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انطالقة
في ذكرى البيعة 

يتجدد العهد ويتواصل االنجاز
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  اململكة  أبناء  بايع  سنوات   )7( قبل  األي��ام  هذه  مثل  يف 
عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه اهلل – ليقود مسرية الوطن يف مشهد عظيم أبهر العامل، 

وجسد املعنى احلقيقي لتالحم الشعب السعودي حول قيادته الرشيدة.
ومنذ ذلك الوقت تتابعت مسرية االجنازات العظيمة اليت تستهدف خري كل مواطن يشرف 

باإلنتماء إىل هذه البالد املباركة.
الوقوف  معه  يتعذر  الذي  احلد  إىل  اجملاالت  والتقدم يف خمتلف  النهضة  وارتفعت صروح 
الكربى  واإلجن��ازات  العمالقة،  املشاريع  فما أكثر  دون غريه  أو جمال  بعينه  عند إجناز 
اليت حتققت يف ها العهد الزاهر يف جماالت الصحة والتعليم واالقتصاد والصناعة والتجارة 
والنقل وخدمة ضيوف الرمحن، وقبل كل ذلك األمن واالستقرار الذي كان حبق اخلصبة 

لكل هذا الغرس الطيب.
ولعله من الصعوبة أن نذكر عدد املرات أو املناسبات اليت أعلن فيها خادم احلرمني الشريفني 
وولي عهده األمني، حرصها على أمن وسالمة كل مواطن ومقيم حييا على أرض اململكة، 
قدمتها  اليت  الضخمة  االمكانات  احلرص يف  ذلك  اتضح  وقد  ونفيس،  غاِل  وتقديم كل 
الدولة – رعاها اهلل – لألجهزة األمنية ومنها الدفاع املدني واليت مكنتها من أداء مهامها يف 

محاية األمن واالستقرار واحلفاظ على املكتسبات الوطنية، ويف مقدمتها اإلنسان.
مببلغ  ومقيم  مواطن  مبكافأة  الشريفني  احلرمني  خادم  أمر  ذكراتنا  عن  ببعيد  وليس 

مليوني ريال، لشجاعتهما يف إنقاذ طفل تعرض منزل عائلته حلريق يف حمافظة جدة.
وهو أمر ليس مبستغرب على القائد واألب سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
العمل اإلنساني  البيضاء يف كل جماالت  بأياديه  العامل أمجع  الذي يشهد  بن عبدالعزيز 
إلقرار  ومبادراته  مساعيه  وصدق  السياسية  وحنكته  حبكمته  يشهد  كما  واخل��ريي، 

السالم ونبذ دعاوى الصراع حفاظًا على سالمة اإلنسان أينما كان.
احلرمني  خ��ادم  والقائد  للمليك  السعودي  الشعب  بيعة  ذك��رى  أج��واء  نعيش  وحنن  وإننا 
لتتواصل  والبيعة  العهد  جندد  األمني  عهده  وولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
لبالدنا  القدير أن حيفظ  العلي  أبنائه سائلني اهلل  الوطن وسعادة  لرفعة  مسرية اإلجنازات 
أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لكل خري، وأن نكون حنن رجال الدفاع 

املدني دائمًا عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتها اليت نفخر ونعتز بها.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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المحتويات

 » يتزامن صدور هذا العدد من جملة »
مع احتفاالت مجوع الشعب السعودي بالذكرى 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  لبيعة  السابعة 
قائدًا   – اهلل  حيفظه   – عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ملسرية نهضة الوطن، هذه النهضة اليت ارتفعت 
صروحها خالل السنوات السبعة املاضية يف ربوع 
قائمة طويلة من  املباركة، شاهدة على  بالدنا 
أبناء  كل  وخريها  نفعها  عم  ال��يت  اإلجن���ازات 

اململكة واملقيمني بها.
ويف هذه املناسبة العزيزة على قلوب كل  أبناء 
تفاصيل  اجلميع  يستحضر  السعودي،  الشعب 
يف  البالد  شهدتها  ال��يت  اهلائلة  النوعية  النقلة 
ال��دف��اع  رج���ال  ويستحضر  اجمل����االت،  ك��اف��ة 
بسالمة  املعين  اجلهاز  هذا  به  حظي  ما  املدني 
األرواح واملمتلكات من دعم سخي من قبل خادم 
مما  األم���ني،  عهده  وول��ي  الشريفني  احل��رم��ني 
كان له أطيب األثر يف تسارع عجلة التطور يف 
قدرات الدفاع املدين اآللية من املعدات واآلليات 
الذي  التطور  وه��و  البشرية،  القوى  وكذلك 
نقدم مالمح له على صفحات هذا العدد عرفانًا 
اإلمكانات  وفرت كل  رشيدة  لقيادة  وتقديرًا 
من أجل أمن وسالمة كل من ينعم باحلياة على 
لتجديد  جليًا  وإعالنًا  املباركة،  بالدنا  أرض 
البيعة لقائد حكيم وإنسان نبيل وأب عطوف، 
يتلمس احتياجات أبناء شعبه وتطلعات أمته وال 
يدخر جهدًا يف تلبيتها، سائلني اهلل العلي القدير 
وقائدها  الرشيدة  قيادتها  لبالدنا  حيفظ  أن 

الفذ، لتتواصل مسرية العطاء واإلجناز.
واهلل من وراء القصد

أسرة التحرير

أواًل بأول 
ضيف العدد
نقطة ضوء

استطالع
20 سؤاال

معارف
من الميدان

شعاع
أعالم

بوح القلم 
سالمة

لقاء
مدني × مدني

مجتمع



الشريفني  وجه خادم احلرمني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 

سعود مبكافأة مواطن ومقيم 

مببلغ مليون ريال لكل منهما 

وذلك تقديراً منه - حفظه اهلل 

بطولي  عمل  من  به  قاما  ملا   -

إلنقاذ طفل من حريق شب يف 

منزل أسرته مبحافظة جدة. 

السامي  التقدير  ه��ذا  وي��أت��ي 

يوليه  م��ا  إط����ار  ال��ك��ري��م يف 

 - الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

أيده اهلل - من اهتمام ورعاية 

اإلنسان  ص��احل  فيه  ما  لكل 
وحياته. 

السمو  ص��اح��ب  استقبل  وق��د 

امل��ل��ك��ي األم�����ر حم��م��د بن 

مساعد  عبدالعزيز  ب��ن  نايف 

األمنية  للشؤون  الداخلية  وزير 

ه بوزارة الداخلية 
مبكتب مسو

م���ؤخ���راً ك����ًا م���ن امل���واط���ن 

حم��م��د إمس��اع��ي��ل ع��م��ر مش��اع 

واملقيم مصطفى أمحد حممد 

)تشادي اجلنسية( اللذين أنقذا 

طفًا يبلغ من العمر )11( سنة 

ث���ن���اء ت��ع��رض م��ن��زل أس��رت��ه 
أ

مبحافظة جدة حلريق نتج عنه 

جار أنبوبة غاز، وسلم هلما 
انف

مسوه مكافأة خادم احلرمني 

شكره  ع��ن  م��ع��راً  الشريفني 

قاما  ما  ومثمناً  هلما  وتقديره 

من  أنقذا  بطولي  عمل  من  به 

خاله حياة الطفل. 

كما نقل هلما حتيات وتقدير 

األمر  امللكي  السمو  صاحب 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف 

نائب رئيس جملس  العهد  ولي 

ملا قاما  الداخلية  ال��وزراء وزير 

حياة  أنقذ  مميز  جهد  م��ن  ب��ه 

لدور  مثاالً  وتقدميهما  الطفل 

احملافظة  يف  واملقيم  امل��واط��ن 

على األمن والسامة يف جمتمع 

حياة التعاون والتكاتف 
يعيش 

والتكافل. 

مدير  معالي  رف��ع  جانبه  م��ن 

عام الدفاع املدني الفريق سعد 

أمسى  التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن 

ع��ب��ارات ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان 

ملقام خادم احلرمني الشريفني 

أواًل بأول

األمري حممد بن نايف سلمهما مكافأة خادم احلرمني 

خادم الحرمين يوجه 

بصرف مليوني ريال 

مكافأة لمواطن 

ومقيم إلنقاذهما طفاًل 

من حريق بجدة

الفريق التويجري: التكريم يجسد فرحة القائد األب بسالمة الطفل الذي تم إنقاذه من 

دون أدنى تمييز بين مواطن ومقيم 

ب����ن����اًء ع���ل���ى ت��وج��ي��ه��ات 

امللكي  ال��س��م��و  ص��اح��ب 

األمر نايف بن عبدالعزيز 

رئيس  نائب  العهد،  ول��ي 

س ال�������وزراء، وزي���ر 
جم��ل��

ال���داخ���ل���ي���ة مب���ن���ح ن���وط 

اإلن����ق����اذ ون������وط األم����ن 

قدرها  مالية  وم��ك��اف��أة 

للشابني  ري���ال  أل��ف   200

ال���ذي���ن جن��ح��ا يف إن��ق��اذ 

الطفل الذي تعرض منزل 

عائلته حلريق مؤخراً حبي 

النزهة مبحافظة جدة.

الدفاع  عام  مدير  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق  معالي  استقبل 

نوط  بتسليمهما  وق��ام  املكرمني،  الشابني  مبكتبه  م��ؤخ��راً  املدني 

اإلنقاذ ونوط األمن واملكافأة املالية وفق ما نص عليه التوجيه الكريم.

العهد  ولي  امللكي  السمو  صاحب  توجيه  إن  التوجيري  الفريق  وق��ال 

األمني مبنح املواطن حممد بن إمساعيل مشاع، واملقيم مصطفى أمحد 

حممد تشادي اجلنسية لنوط اإلنقاذ واألمن واملكافأة املالية يؤكد ما 

يوليه والة األمر – حيفظهم اهلل – من عناية واهتمام بسامة وأمن كل 

اليت حتقق  أرضه، وتكريم كل اجلهود  واملقيمني على  الوطن  أبناء 

هذا اهلدف اإلنساني النبيل، كما ميثل تطبيقاً عملياً ملقولة مسو ولي 

العهد األمني وتأكيده املستمر على أن املواطن هو رجال األمن األول، 

وأن تعاون املواطنني مع األجهزة األمنية هو الطريق األمثل لتحقيق األمن 

مبفهومه الشامل. 

على   – لوالة األمر  املواطن مشاع عن عظيم شكره  من جانبه أعرب 

هذا التكريم الذي ُشرف به، مؤكداً أن ذلك ليس بأمر مستغرب من 

ادة أبناء الوطن.
القيادة الرشيدة اليت ال تدخر جهداً من أجل خر وسع

وأضاف يشرفين يف هذه املناسبة أن أرفع أمسى آيات الشكر لصاحب 

بتوجيهاته  أكرمنا  الذي  عبدالعزيز  بن  نايف  األمر  امللكي  السمو 

مبنحنا هذا النوط الرفيع وكذلك املكافأة املالية.

سعادته الغامرة 
أما الشاب املقيم مصطفى أمحد حممد فأعرب عن 

املالية واستقبال معالي الفريق التوجيري  بنيل نوط األمن واملكافأة 

أنه ال يستطيع وصف مشاعر الفرحة اليت رافقت هذا  له، مؤكداً 

التكريم الذي مل يكن يتوقعه.

وأضاف لعل أكثر ما أسعدني خال استقبال الفريق التوجيري لي هو 

أن أحداً مل يشعرني بأنين أجنيب ومقيم يف هذه الباد املباركة، ولعل 

هذا اإلحساس الذي يشعر به كل من يعيش على هذه األرض الطيبة، 

هو ما جعلين أسعى بكل جهد إلنقاذ الطفل »تركي« فنحن مجيعاً 

إخوة، واإلسام احلنيف حيثنا على إغاثة امللهوف ومساعدة احملتاج.

..وسمو ولي العهد يوجه 

بمنحهما نوطا اإلنقاذ واألمن 

ومكافأة 200 ألف ريال

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 

أم��ره  ل��ص��دور  اهلل  حيفظه   -

ال��س��ام��ي ب��ت��ك��ري��م امل��واط��ن 

حم��م��د ب���ن إمس���اع���ي���ل مش��اع 

مصطفى  ال��ت��ش��ادي  وامل��ق��ي��م 

إنقاذ  يف  جنحا  اللذين  أمح��د 

ط��ف��ل ت��ع��رض م��ن��زل��ه حل��ري��ق 

حبي النزهة مبدينة جدة ومنح 

قدرها  مكافأة  منهما  ك��ل 

مليون ريال تقديراً لشجاعتهما 

وإقدامهما. 

بهذه  التوجيري  الفريق  وق��ال 

التكريم  ه���ذا  إن  امل��ن��اس��ب��ة 

ال���رف���ي���ع وال���س���خ���ي جي��س��د 

النبيلة  اإلنسانية  القيم  ك��ل 

الرشيدة  ال��ق��ي��ادة  دأب���ت  ال��يت 

ع��ل��ى إع��ائ��ه��ا واالن��ت��ص��ار هلا 

خر  إىل  سعياً  بها  واالح��ت��ف��اء 

اإلنسان وأمنه وسامته، وهي 

أروع  ال���يت جت��س��د يف  ال��ق��ي��م 

ص��وره��ا بكثر م��ن م��ب��ادرات 

وق������رارات وس��ي��اس��ات خ���ادم 

ولي  الشريفني ومسو  احلرمني 

عهده األمني -حيفظهما اهلل- 

أمجع  العامل  وتقدير  باحرتام 

وأض�����اف ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري 

بتكريم  ال��س��ام��ي  األم���ر  أن 

املواطن مشاع واملقيم مصطفى 

فأة املالية 
ومنحهما هذه املكا

السخية حيمل دالالت واضحة 

على  يعيش  م��ن  ك��ل  أن  على 

امل��ب��ارك��ة  اد 
ال��ب�� ه���ذه  أرض 

حمل  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن 

اليت  الرشيدة  القيادة  اهتمام 

ال تتوانى عن تكريم أصحاب 

املثمر  املخلص واجلهد  العطاء 

ال���وط���ن، م��ن دون  يف خ��دم��ة 

أدنى متييز بني مواطن ومقيم، 

ك��م��ا أن���ه دالل����ة ع��ل��ى فرحة 

احلرمني  خ���ادم  ال��ق��ائ��د  األب 

الذي  الطفل  بنجاة  الشريفني 

احرتق منزل عائلته وسامته، 

ال���ش���اب���ان  مت���ك���ن  أن  ب���ع���د 

املكرمان من إنقاذه. 

وختم الفريق التوجيري بالقول 

إن���ين ك��م��واط��ن ورج���ل دف��اع 

القدير  العلي  اهلل  أدعو  مدني 

أن جيزي سيدي خادم احلرمني 

ما  لقاء  اجلزاء  الشريفني خر 

وسعادة  الوطن  لرفعة  يقدمه 

أبنائه واملقيمني على ثرى هذه 

الباد املباركة، ضارباً بذلك 

أروع املثل يف حمبته لكل أبناء 

واملقيمني  ال��س��ع��ودي  الشعب 

الكرمية  ورعايته  باململكة 

نسأل  اجملتمع،  أطياف  لكل 

وال��دي  ب��دع��اء  ينفعه  أن  اهلل 

إنقاذه  مت  الذي  اليمين  الطفل 

وبدعاء كل أبناء شعبه الذين 

ونعموا  وال��رخ��اء  اخل��ر  عمهم 

عهده  يف  واالطمئنان  ب��األم��ن 
الزاهر.
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واقعية نظرة 
 ال������ل������واء س���ع���ي���د ب�����ن ع��ل��ي 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  ال��ق��رن��ي 
امل���دن���ي ب���ال���ري���اض أك����د أن 
أكثر  من  املدني  الدفاع  جهاز 

اهتمامًا  احلكومية  األج��ه��زة 
العلمية،  والبحوث  بالدراسات 
وذل�����ك ن���ظ���رًا ل��ط��ب��ي��ع��ة م��ه��ام 
تتطلب  ال���ي  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
ما  ك��ل  م��ن  واإلف���ادة  التعامل 
ي��س��ت��ج��د م���ن وس���ائ���ل وق��ائ��ي��ة 
ال  ما  وه��و  علمية،  تقنيات  أو 

ميكن مواكبته دون االهتمام 
العلمي. بالبحث 

القرني  سعيد  ال��ل��واء  وأض��اف 
وع����ل����ى ض������وء امل����ش����اه����دات 
ميكن  امل��ي��دان��ي��ة  واخل�����رات 
قطع  املدني  ال��دف��اع  إن  القول 
ش��وط��ًا ج��ي��دًا يف ه���ذا اجمل��ال 

تقدم يف  من  نراه  ما  من خالل 
إال  والفنية،  التقنية  اجلوانب 
أن احلاجة ما زالت ماسة ملزيد 
بالبحث  والعناية  االهتمام  من 
ال���ع���ل���م���ي مب����ا ي���دع���م خ��ط��ط 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  وب��رام��ج 

املستجدات. ومواكبة 

ب���ن عبد  أم���ا ال��ع��ق��ي��د س��ع��د   
ال���رمح���ن أب����و ج��ل��ي��د ف���رى أن 
كثرة  إجيابية  مؤشرات  هناك 
ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن ت��وص��ي��ات 
حيث  وال��ب��ح��وث،  ال���دراس���ات 
ال���ي  ال���ت���وص���ي���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
ت��وص��ل هل��ا م��رك��ز ال��دراس��ات 
وال��ب��ح��وث ب��ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
م��ه��م��ة احل����ج، وض��ع��ف ضغط 
امل���ي���اه يف ش��ب��ك��ات اإلط���ف���اء 
التجهيزات،  ونوعية  باملشاعر 
إال أن ربط الدراسات والبحوث 
للوحدات  الفعلية  باالحتياجات 
مشاركة  إىل  حي��ت��اج  امليدانية 
أوسع بني منسوبي الدفاع املدني 
واإلداري���ة  الفنية  اإلدارات  م��ن 
لعرض  وامليدانية  والتخطيطية 
امل��ش��ك��الت وم���ن ث��م دراس��ت��ه��ا 
وط������رح ال���ت���وص���ي���ات ب��ش��أن��ه��ا 

عمليًا. التوصيات  هذه  واختبار 

علي  العقيد  ي��رى  جانبه  من   
إدارة  م��دي��ر  ال��ع��ت��ي��ي  ع��ط��ااهلل 
أن  املنورة  باملدينة  املدني  الدفاع 
الدفاع  يف  والبحوث  الدراسات 
الصحيح  املسار  يف  تسر  املدني 
ول���ك���ن ب����درج����ة م����ن ال���ب���طء 
ال����ذي ال ي��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ت��غ��ر 
الذي  العصر  إيقاع  يف  السريع 
يوم  ك��ل  حيفل  وال���ذي  نعيشه 
وتقنيات  وجت��ارب  باكتشافات 
جهد  أقصى  ب��ذل  حتتم  جديدة 

من  منها  واإلف����ادة  مل��واك��ب��ت��ه��ا 
خ����الل ال����دراس����ات وال��ب��ح��وث 

العلمية.

ب��واق��ع  ال��س��ي��اق اخل���اص  ويف   
بالدفاع  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
املدني قال العقيد حممد حييى 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  ال��زه��ران��ي 
امل���دن���ي مب��ح��اف��ظ��ة اإلح���س���اء، 
حكم  إص��دار  الصعب  من  إن��ه 
الدراسات  واقع  على  موضوعي 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  وال��ب��ح��وث يف 
ال��دراس��ات  من  الكثر  فهناك 
ال��ق��ي��م��ة ال����ي أجن���زه���ا رج���ال 
كثرًا  لكن  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
م��ن��ه��ا مل ي��ت��م ت���زوي���د اجل��ه��ات 
ال��دف��اع  ب��أع��م��ال  ال��ع��الق��ة  ذات 
املدني بها، أو حبث مدى قابلية 
الدراسات  هذه  ونتائج  توصيات 

. عمليًا

 ويتفق العقيد دكتور عبداهلل 
بن سعيد القحطاني مدير إدارة 
للدفاع  العامة  باملديرية  البحوث 
امل���دن���ي م���ع ال������رأي ال��س��اب��ق، 
ال��دراس��ات  مركز  أن  م��ؤك��دًا 
وال���ب���ح���وث م���ن أه����م ال��وس��ائ��ل 
أي  عليها  تعتمد  ال��ي  واآلل��ي��ات 
ل��ت��ط��وي��ر  م��ؤس��س��ة  أو  م��ن��ش��آت 
يف  املشكالت  ومعاجلة  األداء 
مج��ي��ع اجمل����االت وع��ل��ى ك��اف��ة 
ال�����دول  أن  ب����ل  امل���س���ت���وي���ات، 

العلمي  البحث  تعتر  املتقدمة 
الكتشاف  الفقري  العمود  هو 
املشكالت،  ومعاجلة  األخطاء 
وه�����و األس��������اس ال�������ذي ت��ب��ن��ى 
والتنمية  األم���ن  م��ش��اري��ع  عليه 

الشامل. مبفهومها  املستدامة 
وي�����ع�����رف ال���ع���ق���ي���د ع���ب���داهلل 
الدراسات  واقع  بأن  القحطاني 
يف  املدني  ال��دف��اع  يف  والبحوث 
لوجود  ن��ظ��رًا  متوسط  مستوى 
عدم  أهمها  من  املعوقات  بعض 
وجود الئحة علمية تنظم أعماله 

والعلمية. البحثية  وأنشطته 

 م��ن ج��ان��ب��ه ي���رى ال��ع��ق��ي��د د. 
م���اض���ي مح����ود ال��ع��ت��ي��ي م��دي��ر 

ب��امل��دي��ري��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  إدارة 
أن مستوى  املدني  للدفاع  العامة 
اجلهاز  يف  والبحوث  الدراسات 
جيد إال أنه حيتاج إىل مزيد من 
أكر  بصورة  وال��دع��م  التفعيل 
تتناسب مع أهمية أعمال الدفاع 
امل���دن���ي وض��خ��ام��ة امل��س��ؤول��ي��ة 
على  احل��ف��اظ  يف  يتحملها  ال��ي 
وال���ذي  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح 
الي  العلمية  ال��دراس��ات  حيتم 
ت��دع��م اخت��اذ ك��اف��ة ال��ق��رارات 
وه����ذا ال��ت��ف��ع��ي��ل ي��ت��ط��ل��ب دع��م 
العلمي  بالبحث  املتعلق  البند 
ب���امل���خ���ص���ص���ات ال���ك���اف���ي���ة، 

املنشودة. األهداف  لتحقيق 

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ي���ق���ول  ال��ع��ق��ي��د 
دكتور ناصر بن عبد اهلل العريض 
ب���اإلدارة  ال���دراس���ات  شعبة  م��دي��ر 
من خالل  واإلنقاذ  لإلطفاء  العامة 
الدفاع  من ضباط  الكثر  ابتعاث 
العلمية  ال���درج���ات  ل��ن��ي��ل  امل��دن��ي 
من  وال���دك���ت���وراه  امل��اج��س��ت��ر  يف 
األجنبية،  أو  السعودية  اجلامعات 
الدراسات  من  هناك كثر  أصبح 
أجن��زه��ا  ال���ي  العلمية  وال��ب��ح��وث 
ض���ب���اط ال����دف����اع امل���دن���ي وال���ي  
ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ًا وث��ي��ق��ًا ب��أع��م��ال 
وامليدانية  اإلداري��ة  اجلهاز  ومهام 
والعملية وجند هذه الدراسات لدى 
وغالبية  بالتدريب،  املعنية  اجلهات 

لواقع الدراسات والبحوث وسبل تعزيز اإلفادة منها في المستقبل.طرحت كل هذه التساؤالت على نخبة من ضباط الدفاع المدني فكان هذا االستطالع حول رؤيتهم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات السعودية واألجنبية لقدرات الدفاع المدني، )998( والبحوث وال سيما في األعمال الميدانية، وماذا أضافت الدراسات التي أنجزها منسوبو الدفاع المدني ويبقى التساؤل عن واقع الدراسات والبحوث في الدفاع المدني وحجم االستفادة من نتائج الدراسات لمواكبة المستجدات واإلفادة من كل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في أداء مهام الدفاع المدني.الفعلية للوحدات والفرق الميدانية واالرتقاء بمستوى أدائها، وكذلك في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج االستفادة من التوصيات التي يتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسات والبحوث في تلبية االحتياجات وقد أولت المديرية العامة للدفاع المدني مجال الدراسات والبحوث اهتمامًا كبيرًا، وعملت على وتحقيق أهدافها والوصول ألرقى معايير الجودة في األداء.تمثل الدراسات والبحوث العلمية اللبنة األولى لتنفيذ خطط التطوير والتحديث 

الدراسات والبحوث العلمية في الدفاع المدني.. 

الواقع والمأمول

الدفاع المدني 
من أكثر األجهزة 

اهتمامًا بالدراسات 
والبحوث العلمية

اللواء سعيد بن علي القرني

استطالع

اقتراح تشكيل 
مجلس أعلى 

للبحوث من  الباحثين 
المتخصصين 

العقيد سعد بن عبد الرمحن أبو جليد
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وتنامي  جن���اح  م���ؤش���رات  واق���رن���ت 
ال��ص��ح��اف��ة االل��ك��رون��ي��ة مب��ه��ارات 
استيعابهم  وم���دى  ب��ه��ا،  ال��ع��ام��ل��ن 
لطبيعة هذه الوسيلة اإلعالمية، وما 
للقارئ  الوصول  به من سرعة  تتميز 
امل��ت��ل��ق��ي م��ت��ج��اوزة ب��ذل��ك احل���دود 
اجلغرافية، ومستفيدة من تطبيقات 
حن  ففي  الفيلمية،  وامل��ادة  الصورة 
االلكرونية  الصحف  بعض  حققت 

جن��اح��ًا ك��ب��رًا وان��ت��ش��ارًا واس��ع��ًا، 
ع���ان���ت ب��ع��ض ال��ص��ح��ف األخ����رى 
م��ه��ارات  ضعف  بسبب  ع��ث��رات  م��ن 

العاملن بها.

دراسة وافية
ال��ن��ق��ي��ب حم���م���د م��ل��ف��ي احل��ب��ي��ل 
ملديرية  اإلعالمي  الناطق  احلمادي 
ال��ري��اض  مبنطقة  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
ومدير شعبة العالقات واإلعالم أعد 
وافية عن خصائص ومسات  دراسة 
وبعض  االل��ك��رون��ي��ة،  ال��ص��ح��اف��ة 
املمارسات السلبية بها، ورصد بعن 
االلكرونية  الصحف  أن��واع  دقيقة 
الصحافة  تواجه  ال��ي  والصعوبات 

االلكرونية.
وي��ع��رض ال��ن��ق��ي��ب احل���م���ادي يف 
امل��ه��ارات  أله��م  دراس��ت��ه  مستهل 
التحريرية ملنتجي اإلعالم اجلديد 
ت��ق��دي��رًا وط��ل��ب��ًا وم��ن��ه��ا ال��ق��درة 
ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م اخل����ر، وامل��ع��رف��ة 

ال���ت���ام���ة ب��ال��ق��واع��د ال��ن��ح��وي��ة، 
على  والقدرة  الصياغة  وأساليب 
م����زج ع��ن��اص��ر ال��ق��ص��ة واخل���ر 

واختصارها.
ومسات  خبصائص  يتعلق  فيما  أم��ا 
فيلخصها  االلكرونية  الصحافة 

النقيب احلمادي فيما يلي:

خصائص وسمات
خ���ص���ائ���ص ومس�������ات ال��ص��ح��اف��ة 

االلكرونية هي )1(:
ومتابعة  لألخبار  ال��ف��وري  1.النقل 
التطورات الي تطرأ عليها مع قابلية 

تعديل النصوص يف أي وقت.
2.قدرة الصحافة االلكرونية على 
اخ��راق احل��دود وال��دول دون رقابة 
ف��وري  بشكل  رس��وم  أو  م��وان��ع  أو 
ورخ��ي��ص ال��ت��ك��ال��ي��ف وذل����ك عر 

االنرنت.
3.ال���ت���ك���ال���ي���ف امل����ال����ي����ة ل��ل��ب��ث 
شبكة  عر  للصحف  االلكروني 
االنرنت أقل بكثر مما هو مطلوب 

إلصدار صحيفة ورقية.
4.جلوء معظم الصحف االلكرونية 
اإلع��الن��ات  خ��الل  م��ن  التمويل  إىل 
حيث أصبح مصدر الدخل الرئيس 

هلذه الصحف.
5. توفر تقنية الصحافة االلكرونية 
إحصاءات  على  احلصول  إمكانية 

دقيقة عن الزوار.
ال���ص���ح���اف���ة  ت���ق���ن���ي���ة  م���ن���ح���ت   .6
الصدى  رج��ع  عملية  االلكرونية 

وتفاعاًل بن الصحف والقراء.
7. ت��وف��ر ال��ص��ح��اف��ة االل��ك��رون��ي��ة 
الكروني  أرش��ي��ف  حلفظ  فرصة 

سهل االسرجاع غزير املادة.
االلكرونية  الصحافة  فرضت   .8
واق����ع����ًا م��ه��ن��ي��ًا ج����دي����دًا ي��ت��ع��ل��ق 
وشروط  وامكانياتهم  بالصحفين 

عملهم.

معايير األداء 
 وي��ت��وق��ف ال��ن��ق��ي��ب احل���م���ادي يف 
دراسته عند أبرز سلبيات الصحافة 

االلكرونية ومنها:
النشطة  للروابط  تلجأ  املواقع  أن   
إلض���اف���ة امل���زي���د م���ن امل��ع��ل��وم��ات 
للجمهور لكنها قد توجه اجلمهور 
ول����و ب��ش��ك��ل م��ت��ع��م��د إىل م��واق��ع 
املعاير  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  يف  قليلة 
حتظى  ال  وق��د  املعروفة  التحريرية 
ب��ال��ث��ق��ة ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ك��م��ا أن 
جمااًل  تعد  االلكرونية  الصحافة 
وقواعد  قويًا  تراثًا  ميلك  ال  جديدًا 
قبل  من  واالح���رام  بالقبول  حتظى 
أو  معه  واملتعاملن  فيه  العاملن 
قوانن متفق عليها تضبط ما يدور 
بها من عالقات وممارسات، فضاًل 
االلكرونية  الصحافة  توفره  عما 
اإلشاعات  النتشار  خصبة  بيئة  من 
واألخبار الكاذبة، يضاف إىل ذلك 

يف  تنتشر  الي  السلبية  املمارسات 
واملراسلة  والدردشة  احملادثة  غرف 
خيضع  ال  والي  واملنتديات  الفورية 
من  كافية  لضوابط  منها  الكثر 

قبل القائمن عليها.

اتجاهات مستقبلية
وي���ع���رض احل����م����ادي يف دراس���ت���ه 
للصحافة  املستقبلية  االجت��اه��ات 
اإلل���ك���رون���ي���ة م���وض���ح���ًا رص���د 
رئيسية  اجت��اه��ات  لثالثة  اخل���راء 
سيتعمق وجودها مستقباًل يف جمال 

الصحافة اإللكرونية وهي )2(:
اهل����واة  ص��ح��اف��ة  ازده������ار  األول: 
املداخل  من  باعتبارها  )البلوجرز(: 
الي ميكن استخدامها يف االقراب 
اإللكرونية  الصحافة  ظاهرة  من 
الكثر  أن  واحل��ق��ي��ق��ة  ك��ك��ل، 
ي��رش��ح ه��ذه الظاهرة  م��ن اخل���راء 
املستقبلية  االجت���اه���ات  ك��أح��د 

ل��ل��ص��ح��اف��ة اإلل��ك��رون��ي��ة 
ع�����ر اإلن����رن����ت،خ����اص����ة 
بقضايا  األمر  يتعلق  حينما 
ك���������رى، س���������واء ع��ل��ى 
كقضايا  ال��ع��امل  مستوى 
احل���رب وال���س���الم وح��ق��وق 
قطرية  قضايا  أو  والبيئة،  اإلنسان 
والتنمية  احلكم  كنظم  ووطنية 
وت��وزي��ع  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
العامة  واحل��ري��ات  والسلطة  الثروة 

وغرها.
املفتوح  املصدر  صحافة  ال��ث��ان��ي: 
من  املفتوح(  املصدر   ( مصطلح  يعد 
يف  االن��ت��ش��ار  الشائعة  املصطلحات 
ص��ن��اع��ة ال���رجم���ي���ات، وي��ق��ص��د به 
ال��ك��ودي  ال��ب��ن��اء  ذات  ال��رجم��ي��ات 
يضعها  ال���ي  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ش��ف��رة  أو 
العامل،  مرجمون من أي مكان يف 
ثم يتطوعون بإتاحتها يف شكل جيعل 
أن  على  ق��ادر  متخصص  مرمج  أي 
يتفهمها جيدًا ويستخدمها كأساس 
أو حمور ميكن البناء عليه واإلضافة 
واخلصم منه، ويرى البعض أن هذا 
املفهوم بدأ يتسلل إىل عامل الصحافة 
خاصة  اإلن��رن��ت،  عر  اإللكرونية 
مع نشوء وانتشار صحافة اهلواة وعدم 
على  العمل  ه��ذا  مم��ارس��ة  اق��ت��ص��ار 

آفاق رحبة وممارسات مهنية

الصحافة االلكترونية 
واتجاهاتها المستقبلية

في سنوات قليلة استحوذت الصحافة 

االلكترونية والتي تعد من أبرز وسائل اإلعالم 

الجديدة على اهتمام قطاعات واسعة من 

الجمهور، وأصبحت المصدر األول لمتابعة األخبار 

واألحداث لدى فئات جماهيرية كبيرة.

نشر اإلشاعات وغياب الضوابط

أبرز سلبيات أداء الصحف االلكترونية

التعامل مع النقد بوعي ومسؤولية وفق األنظمة

ضعف ثقة المعلنين يضاعف من صعوبات تمويل الصحف االلكترونية

معارف

النقيب محمد الحمادي

الناطق اإلعالمي ملديرية الدفاع
املدني مبنطقة الرياض

ومدير شعبة العالقات واإلعالم
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انطلق  ال��ذي  الربنامج  أي���ام جبامعة يف 22 مجادى األوىل 1433ه� تضمن  مل��دة 5  بنت عبدالرمحن واس��ت��م��ر  ن��ورة  توعوية األم��رة  حم��اض��رات  يف بالرياض  االفرتاضية  املخاطر  وورش بأبرز  االكادميية  السالمة املؤسسات  ثقافة  لتعزيز  على عمل  املتدربات  مهارات  من وتنمية  للوقاية  السليم  تنفيذ احلرائق، وكيفية مكافحتها التصرف  اإلسعافات خ��ط��ط اإلخ������الء يف ح���االت حال حدوثها، وكذلك  وإجراء  مع األولية، كما تضمن الربنامج الطوارئ،  للتعامل  عملية  خالل ت��دري��ب��ات  م��ن  املختلفة  الدفاع جم��م��وع��ة م���ن »ال��ف��رض��ي��ات« احل���وادث  ضباط  إش���راف  حت��ت 
املدني.

من ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة نداء عبداهلل جبو، من اإلدارة شاركت يف تنفيذه الدكتورة ال���ت���وع���وي وال���ت���دري���ي ال���ذي وب�����دأت ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج محاضرات نظرية بسلسلة  الداخلية  العقيد عبدالرمحن سبيت السبيت.وخماطر احلريق قدمها العقيد ب���امل���خ���اط���ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، مفهوم الدفاع املدني والتعريف احمل���اض���رات ال��ن��ظ��ري��ة ح��ول ب���وزارة  تصميم من احلريق ركز خالهلا على عن اإلجراءات الوقاية للحماية بن سعد احلسيين حماضرتني بينما قدم  يف  اإلنشائية  بأنظمة اجلوانب  وجتهيزها  بينما قدم امل��ب��ان��ي،  عدة اإلن��ذار واإلط��ف��اء،  ال��ق��م��اش  حممد  امل���خ���ت���ربات، حم����اض����رات م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات العقيد  يف  قد ال���س���الم���ة  ال��يت  الطبيعية  حتدث يف املعامل.وامل��خ��اط��ر 

التوعوية  الفعاليات  ثالث ع���واد ال��ع��ن��زي، يف ح��ني قدم خالل حماضرة للرائد مهندس وت��ق��ي��ي��م خ��ط��ط اإلخ�����الء من يف ح���االت ال��ط��وارئ وإع���داد للتعريف بكيفية إخالء املباني وتواصلت  احل��راب��ي  أمح��د  املدني وب����ن����اء ب����رام����ج ال���س���الم���ة، ب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة، حم���اض���رات ت��ن��اول��ت إع����داد العقيد  الدفاع  ضباط  الربامج املشاركون يف تنفيذ الربنامج وأشرف  من  حزمة  تنفيذ  ملسؤوالت على  والتوعوية  مشرفة وم���ش���رف���ات ال���س���الم���ة ال��يت التدريبية   200 ع��دده��ن  التدريس جت���اوز  هيئات  أع��ض��اء  العملية م��ن  الكليات  أشرفت ومنسوبات  ح��ني  يف  ن���داء جب��و مديرة وال��ن��ظ��ري��ة،  ال��دك��ت��ورة 

الطي وحدة طب الكوارث مبركز  نايف  بن  الطبية األم��ر حممد  الكوادر  تدريب  ال���دك���ت���ورة جبو عددهن 60 متدربة.من منسوبات اجلامعات، وبلغ على  ورشة  وق���دم���ت  الربنامج  فعاليات  للتعامل ضمن  االس��ت��ع��داد  ع��ن  شرحت م��ع احل����وادث وال���ك���وارث يف عمل  العالي  التعليم  إدارة للطوارئ والتحضر ملواجهتها، خ���الهل���ا م��ف��ه��وم االس���ت���ع���داد معاهد  يف  العلمية  الدكتورة ال��ك��وارث، وإج���راءات تقييم واألس��ال��ي��ب  ورك��زت  احل��ادث، اجلوانب الطبية، والتعامل مع جب��و م��ن خ���الل ال��ورش��ة على املخاطر  موقع  يف  مثل وال سيما يف املواقع اليت تشهد اإلصابات  بشرية ك��ب��رة،  ح��ش��ودًا 

التخرج  حفالت  يف  واملناسبات الرياضية.اجلامعات 

الكيميائية وتناولت الورشة خماطر التلوث البيئيمخاطر التلوث  ب��امل��واد  لعدد وس��ب��ل ال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، كما واإلش��ع��اع��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��وي��ة البيئي  سيناريوهات  مثل استعرضت  االفرتاضية  املخاطر  السليم وإج�����راءات ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذه وت�����س�����رب امل���������واد اخل���ط���رة الفيضانات والسيول واحلرائق من  التصرف  ثم  من املخاطر  والتخفيف  مكافحتها  يف 
وت���رك���ز ج��ان��ب م���ن أع��م��ال آثارها.

