جهود إدارة الوقت 
بالوقت  االهتمام  قيم  لرتسيخ  اجلهود  تضافر  تتطلب  واحلياة 
واحرتامه والكفاءة يف إدارته، واالستفادة منه على املستويني 
الشخصي واالجتماعي، كما أن إدارة الوقت مسة من مسات 
قيمة  معرفة  ض��رورة  تظهر  وهل��ذا  والناجح،  الطموح  اجملتمع 

الوقت والقدرة على إدارته وتدبريه.
وال ميكن  ش��راؤه،  ال ميكن  أنه  أهمها  وللوقت خصائص، 
بالتأكيد  لكن  إطالته،  أو  ختزينه  أو  جتزئته  أو  جتميعه 

ميكن إدارته.
بالوقت  االه��ت��م��ام  على  احلنيف  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  حثنا  وق��د 
تعاىل:  ق��ال  النافعة،  واألش��ي��اء  والعبادة  احلياة  يف  واستثماره 
وعملوا  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  إال  لفي خسر*  اإلن��س��ان  أن  )وال��ع��ص��ر 

الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب(.
وقال صلى اهلل عليه وسلم: )اغتنم مخسًا قبل مخس، حياتك 
قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك 

قبل هرمك، وغناك قبل فقرك(.
ويقول اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنه: )إن 

الليل والنهار ليعمالن بك فاعمل فيهما(.
ويعرب الشعراء العرب عن أهمية الوقت يف احلياة فيقول شوقي:

دقــــــــات قلب املرء قائلة لــــــــــــــــه
إن احليـــــــــــــاة دقائق وثواني

وحيّذر شاعر عربي آخر من سهولة ضياع الوقت رغم أهميته فيقول:
الوقت أنفس ما عنيت حبفظه

وأراه أسهل ما عليك يضيُع

فن إدارة الوقت

عقيد  علي بن مصلح
الشمراني 

مدير إدارة شؤون المتقاعدين
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ولعل أبرز مناذج »الروبوت« اليت 

خاص 1 روب������وت  ت��ط��وي��ره��ا  مت 
إنتاج  م��ن  ال��ن��ريان  مبكافحة 
لألحباث،  النروجيية  »سنتيف«  مؤسسة 
وقد صمم على شكل »ثعبان« وأطلق عليه 
الثعابني  إىل  نسبة  »أنكوندا«،  اس��م 
الضخمة اليت تعيش يف أمريكا الالتينية، 
واليت سبق تقدميها يف أحد أشهر األفالم 

األمريكية. 

وب��إم��ك��ان ال��روب��وت االرت��ف��اع ع��ن سطح 
املياه  من  كمية  بضخ  يقوم  كي  األرض 
وقد  ال��ن��ريان،  يطفئ  لكي  هائلة  ب��ق��وة 
حيمي  ل��ك��ي  ال���روب���وت  ه���ذا  تصميم  مت 
يف  لإلصابة  التعرض  م��ن  اإلط��ف��اء  رج��ال 
احلرائق  مثل  اخل��ط��رة،  احل��رائ��ق  إط��ف��اء 
إىل  تؤدي  قد  اليت  واحلرائق  الكيميائية 
االنفجارات، وقد بدأت هذه الشركة يف 

هذا املشروع منذ عام 2003م. 
ويعمل هذا الروبوت عمل الثعبان بكل ما 
تعنيه الكلمة، حيث إن بإمكانه التحرك 
يف مجيع االجتاهات، والزحف على مجيع 
أنواع األرضيات دون استثناء مهما كانت 
من  األرضية، سواء أكانت طريقًا  نوعية 

اإلسفلت أو حتى على أنقاض البنايات. 
ويستطيع الثعبان أن يرتفع عن األرض كما 
يف  ويوجد  بالضبط،  الثعبان  يفعل 
رأسه حمور لرش 

الفتحة  سعة  م��دى  يف  التحكم  ويتم  امل��اء 
اخلاصة به، وذلك لضخ أكرب كمية من 
قوة  م��دى  يف  والتحكم  خالله،  من  امل��اء 

املاء الذي يتم توجيهه ملصدر النريان. 
صنع  م��ن  باالنتهاء  الشركة  قامت  وق��د 
عينات من هذا الروبوت يصل طول الواحد 
منها إىل 3 أمتار، ويتم ربط خرطوش املاء 
بها مباشرة لكي تبدأ عملها يف السيطرة 

على النريان.
إطفاء  على  الثعبان  هذا  عمل  يقتصر  وال 
بعض  ينقل  أن  بإمكانه  بل  فقط،  النار 
اإلسعافات األولية مثل أقنعة األوكسجني، 
الالسلكية.  االت���ص���ال  أج���ه���زة  وأي���ض���ًا 
حوادث  يف  امل��س��اع��دة  الثعبان  ويستطيع 
أو  ال��زالزل،  عن  الناجتة  املباني  انهيارات 
الدخول يف األنفاق األرضية املنهارة.. كما 

يساعد يف إمخاد احلرائق يف األبنية. 
القوة  ع���ل���ى  ال�����روب�����وت  ه�����ذا  وي��ع��ت��م��د 
الثعبان،  مثل  ينحين  اهليدروليكية لكي 
املاء  ق�����وة ض����خ  ب��ت��ح��م��ل  وي����ق����وم 
الصحيح،  امل��ك��ان  يف  والتصويب 
ولكن الشركة تطمح إىل إجياد قوة 
بأن  كفيلة  ج��دًا  قوية  هيدروليكية 
اخرتاق  على  القدرة  الثعبان  هذا  متنح 
األشخاص  حياة  ينقذ  لكي  اجل���دران 

املعرضني للخطر.

الروبوت..
صديق المستقبل 

لرجل الدفاع المدني

أجيال جديدة مصممة ألعمال اإلنقاذ واإلطفاء

تتنافس الكثير من دول العالم وشركات تقنيات »الروبوت« على تقديم أجيال جديدة لإلنسان اآللي، تمتلك قدرات كبيرة للقيام 
بأعمال اإلنقاذ وإطفاء الحرائق وغيرها من المهام اإلغاثية.

وأعلنت بعض الشركات عن نجاحها بالفعل في تصنيع نماذج من »الروبوت« الذكي للقيام بأعمال اإلنقاذ واإلطفاء في البر 
والبحر واألماكن المرتفعة، وهو ما دفع كثيرًا من الخبراء إلى وصف »روبوت« المستقبل بأنه صديق عزيز لرجال الدفاع المدني.
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مواٍز،  اجتاه  ويف 

الكوريون 2 جنح 
أول  ابتكار  يف 
إن��س��ان آل���ي ي��س��اع��د رجال 
عمليات  يف  اإلط������ف������اء 
املداهمة، ابتكرته شركة 
ومسي  ال����ك����وري����ة  ه���وي���ا 
باسم  روبــوت«  »هويا 
املصنعة  اجلنوبية  الشركة 
ل���ه، وي��ت��وق��ع اخل�����رباء أن 
حيدث تغيريًا وطفرة كبرية 
اليت  اإلن��ق��اذ  عمليات  يف 

يقوم بها رجال اإلطفاء. 
أن  املبتكرون  وي��ؤك��د 
اهل��دف األك��رب م��ن هذا 
االب��ت��ك��ار احل��دي��ث من 

واحلماية  املناسب  ال��دع��م  تقديم  ه��و  نوعه 
الكافية لرجال اإلطفاء، حيث يتم الدفع به 
احلريق،  اإلطفاء ملكان  رجل  مداهمة  قبل 
املصابني  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  السيما 

واملفقودين من رجال اإلطفاء حول العامل.
يف  نوعه  من  األول  هو  االبتكار  ه��ذا  ويعد 
حيث  اجلنوبية،  والثاني يف كوريا  العامل، 
قامت  قد  فاتيك  بي  آر  دي  شركة  كانت 
اإلطفاء.  رج��ل  ملساعدة  آل��ي  إنسان  بتطوير 
أن  ال��ك��وري��ة  بالشركة  اخل���رباء  وي��ؤك��د 
»ه��وي��ا« سيسهم يف  اإلط��ف��اء  رج��ال  مساعد 
احل��د م��ن خم��اط��ر احل��رائ��ق ال��يت انتشرت 
بصورة كبرية يف اآلونة األخرية، وستكون 
املقومات اليت زود بها اإلنسان اآللي، حبسب 
قول اخلرباء، كفيلة بالوفاء بالغرض واهلدف 
من هذا اإلنسان اآللي، حيث يتم التحكم به 

عن بعد، قبل إطالقه يف مكان احلريق. 

ويشري اخلرباء إىل أن »هويا روبوت«، الذي أطلق 
عليه من جانب اخلرباء األجانب اسم »جاسوس 
جتعله  ف��ري��دة  بتقنية  يتمتع  اإلط��ف��اء«،  رج��ل 
له بصورة ال  األفضل  الدعم  تقديم  قادرًا على 
فوالذية  م��ادة  من  مصّنع  إن��ه  حيث  تضاهى، 
وبكامريات  للحريق،  مقاومة  مضادة  صلبة 
رقابة  بنظام  السلكيًا  متصلة  دقيقة  رص��د 
يبث أمام رجال اإلطفاء خارج مكان احلريق.. 
وبإمكان اإلنسان اآللي إرسال رسائل صوتية 
من خالل الكامريا اليت تبث مشهد احلرائق 
بتقنية  م���زود  أن��ه  كما  وال��ص��ورة،  بالصوت 
احلريق،  مكان  حرارة  درجة  لقياس  إضافية 
وتقنية أخرى لتحديد ما إذا كان هناك دخان 

أنابيب اشتعال.  أو  متصاعد أو مصدر غاز 
النتائج من بعد يصل إىل  ويتم حتديد هذه 

50 ياردة.
هذه  أن  وامل��ب��ت��ك��رون  اخل�����رباء  وي���ؤك���د 
املعلومات والبيانات من الضروريات احلتمية 
اإلطفاء  رج��ل  ل��دى  تكون  أن  ينبغي  ال��يت 
قبل مداهمة مكان احلريق، لضمان األمن 
والسالمة التامة اليت تقيه من أي إصابات أو 
أضرار جسدية. وإضافة إىل هذه التقنيات، مثة 
خرطوم مرن مضاد للحرائق مزود به اإلنسان 
اآللي ذو العجلتني، حبيث يتيح له التحرك يف 
دفعات  وإط���الق  تامة  حبرية  احل��ري��ق  مكان 
م��ن امل��ي��اه على أم��اك��ن احل��ري��ق، م��ع البحث 
احملتجزين  األشخاص  عن  الكامريا  بعدسات 
بسبب احلرائق واملفقودين واملصابني، وتساعد 
العالية  الوضوح  بدرجة  الدقيقة  الكامريات 
األشخاص  مواقع  حتديد  على  اإلطفاء  رج��ال 
رجال  مداهمة  يسرع من  ما  وهو  عالية،  بدقة 
وإنقاذ  النريان  اإلطفاء ملكان احلريق إلمخاد 
م��ا ميكن إن��ق��اذه. وف��ض��اًل ع��ن ذل���ك، يتيح 
مداخل  أفضل  حتديد  اإلطفاء  لرجال  »هويا« 
املعرضني  احملتجزين  إلنقاذ  املكان  وخم��ارج 

للخطر.