من منسوبات الجامعات على أعمال الدفاع المدني2500الدفاع المدني يدربفي مبادرة وجدت استحسان قيادات الجامعات

5 طائرات و12 فرقة 
لإلطفاء واإلنقاذ 
تشارك في تنفيذ 

فرضية حريق ضمن 
فعاليات البرنامج

المشاركات يشدن 
باقتران الجوانب 

التوعوية بالتدريب 
العملي على مواجهة 

المخاطر

في مبادرة جديدة لتعزيز إجراءات ومتطلبات السالمة في 

المنشآت التعليمية، وتنمية الوعي الوقائي للتعامل مع كافة 

المخاطر المحتملة في الجامعات والمدارس، نفذت المديرية 

العامة للدفاع المدني برنامجًا توعويًا وتدريبيًا متكاماًل 

لمنسوبات الجامعات السعودية شارك فيه أكثر من 2500 

مناطق المملكة.متدربة من مسؤوالت السالمة وطالبات الجامعات في جميع 

ورشة عمل للكوادر الطبية لتقديم اإلسعافات األولية 
للمتضررات من الحوادث بالمنشآت الجامعية

تدريب 60 من الكوادر الطبية بالجامعات على تقديم 
الخدمات اإلسعافية في مواقع الحوادث

نـقطة ضوء

إعداد الرائد علي بن هاشم الزهراني
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البداية
موعد  دون  ب��ال��وص��ول  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة 
يف  الرياض  مبدينة  »ش��را«  مركز  إىل 
األج��واء  ع��ص��رًا،  الرابعة  الساعة  مت��ام 
السماء،  تسبح يف  والغيوم  ربيعية مجيلة 
منسوبي  من  املدني  الدفاع  رجال  بينما 
املراكز جيلسون يف صالة كبرية بدأت 
التساؤالت تطل من أعينهم يف استقبالنا 
أننا  علموا  عندما  »فرحة«  إىل  وحتولت 
عندما  وك��ذل��ك   »998« جملتهم  م��ن 
ألي  تلقيهم  ح��ال  يف  مرافقتهم  نعتزم 

بالغ.
دار احلديث  االنتظار احلذر  خالل فرتة 
املدني  ال��دف��اع  رج���ال  عمل  طبيعة  ع��ن 
يف امل���ي���دان ب��ع��ض��ه��م ع��ر ع��ن أم��ل��ه أن 
عليه  والذي حيصل  الضرر  بدل  يشملهم 
زمالؤهم يف القطاعات األمنية األخرى، 
نظام  م��ع  معاناتهم  ع��ن  حت��دث  بعضهم 
ساهر الذي يؤخرهم عن الوصول ملواقع 
السيارات  قائدي  خوف  بسبب  احل��ادث 
لسيارات  الطريق  وإفساح  التحرك  من 
املخالفة،  م��ن  وآل��ي��ات��ه  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
لفتح  ت��ق��ن��ي��ة  ب���إجي���اد  ط��ال��ب��وا  آخ�����رون 
إش����ارات امل���رور ات��وم��ات��ي��ك��ي��ًا يف ح��ال 
وجود سيارات للدفاع املدني أو اإلسعاف 
عربي  جملس  بها  يوجد  أخرى  صالة  يف 
املركز  أف���راد  بعض  ك��ان  وتليفزيون 
ت���ب���ادل احل��دي��ث  ال���وق���ت يف  ي��ق��ض��ون 
يف  التلفزيونية  ال��رام��ج  بعض  ومتابعة 
ركن آخر شاهدنا معرضًا بسيطًا لعدد 
يستخدمها  ال��ي  وامل��ع��دات  األجهزة  من 
اللوحات  وب��ع��ض  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج���ال 
يستقبل  حيث  وال��ت��وع��وي��ة،  اإلرش��ادي��ة 
ذهبنا  بعدها  امل��دارس،  طالب  املعرض 

تلقي  فيها  يتم  الي  »اإلشارة«  غرفة  إىل 
للتعامل مع احلادث. البالغات واألوامر 

للنوم  مهاجع  أربعة  أيضًا  املركز  ويف 
ي��س��ت��خ��دم��ه��ا م��ن��س��وب��و امل���رك���ز ال��ذي��ن 

واملناوبات. املسائية  الفرتات  يعملون يف 
وح��دة  م��ن  فتتكون  امل��رك��ز  ق���وة  أم���ا 
اإلط��ف��اء وت��ض��م أرب��ع��ة أف����راد، ووح��دة 
يف  ومتخصصًا  مسعفًا  وت��ض��م  اإلن��ق��اذ 
أج���ه���زة ال��ت��ن��ف��س، وآخ����ر ل��ل��ت��دخ��ل يف 
ح����وادث ال����زالزل وان��ه��ي��ارات امل��ب��ان��ي، 

السائقني. وعددًا من 
اجلغرافية  املساحة  وجودنا  خالل  علمنا 
ع��دد  وم��ت��وس��ط  امل��رك��ز  يغطيها  ال���ي 
احل����وادث ال��ي ي��ب��اش��ره��ا ي��وم��ي��ًا وال��ي 
تصل  بنسبة  مقدمتها  يف  احلرائق  تأتي 
تليها  ال��ب��الغ��ات  إمج��ال��ي  م��ن   %70 إىل 

السيارات. احتجاز  حوادث 

سرعة في االستجابة
صوت  عال  دقائق  مخس  إال  السابعة  يف 
ج���رس اإلن����ذار يف امل��رك��ز م��ع��ل��ن��ًا عن 
ال��رق  ب��س��رع��ة  ب��الغ ع��ن ح���ادث،  تلقي 
سيارتهم  يف  املدني  الدفاع  رج��ال  كان 

البالغ. ملوقع  الطريق  يقطعون 
أول  يف  املدني  ال��دف��اع  س��ي��ارات  توقفت 
»ساهر«  نظام  بها  يوجد  وال��ي  إش���ارة 
ف��ت��ح��ت اإلش�����ارة وت��دف��ق��ت  مب��ج��رد أن 
حركة السيارات وصلت سرعة سيارات 
 150 م���ن  أك��ث��ر  إىل  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
وصلت  حتى  ت��وق��ف  دون  ك��م/س��اع��ة، 
قدمية  منطقة  يف  احل����ادث  م��وق��ع  إىل 
بالكاد بدخول  شوارعها ضيفة، تسمح 

السيارات.
خ���الل 5 دق��ائ��ق ك���ان رج����ال ال��دف��اع 

          ترافق الوحدات 

الميدانية إلى موقع الحادث

حالة من الترقب واالستعداد لتلبية نداء الواجب، مشاعر فخر وسعادة بالمهام اإلنسانية التي 

يؤدونها في حماية األرواح والممتلكات، جاهزية وإقدام للحفاظ على مكتسبات الوطن 

وسالمة أبنائه، كل هذه المشاعر واالنطباعات يمكن رصدها بسهولة في أي مركز من 

مراكز الدفاع المدني ووحداته الميدانية، لكن ما ال يمكن رصده هو الصعوبات والمخاطر التي 

يواجهها رجال الدفاع المدني في التعامل مع البالغات، وهو ما حاولنا التعرف عليه من خالل هذا 

التحقيق الميداني ومرافقة رجاله أثناء تعاملهم مع أحد الحوادث.

من الميدان

زمن الوصول ألماكن الحوادث داخل نطاق عمل 

المركز ال يتجاوز  10 دقائق في أوقات الزحام

االزدحام المروري أبرز الصعوبات التي تواجه 

فرق اإلطفاء في طريق الوصول للحادث

رجال الدفاع المدني يسابقون الزمن إلطفاء حريق

1

2

3

4

إعداد: بندر بن ذياب المطيري
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الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  رع��ى 

املدني الفريق سعد بن عبداهلل 

ال���ت���وجي���ري احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 

على  السابعة  املناطق  لبطولة 

للدفاع  العامة  املديرية  ك��أس 

أق��ي��م��ت مبنطقة  ال���ي  امل��دن��ي 

امللك  مبدينة  املكرمة  مكة 

عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، 

وأل��ق��ى ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري يف 

فيها  بداية احلفل كلمة أكد 

ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ري��اض��ة ل��رج��ال 

اللياقة  المتالك  املدني  الدفاع 

ت��ؤه��ل��ه��م ألداء  ال���ي  ال��ب��دن��ي��ة 
مهامهم.

املنافسات  أهمية  إىل  وأش���ار 

الرياضية الشريفة بني مديريات 

كإحدى  املدني  الدفاع  وإدارة 

ال���وص���ول إىل م��ع��دالت  آل��ي��ات 

العامة  والصحة  البدنية  اللياقة 

وال��ت��ح��ل��ي ب��ال��روح ال��ري��اض��ي��ة، 

مؤكداً حرص وزارة الداخلية، 

ت��وج��ي��ه��ات صاحب  ب��ن��اًء ع��ل��ى 

بن  نايف  األمري  امللكي  السمو 

األم��ني  العهد  ول��ي  عبدالعزيز 

من  ال��ري��اض��ة  ت��ك��ون  أن  على 

األن��ش��ط��ة األس��اس��ي��ة يف مجيع 

على  م��دل��اًل  األمنية،  األج��ه��زة 

الرياضي  االحت��اد  بتنظيم  ذلك 

لقوى األمن منافسة على كأس 

مسو ولي العهد.

عن  التوجيري  الفريق  وأع��رب 

س��ع��ادت��ه مب��ش��ارك��ة ض��ب��اط 

وأفراد الدفاع املدني من مجيع 

امل��ن��اط��ق يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة، 

حرصهم  يعكس  ال��ذي  األم��ر 

مع  واملشاركة  التواصل  على 

زم��الئ��ه��م رغ���م م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
ومشاغلهم.

وع����ر ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري يف 

خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ع���ن ش��ك��ره 

ل���ص���اح���ب ال���س���م���و امل��ل��ك��ي 

الشباب  لرعاية  العام  الرئيس 

ع��ل��ى اس��ت��ض��اف��ة م��دي��ن��ة امللك 

مبكة  ال��ري��اض��ي��ة  عبدالعزيز 

البطولة،  ملنافسات  املكرمة 

وتهيئة األجواء املناسبة لتحقيق 
أهدافها.

خالل  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وت��اب��ع 

مل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف 
احل���ف���ل ا

م��ن��اف��س��ات ك���رة ال��ق��دم وال��ي 

أقيمت بني منتخب الدفاع املدني 

ومنتخب  ال��ق��ص��ي��م،  مب��ن��ط��ق��ة 

الدفاع املدني باملنطقة الشرقية، 

القصيم  منتخب  ب��ف��وز  وانتهت 

انتهاء  بعد  الرتجيح  ب��رك��الت 

 املباراة بالتعادل اإلجيابي.
شوطي

وق���دم ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري بني 

املدني  ال��دف��اع  درع  ال��ش��وط��ني 

الشباب  رع��اي��ة  مكتب  مل��دي��ر 

مب��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل���ك���رم���ة، 

والذي تسلمه مدير مدينة امللك 

األستاذ  الرياضية  عبدالعزيز 

علي القرشي.

التوجيري  الفريق  كرم  كما 

األستاذ  باملدينة  الصيانة  مدير 

ع������ادل ال���ص���ب���ح���ي، ومم��ث��ل��ي 

اجل���ه���ات ال���داع���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة 

واملشاركة يف تنظيمها.

شكر وتقدير

املنظمة  اللجنة  م��دي��ر  وأل��ق��ى 

احلبيش  خالد  املقدم  للبطولة 

خالل احلفل كلمة أعرب فيها 

لرعاية  وت��ق��دي��ره  ع��ن ش��ك��ره 

ختام  حلفل  التوجيري  الفريق 

السابعة  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

على  وح��رص��ه  امل��دن��ي،  للدفاع 

ت���ش���ري���ف احل���ف���ل وت��ك��ري��م 

الفائزين، يف إطار دعمه لكل 

لالرتقاء  والفعاليات  األنشطة 

والبدنية  التدريبية  ب��ال��ق��درات 

مجيع  يف  املدني  الدفاع  لرجال 

مناطق اململكة.

وأوض�����ح امل���ق���دم احل��ب��ي��ش أن 

فيها  ش��ارك  السابعة  البطولة 

منتخباً   13 ميثلون  العباً   560

يف  املدني  الدفاع  مديريات  من 

منافسات كرة القدم والسباحة 

واستمرت  الضاحية،  واخ��رتاق 

املنافسات ملدة 25 يوماً.

بالروح  احلبيش  املقدم  وأش��اد 

الشريف  والتنافس  الرياضية 

اجلماعية  األل���ع���اب  مج��ي��ع  يف 

أش��اد جبهود  وال��ف��ردي��ة، كما 

الشباب  لرعاية  العامة  الرئاسة 

وكافة اجلهات الي شاركت 

يف إجناح البطولة.

ويف ختام احلفل سلم مدير عام 

الدفاع املدني علم البطولة ملدير 

منطقة عسري  املدني يف  الدفاع 

اللواء عبدالواحد الثبيي حيث 

منافسات  املنطقة  ستستضيف 

البطولة الثامنة.

كؤوس تفوق

ك��م��ا س��ل��م م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 

ال������ت������وجي������ري ال������ك������ؤوس 

واملنتخبات  للفرق  وامليداليات 

ال����ف����ائ����زة، ح���ي���ث ح��ص��ل��ت 

املركز  على  الشرقية  املنطقة 

اخ���رتاق  م��س��اب��ق��ات  يف  األول 

فاز  والذي  »فردي«،  الضاحية 

اجلعيد،  ع���ادل  امل��ت��س��اب��ق  ب��ه 

وح��ص��ل��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 

األول يف  امل��رك��ز  على  أي��ض��ًا 

الضاحية  اخ���رتاق  منافسات 

منطقة جنران  تليها  »مجاعي« 

منطقة  ثم  الثاني  املركز  يف 

م��ك��ة امل��ك��رم��ة يف امل��رك��ز 
الثالث.

ويف منافسات السباحة واإلنقاذ 

الدفاع  مديرية  حصلت  املائي 

على  الشرقية  باملنطقة  املدني 

ف��ازت  بينما  األول،  امل��رك��ز 

مبكة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مديرية 

امل��ك��رم��ة ب��امل��رك��ز ال��ث��ان��ي، 

وجاء املركز الثالث من نصيب 

مديرية الدفاع املدني بتبوك.

ياسني  أمح��د  املتسابق  وف���از 

امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي  م��ن 

األول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ش��رق��ي��ة 

ال��س��ب��اح��ة على  م��ن��اف��س��ات  يف 

املستوى الفردي.

أم���ا م��ن��اف��س��ات ك���رة ال��ق��دم 

املدني  الدفاع  منتخب  فحصل 

األول،  املركز  على  بالقصيم 

يف  الشرقية  املنطقة  وج���اءت 

املركز الثاني.

وحصل الالعب صاحل الشمري 

من منطقة القصيم على جائزة 

طارت  بينما  البطولة،  ه��داف 

للمنطقة  الع��ب  أفضل  جائزة 

الالعب  ط��ري��ق  ع��ن  الشرقية 

ف��ي��ح��ان امل����ط����ريي، وح��ص��ل 

مبنتخب  املدني  الدفاع  حارس 

على  الشمري  مح��ود  القصيم 

جائزة أفضل حارس. 

ال��ل��واء  ق��دم  احل��ف��ل  نهاية  ويف 

اإلدارة  مدير  ال��رك��ة  ص��احل 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب ن��ي��اب��ة عن 

مساعد املديرية العامة لشؤون 

ال��ل��واء  وال��ت��دري��ب  التخطيط 

القرني هدية تذكارية  حممد 

ملعالي الفريق التوجيري.

في الحفل الختامي للبطولة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة

الفريق التويجري يكرم الفائزين ببطولة

الدفاع المدني الرياضية السابعة

منتخب دفاع مدني القصيم يفوز بالكأس في منافسات كرة القدم

صحة ورياضة
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الشريفني  وجه خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود مبكافأة مواطن ومقيم 
مببلغ مليون ريال لكل منهما 
وذلك تقديرًا منه - حفظه اهلل 
بطولي  عمل  من  به  قاما  ملا   -
إلنقاذ طفل من حريق شب يف 

منزل أسرته مبحافظة جدة. 
السامي  التقدير  ه��ذا  وي��أت��ي 
يوليه  م��ا  إط����ار  ال��ك��ري��م يف 
 - الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
أيده اهلل - من اهتمام ورعاية 

اإلنسان  ص��احل  فيه  ما  لكل 
وحياته. 

السمو  ص��اح��ب  استقبل  وق��د 
امل��ل��ك��ي األم�����ري حم��م��د بن 
مساعد  عبدالعزيز  ب��ن  نايف 
األمنية  للشؤون  الداخلية  وزير 
مبكتب مسوه بوزارة الداخلية 
م���ؤخ���رًا ك����اًل م���ن امل���واط���ن 
حم��م��د إمس��اع��ي��ل ع��م��ر مش��اع 
واملقيم مصطفى أمحد حممد 
)تشادي اجلنسية( اللذين أنقذا 
طفاًل يبلغ من العمر )11( سنة 

أث���ن���اء ت��ع��رض م��ن��زل أس��رت��ه 
مبحافظة جدة حلريق نتج عنه 
انفجار أنبوبة غاز، وسلم هلما 
مسوه مكافأة خادم احلرمني 
شكره  ع��ن  م��ع��ربًا  الشريفني 
قاما  ما  ومثمنًا  هلما  وتقديره 
من  أنقذا  بطولي  عمل  من  به 

خالله حياة الطفل. 
كما نقل هلما حتيات وتقدير 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف 
نائب رئيس جملس  العهد  ولي 

ملا قاما  الداخلية  ال��وزراء وزير 
حياة  أنقذ  مميز  جهد  م��ن  ب��ه 
لدور  مثااًل  وتقدميهما  الطفل 
احملافظة  يف  واملقيم  امل��واط��ن 
على األمن والسالمة يف جمتمع 
يعيش حياة التعاون والتكاتف 

والتكافل. 
مدير  معالي  رف��ع  جانبه  م��ن 
عام الدفاع املدني الفريق سعد 
أمسى  التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ع��ب��ارات ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان 
ملقام خادم احلرمني الشريفني 

أواًل بأول
األمري حممد بن نايف سلمهما مكافأة خادم احلرمني 

خادم الحرمين يوجه 
بصرف مليوني ريال 

مكافأة لمواطن 
ومقيم إلنقاذهما طفاًل 

من حريق بجدة

الفريق التويجري: التكريم يجسد فرحة القائد األب بسالمة الطفل الذي تم إنقاذه من 
دون أدنى تمييز بين مواطن ومقيم 
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ب����ن����اًء ع���ل���ى ت��وج��ي��ه��ات 
امللكي  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
األمري نايف بن عبدالعزيز 
رئيس  نائب  العهد،  ول��ي 
جم��ل��س ال�������وزراء، وزي���ر 
ال���داخ���ل���ي���ة مب���ن���ح ن���وط 
اإلن����ق����اذ ون������وط األم����ن 
قدرها  مالية  وم��ك��اف��أة 
للشابني  ري���ال  أل��ف   200
ال���ذي���ن جن��ح��ا يف إن��ق��اذ 
الطفل الذي تعرض منزل 
عائلته حلريق مؤخرًا حبي 

النزهة مبحافظة جدة.
الدفاع  عام  مدير  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق  معالي  استقبل 
نوط  بتسليمهما  وق��ام  املكرمني،  الشابني  مبكتبه  م��ؤخ��رًا  املدني 
اإلنقاذ ونوط األمن واملكافأة املالية وفق ما نص عليه التوجيه الكريم.

العهد  ولي  امللكي  السمو  صاحب  توجيه  إن  التوجيري  الفريق  وق��ال 
األمني مبنح املواطن حممد بن إمساعيل مشاع، واملقيم مصطفى أمحد 
حممد تشادي اجلنسية لنوط اإلنقاذ واألمن واملكافأة املالية يؤكد ما 
يوليه والة األمر – حيفظهم اهلل – من عناية واهتمام بسالمة وأمن كل 
اليت حتقق  أرضه، وتكريم كل اجلهود  واملقيمني على  الوطن  أبناء 
هذا اهلدف اإلنساني النبيل، كما ميثل تطبيقًا عمليًا ملقولة مسو ولي 
العهد األمني وتأكيده املستمر على أن املواطن هو رجال األمن األول، 
وأن تعاون املواطنني مع األجهزة األمنية هو الطريق األمثل لتحقيق األمن 

مبفهومه الشامل. 
على   – لوالة األمر  املواطن مشاع عن عظيم شكره  من جانبه أعرب 
هذا التكريم الذي ُشرف به، مؤكدًا أن ذلك ليس بأمر مستغرب من 

القيادة الرشيدة اليت ال تدخر جهدًا من أجل خري وسعادة أبناء الوطن.
وأضاف يشرفين يف هذه املناسبة أن أرفع أمسى آيات الشكر لصاحب 
بتوجيهاته  أكرمنا  الذي  عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو 

مبنحنا هذا النوط الرفيع وكذلك املكافأة املالية.
أما الشاب املقيم مصطفى أمحد حممد فأعرب عن سعادته الغامرة 
املالية واستقبال معالي الفريق التوجيري  بنيل نوط األمن واملكافأة 
له، مؤكدًا أنه ال يستطيع وصف مشاعر الفرحة اليت رافقت هذا 

التكريم الذي مل يكن يتوقعه.
وأضاف لعل أكثر ما أسعدني خالل استقبال الفريق التوجيري لي هو 
أن أحدًا مل يشعرني بأنين أجنيب ومقيم يف هذه البالد املباركة، ولعل 
هذا اإلحساس الذي يشعر به كل من يعيش على هذه األرض الطيبة، 
هو ما جعلين أسعى بكل جهد إلنقاذ الطفل »تركي« فنحن مجيعًا 

إخوة، واإلسالم احلنيف حيثنا على إغاثة امللهوف ومساعدة احملتاج.

..وسمو ولي العهد يوجه 
بمنحهما نوطا اإلنقاذ واألمن 

ومكافأة 200 ألف ريال

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
أم��ره  ل��ص��دور  اهلل  حيفظه   -
ال��س��ام��ي ب��ت��ك��ري��م امل��واط��ن 
حم��م��د ب���ن إمس���اع���ي���ل مش��اع 
مصطفى  ال��ت��ش��ادي  وامل��ق��ي��م 
إنقاذ  يف  جنحا  اللذين  أمح��د 
ط��ف��ل ت��ع��رض م��ن��زل��ه حل��ري��ق 
حبي النزهة مبدينة جدة ومنح 
قدرها  مكافأة  منهما  ك��ل 
مليون ريال تقديرًا لشجاعتهما 

وإقدامهما. 
بهذه  التوجيري  الفريق  وق��ال 
التكريم  ه���ذا  إن  امل��ن��اس��ب��ة 
ال���رف���ي���ع وال���س���خ���ي جي��س��د 

النبيلة  اإلنسانية  القيم  ك��ل 
الرشيدة  ال��ق��ي��ادة  دأب���ت  ال��يت 
ع��ل��ى إع��الئ��ه��ا واالن��ت��ص��ار هلا 
خري  إىل  سعيًا  بها  واالح��ت��ف��اء 
اإلنسان وأمنه وسالمته، وهي 
أروع  ال���يت جت��س��د يف  ال��ق��ي��م 
ص��وره��ا بكثري م��ن م��ب��ادرات 
وق������رارات وس��ي��اس��ات خ���ادم 
ولي  الشريفني ومسو  احلرمني 
عهده األمني -حيفظهما اهلل- 
أمجع  العامل  وتقدير  باحرتام 
وأض�����اف ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري 
بتكريم  ال��س��ام��ي  األم���ر  أن 
املواطن مشاع واملقيم مصطفى 
ومنحهما هذه املكافأة املالية 
السخية حيمل دالالت واضحة 
على  يعيش  م��ن  ك��ل  أن  على 

امل��ب��ارك��ة  ال��ب��الد  ه���ذه  أرض 
حمل  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن 
اليت  الرشيدة  القيادة  اهتمام 
ال تتوانى عن تكريم أصحاب 
املثمر  املخلص واجلهد  العطاء 
ال���وط���ن، م��ن دون  يف خ��دم��ة 
أدنى متييز بني مواطن ومقيم، 
ك��م��ا أن���ه دالل����ة ع��ل��ى فرحة 
احلرمني  خ���ادم  ال��ق��ائ��د  األب 
الذي  الطفل  بنجاة  الشريفني 
احرتق منزل عائلته وسالمته، 
ال���ش���اب���ان  مت���ك���ن  أن  ب���ع���د 

املكرمان من إنقاذه. 
وختم الفريق التوجيري بالقول 

إن���ين ك��م��واط��ن ورج���ل دف��اع 
القدير  العلي  اهلل  أدعو  مدني 
أن جيزي سيدي خادم احلرمني 
ما  لقاء  اجلزاء  الشريفني خري 
وسعادة  الوطن  لرفعة  يقدمه 
أبنائه واملقيمني على ثرى هذه 
البالد املباركة، ضاربًا بذلك 
أروع املثل يف حمبته لكل أبناء 
واملقيمني  ال��س��ع��ودي  الشعب 
الكرمية  ورعايته  باململكة 
نسأل  اجملتمع،  أطياف  لكل 
وال��دي  ب��دع��اء  ينفعه  أن  اهلل 
إنقاذه  مت  الذي  اليمين  الطفل 
وبدعاء كل أبناء شعبه الذين 
ونعموا  وال��رخ��اء  اخل��ري  عمهم 
عهده  يف  واالطمئنان  ب��األم��ن 

الزاهر.
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أواًل بأول

ترأس معالي مدير عام الدفاع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
الثالث  االج��ت��م��اع  ال��ت��وجي��ري 
والعشرون ملدراء الدفاع املدني 
اخلليج  لدول  التعاون  مبجلس 
العربية الذي عقد خالل الفرتة 
م���ن 6/29-1433/7/3ه�������������� 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة .
املناسبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت��ص��ري��ح  ويف 
أكد على حرص حكومة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
العمل املشرتك  تعزيز  اهلل- على 
مع دول جملس التعاون مشريًا إىل 
توجيهات صاحب السمو امللكي 
آل  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  األم��ري 
رئيس  ن��ائ��ب  العهد  ول��ي  س��ع��ود 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جملس 
ومسو نائب وزير الداخلية ومسو 
للشئون  الداخلية  وزي��ر  مساعد 
برامج  تفعيل  ب��ض��رورة  األم��ن��ي��ة 
التعاون وتبادل اخلربات لالرتقاء 
الفنية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ب��ق��درات 

والبشرية .

هذا  أن  التوجيري  الفريق  وقال 
بالغة  أه��م��ي��ة  االج��ت��م��اع حي��م��ل 
األول  أم���ري���ن  إىل  ذل���ك  وم����رد 
ت��وح��ي��د  أه��م��ي��ة اإلس�������راع يف 
األنظمة وآليات وإجراءات عملنا 
فيه شوطا  قطعنا  قد  أم��ر  وه��و 

جهد  اىل  حيتاج  ولكن  كبريا 
أكرب لتسريع اإلجراءات وهو ما 
ملسناه من زمالئنا مديري الدفاع 
امل��دن��ي ب����دول اجمل��ل��س واألم���ر 
ال��ث��ان��ي ه��و م��ا ت��ش��ه��ده كافة 
تنموية  نهضة  م��ن  اجمللس  دول 
جلهود  منا  حتتاج  مسبوقة  غري 
هذه  على  للمحافظة  مضاعفة 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  املكتسبات 
األعضاء  ال���دول   ل��دى  املتوفرة 

من أجل توحيد شروط السالمة 
واإلشراف الوقائي .

وقال إن جدول أعمال االجتماع 
ن��اق��ش ال��ع��دي��د م���ن امل��واض��ي��ع 
استعراض  أب��رزه��ا  م��ن  اهل��ام��ة 
بعض جت���ارب ال���دول األع��ض��اء 

مل��واج��ه��ة أب����رز األح�����داث ال��يت 
والعام  العام  ه��ذا  خ��الل  حدثت 
امل���اض���ي وإس���ت���ع���راض جت��رب��ة 
السيول  م��واج��ه��ة  يف  اململكة 
ح��وادث  مع  والتعامل  واألم��ط��ار 
اإلرتوازية  اآلبار  وبالذات  اآلبار 
للتعامل  التدريب  برامج  وتفعيل 
مع حوادث املباني العالية واملواد 

اخلطرة.
وأش�����اد م��ع��ال��ي��ه ب����روح األخ���وة 

وامل��س��ؤول��ي��ة ال��يت ت��س��ود مثل 
ه���ذه االج��ت��م��اع��ات وال����دور 
االمنية  اللجنة  به  قامت  الذي 
بأمانة جملس التعاون يف تهيئة 
األجواء إلجناح هذا االجتماع 
وما تقوم به من دور يف متابعة 
وت��ق��ري��ب  ال��ت��وص��ي��ات  تنفيذ 

وجهات النظر.
وف��د  أن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
اإلج���ت���م���اع ضم  امل��م��ل��ك��ة يف 
مساعد مدير عام الدفاع املدني 
ل��ل��ش��ؤون ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ل��واء 
ومدير  الغامني  مقبل  بن  قابل 
اللواء  للسالمة  العامة  اإلدارة 
ال��زه��ران��ي  ب��ن ع��ب��داهلل  حسن 
لألمن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وم��دي��ر 
بن  عبداهلل  العميد   واحلماية 
إدارة  وم��دي��ر  االمح���ري  حامد 
العقيد   ل��ل��ت��دري��ب  التخطيط 
ع��ائ��ض ب��ن مج��ع��ان ال��غ��ام��دي 
للعالقات  العامة  اإلدارة  ومدير 
واإلعالم العقيد صاحل بن علي 
التعاون  إدارة  وم��دي��ر  ال��ع��اي��د 
الدولي العقيد دكتور سعد بن 

سعيد القحطاني.

الفريق التويجري يترأس اجتماع مدراء
الدفاع المدني بدول مجلس التعاون

األمري أمحد بن عبد العزيز:

لو أردنا أن نعد مكارم المليك 
وجهوده البناءة لعجزنا عن ذلك  

بن  أمح��د  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  ق��ال 
له  كلمة  يف  الداخلية  وزي��ر  نائب  عبدالعزيز 
مبناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم احلرمني 
حيفظه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
خ��ادم  ب��ه  م��اوف��ق  على  اهلل ك��ث��ريا  اهلل: حنمد 
احلرمني الشريفني من أعمال جليلة خلدمة دينه 
السنوات  خ��الل  وذل��ك  عامة  واملسلمني  ووطنه 
السبع بعد توليه احلكم كمليك للبالد وقلوب 
له  داع��ني  البالد،  هذه  مواطين  وخاصة  العباد 
املصلحة  جم��االت  ك��ل  يف  وال��س��داد  بالتوفيق 

العامة اليت وضعها نصب عينيه يف مشاريع وأمور 
تعود بالنفع والفائدة على وطنه ومواطنيه وأمته 
أن  وج��ل  عز  امل��وىل  سائلني  اإلسالمية.  العربية 
حيفظه ويرعاه قائدا وزعيما هلذه البالد وأبنائها 
والعطاء  البناء  يف  اجلبارة  خطواته  يبارك  وأن 
هلذه األمة من كل ناحية وجهة بها منافع للناس.

يف  البناءة  وجهوده  مكارمه  نعد  أن  أردن��ا  ول��و 
تلك السنوات لعجزنا عن ذلك حيث حيتاج سفر 
أن  ونعلم  الكثري  لقد حققت  أقول  إمنا  كامل 
شر  ك��ل  م��ن  حيميك  واهلل  أكثر  الطريق  يف 

يستجيب  وأن  الطيبة  والصحة  العافية  ويعطيك 
لدعاء املسلمني بإذنه تعاىل، ودام امللك عبداهلل 
قائدا وراعيا للوطن ورافعا راية اهلدى والفالح، 

وباهلل التوفيق.
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وفد من قيادات كلية اإلطفاء البريطانية يشيد 
بقدرات الدفاع المدني السعودي

استقبل معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
باملديرية  التوجيري مبكتبه  عبداهلل  بن  سعد 
كلية  من  وف��دًا  مؤخرًا  املدني  للدفاع  العامة 
مدير  ب��رئ��اس��ة  الربيطانية  اإلط��ف��اء  خ��دم��ات 
عدد  تنفيذ  إج��راءات  ومناقشة  لبحث  الكلية 
املدني  ال��دف��اع  ل��رج��ال  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن 
مع  التعامل  تشمل  وال��يت  الربيطانية  بالكلية 
 200 لتدريب  وبرنامج  العالية،  املباني  حوادث 
لوحدات  كرؤساء  املدني  الدفاع  ضباط  من 
اإلطفاء اليت سوف يتم استحداثها يف مراكز 
من  املدربني  تدريب  وبرنامج  املدني،  الدفاع 

ضباط الدفاع املدني.
وأعرب الفريق التوجيري يف مستهل اللقاء عن 
اإلطفاء  خدمات  كلية  قيادات  بوفد  ترحيبه 
روبنسون  كيم  السيد  ضم  وال��ذي  الربيطانية 
مدير  ل��وف  دي��ري��ك  وال��س��ي��د  الكلية،  م��دي��ر 

التعاون الدولي بالكلية.
وأث��ن��ى ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري خ��الل ال��ل��ق��اء على 
 45 ال�  املدني  الدفاع  لضباط  املتميز  املستوى 
الذين مت ابتعاثهم للدراسة بالكلية الربيطانية،

 200 إنشاء  عن  التوجيري  الفريق  وكشف 
مركز جديد للدفاع املدني يف مجيع مناطق 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تتطلع  اململكة 
كلية  إىل  الضباط  م��ن  قادتها  ابتعاث  إىل 

خ��دم��ات اإلط��ف��اء ال��ربي��ط��ان��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة 
السعودي  املدني  الدفاع  أن  مؤكدًا  املقبلة، 
يشهد طفرة هائلة يف البنية األساسية التدريبية 
م���ن خ���الل إن���ش���اء ع���دد ك��ب��ري م���ن معاهد 
ت��دري��ب  ال��ت��دري��ب، تشمل م��دي��ن��ة  وم��راك��ز 
بتكلفة  حاليًا  فيها  العمل  جي��ري  متكاملة 

تصل إىل مليار ريال.
باهليكل  السيد ديريك لوف  من جانبه أشاد 
املدني  ال��دف��اع  ج��ه��از  يف  واإلداري  التنظيمي 
السعودي، للتعامل مع حاالت الطوارئ وتكامل 
آلياته ومعداته مبا يساهم يف سرعة االستجابة 
واألس����رع يف مباشرة  األم��ث��ل  ال��ق��رار  واخت����اذ 
وحتقيق  لوقوعها  األوىل  اللحظات  يف  احلوادث 
أكرب قدر من الفاعلية يف التعامل معها بدرجة 

تفوق ما هو موجود يف اململكة املتحدة.
اليت  جولته  عقب  السيد كيم  أشاد  كما 
مشلت معهد تدريب الدفاع املدني بالرياض 
ومتابعته لبعض الدورات التدريبية، وزيارته 
لعدد من املباني مثل برج الفيصلية ومركز 
املتميز  ب��امل��س��ت��وى  امل��ال��ي  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

للمنشآت التدريبية بالدفاع املدني.
وأشار السيد لوف إىل أنه كان من املفيد 
التدريبية  امل��ن��ش��آت  م��ش��اه��دة  وال��ض��روري 
والتعرف  باململكة،  املدني  الدفاع  جلهاز 
التدريب  امل��راد  العمل  بيئة  على  ق��رب  عن 
اليت  االف��رتاض��ي��ة  املخاطر  ومعرفة  عليها 
باململكة  املدني  الدفاع  يتعامل معها رجال 

لتحديد االحتياجات التدريبية املناسبة.

لجنة السالمة بدول المجلس تستعرض تجربة الدول األعضاء
لنظام المواقف اآللية واشتراطات المباني القببية

عبد  بن  حسن  اللواء  ت��رأس 
اإلدارة  مدير  الزهراني  اهلل 
باملديرية  للسالمة  ال��ع��ام��ة 
العامة للدفاع املدني إجتماع 
جل��ن��ة ال��س��الم��ة واإلش����راف 
الوقائي على هامش االجتماع 
ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��ري��ن مل���دراء 
اجمللس  بدول  املدني  الدفاع 
شروط  توحيد  مناقشة  ومت 
ال��ت��ع��اون  دول  يف  ال��س��الم��ة 
يف  املوضوعات  من  والعديد 
جم��ال ال��س��الم��ة واإلش���راف 

الوقائي .

وأوض���ح ال��ل��واء ال��زه��ران��ي أنه 
مت اس��ت��ع��راض جت��رب��ة ال���دول 
ن��ظ��ام  األع����ض����اء يف جم�����ال 
امل����واق����ف اآلل���ي���ة ل��ل��س��ي��ارات 
األعضاء  ال��دول  تزويد  وسيتم 
باملواصفات الفنية هلا باإلضافة 
الذكية  األن��ظ��م��ة  مل��واص��ف��ات 

ملراقبة املباني.
وأب����ان ال���ل���واء ال��زه��ران��ي ب��أن 
اإلج��ت��م��اع ن��اق��ش اش���رتاط���ات 
املباني  يف  اهلندسية  اخلدمات 
ال��ق��ب��ب��ي��ة م���ض���ي���ف���ًا ب���أن���ه مت 
اس��ت��ك��م��ال س��ل��س��ل��ة األج����زاء 

الوقاية  ب��اش��رتاط��ات  اخل��اص��ة 
وال����س����الم����ة ال����ت����ى ت��ض��م��ن��ت 
اس��ت��ح��داث ج��زء خ��ام��س حتت 

مسمى »تراخيص الشركات 
واملؤسسات العاملة يف جمال 

الوقاية والسالمة«.
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تتضمن إنشاء مركز أحباث مشرتك ودبلوم عالي يف هندسة السالمة املهنية

توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة 
الملك سعود

وق���ع���ت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���دف���اع امل���دن���ي م���ؤخ���رًا 
جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
امل��ل��ك س��ع��ود،ل��إف��ادة من 
البحثية  اجل��ام��ع��ة  ق���درات 
رف���ع  يف  واالس����ت����ش����اري����ة 
ك��ف��اءة أج��ه��زة امل��دي��ري��ة 

العامة للدفاع املدني.
وح�����ددت امل���ذك���رة ال��يت 
ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  وقعها 
امل�����دن�����ي ال����ف����ري����ق س��ع��د 
ال��ت��وجي��ري  اهلل  ع��ب��د  ب���ن 

العثمان  اهلل  عبد  الدكتور  ومعالي 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة جم����االت ال��ت��ع��اون 
جامعة  ق��ي��ام  اجلانبني،ومنها  ب��ني 
امللك  معهد  خ��الل  من  سعود  امللك 
وال����دراس����ات  ل��ل��ب��ح��وث  اهلل  ع��ب��د 
ال��دراس��ات  بتقديم  االس��رتات��ي��ج��ي��ة 
املديرية  حتتاجها  اليت  االستشارية 
العامة للدفاع املدني لتطوير أعماهلا 
االحتياجات  حت��دي��د  يف  واإلس��ه��ام 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ل��ل��دف��اع 
ال���دورات  وتنفيذ  وإع���داد  امل��دن��ي- 
اجملاالت  يف  التخصصية  التدريبية 
ال���دف���اع  ب���أع���م���ال  ال���ع���الق���ة  ذات 
اجلامعة  قيام  إىل  املدني،باإلضافة 
عن  املدني  الدفاع  منسوبي  بتأهيل 
طريق إعداد وتنفيذ عدد من الربامج 
األكادميية تبدأ بالدبلوم العالي يف 

هندسة السالمة املهنية.

وتتضمن املذكرة عددًا من جماالت 
وكلية  املدني  الدفاع  بني  التعاون 
اهلندسة جبامعة امللك سعود،اهمها 
إن��ش��اء م��رك��ز أحب���اث م��ش��رتك يف 
جمال الفحص والقياس والتوأمة بني 
كلية اهلندسة ومعهد الدفاع املدني 
للمديرية  التابعة  التدريب  ومراكز 
م��ذك��رة  تضمنت  ،ك��م��ا  ال��ع��ام��ة 
استحداث  على  العمل   - التفاهم 
بأعمال  صلة  ذات  حبثية  كراسي 

الدفاع املدني .
ونصت مذكرة التفاهم واليت متتد 
ت��اري��خ توقيعها  مل��دة 3 س��ن��وات م��ن 
لتنفيذ  اآلل��ي��ات  م��ن  جمموعة  على 
عمل  فريق  إنشاء  بنودها،تتضمن 
املختصني  من  ع��ددًا  يضم  مشرتك 
واملالية  والفنية  اإلداري���ة  األم��ور  يف 
يتوىل إعداد خطة تفصيلية يف كل 

اجملاالت اليت مت االتفاق بشأنها.
وأعرب معالي الفريق التوجيري- عن 
التفاهم مع  سعادته بتوقيع مذكرة 
جامعة امللك سعود، وما تضمنه من 
جماالت للتعاون املشرتك لإفادة من 
باجلامعة  والبحثية  العلمية  القدرات 
يف دعم مسرية تطوير قدرات الدفاع 
ووف��ق  أس���س علمية  ع��ل��ى  امل��دن��ي- 
آليات عملية قابلة للتنفيذ على أرض 

الواقع.
وأض������اف ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري أن 
املذكرة متثل إحدى الثمار الطبيبة 
جلهود املديرية العامة لبناء شراكة 
األكادميية  املؤسسات  م��ع  فاعلة 
وال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،وك��اف��ة 
مؤسسات اجملتمع، من أجل احلفاظ 
وتعزيز  ال��وط��ن  مكتسبات  ع��ل��ى 
ق���درة ج��ه��از ال���دف���اع امل��دن��ي ألداء 

والوطنية  اإلنسانية  مهامه 
األرواح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
وامل��م��ت��ل��ك��ات، م��ؤك��دًا 
العلمي  على أهمية البحث 
وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات 
لتحقيق  البحثية  واملراكز 

هذا اهلدف.
وعرب الفريق التوجيري عن 
ملعالي  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره 
سعود  امللك  جامعة  مدير 
الدكتور عبد اهلل العثمان 
بتوفري  واهتمامه  حلرصه 
مبشيئة  تضمن  اليت  املقومات  كل 
اهلل تعاىل تنفيذ ما ورد يف مذكرة 

التفاهم على أكمل وجه.
من جهته، قدم معالي مدير جامعة 
امللك سعود شكره للمديرية العامة 
امل��دن��ي الخ��ت��ي��اره��ا جامعة  ل��ل��دف��اع 
املذكرة.  ه��ذه  لتوقيع  سعود  امللك 
يقدمها  ال��يت  بالتضحيات  وأش���اد 
أفراد الدفاع املدني يف سبيل محاية 
أن اجل��ام��ع��ة  امل���واط���ن���ني، وأك����د 
خلدمة  إمكاناتها  كافة  ُتسّخر 
ومنوهًا  الداخلية،  وزارة  قطاعات 
ك��وادر  م��ن  اجلامعة  متتلكه  مب��ا 

علمية وبنية
علمية  وك��راس��ي  وب��رام��ج  حتتية 
تساهم بفعالية يف دعم كافة أعمال 
خدمات  م��ن  املستفيدة  املؤسسات 

اجلامعة.

أواًل بأول
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الفريق التوجيري يرعى امللتقى العلمي لسالمة ذوي االحتياجات اخلاصة

5 أوراق عمل لتعزيز متطلبات السالمة لذوي االحتياجات 
الخاصة في المنشآت التلعيمية والصحية واالجتماعية

الفريق  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  رع��ى 
فعاليات  م��ؤخ��رًا  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد 
االحتياجات  ذوي  لسالمة  األول  العلمي  امللتقى 
الذي  املصاحب  التوعوي  والربنامج  اخلاصة، 
نظمته املديرية العامة للدفاع املدني مبشاركة 
العالقة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
قوى  ضباط  بنادي  وتأهيلهم  املعوقني  برعاية 

األمن الداخلي مبدينة الرياض.
أعمال  افتتاح  خالل  التوجيري  الفريق  وأعرب 
امللتقى عن حرص املديرية العامة للدفاع املدني 
فئات  ك��اف��ة  ب��ني  ال��س��الم��ة  ثقافة  نشر  على 
اجملتمع، وال سيما هذه الفئة العزيزة على قلوبنا 

مجيعًا.
وأضاف الفريق التوجيري اننا نتطلع من خالل 
ووسائل  آليات  إجي��اد  إىل  الفعاليات  هذه  مثل 
كافة  يف  ال��س��الم��ة  متطلبات  لتعزيز  فاعلة 
االحتياجات  ذوي  ب��رع��اي��ة  اخل��اص��ة  امل��ن��ش��آت 
الفئة  ه��ذه  وق����درات  وع��ي  وتنمية  اخل��اص��ة، 
يف  السليم  والتصرف  املخاطر  لتجنب  الغالية 
س��واء يف منشآت   – ق��در اهلل  ح��ال حدوثها ال 

رعايتهم أو منازهلم.
لكافة  شكره  ع��ن  التوجيري  الفريق  وع��رب 
اجلهات املعنية برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
اليت حرصت على املشاركة يف أعمال امللتقى 
وجت��ارب  علمية  ب��أط��روح��ات  فعالياته  وإث���راء 
سوف يكون هلا أكرب األثر مبشيئة اهلل تعاىل 
االحتياجات  ل���ذوي  ال��س��الم��ة  سبل  ت��وف��ري  يف 
اخل��اص��ة م��ن خ��الل م��ا يتم ال��ت��وص��ل إل��ي��ه من 

توصيات ومقرتحات .
الذكر  من  بآيات  امللتقى  أعمال  ب��دأت  وق��د 
العمل  أوراق  من  عدد  مناقشة  تالها  احلكيم 
بربامج  اإلعاقة  ذوي  دمج  بعنوان  بورقة  ب��دأت 
السالمة والتوعية بالدفاع املدني قدمها املدرب 
بالتنمية البشرية األستاذ فواز حممد الدخيل، 
وذوي  امل��ع��اق��ني  أع�����داد  إىل  خ��الهل��ا  وت���ط���رق 
تصل  وال��يت  اململكة  يف  اخلاصة  االحتياجات 

إىل 8 معاقني لكل ألف شخص.
ختتلف  ال��دم��ج  عملية  أن  إىل  الدخيل  وأش���ار 
ب��اخ��ت��الف م��س��ت��وى اإلع���اق���ة، وت��ش��م��ل ال��دم��ج 
اخلروج  بأماكن  التعريف  حيث  من  املكاني 
احلكومية  وال��دوائ��ر  التجارية  امل��راك��ز  يف 

واألك���ادمي���ي  التعليمي  وال���دم���ج  وامل�����دارس 
والتدريب  الثقافية  التوعية  برامج  خ��الل  من 
امليداني، ثم الدمج االجتماعي وتستهدف ذوي 

اإلعاقة وأسرهم واجملتمع عمومًا.
ورقة  العقيل  فهد  بن  الدكتور عبداهلل  قدم  ثم 
الشامل  الوصول  مفهوم  تطبيق  خطوات  بعنوان 
يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم أكد خالهلا أن 
الوزارة بدأت منذ سنوات طويلة يف تنفيذ خطط 
الوصول الشامل واليت تهدف إىل عدم وجود أي 
ذوي  تعوق حركة  التعليمية  املنشآت  يف  عوائق 

االحتياجات اخلاصة أو تعرضهم للمخاطر.
ورق��ة  العنزي  ع��ب��داهلل  مهندس  ال��رائ��د  وق���دم 
ال��ع��ام��ة  واإلدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ش����ؤون  أع��دت��ه��ا 
اجملتمع  ثقافة  بعنوان  املدني  بالدفاع  للسالمة 
االحتياجات  ل���ذوي  ال��س��الم��ة  متطلبات  جت��اه 
مسؤولية  أب��ع��اد  إىل  خ��الهل��ا  ت��ط��رق  اخل��اص��ة 
األخرى جتاه  اخلدمية  واجلهات  املدني  الدفاع 
السالمة  ومتطلبات  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
العزيزة،  الفئة  هذه  رعاية  مباني  يف  واحلماية 
توافرها  جي��ب  ال��يت  اهلندسية  واالش���رتاط���ات 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  رعاية  مباني  يف 
وكذلك وسائل السالمة يف معدات مكافحة 
احلريق، وخطط اإلخالء يف حاالت الطوارئ، 
ث��م واج����ب األس����رة واجمل��ت��م��ع يف ت��وف��ري ه��ذه 
واخلاصة  العامة  واملرافق  املنازل  يف  املتطلبات 
وتدريب ذوي االحتياجات اخلاصة على إجراءات 

الوقاية الشخصية.
ب��اإلدارة  االجتماعي  التأهيل  إدارة  مدير  وقدم 
العامة لرعاية املعوقني وتأهيلهم بوزارة الشؤون 

ورق��ة  امل��س��ع��ود  ع��ب��داهلل  األس��ت��اذ  االجتماعية 
ب��ع��ن��وان إج����راءات األم���ن وال��س��الم��ة يف جمال 
رعاية املعوقني، أشار خالهلا إىل اخلدمات اليت 
ومنها  املعاقني  رعاية  ال��وزارة يف جمال  تقدمها 
خدمات اإليواء يف 38 مركزًا للتأهيل الشامل، 
النهارية،  والرعاية  املهين  التأهيل  وخ��دم��ات 
بلغت  وال��يت  للمعاقني  املادية  اإلعانات  وتقديم 
املساعدات  إىل  باإلضافة  ري��ال  مليار   4 قرابة 

العينية واألجهزة الطبية.
امللتقى  برنامج  يف  العلمية  األوراق  واختتمت 
بورقة عمل بعنوان السالمة يف املرافق الصحية 
مبدينة  وال��س��الم��ة  األم���ن  إدارة  م��دي��ر  قدمها 
اإلنسانية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن  سلطان 
الدرسوني عرض خالهلا  عبداحلميد  األستاذ  
ألهمية وجود خطة واضحة للتعامل مع املخاطر 
يف املنشآت الصحية وتشمل على حتديد دقيق 
يتعلق  فيما  سيما  وال  ال��ط��وارئ  اث��ن��اء  للمهام 

بسالمة املرضى.
ويف ختام أعمال امللتقى كرم الفريق التوجيري 
ممثلي اجلهات املشاركة، أما الربنامج التوعوي 
حماضرات  ع��دة  فتضمن  للملتقى  املصاحب 
حول توعية ذوي االحتياجات اخلاصة باألخطار 
النفسية  والتهيئة  معها،  التعامل  وكيفية 

للتعامل األمثل مع هذه األخطار حال وقوعها.
ذوي  ملنتخب  مم��ث��ل��ون  ال��ربن��ام��ج  يف  وش����ارك 
ومجعية  القدم،  لكرة  اخلاصة  االحتياجات 
اإلع����اق����ة احل���رك���ي���ة ل���ل���ك���ب���ار، ومج��ع��ي��ة 
السعودية  واجلمعية  الصم،  ونادي  املكفوفني 

لإعاقة السمعية.
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أواًل بأول
مبوافقة مسو مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية

اللواء سليمان العمرو نائبًا 
لمدير عام الدفاع المدني

السيرة الذاتية للواء سليمان بن عبداهلل  العمرو 

األم��ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  موافقة  ص���درت 
حم��م��د ب��ن ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��س��اع��د وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��ي��ني ال��ل��واء
سليمان بن عبداهلل الُعمرو نائبًا ملدير عام الدفاع 
املدني، وذلك بناًء على ما رفعه معالي مدير عام 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق  املدني  الدفاع 
لالستفادة  املنصب  هلذا  الُعمرو  اللواء  ترشيح  من 

من كفاءته وخرباته العلمية والعملية.
قيادية  مناصب  توىل  ال��ذي  الُعمرو  اللواء  وأع��رب 
العام  املدير  مساعد  منها  املدني  بالدفاع  كبرية 
يف  املدني  الدفاع  قوات  وقائد  العمليات،  لشؤون 
سعادته  عن  متتالية،  سنوات   5 م��دى  على  احل��ج 
الغامرة بثقة والة األمر – حيفظهم اهلل – وامتنانه 
بن  نايف  األمري  امللكي  السمو  لصاحب  الكبري 
عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس جملس الوزراء، 
وزير الداخلية، ومسو نائبه ومسو مساعده للشؤون 
األمنية، لتوجيهاتهم الكرمية اليت كان هلا أطيب 
األثر يف كل ما استطاع حتقيقه من جناح يف أداء 
توالها،  ال��يت  املناصب  كافة  خ��الل  م��ن  مهامه 
الدفاع  عام  ملدير  نائبًا  تعيينه  قرار  صدور  وحتى 
القدير أن يكون دائمًا  العلي  املدني، سائاًل اهلل 
عن حسن ظن اجلميع، وأن يوفقه ألداء مهامه يف 

خدمة الوطن.

عام  مدير  ملعالي  شكره  عن  الُعمرو  اللواء  وعرب 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق  املدني  الدفاع 
الذي حقق الكثري من اإلجنازات لتطوير قدرات 
امل��دن��ي يف ك��اف��ة اجمل���االت ألداء مهامه  ال��دف��اع 

اإلنسانية والوطنية على الوجه املطلوب.
ق��رار  ص��دور  بعد  يسعين  ال  الُعمرو  ال��ل��واء  وق��ال 
تزامن  الذي  املدني  الدفاع  عام  ملدير  نائبًا  تعييين 
مع احتفاالت الشعب السعودي بالذكرى السابعة 
لبيعة سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز إال أن أرفع خالص التهنئة والتقدير 
الشريفني وولي عهده  ملقام سيدي خادم احلرمني 
مواصلة  أج��ل  م��ن  والبيعة  العهد  جم���ددًا  األم��ني 
مسرية النهضة والرخاء اليت تنعم بها بالدنا يف هذا 
العهد الزاهروأضاف اللواء العمرو ان االمكانات 
ال��ك��ب��رية ال��يت وف��رت��ه��ا ال��دول��ة – رع��اه��ا اهلل – 
جلهاز الدفاع املدني أتاحت للجهاز تطوير قدراته 
الذين  قياداته،  خ��ربات  وتعزيز  واآللية،  البشرية 
الدولية من خالل  أثبتوا كفاءة عالية يف احملافل 
وامل��ع��ارض  امل��ؤمت��رات  م��ن  كثري  يف  مشاركتهم 
والدورات والربامج التدريبية وكذلك يف العمليات 
واملهام امليدانية ومنها مواسم احلج مبا يؤهل هذه 
خدمة  يف  بهم  املنوطة  املسؤولية  لتولي  القيادات 
الوطن، فضاًل عن اخلربات العلمية واليت توافرت 

خادم  برنامج  خ��الل  من  املدني  ال��دف��اع  لقيادات 
احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي والداخلي، 
الذي اتاح لكثري منهم فرصة نيل أرفع الدرجات 
العلمية من كربيات اجلامعات واملعاهد العلمية يف 
العامل، مبا جيسد املعنى احلقيقي لتواصل األجيال 
واستمرار مسرية التطور والتحديث للوصول ألعلى 

درجات الكفاءة يف أداء املهام.
هذا  خ��الل  م��ن  يساهم  أن  العمرو  ال��ل��واء  ومتنى 
املنصب اجلديد يف دعم جهود قيادة الدفاع املدني 
اململكة يف  اليت تشهدها  التطور  ملواكبة مسرية 
واليت تضاعف من مسؤولية هذا  اجمل��االت  مجيع 
احلديثة  التقنيات  ك��ل  م��ن  اإلف����ادة  يف  اجل��ه��از 
ألفضل  االرت��ق��اء  يف  املتميزة  الدولية  وال��ت��ج��ارب 
الوطن  مكتسبات  على  احل��ف��اظ  يف  املستويات 
وسالمة أرواح أبنائه وممتلكاتهم على أساس من 

اخلربة العلمية والعملية.

املؤهالت العملية:
 ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��وس 
امللك  كلية  م��ن  األمنية  بالعلوم 
فهد األمنية من كلية قوى األمن 

الداخلي أنذاك يف عام 1397ه�.
 حصل على درجة املاجستري يف 
نايف  جامعة  من  األمنية  القيادة 

للعلوم األمنية.
 ح���ص���ل ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن 
بريطانيا  يف  اخلارجية  ال���دورات 
واليابان يف جمال أعمال وإجراءات 

الدفاع املدني.
 حصل على دورات داخلية عديدة 

يف جمال أعمال الدفاع املدني.

املناصب :
 تقلد عددًا من املناصب يف جمال 

والتخطيط  والتدريب  السالمة  أعمال 
والتحقيق وإدارة شؤون العمليات وزاول 
العمل امليداني فرتة جتاوزت )18( سنة. 
 عمل مساعدًا ملدير الدفاع املدني 

مبنطقة القصيم لشؤون العمليات. 
 عمل مديرًا لإدارة العامة للحماية 

املدنية.
الدفاع  ع��ام  ملدير  مساعدًا  عمل   

املدني لشؤون العمليات.
 يعمل حاليَا نائبَا ملدير عام الدفاع 

املدني.
مدى  على  احل��ج  أع��م��ال  يف  اشتغل   
)35( سنة مضت، كان منها )5( سنوات 

قائدًا لقوات الدفاع املدني باحلج.

املشاركات اليت شارك فيها:
امل��ؤمت��رات  م��ن  العديد   ش��ارك يف 

ومثَّل  واخلارجية  الداخلية  والندوات 
الدفاع املدني يف عدد من االجتماعات 

واملؤمترات الدولية.
 س���اه���م يف ك��ث��ري م���ن اخل��ط��ط 
ال��ط��وارئ  ح��االت  اخل��اص��ة مبواجهة 
وال���ك���وارث ال���يت ت��ع��ده��ا امل��دي��ري��ة 
العامة للدفاع املدني يف مواسم احلج 

ويف أوقات األزمات واحلروب.
 يساهم وبفعالية يف رسم اخلطوط 
املدني  الدفاع  جهاز  ملسرية  العريضة 
وذل�����ك م���ن خ����الل ط����رح األف���ك���ار 

والرؤية املستقبلية للجهاز.

البحوث والدراسات :
 حبث لنيل درجة املاجستري بعنوان 
رجل  بإصابة  وعالقتها  العمل  »بيئة 

الدفاع املدني«.

العمل  مل��ع��وق��ات  دراس����ة  أع���د   
للحماية  العامة  ب���اإلدارة  اإلداري 

املدنية.
الذي  »ال��دور  بعنوان  أعد حبثًا   
للدفاع  العامة  املديرية  به  تضطلع 
طرح  ال��ك��وارث«  ملواجهة  امل��دن��ي 
ال��واق��ع  ب��ني  ال���ك���وارث  إدارة  يف 
ال���يت ع��ق��دت يف معهد  وامل��ن��ظ��ور 

اإلدارة العامة بالرياض 1418ه�.
 دراس��ة عن »م��دى فعالية جلان 
الدفاع املدني باملناطق« وقد قدمت 
املدني  الدفاع  مؤمتر  يف  الدراسة 

الذي عقد يف مدينة عرعر.
املصاعد  »اإلن���ق���اذ يف  ع��ن  دراس����ة   
بأنواعها وطرق السالمة املتبعة باإلنقاذ«.
 دراسة عن »دور املديرية العامة 

للدفاع املدني يف أعمال احلج«.
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ورقة عمل متكاملة لتطوير قدرات ورش ومراكز 
الصيانة بالدفاع المدني

بناًء على توجيهات معالي مدير عام الدفاع املدني 
الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري بضرورة اختاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة لتطوير قدرات مراكز 
املدني  الدفاع  ومعدات  آلليات  الصيانة  وورش 

مب��ا يف ذل���ك امل���ع���دات اجل��دي��دة 
وال���يت ت��ع��د األح����دث م��ن نوعها 
سليمان  اللواء  ترأس  العامل،  يف 
الدفاع  ع��ام  مدير  نائب  العمرو 
املدني اجتماعًا ملساعدي الشؤون 
الفنية يف مديريات الدفاع املدني 
مب��ن��اط��ق ال��ق��ص��ي��م وال��ش��رق��ي��ة 
وت���ب���وك وع��س��ري حب��ض��ور م��دي��ر 
والصيانة  للتشغيل  العامة  اإلدارة 
عائض  العميد  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع 
لبحث  ال���ع���ن���دوس،  ب���ن حم��م��د 
ورقة عمل متكاملة  إعداد  سبل 

لالرتقاء بقدرات ورش ومراكز الصيانة يف هذه 
القوى  أو  واألجهزة  املعدات  حيث  من  املناطق، 
غيار  قطع  أو  والفنيني،  املهندسني  من  البشرية 
اآلليات واملعدات، وإجياد آلية عمل شاملة لتفعيل 

إجراءات الصيانة الدورية.

االجتماع  خ��الل  مت  أن��ه  العمرو  ال��ل��واء  وأوض���ح 
عرض كافة األمور واملقرتحات اليت ميكن من 
األداء  لتطوير  الالزمة  العمل  خالهلا إعداد ورقة 
مع  يتناسب  مب��ا  الصيانة،  وم��راك��ز  ورش  يف 

الدفاع  ومعدات  آليات  نوعية  الكبرية يف  النقلة 
املدني .

الورقة املزمع إعدادها  العمرو أن  اللواء  وأضاف 
اآلليات  جلميع  اجلاهزية  مستوى  رفع  تستهدف 
االفرتاضي  العمر  إطالة  على  والعمل  واملعدات 

جل��م��ي��ع اآلل���ي���ات وامل���ع���دات، واحمل��اف��ظ��ة على 
فرتة  ط��وال  وامل��ع��دات  لآلليات  العالية  الكفاءة 
اخل��دم��ة، وذل��ك من خ��الل أربعة حم��اور تشمل 
واملشغلني  والسائقني  امل��راك��ز  ضباط  ت��دري��ب 
لتنفيذ الصيانة الوقائية بفعالية، 
للفنيني  التأهيل  مستوى  ورف���ع 
باخلطوط األوىل لضمان قيامهم 
توصيات  وف��ق  الصيانة  بأعمال 
ال��ش��رك��ات امل��ص��ن��ع��ة ل��آلل��ي��ات 
واملعدات، ومبا يتوازى مع اخلدمة 
املقدمة من خالل وك��االت هذه 
الشركات يف اململكة، والنظر 
يف إمكانية توحيد تأمني اآلليات 
واملعدات، وتنفيذ برامج الصيانة 

الوقائية.
وأشار اللواء العمرو إىل جمموعة 
الشأن  اختاذها يف هذا  اليت مت  اإلج��راءات  من 
اآلل��ي  احل��اس��ب  لنظام  املستمرة  املتابعة  منها 
والعمل على تدقيق كافة املعلومات عن األعطال 
وخطط وبرامج الصيانة، ومتابعة التقارير الفنية 

بشأن عدد عمليات اإلصالح للمعدات سنويًا.

فريق من الدفاع المدني يزور مصانع آليات ومعدات 
الحماية المدنية في أوروبا

للدفاع  العامة  املديرية  قام فريق من 
املدني مؤخرًا بزيارة عدد من املصانع 
آلليات  املنتجة  األوربية  والشركات 
املعدات  بعض  ملعاينة  املدني  الدفاع 
واألج��ه��زة واآلل��ي��ات ال��يت مت طرحها 
م��ن ق��ب��ل ال��دف��اع امل��دن��ي ال��س��ع��ودي 
على ضوء متطلبات العمل امليداني، 
ومعرفتهم باالحتياجات الفعلية للفرق 
وال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة, وحب��ث سبل 
تطوير بعض املعدات واآلليات اليت مت 

تأمينها من هذه املصانع.
وأوض����ح ال���ل���واء س��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ب��داهلل 
املدني  الدفاع  نائب مدير عام  العمرو، 
ال��زي��ارة مشلت  ت��رأس الفريق أن  ال��ذي 
وايطاليا  أملانيا  يف  املصانع  م��ن  ع���ددًا 
مناقشة  خالهلا  ومت  وفرنسا،  وهولندا 
س��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذ وت���أم���ني ب��ع��ض م��ش��اري��ع 
مبواصفات  واآلليات  واملعدات  األجهزة 
من  مبتكرة  أفكار  على  بناء  خاصة 

منسوبي جهاز الدفاع املدني باململكة.

وأضاف اللواء العمرو: أن الفريق حبث 
خ���الل ال���زي���ارة س��ب��ل ت��ط��وي��ر ع���دد من 
تأمينها  ال��يت سبق  وامل��ع��دات  األج��ه��زة 
م��ن قبل ه��ذه املصانع  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
األوروبية، تبعًا ملا ثبت خالل استخدامها 
كفاءة  أكثر  جيعلها  ومب��ا  ميدانيًا، 
اململكة  لطبيعة  وفقًا  مهامها  أداء  يف 
املناخية، باإلضافة إىل دراسة إمكانية 
فتح فروع لورش صيانة هذه اآلليات يف 
اململكة وتدريب منسوبي الدفاع املدني 
اختصار  أجل  من  الصيانة  أعمال  على 
الوقت، وعدم تأثر العمل يف حال تعطل 

أي من هذه اآلليات واملعدات .
ول��ف��ت ال���ل���واء ال��ع��م��رو إىل 
أن أع��ض��اء ال��ف��ري��ق وال���ذي 
الغشام  عبداهلل  ال��ل��واء  ضم 
للحماية  العامة  اإلدارة  مدير 
عبداهلل  والعميد  امل��دن��ي��ة، 
اإلدارة  م��دي��ر  روح����ني  أب���و 

والعقيد  واإلم���داد،  للتموين  العامة 
دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ش��م��ران��ي مدير 
واملقدم  التخطيط اهلندسي،   شعبة 
إدارة  مدير  الشهري  حييى  مهندس 
خالد  وال��رائ��د  الفنية،  امل��واص��ف��ات 
التجهيزات  قسم  م��دي��ر  ال��زه��ران��ي 
على  ال��زي��ارة  خ��الل  أطلعوا  الفنية، 
التجهيزات واملعدات اجلديدة واملزمع 
م��ؤك��دًا  امل��دن��ي،  للدفاع  ت��وري��ده��ا 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  حرص 
على ام��ت��الك أح���دث امل��ع��دات  مبا 
قدراته  تطوير  وبرامج  خطط  يدعم 

اآللية والبشرية.
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ق���رارات  تضمنته  مل��ا  إن��ف��اذًا 
خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
ب��رتق��ي��ة م��وظ��ف��ي ال���دول���ة من 
ال��ع��س��ك��ري��ني امل��س��ت��ح��ق��ني 
للرتقية، قلد معالي مدير عام 
الفريق  مؤخرًا  املدني  الدفاع 
للذين  ل���واء  رت��ب��ة  ال��ت��وجي��ري 

مشلتهم القرارات السامية.
عقب  التوجيري  الفريق  وقال 
تقليد الرتب اجلديدة لأللوية 
املستحقني للرتقية يف احتفال 
للدفاع  العامة  باملديرية  أقيم 
ال��س��ام��ي  ال���ق���رار  امل��دن��ي إن 
ال��ع��دد الكبري  ب��رتق��ي��ة ه���ذا 
م���ن ض��ب��اط ال���دف���اع امل��دن��ي 
عناية  جيسد  اللواء  رتبة  إىل 

ال���ق���ي���ادة ال���رش���ي���دة ب��رج��ال 
مهامهم  ألداء  املدني  ال��دف��اع 
يف خ��دم��ة ال��وط��ن واحل��ف��اظ 
إذ  وإن��ن��ا  مكتسباته  ع��ل��ى 
آي���ات الشكر  ن��رف��ع أمس���ى 
خادم  سيدي  ملقام  والعرفان 
احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 
على  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
هذه العناية واالهتمام والدعم 
لصاحب  ونثمن  ن��ق��در  فإننا 
نايف  األم��ري  امللكي  السمو 
العهد،  ول��ي  عبدالعزيز  ب��ن 
ال��وزراء،  رئيس جملس  نائب 
وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة، رئ��ي��س 
املدني حرصه  الدفاع  جملس 
الضباط  مجيع  ترقية  على 
لكافة  للرتقية  املستحقني 

الرتب، وحتقيق أعلى درجات 
األمان الوظيفي لرجال الدفاع 
احملفزة  البيئة  وتوفري  املدني 
م��ي��ادي��ن  يف  م��ه��ام��ه��م  ألداء 

الواجب.
لصاحب  م��وص��ول  والشكر 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي ن��ائ��ب وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة األم����ري  أمح���د بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وم��س��اع��د وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة 
صاحب السمو امللكي األمري 
لتوجيهاتهما  نايف  بن  حممد 
يعزز  م��ا  ل��ك��ل  ومتابعتهما 
وعرب  املدني،  الدفاع  ق��درات 
التوجيري عن خالص  الفريق 

تهنئته لأللوية املرتقني.
من جانبهم عرب األلوية املرتقون 
ع���ن غ��ب��ط��ت��ه��م ب���ال���ق���رارات 
ال��س��ام��ي��ة خل�����ادم احل��رم��ني 
بقرار  وسعادتهم  الشريفني، 
سبحانه  اهلل  داعني  الرتقية، 
ي��ك��ون��وا دائ��م��ًا  وت��ع��اىل أن 
ع���ن���د ح���س���ن ظ����ن ال���ق���ي���ادة 
ال���رش���ي���دة، وامل����رتق����ون هم 
الشريف نايف  بن  اللواء علي 

ترقية 24 من ضباط الــــــــــــدفاع المدني إلى رتبة لواء

اللواء علي بن نايف الشريف

اللواء سعيد بن علي القرني

اللواء سعيد بن صاحل العمري

اللواء سعيد بن أمحد املاحلي

عائض بن حممد عندوس

اللواء عبداهلل بن علي الزهرانياللواء فيصل بن مقبول الثبييت

اللواء هاشم بن داوود صيقلاللواء حسن بن علي اخلريي اللواء غالب بن غازي اجلهيناللواء حييى بن حممد آل حضرم

اللواء عبداهلل بن سعيد الشهري

اللواء علي بن عطاهلل القثامي
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القرني  بن علي  واللواء سعيد 
وال����ل����واء س��ع��ي��د ب���ن ص��احل 
ال��ع��م��ري وال���ل���واء ع��ائ��ض بن 
حممد عندوس واللواء عبداهلل 
ب��ن س��ع��ي��د ال��ش��ه��ري وال��ل��واء 
سعيد بن أمحد املاحلي اللواء 
الثبييت  م��ق��ب��ول  ب���ن  ف��ي��ص��ل 
وال�����ل�����واء ع���ل���ي ب����ن ع��ط��اهلل 
بن  ع��ب��داهلل  وال��ل��واء  القثامي 

حسن  وال��ل��واء  الزهراني  علي 
واللواء حييى  بن علي اخلريي 
واللواء  حضرم  آل  حممد  بن 
غالب بن غازي اجلهين واللواء 
هاشم بن داوود صيقل واللواء 
مجيل بن حممد أربعني واللواء 
ع����ب����داهلل ب����ن ع��ب��دال��رمح��ن 
بن  وال��ل��واء حسن  اخل��ش��م��ان 
عبداهلل الزهراني واللواء زهري 

بن أمحد سبيه واللواء عبداهلل 
بن محد الغشام واللواء صاحل 
ب���ن حم��م��د ال���ربك���ة وال���ل���واء 
عبدالعزيز بن عبداهلل الغشام 
وال���ل���واء ع���ب���داهلل ب���ن حسن 
جداوي واللواء حممد بن رافع 
بن  إبراهيم  وال��ل��واء  الشهري 
حسني الزهراني واللواء محد 

بن عبدالعزيز املبدل .

ترقية 24 من ضباط الــــــــــــدفاع المدني إلى رتبة لواء

عائض بن حممد عندوس

اللواء مجيل بن حممد أربعني

اللواء عبداهلل بن عبدالرمحن اخلشمان

اللواء حسن بن عبداهلل الزهراني

اللواء عبدالعزيز بن عبداهلل الغشاماللواء صاحل بن حممد الربكةاللواء عبداهلل بن محد الغشاماللواء زهري بن أمحد سبيه

اللواء محد بن عبدالعزيز املبدلاللواء إبراهيم بن حسني الزهرانياللواء حممد بن رافع الشهرياللواء عبداهلل بن حسن جداوي
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املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  ق��رار  على  بناًء 
مؤخرًا  عقد  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
االجتماع  أعمال  املنورة  باملدينة  املريديان  بفندق 
ووزارة  املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  السنوي 
حج  موسم  من  املستفادة  ال��دروس  ملناقشة  احلج 
ووزارة  املدني  الدفاع  بني  والتنسيق  املاضي  العام 
احلج بشأن االستعدادات حلج هذا العام 1433ه�.
الذي حضره سعادة  أعمال االجتماع  وشارك يف 
األستاذ حامت بن حسن قاضي وكيل وزارة احلج 
الطوافة  أرب��اب  ملؤسسات  ممثلني  احلج  لشؤون 

والنقابة العامة للسيارات.
حممد  اللواء  التوجيري  الفريق  كلف  وقد  هذا 
املدني  ال��دف��اع  ق��وات  قائد  القرني  ع��ب��داهلل  ب��ن 
باحلج برئاسة فريق املديرية العامة للدفاع املدني 
املشارك يف أعمال االجتماع والذي يضم مساعدي 
ال��دف��اع امل��دن��ي يف احل���ج للشؤون  ق��ائ��د ق���وات 
وشؤون  العسكرية  والشؤون  واملالية،  اإلداري��ة 
ال��دف��اع  وق��ي��ادات  الفنية،  وال��ش��ؤون  العمليات 
املدينة  منطقة  ومدير  املقدسة  بالعاصمة  املدني 
وعرفات  ومزدلفة  منى  املشاعريف  وق��ادة  املنورة 
واحلماية  للسالمة  العامة  اإلدارات  ومديري   ،
واحلاسب  واإلن��ق��اذ  واإلط��ف��اء  والتدريب  املدنية 
العامة  العالقات  وإدارة  املعلومات،  وتقنية  اآللي 

واإلع������الم، ك��م��ا أص����در ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري 
الدفاع  لقيادات  متهيدي  اجتماع  بعقد  توجيهاته 
املدني نوقش كافة املوضوعات اليت سوف تطرح 

خالل االجتماع املشرتك مع وزارة احلج.
قائد  القرني  عبداهلل  بن  حممد  ال��ل��واء  وأوض��ح 
ناقش  االجتماع  أن  باحلج  املدني  ال��دف��اع  ق��وات 
عددًا من الدروس املستفادة من موسم حج العام 
املدني مبكة  الدفاع  مديرية  قيام  ومنها  املاضي 
املكرمة وإدارة الدفاع املدني بالعاصمة املقدسة 
املكرمة  مبكة  احل��ج  وزارة  ف��رع  مع  بالتنسيق 
بشأن خطط الوزارة التفصيلية خالل موسم احلج 
أعمال  تدابري  خطة  لتنفيذ  العامة  اخلطة  وف��ق 
الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ لتجنب ازدواجية 
االجتماع  سيناقش  كما  امل��ه��ام،  يف  وال��ت��دخ��ل 
السالمة  متطلبات  حيال  امل��رص��ودة   املالحظات 
آلية  ، وك��ذل��ك  احل��ج��اج  األس��اس��ي��ة مبساكن 
معاجلة استخدام أعداد كبرية من احلجاج ملمر 
املشاة  املوجود أسفل جسر امللك عبداهلل مبشعر 
منى للعبور من منطقة الربوة بإجتاه اجلمرات يف 
الذهاب والعودة، مبا يتفق استيعابه لتلك األعداد 
الغفرية املستخدمة له، ووضع آلية حيال توسعته  

وتطويره وتوفري السالمة ملستخدميه .
ناقش  االج��ت��م��اع  أن  ال��ق��رن��ي  ال���ل���واء  وأض����اف 

ومشوليته  امليدانية  العمل  مواقع  يف  املستجدات 
للخطط التفصيلية لتلك املستجدات .

استثمار  آل��ي��ة  االج��ت��م��اع  أع��م��ال  ج���دول  وتضمن 
مؤسسات  يف  مسبقًا  تأهيلها  مت  ال��يت  العناصر 
الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل مبكة املكرمة 
واملدينة املنورة للقيام بأعمال السالمة املناطة بهم 
أعمال  تنفيذ  يف   امليدانية  اخلدمة  ومبجموعات 
اإلخالء للحجاج من املخيمات واملباني يف املراحل 
تنفيذ  آلية  وكذلك  الطارئة،  احلالة  من  األوىل 
يف  العوائق  بعض  تنفيذها  قابل  ال��يت  التوصيات 
موسم احلج املاضي ومن أهمها تولي الدفاع املدني 
الكهربائي  التيار  فصل  مت  ال��يت  املباني  إغ��الق 
عنها واليت صدر قرار من اجلهات املختصة بشأن 
أو  السالمة  باشرتاطات  إخالهلا  بسبب  إخالئها 

رصد خمالفات إنشائية بها.
ال��ق��رن��ي إىل أن االج��ت��م��اع ناقش  ال��ل��واء  وأش���ار 
معاجلة استقبال حمطات القطار مبشعر مزدلفة 

للحجاج يف تلك الليلة مبا خيدم سالمتهم.
تعاونهما  القرني وزارة احلج على  اللواء  وشكر 
وعقد  املدني   للدفاع  العامة  املديرية  مع  الدائم 
للوقوف  مبكر  وقت  يف  االجتماعات  هذه  مثل 
عليها وتنفيذها مبا يكفل السالمة حلجاج بيت 

اهلل احلرام . 

يف اجتماعه السنوي املشرتك مع وزارة احلج

الدفاع المدني يبحث االستعدادات لموسم الحج
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ب���ن���اًء ع��ل��ى م���واف���ق���ة ص��اح��ب 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ري نايف 
نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن 
رئ��ي��س جم��ل��س ال������وزراء وزي��ر 
عبداهلل  اللواء  ترأس  الداخلية 
اإلدارة  مدير  الغنام  حممد  بن 
العامة للتخطيط والتطوير وفدًا 

رفيع املستوى من ضباط الدفاع 
معرض  يف  للمشاركة  املدني 
وم���ؤمت���ر م���ع���دات ال��ع��م��ل��ي��ات 
2012م«  »سوفكس  اخلاصة 
األردنية  باململكة  أقيم  والذي 
 – الفرتة من 7  اهلامشية خالل 

10 مايو.

وأوض���ح ال��ل��واء ال��غ��ن��ام حرص 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
هذه  مثل  يف  امل��ش��ارك��ة  على 
الدولية،  وامل��ؤمت��رات  املعارض 
وال�����يت ت��ت��ن��اف��س م���ن خ��الهل��ا 
تقديم  على  العاملية  الشركات 
أح������دث اآلل����ي����ات وامل����ع����دات 
واألج���ه���زة يف اجمل����ال األم���ين 
ع��م��وم��ًا وم��ن��ه��ا آل��ي��ات ال��دف��اع 
يدعم جهود  وذلك مبا  املدني، 
الدولة – رعاها اهلل – لتطوير 
ق����درات ال��دف��اع امل��دن��ي ألداء 
م��ه��ام��ه اإلن��س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 
مكتسبات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

الوطن.
شكره  عن  الغنام  اللواء  وعرب 
املدني  للدفاع  العامة  للمديرية 
الكرمية  الدعوة  على  باألردن 
ومؤمتر  للمشاركة يف معرض 
إط��ار  يف  2012م،  سوفكس 

تربط  اليت  الوطيدة  العالقات 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
يتيحه  وملا  األردن��ي��ة,  واململكة 
من فرصة لإطالع على أحدث 
مجيع  يف  وامل��ع��دات  التقنيات 
يف  مبا  املدني،  الدفاع  أعمال 
واإلنقاذ  اإلطفاء  معدات  ذل��ك 
واإلسعاف ورصد املخاطر ذات 
التدريب  وجت��ه��ي��زات  ال��ع��الق��ة 

وطب امليدان.
اجلدير بالذكر أن وفد الدفاع 
امل��دن��ي امل���ش���ارك يف امل��ع��رض 
العميد مستور بن عايض  يضم 
الطوارئ  ق��وات  قائد  احلارثي 
اخل����اص����ة ل���ل���دف���اع امل���دن���ي، 
العايد  علي  بن  صاحل  والعقيد 
للعالقات  العامة  اإلدارة  مدير 
بن  حممد  والعقيد  واإلع���الم، 
علي النهاري مدير إدارة سالمة 

املنشآت.