وزارة  أع��ل��ن��ت  ك��وري��ا  ويف 
والشؤون  وال��ن��ق��ل  األرض 
ال��ب��ح��ري��ة م���ؤخ���رًا ع���ن بدء 
آلي  إن��س��ان  لتطوير  برنامج 
العمل  على  ق���ادر  »روب����وت« 
قبل  احمل��ي��ط��ات  أع��م��اق  يف 
عام 2013م، وسوف يكون 
ال�����ذي ميكن  ال����روب����وت، 
ال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه ع��ن ب��ع��د يف 
على  ق���ادرًا  البحار،  أعماق 
العميقة  امل��ي��اه  استكشاف 

العديد من  وأداء  البحار،  يف 
حتديد  مثل  الصعبة،  املهام 
وذلك  الغارقة،  السفن  هوية 
آالف   6 إىل  يصل  عمق  عند 

مرت حتت سطح البحر.
األرض  وزارة  واع���ت���م���دت 
إمجالية  ميزانية  ال��ك��وري��ة 
يتم  وون  مليار   20 إىل  تصل 
 ،2015 عام  قبل  استثمارها 
من أجل تطوير هذا الروبوت 
البحث  على  ق���ادرًا  ليكون 

عن السفن املفقودة وإنقاذها، 
االستكشاف  وع��م��ل��ي��ات 
وإجراء  امل��اء،  تتم حتت  اليت 

عمليات الصيانة الشاملة اليت 
جترى للمنشآت واملشروعات 

يف البحار واحمليطات.

كوريا تعتزم بناء روبوت يعمل تحت الماء قبل 2013

إمكانات ضخمة للروبوت 
في استشعار المخاطر
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وركزت الدراسة، اليت مشلت 
700 من مسؤولي السالمة يف 
مصانع الرياض، على التعرف 
ضد  التأمني  عملية  أث��ر  على 
املنشآت  يف  احل��ري��ق  خماطر 
تنفيذ  مستوى  على  الصناعية 
السالمة ومكافحة  متطلبات 
االلتزام  وحجم  بها،  احلرائق 

بذلك.
الدراسة،  ه��ذه  أهمية  وتنبع 
كما يشري املقدم العريض يف 
مدخلها، من الزيادة الكبرية 
الصناعية  األنشطة  حجم  يف 
حماور  ك��أح��د  اململكة  يف 
من  العديد  وإن��ش��اء  التنمية، 
خمتلف  يف  الصناعية  امل���دن 

املناطق، وما يرتتب على ذلك 
من زيادة يف حجم املخاطر اليت 
قد تقع يف املناطق الصناعية، 
ق�����درًا كبريًا  ت��ت��ط��ل��ب  ال���يت 
واجلاهزية  االس���ت���ع���داد  م���ن 
اإلجراءات  وتعزيز  جملابهتها، 

الوقائية ملنع حدوثها.
الفصل  يف  الدراسة  وتضمنت 
الدفاع  مسؤولية  منها:  األول 
األرواح  مح���اي���ة  يف  امل���دن���ي 
وحتقيق  وامل���م���ت���ل���ك���ات، 
ال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة م���ن خالل 
مهامه املتمثلة يف جمموعة من 
الالزمة  واألعمال  اإلج��راءات 
حلماية السكان واملمتلكات 
أخطار  م��ن  واخل��اص��ة  العامة 
والكوارث  احل�������رائ�������ق 
واحلوادث، وإغاثة املنكوبني 
سالمة  وتأمني  واملتضررين، 
واالتصاالت،  امل����واص����الت 
ومحاية مصادر الثروة الوطنية 
حاالت  ويف  ال��س��ل��م  زم���ن  يف 

احلروب والطوارئ.
وت��ط��رق امل��ق��دم ال��ع��ري��ض إىل 
أه��م��ي��ة ع��م��ل��ي��ة ال���ت���أم���ني يف 
األخطار  من  الكثري  جمابهة 

السلبية  آثارها  من  والتخفيف 
وحتويل  امل��م��ت��ل��ك��ات،  ع��ل��ى 
واخلسائر  امل���خ���اط���ر  ه����ذه 
النامجة عنها من املعرضني هلا 
إىل شركات التأمني األكثر 
قدرة على حتمل اخلطر، من 
التأمينية  خالل تنوع أنشطتها 
مشريًا  متعددة،  اجتاهات  يف 
التأمني  ع��م��ل��ي��ة  ح���داث���ة  إىل 
السعودي،  اجملتمع  يف  نسبيًا 
يف  التأمني  س��وق  يشهده  وم��ا 
اململكة من منو متسارع، يف 
لتطوير  ال��دول��ة  توجهات  ظ��ل 
أعمال قطاع التأمني مبنتجاته 
الرتاخيص  وم��ن��ح  املختلفة، 
ما  ك��ل  يف  التأمني  مب��زاول��ة 
للعملية  ملا  احلاجة،  تقتضيه 
ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة م��ن أه��م��ي��ة ودور 
االقتصادي  اجمل���ال  يف  داع���م 
واالجتماعي، من خالل عملها 
املخاطر  إدارة  يف  املتخصص 
الذي يستفيد من خربات نوعية 
بقوانني اإلحصاء واالحتماالت 
املخاطر،  ل��ك��اف��ة  امل��ت��وق��ع��ة 
النامجة عنها  وحجم األضرار 
إىل  إضافة  حدوثها،  حال  يف 

املناسبة  بالقوانني  االستعانة 
اخلدمات  أس��ع��ار  حت��دي��د  يف 
اخلاصة  وال��ش��روط  التأمينية 
التأميين  اخل���ط���ر  ب��ت��غ��ط��ي��ة 

املطلوب.
وتتوقف الدراسة عند املشاكل 

مقدم د. ناصر العريض
اإلدارة العامة لألطفاء واإلنقاذ

تحت عنوان »التأمين 
على المصانع وأثره على 
مستوى التقيد بمتطلبات 
السالمة«، قدم المقدم 
ناصر بن عبداهلل العريض 
أطروحته لنيل درجة 
الدكتوراه في العلوم 
األمنية من جامعة نايف 
العربية، لتطبيق التأمين 
اإللزامي على المصانع 
ضد مخاطر الحريق، على 
أن تقوم شركات التأمين 
بتقديم حوافز للمصانع 
لرفع درجة االلتزام 
بمتطلبات السالمة واألمن 
الصناعي.

التأمين اإللزامي
ضد الحريق في المنشآت الصناعية
وأثره في التقيد بمتطلبات السالمة

42% من 
المصانع ال توجد 

بها سجالت 
لمتابعة أحوال 

السالمة
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تنفيذ  مستوى  بتدني  املرتبطة 
السالمة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع��اي��ر 
بعض  يف  احلريق  من  والوقاية 
عليها  التأمني  نتيجة  املصانع، 
التأمني،  ش��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن 
تأمينية هلذه  وثائق  اليت تصدر 
املنشآت دون النظر والتدقيق يف 
ومعاير  بشروط  التزامها  مدى 
من  االستفادة  ودون  السالمة، 
املدني  ال��دف��اع  وجهود  خ��رات 
الصناعية،  السالمة  جمال  يف 
املصانع  ي����ع����رض  ق����د  مم����ا 
ذات  يف  التأمينية  والشركات 
وذلك  الوقت خلسائر كبرة، 
على الرغم من أن أول ما تطلبه 
شركات التأمني وتعتمد عليه 
يف حال وق��وع ح��وادث احلريق 
يف هذه املمتلكات هو »مشهد« 
بإثبات  يفيد  املدني  الدفاع  من 
وق��وع احل��ادث واألس��ب��اب اليت 

أدت إليه.
اإلسهام  إىل  ال��دراس��ة  وتهدف 
مناسبة،  عمل  آلية  إجي��اد  يف 
الوثائق  إص���دار  ع��دم  تضمن 
التأمينية من شركات التأمني 
على املصانع ضد خطر احلريق 
تنفيذ  م��ن  ال��ت��ام  التأكد  قبل 
املستوى املطلوب من اشرتاطات 
والوقاية  السالمة  ومتطلبات 
من احل��ري��ق، من خ��الل جلان 
يساعد  مبا  متخصصة،  فنية 
املتطلبات  يف رفع وتطوير هذه 

وتطبيقها بالشكل األمثل.
الفصل  يف  ال��دراس��ة  وت��ن��اول��ت 
ال��ث��ان��ي م��ن��ه��ا: حمل��ة ع��ن املدن 
وجهود  باململكة،  الصناعية 
على  احلفاظ  يف  املدني  الدفاع 
الصناعية  امل��ن��ش��آت  س��الم��ة 
وال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا، إض���اف���ة إىل 
التعريف مبفهوم التأمني وأنواعه 
الفنية  وم��ب��ادئ��ه  وخ��ص��ائ��ص��ه 
والقانونية. يف حني تناول الفصل 
املنهجية  اإلج�����راءات  ال��ث��ال��ث: 
واليت  الباحث،  اعتمدها  اليت 
وجمتمع  العلمي  املنهج  تشمل 
البيانات  مج��ع  وأداة  ال��دراس��ة 
اإلحصائية  املعاجلة  وأساليب 

وقد  ال��ن��ت��ائ��ج،  واس���ت���خ���الص 
منهج  ال��ع��ري��ض  امل��ق��دم  اعتمد 
»املسح االجتماعي« الذي ينتمي 
إىل الدراسات الوصفية، إضافة 
إىل استبانة جلمع املعلومات من 
جمتمع الدراسة، الذي ضم 700 
من مسؤولي السالمة يف املصانع 
الصناعية  ب��امل��دي��ن��ة  امل���وج���ودة 
الثانية بالرياض، الذين يفرتض 
تعيينهم وفقًا لالئحة مسؤوليات 
السالمة  ب���أع���م���ال  امل��خ��ت��ص 
الوزارات  يف  الصناعي  واألم��ن 
الصادرة  احلكومية  واملصاحل 
بقرار مسو وزير الداخلية رئيس 
بتاريخ  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملس 

1410/04/24ه�.
تضمنته  م����ا  ض������وء  وع����ل����ى 
الدراسة  خلصت  االس��ت��ب��ان��ة، 
إىل عدد من النتائج اإلحصائية 
أكثر  أن  منها  األهمية،  بالغة 
من 60% من املصانع يقل عدد 
العاملني يف جمال السالمة بها 
من  وأن أكثر  ع��م��ال،   5 ع��ن 
الصناعية  امل��ن��ش��آت  م��ن   %85
و%17  الشامل،  التأمني  تطبق 

تطبق التأمني ضد احلريق.
وأشارت الدراسة إىل أن ما يزيد 
على 39% من مسؤولي السالمة 
مؤهل  حي��م��ل��ون  امل��ص��ان��ع  يف 
ما  دبلوم  و%28  بكالوريوس، 
أن  إال  الثانوية،  املرحلة  بعد 
العاملني  م��ن   %40 م��ن  أك��ث��ر 
املنشآت  السالمة يف  يف جمال 
 5 عن  خرتهم  تقل  الصناعية 
سنوات، وأكثر من 52% منهم 
مل يلتحقوا بأي دورات تدريبية 

يف جمال السالمة واإلطفاء.
ما  أن  ال����دراس����ة  وك��ش��ف��ت 
املنشآت  م��ن   %42 على  ي��زي��د 
الصناعية ال توجد بها سجالت 
وذلك  السالمة،  أحوال  ملتابعة 
على الرغم من اتفاق أكثر من 
على  الدراسة  من جمتمع   %65
ضرورة أن يكون التأمني على 
احلريق  خماطر  ضد  املصانع 
إجباريًا، يف إشارة واضحة إىل 
أن ذلك يؤدي إىل رفع مستوى 

يف  ال��س��الم��ة  متطلبات  تنفيذ 
املصانع املؤمن عليها.

وخلصت الدراسة إىل عدد من 
التوصيات تشمل:

1. تطبيق التأمني على املصانع 
ض���د خ��ط��ر احل���ري���ق بشكل 

»إلزامي« من حلظة افتتاحها.
على  احل��ص��ول  ي��ك��ون  أن   .2
شهادة من الدفاع املدني بتوافر 
السالمة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  وس��ائ��ل 
والوقاية من احلريق يف املصنع 
نشاطه  ل��ط��ب��ي��ع��ة  وم��الءم��ت��ه��ا 
وخطورته مستندًا مشروطًا من 
قبل شركات التأمني إلصدار 
وث��ي��ق��ة ال��ت��أم��ني امل��ط��ل��وب��ة ضد 
خطر احلريق يف هذه املنشآت. 
3. تأكيد اإلدارة العليا يف املصانع 
اإلدارية  الرقابة  دور  تفعيل  على 
مستمر،  ب��ش��ك��ل  وأه��م��ي��ت��ه��ا 
الدائمة  الصيانة  ب��رام��ج  وتنفيذ 
والوقاية  ألنظمة وأجهزة السالمة 
لضمان  ب��امل��ص��ن��ع  احل���ري���ق  م���ن 

جاهزيتها للعمل عند احلاجة.
4. ض��رورة وج��ود سجل خاص 
مل��ت��اب��ع��ة أح�����وال ال��س��الم��ة يف 
املصنع من بداية افتتاح نشاطه، 
للتقييم املستمر والتطوير الدائم 
جلميع جوانب السالمة والوقاية 

على مدى عمر بقاء املصنع.
العاملني  إحل����اق  ض�����رورة   .5
واألمن  ال���س���الم���ة  مب����ج����ال 
الصناعي يف املصنع بدورات يف 
بداية  واإلطفاء  السالمة  جمال 
اجملال،  ه��ذا  يف  تعيينهم  م��ن 
هلم  املستمر  التدريب  ومتابعة 

وذلك  العمل،  رأس  على  وه��م 
احلكومية  اجل����ه����ات  ل�����دى 
قطاع  مثل  املختصة،  واألهلية 
الدفاع املدني وشركات األمن 
هذا  يف  املتخصصة  والسالمة 

اجلانب داخليًا وخارجيًا. 

بنشر  امل��س��ت��م��ر  االه��ت��م��ام   .6
والتقيد  ال���س���الم���ة  ث���ق���اف���ة 
الوقاية  وتعليمات  مبتطلبات 
يف  العاملني  ب��ني  احل��ري��ق  م��ن 
املصنع، حبيث تصبح جزءًا من 
أهمية  مع  اليومي،  سلوكهم 
ومتطلبات  ت��ع��ل��ي��م��ات  وج����ود 
مكتوبة  ص���ورة  يف  ال��س��الم��ة 
وغرها من األشكال والصور 
أماكن  ويف  ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة، 
ميكن  حتى  باملصنع،  ب���ارزة 
يومي.  بشكل  معها  التواصل 
أساليب  اتباعهم  ض���رورة  م��ع 
الصحيحة،  العمل  وخ��ط��وات 
وأخذ اجلدية الدائمة واحليطة 
عن  والبعد  ذل��ك،  واحل���ذر يف 
لتجنب أي أسباب قد  اإلهمال 

تؤدى لوقوع احلوادث.
التأمني  شركات  تقوم  أن   .7
ضد  ال��ت��أم��ني  مب��ج��ال  العاملة 
حوافز  بتطبيق  احلريق  خطر 
ودوافع للمصانع، من أجل رفع 
درجة التقيد وااللتزام مبتطلبات 
الصناعي  واألم�����ن  ال��س��الم��ة 
وال��وق��اي��ة م��ن احل��ري��ق لديهم، 
ختفيضات  منحهم  خ��الل  م��ن 
ارتفع  كلما  التأمني  مبلغ  يف 
مستوى هذه املتطلبات واملعاير 

من حيث اجلودة والفعالية. 

85% من مصانع 
الرياض تطبق التأمين 
الشامل ضد المخاطر
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واستقبل املصابون الثالثة فوق 
األس���رة البيض���اء معالي مدير 
عام الدفاع املدني الفريق سعد 
ابن عب���داهلل التوجيري خالل 
زيارت���ه هلم لالطمئن���ان عليهم 
ال���يت  املكاف���آت  وتس���ليمهم 
وج���ه بها مسو النائ���ب الثاني، 
وبكثري م���ن االرتياح والفرحة 
استمع املصابون الثالثة إىل ما 
قال���ه الفريق التوجي���ري حول 
حرص مسو النائب الثاني على 
متابعة أحواهل���م والتأكد من 
حصوهلم على الرعاية الصحية 
املناس���بة وأمنياته هلم بالشفاء 

العاجل.
وأع���رب املصاب���ون الثالثة عن 
وامتنانه���م  ش���كرهم  بال���غ 
وتقديرهم لسمو النائب الثاني 

وصاحب السمو امللكي األمري 
أمح���د ب���ن عبدالعزي���ز نائ���ب 
وزير الداخلية وصاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف 
مساعد وزير الداخلية للشؤون 
األمنية على ما أحاطوهم به من 
اهتم���ام ورعاية ف���ور تعرضهم 
لإلصابة، ونقلهم من رماح إىل 
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

باحلرس الوطين.
س���عد  رقي���ب  وكي���ل  وق���ال 
أح���د  الس���بيعي،  ب���ن حس���ن 
املصاب���ني الثالث���ة: أرفع كل 
للقي���ادة  والعرف���ان  الش���كر 
النائ���ب  ولس���مو  الرش���يدة، 
الثان���ي الذي أحاطن���ا برعايته 
من���ذ اللحظ���ات األوىل لوق���وع 
احل���ادث، وم���ا وجدن���اه م���ن 

مسو النائب الثاني كافأهم بـ100 ألف ريال وثالثة رواتب

مصابو الدفاع المدني في رماح: اهتمام والة 
األمر حافز لمواصلة العطاء في وطن الوفاء

في مدينة الملك عبدالعزيز  الطبية بالحرس الوطني، 
وأثناء تلقي العالج من الحروق التي أصابتهم خالل أداء 

واجبهم، تلقى رجال الدفاع المدني الثالثة الذين أصيبوا 
في انفجار أسطوانة غاز بمركز رماح نبأ توجيهات صاحب 

السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصرف مكافأة مالية 

قدرها مئة ألف ريال وراتب ثالثة أشهر لكل منهم.

السبيعي: مكافأة سمو األمير 
نايف خففت عنا آالم المرض 

وأدخلت الفرحة لقلوبنا
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اهتم���ام بالغ بعالجنا. مش���ريًا 
إىل أن ه���ذا االهتمام والرعاية 
الكرمية من رجل األمن األول 
يف اململكة أمثن وأغلى من أي 
مكافأة مالية، ألنها تعكس 
تقدي���ر والة األم���ر – حفظهم 
اهلل - لرج���ال األم���ن عام���ة، 
ولرج���ال الدف���اع املدن���ي على 
وجه اخلصوص، وما يقدمونه 
من تضحيات وما يتعرضون له 

من خماطر يف أداء واجبهم.
ه���ذه  أن  الس���بيعي  وأض���اف 
»تزيدن���ا  الكرمي���ة  الرعاي���ة 
إص���رارًا وعزم���ًا عل���ى تقديم 
كل غاِل ونفيس يف سبيل هذا 
الوطن املعطاء، الذي حيتضن 
كل أبنائ���ه يف الش���دائد، وال 
أبالغ إذا قلت إن هذه املش���اعر 
الدافئة لوالة األمر خففت عنا 
مجيع���ًا آالم احل���روق ومعان���اة 
اإلصابة، ورفعت من معنوياتنا 
للع���ودة – مبش���يئة اهلل تع���اىل 
وأداء  رس���التنا  ملواصل���ة   –
واجبنا يف محاية أرواح إخواننا 
املواطن���ني واملقيمني يف بالدنا 

واحلفاظ على ممتلكاتهم.
وح���ول ظ���روف احل���ادث قال 
الس���بيعي: تلقين���ا بالغ���ًا عن 
ح���ادث حري���ق، وعل���ى الفور 
انتقلن���ا ملوقع احل���ادث، وأثناء 
التعامل مع ألسنة اللهب حدث 
ألس���طوانة  ش���ديد  انفج���ار 
الغ���از، تبع���ه انهي���ار يف بعض 
لإلصابة  وتعرضت  احلوائط، 
حبروق متوسطة، واحلمد هلل 
على كل ح���ال، وأن مّن علّي 

وعلى زمالئي بالنجاة.
وقدم الس���بيعي شكره ملعالي 
مدير عام الدفاع املدني الفريق 
س���عد ب���ن عب���داهلل التوجيري 
عل���ى وقفته الصادقة وس���ؤاله 
الدائم ومتابعته لس���ري العالج، 
»وه���و األمر الذي س���عدنا به، 
كما س���عدنا بتش���ريفه لنا يف 

املستشفى«.
أم���ا اجلن���دي أول مح���د ب���ن 

س���امل العرجاني فق���ال: رجال 
الدفاع املدن���ي حبكم عملهم 
يتعرض���ون ملخاط���ر كب���رية، 
واحلم���د هلل عل���ى م���ا ق���دره 
لن���ا وأن كتب لن���ا النجاة من 
بع���د  امل���روع،  ه���ذا احل���ادث 
أنه���ا  للحظ���ات  تص���ورت  أن 
النهاية لشدة االنفجار وارتفاع 
الن���ريان، لكن اهلل س���بحانه 
بن���ا  رحيم���ًا  كان  وتع���اىل 

وبأسرنا وعائالتنا.
وم���ا  العرجان���ي:  ويس���تطرد 
املب���ادرة  ه���و  حق���ًا  أس���عدني 
السريعة لوالة األمر – حفظهم 
اهلل – وتوجيه���ات مسو النائب 
الثان���ي وزير الداخلية بس���رعة 
نقلنا ملدين���ة امللك عبدالعزيز، 
وزي���ر  نائ���ب  مس���و  واهتم���ام 
مس���اعده  ومس���و  الداخلي���ة 
للش���ؤون األمني���ة ومتابعتهم���ا 
– زاهم اهلل كل اخلري – لنا، 
وه���و أمر ليس مبس���تغرب وال 
جديد عل���ى والة األمر يف هذه 
البالد املباركة، وقد شاهدنا 
بأعينن���ا م���ن قب���ل مث���ل ه���ذه 
املب���ادرات الس���خية والرعاي���ة 
الكرمية لزمالئنا من شهداء 

الدفاع املدني وأسرهم.
وأضاف العرجاني: إن مكافأة 
مسو النائ���ب الثاني – حيفظه 
اهلل – لن���ا واهتمامه بنا خففا 
م���ن آالمن���ا وبعث���ا الطمأنين���ة 
وذوين���ا،  أس���رنا  نف���وس  يف 
مم���ا جعلين أش���عر بإحس���اس 

مضاع���ف بالفخ���ر والس���عادة 
بانتسابي إىل الدفاع املدني.