اللواء الغنام يترأس وفد الدفاع المدني للمشاركة
في معرض سوفكس 2012 بالمملكة األردنية

كرمت املديرية العامة للدفاع املدني اجلهات 
الدولي  امللك خالد  العاملة مبطار  احلكومية 
تعاون  من  اجلهات  ه��ذه  به  قامت  ملا  تقديرًا 
تنفيذ  يف  السعودي  واإلنقاذ  البحث  فريق  مع 
وفد  زيارة  الفرضية خالل  التجارب  من  عددًا 
اجملموعة الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ 
امل��اض��ي  ال���ع���ام  م��ن��ت��ص��ف   )INSERAG(

للمملكة العربية السعودية.
للدفاع  اخلاصة  ال��ط��وارئ  ق��وات  قائد  وسلم 
م��س��ت��ور  احل��ارث��ي ش��ه��ادات  العميد  امل��دن��ي 
الشكر والتقدير ملندوبي اجلهات احلكومية 
اخلاصة  ال��ط��وارئ  ق��وات  ملقر  زيارتهم  خ��الل 

بالدفاع املدني  .
اجلهات  وف��د  ألعضاء  احلارثي  العميد  ونقل 
الدولي  امللك خالد  العاملة مبطار  احلكومية 
سعد  املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  تقدير 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري جل��ه��وده��م يف تنفيذ 

اجملموعة  زي��ارة  خ��الل  الفرضيات 
االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ.

كلمة  يف  احلارثي  العميد  وأك��د 
نيابة عن معالي مدير الدفاع املدني 

ال��ط��وارئ  ق��وات  مبقر  ال��وف��د  بأعضاء  ترحيبه 
الدفاع  بني  التعاون  استمرار  وض��رورة  اخلاصة 
املدني ومجيع اجلهات احلكومية للحفاظ على 

مكتسبات الوطن.
الزيارة عرض فيلم  الوفد خالل  وشاهد أعضاء 
للدفاع  اخل��اص��ة  ال��ط��وارئ  ق���وات  ع��ن  تعريفي 
املدني، واملهام املنوطة بها وتشكيالتها وآلياتها.

وأصطحب العميد احلارثي أعضاء وفد اجلهات 
ميدانية  جولة  يف  باملطار  العاملة  احلكومية 
اخلاصة  ال��ط��وارئ  ق��وات  عمليات  غرفة  مشلت 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي وال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة وال��ع��ي��ادة 
ال��ط��ب��ي��ة، وامل��س��ت��ودع اخل���اص ب��ف��ري��ق اإلن��ق��اذ 
واملعدات  اآلليات  وكذلك  الرياضية  والصالة 

اخلاصة بالتعامل مع انهيارات املباني وحوادث 
املواد اخلطرة.

جتربة  اجلولة  ختام  يف  الوفد  أعضاء  وتابع 
ف��رض��ي��ة ح��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����وادث امل����واد 

الكيميائية.
وف��د اجل��ه��ات احلكومية  أع��ض��اء  وأع���رب 
قبل  ال��دول��ي  خ��ال��د  امل��ل��ك  م��ط��ار  العاملة يف 
عن  اخلاصة  الطوارئ  ق��وات  ملقر  مغادرتهم 
التوجيري  الفريق  ملعالي  وتقديرهم  امتنانهم 
أحاطهم  م��ا  على  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
اآلليات  م��ن  وم��ا ش��اه��دوا  م��ن تكريم،  ب��ه 
للتعامل مع  املؤهلة  البشرية  والقوى  واملعدات 

كل أنواع احلوادث.

الدفاع المدني يكرم الجهات 
العاملة بمطار الملك خالد الدولي

17 العدد العاشر 
رجب 1433هـ/ يونيو



أشاد نائب األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية السيد فالديمير كونشينوف بقدرات جهاز الدفاع 
المدني السعودي البشرية واآللية وجاهزيته للتعامل مع الحوادث والكوارث بأعلى درجات الكفاءة واالستعداد، 
مدلاًل على ذلك باألداء المتميز لفريق اإلنقاذ السعودي الذي شارك في مساعدة المتضررين خالل الفيضان الذي 

اجتاح باكستان قبل عامين.
وأثنى نائب األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والذي يشغل منصب وكيل وزارة حاالت الطوارئ 
في روسيا في حوار شامل لـ »998« خالل زيارته للمملكة على خبرات الدفاع المدني في إدارة وتأمين سالمة 
الحشود البشرية خالل أعمال الحج والعمرة والتي تتجاوز فيها األعداد قرابة أربعة ماليين إنسان تتفاوت درجة 
ثقافتهم وتختلف البيئات القادمون منها، مؤكدًا حرص المنظمة الدولية للحماية المدنية على االستفادة 

من هذه الخبرات وتعميمها على كافة الدول األعضاء بها.
وأبدى السيد كونشينوف تقديره إلسهامات المملكة ممثلة في جهاز الدفاع المدني في دعم جهود 

المنظمة الدولية للحماية المدنية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في التعامل مع األزمات والكوارث 
والحوادث الكبرى، كما كشف عن حرص وزارة حاالت الطوارئ في روسيا على التعاون مع الدفاع المدني 

بالمملكة والذي يعد من أفضل أجهزة الحماية المدنية في العالم وفي تبادل الخبرات في مجال التدريب 
وتنفيذ خطط الطوارئ وغيرها من الجوانب ذات العالقة بأعمال الدفاع المدني.

الدفاع المدني السعودي
من أفضل أجهزة الحماية المدنية في العالم

حاوره: الرائد عبدالرحمن بن عثمان الغامدي

نائب األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.. فالديمير كونشينوف:

ضيف العدد
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مهام  أبرز  التعرف على  نود  بداية    
املدنية؟ للحماية  الدولية  املنظمة 

مت��ث��ل امل��ن��ظ��م��ة م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا إط���ارًا 
ج��ام��ع��ًا ل��ت��ن��س��ي��ق اجل��ه��ود ب��ني ال���دول 
يف جم���ال احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وال��دف��اع 
لالستفادة  اآلل��ي��ات  وإجي���اد  امل��دن��ي، 
مواجهة  يف  ال���دول  ب��ع��ض  خ���ربات  م��ن 
الربامج  وتنفيذ  واألزم��ات،  الكوارث 
وامل���ش���روع���ات ال����يت ت��ع��زز م���ن ق���درة 
أداء  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  أج���ه���زة 
واملمتلكات  األرواح  محاية  يف  مهامها 
الطبيعية  الكوارث  آثار  من  والتخفيف 
ك��ال��ف��ي��ض��ان��ات وال������زالزل وح����وادث 
البيئي  التلوث  أو  اإلشعاعي  التسرب 
جناحات  املنظمة  حققت  وقد  وغريها، 
بني  والتعاون  التنسيق  كبرية يف جمال 
كبري  عدد  يف  املدنية  احلماية  أجهزة 

العامل. من دول 

  ومــــا هـــي أبـــــرز املـــشـــروعـــات الــيت 
نــفــذتــهــا املــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــحــمــايــة 

املدنية؟
ن���ف���ذت امل��ن��ظ��م��ة ع������ددًا ك���ب���ريًا م��ن 
املشروعات والربامج يف جمال التدريب 
املتخصصة  العلمية  الدراسات  وإصدار 
املخاطر  أنواع معينة من  التعامل مع  يف 
املنصرم  ال��ع��ام  وخ���الل  وال���ك���وارث، 
مشروعًا   11 املنظمة  أجنزت  2011م، 
صربيا  يف  األل��غ��ام  ن��زع  م��ش��روع  منها 
وسريالنكا، ومشروعات لتخفيف آثار 
األفريقية،  الدول  اجلفاف يف عدد من 
مش��ل��ت ت��وزي��ع امل��س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة، 
من  كبريًا  ع��ددًا  تضم  قائمة  وهناك 
نأمل  اليت  واإلغاثية  اإلنسانية  املشاريع 
ال��ق��ري��ب،  امل��س��ت��ق��ب��ل  إجن���ازه���ا يف  يف 
الدفاع  أجهزة  ق��درات  لتنمية  وبرامج 
امل��دن��ي واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف ع��دد من 

والفقرية. النامية  الدول 

لقبول  أو قواعد    هل هناك شروط 
انـــضـــمـــام الـــــــدول لـــعـــضـــويـــة املــنــظــمــة 

املدنية؟ للحماية  الدولية 
عند  ت��واف��ره��ا  جي��ب  متطلبات  ه��ن��اك 
يأتي  املنظمة،  لعضوية  طلب  أي  حبث 
طالبة  ال���دول���ة  اع����رتاف  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
وقبوهلا  امل��ن��ظ��م��ة،  ب��دس��ت��ور  ال��ع��ض��وي��ة 
الش���رتاط���ات ال��ع��ض��وي��ة وال����يت ت��ه��دف 
بني  ال��ت��ن��س��ي��ق  حت��ق��ي��ق  إىل  ب���األس���اس 
الدول األعضاء يف كل أعمال احلماية 
أي  يوجد  وال  املدني،  والدفاع  املدنية 
دول��ة  أي  ان��ض��م��ام  دون  ع��وائ��ق حت���ول 
هلا  اإلنساني  العمل  فطبيعة  للمنظمة 
منظمة  أو  دولة  بكل  الرتحيب  تتطلب 
والتنسيق  ال��ت��ع��اون  يف  ت��رغ��ب  هيئة  أو 
م���ع غ��ريه��ا م���ن ال����دول األع���ض���اء مبا 
الدولية  املنظمة  ورسالة  أهداف  حيقق 

املدنية. للحماية 

الـــدول األعــضــاء    وكــم يبلغ عــدد 
الراهن؟ الوقت  يف  باملنظمة 

ب��ال��ع��ض��وي��ة  ت��ت��م��ت��ع  دول����ة   52 ه��ن��اك 
بصفة  دول��ة  و18  للمنظمة  الكاملة 
من  ع���دد  إىل  ب��اإلض��اف��ة  »م���راق���ب« 
تلقينا  وق���د  امل��ن��ت��س��ب��ة،  اجل��م��ع��ي��ات 
لعضوية  أخرى  دول  أربعة  من  طلبات 
لعدد  كثريًا  ننظر  ال  وحنن  املنظمة، 
رغبة  إىل  نتطلع  م��ا  بقدر  األع��ض��اء، 
ودع��م  املنظمة  م��ع  التعاون  يف  ال��دول 
الوقائية  اإلجراءات  تعزيز  يف  جهودها 
والتخفيف  واحلوادث  الكوارث  ضد 

آثارها يف حال حدوثها. من 

حــال  يف  املــنــظــمــة  دور  هـــو  ومــــا    
األعــــضــــاء  الــــــــدول  مــــن  أي  تــــعــــرض 
مع  للتعامل  آليات  مثة  وهل  لكارثة؟ 

األمر؟ هذا 
جهة  ليست  املنظمة  الراهن  الوقت  يف 
امليداني  للتعامل  جهاز  أو  استجابة 
الكوارث  ملواجهة  السريع  والتدخل 
واحل������وادث، ب��ل ي��رتك��ز دوره����ا يف 
ملساعدة  األعضاء  الدول  جهود  حشد 
ال���دول���ة ال���يت ت��ت��ع��رض ل��ك��ارث��ة أو 
من  م��س��اع��دة  يتطلب  ك��ب��ري  ح���ادث 
الدولة  طلب  على  ب��ن��اًء  أخ��رى،  دول 
هذه  يف  املنظمة  وت��ت��وىل  امل��ت��ض��ررة، 
الدولة  بني  التنسيق  مسؤولية  احلالة 
تقديم  يف  الراغبة  وال��دول  املتضررة 

اإلغاثية  املساعدات  وتوجيه  املساعدة، 
تضررًا. األكثر  للمواقع  وامليدانية 

املرجعيات  اختالف  ميثل  هل  لكن    
ــأجــهــزة الــدفــاع  والـــقـــوانـــني اخلـــاصـــة ب
جلهود  معوقًا  ألخــرى  دولــة  مــن  املــدنــي 
والتنسيق  التعاون  حتقيق  يف  املنظمة 

األجهزة؟ بني هذه 
أو  املرجعيات  اختالف  أن  تثبت  التجربة 
األنظمة اخلاصة بأجهزة احلماية املدنية 
مسميات  اختالف  أو  ألخ��رى  دول��ة  من 
أمام  عائق  أي  تشكل  ال  األجهزة  هذه 
وذل��ك  التعاون  لتحقيق  املنظمة  جهود 
وامل��ه��ام  االخ��ت��ص��اص��ات  لتشابه  ن��ظ��رًا 
وال��ص��الح��ي��ات امل��ن��وط��ة ب��ه��ذه األج��ه��زة 
واليت تصب مجيعها يف اجتاه واحد هو 
البشر واملمتلكات  احلفاظ على سالمة 
ومح��اي��ت��ه��ا م��ن ك��ل م��ا ي��ت��ه��دده��ا من 

السلم واحلرب. أوقات  خماطر يف 
مشروع  منها  كثرية  ذلك  على  واألمثلة 
طرحته وزارة حاالت الطوارئ يف روسيا 

نقدر جهود 
حكومة خادم 

الحرمين الشريفين 
في دعم جهود 

المنظمة اإلنسانية

19 العدد العاشر 
رجب 1433هـ/ يونيو



ل��ت��ق��دي��م م��س��اع��دات إغ��اث��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة 
وت��ب��ن��ت  م���ؤخ���رًا  ال��ل��ي��يب  ال��ش��ع��ب  إىل 
امل��ن��ظ��م��ة ه���ذا امل��ش��روع م��ن أج���ل دع��م 
فيه،  ومشاركتهم  له  األعضاء  ال��دول 
أو  بريوقراطية  تعقيدات  أي  عن  بعيدًا 

سياسية. حساسيات 

  من املعروف أن بعض الدول متتلك 
أنــواع  مــع  الــتــعــامــل  يف  متميزة  خـــربات 
ــكــوارث، فهل  حمـــدودة مــن احلـــوادث وال
نقل هذه اخلربات  املنظمة مهمة  تتبنى 

الدول األعضاء؟ إىل غريها من 
ه��ذا األم���ر ي��أت��ي يف ص���دارة أول��وي��ات 
وم���ه���ام امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة 
اخل��ربات  لنقل  دائ��م��ًا  ونسعى  املدنية، 
األعضاء  ال��دول  بعض  متتلكها  ال��يت 
احلماية  جم���االت  م��ن  بعينه  جم��ال  يف 
وخري  املنظمة،  أعضاء  بقية  إىل  املدنية 

مثال على ذلك برنامج تدرييب متميز مت 
أجهزة  منسوبي  لتدريب  مؤخرًا  تنفيذه 
ال���دف���اع امل��دن��ي ع��ل��ى أع��م��ال اإلن��ق��اذ 
مجهورية  يف  امل��ائ��ي  واإلن��ق��اذ  اجل��ب��ل��ي 
كبرية  خربات  متتلك  واليت  قريغستان 
ن��دع��و مجيع  يف ه��ذا اجل��ان��ب، وحن��ن 
لالستفادة  املنظمة  يف  األعضاء  ال��دول 
الدولية،  التدريبية  ال��ربام��ج  ه��ذه  م��ن 
مقرها  خ��الل  م��ن  املنظمة  تقوم  كما 
الدراسات  بإجراء  جنيف  يف  الرئيسي 
وال��ب��ح��وث امل��ي��دان��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة ال��يت 
يف  وامل��ع��ارف  اخل��ربات  نقل  يف  تساهم 

ونأمل  املدنية،  احلماية  جماالت  مجيع 
الدليل  إص���دار  ال��ق��ري��ب  املستقبل  يف 
ال���دول���ي خل��دم��ات احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة، 
املنظمة  موقع  ع��رب  طرحه  يتم  وس��وف 
ع��ل��ى االن���رتن���ت، وت��وزي��ع��ه ع��ل��ى مجيع 

األعضاء. الدول 

  ومــــاذا عــن اخلــطــط واملــشــروعــات 
للمنظمة؟ املستقبلية 

من  ال���ت���دري���ب  ن��ظ��ام  ن��ق��ل  إىل  ن��ط��م��ح 
امليداني،  التدريب  إىل  النظرية  الناحية 
وت��وس��ع��ة ح��ج��م ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة، 
وزي����ادة ع��دد أع��ض��اء امل��ن��ظ��م��ة، األم��ر 
مالية  موارد  إجياد  بدوره  يتطلب  الذي 
ال��دول  اش��رتاك��ات  م��ن  س���واء  ضخمة 
مؤسسات  إسهامات  بعض  أو  األعضاء 
ال��ق��ط��اع اخل�����اص، وحن���ن ن��ت��ط��ل��ع إىل 
األع��ض��اء يف  ال���دول  تفاعل  م��ن  امل��زي��د 
املنشودة  األهداف  لتحقيق  اجلانب  هذا 
امليدانية  العمليات  توسيع  يف  سيما  وال 

التدريبية. والربامج 

  وماذا تقولون عن إسهامات اململكة 
دعم  يف  باملنظمة  عضويتها  خــالل  مــن 

الدولي؟ التعاون  جهود 

نقل الخبرات 
المتميزة لبعض 

الدول  في مجاالت 
الحماية المدنية 

لبقية الدول األعضاء

نسعى لتعميم خبرات المملكة في إدارة الحشود 
البشرية لكافة أعضاء المنظمة

ضيف العدد
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ممثلة  اململكة  إن  أقول  عندما  أبالغ  ال 
يف ج��ه��از ال���دف���اع امل���دن���ي م���ن أك��ث��ر 
املنظمة  ودع��م��ًا جل��ه��ود  ن��ش��اط��ًا  ال���دول 
نذكر  وهنا  املدنية،  للحماية  الدولية 
دعوتنا  والتقدير  العرفان  م��ن  بكثري 
نظمه  ال����ذي  امل��ؤمت��ر  يف  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
مع  بالتعاون  السعودي،  األمحر  اهلالل 
األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 

كبري  مؤمتر  عقد  دراس��ة  حاليًا  ويتم 
حول  املقبلة  ال��ش��ه��ور  خ��الل  باململكة 
املدني،  والدفاع  املدنية  احلماية  أعمال 
ك��م��ا ن��ذك��ر أي��ض��ًا م���ب���ادرة ال��دف��اع 
إدارة  جم��ال  يف  خ��ربات��ه  لتقديم  امل��دن��ي 
احل���ش���ود ال��ب��ش��ري��ة وال����يت ت��راك��م��ت 
كل  احل��ج  موسم  يف  العمل  خ��الل  م��ن 
األع��ض��اء  ال���دول  منها  لتستفيد  ع��ام، 
التجربة  هذه  تعميم  مت  وقد  باملنظمة، 
مجيع  على  املنظمة  خ��الل  من  املتميزة 
يف  املدنية  احلماية  ومنظمات  هيئات 

العامل. دول  مجيع 
لفريق  ال���رائ���ع  األداء  أي��ض��ًا  ون��ذك��ر 
اإلن��ق��اذ ال��س��ع��ودي ل��ب��اك��س��ت��ان خ��الل 
املناطق  بعض  اجتاحت  اليت  الفيضانات 
نقدر  وحنن  عامني،  قبل  الباكستانية 
ت��ق��دم��ه��ا حكومة  ال���يت  اجل��ه��ود  ه���ذه 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وول���ي ع��ه��ده األم���ني، 
القيادة  على  مبستغرب  ليس  أم��ر  وه��و 

الرشيدة. السعودية 

للحماية  الدولية  املنظمة  منحت    
فما  للمملكة  الــذهــي  وسامها  املدنية 

داللة ذلك؟
إلسهامات  وتقديرًا  اعرتافًا  ميثل  الوسام 
الدفاع  وجهاز  السعودية  العربية  اململكة 
املنظمة  جهود  دعم  يف  السعودي  املدني 
جمال  يف  تبذهلا  اليت  اجلليلة  واخلدمات 
لتقديم  وم��ب��ادرات��ه��ا  امل��دن��ي��ة،  احل��م��اي��ة 

للدول  واإلنسانية  اإلغاثية  امل��س��اع��دات 
وق��د منحت  ال��ك��وارث،  م��ن  امل��ت��ض��ررة 
لعدد كبري  »فارس«  وسام  أيضًا  املنظمة 
م��ن ق��ي��ادات ال��دف��اع امل��دن��ي وال��ض��ب��اط 
فريق  مهمة  يف  شاركوا  الذين  واألفراد 
وأصحاب  لباكستان،  السعودي  اإلنقاذ 
عملهم  جمال  يف  والراقي  املتميز  األداء 

اململكة. داخل  اإلنساني 

  هــل مثــة أمــثــلــة الســتــفــادة الـــدول 
الدفاع  خــربات  مــن  باملنظمة  األعــضــاء 

البشرية؟ إدارة احلشود  املدني يف 
دعين أقول إن خربات اململكة يف إدارة 
احلشود أصبحت منوذجًا حيتذى به من 
الفعاليات  تنفيذ  عند  الدول  كافة  قبل 
من  أع���داد ك��ب��رية  فيها  ت��ش��ارك  ال��يت 
ودورات  الكرة  مباريات  مثل  اجلماهري 
األل��ع��اب ال��ق��اري��ة واألومل��ب��ي��ة، وك��اس 
املثال  القدم، وعلى سبيل  العامل لكرة 
ح��االت  وزارة  خ���الل  م��ن  حن��ن  ط��ل��ب��ن��ا 
االس���ت���ف���ادة من  روس���ي���ا  ال���ط���وارئ يف 
يف  احل��ش��ود  إدارة  يف  اململكة  خ��ربات 
تنظيم دورة األلعاب األوملبية اليت سوف 

موسكو. تقام يف 

باململكة  وجودكم  خالل  اطلعتم    
ــي  ــى إمـــكـــانـــات جـــهـــاز الـــدفـــاع املــدن عــل
اإلمكانات  هــذه  تــرون  فكيف  الــســعــودي 

باملنظمة؟ األعضاء  بالدول  مقارنة 
متتد  اليت  الشخصية  خربتي  خالل  من 
20 ع���ام���ًا م���ن ال��ع��م��ل يف  ألك��ث��ر م���ن 
الدفاع  إن  أقول  املدنية  احلماية  جمال 
التقنيات  أحدث  السعودي ميتلك  املدني 
ال��ق��درة على  ال���يت مت��ن��ح��ه  واآلل���ي���ات، 
التعامل مع كافة أنواع احلوادث بأعلى 

القوى  ف��ض��اًل ع��ن  ال��ك��ف��اءة،  درج���ات 
على  القادرة  واملدربة  املؤهلة  البشرية 
التكنولوجيا  وسائل  أحدث  استخدام 
ه��ذه  وت��ط��وي��ر  ب���ل  م��ه��ام��ه��ا،  أداء  يف 
امليدانية  األع��م��ال  يالئم  مبا  التقنيات 

املدني. الدفاع  ووحدات  لفرق 
قيادة  ح��رص  نلمس  ذات��ه  السياق  ويف 
ال���دف���اع امل��دن��ي ع��ل��ى ت��ب��ادل اخل���ربات 
املتميزة  الدولية  التجارب  من  واإلف��ادة 
والذي جتسد يف  الطوارئ،  مواجهة  يف 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  طلب 
جتربة  على  اإلط��الع  التوجيري  الفريق 
وحنن  الروسية،  الطوارئ  حاالت  وزارة 
سعداء بذلك ونرحب بتقديم أي خربات 
الدفاع  لقدرات  تضيف  استشارات  أو 
من  حبق  نعده  والذي  باململكة،  املدني 

العامل. املدني يف  الدفاع  أجهزة  أفضل 

نذكر األداء الرائع 
لفريق اإلنقاذ 

السعودي لباكستان 
خالل الفيضانات
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تواصل المديرية العامة للدفاع المدني مسيرتها الرائدة والمتميزة في توظيف اإلبداع الفني في 
نشر ثقافة السالمة والتوعية بالمخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع المدني وسبل الوقاية منها.

وفي هذا اإلطار قدمت المديرية العامة مسرحية »جرس إنذار« والتي عرضت مؤخرًا في 
مدارس المملكة بمدينة الرياض برعاية معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن 

عبداهلل التويجري.

المسرحية تجسد حرص المديرية العامة للدفاع 
المدني على تنويع رسائل التوعية

في مسرحية استقطبت عددًا من نجوم المسرح السعودي 

جرس إنذار.. اإلبداع المسرحي 
لنشر ثقافة السالمة بين الطالب

مدني × مدني

إعداد: المقدم فهد بن رويضان الرويضان
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العمل  هذا  من خالل  املدني  الدفاع  جنح 
الذي استقطب فيه عددًا من جنوم املسرح 
السناني،  عبداإلله  الفنان  مثل  السعودي 
يقدم منوذجًا  أن  العلياني  واملخرج صاحل 
وال��رتب��وي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��رس��ال��ة  تقديم  يف 
الرتفيه  م��ن  إط���ار  امل����دارس يف  ل��ط��الب 

والكوميديا وبأسلوب شيق وجذاب.
إدارة  ق��ام��ت  ال��ف��ائ��دة  تعميم  إىل  وس��ع��ي��ًا 
العالقات واإلعالم بالدفاع املدني بتصوير 
املسرحية ونسخها وتوزيعها على املدارس 
باإلضافة إىل  اململكة،  يف مجيع مناطق 
االن��رتن��ت ووس��ائ��ل اإلع��الم  طرحها ع��رب 
اجلديدة والقنوات التلفزيونية وعرضها يف 

املعارض واملهرجانات.
وه��ذا م��ا أك��ده العقيد ص��احل ب��ن علي 
للعالقات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ال��ع��اي��د 
أن  إىل  م��ش��ريًا  امل��دن��ي  بالدفاع  واإلع���الم 
حرص  جتسد  إن����ذار«  »ج���رس  مسرحية 
تنويع  على  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
باألسلوب  وتقدميها  التوعوية  الرسائل 
حيث  منها،  املطلوب  التأثري  حيقق  الذي 
مسرحية  ع��ام  كل  املدني  ال��دف��اع  يقدم 
الذين  امل���دارس  ل��ط��الب  ج��دي��دة  توعوية 
مي��ث��ل��ون ش���رحي���ة ك���ب���رية م���ن اجمل��ت��م��ع 
وامل��واد  املطبوعات  جانب  إىل  السعودي 

الفيلمية واإلعالنات التوعوية.
م��ن ج��ان��ب��ه أع����رب امل��ش��رف ال��ع��ام على 
امللحم  ناصر  الدكتور  اململكة  م��دارس 
هل��ذا  امل����دارس  باستضافة  س��ع��ادت��ه  ع��ن 
حيمل  وال��ذي  ال��رتب��وي  املسرحي  العرض 
أمورهم  وأول��ي��اء  للطالب  واضحة  رسالة 
ب��احل��رص ع��ل��ى ت��وف��ر وس��ائ��ل ال��س��الم��ة 
وكافة  وامل��ن��ازل،  التعليمية  املنشآت  يف 

املنشآت احلكومية واألهلية.
وأثنى الدكتور امللحم على مبادرة الدفاع 
وال��يت جتد  األع��م��ال  ه��ذه  لتقديم  املدني 

قبواًل كبريًا من الطالب.
وه�����و م����ا أك������ده ع�����دد م����ن األط���ف���ال 
املشاركني يف بطولة املسرحية حيث قال 
الطفل عبدالرمحن الشرقي: لقد استفدت 
كثريًا من املشاركة يف مسرحية »جرس 
إن����ذار« وع��رف��ت خم��اط��ر ال��ع��ب��ث ب��امل��واد 

اخلطرة والقابلة لالشتعال.
أم��ا الطفلة ج���وري: وال���يت ش��ارك��ت يف 
شاركت  لقد  فتقول:  املسرحية  تقديم 
يف أعمال مسرحية كثرية ولكن جتربة 
مسرحية »جرس إنذار« خمتلفة حيث تقدم 
إرشادات لتجنب احلرائق بطريقة واضحة 
ومجيلة وقد تعلمت كيف أجتنب كثريًا 
من املخاطر سواء يف املدرسة أو يف املنزل.

السناني  عبداإلله  الفنان  عرب  جانبه  من 
بطل املسرحية عن تهنئته للمديرية العامة 
الرتبوي  العمل  هذا  بإنتاج  املدني  للدفاع 
وال��يت ختاطب  إن���ذار«  »ج��رس  والتوعوي 
ملسرح  والكبار، ومتثل منوذجًا  األطفال 

الطفل الذي جيمع بني الفائدة والرتفيه.
هذه  مثل  ت��أث��ري  أن  إىل  السناني  وأش���ار 
أكرب  الطفل  سلوك  يف  الفنية  األع��م��ال 
املباشرة  التوعوية  اإلعالنات  من  بكثري 
واليت رمبا تكلف أضعاف تكاليف إنتاج 

مثل هذه األعمال الرتبوية.

املسرحية  خم��رج  ق��ال  االجت���اه  ذات  ويف 
حممود  ألمر  إنه  العلياني  صاحل  األستاذ 
هذه  مثل  تقديم  املدني  الدفاع  يتبنى  أن 
املوجهة لألطفال  التوعوية  الفنية  األعمال 
وطالب املدارس، وال سيما يف ظل وجود 
نقص كبري يف األعمال املسرحية اخلاصة 

باألطفال.
مع  الكبري  التفاعل  أن  العلياني  وأضاف 
الطالب  قبل  إن��ذار« من  مسرحية »جرس 
كافة  داعيًا  التوجه،  هذا  جناح  يؤكد 
األجهزة احلكومية ووزارة الرتبية والتعليم 
املسرحية  األعمال  تقديم  وتبين  دعم  إىل 

الرتبوية والتوعوية.
العمرو  سليمان  ال��ل��واء  أوض��ح  جانبه  من 
املسرح  أن  املدني  الدفاع  عام  مدير  نائب 
ميثل وسيلة فاعلة للتوعية وتثقيف الطفل، 
مفاهيم  ع��ن  نتحدث  عندما  وخ��ص��وص��ًا 
وأم�����ور مت���س س��الم��ة ال��ط��ف��ل س����واء يف 
املدرسة أو املنزل، مشريًا إىل أن املدارس 
تشكل جتمعات بشرية كبرية، وهو ما 
لتنمية  اإلج����راءات  كافة  اخت��اذ  يتطلب 
والتعريف  املخاطر  ضد  الوقائي  الوعي 
ال��ط��وارئ،  ح��االت  األم��ث��ل يف  بالتصرف 
وهو أمر قد يصعب حتقيقه إال من خالل 
بإقبال  حتظى  وال��يت  املسرحية  األع��م��ال 

الطالب واألطفال.
لعرض  تطلعه  ع��ن  ال��ع��م��رو  ال��ل��واء  وع��رب 
م��س��رح��ي��ة »ج����رس إن�����ذار« وغ���ريه���ا من 
األع��م��ال ال��يت ينتجها ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
أكرب عدد ممكن من املدارس، وتعزيز 
الشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم يف هذا 

الشأن. 

نموذج لمسرح الطفل 
الذي يجمع بين الفائدة 

والترفيه
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واقعية نظرة 
 الــــــلــــــواء ســـعـــيـــد بـــــن عــلــي 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  ــقــرنــي  ال
امل���دن���ي ب���ال���ري���اض أك����د أن 
أكثر  من  املدني  الدفاع  جهاز 

اهتمامًا  احلكومية  األج��ه��زة 
العلمية،  والبحوث  بالدراسات 
وذل�����ك ن���ظ���رًا ل��ط��ب��ي��ع��ة م��ه��ام 
تتطلب  ال���يت  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
ما  ك��ل  م��ن  واإلف���ادة  التعامل 
ي��س��ت��ج��د م���ن وس���ائ���ل وق��ائ��ي��ة 
ال  ما  وه��و  علمية،  تقنيات  أو 

ميكن مواكبته دون االهتمام 
العلمي. بالبحث 

القرني  سعيد  ال��ل��واء  وأض��اف 
وع����ل����ى ض������وء امل����ش����اه����دات 
ميكن  امل��ي��دان��ي��ة  واخل�����ربات 
قطع  املدني  ال��دف��اع  إن  القول 
ش��وط��ًا ج��ي��دًا يف ه���ذا اجمل��ال 

تقدم يف  من  نراه  ما  من خالل 
إال  والفنية،  التقنية  اجلوانب 
أن احلاجة ما زالت ماسة ملزيد 
بالبحث  والعناية  االهتمام  من 
ال���ع���ل���م���ي مب����ا ي���دع���م خ��ط��ط 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  وب��رام��ج 

املستجدات. ومواكبة 

تمثل الدراسات والبحوث العلمية اللبنة األولى لتنفيذ خطط التطوير والتحديث 
وتحقيق أهدافها والوصول ألرقى معايير الجودة في األداء.

وقد أولت المديرية العامة للدفاع المدني مجال الدراسات والبحوث اهتمامًا كبيرًا، وعملت على 
االستفادة من التوصيات التي يتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسات والبحوث في تلبية االحتياجات 

الفعلية للوحدات والفرق الميدانية واالرتقاء بمستوى أدائها، وكذلك في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج 
لمواكبة المستجدات واإلفادة من كل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في أداء مهام الدفاع المدني.

ويبقى التساؤل عن واقع الدراسات والبحوث في الدفاع المدني وحجم االستفادة من نتائج الدراسات 
والبحوث وال سيما في األعمال الميدانية، وماذا أضافت الدراسات التي أنجزها منسوبو الدفاع المدني 

لنيل درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات السعودية واألجنبية لقدرات الدفاع المدني، )998( 
طرحت كل هذه التساؤالت على نخبة من ضباط الدفاع المدني فكان هذا االستطالع حول رؤيتهم 

لواقع الدراسات والبحوث وسبل تعزيز اإلفادة منها في المستقبل.

الدراسات والبحوث العلمية في الدفاع المدني.. 

الواقع والمأمول

استطالع
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بـــن عبد  الــعــقــيــد ســعــد  أم���ا   
الـــرمحـــن أبــــو جــلــيــد ف���ريى أن 
كثرية  إجيابية  مؤشرات  هناك 
ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن ت��وص��ي��ات 
حيث  وال��ب��ح��وث،  ال���دراس���ات 
ال���يت  ال���ت���وص���ي���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
ت��وص��ل هل��ا م��رك��ز ال��دراس��ات 
وال��ب��ح��وث ب��ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
م��ه��م��ة احل����ج، وض��ع��ف ضغط 
امل���ي���اه يف ش��ب��ك��ات اإلط���ف���اء 
التجهيزات،  ونوعية  باملشاعر 
إال أن ربط الدراسات والبحوث 
للوحدات  الفعلية  باالحتياجات 
مشاركة  إىل  حي��ت��اج  امليدانية 
أوسع بني منسوبي الدفاع املدني 
واإلداري���ة  الفنية  اإلدارات  م��ن 
لعرض  وامليدانية  والتخطيطية 
امل��ش��ك��الت وم���ن ث��م دراس��ت��ه��ا 
وط������رح ال���ت���وص���ي���ات ب��ش��أن��ه��ا 

عمليًا. التوصيات  هذه  واختبار 

علي  العقيد  ي��رى  جانبه  من   
إدارة  م��دي��ر  الــعــتــيــي  عــطــااهلل 
أن  املنورة  باملدينة  املدني  الدفاع 
الدفاع  يف  والبحوث  الدراسات 
الصحيح  املسار  يف  تسري  املدني 
ول���ك���ن ب����درج����ة م����ن ال���ب���طء 
ال����ذي ال ي��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ت��غ��ري 
الذي  العصر  إيقاع  يف  السريع 
يوم  ك��ل  حيفل  وال���ذي  نعيشه 
وتقنيات  وجت��ارب  باكتشافات 
جهد  أقصى  ب��ذل  حتتم  جديدة 

من  منها  واإلف����ادة  مل��واك��ب��ت��ه��ا 
خ����الل ال����دراس����ات وال��ب��ح��وث 

العلمية.