العرجاني: رعاية 
رجل األمن األول 

ألبنائه ليست 
باألمر الجديد أو 

المستغرب

وشك  على  الغازي  أمحد  كان 
إنهاء فرتة مناوبته يف عمله بفرقة 
تبقت  حائل،  يف  املدني  الدفاع 
لكنها  ف��ق��ط،  دق��ائ��ق  مخ��س 
كانت حامسة يف حتويل مساره 
عندما  امل����وت!  إىل  م��ن��زل��ه  م��ن 
 تلقى املركز فجأة بالغًا بتاريخ
17 /1426/2ه� يشري إىل أن أحد 
العمال املصريني عالق داخل أحد 
بغرفة  الصحي  الصرف  مواقع 
ت��ف��ت��ي��ش ب���ش���ارع ع��ف��ن��ان وسط 
الذي  زميله أمحد فضي  حائل.. 
رافقه عاش لريوي ل�»998« قصة 

عظيمة من قصص 
البطولة والتضحية.. 
يكمل  »ف����ض����ي« 
مبرارة  احل��ك��اي��ة 

كبرية فيقول: 
اليت  اب��ن��ت��ه  ت����رك 
ينتظرها  ك�����ان 

وهي  األب  يتيمة  الصرب  ب��ف��ارغ 
أعوام..   5 اآلن  العمر  م��ن  تبلغ 
رجال  أبرز  أحد  »الغازي« كان 
بأسرها،  واملنطقة  بل  املركز 
شهيدًا..  اهلل  ع��ن��د  وحن��س��ب��ه 
أس���رع أخ��ي أمح��د إلن��ق��اذ أحد 
احتجز  ال��ذي  املصريني  العمال 
داخل غرفة تفتيش بأحد مواقع 
حائل،  وسط  الصحي  الصرف 
تبني  امل��وق��ع  إىل  وصولنا  وع��ن��د 
داخل  سقط  مصري  عامل  أن��ه 
لإلغماء،  وتعرض  تفتيش  غرفة 
أمحد  البطل  ه��رع  الفور  وعلى 
إىل   - اهلل  ي��رمح��ه   - ال���غ���ازي 
ارتداء مالبس الغوص ثم النزول 
إىل قاع غرفة التفتيش، ولكن 
فتحة  لضيق  ن��ظ��رًا  يستطع  مل 
الغرفة، فاضطر خللع أسطوانة 
إنقاذ  حماواًل  ونزل  األكسجني 
األسفل،  يف  امل���وج���ود  ال��ع��ام��ل 
وجود  لعدم  يستطع  مل  ولكنه 
هواء، ولوجود مواد خانقة داخل 

مغشيًا  فسقط  التفتيش،  غ��رف��ة 
بالرأس  ضربة  له  سبب  مما  عليه 
وبعد  اخلانقة،  امل���واد  واستنشاق 
مبحاولة  قمت  الفور  على  سقوطه 
األكسجني،  بأسطوانة  ال��ن��زول 
غرفة  فتحة  لضيق  ن��ظ��رًا  ول��ك��ن 
التفتيش مل أستطع النزول فتخليت 
عن األسطوانة، وعند وصولي إىل 
الغرفة حاولت مساعدة زميلي  قاع 
ورف��ع��ه ب��واس��ط��ة ح��ب��ل ول��ك��ن مل 
أمتكن من ذلك، وسقطت مغشيًا 

علّي أيضاًً 
»فضي«  وي����ؤك����د 
استدعاء  مت  أن�����ه 
وحضر  ال���غ���واص���ني 
وليد  أول  امل�������الزم 
بالنزول  وق���ام  اهل��ي��ه 
إخراجي  واس��ت��ط��اع 
أنا وزميلي الغازي والعامل املصري 
العناية  إىل  ونقلنا  الغرفة،  قاع  من 
خالد  امل��ل��ك  مبستشفى  امل��رك��زة 

حبائل.
عينه:  من  تذرف  والدموع  وأضاف 
تواجدي  خ���الل  أع��ل��م  أك���ن  »مل 
بالعناية أن زميلي الغازي قد انتقل 
أبلغوني  ح��ي��ث  اهلل،  رمح���ة  إىل 
حالة  عن  بالسؤال  أحلحت  عندما 
يتم  وس��وف  غيبوبة  يف  بأنه  زميلي 
علمت  أنين  إال  الرياض،  إىل  نقله 
واستقرار  العناية  من  خروجي  بعد 
حاليت الصحية بوفاة أمحد الغازي 
العامل  وك���ذل���ك  اهلل،  رمح����ه 
امل��ص��ري ال���ذي ف���ارق احل��ي��اة هو 

أيضًا، فرمحة اهلل عليهما.
الوقت  يف  ال��غ��ازي  الشهيد  وك��ان 
مولوده  ينتظر  رب��ه  فيه  لقي  ال��ذي 
بستة  رحيله  بعد  الذي وصل  األول 
تبلغ اآلن مخسة  رائعة  بنتًا  أشهر، 
ترى  أن  اهلل  إرادة  ش��اءت  أع���وام، 

النور يتيمة األب. 

يف ملحمة يرويها رفيق حلظاته األخرية
الشهيد أحمد الغازي لقي 

ربه وهو يحاول إنقاذ عامل
إعداد الرقيب/ ماجد الشمري

أمحد فضي زميل الشهيد
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إن���ق���اذ عمال  ص��ع��وب��ة ع��م��ل��ي��ة 
يف  بداية  متثلت  تشيلي  منجم 
ع���دم وج���ود أي م���ؤش���رات أو 
بعد  أحياء،  بقائهم  على  دالئل 
م����رور أك��ث��ر م���ن ش��ه��ر على 
املنجم، وكانت  انهيار مدخل 
ض��غ��وط أه���ال���ي ال��ع��م��ال هي 
العملية،  لبدء  الرئيسي  الدافع 
اليت بدأت حبفر فتحة حملاولة 
ناجني،  وج����ود  م��ن  ال��ت��أك��د 
العمال  أن  امل��ف��اج��أة  وك��ان��ت 
لتبدأ  قيد احلياة..  مجيعًا على 
ح��ال��ة م��ن ال��س��ب��اق م��ع الزمن 
وبينما  إخراجهم،  حماولة  يف 

أمريكية  ح���ف���ارات  ك��ان��ت 
تواصل  ع��م��اق��ة  وأس���رال���ي���ة 
ثاثة  لعمل  ونهارًا  ليًا  العمل 
قطر  يتجاوز  ال  ضيقة  أن��ف��اق 
بهدف  س�����م،   12 أك����ره����ا 
واملياه  وال���دواء  ال��غ��ذاء  إيصال 
والتواصل  احملتجزين  للعمال 
البحرية  ورش  كانت  معهم، 
التشيلية تعمل على قدم وساق 
املعجزة  الكبسولة  لتصنيع 
إشراف  حت��ت  »ف��ون��ي��ك��س«، 
مانويل  يدعى  تشيلي  مهندس 
غ��ون��زال��ي��س وب����إرش����ادات من 
أمًا  ن���اس���ا،  خ����راء وك���ال���ة 

بعد نجاحها في إنقاذ عمال مناجم تشيلي

فونيكس..
كبسولة الحياة التي أبهرت العالم

تابع الماليين في جميع أنحاء العالم عملية إنقاذ عمال منجم سان جوزيه شمال تشيلي، بعد أن ظلوا ألكثر من 70 
يومًا محاصرين داخل المنجم على عمق يزيد على 700 متر، وتابع العالم رحلة هبوط وصعود الكبسولة الفوالذية 

»فونيكس« وهي تحمل العمال الـ 33 واحدًا تلو اآلخر، أشبه بطائر الفينيق األسطوري »العنقاء«، في واحدة من أكثر 
عمليات اإلنقاذ تعقيدًا واستفادة من التقنيات الحديثة، لتصبح فونيكس أو »العنقاء« الفوالذية –بعد نجاح العملية- 

إحدى أشهر اآلليات والمعدات، ويتقرر إنشاء متحف خاص لعرضها في عدد من دول العالم.
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النتشال  إن��زاهل��ا  إمكانية  يف 
واستمر  احملتجزين،  العمال 
العمودي  النفق  حفر  يف  العمل 
فيه  الكبسولة  متر  أن  املقرر 
ملدة 33 يومًا بال توقف، كما 
الفوالذية  الكبسولة  كانت 

قد أصبحت جاهزة إلنزاهلا.
إىل  ال��ك��ب��س��ول��ة  وزن  وص���ل 
وهي  ج����رام����ًا  ك��ي��ل��و   460
فارغة، وطوهلا 190 سنتيمرتًا 
يسمح  مبا  سم،   66 وعرضها 
بدخوهلا،  ال��ع��م��ال  ألض��خ��م 
نفق  يف  امل��رور  تستطيع  كما 
سنتيمرتات  عدة  عرضه  يزيد 
قليلة على عرض الكبسولة، 
وم����زود ب��ب��ط��ان��ة م��ع��دن��ي��ة ملنع 
أث���ن���اء رح��ل��ة هبوط  ان��ه��ي��اره 

وصعود »فونيكس«.
ومت جتريب نزول الكبسولة إىل 
قاع النفق بواسطة إنزال رافعة 
عمالقة مت تركيبها على فوهة 
النفق دون أي إشكاليات، وقد 
الكبسولة  تصميم  يف  روعيت 
منها  العمل  خ���روج  إمكانية 
يف ح���ال ت��ع��ذر ص��ع��وده��ا ألي 
وال�����ع�����ودة مرة  س���ب���ب ك�����ان 
املنجم، كما  ق��اع  إىل  أخ��رى 
مبيكروفون  ت���زوي���ده���ا  مت 
وكامريا  لألكسجني  وأنبوب 
لالتصال مع العامل أثناء رحلة 
جهاز  إىل  إض��اف��ة  ال��ص��ع��ود، 

وتوىل  القلب،  نبضات  ملراقبة 
امل��ه��ن��دس ال����ذي أش����رف على 
بها  اهلبوط  الكبسولة  تصنيع 
ومعه  احملتجزين،  العمال  إىل 

األمل خبروجهم أحياء.
العمال  ض�������رب  وم���ث���ل���م���ا 
التحمل  يف  م��ث��اًل  احمل��ت��ج��زون 
وترشيد استهالك املياه واملواد 
الغذائية طوال فرتة احتجازهم، 
ض��رب��وا أي��ض��ًا م��ث��اًل رائ��ع��ًا يف 
التعاون مع فرق اإلنقاذ، اليت 
راعت  للصعود  قائمة  وضعت 
فيها األكثر مهارة من العمال 
يستطيعون  وال��ذي��ن  وامل��رض��ى 

البقاء لفرتة أطول.
ومل تتجاوز سرعة الكبسولة 
أمتار   10 ال��ص��ع��ود  رح��ل��ة  يف 
لتستغرق  الدقيقة،  يف  فقط 
أكثر  عامل  أول  إنقاذ  عملية 
دقيقة،  وع��ش��ري��ن  م��ن س��اع��ة 
وعلى مدار ما يزيد على يومني 
العمال  إنقاذ  عملية  تواصلت 

واح����دًا ت��ل��و اآلخ����ر، حبضور 
رئيس تشيلي.

ورغم بساطة الفكرة اليت مت 
تنفيذها يف إنقاذ العمال، اليت 
ال ختتلف عن فكرة املصعد، 
إال أن قسوة الصخور اليت تعلو 
الذي  الكبري  والعمق  املنجم.. 
تغيري  واستلزم  رأسيًا  مت حفره 
العمالقة  احل���ف���ارات  م��ث��اق��ب 
عدة مرات، هو الذي جعل هذه 

العملية موضع اهتمام العامل. 
الكبسولة  ت����ص����ب  ومل 
تشبه  ال�����يت  »ف���ون���ي���ك���س« 
بأي  صغريًا  فضائيًا  صاروخًا 
العملية،  أثناء  تذكر  أض��رار 
باستثناء خدوش يف لون الطالء 

اخلارجي! 
الذين مت  العمال  ومثلما حتول 
تطاردهم  جن��وم  إىل  إنقاذهم 
وحترص  اإلع�������الم  وس����ائ����ل 
اس��ت��ض��اف��ت��ه��م، حتولت  ع��ل��ى 
احلياة  كبسولة  »فونيكس« 

مقتنيات  أش���ه���ر  أح����د  إىل 
قررت  اليت  تشيلي،  حكومة 
اص��ط��ح��اب ال��ك��ب��س��ول��ة يف 
ع��ددًا كبريًا من  جولة تشمل 

دول العامل. 

لحفر نفق لمرور »العنقاء« إلى قاع المنجم

حكومة تشيلي 
تقرر عرض 

الكبسولة في
عدد من دول 

العالم

33 يومًا
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ويؤكد الزهراني يف مقدمة أطروحته 
الوحدة  باعتبارها  الوظيفة،  أهمية 
اإلداري،  التنظيم  يف  األساسية 
كثري  اهتمام  إىل  مييشييريًا 
والباحثني،  العلماء  ميين 
الدول  يف  وخييياصييية 
ببحث  املييتييقييدميية، 
بني  الييييييعيييييياقيييييية 
الوظيفة  متطلبات 
بها،  الييقييائييم  وإنييتيياجييييية 
املعوقات  أبييرز  على  الوقوف  بهدف 
دون  حتييول  قييد  الييي  اإلداري  التنظيم  داخييل 

الوصول إىل اإلنتاجية املطلوبة.
لديوان  امللموس  الدور  إىل  الزهراني  ويتطرق 
من  الكثري  يف  اململكة  يف  املدنية  اخلدمة 

خصائص الوظيفة وأثرها يف أداء ضباط الدفاع املدني

%83.44
معدل أداء ضباط الدفاع المدني

كيف تؤثر 
خصائص 
الوظيفة 
في أداء 

رجال الدفاع 
المدني؟

هذا السؤال 
طرحه 

العقيد حسن 
جمعان الزهراني مدير إدارة شؤون 

الضباط، في أطروحته العلمية 
لنيل درجة الماجستير بجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية، ليقدم لمكتبة 
الدفاع المدني عددًا من التوصيات 
والمقترحات لتطوير األداء وتنمية 

الوعي الوظيفي.

عقيد/ حسن مجعان الزهراني
مدير إدارة شؤون الضباط
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التوصيف  أهمية  م��ؤك��دًا  ال��دول��ة،  أج��ه��زة 
الدقيق للوظائف يف جهاز الدفاع املدني، مبا 
احلفاظ  يف  مسؤوليته  ضخامة  م��ع  يتناسب 
أخطار  من  وممتلكاتهم  الناس  أرواح  على 
والطبيعية  الصناعية  واحل���وادث  ال��ك��وارث 

اليت يباشرها هذا اجلهاز احليوي.
تقدم  أنها  من  الزهراني  دراس��ة  أهمية  وتنبع 
وأثرها  الوظيفة  خلصائص  ش��ام��ًا  حتليًا 
يف  »الضباط«  العسكريني  العاملني  أداء  يف 
البحث املكثف  م��ن خ��ال  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
يف  وموقعها  ورتبتها  الوظيفة  مسمى  ح��ول 
اهليكل التنظيمي، والدور الوظيفي للوظيفة، 
والشروط  للوظيفة،  واملعنوية  املادية  واحلقوق 

الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة.

خصائص الوظائف
عشوائية  عينة  آلراء  شامل  حبث  ضوء  وعلى 
مشلت أكثر من 581 ضابطًا بالدفاع املدني 
الزهراني  ركز  اململكة،  مناطق  مجيع  يف 
ع��ل��ى م��ق��وم��ات وخ��ص��ائ��ص وظ��ائ��ف ضباط 
الدفاع املدني، ومعرفة درجة التأثري والرتابط 
العاملني  الضباط  وأداء  اخلصائص  تلك  بني 
يف هذا اجلهاز ومدى حساسية األعمال اليت 

يؤديها.
م��ق��وم��ات األداء  ال���دراس���ة رص���د  وح���اول���ت 
الصراع  ظ��اه��رة  مقدمتها  ويف  ال��وظ��ي��ف��ي، 
الوظيفي وغموض الدور الوظيفي، وذلك من 
خال طرح عدد من التساؤالت على الضباط 
الضباط  أداء  مستوى  ح��ول  ال��دراس��ة«  »عينة 
العاملني بالدفاع املدني، وعاقة رتبة الوظيفة 
مسمى  ع��اق��ة  وك��ذل��ك  الوظيفي،  ب���األداء 
الوظيفة  موقع  وتأثري  بأداء شاغلها،  الوظيفة 
املدني  الدفاع  جلهاز  التنظيمي  اهليكل  يف 
على أداء الضباط، ومدى متتع ضباط الدفاع 
املدني حبقوقهم الوظيفية، وواجبات الوظائف 
حول  ت��س��اؤالت  إىل  إض��اف��ة  ب��ه��ا،  املكلفني 

اخلربة واملؤهل ومدى ماءمتهما للوظيفة.
إجابات  حتليل  ضوء  على  الزهراني،  وخلص 
النتائج  الدراسة، إىل عدد من  الضباط عينة 
مستوى  أن  منها  األهمية،  بالغة  دالالت  ذات 
أداء ضباط الدفاع املدني جاء إجيابيًا بدرجة 
إىل  األداء  م��ع��دالت  وص��ل��ت  حيث  ك��ب��رية، 

.% 83.44
ويف املقابل رصد الزهراني وجود عاقة ارتباط 
من  كل  بني  خمتلفة  بنسب  سالبة  عكسية 
الوظيفي  واألداء  الوظيفي  ال��دور  خصائص 
املدني،  ال��دف��اع  رت��ب ضباط  من  رتبة  وك��ل 

كما أظهرت الدراسة وجود نوع من الغموض 
من  وحالة  الوظيفية،  األدوار  بني  الوظيفي 
الصراع اإلداري بني األدوار الوظيفية لضباط 

الدفاع املدني.

التخصص العلمي
أن  الدراسة  عنه  ما كشفت  أهم  من  ولعل 
ال��ض��ب��اط ال يعملون يف  ع���ددًا ك��ب��ريًا م��ن 
ومؤهاتهم  ختصصاتهم  م��ع  تتفق  م��واق��ع 
العلمية، ويف ظل هذه النتائج قدم الزهراني 
عددًا من التوصيات واملقرتحات لبناء عاقة 
ومستوى  الوظيفة  خصائص  ب��ني  إجيابية 
األداء لضباط الدفاع املدني، ومن أبرز هذه 

التوصيات:

واضح  وظيفي  وص��ف  إجي��اد  إىل  السعي   -1
ومتكامل، يشتمل على املهام واالختصاصات 
ضباط  وظ��ائ��ف  لكافة  الوظيفية  واألدوار 

الدفاع املدني.

2- حت��دي��د االت��ص��ال األف��ق��ي وال��رأس��ي بني 
اإلدارية  امل��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى ك��اف��ة  ال��ض��ب��اط 
املتناسبة مع مراكزهم القيادية، ملا لذلك من 

أثر إجيابي على القرارات اليت يتم اختاذها.

3- تطوير العمل وتبسيط إجراءاته مبا يؤدي 
إىل سرعة إجناز األعمال وكفاءة األداء.

التنظيمية،  للهياكل  املستمرة  املراجعة   -4
فرتة  بني  الوظائف  لكل  الوظيفي  والوصف 
املهام  يتماشى مع  أنه  والتأكد من  وأخ��رى، 
املوكلة لإلدارات واجلهات املعنية، وأنه يتفق 
الوظائف  م��ن  وظيفة  ك��ل  عمل  طبيعة  م��ع 

املعتمدة لتلك اجلهات.

الرجل  ب��وض��ع  التخصص  م��ب��دأ  اح���رتام   -5
مبا  وتكليفه  املناسب،  املكان  يف  املناسب 
أن  باعتبار  العلمية،  ومؤهاته  خرباته  يائم 
ورفع كفاءة  الوظيفي  الرضا  إىل  يؤدي  ذلك 

األداء.

والتعسف  التسلط  على  القضاء  حماولة   -6
الوظيفي وإزالة بعض العوائق الروتينية املطولة 

من أجل األداء وكفاءته.

الوظيفة  بواجبات  وتوعيته  املوظف  إحاطة   -7
اليت  واملعنوية  امل��ادي��ة  وحبقوقها  ومسؤولياتها، 
م��ن خال  ذل���ك  ي��ت��م  أن  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام،  كفلها 
الدورات التأهيلية اليت تتم إقامتها للضباط مبعهد 
الدفاع املدني بعد تعيينهم يف جهاز الدفاع املدني.

العقبات  بتسهيل  علمية  ف���رص  إجي���اد   -8
يف  يرغبون  الذين  املدني  الدفاع  ضباط  أمام 
املاجستري  ملرحليت  العليا  دراساتهم  إكمال 
والدكتوراه، إذا كان يف ذلك مصلحة للعمل 

ويؤدي إىل زيادة كفاءة األداء.

بني ضباط  والثقايف  الوظيفي  الوعي  بث   -9
الدفاع املدني من خال جملة الدفاع املدني، 
تهم  ال���يت  وامل���ق���االت  امل��واض��ي��ع  ب��ع��ض  بنشر 
اجلهاز اإلداري والتنفيذي يف كافة اجملاالت 
جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  ومتابعة  والتخصصات، 

ومفيد يف هذا الشأن.

العمل في وظائف 
ال تتفق مع المؤهل 
العلمي أبرز معوقات 

تطوير األداء
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احلمد 
رب  لل������ه 

العاملني، والصالة 
أشرف  ع��ل��ى  وال���س���الم 

نبينا حممد  واملرسلني،  آله األنبياء  وع��ل��ى 
الدين...  يوم  إىل  بإحسان  وأتباعه  وأصحابه 

أما بعد:
فيطيب لي أن أوجه هذه الرسائل إىل إخواني 
رجال الدفاع املدني العاملني يف خدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام. 

الرسالة األولى:
أهمية استشعار حرمة المكان

والزمان والحال:
لقد مجع اهلل لكم يف هذا املكان املبارك 
واملوسم العظيم بني ثالث فضائل ال جتتمع 
ألحد من أهل اآلفاق إال ملن كان معكم، 
فأنتم يف خري بقاع األرض، يف مكة املكرمة 

الرحال،  هلما  تشد  اللتني  املنورة،  واملدينة 
وهما خري بقاع األرض، وهما مهبط الوحي، 
ومهد النبوة، ومنطلق الرسالة، وإليهما يأرز 
اإلسالم إىل قيام الساعة، وهما حمط أنظار 
املسلمني ومهوى أفئدتهم، ومكة هي قبلتهم 
احلسنات  تضاعف  وفيهما  وأمواتًا،  أحياء 

وتكفر  الدرجات،  وترفع 
السيئات.