ب��واق��ع  ال��س��ي��اق اخل���اص  ويف   
بالدفاع  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
املدني قال العقيد حممد حييى 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  الــزهــرانــي 
امل���دن���ي مب��ح��اف��ظ��ة اإلح���س���اء، 
حكم  إص��دار  الصعب  من  إن��ه 
الدراسات  واقع  على  موضوعي 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  وال��ب��ح��وث يف 
ال��دراس��ات  من  الكثري  فهناك 
ال��ق��ي��م��ة ال����يت أجن���زه���ا رج���ال 
كثريًا  لكن  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
م��ن��ه��ا مل ي��ت��م ت���زوي���د اجل��ه��ات 
ال��دف��اع  ب��أع��م��ال  ال��ع��الق��ة  ذات 
املدني بها، أو حبث مدى قابلية 
الدراسات  هذه  ونتائج  توصيات 

. عمليًا

 ويتفق العقيد دكتور عبداهلل 
بن سعيد القحطاني مدير إدارة 
للدفاع  العامة  باملديرية  البحوث 
امل���دن���ي م���ع ال������رأي ال��س��اب��ق، 
ال��دراس��ات  مركز  أن  م��ؤك��دًا 
وال���ب���ح���وث م���ن أه����م ال��وس��ائ��ل 
أي  عليها  تعتمد  ال��يت  واآلل��ي��ات 
ل��ت��ط��وي��ر  م��ؤس��س��ة  أو  م��ن��ش��آت 
يف  املشكالت  ومعاجلة  األداء 
مج��ي��ع اجمل����االت وع��ل��ى ك��اف��ة 
ال�����دول  أن  ب����ل  امل���س���ت���وي���ات، 

العلمي  البحث  تعترب  املتقدمة 
الكتشاف  الفقري  العمود  هو 
املشكالت،  ومعاجلة  األخطاء 
وه�����و األس��������اس ال�������ذي ت��ب��ن��ى 
والتنمية  األم���ن  م��ش��اري��ع  عليه 

الشامل. مبفهومها  املستدامة 
وي�����ع�����رتف ال���ع���ق���ي���د ع���ب���داهلل 
الدراسات  واقع  بأن  القحطاني 
يف  املدني  ال��دف��اع  يف  والبحوث 
لوجود  ن��ظ��رًا  متوسط  مستوى 
عدم  أهمها  من  املعوقات  بعض 
وجود الئحة علمية تنظم أعماله 

والعلمية. البحثية  وأنشطته 

 م��ن ج��ان��ب��ه ي���رى الــعــقــيــد د. 
مـــاضـــي محــــود الــعــتــيــي م��دي��ر 

ب��امل��دي��ري��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  إدارة 
أن مستوى  املدني  للدفاع  العامة 
اجلهاز  يف  والبحوث  الدراسات 
جيد إال أنه حيتاج إىل مزيد من 
أكرب  بصورة  وال��دع��م  التفعيل 
تتناسب مع أهمية أعمال الدفاع 
امل���دن���ي وض��خ��ام��ة امل��س��ؤول��ي��ة 
على  احل��ف��اظ  يف  يتحملها  ال��يت 
وال���ذي  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح 
اليت  العلمية  ال��دراس��ات  حيتم 
ت��دع��م اخت��اذ ك��اف��ة ال��ق��رارات 
وه����ذا ال��ت��ف��ع��ي��ل ي��ت��ط��ل��ب دع��م 
العلمي  بالبحث  املتعلق  البند 
ب���امل���خ���ص���ص���ات ال���ك���اف���ي���ة، 

املنشودة. األهداف  لتحقيق 

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ي���ق���ول  الــعــقــيــد 
دكتور ناصر بن عبد اهلل العريض 
ب���اإلدارة  ال���دراس���ات  شعبة  م��دي��ر 
من خالل  واإلنقاذ  لإطفاء  العامة 
الدفاع  من ضباط  الكثري  ابتعاث 
العلمية  ال���درج���ات  ل��ن��ي��ل  امل��دن��ي 
من  وال���دك���ت���وراه  امل��اج��س��ت��ري  يف 
األجنبية،  أو  السعودية  اجلامعات 
الدراسات  من  هناك كثري  أصبح 
أجن��زه��ا  ال���يت  العلمية  وال��ب��ح��وث 
ض���ب���اط ال����دف����اع امل���دن���ي وال���يت  
ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ًا وث��ي��ق��ًا ب��أع��م��ال 
وامليدانية  اإلداري��ة  اجلهاز  ومهام 
والعملية وجند هذه الدراسات لدى 
وغالبية  بالتدريب،  املعنية  اجلهات 

الدفاع المدني 
من أكثر األجهزة 

اهتمامًا بالدراسات 
والبحوث العلمية

اللواء سعيد بن علي القرني

اقتراح تشكيل 
مجلس أعلى 

للبحوث من  الباحثين 
المتخصصين 

العقيد سعد بن عبد الرمحن أبو جليد
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معرفة  م��ن  نابعة  ال��دراس��ات  ه��ذه 
اليت  املشكالت  بنوعية  الباحثني 
وهو  املدني،  الدفاع  رجال  تواجه 
ما جيعلنا نقول إن واقع الدراسات 
تطور  يف  املدني  بالدفاع  والبحوث 
م��س��ت��م��ر م��ع اس��ت��م��رار االب��ت��ع��اث 
ال����دراس����ات يف  ن��ت��ائ��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  أو 
مج���ي���ع أع���م���ال ال����دف����اع امل���دن���ي 
أب���و جليد  ال��ع��ق��ي��د س��ع��د  وي��ص��ف 
وال��دراس��ات  البحوث  إدارة  مدير 
العلمي  والبحث  ال��دراس��ات  واق��ع 
ال  مستوى  يف  بأنه  املدني  بالدفاع 
بأس به بعد أن حظي يف السنوات 
أساتذة  من  بدعم  املاضية  القليلة 
ال��ت��ع��اق��د  ال���ذي���ن مت  اجل���ام���ع���ات 
الباحثني  إىل  ب��اإلض��اف��ة  م��ع��ه��م، 
املدني  الدفاع  رجال  املختصني من 
ال��رتاج��ع نظرًا  وح��دث��ت ح��ال��ة م��ن 
ل���وج���ود ب��ع��ض امل���ع���وق���ات أه��م��ه��ا 
أع��م��ال  تنظم  الئ��ح��ة  وج���ود  ع���دم 
توفر  وع��دم  والبحوث  ال��دراس��ات 
العلمية  وال��ك��وادر  امل��ال��ي  ال��دع��م 
الراهن  ال��وق��ت  ويف  املتخصصة، 
ب��دأ جم��ال ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
معالي  من  بدعم  عافيته  يستعيد 
م���دي���ر ع�����ام ال�����دف�����اع امل���دن���ي، 
وم���س���اع���ده ل���ش���ؤون ال��ت��خ��ط��ي��ط 
آلية  يوجد  ال  أن��ه  رغ��م  وال��ت��دري��ب 
واض��ح��ة ل��ل��ص��رف ع��ل��ى األحب���اث 
الدفاع  والدراسات يف خمصصات 
ي��ع��د عائقًا  ال���ذي  األم���ر  امل��دن��ي  

البحثي  النشاط  الستمرار  كبريًا 
املطلوب. بالشكل 

صاحل  الدكتور  العقيد  أما   
بن خيار القحطاني مدير شعبة 
ب���اإلدارة  الكيمائية  امل��خ��اط��ر 
ف��ريى  امل��دن��ي��ة  للحماية  ال��ع��ام��ة 
العلمية  والبحوث  الدراسات  أن 
ال����يت ي��ت��م إجن����ازه����ا م���ن ق��ب��ل 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
م��ن��اس��ب��ة وم���واك���ب���ة خل��ط��ط 

والتحديث. التطوير  وبرامج 

االستفادة مؤشرات 
ويف احمل���ور ال��ث��ان��ي م��ن حم��اور 
االس����ت����ط����الع ع����ن م����ؤش����رات 
االس����ت����ف����ادة م����ن ال����دراس����ات 
ومدى  املدني  بالدفاع  والبحوث 
الوحدات  باحتياجات  ارتباطها 
ــواء  ــل وال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة ق���ال ال
الــقــرنــي مدير  بــن عــلــي  ســعــيــد 
بالرياض  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إدارة 
وجلية  واض��ح��ة  استفادة  هناك 
وخ����اص����ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ش��ق 
ال��ع��م��ل��ي��ات »اإلط���ف���اء واإلن��ق��اذ 
فرق  شهدت  حيث  واإلس��ع��اف« 
الدفاع املدني نقلة نوعية كبرية 
احل��وادث  مجيع  مع  تعاملها  يف 

ن���ت���ي���ج���ة ل����ربام����ج ال���ت���ح���دي���ث 
وال��ت��ط��وي��ر ال��يت اس��ت��ن��دت على 
أن��ن��ا ال  دراس�����ات ع��ل��م��ي��ة، إال 
ن��ل��م��س م��ث��ل ه����ذه االس���ت���ف���ادة 
امل��ط��ل��وب يف اجل��ان��ب  ب��ال��ق��در 
يف  احلديثة  والتقنيات  الوقائي 
زال  ف��م��ا  ال��س��الم��ة،  متطلبات 
ه��ذا اجل��ان��ب حب��اج��ة إىل جهد 
أك���رب مل��واك��ب��ة امل��س��ت��ج��دات، 
ك���ذل���ك ه���ن���اك ح���اج���ة م��اس��ة 
امليدانية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��دراس��ات 
يشرتطها  ال���يت  األج��ه��زة  ح���ول 
ال����دف����اع امل���دن���ي ل��ل��س��الم��ة يف 
مدى كفاءتها  ومعرفة  املنشآت 
التشغيلية، ونفس الشيء ينطبق 
ع��ل��ى امل���خ���اط���ر ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
واإلش��ع��اع��ي��ة وال���يت حت��ت��اج إىل 
ملعرفة  مستمرة  حبثية  دراس��ات 
خماطرها من وجهة نظر الدفاع 
األجنح  السبيل  هو  وما  املدني، 
مباشرة  أثناء  معها  التعامل  يف 
ال��دراس��ات  كذلك  احل���وادث، 

اخل����اص����ة ب���ت���وع���ي���ة اجمل��ت��م��ع 
من  النوعية  ه��ذه  م��ع  بالتعامل 

املخاطر.
املدني  الدفاع  إدارة  مدير  وشدد 
مالءمة  ض���رورة  على  ب��ال��ري��اض 
الدراسات والبحوث لالحتياجات 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل���ل���ف���رق وال����وح����دات 
طيبة  اجتهادات  وهناك  امليدانية 
التعامل  يف  مميزة  نتائج  حققت 
حاجة  هناك  لكن  احلرائق  مع 
الستغالل  ال��دراس��ات  م��ن  ملزيد 
والفيزيائية  الكيميائية  الطرق 
لنوعية  وفقًا  اإلطفاء  أعمال  يف 

احلريق.

 أم����ا الـــعـــقـــيـــد عـــلـــي عـــطـــااهلل 
ال���دف���اع  إدارة  م���دي���ر  الـــعـــتـــيـــي 
أن  فيؤكد  املنورة  باملدينة  املدني 
ال��دف��اع  اس��ت��ف��ادة  امل��ؤش��رات على 
والبحوث  ال��دراس��ات  م��ن  امل��دن��ي 
ال��ع��ل��م��ي��ة ك���ث���رية م��ن��ه��ا ال��ت��ط��ور 
وال���ق���وى  اآلل����ي����ات  ال���ك���ب���ري يف 

استطالع

من الصعب تحديد 
مؤشرات اإلفادة 

من الدراسات 
والبحوث

العقيد حممد حييى الزهراني

نتطلع للتوسع 
في مجال 

الدراسات والبحوث 
المتخصصة

العقيد علي عطااهلل العتيي
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ال��ب��ش��ري��ة ووس���ائ���ل ال��وق��اي��ة من 
امل��خ��اط��ر، وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��الم��ة 
إال  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج  الشخصية 
للتوسع  تطلعاتنا  ينفي  ال  ذلك  أن 
يف جم���ال ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
امل��ت��خ��ص��ص��ة، ورب��ط��ه��ا ب��أع��م��ال 
التأكيد  مع  امليدانية،  الوحدات 
ع��ل��ى وج���ود ع��ش��رات ال��دراس��ات 
املتميزة اليت قدمها ضباط الدفاع 
للدراسات  يبعثون  ال��ذي��ن  امل��دن��ي 
واليت  وخارجها،  اململكة  داخ��ل 
ت��ل��يب ج��ان��ب��ًا ك��ب��ريًا  مي��ك��ن أن 
م��ن االح��ت��ي��اج��ات ل��و مت اإلف���ادة 
ه��ذه  م��ن  ك��ث��ريًا  إن  ح��ي��ث  منها 
عملية  آليات  توجد  ال  ال��دراس��ات 
لالستفادة من نتائجها وتوصياتها.

الــعــقــيــد حمــمــد حييى  أم���ا   
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  الــزهــرانــي 
امل���دن���ي مب��ح��اف��ظ��ة اإلح���س���اء 
ال��ص��ع��وب��ة حتديد  إن���ه م��ن  ق���ال 
م����ؤش����رات دق��ي��ق��ة ع��ل��ى م��دى 
اإلف������������ادة م������ن ال������دراس������ات 
تعميم   ل��ع��دم  ن��ظ��رًا  وال��ب��ح��وث 
ت��وص��ي��ات��ه��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا واخ��ت��ي��ار 
من  ل��ذا  عمليًا  التوصيات  ه��ذه 
هذه  تلخيص  مبكان  األهمية 

وتعميمها. والبحوث  الدراسات 

بن  عـــبـــداهلل  د.  الــعــقــيــد  أم���ا   
إدارة  م��دي��ر  القحطاني  سعيد 

امل��ؤش��رات  م��ن  فيقول  ال��ب��ح��وث 
ال��واض��ح��ة ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة من 
أجنزها  اليت  العلمية  الدراسات 
م��رك��ز ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، ت��وج��ي��ه مسو 
جملس  رئيس  نائب  العهد  ول��ي 
ال���������وزراء، وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
مل��ع��ال��ي وزي����ر امل���ي���اه، مب��راع��اة 
ملعاجلة  ع��ل��م��ي��ة  ت��وص��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
املياه يف شبكات  ضعف ضغط 
وكذلك  املشاعر،  يف  اإلطفاء 
املستجدين  ب��األف��راد  االستعانة 
للمشاركة  التدريب  مراكز  يف 
مهمة  أن  علمًا  احل��ج،  مهمة  يف 
البحث العلمي  حتديد املشكلة 
ودراس��������ة أس���ب���اب���ه���ا واق������رتاح 
للتعامل  ال���الزم���ة  ال��ت��وص��ي��ات 
معها، أما تنفيذ هذه التوصيات 

فرتجع إىل أصحاب القرار.

 ويف ذات السياق أوضح العقيد 
ماضي العتيي أن هناك حماوالت 
ل���إف���ادة م���ن ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ات 
وال��ب��ح��وث يف جم���ال امل��واص��ف��ات 
يف  والتجهيزات  للمعدات  الفنية 
يتم  امل��دن��ي حبيث  ال��دف��اع  جم��ال 
سنويًا  امل��واص��ف��ات  ه��ذه  مراجعة 
من قبل اجلهة املختصة، وكذلك 
أداء  تقييم  دراس���ات  م��ن  اإلف���ادة 
ال��دف��اع امل��دن��ي يف م��وس��م احل��ج، 
بقية  أن  إال  ذل��ك  يلمس  واجلميع 

اجملاالت واملهام األخرى فما زالت 
البحث  دور  ت��ف��ع��ي��ل  إىل  حب��اج��ة 
حيول  ورمب��ا  دراستها  يف  العلمي 
ام��ك��ان��ات  ذل���ك حم���دودي���ة  دون 
م���رك���ز ال����دراس����ات وال��ب��ح��وث 

. بالدفاع املدني 

العقيد  يرى  ناحية أخرى  من   
الــدكــتــور نــاصــر الــعــريــض أن 
احلج  م��وس��م  يف  املتميز  األداء 
م����ن أوض������ح امل�����ؤش�����رات ع��ل��ى 
اس���ت���ف���ادة ال���دف���اع امل���دن���ي من 
ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث وه��ن��اك 
م���ؤش���رات أخ����رى ل��الس��ت��ف��ادة 
العمل  يف  ال��دراس��ات  ه��ذه  م��ن 
قصورًا  هناك  أن  إال  امليداني، 
التوصيات  من  كثري  تنفيذ  يف 
اليت توصل إليها الباحثون لعدم 
تنفيذ  مبتابعة  معنية  آلية  وجود 
هذه التوصيات وكذلك تقصري 
البحث نفسه يف تنفيذ توصيات 

دراسته يف جمال عمله.

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ي����رى الــعــقــيــد 
الــــدكــــتــــور صــــــاحل بــــن خـــيـــار 
املخاطر  شعبة  مدير  القحطاني 

ال��ع��ام��ة  ب�����اإلدارة  الكيميائية 
للحماية املدنية أن االستفادة من 
التوصيات والنتائج اليت توصلت 
واليت  والبحوث  الدراسات  إليها 
مركز  طريق  عن  إجراؤها  يتم 
بالدفاع  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
الدعم  تقديم  يتطلب  امل��دن��ي، 
يتم  حبيث  للمركز،  الكامل 
ميدانيًا  التوصيات  هذه  تطبيق 
تلك  وخاصة  فعاليتها  واختيار 
ال���يت مت��س ال���وح���دات وال��ف��رق 
امل��ي��دان��ي��ة، وك��ل��م��ا ت��رك��زت 
العلمية  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
ع��ل��ى االح���ت���ي���اج���ات امل��ي��دان��ي��ة 
ك��ل��م��ا أم���ك���ن رص�����د ح��ج��م 

منها. االستفادة 

للتطوير مقترحات 
ال��يت أجنزها  ال��دراس��ات  وع��ن 
م��ن��س��وب��و ال���دف���اع امل���دن���ي من 
املبتعثني لنيل درجات املاجستري 
االستفادة  وسبل  وال��دك��ت��وراه 
م��ن��ه��ا ق���ال الــــلــــواء ســعــيــد بــن 

محدودية امكانات 
مركز الدراسات 

والبحوث تحول دون 
تحقيق التطلعات

العقيد د. ماضي محود العتيي

الدراسات والبحوث 
من أهم الوسائل 

لتطوير األداء 
ومعالجة المشكالت

العقيد د. عبداهلل بن سعيد القحطاني
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ـــقـــرنـــي رغ����م اجل��ه��ود  عـــلـــي ال
هذه  من  لالستفادة  تبذل  اليت 
ال���دراس���ات ف��إن��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع إىل 
م��ا ه��و أف��ض��ل، واق���رتح ال��ل��واء 
ل��ل��دف��اع  ي���ك���ون  أن  ال���ق���رن���ي 
املدني مقر دائم للبحث العلمي 
داخل  املختربات  بأحدث  جمهز 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
ب��ال��دراس��ات  للقيام  والتقنية، 
والتطبيقية  امليدانية  والبحوث 
تتوفر  ال��يت  املدينة  ه��ذه  داخ��ل 
ف���ي���ه���ا ك����اف����ة االم���ك���ان���ات 
ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���ش���ري���ة، ك��ذل��ك 
التأهيل  ب���دل  م��ك��اف��أة  رب���ط 
حسب  املادية  احلوافز  وتقديم 
ح��ج��م ال��ع��م��ل واإلجن�����از ال��ذي 
وال��دارس��ون  ال��ب��اح��ث��ون  يقدمه 
م���ن م��ن��س��وب��ي ال���دف���اع امل��دن��ي 
للعمل  مباشرتهم  بعد  املبتعثني 
ال��رتك��ي��ز على  ل��ذل��ك  ي��ض��اف 
التطبيقية  امليدانية  الدراسات 
قابلة  خمرجاتها  تكون  حبيث 
للتنفيذ على أرض الواقع، ومن 
والكالم   – مبكان  األهمية 
ال��ق��رن��ي،  سعيد  ل��ل��واء  زال  ال 
ملركز  الكرتوني  موقع  إنشاء 
بالدفاع  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات 
الباحثني  م��ع  للتفاعل  امل��دن��ي 
والدارسني يف الداخل واخلارج.

جليد  أبــو  سعد  العقيد  أم��ا   

مدير إدارة الدراسات والبحوث 
أعلى  جملس  تشكيل  فيقرتح 
ل��ل��ب��ح��وث م���ن امل��خ��ت��ص��ني يف 
اختيار  ي��ت��وىل  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
بإجراء  وتكليفهم  الباحثني، 
تليب  اليت  والدراسات  البحوث 
باإلضافة  اجلهاز،  احتياجات 
م��رك��ز  ع���م���ل  م���ت���اب���ع���ة  إىل 
ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث، وس��ري 
اليت  العقبات  وتذليل  البحوث 
ت���ع���رتض ال��ب��اح��ث��ني وك��ذل��ك 
يتم  ال���يت  ال��ت��وص��ي��ات  ت��ف��ع��ي��ل 

إليها. التوصل 
واق�������رتح ال��ع��ق��ي��د أب�����و ج��ل��ي��د 
اع����ت����م����اد الئ����ح����ة ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
إلج���راء ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
واملعنوي  امل��ادي  الدعم  وتقديم 
تنفيذ  ملتابعة  جهة  واستحداث 
والبحوث  ال��دراس��ات  توصيات 

العلمية.

 أم���ا الــعــقــيــد عــلــي عــطــااهلل 
الــعــتــيــي ف��ريى أن ك��ث��ريًا من 
والدكتوراه  املاجستري  رسائل 
ال����يت ق��دم��ه��ا رج�����ال ال���دف���اع 
منها  االستفادة  يتم  مل  املدني 
بسبب  امل��ط��ل��وب  ال���وج���ه  ع��ل��ى 
ت��وص��ي��ات��ه��ا على  ت��ع��م��ي��م  ع���دم 
وه��و  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  إدارات 
لتحقيق  األه��م��ي��ة  ب���ال���غ  أم����ر 
وتطبيق  امل��ط��ل��وب��ة  االس��ت��ف��ادة 

الدراسات. نتائج 
وي���ط���ال���ب ال���ع���ق���ي���د ال��ع��ت��ي��يب 
ب�����ض�����رورة ت���رك���ي���ز م��رك��ز 
ال�����دراس�����ات وال���ب���ح���وث ع��ل��ى 
امل��ش��اك��ل ال��يت ت��واج��ه ال��ف��رق 
وتنظيم  امليدانية،  وال��وح��دات 
خالله  م��ن  ي��ت��اح  س��ن��وي  ملتقى 
تقديم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  لضباط 
ومناقشتها  ودراساتهم  حبوثهم 

توصياتها. تنفيذ  وحبث سبل 

 يف حني يؤكد العقيد حممد 
الدفاع  إدارة  مدير  الــزهــرانــي 
امل���دن���ي مب��ح��اف��ظ��ة اإلح���س���اء 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة وض���ع امل��ش��اك��ل 
ال����يت ت���واج���ه ج���ه���از ال���دف���اع 
األول���وي���ات  رأس  ع��ل��ى  امل��دن��ي 
يف أع��م��ال م��رك��ز ال��دراس��ات 
للمركز  يكون  وأن  والبحوث 
موضوع  حتديد  يف  صالحيات 
ال��رس��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة مب���ا ي��ق��دم 
كما  املشكالت  هل��ذه  ح��ل��واًل 
ال��دارس��ون  يكلف  أن  ميكن 
وال��ب��اح��ث��ون ب��دراس��ات حم��ددة 
املدني،  الدفاع  تضيف لقدرات 
ال��ت��ك��رار، كما  ب��ع��ي��دًا ع��ن 
اجلامعات  مع  التنسيق  ميكن 
هذا  يف  املتخصصة  وامل��ع��اه��د 
الناحية  من  ألن��ه  وذل��ك  الشأن 
العلمية ال توجد جهة تعليمية أو 
بأعمال  متخصصة  اكادميية 
إع��داد  امل��دن��ي ميكن  ال��دف��اع 
الدراسات والبحوث من خالهلا.

 م��ن ن��اح��ي��ت��ه أك���د الــعــقــيــد 
أن ك��ث��ريًا  الــعــتــيــي  مـــاضـــي 
م���ن ال����دراس����ات ال���يت ق��دم��ه��ا 
امل��ب��ت��ع��ث��ون م���ن رج����ال ال��دف��اع 
امل�����دن�����ي ت���ف���ي���د ك�����ث�����ريًا يف 
وإدارة  املخاطر  حتليل  جماالت 
فعالية  وق���ي���اس  ال����ك����وارث، 
اإلداري،  العمل  وتطوير  األداء 
إىل  تصل  ال  االس��ت��ف��ادة  أن  إال 
يتطلب  مما  امل��أم��ول،  املستوى 
هذه  نتائج  لتفعيل  آليات  إجياد 
بني  بالتنسيق  تبدأ  ال��دراس��ات 
ال��ب��اح��ث��ني وال���دارس���ني واجل��ه��ة 

داخ���ل  امل��ع��ن��ي��ة  أو  امل��س��ت��ف��ي��دة 
املدني. الدفاع 

واق����رتح ال��ع��ق��ي��د ال��ع��ت��ي��يب دع��م 
م��رك��ز ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
البحث  جم���ال  يف  باملختصني 
املالية  واملخصصات  العلمي، 
اسرتاتيجية  ووض��ع  الكافية، 
امل��ت��وف��رة  االم��ك��ان��ات  لتفعيل 
بالدفاع املدني يف جمال البحث 
ال��ع��ل��م��ي إلج�����راء ال���دراس���ات 
دورات  وع����ق����د  امل���ن���ه���ج���ي���ة، 
ال��ب��ح��ث  خت��ص��ص��ي��ة يف ط����رق 
آلية  إنشاء  وكذلك  العلمي، 
ال���دراس���ات  ت��وص��ي��ات  لتنفيذ 
ال��ع��ل��م��ي��ة ورس���ائ���ل امل��اج��س��ت��ري 
الدفاع  ملنسوبي  وال��دك��ت��وراة 

املدني.

 وي��ت��ف��ق الــعــقــيــد الــدكــتــور 
بأن  القول  مع  العريض  ناصر 
العلمية  الرسائل  من  االستفادة 
تزال  ال  املدني  الدفاع  ملبتعثي 
بعض  ل��وج��ود  الطموحات  دون 
ما  تنفيذ  تعرتض  اليت  املعوقات 
تشتمل عليه هذه الدراسات من 
ذلك  لتجاوز  مقرتحة  توصيات 
»لتنفيذ  إدارة  أو  شعبة  إنشاء 
على  والعمل  البحوث«  توصيات 
اليت  الصعوبات  كافة  تذليل 

حتول دون ذلك.

خيار  صــاحل  د.  العقيد  أم��ا   
القحطاني فيؤكد على أهمية 
ملنسوبي  اخل���ارج���ي  االب��ت��ع��اث 
الدفاع املدني يف تطوير قدرات 
اجل����ه����از واس���ت���ي���ع���اب ك��اف��ة 
عمله،  جم��ال  يف  امل��س��ت��ج��دات 
الدعم  توفري  ض��رورة  إىل  الفتًا 
العلمية  واالحتياجات  الكامل 
وال��ت��ق��ن��ي��ة مل��رك��ز ال���دراس���ات 
وال���ب���ح���وث، وت��ق��دي��م ال��دع��م 
ل���ل���دراس���ات وال���ب���ح���وث ع��ل��ى 
والتنظيمي  ال��ب��ش��ري  امل��س��ت��وى 
واستحداث  والتأهيلي،  واملادي 
تنفيذ  ملتابعة  متخصصة  إدارة 
العلمية  ال���دراس���ات  ت��وص��ي��ات 

اجلهاز. ملنسوبي 

كثير من الدراسات 
والبحوث ترتبط 

ارتباطًا وثيقًا 
باألعمال الميدانية

العقيد د. ناصر بن عبد اهلل العريض

استطالع

يجب دعم تطبيق 
توصيات الدراسات 

ميدانيًا واختيار 
فعاليتها

العقيد د. صاحل خيار القحطاني
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المسؤولية المهنية 
لوسائل اإلعالم الجديد

فتحت ثورة االتصاالت واملعلومات اليت تسارعت وتريتها خالل السنوات العشر 
اليت  االلكرتونية  التطبيقات  من  منتهية  غري  ملنظومة  رحبة  آفاقًا  املاضية 
استفاد منها كثري من القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، ومنها األجهزة األمنية 
املدني الدفاع  ذلك كثرية يف  على  واألمثلة  األداء  تطوير  والعسكرية، يف 
األعمال  االلكرتونية يف  على طريق احلكومة  واسعة  قطع خطوات  الذي 
اإلدارية والفنية واملهام امليدانية، وكذلك يف بث وسائل التوعية، والتواصل 
مع كافة فئات اجملتمع، من خالل موقع املديرية العامة على شبكة االنرتنت، 
أو إقامة املراكز اإلعالمية اإللكرتونية أو إنشاء الصفحات والقنوات على 
مواقع التواصل االجتماعي واملواقع التفاعلية واليت تهدف إىل تنمية الوعي 

الوقائي ضد املخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني.
وإيصال  السالمة  ثقافة  نشر  يف  طيبة  نتائج  التطبيقات  هلذه  كان  ومثلما 
رسائل التوعية إىل فئات واسعة، جند يف املقابل بعد املمارسات غري املسؤولة 
ترويج  أو  الشائعات  بث  وتطبيقاتها يف  املعلوماتية  الثورة  هذه  تستثمر  اليت 
األكاذيب أو اهلجوم غري املربر على أداء بعض األجهزة احلكومية، واليت 
جتاوزت حدود وآداب النقد اهلادف والبناء إىل اإلساءة أو السخرية يف بعض 
املنضبطة  املمارسات غري  املدني بعضًا من هذه  الدفاع  نال  األحيان، ورمبا 

وغري املنصفة يف عدد من املواقع واملنتديات.
على  أرواحهم  يضعون  الذين  املدني  الدفاع  رج��ال  يؤمل  شك  بال  أمر  وهو 

أكفهم كل يوم حلماية األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة.
وألنه من غري الطبيعي أو املستطاع متابعة كل ما يبث عرب شبكة االنرتنت 
يصبح  املدني،  الدفاع  أكاذيب حبق  أو  شائعات  من  يثار  ما  على  ال��رد  أو 
الشائعات  هذه  زيف  تكشف  اليت  املوثقة  املعلومة  تقديم  هو  األمثل  احلل 
وبطالنها، وهو األمر الذي حنرص عليه دائمًا وال سيما يف حاالت احلوادث 
بشأنها يف  األقاويل  تثار  قد  واليت  امليدانية  والوحدات  الفرق  تباشرها  اليت 
حال غياب هذه املعلومة، لكن األمر يتطلب إىل جانب ذلك استشعار وسائل 
اإلعالم وال سيما االلكرتونية ووسائل اإلعالم اجلديد، ملسؤوليتها يف نشر 
احلقائق وااللتزام بالقواعد املهنية يف التأكد من صحة ما ينشر، والتحقق 
الناطقني  إىل  ذل��ك  يف  وال��رج��وع  الصحيحة،  مصادرها  من  املعلومات  من 
املناطق واستشعار اجلميع  املدني يف مجيع  الدفاع  اإلعالميني يف مديريات 
هلذه املسؤولية كفيل بفضح كل الشائعات املغرضة أو األكاذيب الباطلة، 
أي  والبناء يف تاليف  اهل��ادف  النقد  أهمية ذلك يف االستفادة من  فضاًل عن 

قصور يف األداء.

العقيد صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم بالدفاع المدني

مقال
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سالمة

بقلم/ اللواء حسن بن عبداهلل الزهراني
مدير اإلدارة العامة للسالمة

كود البناء السعودي
سالمة المنشآت لبيئة صحية وآمنة

شارك الدفاع المدني بفاعلية في إنجاز كود البناء السعودي، والذي يمثل قاعدة شاملة باالشتراطات 
والمتطلبات لتحقيق السالمة في المباني والمنشآت، ويبقى التحدي األكبر هو تعميق ثقافة الكود في 
مجتمع البناء واألعمال اإلنشائية، األمر الذي يتطلب إدخال كود البناء السعودي ضمن البرامج األكاديمية 
في الجامعات والمعاهد واستحداث برامج متخصصة في تطبيقه لكن ما هي االشتراطات والمتطلبات 

التي يتضمنها الكود، وكيفية تطبيقها؟

تعريف كود البناء السعودي
والعملية  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ن��ظ��م  جم��م��وع��ة  ه��و 
واإلدارية املتخصصة باملباني واليت تعدها 
السعودي،  البناء  لكود  الوطنية  اللجنة 

لضمان احلد األدنى املقبول من السالمة 
األس��س  على  مبنية  ال��ع��ام��ة،  وال��ص��ح��ة 
والقواعد  الطبيعية  وال��ظ��روف  العملية 
اهل��ن��دس��ي��ة وخ�����واص امل�����واد وامل��خ��اط��ر 
وكذا  واحلرائق  كالزالزل  الطبيعية، 

أغراض استخدام املنشآت.

الهدف من كود البناء
ي��ه��دف ال��ك��ود إىل وض���ع احل���د األدن���ى 
حتقق  ال��يت  واملتطلبات  االش��رتاط��ات  م��ن 
متانة  خالل  من  العامة  والصحة  السالمة 
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الوصول  وسبل  املنشآت  وثبات  واستقرار 
واإلض���اءة  الصحية  البيئة  وت��وف��ري  إليها 
ومحاية  املياه  وترشيد  الكافية،  والتهوية 
احلريق  أخطار  من  واملمتلكات  األرواح 

وغريه من املخاطر املرتبطة باملباني.

اإلطار العام
 )279( رقم  ال��وزراء  جملس  لقرار  تنفيذًا 
اإلط��ار  باعتماد  1425/11/8ه������  وت��اري��خ 
إخ��راج  مت  السعودي  البناء  لكود  ال��ع��ام 

الكود يف مصنفني أساسيني هما:
باحلرف  هل��ا  وي��رم��ز  االشـــرتاطـــات  األول: 
املطلوب  األدنى  احلد  وتتضمن  )ك.ب.س( 
والتشييد  للتصميم  اهلندسية  املعايري  من 
استنباطها  مت  ال��يت  والصيانة  والتشغيل 
املتطلبات  م���ع  ي��ت��واف��ق  مب���ا  وص��ي��اغ��ت��ه��ا 

واألنظمة املعمول بها يف اململكة.
باحلروف  هل��ا  وي��رم��ز  املتطلبات  الــثــانــي: 
التصميم  تفاصيل  وتتضمن   )S.B.C(

التشييد. وطرائق 

ت��ت��ن��اول  ـــــــــــة:  اإلداري االشــــــرتاطــــــات   -1
حسب  املنشآت  وتصنيف  ال��ك��ود  نطاق 
األط��راف  مسؤوليات  وتوضيح  األش��غ��ال 
ذلك:  ومن  الكود  وتطبيق  بالبناء  املعنية 
التعاريف، املهام واملسؤوليات، االستخدام 

واألشغال، التأهيل، املنازعات، أخرى.

املعمارية:  واملتطلبات  االشــرتاطــات   -2
ت��ت��ع��ل��ق ب���األع���م���ال امل���ع���م���اري���ة ون��وع��ي��ة 
ومن  للمباني  التشييد  ونظم  االستخدام 
ذلك، املتطلبات التفصيلية اخلاصة املبنية 
مساحات  واألش���غ���ال،  االس��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
وارتفاعات املباني، التشطيبات الداخلي، 
اش���رتاط���ات س��ب��ل ال���وص���ول يف احل���االت 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  متطلبات  ال��ط��ارئ��ة، 
اخل���اص���ة، ال��ب��ي��ئ��ة ال��داخ��ل��ي��ة، اجل���دران 
اخل��ارج��ي��ة، إن���ش���اءات أع��ل��ى األس��ط��ح، 

اخلشب واملعادن اخلفيفة، 
أل�����واح ال���زج���اج واجل��ب��س 
واجل��������ص، ال��ب��الس��ت��ي��ك 
وال�����ل�����دائ�����ن، ال��ت��ش��ي��ي��د 
اخل��������اص، اإلج����������راءات 
التشييد،  أث��ن��اء  الوقائية 
الوصول  سهولة  متطلبات 

ال��ق��وارض،  ض��د  التصميم  اإلض��اف��ي��ة، 
أغطية  اإلرش��ادي��ة،  واللوحات  العالمات 

األفنية، أخرى..

اإلنشائية:  واملتطلبات  االشــرتاطــات   -3
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ص��م��ي��م اإلن��ش��ائ��ي 
التصميم  ذلك:  ومن  الالزمة  والفحوصات 
اإلن��ش��ائ��ي، االخ���ت���ب���ارات وال��ف��ح��وص��ات 
واحلوائط  واألساسات  الرتبة  اإلنشائية، 
ال���س���ان���دة، اح��ت��ي��اج��ات ال��س��الم��ة أث��ن��اء 
البناء  اخل��رس��ان��ي��ة،  امل��ن��ش��آت  التشييد، 
الفوالذية،  املنشآت  والطابوق،  بالطوب 

أخرى.

الكهربائية:  واملتطلبات  االشرتاطات   -4
وتشغيل  وتركيب  وإنشاء  بتصميم  تتعلق 
وص��ي��ان��ة وس���الم���ة األن��ظ��م��ة واألج���ه���زة 
ومن  للمباني  الكهربائية  وال��ت��م��دي��دات 
اإلن��ارة  الكهربائية،  التمديدات  ذل��ك: 
التحكم،  لوحات  واخلارجية،  الداخلية 
احلريق،  إن��ذار  أجهزة  التأريض،  أنظمة 
املصاعد  ال��ص��واع��ق،  م��ن  احلماية  نظام 
وال���س���المل وال���س���ي���ور، م���ص���ادر ال��ط��اق��ة 

االحتياطية، أخرى.

امليكانيكية:  واملتطلبات  االشرتاطات   -5
وتشغيل  وتركيب  وإنشاء  بتصميم  تتعلق 
وص��ي��ان��ة وس���الم���ة األن��ظ��م��ة واألج���ه���زة 
للمباني  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  وال��ت��م��دي��دات 
ومنها:  التهوية والطرد، التربيد والتدفئة، 
مت��دي��دات ال��ت��ه��وي��ة وال��ت��ربي��د وال��ت��دف��ئ��ة، 
أنظمة  البخارية،  واملراجل  املياه  سخانات 
وال��س��المل  امل��ص��اع��د  الشمسية،  ال��ط��اق��ة 
الصيانة،  والرافعات،  املتحركة  والسيور 

أخرى.

املياه  ترشيد  ومتطلبات  اشــرتاطــات   -6
والطاقة: ترشيد الطاقة، ترشيد املياه.

الصحية:  واملتطلبات  االشـــرتاطـــات   -7
وتشغيل  وتركيب  وإنشاء  بتصميم  تتعلق 
األنظمة  وس��الم��ة  وصيانة 
واألج����ه����زة وال��ت��م��دي��دات 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ب��ان��ي وم��ن 
ذل������ك: أن���ظ���م���ة ال��ت��غ��ذي��ة 
ب��امل��ي��اه، أن��ظ��م��ة ال��ص��رف 
تصريف  أنظمة  الصحي، 
مياه  أنظمة  األمطار،  مياه 

مياه  من  التخلص  أنظمة  احلريق،  إطفاء 
استخدام  إع��ادة  نظام  الصحي،  الصرف 

املياه الرمادية، متديدات الغاز، أخرى.

من  احلماية  ومتطلبات  اشــرتاطــات   -8
وتركيب  وإنشاء  بتصميم  تتعلق  احلريق: 
محاية  أنظمة  وس��الم��ة  وصيانة  وتشغيل 
ذلك:  وم��ن  احلريق  من  واملنشآت  املباني 
تصنيف املنشآت حسب مقاومتها للحريق، 
أنظمة احلماية من احلريق، سبل اهلروب، 
جتزئة  احل��ري��ق،  م��ن  للحماية  التصميم 

وفصل مناطق احلريق، أخرى.
تتعلق  الــقــائــمــة:  املــبــانــي  اشـــرتاطـــات   -9
وم��ن  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ن��ش��آت  وت��أه��ي��ل  بتقييم 
التعديالت  املنشآت،  وتأهيل  تقييم  ذلك: 
املباني  االس��ت��خ��دام،  تغيري  واإلض��اف��ات، 
ال��ت��ارخي��ي��ة، امل��ب��ان��ي امل��ن��ق��ول��ة، حتسني 
الكفاءة  حتسني  احل��ري��ق،  م��ن  احلماية 

الزلزالية للمباني القائمة، أخرى.

يهدف الكود إلى وضع 
الحد األدنى من االشتراطات 

والمتطلبات التي تحقق 
السالمة
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10- املواصفات القياسية املرجعية.

11- اشرتاطات أخرى.

المستقبلية النظرة 
لتطبيق كود البناء

للدفاع  العامة  املديرية  شاركت  لقد 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  خ����الل  م���ن  امل���دن���ي 
عن  عددهم  زاد  مبتخصصني  للسالمة 
اللجان  يف  ومهندسًا  ضابطًا  عشرين 
ويف  اإلداري��ة  واللجان  واهلندسية  الفنية 
عرب  الوطنية(  )اللجنة  الرئيسية  اللجنة 
ع��ق��دي��ن ون��ي��ف م��ن ال��زم��ان وت���وج ه��ذا 
له  يشار  وط��ين  مبنتج  الكبري  اجلهد 
واملنتديات  العلمية  احملافل  يف  بالبنان 
أن  إال  اهلندسية،  واهليئات  الفكرية 
ال���واق���ع ع��ل��ى عاتق  ال��ت��ح��دي األك����رب 
للكود هو  واملطبقة  التنظيمية  اجلهات 
يف  للعاملني  والتأهيل  التدريب  جانب 
بالتطبيق  املعنية  احلكومية  األج��ه��زة 
وم��ن��س��وب��ي امل���ك���ات���ب االس��ت��ش��اري��ة 
واهل���ن���دس���ي���ة ال����يت ت���ق���وم ب��ال��ت��ص��م��ي��م 

واإلشراف على البناء، ومقاولي البناء، 
وجيب  والقضائية،  الرقابية  واجلهات 
وال�تأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ت��ه��دف  أن 
جمتمع  يف  ال��ك��ود  ث��ق��اف��ة  تعميق  إىل 
التنظيمية  باجلوانب  والتعريف  البناء، 
اجل��وان��ب  إىل  ب��اإلض��اف��ة  والتطبيقية، 
مع  التنسيق  ذل��ك  ويستدعي  الفنية، 
اجلامعات واملعاهد إلدخال كود البناء 
األكادميية،  الربامج  ضمن  السعودي 
واس���ت���ح���داث ب���رام���ج م��ت��خ��ص��ص��ة يف 
ال��ت��ف��ت��ي��ش، وم���راج���ع���ة امل��خ��ط��ط��ات، 
واع��ت��م��اد أه��ل��ي��ة امل��ف��ت��ش��ني وم��راج��ع��ي 
خمتلف  يف  واملتخصصني  املخططات 
ج��وان��ب ال��ب��ن��اء وال��ت��ش��ي��ي��د وخ��ص��وص��ًا 
كاللحام  التخصصية  اجمل����االت  يف 
الكهربائية  واملصاعد  احلديد  وأعمال 
اآلخر  والتحدي  الطرق  جسور  وأعمال 
وتطويع  اإلداري���ة،  البيئة  تكييف  هو 
إدارات  يف  القائمة  التنظيمية  الثقافة 
الدفاع  أجهزة  ويف  واألمانات  البلديات 
إذ  لتطبيقه،  متهيدًا  الكود  مع  املدني 
اهلياكل  ت��س��ت��وع��ب  ال 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة احل��ال��ي��ة 
طريقة  خاصة  للبلديات 
الكود،  وتطبيق  عمل 
تباشر  أن  امل��ؤم��ل  وم��ن 
يف  املستحدثة  اإلدارة 

إلدارة  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
شؤون تطبيقات الكود هذا الدور وأن 
وتنفيذ  صياغة  على  ب��اإلش��راف  ت��ق��وم 
للعاملني  والتدريب  التأهيلية  ال��ربام��ج 
يف ال��ب��ل��دي��ات وامل��ك��ات��ب اهل��ن��دس��ي��ة، 
وإع��داد األدل��ة اإلرش��ادي��ة املبسطة عن 
استعماالت وتطبيقات الكود باإلضافة 
البلديات  يف  اإلداري���ة  البيئة  تهيئة  إىل 
احمللية هلذا الغرض عرب وضع اهلياكل 
واملهام  الوظيفية  والوصفات  التنظيمية 
التفصيلية ألجهزة تطبيق الكود، وسن 
وتنظيم  مبراقبة  اخل��اص��ة  السياسات 
ونظام  البناء  رخص  وإصدار  التصاميم 
التفتيش  وإج�����راءات  امل��ب��ان��ي  م��راق��ب��ة 
واالعتماد املهنية، ووضع نظم للتوثيق، 
الكرتونية  أنظمة  إعداد  إىل  باإلضافة 
م��ي��س��رة الس��ت��ق��ب��ال وم��ت��اب��ع��ة إج���راءات 
نظم  عرب  واالعتماد  والتفتيش  املراجعة 
 One Stop( مراكز اخلدمة الشاملة

.)Shop
املبذول على  بأن اجلهد  األمل  وحيدونا 
يكلل  س��وف  عقدين  م��ن  أكثر  م��دى 
األه��داف  حتقيق  يكفل  مب��ا  بالنجاح 
امل���رج���وة ورف����ع ج����ودة أع���م���ال ال��ب��ن��اء 
والتشييد واحلفاظ على متانة االقتصاد 
م���ن خ����الل ض���م���ان س���الم���ة امل��ن��ش��آت 

وقاطنيها من األخطار.