بأن  عليكم  اهلل  منّّّ  وكما 
جعلكم يف أفضل البقاع، فقد 
أكرمكم بأفضل األزمان، فأنتم يف عشر 
تعظيمًا  بها  اهلل  أق��س��م  ال��يت  احل��ج��ة،  ذي 
والشفع  وليال عشر  )والفجر  فقال:  لشأنها 
وسلم:  عليه  اهلل  النيب صلى  ويقول  والوتر( 
إىل  أحب  فيها  الصاحل  العمل  أي��ام  من  »ما 
العشر-  األي���ام  األي���ام -يعين  ه��ذه  م��ن  اهلل 
قالوا يا رسول اهلل: وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ 
قال وال اجلهاد يف سبيل اهلل، إال رجل خرج 
بشيء«  ذلك  من  يرجع  مل  ثم  وماله  بنفسه 

رواه البخاري. 
وباإلضافة لفضيلة املكان والزمان فقد مّن 
اهلل عليكم بفضيلة احلال، وهي االشتغال 
خبدمة حجاج بيت اهلل احلرام، والسهر على 
يف  شركاؤهم  فأنتم  ومحايتهم،  راحتهم 
األجر، وأعوانهم على اخلري والرب، واهلل يف 
عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. وإذا 
على اخلري كفاعله، فكيف  الدال  كان 
باملعني عليه، املسهل ألسبابه؟ فهنيئًا لكم 
هذه اخلريات والربكات، ومبارك عليكم 
أنتم صدقتم  إن  واحلسنات،  الفضائل  هذه 
خريًا،  أنفسكم  م��ن  وأري��ت��م��وه  اهلل،  م��ع 

وأديتم الواجب وأحسنتم العمل. 
هذه  تشملكم  أن  تعاىل  اهلل  ألرج��و  وإن��ي 
البشرى اليت بشرنا بها رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، حيث يقول: »عينان ال متسهما 
وعني  اهلل،  خشية  م��ن  بكت  ع��ني  ال��ن��ار: 
باتت حترس يف سبيل اهلل« أخرجه الرتمذي 

وصححه األلباني.
النية،  أحسنتم  إن  ه���ذه  خدمتكم  وإن 
أعظم  العمل،  وأتقنتم  األج��ر،  واحتسبتم 
أجرًا، وأحب إىل اهلل، وأزكى لديه من قيام 

الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، ألن هذه 
عليكم،  نفعها  يقتصر  التعبدية  الشعائر 
فإن  ال��رمح��ن  لضيوف  خدمتكم  خب��الف 
إىل  يتعدى  بل  عليكم  قاصرًا  ليس  نفعها 
احلسنات،  ملضاعفة  فرصة  فهي  غريكم، 
واملسابقة إىل اخلريات: )ويف ذلك فليتنافس 

املتنافسون(. 

الرسالة الثانية:
ال تتخلوا عن مكانتكم:

ها هي قوافل احلجيج تتوافد على مكة يف 
أناس  من  خلفها  تركت  وك��م  ع��ام،  كل 
يتحرقون شوقًا إىل بيت اهلل العتيق، ولكن 
حالت بينهم وبينه احلوائل، وهؤالء الوافدون 
خدمتهم  على  العاملون  أيها  لكم  ينظرون 
وأهل  والتابعني،  الصحابة  أحفاد  بأنكم 
نفوسهم  يف  فمكانتكم  وحراسه،  احلرم 
الشديد  ال��ف��رح  منكم  ويتوقعون  ع��ال��ي��ة، 
بهم  الرتحيب  منكم  وينتظرون  بقدومهم، 
واخلدمة هلم، وهم ال يكادون يتصورون أن 
عليهم،  جناية  أو  إليهم،  إس��اءة  منكم  يقع 
أو سوء خلق يف التعامل معهم!! ومع اختالف 

اللغات واللهجات، وتنوع الثقافات والعادات، 
والوعي، فقد يصدر من بعضهم  العلم  وقلة 
ت��ص��رف��ات غ��ري الئ��ق��ة، أو مم���ارس���ات غري 
هلم،  ال��ع��ذر  ال��ت��م��اس  فينبغي  مستحسنة، 
أنفسنا  ن��وط��ن  وأن  ب��ه��م،  ال��ظ��ن  وإح��س��ان 

4 رسائل
فضيلة الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن فوزان الفوزان لرجال الدفاع المدني في الحج

سابقوا إلى الخيرات في 
خدمة ضيوف الرحمن 

ورعاية حجاج بيته الحرام

حافظوا على مكانتكم 
في قلوب المسلمين 

الذين قدموا للحج
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حنرص  وأن  وأخطائهم،  جهلهم  حتمل  على 
الصرب  من  الصاحلني:  بأخالق  التخلق  على 
يقول  تعاىل  واهلل  واللني،  والرفق  واحللم، 
رمحة  )فبما  وسلم:  عليه  اهلل  لرسوله صلى 
من اهلل لنت هلم ولو كنت فظًا غليظ القلب 
واستغفر  عنهم  فاعف  حولك  من  النفضوا 
هلم وشاورهم يف األم��ر(، ويقول النيب عليه 
يف  يكون  ال  الرفق  »إن  وال��س��الم:  الصالة 
شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه«.
يدلك على عظم مكانة حسن اخللق  ومما 
قوله صلى اهلل عليه وسلم: »إن املؤمن ليدرك 
حبسن خلقه درجة الصائم القائم«، ويف رواية 
ألمحد »درجة الصوام القوام«حديث صحيح 

رواه أمحد وأبو داود واحلاكم.
الصاحلة  النية  صاحبته  إذا  احلسن،  فاخللق 
درجة  املنزلة  ورف��ع��ة  األج��ر  م��ن  بصاحبه  يبلغ 
الصائم الذي ال يفطر، والقائم الذي ال يفرت، 
أفضل  املبارك يف  العمل  هذا  وقع  إذا  فكيف 
البقاع وأفضل األزمان، فإن لصاحبه من األجور 
واخلريات ما ال حيصيه إال اهلل، فيا له من فضل 
كبري، وعطاء وفري، ينال بعمل يسري. واملوفق 

من وفقه اهلل، واحملروم من حرمه اهلل. 
يوضع  ما  أثقل  أن  وسلم  عليه  اهلل  وبني صلى 
يف ميزان املؤمن يوم القيامة حسن اخللق، فعن 
أبي الدرداء رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل 
ميزان  أثقل يف  من شيء  »ما  قال:  وسلم  عليه 
وإن  القيامة من خلق حسن،  يوم  املؤمن  العبد 
وأبو  أمحد  رواه  البذيء«  الفاحش  يبغض  اهلل 

داود والرتمذي وصححه.
فاهلل اهلل حبسن اخللق، واهلشاشة والبشاشة، 
والرفق  والعفو،  واإلح��س��ان  واحللم،  والصرب 
مشلتك  حمتسبًا  هذا  فعلت  إن  فإنك  واللني، 
دعوة احلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم حيث 
يقول: »اللهم من ولي من أمر أميت شيئا فشق 
عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أميت 

شيئا فرفق بهم، فارفق به« رواه مسلم.

الرسالة الثالثة:
الحريق شهيد:

من  يكتنفها  املبارك  أخ��ي  عملك  طبيعة  إن 
يقع من  ق��د  م��ا  وم��ع  املخاطر ش��يء ك��ث��ري، 
احل��ج جتعلك عرضة  أخ��ط��اء يف  أو  ح���وادث 
للجميع  السالمة  اهلل  أس��أل   – األخطار  هلذه 

– فاعلم أخي احلبيب أن الرسول عليه الصالة 
احلريق  منهم  الشهداء ذكر  عد  ملا  والسالم 
والغريق ومن ميوت باهلدم، فقال عليه الصالة 
والسالم: »الغريق شهيد، وصاحب ذات اجلنب 
احلريق  وصاحب  شهيد،  واملبطون  شهيد، 
اهل���دم شهيد«،  مي��وت حت��ت  وال���ذي  شهيد، 

أخرجه أبو داود وصححه األلباني.

الرسالة الرابعة:
لتكن أحرص الناس على الخير: 

وبالرغم من  لقد كانت قريش يف جاهليتها، 
كبرية،  ح��ف��اوة  باحلجاج  حتتفي  كفرها، 
وإطعامهم  وإك��رام��ه��م  خب��دم��ت��ه��م  وت��ف��ت��خ��ر 
وأنت  أمنهم،  وحفظ  عنهم  والدفاع  وسقيهم، 
تسعى  ال��دول كلها  أن  املبارك  األخ  أيها  ترى 
وجتهد خلدمة السياح والزوار، وتوفري الراحة 
والسمعة  الدنيا  ألجل  ذلك  يفعلون  وهم  هلم، 
احلسنة، ومع أناس مل يأتوا لعبادة وأداء نسك 
فكيف  واملتعة،  السياحة  جملرد  ج��اؤوا  وإمنا 
يريد ما عند اهلل يف اآلخ��رة، فال يكن  مبن 
وفود  تستقبل  وأنت  منك،  حااًل  أحسن  أولئك 
وحتملوا  الصعاب،  جتشموا  الذين  الرمحن، 

ف��ج عميق، طاعة  امل��ش��اق، ج���اؤوا م��ن ك��ل 
أن كنت ممن  فهنيئًا لك  وامتثااًل ألم��ره،  هلل 
حجاج  ورع��اي��ة  ضيوفه،  خبدمة  اهلل  خصهم 
بيته احلرام، فتذكر هذه النعمة، وقدر هذه 
وإن  إىل اخلريات،  وسابق  واألمانة،  املسؤولية 
فافعل،  أح��د  اهلل  إىل  يسبقك  أال  استطعت 
وإذا رأيت الرجل ينافسك يف الدنيا فنافسه يف 
العاملون، وتذكر  فليعمل  وملثل هذا  اآلخرة، 
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: »أحب الناس  
إىل  األع��م��ال  وأح��ب  للناس،  أنفعهم  اهلل  إىل 
تكشف  أو  مسلم،  على  تدخله  س���رور  اهلل 
عنه كربة، أو تقضي عنه ديًنا، أو تطرد عنه 
أحب  حاجة  لي يف  أخ  مع  أمشي  وألن  جوًعا، 
إلي من أن أعتكف يف هذا املسجد شهًرا يف 

اهلل  س��رت  غضبه  ك��ف  وم��ن  املدينة،  مسجد 
عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه 
أمضاه، مأل اهلل قلبه رضًى يوم القيامة، ومن 
ثبت  له،  يثبتها  أخيه يف حاجة حتى  مع  مشى 
اخللق  سوء  وإن  األق��دام،  تزل  يوم  قدمه  اهلل 
ليفسد العمل، كما يفسد اخلل العسل« رواه 