سالمة

برامج تدريبية 
لنشر ثقافة الكود 
واستحداث برامج 

متخصصة للتفتيش 
ومراجعة المخططات

رفع جودة أعمال البناء والتشييد يعزز سالمة المنشآت 
وقاطنيها من األخطار
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مقترحات للسالمة من 
المخاطر

يتحمل الدفاع املدني مسؤولية جسيمة يف التصدي لكافة املخاطر اليت تهدد حياة اإلنسان وسالمته، 
وثروته وممتلكاته.

الكفاءة  درجات  أعلى  إىل  للوصول  واألنشطة  والربامج  اخلطط  من  الكثري  املدني  الدفاع  جهاز  وينفذ 
يف أداء مهامه، إال أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب تركيز اسرتاتيجيته على دمج إدارة املخاطر واألزمات 
ومهامها مع مجيع اجلهات املعنية لتحقيق شروط الوقاية والسالمة، والبد من تدريس مادة عن الدفاع املدني 
وأهم طرق الوقاية والسالمة لطالب املدارس وتثبيت مفهوم إدارة املخاطر واألزمات لديهم مع تفعيل دور 
املرأة وتوعية ربات البيوت بالسالمة املنزلية وطرق الوقاية عن طريق الربامج التدريبية والندوات التوعوية 
مع ضرورة التنشئة الوقائية ألطفاهلم من خالل فتح احلوار معهم عن املوضوعات اليت تشكل اخلطر عليهم 
وكذلك التأكيد على دور املدرسة يف تعليم األطفال النهج والسلوك الوقائي داخل املنزل.. وعدم التهاون 
يتعرضون  املنازل  املالية.. فاألطفال يف  التكاليف  املنازل بدعوى  السالمة يف  توفري متطلبات ووسائل  يف 
للكثري من املخاطر مثل: السقوط وخماطر الكهرباء، تسرب الغاز، سخانات املياه، األدوات احلادة يف 
املطابخ، حوادث احلمامات واملياه الساخنة، املطهرات واملواد الكيميائية وغريها من املخاطر.. وكل هذا 
يتطلب منا مجيعًا إيالء هذه األمور العناية واالهتمام الذي يستحق نظرًا ملا يرتتب على االستهانة بهذه األمور 

من نتائج مؤسفة قد تصل أحيانًا إىل تعرض حياة األشخاص إىل اخلطر.
البد من مراقبة األطفال وتهيئة األماكن املناسبة للعب ولسن الطفل ومعدالت منوه البدني، وميكن 
جتهيز أماكن لعب األطفال يف املنزل بالسطوح الرملية واملصنوعة من اللباد المتصاص الصدمات مع 
احلرص على فحص لعب األطفال بصفة دورية، وتوعيتهم مبكامن اخلطر مثل منافذ التيار الكهربائي 
التمديدات  أن  من  والتأكد  للحرارة،  تعرضها  وع��دم  الغاز،  لتمديدات  ال��دوري  الفحص  وغريها.. 
املطاطية خالية من التشققات، وعدم اللجوء إىل أعواد الثقاب يف حال الكشف عن التسرب، إىل جانب 
لسخانات  الدورية  الصيانة  وإجراء  الغاز..  لتسرب  الكاشفة  باألجهزة  املنزلية  املطابخ  تزويد  ضرورة 
والقاطع احلراري ومؤشر قياس احلرارة، مع  األمان  للتأكد من صالحية صمام  الكهربائية،  املاء 
من  الكثري  بأن  والتوعية  املياه..  انقطاع  حال  السخان يف  عن  الكهربائي  التيار  على فصل  احلرص 
احلوادث املنزلية حتدث داخل املطابخ وأثناء إعداد الطعام بسبب األدوات احلادة واخلطرة، اليت توجد 
اليت كثريًا ما  الغاز،  اللحوم ومواقد  وأدوات فرم  وامليكروويف،  يف كل مطبخ مثل السكاكني 
يؤدي سوء استخدامها أو العبث بها من قبل األطفال إىل حوادث مؤملة لذا البد من االهتمام بالسالمة 
من  بالقرب  مقابض  وتركيب  األطفال..  أيدي  متناول  عن  بعيدة  أماكن  يف  احل��ادة  األدوات  ووضع 
املغاسل ميكن أن يستعني بها كبار السن أثناء حتركهم داخل احلمامات.. وكذلك التعريف بأهمية 
وجود حقيبة لإسعافات األولية يف كل منزل، وكذلك طفاية حريق وتدريب مجيع أفراد األسرة على 
استخدامها، والتأكد من فعاليتها.. كما البد من التشديد على مكاتب االستقدام بضرورة تدريب 
العمالة املنزلية على وسائل السالمة وكيفية التصرف السليم يف حاالت وقوع احلوادث باملنزل، قبل 
قدومهم وإقامة دورات تدريبية يف مراكز متخصصة لتنمية قدرات العامالت املنزليات يف التعامل مع 
أثناء طهي  تقع  اليت قد  أو احل��وادث  الكهربائية  أو احلرائق  الغاز  املنزلية مثل تسرب  املخاطر  كل 
الطعام. مع ضرورة وجود مراكز دائمة لصناعة السيناريوهات ذات العالقة باملخاطر احملتملة تكون 
جمهزة بفرق عمل متكاملة من إعالم ودراسات ختطيطية وطوارئ ومركز للمعلومات مع تفعيل دور 

اسرتاتيجية اإلعالم األمين.

د. نوف الغامدي
أستاذ الهندسة الوراثية والتقنية 
الحيوية بجامعة الملك سعود

مقال
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وتنامي  جن���اح  م���ؤش���رات  واق���رتن���ت 
ال��ص��ح��اف��ة االل��ك��رتون��ي��ة مب��ه��ارات 
استيعابهم  وم���دى  ب��ه��ا،  ال��ع��ام��ل��ني 
لطبيعة هذه الوسيلة اإلعالمية، وما 
للقارئ  الوصول  به من سرعة  تتميز 
امل��ت��ل��ق��ي م��ت��ج��اوزة ب��ذل��ك احل���دود 
اجلغرافية، ومستفيدة من تطبيقات 
حني  ففي  الفيلمية،  وامل��ادة  الصورة 
االلكرتونية  الصحف  بعض  حققت 

جن��اح��ًا ك��ب��ريًا وان��ت��ش��ارًا واس��ع��ًا، 
ع���ان���ت ب��ع��ض ال��ص��ح��ف األخ����رى 
م��ه��ارات  ضعف  بسبب  ع��ث��رات  م��ن 

العاملني بها.

دراسة وافية
ال��ن��ق��ي��ب حم���م���د م��ل��ف��ي احل��ب��ي��ل 
ملديرية  اإلعالمي  الناطق  احلمادي 
ال��ري��اض  مبنطقة  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
ومدير شعبة العالقات واإلعالم أعد 
وافية عن خصائص ومسات  دراسة 
وبعض  االل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ص��ح��اف��ة 
املمارسات السلبية بها، ورصد بعني 
االلكرتونية  الصحف  أن��واع  دقيقة 
الصحافة  تواجه  ال��يت  والصعوبات 

االلكرتونية.
وي��ع��رض ال��ن��ق��ي��ب احل���م���ادي يف 
امل��ه��ارات  أله��م  دراس��ت��ه  مستهل 
التحريرية ملنتجي اإلعالم اجلديد 
ت��ق��دي��رًا وط��ل��ب��ًا وم��ن��ه��ا ال��ق��درة 
ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م اخل����رب، وامل��ع��رف��ة 

آفاق رحبة وممارسات مهنية

الصحافة االلكترونية 
واتجاهاتها المستقبلية

في سنوات قليلة استحوذت الصحافة 
االلكترونية والتي تعد من أبرز وسائل اإلعالم 

الجديدة على اهتمام قطاعات واسعة من 
الجمهور، وأصبحت المصدر األول لمتابعة األخبار 

واألحداث لدى فئات جماهيرية كبيرة.

معارف

النقيب محمد الحمادي
الناطق اإلعالمي ملديرية الدفاع

املدني مبنطقة الرياض
ومدير شعبة العالقات واإلعالم
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ال���ت���ام���ة ب��ال��ق��واع��د ال��ن��ح��وي��ة، 
على  والقدرة  الصياغة  وأساليب 
م����زج ع��ن��اص��ر ال��ق��ص��ة واخل���رب 

واختصارها.
ومسات  خبصائص  يتعلق  فيما  أم��ا 
فيلخصها  االلكرتونية  الصحافة 

النقيب احلمادي فيما يلي:

خصائص وسمات
خ���ص���ائ���ص ومس�������ات ال��ص��ح��اف��ة 

االلكرتونية هي )1(:
ومتابعة  لألخبار  ال��ف��وري  1.النقل 
التطورات اليت تطرأ عليها مع قابلية 

تعديل النصوص يف أي وقت.
2.قدرة الصحافة االلكرتونية على 
اخ��رتاق احل��دود وال��دول دون رقابة 
ف��وري  بشكل  رس��وم  أو  م��وان��ع  أو 
ورخ��ي��ص ال��ت��ك��ال��ي��ف وذل����ك عرب 

االنرتنت.
3.ال���ت���ك���ال���ي���ف امل����ال����ي����ة ل��ل��ب��ث 
شبكة  عرب  للصحف  االلكرتوني 
االنرتنت أقل بكثري مما هو مطلوب 

إلصدار صحيفة ورقية.
4.جلوء معظم الصحف االلكرتونية 
اإلع��الن��ات  خ��الل  م��ن  التمويل  إىل 
حيث أصبح مصدر الدخل الرئيس 

هلذه الصحف.
5. توفر تقنية الصحافة االلكرتونية 
إحصاءات  على  احلصول  إمكانية 

دقيقة عن الزوار.
ال���ص���ح���اف���ة  ت���ق���ن���ي���ة  م���ن���ح���ت   .6
الصدى  رج��ع  عملية  االلكرتونية 

وتفاعاًل بني الصحف والقراء.
7. ت��وف��ر ال��ص��ح��اف��ة االل��ك��رتون��ي��ة 
الكرتوني  أرش��ي��ف  حلفظ  فرصة 

سهل االسرتجاع غزير املادة.
االلكرتونية  الصحافة  فرضت   .8
واق����ع����ًا م��ه��ن��ي��ًا ج����دي����دًا ي��ت��ع��ل��ق 
وشروط  وامكانياتهم  بالصحفيني 

عملهم.

معايير األداء 
 وي��ت��وق��ف ال��ن��ق��ي��ب احل���م���ادي يف 
دراسته عند أبرز سلبيات الصحافة 

االلكرتونية ومنها:
النشطة  للروابط  تلجأ  املواقع  أن   
إلض���اف���ة امل���زي���د م���ن امل��ع��ل��وم��ات 
للجمهور لكنها قد توجه اجلمهور 
ول����و ب��ش��ك��ل م��ت��ع��م��د إىل م��واق��ع 
املعايري  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  يف  قليلة 
حتظى  ال  وق��د  املعروفة  التحريرية 
ب��ال��ث��ق��ة ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ك��م��ا أن 
جمااًل  تعد  االلكرتونية  الصحافة 
وقواعد  قويًا  تراثًا  ميلك  ال  جديدًا 
قبل  من  واالح���رتام  بالقبول  حتظى 
أو  معه  واملتعاملني  فيه  العاملني 
قوانني متفق عليها تضبط ما يدور 
بها من عالقات وممارسات، فضاًل 
االلكرتونية  الصحافة  توفره  عما 
اإلشاعات  النتشار  خصبة  بيئة  من 
واألخبار الكاذبة، يضاف إىل ذلك 

يف  تنتشر  اليت  السلبية  املمارسات 
واملراسلة  والدردشة  احملادثة  غرف 
خيضع  ال  واليت  واملنتديات  الفورية 
من  كافية  لضوابط  منها  الكثري 

قبل القائمني عليها.

اتجاهات مستقبلية
وي���ع���رض احل����م����ادي يف دراس���ت���ه 
للصحافة  املستقبلية  االجت��اه��ات 
اإلل���ك���رتون���ي���ة م���وض���ح���ًا رص���د 
رئيسية  اجت��اه��ات  لثالثة  اخل���رباء 
سيتعمق وجودها مستقباًل يف جمال 

الصحافة اإللكرتونية وهي )2(:
اهل����واة  ص��ح��اف��ة  ازده������ار  األول: 
املداخل  من  باعتبارها  )البلوجرز(: 
اليت ميكن استخدامها يف االقرتاب 
اإللكرتونية  الصحافة  ظاهرة  من 
الكثري  أن  واحل��ق��ي��ق��ة  ك��ك��ل، 
ي��رش��ح ه��ذه الظاهرة  م��ن اخل���رباء 
املستقبلية  االجت���اه���ات  ك��أح��د 

ل��ل��ص��ح��اف��ة اإلل��ك��رتون��ي��ة 
ع�����رب اإلن����رتن����ت،خ����اص����ة 
بقضايا  األمر  يتعلق  حينما 
ك���������ربى، س���������واء ع��ل��ى 
كقضايا  ال��ع��امل  مستوى 
احل���رب وال���س���الم وح��ق��وق 
قطرية  قضايا  أو  والبيئة،  اإلنسان 
والتنمية  احلكم  كنظم  ووطنية 
وت��وزي��ع  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
العامة  واحل��ري��ات  والسلطة  الثروة 

وغريها.
املفتوح  املصدر  صحافة  ال��ث��ان��ي: 
من  املفتوح(  املصدر   ( مصطلح  يعد 
يف  االن��ت��ش��ار  الشائعة  املصطلحات 
ص��ن��اع��ة ال���ربجم���ي���ات، وي��ق��ص��د به 
ال��ك��ودي  ال��ب��ن��اء  ذات  ال��ربجم��ي��ات 
يضعها  ال���يت  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ش��ف��رة  أو 
العامل،  مربجمون من أي مكان يف 
ثم يتطوعون بإتاحتها يف شكل جيعل 
أن  على  ق��ادر  متخصص  مربمج  أي 
يتفهمها جيدًا ويستخدمها كأساس 
أو حمور ميكن البناء عليه واإلضافة 
واخلصم منه، ويرى البعض أن هذا 
املفهوم بدأ يتسلل إىل عامل الصحافة 
خاصة  اإلن��رتن��ت،  عرب  اإللكرتونية 
مع نشوء وانتشار صحافة اهلواة وعدم 
على  العمل  ه��ذا  مم��ارس��ة  اق��ت��ص��ار 

نشر اإلشاعات وغياب الضوابط

أبرز سلبيات أداء الصحف االلكترونية

التعامل مع النقد بوعي ومسؤولية وفق األنظمة
ضعف ثقة المعلنين يضاعف من صعوبات تمويل الصحف االلكترونية
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املؤسسات احملرتفة فقط، واملتصور 
يف ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة أن����ه س��ت��ن��ش��أ يف 
على  جتمعات  أو  م��واق��ع  املستقبل 
ملعلومات  م��وئ��اًل  ت��ك��ون  الشبكة 
وتعليقات  وتقارير  وبيانات  وأخ��ب��ار 
وم��س��اه��م��ات ش��ت��ى ي��ق��دم��ه��ا ه���واة 
من  اجلمهور  من  وأف��راد  وحمرتفون 
ش��ت��ى أحن����اء ال���ع���امل ومي��ك��ن ألي 
هاو  أو  حم��رتف  إعالمي  أو  صحفي 
مبا  منها  واالس��ت��ف��ادة  معها  التعامل 
يناسب احتياجاته يف عامل الصحافة 

اإللكرتونية.
الثالث: الصحافة اإللكرتونية شديدة 
جديد  نوع  ينشأ  أن  املتوقع  التكيف 
مستقباًل  اإللكرتونية  الصحافة  من 
مي��ك��ن أن ن��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ص��ح��اف��ة 
ش���دي���دة ال��ت��ك��ي��ف، أو ال���يت ت��وف��ر 
إىل  بها  يصل  الشخصنة  من  مستوى 
التكيف بشدة وسرعة مع احتياجات 
ورغ���ب���ات اجل��م��ه��ور ح��ت��ى ن��ص��ل إىل 
فرد  فيها كل  يستطيع  اليت  الدرجة 
م��ن أف����راد اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ح���دة أن 
حيدد سلفًا طبيعة وحمتوى صحيفته 
اإللكرتوني  موقعه  أو  اإللكرتونية 
ب��ش��ك��ل عميق  امل��ف��ض��ل  ال��ص��ح��ف��ي 
وش��ام��ل، وف���ى ه���ذه احل��ال��ة ميكن 
القول إن الصحيفة اإللكرتونية باتت 
تقدم نسخة خاصة لكل فرد أو قارئ 

على حدة.

الصحف االلكترونية
أحدث  نتائج  احل��م��ادي  ويستعرض 
الصحافة  تصنيف  يف  ال���دراس���ات 

االل��ك��رتون��ي��ة وأه���م أن��واع��ه��ا على 
هناك  أن  االنرتنت مؤكدًا  شبكة 
شبكة  على  الصحف  م��ن  ن��وع��ني 
االنرتنت )3(: األول هو الصحف 
الكاملة  االل��ك��رتون��ي��ة 
قائمة  ص��ح��ف  وه���ي 
كانت  وإن  بذاتها 
حت������م������ل اس������م 
ال����ص����ح����ي����ف����ة 
الورقية. وميتاز 
ه�������ذا ال����ن����وع 
م����ن ال��ص��ح��ف 
بأنه  االلكرتونية 
ي��ق��دم ن��ف��س اخل��دم��ات اإلع��الم��ي��ة 
الصحيفة  تقدمها  اليت  والصحفية 
وأحداث  وتقارير  أخبار  من  الورقية 
وصور وغريها، كما ميتاز بتقديم 
إضافية  وإعالمية  صحفية  خدمات 
الت��س��ت��ط��ي��ع ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ورق��ي��ة 
تقدميها، وتتيحها الطبيعة اخلاصة 
وتكنولوجيا  األن���رتن���ت  بشبكة 
البحث  خدمات  مثل  الفائق  النص 
شبكة  يف  أو  ال��ص��ح��ي��ف��ة  داخ����ل 
الويب باإلضافة إىل خدمات الربط 
ب��امل��واق��ع األخ����رى وخ���دم���ات ال��رد 
الفوري واألرشيف.، كذلك تقديم 
النصية  املتعددة  الوسائط  خدمات 

والصوتية.
أم����ا ال���ن���وع ال���ث���ان���ي ف��ه��و ال��ن��س��خ 
الورقية  الصحف  من  االلكرتونية 
الورقية  الصحف  مواقع  بها  ونعين 
ع���ل���ى ال���ش���ب���ك���ة وال������يت ت��ق��ص��ر 
أو بعض  خدماتها على تقديم كل 
م��ض��م��ون ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ورق��ي��ة مع 
بالصحيفة  املتصلة  اخلدمات  بعض 
ال��ورق��ي��ة مثل خ��دم��ة االش���رتاك يف 
تقديم  وخ��دم��ة  الورقية  الصحيفة 
اإلعالنات والربط باملواقع األخرى.

وي���ق���س���م ال���ب���اح���ث���ون ال��ص��ح��ف 
اإللكرتونية تبعًا »ملدى استقالليتها 
أو تبعيتها ملؤسسات إعالمية قائمة 
)امل��واق��ع اإلعالمية  وال��يت أمس��اه��ا 

التكميلية( إىل:
وفيه  امل���وازي:  الصحفي  النشر  أ. 
موازيًا  اإللكرتوني  النشر  يكون 
ل��ل��ن��ش��ر امل���ط���ب���وع حب��ي��ث ت��ك��ون 
ال��ص��ح��ي��ف��ة اإلل��ك��رتون��ي��ة ع��ب��ارة 

الصحيفة  م��ن  كاملة  نسخة  ع��ن 
املطبوعة باستثناء املواد اإلعالنية.

وفيه  اجلزئي:  الصحفي  النشر  ب. 
تقوم الصحف املطبوعة بنشر أجزاء 
من موادها الصحفية عرب الشبكة 
النوع  هذا  إىل  ويعمد  اإللكرتونية 
بعض الناشرين بهدف ترويج النسخ 

املطبوعة من إصداراتهم.
ويتصل بهذين النوعني من الصحف 
ال��يت متلكها  امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة 
امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة اإلذاع��ي��ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ك��ال��ف��ض��ائ��ي��ات 
و«اجل��زي��رة«  »العربية«  اإلخ��ب��اري��ة 
 ..»CNN«������������وال »BBC«������������وال
املواقع  ه��ذه  مثل  وتتسم  وحنوها. 
ع���ادة ب��ع��دد م��ن امل��واص��ف��ات منها 
اليت  اإلعالمية  للمؤسسة  الرتويج 
ت��ت��ك��ام��ل م��ع��ه��ا وت���دع���م دوره����ا 
احملتوى  إنتاج  وإع��ادة  ورسالتها، 
الذي تقدمه املؤسسة األم بشكل 
من  املنشودة  الغاية  لتحقيق  آخ��ر 
الرسالة. وغالبًا فإن هذا الشكل 
من الصحف ال ينتج أو ينشر مادة 
إعالمية أو صحفية غري منتجة يف 
نطاق  يف  إال  األصلية  مؤسساتها 

ضيق وغري رئيسي
اإلل��ك��رتون��ي  الصحفي  النشر  ج. 
ال  ال�����ن�����وع  ه������ذا  ويف  اخل���������اص: 
املنشورة  الصحفية  للمادة  يكون 
حيث  مطبوع،  أص��ل  اإللكرتونية 
مباشر  بشكل  الصحيفة  تظهر 
م���ن خ����الل ال��ن��ش��ر ع���رب اإلن��رتن��ت 
فقط، وهو ما يصدق على الصحف 
مستقلة  تصدر  ال��يت  اإللكرتونية 
وطرق  إدارت��ه��ا،  يف  الشبكة  على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وم���ث���ال ذل����ك: صحف 

إيالف، اجلريدة وغريها.

صعوبات ومعوقات
وخيلص النقيب احلمادي من خالل 
ذل���ك إىل ال��ص��ع��وب��ات ال���يت ت��واج��ه 

الصحافة اإللكرتونية ومنها:
• ت��ع��ان��ي ال��ك��ث��ري م���ن ال��ص��ح��ف 
مادية  مشكالت  من  اإللكرتونية 
تتعلق بتمويلها وتسديد مصاريفها. 

وض��وح  وع���دم  التخطيط  غ��ي��اب   •
النوع  هذا  مبستقبل  املتعلقة  الرؤية 

من اإلعالم. 
• ن����درة ال��ص��ح��ف��ي اإلل��ك��رتون��ي 

املؤهل. 
عدم وجود عائد مادي للصحافة   •
اإلعالنات  خ��الل  من  اإللكرتونية 
ك��م��ا ه���ي احل����ال يف ال��ص��ح��اف��ة 
ال��ورق��ي��ة ح��ي��ث إن امل��ع��ل��ن ال ي��زال 
الصحافة  يف  ال��ث��ق��ة  ب��ع��دم  ي��ش��ع��ر 

اإللكرتونية. 
غياب األنظمة واللوائح والقوانني   •
اليت تنظم العمل يف جمال الصحافة 

االلكرتونية.

)1( املهداوي، فارس حسن 
صــحــافــة  2007م،  شـــكـــر، 
االنرتنت.. دراسة حتليلية 
لــلــصــحــف االلـــكـــرتونـــيـــة 
املــرتــبــطــة بــالــفــضــائــيــات 
اإلخبارية.. » العربية. نت 
منوذجا«. رسالة ماجستري 
جمـــلـــس  إىل  مـــــقـــــدمـــــة 
والــرتبــيــة،  اآلداب  كــلــيــة 
االكــــادميــــيــــة الــعــربــيــة 
املــفــتــوحــة يف الـــدمنـــارك. 

ص 14

)2( املهداوي، فارس حسن 
صــحــافــة  2007م،  شـــكـــر، 
االنرتنت.. دراسة حتليلية 
لــلــصــحــف االلـــكـــرتونـــيـــة 
املــرتــبــطــة بــالــفــضــائــيــات 
االخبارية.. » العربية. نت 
منوذجًا«. رسالة ماجستري 
جمـــلـــس  إىل  مـــــقـــــدمـــــة 
والــرتبــيــة،  اآلداب  كــلــيــة 
االكــــادميــــيــــة الــعــربــيــة 
املــفــتــوحــة يف الـــدمنـــارك. 

ص 11

األمــــري،  فــيــصــل،عــبــد   )3(
2004، الصحافة االلكرتونية 
جامعة  العربي.  الــوطــن  يف 

بغداد. ص 56
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إدارة التعاون الدولي والمستقبل 

عالقة إستراتيجية تكاملية
إن ما يشهده عاملنا احلالي من تطور وتقدم يف مجيع اجملاالت التقنية والعلمية والعملية هو ثورة هائلة احلجم هلا تأثريها على 
النشاط البشري املتعدد صوره سواًء كان صناعيًا أو إنشائيًا أو زراعيًا أو يف جمال خدمات النقل، إضافة إىل التغيري الكبري 
يف العوامل الطبيعية املؤثرة على حياة البشر سواء كانت تلك العوامل الطبيعية أمطارًا أو سيواًل أو فيضانات أو رياحًا أو زالزل 
أو غريها من املخاطر اليت تندرج حتت تصنيف املخاطر الطبيعية اليت هي من إرادة وتقدير خالق هذا الكون سبحانه وتعاىل.
وحيث إن فطرة اإلنسان اليت خلقه اهلل عليها جتعله يسعى إىل احلذر ومحاية نفسه وممتلكاته من األخطار بطرق وعوامل 
وتنظيمات وقائية خمتلفة، والدفاع املدني يعترب اجلهاز أو التنظيم احلكومي القادر على إعداد اإلنسان وتهيئته ألداء دور 
فعال يف خمتلف الظروف واألحوال، ويف ظل التطور والنماء الذي شهدته وتشهده اململكة العربية السعودية يف مجيع مناحي 
احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية وحيث إن الدفاع املدني مبفهومه الشامل هو تكامل مجيع أجهزة 

الدولة للعمل ضمن منظومة واحدة لتحقيق احلماية الالزمة لإنسان واملمتلكات العامة واخلاصة من األخطار.
واملديرية العامة للدفاع املدني إحدى هذه األجهزة اليت سعت وتسعى على حتقيق أعلى درجات احلماية لإنسان وممتلكاته 
مستمدة ذلك من خالل الدعم والتوجيهات من قبل والة األمر حفظهم اهلل يف هذا البلد الكريم حيث صدرت توجيهات 
صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية بإحداث إدارة 
ضمن اهليكل التنظيمي للمديرية العامة للدفاع املدني تعنى باألمور الدولية واخلارجية اخلاصة بأعمال الدفاع املدني وهي 
إدارة التعاون الدولي وتهدف هذه اإلدارة على العمل على توثيق العالقة بني جهاز الدفاع املدني باململكة العربية السعودية وبني 
األجهزة املماثلة يف دول اخلليج والدول العربية واإلسالمية الصديقة واملنظمات الدولية املتخصصة يف جماالت الدفاع املدني 

ومتابعة تطبيق بنود االتفاقيات الرمسية الدولية اليت تعقدها اململكة مع الدول واملنظمات الرمسية يف جمال الدفاع املدني.
ومن املهام اليت تقوم بها اإلدارة اإلعداد ملشاركة الدفاع املدني يف املؤمترات والندوات اخلارجية وحضور املعارض الدولية 
املختلفة كما تقوم بدراسة االتفاقيات اليت تعقدها اململكة مع الدول واملنظمات الرمسية واليت تشتمل على التعاون يف 
جماالت الدفاع املدني بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة داخل املديرية العامة للدفاع املدني كما إن من مهام اإلدارة الرئيسية 

متابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب ووزراء داخلية دول جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق مبجاالت الدفاع املدني.
وكان إلدارة التعاون الدولي ومن منطلق مهامها األساسية دور بارز يف التعاون مع العديد من اهليئات واملنظمات املتخصصة 
يف أعمال الدفاع املدني ومن تلك املنظمات ) املنظمة الدولية للحماية املدنية ومقرها جنيف ( حيث تعترب اململكة العربية 
السعودية ممثلة باملديرية العامة للدفاع املدني من أوائل الدول اليت انضمت إىل هذه املنظمة مبوجب املوافقة امللكية الكرمية 
رقم 8/12/5 /1218 وتاريخ 1381/5/26 ه� وتعد هذه املنظمة أهم تنظيم دولي عاملي يعمل يف جمال الدفاع املدني وهي 

منظمة غري حكومية قائمة على اشرتاكات احلكومات.
إن العمل املستقبلي هلذه اإلدارة يرتكز على حتقيق عالقة إسرتاتيجية حملية تكاملية تعنى بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع 
املدني يف اململكة العربية السعودية ومد جسور التعاون مع املصاحل احلكومية املختلفة حيث إن التعاون الداخلي بني مجيع 
مؤسسات اجملتمع احمللية هي النواة احلقيقة لتحقيق تعاون دولي مثمر مبين على أسس سليمة قوية من حيث التنسيق وتبادل 
املعلومات ضمن منظومة حملية تعمل وفق النظم والتعليمات احملددة باململكة العربية السعودية لالتصال بالدول واملنظمات 

الدولية ذات العالقة.
إن ما يعيننا على حتقيق طموحاتنا وأهدافنا هو يقيننا التام بأهمية الدور الذي تقوم به إدارة التعاون الدولي ثم الدعم الال 
حمدود الذي نلقاه من معالي مدير عام الدفاع املدني الذي ال يألو جهدًا يف دعمنا وتشجيعنا ملد جسور التعاون داخليًا وخارجيًا 
مع اجلهات ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني لالستفادة من كل ما هو جديد وتبادل أفضل التجارب واخلربات مع الدول 

املتقدمة اليت لديها أحدث املمارسات يف أعمال الدفاع املدني املختلفة املبنية على أسس علمية سليمة وحديثة.
وال يزال طموحنا كبري وأملنا باهلل أكرب بأن ميدنا بالعون والتوفيق من عنده لتحقيق تطلعات وطموحات القائمني على 
إدارة هذا اجلهاز احليوي اهلام الذي يعنى باحملافظة على األرواح البشرية وسالمة املمتلكات العامة واخلاصة لكافة أفراد 

اجملتمع.

عقيد دكتور
سعد بن سعيد القحطاني
مدير إدارة التعاون الدولي

مقال
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نود التعرف على أبرز بيانات سريتكم 1 
الذاتية والعملية؟

العقيد/مانع بن شايع القحطاني - خريج كلية 
امللك فهد األمنية 1407ه� - حاصل على العديد 
اململكة- عملت  وخ���ارج  داخ��ل  ال���دورات  م��ن 
املدني  الدفاع  وإدارة  املدني  الدفاع  معهد  يف 

بالرياض واإلدارة العامة للتدريب وحاليًا اإلدارة 
العامة للتخطيط والتطوير مديرًا إلدارة التنظيم. 

ما الذي يبقى يف الذاكرة عن فرتات 2 
الطفولة والصبا والشباب؟

ومرحلة  وال��ش��ق��اوة(  )ال���رباءة  الطفولة  مرحلة 

الشباب)الطموح( 

ــر حـــضـــورًا يف 3  مــا هــو املــشــهــد األكــث
الذاكرة عن مرحلة النشأة؟

حرص والدي على تربية أبنائه الرتبية الصحيحة 
وحثهم على التعلم. 

مواقف وأشخاص تشكل قناعات كل منا وتحدد اختياراتنا وتؤثر في مسيرة حياتنا، كلمات وأحداث قد تبدو 
بسيطة وعفوية لكنها تكشف عن ما يفتعل في خواطرنا، ويشغل تفكيرنا، ويرسم تطلعاتنا للمستقبل عن 
هذه المواقف، وهؤالء األشخاص عن الكلمات واألحداث، الذكريات والتطلعات، طرحنا 20 سؤااًل أو أكثر على 
العقيد مانع القحطاني مدير إدارة التنظيم باإلدارة العامة للتخطيط والتطوير في محاولة الستكشاف بعض 

اهتماماته وقناعاته وهواياته فماذا يقول؟

االتقان في العمل أول مقومات النجاح 

حاوره: العقيد سعود العبد الكريم

مدير إدارة التنظيم باإلدارة العامة للتخطيط والتطوير.. العقيد مانع القحطاني:
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وما هو الدرس األصعب الذي تعلمته 4 
يف هذه املرحلة؟

الصرب 

تصفها، 5  كيف  العسكرية  احلياة 
وماذا أضافت لشخصيتك؟

منتسب  لكل  وال��ف��خ��ر  ب��االع��ت��زاز  أصفها 
اإلنساني  العمل  يكون  عندما  وخاصة  هلا 
وحب  االنضباط  ل��ي  أض��اف��ت  هدفها،وقد 

النظام سواء داخل العمل أو خارجه. 

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد 6 
أثـــر يف تكوينك  أنـــه  تـــرى  الــــذي 

وقناعاتك وما هي أبعاد ذلك التأثري؟ 
ل��ذك��ره��م ويف  يتسع اجمل���ال  وال  ك��ث��ريون 
مالزمًا  اهلل.وأصبح  حفظه  والدي  مقدمتهم 

لي. 

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

الصداقة من وجهة نظرك؟
الزال التواصل مع أصدقاء الشباب بل منهم 
إذا  ت��دوم  والصداقة  العمل  زميل يف  هو  من 

كانت بعيدة عن املصاحل الشخصية. 

املعاصرة 8  للحياة  السريع  اإليــقــاع 
هل حيول دون تكوين صداقات على 

غرار صداقات الشباب؟
ب��ل ال��ع��ك��س ف��ه��ذا اإلي��ق��اع ال��س��ري��ع يعزز 

الصداقات والعالقات مع اآلخرين.

للنجاح مقومات فما هي مقومات 9 
النجاح من وجهة نظرك؟

أن  ع��م��اًل  أح��دك��م  عمل  إذا  اهلل حي��ب  إن 
يتقنه. 

القيادة علم أم فن من وجهة 10 
نظركم وما هي مواصفات 

القائد الناجح؟
وصفات  الوقت  نفس  يف  وعلم  فن  القيادة 
ال���ق���ائ���د ال���ن���اج���ح )اإلخ������الص/احل������زم/
والتخاطب/ االت��ص��ال  الشخصية/مهارات 

القدرات اإلدارية( 

» احلــظ يف 11  بأهمية  تقنع  هل 
حــيــاة اإلنـــســـان، ومــتــى شعرت 

أنك حمظوظ؟
وما توفيقي إال باهلل. 

تعتربها 12  الــيت  احلكمة  هي  ما 
منهج حياة بالنسبة لك؟

اتق اهلل حيثما كنت. 

الــيت ال وجود 13  الكلمة  ومــا هي 
هلا يف قاموسك الشخصي؟

اليوجد. 

إنـــســـان نقطة 14  يف حــيــاة كـــل 
حتول.. فما هي نقطة التحول 

بالنسبة لك؟
مجيع مراحل احلياة نقطة حتول. 

درس تعلمته وحترص على أن 15 
تعلمه ألبنائك وشباب الدفاع 

املدني فما هو؟
األمانة وحب العمل. 

تذرف 16  هل مثة موقف جعلك 
الدموع؟

عند وفاة أخي رمحه اهلل. 

ــلــحــظــات 17  ومـــــا هــــي أســــعــــد ال
بالنسبة لك؟

حلظة أناجي فيها اهلل. 

الــذي متنيته ومل تستطع 18  مــا 
حتقيقه؟

أمحد اهلل أن أعطاني أكثر مما أمتنى. 

هـــنـــاك أمــــاكــــن حنن 19 
ـــمـــًا، فــمــا هو  إلــيــهــا دائ

املكان الذي حتن إليه؟
العرين مسقط رأسي. 

أغـــنـــيـــة 20  أو  قــــصــــيــــدة 
ما  بــالــطــرب..  تشعرك 

هي؟
أعتذر عن اإلجابة. 

كــتــاب حتتفظ بــه يف 21 
مــكــتــبــتــك وتــســتــمــتــع 

بقراءته من حني آلخر؟
الحتزن للشيخ الدكتور/عايض القرني. 

يــقــولــون يف حــيــاة كل 22 
إنسان نقطة ضعف فما 

هي نقطة ضعفك؟
ال أحد خيلو من ذلك ومن حيددها غريي 
ضعفي  نقطة  م��ا  ع��م��اًل  ب��أن  أرى  فقد 

ولكن غريي يرى عكس ذلك. 

أمامك صفحة بيضاء، 23 
ماذا تكتب فيها؟

لكم  اهلل  أس��ال  املدني  الدفاع  لرجال 
اإلنساني  والسداد يف عملكم  التوفيق 
وال ألتمس لي ولكم عذرًا فقد هيأت 
املادية  اإلمكانات  اهلل  أعزها  الدولة 

والتجهيزات الفنية وبقي دورنا. 

ما هي اهلواية املفضلة 24 
لديكم يف أوقات الفراغ؟ 
النشاط الرياضي يف نادي ضباط قوى 

األمن.

البراءة والشقاوة ذكريات باقية من 
مرحلة الطفولة والصبا
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عربة اإلنقاذ اجلديدة اليت مت تدشينها منذ قرابة 
عام تتمتع حبزمة من املواصفات الفنية واهلندسية 
اليت تتيح هلا العمل يف أصعب الظروف، وبسرعة 
أو  املنبسطة  األراض�����ي  يف  ال��ت��ح��رك  يف  ف��ائ��ق��ة 

املرتفعات.
موديل  سلندر«   6 »ش��اص  جيب  ن��وع  من  والعربة 
م��زودة  ال��رب��اع��ي  ال��دف��اع  بنظام  وتعمل   ،2007
ب���ص���ن���دوق حي�����وي مج���ي���ع اآلل����ي����ات وامل����ع����دات 
ووح��دات  لفرق  الشخصية  الوقاية  ومستلزمات 
اإلنقاذ ويبلغ طول الصندوق 2,3 مرت، وعرضه 1,7 
مرت، وارتفاع 1,6 مرت، ويبلغ الوزن الكلي للعربة 

قرابة 3 طن.
والفصل  للقص  جهاز  العربة  مؤخرة  يف  ويوجد 
حوادث  مباشرة  خالل  املعادن  قطع  يف  يستخدم 

االحتجاز يف السيارات واملصاعد وغريها.
العربة باستخدام  القص والفصل يف  ويعمل جهاز 

مطور  واجل��ه��از  البنزين  أو  الكهربائي  التيار 
ومتعدد االستخدامات.

وع��ددًا  منشارًا  العربة  من  اخللفي  اجل��زء  ويضم 
م��ن أج��ه��زة ال��ق��ص ال��ص��غ��رية واحمل��م��ول��ة ي��دوي��ًا، 
واإلمساك  الثعابني  مع  للتعامل  خاصة  وعصايات 
اجلبيلة  املناطق  يف  اإلنقاذ  ألعمال  وعتالت  بها، 
للمياه  خ��زان  السيارات  يف  يوجد  كما  الوعرة، 
بارتفاع يصل  إىل سلم  باإلضافة  ليرتًا،  بسعة 30 
حلمل  مصممة  إحداهما  ونقالتني  أم��ت��ار   5 إىل 
املصابني بالكسور وحاالت اإلغماء أو االختناق، 
املناطق  املتضررين يف  واألخرى تستخدم النتشال 

الوعرة.
حقيبة  اإلن��ق��اذ  عربة  م��ن  اليمنى  اجلهة  وحت��وي 
وعتلة  األب��واب،  لفتح  ودريل  األولية،  لإسعافات 
ه��ي��درول��ي��ك واس��ط��وان��ات أك��س��ج��ني، ومالبس 
املياه  يف  اإلن��ق��اذ  بأعمال  خ��اص  بعضها  للغوص 

عربة اإلنقاذ.. إبداع جديد لرجال 
الدفاع يلبي احتياجات الميدان

مواصفات راقية ألداء أصعب المهام

في إنجاز جديد يجسد قدرة 
رجال الدفاع المدني على 

اإلبداع واالبتكار في تصميم 
واختراع آليات تدعم قدرتهم 

في القيام بمهامهم 
الميدانية تمكن أحد رجال 

الدفاع المدني من تصميم 
وتنفيذ عربة لإلنقاذ، أثبتت 

كفاءة عالية في التعامل مع 
الحوادث في المناطق الوعرة 

وحوادث السيول واالحتجاز 
في األماكن المرتفعة 

وعمليات اإلنقاذ المائي 
وحوادث اآلبار.

شعاع

إعداد: الرائد مبارك بن عياد العصيمي
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امللوثة، ويشتمل اجلانب األمين من صندوق العربة 
على حقيبة من األدوات الصغرية اليت يستخدمها 
رج���ال اإلن��ق��اذ يف ف��ت��ح األب����واب وق���ص اخل���وامت 

وأجهزة فرم اللحوم.
أما اجلهة اليسرى من العربة فيوجد بها جمموعة 
ك��ب��رية م��ن أط���واق ال��ن��ج��اة، وال���يت تستخدم يف 
وبطانيات،  امل��ائ��ي،  واإلن��ق��اذ  ال��س��ي��ول  ح���وادث 
إنزال،  وكرسي  احلبال،  من  كبرية  وكميات 
يستخدم يف إنزال رجال اإلنقاذ يف حوادث السقوط 
يف اآلبار، باإلضافة إىل كمامات للتنفس وأقنعة 
باملياه، كما  تعمل  وأخرى  بودرة  واقية وطفايات 
حيتوي اجلزء األيسر من الصندوق على أكياس 

حلفظ املوتى.
الرقباء  رئيس  ومصممها  العربة  فكرة  صاحب 
صاحل بن سامل احلميد من منسوبي املديرية العامة 
للدفاع املدني يتحدث عن هذا اإلجناز، وما تضيفه 
امليدانية  والوحدات  الفرق  لقدرات  اإلنقاذ  عربة 
فيقول: منذ أكثر من 32 عامًا وأنا أعمل بالدفاع 
اإلنقاذ، وحتديدًا يف  املدني ضمن فرق ووحدات 
احلرائق،  ومكافحة  والغوص  اإلطفاء  عمليات 
وعلى ضوء التجارب امليدانية، واخلربات العملية، 
الدفاع  آليات  وحتديث  تطوير  هواية  ل��دي  منت 
املدني مبا يليب احتياجات امليدان ومنذ وقت طويل 
وأنا أفكر يف تصميم عربة حتوي كل ما حيتاجه 
رجال الدفاع املدني يف امليدان من أجهزة ومعدات 

للقيام بأعمال اإلنقاذ.
وبدأت يف تنفيذ الفكرة من خالل التجارب على 

بتصميم  وبدأت  امتلكها،  اليت  السيارات  بعض 
وبعد  ونيسان،  تويوتا  جيب  سيارات  على  العربة 
من  للتأكد  بتجربة  أق���وم  كنت  تصميم  ك��ل 
اجلديدة،  العربة  تصميم  ك��ان  حتى  فاعليته، 
بني  ما  كاملة،  أشهر   4 قرابة  استغرق  وال��ذي 
وأعمال  واألبعاد  وال��وزن  األمثل  التصميم  اختيار 
العربة من الداخل واخلارج  العزل املائي لصندوق 
تسرب  ح��االت  يف  حمتوياته  تضرر  ع��دم  لضمان 
املياه أو بسبب األمطار أو العمل يف مناطق السيول.

وأض���اف رئ��ي��س ال��رق��ب��اء احل��م��ي��د: وب��ع��د انتهاء 
وبعد  اإلنقاذ،  عربة  جتربة  مت  والتنفيذ  التصميم 
وأثبتت  اخل��دم��ة  دخ��ل��ت  كفاءتها  م��ن  ال��ت��أك��د 
كفاءة كبرية وفاعلية تفوق مثيالتها من اآلليات 

الواردة من اخلارج.
مدير  معالي  بإشادة  سعادته  عن  احلميد  وأع��رب 
ع���ام ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل 
وتشجيعه  عمليًا  بعد جتربتها  بالعربة،  التوجيري 
الدعم  بتوفري  وتوجيهاته  اإلجناز  هذا  لتحقيق  له 

الالزم يف مجيع مراحل تصميم وتنفيذ العربة.
ملدير  شكره  ع��ن  احلميد  الرقباء  رئيس  وع��رب 
اإلدارة العامة لإطفاء واإلنقاذ اللواء محد املبدل 
العربة،  بتصميم  يتعلق  فيما  دع��م  من  قدمه  ملا 

الحتياجات  متها  مالء  وم��دى 
الوحدات والفرق امليدانية.

وكشف احلميد عن تطلعاته 
من عربات  إلنتاج عدد أكرب 
اإلنقاذ بذات املواصفات لتلبية 

مجيع  يف  امليدانية  والفرق  ال��وح��دات  احتياجات 
املناطق لتلبية احتياجات الوحدات والفرق امليدانية 
يتطلب  ال  ذلك  أن  إىل  مشريًا  املناطق،  مجيع  يف 
تكاليف كبرية مقارنة باسترياد مثل هذه اآلليات 

من اخلارج.
وعن املواد املستخدمة يف تصنيع العربة قال: اجلزء 
وذل��ك  امل��ق��وى،  الفيرب  م���واد  م��ن  األك���رب مصنع 
للصندوق،  واخلارجي  الداخلي  للهيكل  بالنسبة 
وهو األمر الذي يتيح امكانات كبرية يف أجراء 
تعديالت كثرية داخل الصندوق من حيث أماكن 

احملتويات دون أي اشكالية.
وتطرق رئيس الرقباء احلميد إىل أبرز الصعوبات 
فقال:  العربة  وتنفيذ  تصميم  خالل  واجهته  اليت 
مجيع آليات الدفاع املدني ال ميكن احلكم على 
أدائها دون التجربة العملية، ويف كل جتربة كان 
املواصفات  بعض  يف  تغيري  أو  تعديل  إج��راء  يتم 
ومبا  ال��داخ��ل،  من  الصندوق  لتصميم  اهلندسية 
حيقق أفضل مزايا لإفادة من حمتويات العربة يف 
االستقرار  املختلفة حتى مت  احل��وادث  مع  التعامل 

على الشكل احلالي.
الرقباء  رئيس  أك��د  املستقبلية  طموحاته  وع��ن 
س��ي��ارات  مجيع  ت��ك��ون  ألن  يسعى  أن��ه  احلميد 
إىل  مشريًا  التجهيز،  من  املستوى  بهذا  اإلن��ق��اذ 
رباعي  دفع  سيارات  جتهيز  على  حاليًا  يعمل  أنه 
للغواصني للقيام بأعمال اإلنقاذ يف املناطق الوعرة 

مثل جماري السيول واألودية والشعاب والسدود.

تجهيزات كاملة 
للعربة للقيام بأعمال 
اإلنقاذ في المناطق 
الوعرة وفي مختلف 

الظروف المناخية

تقنيات متطورة للقص والفصل ومعدات متكاملة 
للتعامل مع حوادث اآلبار واإلنقاذ المائي 
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الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  رع��ى 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
ال���ت���وجي���ري احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 
على  السابعة  املناطق  لبطولة 
للدفاع  العامة  املديرية  ك��أس 
أق��ي��م��ت مبنطقة  ال���يت  امل��دن��ي 
امللك  مبدينة  املكرمة  مكة 
عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، 

وأل��ق��ى ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري يف 
فيها  بداية احلفل كلمة أكد 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ري��اض��ة ل��رج��ال 
اللياقة  المتالك  املدني  الدفاع 
ت��ؤه��ل��ه��م ألداء  ال���يت  ال��ب��دن��ي��ة 

مهامهم.
املنافسات  أهمية  إىل  وأش���ار 
الرياضية الشريفة بني مديريات 

كإحدى  املدني  الدفاع  وإدارة 
ال���وص���ول إىل م��ع��دالت  آل��ي��ات 
العامة  والصحة  البدنية  اللياقة 
وال��ت��ح��ل��ي ب��ال��روح ال��ري��اض��ي��ة، 
مؤكدًا حرص وزارة الداخلية، 
ت��وج��ي��ه��ات صاحب  ب��ن��اًء ع��ل��ى 
بن  نايف  األمري  امللكي  السمو 
األم��ني  العهد  ول��ي  عبدالعزيز 

من  ال��ري��اض��ة  ت��ك��ون  أن  على 
األن��ش��ط��ة األس��اس��ي��ة يف مجيع 
على  م��دل��اًل  األمنية،  األج��ه��زة 
الرياضي  االحت��اد  بتنظيم  ذلك 
لقوى األمن منافسة على كأس 

مسو ولي العهد.
عن  التوجيري  الفريق  وأع��رب 
س��ع��ادت��ه مب��ش��ارك��ة ض��ب��اط 

في الحفل الختامي للبطولة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة

الفريق التويجري يكرم الفائزين ببطولة

الدفاع المدني الرياضية السابعة

صحة ورياضة
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وأفراد الدفاع املدني من مجيع 
امل��ن��اط��ق يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة، 
حرصهم  يعكس  ال��ذي  األم��ر 
مع  واملشاركة  التواصل  على 
زم��الئ��ه��م رغ���م م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 

ومشاغلهم.
وع����رب ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري يف 
خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ع���ن ش��ك��ره 
ل���ص���اح���ب ال���س���م���و امل��ل��ك��ي 
الشباب  لرعاية  العام  الرئيس 
ع��ل��ى اس��ت��ض��اف��ة م��دي��ن��ة امللك 
مبكة  ال��ري��اض��ي��ة  عبدالعزيز 
البطولة،  ملنافسات  املكرمة 
وتهيئة األجواء املناسبة لتحقيق 

أهدافها.
خالل  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وت��اب��ع 
احل���ف���ل امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف 
م��ن��اف��س��ات ك���رة ال��ق��دم وال��يت 
أقيمت بني منتخب الدفاع املدني 
ومنتخب  ال��ق��ص��ي��م،  مب��ن��ط��ق��ة 
الدفاع املدني باملنطقة الشرقية، 
القصيم  منتخب  ب��ف��وز  وانتهت 
انتهاء  بعد  الرتجيح  ب��رك��الت 
شوطي املباراة بالتعادل اإلجيابي.
وق���دم ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري بني 
املدني  ال��دف��اع  درع  ال��ش��وط��ني 
الشباب  رع��اي��ة  مكتب  مل��دي��ر 
مب��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل���ك���رم���ة، 
والذي تسلمه مدير مدينة امللك 
األستاذ  الرياضية  عبدالعزيز 

علي القرشي.
التوجيري  الفريق  كرم  كما 
األستاذ  باملدينة  الصيانة  مدير 
ع������ادل ال���ص���ب���ح���ي، ومم��ث��ل��ي 
اجل���ه���ات ال���داع���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة 

واملشاركة يف تنظيمها.

شكر وتقدير
املنظمة  اللجنة  م��دي��ر  وأل��ق��ى 
احلبيش  خالد  املقدم  للبطولة 
خالل احلفل كلمة أعرب فيها 

لرعاية  وت��ق��دي��ره  ع��ن ش��ك��ره 
ختام  حلفل  التوجيري  الفريق 
السابعة  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
على  وح��رص��ه  امل��دن��ي،  للدفاع 
ت���ش���ري���ف احل���ف���ل وت��ك��ري��م 
الفائزين، يف إطار دعمه لكل 
لالرتقاء  والفعاليات  األنشطة 
والبدنية  التدريبية  ب��ال��ق��درات 
مجيع  يف  املدني  الدفاع  لرجال 

مناطق اململكة.
وأوض�����ح امل���ق���دم احل��ب��ي��ش أن 
فيها  ش��ارك  السابعة  البطولة 
منتخبًا   13 ميثلون  العبًا   560
يف  املدني  الدفاع  مديريات  من 
منافسات كرة القدم والسباحة 
واستمرت  الضاحية،  واخ��رتاق 

املنافسات ملدة 25 يومًا.
بالروح  احلبيش  املقدم  وأش��اد 
الشريف  والتنافس  الرياضية 
اجلماعية  األل���ع���اب  مج��ي��ع  يف 
أش��اد جبهود  وال��ف��ردي��ة، كما 
الشباب  لرعاية  العامة  الرئاسة 
وكافة اجلهات اليت شاركت 

يف إجناح البطولة.
ويف ختام احلفل سلم مدير عام 
الدفاع املدني علم البطولة ملدير 
منطقة عسري  املدني يف  الدفاع 
اللواء عبدالواحد الثبييت حيث 

منافسات  املنطقة  ستستضيف 
البطولة الثامنة.

كؤوس تفوق
ك��م��ا س��ل��م م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
ال������ت������وجي������ري ال������ك������ؤوس 
واملنتخبات  للفرق  وامليداليات 
ال����ف����ائ����زة، ح���ي���ث ح��ص��ل��ت 
املركز  على  الشرقية  املنطقة 
اخ���رتاق  م��س��اب��ق��ات  يف  األول 
فاز  والذي  »فردي«،  الضاحية 
اجلعيد،  ع���ادل  امل��ت��س��اب��ق  ب��ه 
وح��ص��ل��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
األول يف  امل��رك��ز  على  أي��ض��ًا 
الضاحية  اخ���رتاق  منافسات 
منطقة جنران  تليها  »مجاعي« 
منطقة  ثم  الثاني  املركز  يف 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة يف امل��رك��ز 

الثالث.
ويف منافسات السباحة واإلنقاذ 
الدفاع  مديرية  حصلت  املائي 
على  الشرقية  باملنطقة  املدني 
ف��ازت  بينما  األول،  امل��رك��ز 
مبكة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مديرية 
امل��ك��رم��ة ب��امل��رك��ز ال��ث��ان��ي، 
وجاء املركز الثالث من نصيب 

مديرية الدفاع املدني بتبوك.
ياسني  أمح��د  املتسابق  وف���از 
امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي  م��ن 
األول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ش��رق��ي��ة 
ال��س��ب��اح��ة على  م��ن��اف��س��ات  يف 

املستوى الفردي.
أم���ا م��ن��اف��س��ات ك���رة ال��ق��دم 
املدني  الدفاع  منتخب  فحصل 
األول،  املركز  على  بالقصيم 
يف  الشرقية  املنطقة  وج���اءت 

املركز الثاني.
وحصل الالعب صاحل الشمري 
من منطقة القصيم على جائزة 
طارت  بينما  البطولة،  ه��داف 
للمنطقة  الع��ب  أفضل  جائزة 
الالعب  ط��ري��ق  ع��ن  الشرقية 
ف��ي��ح��ان امل����ط����ريي، وح��ص��ل 
مبنتخب  املدني  الدفاع  حارس 
على  الشمري  مح��ود  القصيم 

جائزة أفضل حارس. 
ال��ل��واء  ق��دم  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
اإلدارة  مدير  ال��ربك��ة  ص��احل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب ن��ي��اب��ة عن 
مساعد املديرية العامة لشؤون 
ال��ل��واء  وال��ت��دري��ب  التخطيط 
القرني هدية تذكارية  حممد 

ملعالي الفريق التوجيري.

منتخب دفاع مدني القصيم يفوز بالكأس في منافسات كرة القدم
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اللواء حمد المبدل.. مدير اإلدارة العامة لإلطفاء واإلنقاذ

األدلة االسترشادية تجربة متميزة 
لرفع جاهزية الوحدات الميدانية 

أكد اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل مدير اإلدارة العامة لإلطفاء واإلنقاذ على امتالك جهاز الدفاع المدني 
السعودي ألحدث اآلليات والمعدات التي تضاعف من قدرة الوحدات الميدانية ألداء مهامها بأعلى معايير الجودة.
وأشار اللواء المبدل في حواره مع )998( إلى االمكانات الضخمة التي وفرتها الدولة – رعاها اهلل – 
لتوفير احتياجات الدفاع المدني بما في ذلك مستلزمات الحماية الشخصية لرجال اإلطفاء واإلنقاذ 

والتي تحقق أعلى معدالت السالمة والحماية المهنية أثناء التعامل مع كافة أنواع الحرائق.
وتطرق اللواء المبدل خالل الحوار إلى التغير النوعي في حوادث الحريق وأعمال اإلنقاذ تبعًا لما تشهده 

المملكة من تطور هائل في جميع المجاالت وزيادة عدد األبراج والمنشآت العالية، مؤكدًا أن ذلك يمثل 
تحديًا لرجال اإلطفاء واإلنقاذ سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

حوار

حاوره: الرائد عبداهلل بن يحيى القحطاني
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رضاكم  درجــة  على  التعرف  نــود  بــدايــة   
عــمــا يــتــوفــر لــلــفــرق والـــوحـــدات املــيــدانــيــة من 
معدات وآليات، يف إطار النقلة النوعية الكبرية 

يف إمكانات الدفاع املدني؟
الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  أولت  لقد 
بتوفري  وذل���ك  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  ك��ب��رية  عناية 
ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه م���ن امل���ع���دات واآلل���ي���ات 
وبأحدث  مستمر  بشكل  الفنية  والتجهيزات 
ال��ع��امل،  مستوى  على  إل��ي��ه  ال��ت��وص��ل  يتم  م��ا 
بشكل  واملتطلبات  االحتياج  هذا  توفري  ويتم 
دعم  يف  الكبري  األث��ر  له  يكون  مستمر مما 
وعالية  املتطورة  التقنيات  بأحدث  اجلهاز  هذا 
الوحدات  عمل  من كفاءة  ترفع  اليت  اجل��ودة 
نبحث  احلالي  الوقت  يف  وأصبحنا  امليدانية. 
من  املطلوبة  امليدانية  اخل��دم��ات  تقديم  ع��ن 
ومبستوى  املناسب  ال��وق��ت  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

وجودة عالية ترضي طموح اجلميع.

الشخصية  احلماية  جتهيزات  عن  ومــاذا   
لرجال اإلطفاء واإلنقاذ أثناء أداء مهامهم؟

الكبري  االه��ت��م��ام  باجلهاز  امل��س��ؤول��ون  أوىل 
بامليدان  العاملني  واإلن��ق��اذ  اإلط��ف��اء  ب��رج��ال 
اخلدمة  تقديم  يف  األه���م  العنصر  بصفتهم 
وفرت  السخي حيث  الدعم  ذلك  من  امليدانية 
الشخصية  احل��م��اي��ة  جت��ه��ي��زات  ك��اف��ة  هل��م 
امل��واص��ف��ات  ذات  أن��واع��ه��ا  جبميع  احل��دي��ث��ة 
متخصصة  مصانع  يف  املصنعة  اجلودة  العالية 
وتضاهي ما هو معمول به لدى الدول املتقدمة 
يالئم  واخ��ت��ب��اره��ا مب��ا  أن مت جت��رب��ت��ه��ا  ب��ع��د 
وصحة  س��الم��ة  حتقق  حتى  احمللية  األج���واء 
العاملني حتى أصبح لكل رجل إطفاء وإنقاذ 
فال  به  اخلاصة  الشخصية  محايته  جتهيزات 

يستخدم جتهيزات غريه وذلك ملسايرة وحتقيق 
له.  املهنية  واحلماية  السالمة  معدالت  أع��ال 
حيث أمنت تلك التجهيزات الشخصية حلماية 
رجال الدفاع املدني ملقاومتها درجات احلرارة 
العالية وغريها من األخطار املصاحبة للحريق 
واالن��ف��ج��ار   )flashover( اللهب  قفز  مثل 

.)bakdraft( الدخاني

الوقاية  ملالبس  الشامل  التغيري  )مــشــروع   
الــشــخــصــيــة لــــأفــــراد( مـــا غــايــة هــــذا املــشــروع 

اجلديد؟
هذا  وق���ادة  األم��ر  والة  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
ال��ق��ط��اع للبحث ع��ن ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم��ن 
شأنه تطوير إمكانات وجتهيزات الدفاع املدني 
الشخصية  السالمة  بتحقيق  يتعلق  ما  وخاصة 
ه��ذا  واج��ه��ة  امل��ي��دان��ي��ة  ال��وح��دات  يف  للعاملني 
وجتهيزات  بدل  تطوير  على  العمل  مت  القطاع، 
احلماية الشخصية لألفراد وذلك ملسايرة ما هو 
معمول به يف كثري من الدول املتقدمة حيث مت 
التجهيزات ومبواصفات  البحث عن أحدث تلك 
فنية عاملية عالية حتقق أقصى درجات السالمة 
مباشرتهم  أثناء  للعاملني  الشخصية  والوقاية 
للظروف  ملناسبتها  باإلضافة  احل��وادث  ملختلف 
ومراحل  السعودية  العربية  اململكة  يف  املناخية 
هذا املشروع تسري بشكل جيد من أجل حتقيق 

اهلدف الذي يأمله اجلميع .


 ما هي آلية تنفيذ هذا املشروع على الواقع 
امليداني؟

ميكن تلخيص مراحل آلية تنفيذ هذا املشروع 
ب��ع��دة م��راح��ل ح��ي��ث ب��دأ مب��رح��ل��ة ال��ب��ح��ث عن 
أف��ض��ل جت��ه��ي��زات ال��وق��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ذات 

امل���واص���ف���ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة امل��ص��ن��ع��ة ل��دى 
ش��رك��ات ع��امل��ي��ة م��ع��روف��ة وال���يت حت��ق��ق أعلى 
مت  ث��م  ل��ألف��راد  الشخصية  احلماية  مستويات 
التجهيزات عن  تلك  من  املطلوبة  األعداد  تأمني 
وذلك  الوطنية  الشركات  إحدى  تعميد  طريق 
املناسبة  واملقاسات  املناسب  املنتج  حتديد  بعد 
وتثقيفي  تدرييب  برنامج  تنفيذ  ذلك  بعد  وجرى 
قبل  من  املناطق  بعض  يف  امليداني  الواقع  على 
جمموعة من ضباط شؤون العمليات ومبصاحبة 
الربيطانية(  ل��ي��ون  )ش��رك��ة  امل���وردة  ال��ش��رك��ة 
البدل  لتلك  الصحيح  االستخدام  طريقة  لشرح 
دليل  عمل  مت  كما  للمستفيدين،  والتجهيزات 
توزيعه  ومت  ومطبوع(  )إلكرتوني  اس��رتش��ادي 
اإلدارة  وتتوىل  املستفيدة،  اجلهات  كافة  على 
هذا  على  اإلش���راف  واإلن��ق��اذ  لإطفاء  العامة 
اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون  بالتنسيق  املشروع 
املعنية باملديرية العامة للدفاع املدني لتنفيذ هذا 
املشروع وفق آلية صرف شاملة وحمددة املراحل 

لتنفيذ هذا املشروع

 على ضوء خرباتكم ما هي أكثر احلوادث 
شيوعًا واليت تباشرها وحدات اإلطفاء واإلنقاذ 

يف الدفاع املدني، وهل مثة إحصائيات لذلك؟
وحوادث  املواقع  احلريق مبختلف  تعترب حوادث 

30%
من حوادث الحريق 
تقع في الوحدات 

السكنية
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اإلن��ق��اذ امل��ت��ن��وع��ة ه��ي أك��ث��ر احل����وادث ال��يت 
اعتربت  فقد  امل��ي��دان��ي��ة،  ال��وح��دات  تباشرها 
من  السكنية  ال��وح��دات  يف  احل��ري��ق  ح���وادث 
الدفاع  وحدات  تباشرها  اليت  احلوادث  أكثر 
وبنسبة  ح��ادث   )12210( بلغت  حيث  امل��دن��ي 
للعام  احل��ري��ق  ح����وادث  إمج��ال��ي  م��ن   )%30(
اإلح��ص��ائ��ي��ات  ذل���ك  تتضمن  ك��م��ا  1432ه������ 
االحتجاز  ح��وادث  تعترب  كما  لدينا،  الرمسية 
امل��روري��ة  احل���وادث  يف  االحتجاز  مثل  املتنوعة 
اليت  احل��وادث  أكثر  من  الضيقة  واألم��اك��ن 
بلغت  حيث  امل��دن��ي  ال��دف��اع  وح���دات  تباشرها 
إمجالي  م��ن   )%61( وبنسبة  ح��ادث��ًا   )15875(

عمليات اإلنقاذ لنفس العام 1432ه�.

احلرائق  حــوادث  نوعي يف  تغري  وهــل مثة   
املاضي  يف  عليه  كــانــت  عما  اإلنــقــاذ  وأعــمــال 
كافة  يف  تــطــور  مــن  الــبــالد  تشهده  ملــا  نتيجة 

اجملاالت؟
حوادث  يف  كبري  نوعي  تغري  يوجد  بالتأكيد 
احلريق واإلنقاذ فما تشهده اململكة من تطور 
الصناعي  هائل يف كافة اجملاالت مثل اجملال 
والعمراني متعدد األدوار أو الوحدات السكنية 
ارت��ف��اع  يف  كبري  ت��ن��وع  صاحبه  مم��ا  الصغرية 
درجات اخلطورة وتزايد املواد القابلة لالشتعال 

اليت حتويها  امل��واد  من  اهلائل  الكم  ذلك  ومن 
إىل  يضاف  الطبية  واملنشآت  الصناعية  امل��دن 
ذلك تلك الشبكة الكبرية من الطرق السريعة 
خماطر  تصاحبها  ال��يت  احلديدية  والسكك 

كبرية تتطلب االستعداد اخلاص ملواجهتها.

املرتفعة،  واملباني  السكنية  األبراج  انتشار   
وما  واإلنقاذ،  اإلطفاء  لرجال  هل متثل حتديًا 
هي استعداداتكم للتعامل مع هذه النوعية من 

املخاطر؟
متثل األبراج السكنية واملباني املرتفعة متعددة 
واإلنقاذ  اإلطفاء  لرجال  جديدًا  حتديًا  األدوار 
الشاهق  االرت��ف��اع  بسبب  العامل  مستوى  على 
املستوى  ع��ل��ى  آل��ي��ات  وج���ود  ول��ع��دم  ملعظمها 
ارتفاعها إىل هذا احلد باإلضافة  العاملي يصل 
يتطلب جهدًا مضاعفًا  الذي  أدوارها  تعدد  إىل 
حوادثها  مواجهة  أثناء  واإلنقاذ  اإلطفاء  لرجال 
ووضع  املسبق  بالتخطيط  اجليد  اإلع��داد  مع 
املنشآت  ملثل هذه  والزيارات  الفرضية  اخلطط 
مع تنفيذ أعمال الكشف الدوري املناسب على 
والوقاية  السالمة  وجتهيزات  متطلبات  خمتلف 
م��ن احل��ري��ق ف��ي��ه��ا م��ع أه��م��ي��ة زي����ادة ت��دري��ب 
اخلاصة  ال��ذات��ي��ة  األنظمة  وك��ف��اءة  العاملني 
تلك  يف  احلريق  من  والوقاية  السالمة  مبجال 

األبراج واملباني العالية. 

ـــــرون مــســتــوى تـــدريـــب رجـــال   وكـــيـــف ت
بأعمال  املختصة  امليدانية  والــفــرق  الــوحــدات 
اإلطـــفـــاء واإلنـــقـــاذ، وهـــل مثــة بــرامــج خــاصــة 

للتعامل مع هذه املخاطر؟
خيضع العاملون يف الوحدات امليدانية املكلفة 
تدريب  إىل  امليدانية  واإلنقاذ  اإلطفاء  بأعمال 
املدني  الدفاع  تدريب  مراكز  جيد يف  وتأهيل 
باإلضافة  اململكة  مناطق  كافة  يف  املوجودة 
وفق  ذل��ك  يتم  حيث  املدني  ال��دف��اع  معهد  إىل 
وختصصية  تأهيلية  تدريبية  ودورات  ب��رام��ج 
من  النوعيات  لبعض  املتخصصة  الفرق  لبعض 
وغريها  وال��زالزل  اخلطرة  املواد  مثل  احلوادث 
تقييد جانب  م��ع  امل��أل��وف��ة  غ��ري  احل����وادث  م��ن 
مع  ختصص  لكل  التدرييب  باملسار  التدريب 
يف  العمل  رأس  على  بالتدريب  العمل  استمرار 

تلك الوحدات.

 تتطلب بعض املخاطر جتهيزات وخربات 
واملنشآت  الصناعة  املــدن  حرائق  متثل  خاصة 
مع  للتعامل  استعداداتكم  هي  فما  البرتولية، 

هذه النوعية من احلوادث؟

العامة  ب��امل��دي��ري��ة  املعنية  اجل��ه��ات  أول���ت  ل��ق��د 
ه���ذا اجل��ان��ب االه��ت��م��ام امل��ن��اس��ب م��ن خ��الل 
ملواجهة  امل��س��ب��ق  والتخطيط  اجل��ي��د  اإلع����داد 
من  متكاملة  منظومة  وفق  املخاطر  تلك  مثل 
للتدخل  املتخصصة  امليدانية  والفرق  الوحدات 
زودت  واليت  ومواجهتها  الصناعية  احلوادث  يف 
هذه  ملثل  املناسبة  والتجهيزات  اآلليات  بأحدث 
يوجد  م��ا  تساير  وال��يت  احل���وادث  م��ن  النوعية 
وجود  إىل  باإلضافة  املتقدمة،  الدول  بعض  يف 
املدني  الدفاع  بني  مستمر  وتنسيق  وثيق  تعاون 

يف  العمالقة  والشركات  اهليئات  من  والعديد 
الصناعي  لألمن  العليا  اهليئة   - مثل  اململكة 
املدني  الطريان  وهيئة  الصناعية  امل��دن  وهيئة 
أرامكو  مثل  الكبرية  الشركات  وك��ذل��ك 

وسكيكو.

لإلطفاء  العامة  لـــإلدارة  جهود  مثــة  وهــل   
ــيــة ضد  واإلنــــقــــاذ يف جمــــال الــتــوعــيــة الــوقــائ

املخاطر؟
لقد قطعت املديرية العامة للدفاع املدني بفضل 
مساعديه  وسعادة  العام  املدير  معالي  توجيهات 
التوعية  جوانب  تعزيز  سبيل  يف  كبريًا  شوطًا 
امليدانية  بالوحدات  العاملني  لتجنب  الوقائية 
الضوء على  بتسليط  من منسوبي اجلهاز وذلك 
املخاطر اليت قد يواجهونها عند تنفيذ أدوارهم 
امليدانية وتعاملهم مع جتهيزاتهم الفنية اليت هي 
من  وذلك  امليدانية  الساحة  يف  سالحهم  مبثابة 
خالل إصدار العديد من ) األدلة االسرتشادية( 
كيفية  ح��ول  التعليمات  من  العديد  املتضمنة 
جتهيزات  من  يديهم  بني  ملا  األمثل  االستخدام 
املخاطر  من  احلد  بهدف  ومتطورة  حديثة  فنية 
االستمرار  مع  امل��ي��دان  يف  يواجهونها  قد  ال��يت 
والعمل  معها  التعامل  كيفية  على  التدريب  يف 
العامة هلؤالء  والصحة  البدنية  اللياقة  رفع  على 

العاملني.

 كــيــف تــنــظــرون إىل اجلــهــود واملـــبـــادرات 
الـــتـــطـــوعـــيـــة لــــدعــــم جــــهــــود فــــــرق اإلطــــفــــاء 

المباني المرتفعة 
تشكل تحديًا لرجال 

اإلطفاء واإلنقاذ في 
جميع دول العالم

حوار
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أبرز  هي  وما  الكربى،  احلــوادث  خالل  واإلنقاذ 
مالحظاتكم يف هذا الشأن؟ 

بامل�رسوم  الصادر  امل�دني  ال�دفاع  نظ�ام  يتضمن 
امل�لكي الك�ريم رق�م م 10`ف�ي1406/5/10ه� 
الفقرة )ب( من امل�ادة األوىل أن من مهام ال�دفاع 
الدفاع  بأعمال  للقيام  املتطوعني  إعداد  املدني 
العامة  املديرية  أول��وي��ات  من  ك��ان  امل��دن��ي.ل��ذا 
للدفاع املدني أن تبدأ يف تنفيذ تلك املواد وتعد 
مشروعًا عامًا لالستفادة من املتطوعني وتنظيم 
وموسم  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف  املطلوبة  أعماهلم 
ضمن  حاليًا  يوجد  حيث  ع��ام،  كل  من  احلج 
مبوضوع  معنية  إدارة  املدني  الدفاع  تشكيالت 
)إدارة  مسمى  حتت  أمورهم  وتنظيم  املتطوعني 
شؤون املتطوعني ( تابعة لإدارة العامة للحماية 

املدنية.

 على ضوء خرباتكم ما هي أبرز الصعوبات 
أداء  أثناء  واإلنــقــاذ  اإلطفاء  رجــال  تواجه  الــيت 
لتجاوز  مقرتحاتكم  هي  وما  امليدانية،  مهامهم 

هذه الصعوبات؟
تتطلب  واإلنقاذ  اإلطفاء  رج��ال  عمل  طبيعة  إن 
مواجهة العديد من املخاطر بالسرعة والكيفية 
املناسبتني حسب نوعية تلك املخاطر واحلوادث، 
ال��وح��دات  ت��واج��ه رج���ال  ول��ك��ن مث��ة صعوبات 
امليدانية عند انتقاهلم مع آلياتهم ملواقع احلوادث 

املختلفة، ومن هذه الصعوبات االزدحام املروري 
وم��ض��اي��ق��ة آل��ي��ات ال��دف��اع امل��دن��ي ع���الوة على 
النفوس  ضعاف  من  الكبري  التجمهر  مشكلة 
رجالنا  ت��أدي��ة  يعيق  ق��د  مم��ا  امل��واق��ع  تلك  عند 
جهة  ومن  املأمول،  بالشكل  امليدانية  ملهامهم 
أخرى قد ميثل عدم حتديد مواقع احلوادث من 
الوصول  تأخر  تسبب  صعوبة  عنها  املبلغني  قبل 

يف الوقت املناسب.
ومي��ك��ن م��ن خ��الل زي���ادة ال��وع��ي ال��ع��ام لدى 
الدفاع  لفرق  اجمل��ال  إفساح  بأهمية  اجلمهور 
للقيام بدورها دون مضايقة، باإلضافة  املدني 
إىل ضرورة توخي الدقة يف الوصف عند اإلبالغ 
التقنيات  من  واالستفادة  احل��وادث  مواقع  عن 
املواقع لضمان سرعة وصول  لتحديد  احلديثة 
تقنيات  اس��ت��خ��دام  م��ع  إليها  املطلوبة  ال��ف��رق 
اإلط��ف��اء ال��س��ري��ع واحل��دي��ث م��ن أج��ل تقديم 
وبفعالية  املناسب  الوقت  يف  املطلوبة  اخلدمة 

أعلى.

وفـــرق  وحــــــدات  اســـتـــفـــادت  مــــدى  أي  إىل   
الداخلي  االبتعاث  برامج  من  واإلنقاذ  اإلطفاء 

واخلارجي؟
بنصيب  األمنية  األجهزة  كبقية  اجلهاز  حظي 
ج��ي��د م���ن ت��وج��ي��ه ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��رش��ي��دة حنو 
األكادميية  اجلامعات  خ��ربات  من  االستفادة 
اجمل��ال،  ه��ذا  يف  العاملية  التخصصية  واملعاهد 
أعداد  ابتعاث  من  جيد  نصيب  للجهاز  فكان 
إىل  واألف���راد  الضباط  من  منسوبيه  من  واف��رة 
ال��ع��امل��ي��ة ويف خمتلف  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
االبتعاث  إىل  العلمية،.باإلضافة  التخصصات 
يتم  ال��س��ع��ودي��ة. حيث  اجل��ام��ع��ات  ال��داخ��ل��ي يف 

االبتعاث سنويًا يف هذين اإلطارين.

رجال  أداء  لقياس جودة  مؤشرات  هل مثة   
اإلطفاء واإلنقاذ يف امليدان؟

بتطبيق  باستمرار  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ج��ه��از  يهتم 
أعلى معاير اجلودة سواًء يف اشرتاطات السالمة 
خ��الل  م��ن  امل��ق��دم��ة  األع��م��ال  يف  أو  للمنشآت 
امليدانية  واإلس��ع��اف  واإلن��ق��اذ  اإلطفاء  خدمات 
 )NFPA( املعايري  تلك  وم��ن  املدنية  واحلماية 
مستوى  على  املطبقة  امل��ع��اي��ري  أع��ل��ى  م��ن  وه��و 
العامل وتوج ذلك مؤخرًا بإنشاء إدارة متخصصة 

حتت مسمى )إدارة اجلودة والتطوير(.

تطبيق أعلى 
معايير الجودة في 
اشتراطات السالمة 
للمنشآت وخدمات 

الدفا المدني

برامج تدريبية تخصصية لفرق اإلطفاء واإلنقاذ 
للتعامل مع كافة المخاطر
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          ترافق الوحدات 
الميدانية إلى موقع الحادث

حالة من الترقب واالستعداد لتلبية نداء الواجب، مشاعر فخر وسعادة بالمهام اإلنسانية التي 
يؤدونها في حماية األرواح والممتلكات، جاهزية وإقدام للحفاظ على مكتسبات الوطن 
وسالمة أبنائه، كل هذه المشاعر واالنطباعات يمكن رصدها بسهولة في أي مركز من 

مراكز الدفاع المدني ووحداته الميدانية، لكن ما ال يمكن رصده هو الصعوبات والمخاطر التي 
يواجهها رجال الدفاع المدني في التعامل مع البالغات، وهو ما حاولنا التعرف عليه من خالل هذا 

التحقيق الميداني ومرافقة رجاله أثناء تعاملهم مع أحد الحوادث.