الطرباني وابن أبي الدنيا وحسنه األلباني. 
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
املؤمنني  »أكمل  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
خياركم  وخياركم  خلًقا،  أحسنهم  إمياًنا  
والرتمذي  داود  وأب���و  أمح��د  رواه  لنسائهم« 
وأكمل  اهلل،  إىل  ال��ن��اس  ف��أح��ب  وص��ح��ح��ه. 
ليس  إس��الًم��ا،  وأحسنهم  إمي��اًن��ا،  امل��ؤم��ن��ني 
أكثرهم صالة وصياًما وحًجا وذكًرا، بل هو 

أحسنهم خلًقا، وأكثرهم إحساًنا وبًرا. 
العبادات  ن��واف��ل  م��ن ش��أن  غ��ًض��ا  ليس  وه���ذا 
من ص��الة وصيام وح��ج وذك��ر، ولكن هذه 
ال  ال��ذي  باحملل  كانت  إذا  الصاحلة  األعمال 
إىل  األعمال  أحب  الدين، وهي من  من  خيفى 
رب العاملني، فإن حسن اخللق إذا صاحبته النية 
وأزكى عماًل،  أجًرا،  منها  أعظم  الصاحلة، 

وأحب إىل اهلل. 
واج��ب حمتم  ما هو  إن من حسن اخللق  ثم 
ي��أث��م ت���ارك���ه، وذل���ك ك��ال��ع��دل، وكف 
األذى، وأداء احلقوق الواجبة، وهذه النوافل 
من  أه��م  وال��ف��رض  فيها،  م��رغ��ب  مستحبة 
النفل، وأعظم يف األجر، وألهميته وعظيم 

أثره جعله اهلل فرًضا. 
أسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا الغتنام فضيلة الزمان 
السابقني  م��ن  جيعلنا  وأن  واحل����ال،  وامل��ك��ان 
املقربني، ويستعملنا يف طاعته وخدمة دينه ونفع 
عباده، وأن جيعل أعمالنا كلها صاحلة، ولوجهه 
إلمتام  احل��رام  بيته  حجاج  يوفق  وأن  خالصة، 
يسبغ  وأن  وأحسنه،  وج��ه  أكمل  على  حجهم 
والعافية، ويردهم إىل أهليهم  عليهم نعمة األمن 
ساملني غامنني، وجيزي كل من أعانهم وأسهم 

يف خدمتهم خري ما جيزي به عباده الصاحلني. 

ينبغي التماس العذر 
لضيوف الرحمن  وإحسان 

الظن بهم

عليكم باستشعار حرمة 
المكان والزمان والحال 

في الحج
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خالل  املتوازنة  الصحية  التغذية  حول 
احلج واألطعمة اليت يفضل تناوهلا 
األستاذ  امل��ن��اس��ك حت���دث  أث��ن��اء 
املدني  علي  بن  خالد  الدكتور 
استشاري التغذية العالجية ونائب 
لعلوم  ال��س��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س 
الغذاء، مؤكدًا أهمية التأكد من سالمة 
مجيع  يف  الصحية  الشروط  وتوفر  الغذاء 

مراحل إعداده ونقله وتقدميه وتناوله.
عن  حديثه  ال��غ��ام��دي  ال��دك��ت��ور  واستهل 

جيب  فقال:  للحجاج،  الصحية  التغذية 
موسم  خ��الل  للتغذية  أن  ن��ع��رف  أن 

احلج أهدافًا تتمثل يف:
الالزمة  الغذائية  العناصر  توفري   -

تشمل:  ال����يت  اجل��س��م  الح��ت��ي��اج��ات 
والدهنيات  والكربوهيدرات  الربوتينات 
واملاء،  املعدنية  والعناصر  والفيتامينات 
وهذا يتطلب تنويع مصادر الغذاء مع زيادة 

استهالك اخلضروات والفاكهة.
أغ��ذي��ة احلجاج  ت��ك��ون  أن  ك��م��ا جي��ب 

كافية دون إفراط، أي أن تكون بالكمية 
الالزمة الحتياج الفرد حسب عمره وجنسه 
وم��ا يبذله م��ن ط��اق��ة، م��ع احل���رص على 
الناجتة  الغذائية  التسممات  حدوث  جتنب 
ع��ن ت��ل��وث ال��غ��ذاء، وذل���ك ب��ات��ب��اع الطرق 
السليمة يف حتضري  الصحية  واإلرش���ادات 
وإعداد األطعمة، فالنظافة واجبة يف كل 
شيء يف حياة اإلنسان املسلم، وهي أوجب 
إن كثريًا  حيث  ال��غ��ذاء،  يف  ت��ك��ون  م��ا 
أو  الطعام  طريق  عن  تنتقل  األم��راض  من 

الشراب امللوث.

توازن مطلوب
احلاج  غ�����ذاء  ك����ان  إذا  وع���م���ا 
خيتلف يف فرتة احلج عن سواه من 
املدني:  الدكتور  أض��اف  ال��ع��ام،  أي��ام 
ل��ف��رتة احل���ج ط��اب��ع مم��ي��ز، ح��ي��ث يتطلب 
ورمي  والسعي  كالطواف  املناسك،  أداء 
املشاعر  ب��ق��اع  ب��ني  واالن��ت��ق��ال  اجل���م���رات 
املقدسة، جهدًا جسمانيًا كبريًا من احلاج، 

لذا يلزم احلاج تناول وجبات غذائية تساعده 
على احلفاظ على توازن الطاقة يف اجلسم، 
واالحتفاظ بكمية سوائل تعوض ما يفقده، 
مع احلرص على عدم حدوث إمساك خالل 

فرتة احلج.

الفواكه والخضروات
وطرح الدكتور املدني عددًا من اإلرشادات 
مبا  ميدهم  عما  احلجيج،  بها  يوصي  اليت 
حيتاجونه من طاقة ألداء املناسك دون ختمة 

أو مشاكل صحية، ومن هذه التوصيات:
ال��ف��واك��ه واخل��ض��روات الطازجة  ت��ن��اول   
مصدرًا  ت��وف��ر  ح��ي��ث  ج��ي��دًا،  غسلها  ب��ع��د 
جيدًا للفيتامينات واألمالح املعدنية والطاقة 
واأللياف الطبيعية اليت جتنب الفرد اإلصابة 

باإلمساك.
 تناول التمور مع منتجات األلبان )زبادي، 
أج��ب��ان، ل���ن(، ألن��ه��ا مت��د اإلن��س��ان بوجبة 

غذائية عالية القيمة الغذائية سهلة اهلضم.
الفرد  مي��د  ال��ذي  الكامل  اخلبز  ت��ن��اول   

يتعرض حجاج بيت اهلل الحرام، أثناء أداء مناسك الحج، لبعض المشكالت الصحية 
الناجمة عن تغير مواعيد تناول الطعام، أو بسبب ما يبذلونه من جهد بدني كبير 

في الطواف والسعي والتنقل في المشاعر المقدسة، وعدم الحصول على ما 
يلزم الجسم من أطعمة تمنحه الطاقة الكافية لتعويض هذا الجهد، والسيما 

لدى بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

لتجنب التخمة ومخاطر التلوث الغذائي

الغذاء الصحي..
وقاية للكثير من األمراض في الحج

أ. د. خالد بن علي املدني
استشاري التغذية العالجية 
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ببعض الفيتامينات واأللياف والطاقة.
 التناول املستمر للمياه والعصائر واملشروبات 

لتعويض ما يفقده اجلسم من السوائل. 

سالمة الغذاء
الغذائية  واإلرش���ادات  النصائح  وح��ول 
اليت جيب االلتزام بها لتجنب التسممات 

الغذائية الناجتة عن تلوث الغذاء، أو أي 
مشاكل ناجتة عن التغذية، أكد الدكتور 
يتم  ال��ذي  الطعام  تناول  أهمية  املدني  خالد 
إعداده يف أماكن معروفة، وعدم تناوله من 
الباعة اجلائلني يف الطرقات، واالهتمام بغسل 
اليدين جيدًا قبل تناول الطعام، والتأكد دائمًا 
من أن أدوات الطعام نظيفة وخالية من األوساخ 
واألتربة، وكذلك التأكد من نظافة املائدة 
ومفرشها والفوط واملالعق وغريها من أدوات 
اجلراثيم  لنقل  مصدرًا  تكون  فقد  املائدة، 
نظافتها،  ع���دم  ح���ال  يف  ال���ع���دوى  أو 
الفاكهة  غ��س��ل  ع��ل��ى  واحل����رص 
األكل،  قبل  جيدًا  واخلضروات 
واالبتعاد قدر اإلمكان عن تناول 
بعض  مثل  املطهّوة،  غري  األطعمة 
عن  واالم��ت��ن��اع  الصدفية،  األمس���اك 
املايونيز  السلطات احملضرة مسبقًا من  تناول 
حيث  التونة،  أو  الدجاج  أو  البيض  وسلطات 

تكون أكثر عرضة للتلوث أو الفساد.
كما يوصي بتجنب األطعمة اليت تكون سريعة 
الفساد إذا تركت فرتة بعد الطهو، مثل األمساك 
تغطية  من  والتأكد  الكبسة،  أو  ال��دج��اج  أو 
األطعمة الطازجة املطهّوة حلمايتها من احلشرات 
واألتربة، وحفظ ما يتبقى من األطعمة يف مكان 
نظيف مربد، ويفضل تناول اللن املبسرت أو املعقم 
املغلي جيدًا، ويستحسن شراء العبوات الصغرية 

وعدم االحتفاظ بالعبوة بعد فتحها.
وم���ن األهمية  امل���دن���ي:  ال��دك��ت��ور  وي��ض��ي��ف 
الشرب  مياه  أن  من  دائمًا  التأكد  مبكان 
تناول  آتية من مصدر صحي وسليم، وجتنب 
من  وي��ك��ون  امل��ي��اه،  ه��ذه  م��ن  املصنوع  الثلج 
اليت  واملشروبات  املعبأة  املياه  تناول  األفضل 
ينصح  ك��ذل��ك  م��ع��روف��ة،  ش��رك��ات  تبيعها 
بعدم تناول أي طعام غريب عن الفرد مل يكن 
األطعمة  يشمل مجيع  وهذا  قبل،  من  يتناوله 
الطعام  هذا  تناول  وميكن  الفواكه،  حتى 

ليس  ولكن  احل��ج  مناسك  أداء  بعد 
قبله، فاألطعمة اليت تؤكل ألول 
مرة قد تسبب بعض االضطرابات 

اهلضمية أو احلساسية الغذائية.

امل��ن��اس��ب ألص��ح��اب األمراض  ال��غ��ذاء  وع���ن 
عامة  بصفة  املدني:  الدكتور  يقول  املزمنة 
مثل  امل��زم��ن��ة،  ب���األم���راض  امل��ص��اب��ون  ينصح 
مرضى داء السكري أو القلب وغريها 
من األمراض ذات العالقة بالتغذية، 
امل��خ��ت��ص لوضع  ال��ط��ب��ي��ب  ب���زي���ارة 
الربنامج الغذائي مبا يتالءم وظروف 
للمشاعر  التوجه  قبل  وذل��ك  احل��ج، 
املقدسة، وجيب على هؤالء املرضى احلفاظ 
ع��ل��ى احل��م��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة امل��وص��وف��ة م��ن قبل 
أخصائي التغذية، مع تناول األدوية املقررة من 

قبل الطبيب املعاجل يف مواعيدها. 

إرشادات للمرضى
وهناك بعض املرضى الذين يلزمهم برنامج غذائي 
القلب،  مرضى  مثل  احل��ج،  ف��رتات  يف  خ��اص 
الطبيب، مثل:  بتعليمات  االلتزام  وهؤالء عليهم 
تقليل تناول الصوديوم والدهون واملواد احلريفة 
أو  القلب  يتناول مريض  واملخلالت، ويفضل أن 
الضغط كمية حمددة من السوائل، شرط أال 
يفرط يف تناوهلا، حتى ال حيدث احتقان يف الرئة 
يؤدي إىل ضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى. 
تناول  عليهم  جيب  الكلى،  ملرضى  وبالنسبة 
واإلقالل  والفسفور،  الربوتينات  قليلة  أطعمة 
والعصائر،  املاء  واإلكثار من شرب  امللح،  من 
وتناول اخلضار والفواكه، وعدم اإلسراف يف 
الدهون. وينصح الدكتور املدني مرضى  تناول 
احملددة،  العالج  جبرعات  بااللتزام  السكري 
تعرض  حال  ويف  الغذائية،  الطبيب  وبتعليمات 
املريض إىل اخنفاض يف نسبة السكر ألسباب 
الغذائية  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  ع��دم  مثل  ع��دي��دة، 
أو  سكري  حملول  تناول  عليه  جيب  بانتظام، 

بعض قطع السكر مع الراحة التامة.
الكبد  مرضى  ب��ه  ينصح  ال��ذي  ال��غ��ذاء  وع��ن 
أثناء احلج، أشار الدكتور املدني إىل ضرورة 
من  احتياجاته  على  الكبد  مريض  حيصل  أن 
الغذائية مبقادير  والعناصر  احلرارية  السعرات 
بسوء  تفاديًا إلصابته  متزنة،  وبنسب  كافية، 
املزمنة،  امل���رض  ح���االت  ال��ش��ائ��ع يف  ال��ت��غ��ذي��ة 
على  اليومي  الغذائي  النظام  تقسيم  ويفضل 
وجبات   8 إىل   6 من  ومتعددة،  صغرية  وجبات 
ي��وم��ي��ًا، واإلك��ث��ار م��ن ت��ن��اول األغ��ذي��ة الغنية 
وعصائر  واملربى  كالعسل  بالكربوهيدرات 
الفواكه واخلضروات الطازجة، واإلقالل من 
واحلصول  بالدهون،  الغنية  األغذية  تناول 
واألمالح  الفيتامينات  مستحضرات  على 

املعدنية بناء على تعليمات الطبيب.

ي���ع���ان���ي ك���ث���ر من 
خالل  احل������ج������اج 
احلج  أع�������م�������ال 
التهابات  م�����ن 
واحللق،  األن����ف 
بسبب  وذل��������ك 
العادات  ب��ع��ض 
اليت  اخل��اط��ئ��ة 

لتعزيز  إليها،  ننبه 
الوقاية من هذه املخاطر. 

احلرارة  درجات  اختالف  أن  املعروف  ومن 
ال���يت ي��ت��ع��رض هل���ا احل����اج جت��ع��ل��ه عرضة 
عدم  جيب  ل��ذا  واحللق،  األن��ف  اللتهابات 
ثم اخلروج  ب��اردة ج��ًدا  أج��واء  اجللوس يف 

فجأة إىل اجلو احلار، أو العكس. 
عوامل  أه���م  م���ن  امل��ث��ل��ج��ات  ش���رب  وألن 
بتجنب  احل���اج  ينصح  احل��ل��ق،  ال��ت��ه��اب��ات 
عطشه  إرواء  وبإمكانه  املثلجات،  شرب 
مباء متوسط الربودة، كما ينصح بتجنب 
االزدحام بقدر املستطاع، ولكن إذا كان 
البد منه يف بعض األحيان، فعلى احلاج أن 
جهازه  ليحمي  وفمه(،  أنفه  )يغطي  يتلثم 
التنفسي من التلوث، فالتهاب األنف يؤدي 
)احلنجرة،  التنفسي  اجلهاز  التهاب  إىل 
األنف  ألن  ال��رئ��ت��ان(  اهل��وائ��ي��ة،  القصبة 

مسؤول عن تكييف اهلواء وتنقيته. 
وعلى احلاج أن يعطي نفسه الراحة التامة، 
ألن اإلرهاق البدني يضعف مقاومة اجلسم 
امليكروبات  ع��ل��ى  ف��ي��س��ه��ل  وم��ن��اع��ت��ه، 
غذاء  يكون  أن  األهمية  وم��ن  مهامجته، 
احلاج منوعًا، وأن حيتوي على الفيتامينات 
واألمالح،  س(  ف��ي��ت��ام��ن  أه��م��ه��ا  )وم����ن 
يفقد  حيث  احل���ارة  األج���واء  يف  خصوصًا 
اجلسم أمالحه مع العرق، مع جتنب السر 
يف الشمس إال باستعمال املظلة )الشمسية(، 
خصوصًا للحجاج القادمن من بالد باردة، 

جتنبًا لضربات الشمس.

أ. د. طارق صاحل مجال 
رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة 
كلية الطب جامعة امللك عبدالعزيز

نصائح لتجنب
التهابات األنف
والحلق في الحج
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من أجلرؤية
رسالة إعالمية مؤثرة

يعد  ومل  ترفًا،  خدماتها  من  واملستفيدين  احلكومية  واألجهزة  ال��وزارات  بني  التواصل  يعد  مل 
قياداتها  تلميع  أو  جهودها  إب��راز  على  يقتصر  احلكومية  اجلهات  هل��ذه  اإلع��ام��ي  احلضور 
ومسؤوليها. ولقد أصبحت الرسالة اإلعامية املعاصرة، أكرب من التعامل النمطي التقليدي مع 
املؤسسات احلكومية. لقد أتيح للمؤسسات اإلعامية يف اململكة ممارسة ما يطلق عليه يف علم 
اإلعامية  املؤسسات  دور  وبشكل خمتصر،  بذلك،  ويقصد  الرابعة.  السلطة  اإلعام مصطلح 
يف متابعة أداء املؤسسات احلكومية العامة واخلاصة، وتوجيه النقد هلا يف أي قصور يف أدائها 

لدورها املفرتض أن تقوم به.
إن ممارسة دور السلطة الرابعة من قبل املؤسسات اإلعامية حتكمه معايري مهنية صارمة، لعل 
من أهمها املصداقية واملوضوعية والبعد عن اإلثارة املبالغ فيها يف عرض املوضوعات. ويعود السبب 
يف ذلك إىل أن هدف املؤسسة اإلعامية، مثلها يف ذلك مثل املؤسسات العامة األخرى يف اجملتمع، 

هو خدمة الصاحل العام وليس حتقيق مكاسب آنية.
ولكي تكتمل منظومة التواصل اجملتمعي الناضج بني املؤسسات العامة واخلاصة واجلمهور، 
عرب وسائل اإلعام، فإن على املؤسسات دورًا مهمًا يف االستجابة ملا تطرحه وسائل اإلعام من 
قضايا وموضوعات تقع ضمن اهتمام كل مؤسسة، بالوسائل اليت تراها مناسبة، خصوصًا يف 
ظل ما أتاحته وسائل اإلعام اجلديد من فرص غري مسبوقة لتواصل هذه املؤسسات مع مجاهريها 

بشكل مباشر، بعيدًا عن دائرة التواصل التقليدية من خال وسائل اإلعام. 
لقد استفادت الكثري من املؤسسات العامة واخلاصة من وسائل اإلعام اجلديد لتقديم كثري 
من خدماتها عرب مواقع إلكرتونية، وتستثمر وسائل االتصاالت واإلعام يف التعريف بأنظمتها 
هذه  من  الصادرة عن كثري  اإلعامية  الرسائل  ظلت  على خدماتها، لكن  وش��روط احلصول 
يف  وتفتقر  تقليدي،  طابع  ذات  املواطنني،  مبجموع  عاقتها  تعزيز  تستهدف  وال��يت  اجلهات، 
كثري من األحيان إىل القدرة على حتقيق التأثري املطلوب، ومرجع ذلك، من وجهة نظري، هو 
البريوقراطية اليت حتّجم قدرات إدارات العاقات العامة واإلعام يف هذه الوزارات، يضاف لذلك 
والتجديد،  االبتكار  على  والقدرة  التخطيط،  إىل  يفتقر  الذي  اإلدارات،  التقليدي هلذه  األداء 
فإن  للحق،  وإحقاقًا  عمومًا،  احلديثة  واالتصال  اإلعام  وسائل  اهلائلة يف  التطورات  واستيعاب 
عددًا من الوزارات واألجهزة احلكومية، ومنها الدفاع املدني، استطاعت خال السنوات القليلة 
التفاعل اإلجيابي مع كثري  للتواصل مع اجملتمع، وحتقيق قدر من  املاضية أن تطور من أدائها 
من الفئات، من خال تنويع رسائلها اإلعامية، وحتقيق قدر طيب من استثمار وسائل اإلعام 

التقليدي واإلعام اجلديد على حد سواء يف إيصال هذه الرسائل.
إن ما شاهدناه من حضور إعامي مميز وتواصل إجيابي مع املواطنني للدفاع املدني يف كارثة 
سيول مدينة جدة قد يكون حالة مثالية ملا جيب أن يكون عليه عمل العاقات العامة يف أوقات 
األزمات. ولقد استطاع الدفاع املدني إدارة األزمة من الناحية اإلعامية باحرتافية عالية حتسب 
للقائمني عليه. ففي الوقت الذي كانت خدمات الدفاع املدني موزعة بني مناسبتني مهمتني للوطن 
وأمنه – جتاوز احلوثيني حدود اململكة اجلنوبية، وموسم احلج- جاءت كارثة سيول مدينة جدة 
لتضع الدفاع املدني أمام اختبار حقيقي لقدراته يف إدارة األزمات الكبرية واملتعددة واملتزامنة ويف 

مناطق متباعدة من اململكة.
إن أهم ما تتطلبه إدارة األزمات إعاميًا هو التواصل الدائم مع املواطنني املتضررين من األزمة. 
فلقد بادر الدفاع املدني مباشرة بتعيني ناطق رمسي ألزمة كارثة سيول جدة، مما ساعد كثريًا 

يف توضيح املوقف للمواطنني، وأصبح مرجعًا لوسائل اإلعام عن الكارثة. 
إن جناحات مثل هذه جيب أن تستمر، ورمبا يكون من املفيد يف ذلك فتح قنوات للتعاون بني 
األجهزة احلكومية واخلرباء واملختصني يف جمال اإلعام واالتصال اجلماهريي، ويف ظين أنه 
آن األوان لتجاوز االجتهادات الفردية يف األنشطة اإلعامية للوزارات واهليئات احلكومية، للعمل 
وفق اسرتاتيجيات واضحة، عرب آليات عملية قابلة للتنفيذ، مبا يتناسب مع طبيعة عمل كل من 
هذه اجلهات ونوعية خدماتها واملستفيدين منها، شريطة أن يتم االستماع آلراء املستهدفني بهذه 
األنشطة قبل غريهم، حتى ال تكون الرسالة اإلعامية حديثًا من طرف واحد، ال نشعر بأثره 

لدى األطراف األخرى.

د. حمزة بيت المال
أستاذ اإلعالم المشارك
بجامعة الملك سعود
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