من الميدان

رجال الدفاع المدني يسابقون الزمن إلطفاء حريق

إعداد: بندر بن ذياب المطيري
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البداية
موعد  دون  ب��ال��وص��ول  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة 
يف  الرياض  مبدينة  »ش��ربا«  مركز  إىل 
األج��واء  ع��ص��رًا،  الرابعة  الساعة  مت��ام 
السماء،  تسبح يف  والغيوم  ربيعية مجيلة 
منسوبي  من  املدني  الدفاع  رجال  بينما 
املراكز جيلسون يف صالة كبرية بدأت 
التساؤالت تطل من أعينهم يف استقبالنا 
أننا  علموا  عندما  »فرحة«  إىل  وحتولت 
عندما  وك��ذل��ك   »998« جملتهم  م��ن 
ألي  تلقيهم  ح��ال  يف  مرافقتهم  نعتزم 

بالغ.
دار احلديث  االنتظار احلذر  خالل فرتة 
املدني  ال��دف��اع  رج���ال  عمل  طبيعة  ع��ن 
يف امل���ي���دان ب��ع��ض��ه��م ع��رب ع��ن أم��ل��ه أن 
عليه  والذي حيصل  الضرر  بدل  يشملهم 
زمالؤهم يف القطاعات األمنية األخرى، 
نظام  م��ع  معاناتهم  ع��ن  حت��دث  بعضهم 
ساهر الذي يؤخرهم عن الوصول ملواقع 
السيارات  قائدي  خوف  بسبب  احل��ادث 
لسيارات  الطريق  وإفساح  التحرك  من 
املخالفة،  م��ن  وآل��ي��ات��ه  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
لفتح  ت��ق��ن��ي��ة  ب���إجي���اد  ط��ال��ب��وا  آخ�����رون 
إش����ارات امل���رور ات��وم��ات��ي��ك��ي��ًا يف ح��ال 
وجود سيارات للدفاع املدني أو اإلسعاف 
عربي  جملس  بها  يوجد  أخرى  صالة  يف 
املركز  أف���راد  بعض  ك��ان  وتليفزيون 
ت���ب���ادل احل��دي��ث  ال���وق���ت يف  ي��ق��ض��ون 
يف  التلفزيونية  ال��ربام��ج  بعض  ومتابعة 
ركن آخر شاهدنا معرضًا بسيطًا لعدد 
يستخدمها  ال��يت  وامل��ع��دات  األجهزة  من 
اللوحات  وب��ع��ض  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج���ال 
يستقبل  حيث  وال��ت��وع��وي��ة،  اإلرش��ادي��ة 
ذهبنا  بعدها  امل��دارس،  طالب  املعرض 

تلقي  فيها  يتم  اليت  »اإلشارة«  غرفة  إىل 
للتعامل مع احلادث. البالغات واألوامر 

للنوم  مهاجع  أربعة  أيضًا  املركز  ويف 
ي��س��ت��خ��دم��ه��ا م��ن��س��وب��و امل���رك���ز ال��ذي��ن 

واملناوبات. املسائية  الفرتات  يعملون يف 
وح��دة  م��ن  فتتكون  امل��رك��ز  ق���وة  أم���ا 
اإلط��ف��اء وت��ض��م أرب��ع��ة أف����راد، ووح��دة 
يف  ومتخصصًا  مسعفًا  وت��ض��م  اإلن��ق��اذ 
أج���ه���زة ال��ت��ن��ف��س، وآخ����ر ل��ل��ت��دخ��ل يف 
ح����وادث ال����زالزل وان��ه��ي��ارات امل��ب��ان��ي، 

السائقني. وعددًا من 
اجلغرافية  املساحة  وجودنا  خالل  علمنا 
ع��دد  وم��ت��وس��ط  امل��رك��ز  يغطيها  ال���يت 
احل����وادث ال��يت ي��ب��اش��ره��ا ي��وم��ي��ًا وال��يت 
تصل  بنسبة  مقدمتها  يف  احلرائق  تأتي 
تليها  ال��ب��الغ��ات  إمج��ال��ي  م��ن   %70 إىل 

السيارات. احتجاز  حوادث 

سرعة في االستجابة
صوت  عال  دقائق  مخس  إال  السابعة  يف 
ج���رس اإلن����ذار يف امل��رك��ز م��ع��ل��ن��ًا عن 
ال��ربق  ب��س��رع��ة  ب��الغ ع��ن ح���ادث،  تلقي 
سيارتهم  يف  املدني  الدفاع  رج��ال  كان 

البالغ. ملوقع  الطريق  يقطعون 
أول  يف  املدني  ال��دف��اع  س��ي��ارات  توقفت 
»ساهر«  نظام  بها  يوجد  وال��يت  إش���ارة 
ف��ت��ح��ت اإلش�����ارة وت��دف��ق��ت  مب��ج��رد أن 
حركة السيارات وصلت سرعة سيارات 
 150 م���ن  أك��ث��ر  إىل  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
وصلت  حتى  ت��وق��ف  دون  ك��م/س��اع��ة، 
قدمية  منطقة  يف  احل����ادث  م��وق��ع  إىل 
بالكاد بدخول  شوارعها ضيفة، تسمح 

السيارات.
خ���الل 5 دق��ائ��ق ك���ان رج����ال ال��دف��اع 

زمن الوصول ألماكن الحوادث داخل نطاق عمل 
المركز ال يتجاوز  10 دقائق في أوقات الزحام

االزدحام المروري أبرز الصعوبات التي تواجه 
فرق اإلطفاء في طريق الوصول للحادث

1

2

3

4
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واإلنقاذ  اإلطفاء  بآليات  املزودين  املدني 
والذي كان يشهد  املوقع  واإلسعاف يف 
بإحدى  سكنية  شقة  يف  ضخمًا  حريقًا 

العمارات املكونة من 3 طوابق.
إخ�����الء مج��ي��ع  مت  ق��ل��ي��ل��ة  يف حل���ظ���ات 
اإلنقاذ،  فرقة  طريق  عن  املبنى  سكان 
ف��رق��ة اإلط��ف��اء مباشرة  ب���دأت  ث��م  وم��ن 
صالة  ألتهم  ق��د  ك��ان  احل��ري��ق،ال��ذي 
ال��ش��ق��ة ب��ال��ك��ام��ل، ومت ت��ه��وي��ة امل��وق��ع 
وإطفاء النريان اليت مل تسبب أي خسائر 
يف األرواح أو إصابات وبعد التأكد من 
أن سببه  ت��ب��ني  وال���ذي  احل��ري��ق  إط��ف��اء 
ال��ت��وص��ي��الت  ال��ت��م��اس ك��ه��رب��ائ��ي يف 
املغذية جلهاز التلفزيون مت تسليم الشقة 

ألصحابها.

إحساس رائع
الدفاع  رج��ال  ع��اد  الثامنة  الساعة  يف 
»ش����ربا« وحن���ن معهم  امل��دن��ي مب��رك��ز 
مالبسهم  علت  وق��د  امل��رك��ز  مقر  إىل 
ووجوههم آثار احلريق والدخان والرماد.

ميكن  ال  مشرقة  ابتسامة  مث��ة  لكن 
جناحهم  يقولون  كما  سببها  جتاهلها، 
يف إطفاء احلريق دون أي خسائر بشرية 

أو إصابات بني زمالئهم.
فهيد  العريف  صراحة  عنه  عرب  ما  وهو 
ب��ن ع��م��ر ال��ق��ح��ط��ان��ي ب��ق��ول��ه: إح��س��اس 
تتمكن  عندما  وصفه  ميكن  ال  رائ��ع 
للخطر  ي��ت��ع��رض  إن��س��ان  م��س��اع��دة  م��ن 
إن��س��ان وأن  إن��ق��اذ ح��ي��اة  ت��ش��ارك يف  أو 
أو  األرواح  يف  خسائر  دون  ذل��ك  حي��دث 

اإلصابات.
وأض����اف أن���ه ي��ع��م��ل م��س��ع��ف��ًا ب��ال��دف��اع 
امل��دن��ي م��ن��ذ 9 س��ن��وات وي��راف��ق رج��ال 
ال��دف��اع واإلط���ف���اء واإلن���ق���اذ يف س��ي��ارة 
األساسية  التجهيزات  بكافة  جمهزة 

وال���ض���روري���ة إلس���ع���اف رج����ال ال��دف��اع 
تعرضهم  حال  احل��ادث  موقع  يف  املدني 
نقلهم  أو  عملهم  أداء  أثناء  إصابات  ألي 
احل��اج��ة  دع���ت  م��ت��ى  مستشفى  ألق���رب 
لذلك، كذلك نقل املواطنني املتضررين 

من احلوادث.
وعن برناجمه اليومي قال يبدأ يوم العمل 
وحتى  صباحًا  التاسعة  يف  لي  بالنسبة 
التاسعة مساًء حيث حيرص يف أول اليوم 
على فحص سيارة اإلسعاف والتجهيزات 
املطلوب،  بالشكل  عملها  من  والتأكد 
ثم الذهاب إىل مكان جتمع الزمالء يف 

القادمة. املهمة  انتظار 
وعن الصعوبات اليت يواجهها يف امليدان 
م��واق��ع  يف  امل��واط��ن��ني  جتمهر  أن  أك��د 

احلوادث هي أكرب صعوبة تواجهه.

صعبة مواقف 
فين  مشغل  الشيباني  الرقيب حممد  أما 
آليات  إن  فيقول  املدني  الدفاع  آلليات 
عالية  م��ه��ارة  إىل  حتتاج  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
املزدمحة  امل��دن  يف  وخاصة  قيادتها  يف 
الوصول  يتعذر  ما  الرياض، كثريًا  مثل 
ل��ب��ع��ض امل��واق��ع ب��س��ب��ب ض��ي��ق ال��ش��وارع 

واألزقة.
ع��دد  م��ت��وس��ط  أن  إىل  ال��ش��ي��ب��ان��ي  وأش����ار 
من  ي��رتاوح  يوميًا  يباشرها  ال��يت  احل��وادث 
يف  حرائق  الغالب  يف  وهي  ح��وادث   7  –  4
حني  يف  واملصانع  املستودعات  أو  امل��ن��ازل 
يقدر زمن الوصول ألماكن احلوادث داخل 
تقريبًا  دق��ائ��ق   7 إىل  امل��رك��ز  عمل  ن��ط��اق 

تصل إىل 10 دقائق يف أوقات الزحام.
يتذكرها  ي��زال  ال  ال��يت  امل��واق��ف  وع��ن 
هناك  ق��ال:  امل��ي��دان  عمله يف  خ��الل  من 
وأذكر  كثرية  وح��وادث  صعبة  مواقف 
يف  حريق  ح��ادث  ع��ن  ب��الغ��ًا  تلقينا  أننا 

من الميدان

تقنيات متطورة للقص والفصل ومعدات 
متكاملة للتعامل مع حوادث اآلبار واإلنقاذ

5

7

8

6

السكون الحذر يتحول إلى خلية نحل داخل مركز »شبرا« عند انطالق جرس اإلنذار
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إمخاد  وبعد  سكان  به  يوجد  ال  منزل 
بوجود  املفاجأة  كانت  املشتعلة  النريان 

متفحم. شخص 

حاالت احتجاز األطفال
وحتدث العريف طالل بن معجب العتييب 
ف��ق��ال: إن  ب��وح��دة اإلن��ق��اذ  وال���ذي يعمل 
ح��االت  م��ب��اش��رة  ت��ك��ون  ع��م��ل��ه  طبيعة 
السيارات  أو  املنازل  يف  سواء  االحتجاز 
األودي���ة  أو  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ص��اع��د  أو 
اإلنقاذ  فرقة  أن  إىل  مشريًا  والشعاب، 
ت��ت��ك��ون م��ن 3 أف����راد، ب��اإلض��اف��ة إىل 
مبستلزمات  مزودين  ومجيعهم  السائق 
اإلن���ذار  وأج��ه��زة  الشخصية  ال��س��الم��ة 
أي  تعرض  ح��ال  التنبيه  يف  تفيد  وال��يت 
فرد من أفراد اإلنقاذ ملكروه، وكذلك 
جهاز القص والفصل والذي ميثل عصب 

فرقة اإلنقاذ ألداء عملها.
وعن أكثر احلوادث اليت يباشرها يوميًا 
إن حاالت احتجاز األطفال خلف األبواب 
اليت  البالغات  من  األك��رب  اجل��زء  متثل 

اإلنقاذ. تباشرها وحدة 

سعادة ال يمكن وصفها
أفراد  من  القحطاني  قبالن  اجلندي  أما 
بالدفاع  التحق  وال���ذي  اإلط��ف��اء  وح���دة 

على  ب��ن��اًء  ون��ص��ف،  عامني  منذ  امل��دن��ي 
اجلليلة  اإلنسانية  األعمال  فقال  رغبته 
ال���يت ي��ق��وم ب��ه��ا رج����ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
اجلهاز  ب��ه��ذا  لاللتحاق  أس��ع��ى  جعلتين 
فكل عمل رمسي له عائد مادي يف حني 
أن إنقاذ حياة إنسان له أجر عظيم عند 
وأعظم  أكرب  وهو  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

من أي مكاسب مالية.
بها  ي��ش��ع��ر  ال���يت  ال��س��ع��ادة  أن  وأض����اف 
اهلل  يوفقهم  عندما  املدني  الدفاع  رجال 
يف إنقاذ حياة إنسان ال ميكن وصفها، 
تعب  أو  مشقة  ك��ل  ع��ن  تعوضنا  وه��ي 
لفرتات  واألس���رة  األه��ل  ع��ن  انقطاع  أو 

طويلة.

قال  باشرها  اليت  احل��وادث  أغرب  وعن 
أم���رًا  تلقينا  أن��ن��ا  أذك���ر  ال��ق��ح��ط��ان��ي: 
قد  األح��ي��اء  أح��د  يف  شقة  إىل  بالتوجه 
يف  وك��ان  ك��ب��ري،  ح��ري��ق  فيها  اشتعل 
ال��س��وري��ة  اجلنسية  م��ن  ط��ف��الن  ال��ش��ق��ة 
عليهما  أغلقا  وقد  والدهما،  تركهما 
ال���ب���اب امل��ص��ن��وع م���ن احل���دي���د، وع��ن��د 
اللهب  وأل��س��ن��ة  ال��دخ��ان  وص��ول��ن��ا ك��ان 
خي��رج م��ن حت��ت ال��ب��اب واض��ط��ررن��ا إىل 
مبعرفة  »ال��دف��اش��ة«  ب��اس��ت��خ��دام  فتحه 
وح����دة اإلن���ق���اذ، وب���دأن���ا ال��ب��ح��ث عن 
ال��ط��ف��ل��ني خ��ل��ف األب�����واب وس���ط دخ��ان 
تكللت  ش��اق��ة  مهمة  وك��ان��ت  كثيف 

الطفلني. بإنقاذ  واحلمد هلل 

رغم الغبار ابتسامة الرضا تطل على وجوه رجال الدفاع المدني بعد نجاحهم

رجال اإلنقاذ يقومون بإخالء سكان عمارة بالكامل في 7 دقائق
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في مبادرة وجدت استحسان قيادات الجامعات

الدفاع المدني يدرب

2500
من منسوبات الجامعات على أعمال الدفاع المدني

5 طائرات و12 فرقة 

لإلطفاء واإلنقاذ 

تشارك في تنفيذ 

فرضية حريق ضمن 

فعاليات البرنامج

المشاركات يشدن 

باقتران الجوانب 

التوعوية بالتدريب 

العملي على مواجهة 

المخاطر

في مبادرة جديدة لتعزيز إجراءات ومتطلبات السالمة في 
المنشآت التعليمية، وتنمية الوعي الوقائي للتعامل مع كافة 
المخاطر المحتملة في الجامعات والمدارس، نفذت المديرية 

العامة للدفاع المدني برنامجًا توعويًا وتدريبيًا متكاماًل 
لمنسوبات الجامعات السعودية شارك فيه أكثر من 2500 

متدربة من مسؤوالت السالمة وطالبات الجامعات في جميع 
مناطق المملكة.

نـقطة ضوء

إعداد الرائد علي بن هاشم الزهراني
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انطلق  ال��ذي  الربنامج  تضمن 
يف 22 مجادى األوىل 1433ه� 
أي���ام جبامعة  مل��دة 5  واس��ت��م��ر 
بنت عبدالرمحن  ن��ورة  األم��رية 
توعوية  حم��اض��رات  بالرياض 
يف  االفرتاضية  املخاطر  بأبرز 
وورش  االكادميية  املؤسسات 
السالمة  ثقافة  لتعزيز  عمل 
على  املتدربات  مهارات  وتنمية 
من  للوقاية  السليم  التصرف 
احلرائق، وكيفية مكافحتها 
تنفيذ  حال حدوثها، وكذلك 
خ��ط��ط اإلخ������الء يف ح���االت 
اإلسعافات  وإجراء  الطوارئ، 
األولية، كما تضمن الربنامج 
مع  للتعامل  عملية  ت��دري��ب��ات 
خالل  م��ن  املختلفة  احل���وادث 
جم��م��وع��ة م���ن »ال��ف��رض��ي��ات« 
الدفاع  ضباط  إش���راف  حت��ت 

املدني.

محاضرات نظرية
وب�����دأت ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج 
ال���ت���وع���وي وال���ت���دري���يب ال���ذي 
شاركت يف تنفيذه الدكتورة 
نداء عبداهلل جبو، من اإلدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة 
من  بسلسلة  الداخلية  ب���وزارة 
احمل���اض���رات ال��ن��ظ��ري��ة ح��ول 
مفهوم الدفاع املدني والتعريف 
ب���امل���خ���اط���ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
وخماطر احلريق قدمها العقيد 

سبيت السبيت.
العقيد عبدالرمحن  بينما قدم 
بن سعد احلسيين حماضرتني 
عن اإلجراءات الوقاية للحماية 
من احلريق ركز خالهلا على 
تصميم  يف  اإلنشائية  اجلوانب 
بأنظمة  وجتهيزها  امل��ب��ان��ي، 
بينما قدم  اإلن��ذار واإلط��ف��اء، 
عدة  ال��ق��م��اش  حممد  العقيد 
حم����اض����رات م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل���خ���ت���ربات،  يف  ال���س���الم���ة 
قد  ال��يت  الطبيعية  وامل��خ��اط��ر 

حتدث يف املعامل.

التوعوية  الفعاليات  وتواصلت 
للتعريف بكيفية إخالء املباني 
يف ح���االت ال��ط��وارئ وإع���داد 
وت��ق��ي��ي��م خ��ط��ط اإلخ�����الء من 
خالل حماضرة للرائد مهندس 
ع���واد ال��ع��ن��زي، يف ح��ني قدم 
ثالث  احل��راب��ي  أمح��د  العقيد 
حم���اض���رات ت��ن��اول��ت إع����داد 
ب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة، 
وب����ن����اء ب����رام����ج ال���س���الم���ة، 
املدني  الدفاع  ضباط  وأشرف 
املشاركون يف تنفيذ الربنامج 
الربامج  من  حزمة  تنفيذ  على 
ملسؤوالت  والتوعوية  التدريبية 
وم���ش���رف���ات ال���س���الم���ة ال��يت 
مشرفة   200 ع��دده��ن  جت���اوز 
التدريس  هيئات  أع��ض��اء  م��ن 
العملية  الكليات  ومنسوبات 
أشرفت  ح��ني  يف  وال��ن��ظ��ري��ة، 
ن���داء جب��و مديرة  ال��دك��ت��ورة 

وحدة طب الكوارث مبركز 
الطيب  نايف  بن  األم��ري حممد 
الطبية  الكوادر  تدريب  على 
من منسوبات اجلامعات، وبلغ 

عددهن 60 متدربة.
ال���دك���ت���ورة جبو   وق���دم���ت 
ورشة  الربنامج  فعاليات  ضمن 
للتعامل  االس��ت��ع��داد  ع��ن  عمل 
م��ع احل����وادث وال���ك���وارث يف 
شرحت  العالي  التعليم  معاهد 
خ���الهل���ا م��ف��ه��وم االس���ت���ع���داد 
للطوارئ والتحضري ملواجهتها، 
إدارة  يف  العلمية  واألس��ال��ي��ب 
ال��ك��وارث، وإج���راءات تقييم 
الدكتورة  ورك��زت  املخاطر 
جب��و م��ن خ���الل ال��ورش��ة على 
اجلوانب الطبية، والتعامل مع 
احل��ادث،  موقع  يف  اإلصابات 
وال سيما يف املواقع اليت تشهد 
مثل  بشرية ك��ب��رية،  ح��ش��ودًا 

التخرج  حفالت  يف  اجلامعات 
واملناسبات الرياضية.

مخاطر التلوث 
البيئي

وتناولت الورشة خماطر التلوث 
الكيميائية  ب��امل��واد  البيئي 
واإلش��ع��اع��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��وي��ة 
وس��ب��ل ال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، كما 
لعدد  سيناريوهات  استعرضت 
مثل  االفرتاضية  املخاطر  من 
الفيضانات والسيول واحلرائق 
وت�����س�����رب امل���������واد اخل���ط���رة 
وإج�����راءات ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذه 
السليم  التصرف  ثم  املخاطر 
من  والتخفيف  مكافحتها  يف 

آثارها.
وت���رك���ز ج��ان��ب م���ن أع��م��ال 

ورشة عمل للكوادر الطبية لتقديم اإلسعافات األولية 
للمتضررات من الحوادث بالمنشآت الجامعية

تدريب 60 من الكوادر الطبية بالجامعات على تقديم 
الخدمات اإلسعافية في مواقع الحوادث
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الورشة على اإلسعافات األولية 
حل�����االت اجل������روح وال��ن��زي��ف 
وطرق  والكسور،  واحل���روق 
س��ح��ب امل��ص��اب��ني م���ن م��واق��ع 
احل���وادث من خ��الل حماضرة 
عبدالفتاح  ع���زة  ل��ل��دك��ت��ورة 
التمريض  قسم  رئيسة  عطية 
باملعهد الفين للتدريب الصحي 
واألستاذة تيسري بشرى أستاذة 

العلوم الطبية باملعهد.

فرضية حريق
بتنفيذ  التدرييب  الربنامج  وتوج 
مع  للتعامل  ك��ام��ل��ة  ف��رض��ي��ة 
باملدينة اجلامعية  حادث حريق 
رياض  بكلية  املباني  أحد  يف 
نورة،  األمرية  جبامعة  األطفال 
الفرضية  تنفيذ  يف  وش����ارك 
و200  متدربة   300 من  أكثر 
من مسؤوالت السالمة وأعضاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س واإلداري������ات 

والعامالت والطالبات.
مباشرة  إطفاء  ف��رق   5 وتولت 
فرق  و6  االف��رتاض��ي  احل��ري��ق 
لإسعاف  وح��دات  و3  لإنقاذ 
و6 س���ي���ارات س����المل، وف��رق 
ل����إخ����الء ال����ط����يب، وف���رق���ة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����وادث امل����واد 
طائرات   5 تدعمها  اخل��ط��رة، 
من   S-92 ش���واي���زر  ن���وع  م��ن 
الدفاع  ف��رق  ومتكنت  اجل��و، 

امل��دن��ي خ���الل ال��ف��رض��ي��ة ال��يت 
وج�����دت إق����ب����ااًل ك���ب���ريًا من 
من  فيها  للمشاركة  الطالبات 
وإطفاء  احملرتق،  املبنى  إخالء 
ال��ن��ريان ون��ق��ل امل��ص��اب��ات ج��وًا 
ف��رتة  خ���الل  املستشفيات  إىل 
زمنية وجيزة، فور تلقي البالغ 
ع��ن احل��ري��ق، وذل��ك مبساندة 
م��ن اهل���الل األمح���ر وال��ش��ؤون 
ال��ص��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض 
وامل�����رور وال����دوري����ات األم��ن��ي��ة 
وبعض  الكهرباء،  وش��رك��ة 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة 

واألهلية.
وك���ش���ف���ت ال���ف���رض���ي���ة ع��ن 
فيها  امل��ش��ارك��ات  اس��ت��ي��ع��اب 
وال����ط����ال����ب����ات مل����ا ت��ض��م��ن��ت��ه 
الفعاليات النظرية من معلومات 
وأعمال  اإلخ��الء  خطط  بشأن 
األولية،  واإلس��ع��اف��ات  اإلن��ق��اذ 
باإلضافة إىل مهارات استخدام 

مطفيات احلريق.
وه��و م��ا ع��رب عنه ع��دد كبري 
إدارة  ومدير  املشاركات،  من 
اجلامعات  يف  والسالمة  األمن 

يف إشارة إىل جناح الربنامج.

تعاون مثمر
ويف ه��ذا ال��ش��أن أك��د مدير 
وال��س��الم��ة  األم���ن  إدارة  ع���ام 
األستاذ  ن��ورة  األم��رية  جبامعة 

الفريق التويجري يكرم 
المشاركين في البرنامج

كرم معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري 
2012م  ابريل   24 امل��واف��ق  1433ه����  اآلخ��رة  3 مج��ادى  الثالثاء  صباح 
املدني  الدفاع  أعمال  على  التدرييب  التوعوي  الربنامج  يف  املشاركني 
ملنسوبات جامعات اململكة والذي نفذته املديرية العامة للدفاع املدني 
بالرياض،  عبدالرمحن  بنت  ن��وره  األم��رية  جامعة  مع  بالتعاون  مؤخرًا 

واستفاد منه أكثر من 100 مشاركة من كافة اجلامعات السعودية.
وأعرب الفريق التوجيري خالل استقباله للمكرمني مبكتبه باملديرية 
الربنامج وحتقيق  تنفيذ  تقديره جلهودهم يف  املدني عن  للدفاع  العامة 
أهدافه يف نشر التوعية الوقائية ضد املخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع 
املدني يف اجلامعات، وتنمية القدرات واملهارات العملية للمشاركة يف 

الربنامج على التعامل الصحيح يف حاالت الطوارئ.
الدفاع  بني  والشراكة  التعاون  أهمية  على  التوجيري  الفريق  وأك��د 
املدني وإدارات اجلامعات يف مجيع املناطق من أجل توفري كل متطلبات 
يف  والعاملني  التدريس  هيئات  وأعضاء  والطالبات  للطالب  السالمة 

مجيع املرافق اجلامعية.
وقام الفريق التوجيري بتسليم درع الدفاع املدني وشهادات التقدير لكل 
من األستاذ عبدالعزيز بن زيد اجلدوع مدير عام إدارة األمن والسالمة 
جبامعة األمرية نورة، واألستاذ فيصل بن عواد الشمري مساعد مدير 
والدكتورة  والفنية،  اإلدارية  للشؤون  باجلامعة  والسالمة  األمن  إدارة 
األمري  مبركز  الكوارث  طب  وح��دة  مديرة  باجو  عبداهلل  بنت  ن��داء 
حممد بن نايف الطيب، اليت أشرفت على تنفيذ الربنامج، وشاركت 
يف  العملية  املهارات  املتدربات  إلكساب  الفرضية  التجربة  تنفيذ  يف 

التعامل مع املخاطر وتنفيذ خطط اإلخالء الطيب.
من جانبه عرب مدير إدارة األمن والسالمة جبامعة األمرية نورة األستاذ 
التوجيري  الفريق  ملعالي  وامتنانه  تقديره  ع��ن  اجل���دوع  عبدالعزيز 
ملنسوبات  والتدريبية  التوعوية  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  لتنفيذ  لتوجيهاته 
اجلامعات مبا يعزز من قدراتهن يف التعامل مع املخاطر املختلفة سواء 
داخل اجلامعة أو يف بيوتهن، مشريًا إىل الفائدة الكبرية اليت حتققت 

من خالل هذه الربامج.
من ناحيتها أثنت الدكتورة نداء باجو على تبين املديرية العامة للدفاع 
املدني هلذه الربامج التوعوية والتدريبية للوقاية من احلوادث املختلفة اليت 
قد تهدد سالمة طالبات اجلامعات، وتوفري كل متطلبات تنفيذ الربنامج 
التوعوي، مع احلرص على اجلمع بني املعارف النظرية والتدريب العملي 

من خالل التجارب الفرضية للتعامل مع كافة أنواع احلوادث.

نـقطة ضوء
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م��دي��رة جامعة  م��ع��ال��ي  أث��ن��ت 
األمرية نورة بنت عبدالرمحن 
حممد  بنت  ه��دى  الدكتورة 
العميل على دور الدفاع املدني 
واجلهود اليت يبذهلا منسوبوه 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ق��درات 
ال��وط��ن ومح��اي��ة امل��واط��ن من 
امل���خ���اط���ر ال����يت مي��ك��ن أن 
ي��ت��ع��رض هل��ا ج���راء احل��رائ��ق 

وغريها.
بالربنامج  معاليها  وأش���ادت 
للطوارئ  والتدرييب  التوعوي 
عند  السليم  ال��ت��ص��رف  على 
أي ط����ارئ وخ��ط��ط  ح����دوث 
اإلخالء النموذجية يف املنشآت 

الدفاع  أق��ام��ه  ال��ذي  التعليمية 
امل��دن��ي م��ؤخ��رًا جبامعة األم��رية 
واختتم  عبدالرمحن  بنت  ن��ورة 

إخ��الء،وال��ذي  بفرضية 
ض�����م مم����ث����الت م��ن 
م����ن����س����وب����ات ك��ل 
ج���ام���ع���ات ال���وط���ن 
وم������ن امل����س����ؤوالت 

والسالمة  األم���ن  ع��ن 
األزم�������ات  وإدارة 

عضوات  وب��ع��ض 
ال��ت��دري��س  هيئة 
وأع������ض������اء م��ن 
ال����������ك����������ادر 
الطيب،وقالت 

الربنامج  ه��ذا  مثل  إن  معاليها 
نفوس  يف  الوقائي  الوعي  يعزز 
ويضمن  املنشآت  ه��ذه  م��رت��ادي 

سالمتها بإذن اهلل.
العميل  د.  وأك�����دت 
جامعة  ح���رص  ع��ل��ى 
بنت  ن�����ورة  األم������رية 
ع����ب����دال����رمح����ن يف 
إق���ام���ة األن��ش��ط��ة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال�����������يت ت����ع����زز 
امل��س��ؤول��ي��ة  روح 
االج���ت���م���اع���ي���ة 
وت�������ن�������ه�������ض 
باجملتمع،ومن 

اليت  باألخطار  التوعية  ذل��ك 
أص��ب��ح��ت حت��ي��ط ب��اإلن��س��ان 

أينما وجد.
لتعميم  اجلامعة  مدير  ودعت 
هذه التجربة لكافة كليات 
ال��ب��ن��ات يف مج��ي��ع ج��ام��ع��ات 
اململكة الحقًا للحد من عدد 
اإلصابات عند وقوع احلاالت 
الطارئة والتعّود على التصرف 
األم��ث��ل وإزال���ة عامل اخل��وف 
ال�����ذي حي���د م���ن ال��ت��ص��رف 
االرتباك  يف  ويتسبب  السليم 
الذي غالبًا ما يكون السبب 
يف زي������ادة ع����دد اإلص���اب���ات 

واخلسائر املادية.

 مديرة جامعة االميرة نورة تشيد بالبرنامج

عبدالعزيز بن زيد اجلدوع، أن 
اإلعداد اجليد لتنفيذ الربنامج 
ملنسوبات  والتدرييب  التوعوي 
الدفاع  أعمال  على  اجلامعات 
تلقي  فور  بدأ  وال��ذي  املدني، 
ملوافقة  ن���ورة  األم���رية  جامعة 
العالي  التعليم  وزي���ر  معالي 
هذا  واستضافة  تنظيم  على 
الربنامج كان له أكرب األثر 
يف ما حتقق من جناح وما ملسه 
وحرص  استجابة  من  اجلميع 
الفعاليات  م��ن  اإلف����ادة  ع��ل��ى 
التوعوية أو الفرضية التدريبية.

بني  املثمر  التعاون  إىل  مشريًا 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
توفري كل  يف  اجلامعة  وإدارة 
ال��ربن��ام��ج،  تنفيذ  متطلبات 
معالي  م��ن  مباشر  وب��إش��راف 
مدير عام الدفاع املدني الفريق 
وال��ذي حرص  التوجيري  سعد 
تنفيذ  أث���ن���اء  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى 
احلريق،  مع  التعامل  فرضية 
من  خنبة  تكليف  عن  فضاًل 
لتنفيذ  املدني  ال��دف��اع  ضباط 
احملاضرات النظرية واإلشراف 

على تنفيذ التدريب العملي.
األم��ن  إدارة  ع��ام  مدير  ودع��ا 
وال��س��الم��ة جب��ام��ع��ة األم���رية 

تنفيذ  يف  االستمرار  إىل  ن��ورة 
م��ث��ل ه���ذه ال��ربام��ج يف مجيع 
لتعزيز  السعودية  اجلامعات 
اإلجراءات الوقائية ضد كافة 
حدوثها  حيتمل  اليت  املخاطر 
وتنمية  التعليمية،  املنشآت  يف 
ق����درات ال��ط��ال��ب��ات وأع��ض��اء 
هيئات التدريس وكل الفئات 
على  ب���اجل���ام���ع���ات  ال��ع��ام��ل��ة 
مع  للتعامل  السليم  التصرف 

هذه املخاطر.

فائدة محققة
الربنامج  يف  املشاركات  أم��ا 
الفعاليات  اقرتان  أن  فأكدن 
التوعوية من خالل احملاضرات 
ال��ت��دري��ب  م��ع  ال��ع��م��ل  وورش 
خالل  من  والتطبيقي  العملي 
ف��رض��ي��ة احل���ري���ق، أه����م ما 
التوعوي  الربنامج  ه��ذا  مييز 
وال���ت���دري���يب، ب��اإلض��اف��ة إىل 
لتنمية  أنشطة  من  تناولته  ما 
ومشرفات  مسؤوالت  ق��درات 
على  اجل��ام��ع��ات  يف  السالمة 
اإلخ��الء يف  وتنفيذخطط  بناء 

حاالت الطوارئ.
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إمكانات الدفاع المدني
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المماثلة في أوروبا وأمريكا

أبــرز حمطات  على  التعرف  نــود  بداية   
مــســريتــكــم الــعــمــلــيــة بــالــدفــاع املـــدنـــي قبل 

التقاعد، وكيف تنظر إليها اآلن؟
أعتز بكل موقع عملت به بالدفاع املدني 
ي���ؤدي م��ه��ام إنسانية  ال���ذي  ه��ذا اجل��ه��از 
بعد  ب��ه  التحقت  أن  منذ  جليلة  ووط��ن��ي��ة 
العمل بكلية امللك فهد األمنية،  فرتة من 
الفخر واالعتزاز ع��ددًا من  وأذك��ر بكل 
ب��ال��دف��اع  العملية  م��س��ريت��ي  يف  احمل��ط��ات 
تأسيس  يف  املشاركة  أبرزها  لعل  املدني 
قوة طوارئ الدفاع املدني حتت قيادة املقدم 
الزمالء  ومبشاركة  كايلي  عمر  حممد 
املالزم عبداهلل احلايز واملالزم عبدالرازق 
واملالزم حسن شاووش مع كامل  املغربي 
التقدير لرتبهم احلالية، كذلك املشاركة 
يف تأسيس معهد الدفاع املدني حتت قيادة 

العقيد هاشم عنقاوي يف ذلك الوقت.
أي��ض��ًا عملي  بها  أعتز  ال��يت  وم��ن احمل��ط��ات 
العامة  باملديرية  ال��ت��دري��ب  إلدارة  كمدير 
مراكز  إنشاء  يف  واإلسهام  املدني،  للدفاع 
املنورة  واملدينة  والقصيم  بالرياض  التدريب 

واملنطقة الشرقية واملنطقة اجلنوبية والطائق، 
اخلارجي  االبتعاث  مشروع  على  واإلش��راف 
لإنقاذ البحري يف اجنلرتا والطريان العمودي 

يف الواليات املتحدة األمريكية.
أيضًا  بتوليها  شرفت  ال��يت  املناصب  وم��ن 
باجلوف  املدني  الدفاع  إلدارة  مديرًا  العمل 
قبل  الغربية  باملنطقة  املدني  للدفاع  وقائدًا 
أن أختتم هذه املسرية كمساعد ملدير عام 

الدفاع املدني لشؤون العمليات.

 يف هـــذه املــســرية احلــافــلــة بــاإلجنــاز 
والــعــطــاء مــا هــو املــوقــع أو املنصب الــذي 

تعتزون بإجنازكم من خالله؟
احمل��ط��ة األخ�����رية وال����يت ع��م��ل��ت خ��الهل��ا 
مساعدًا للمدير العام وقتها الفريق هاشم 
عبدالرمحن لشؤون العمليات وهذه الفرتة 
تعترب من أهم فرتات عملي بالدفاع املدني 
حتقق خالهلا الكثري من اإلجنازات واليت 
ترجع بعد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل جلهود 

اللواء متقاعد أحمد العمير: 

إنجازات كبيرة ومحطات كثيرة تزين مسيرة اللواء متقاعد أحمد بن 
عايض العمير والتي امتدت لسنوات طويلة بجهاز الدفاع المدني، 

حتى وصل إلى منصب مساعد المدير العام لشؤون العمليات، 
هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتي اشتهر خاللها باألداء المتميز 

والحزم واالنضباط والجدية تزخر بالكثير من الخبرات والدروس 
المستفادة والمواقف الصعبة، واإلنسانية والتي يجدر أن نتعرف 

عليها ونقدمها لألجيال الجديدة من رجال الدفاع المدني مجلة 
998 التقت اللواء العمير للحديث عن بعض من محطات هذه 

المسيرة والتعرف على رؤيته لواقع الدفاع المدني فكان هذا الحوار:

أعالم

حاوره: النقيب عبداهلل بن سليمان العنزي
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الفريق هاشم عبدالرمحن، الذي سيظل 
جهاز الدفاع املدني يذكره بكل اخلري، 
اليت  الضخمة  وإجنازاته  الكبري  لعطائه 
العظيمة  واملهام  اإلجيابي  ال��دور  أكدت 

جلهاز الدفاع املدني باململكة.

بالدفاع  الطويلة  العملية  جتربتك   
املدني تدفعنا للتساؤل عن رؤيتك لواقع 
الدفاع املدني السعودي مقارنة مبا كان 

عليه يف العقود املاضية؟
املدني  بالدفاع  عملي  خالل  من  لي  أتيح 
زي����ارة ع���دد ك��ب��ري م��ن دول ال��ع��امل يف 
واسرتاليا،  آسيا  وشرق  وأمريكا  أوروبا 
وشاهدت آليات وجتهيزات الدفاع املدني 
وأق��ول بكل موضوعية  ال��دول،  يف هذه 
السعودي  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إم��ك��ان��ات  إن 
إمكانات  تتفوق على  إن مل  تقل  اآلن ال 
تقدمًا  ال��دول  أكثر  يف  املماثلة  األجهزة 
وهو أمر مل يأِت من فراغ بل نتيجة إلرادة 
خملصني  لرجال  واضحة  ورؤي��ة  وعزمية 
شرفوا بقيادة جهاز الدفاع املدني، وسعوا 
مقدمتهم  ويف  لتطويره وحتديثه  جاهدين 
الفريق التوجيري، والذي قاد اجلهاز هلذا 

املستوى الراقي الذي نفخر به مجيعًا.

 مــا هــو احلـــدث األكــثــر حــضــورًا يف 
الــــذاكــــرة مـــن خــــالل عــمــلــكــم بــالــدفــاع 

املدني، وملاذا يصعب نسيانه؟
تبقى يف الذاكرة أحداث كثرية مرتبطة 
بالعمل يف الدفاع املدني، وبعضها يصعب 
راك��ة«  »أب��و  وادي  سيول  مثل  نسيانها 
باملدينة املنورة، ومن وجهة نظري أن هذه 
السيول اجلارفة لو كانت قد حدثت يف 
االت��ص��االت  تقنية  تطور  وم��ع  ه��ذا  وقتنا 
احل��دي��ث عنها  اإلع���الم لكان  ووس��ائ��ل 
والذين  األخ��رية،  ج��دة  سيول  من  أكثر 
ش��اه��دوا ه���ذه ال��س��ي��ول ي��درك��ون ذل��ك 
عليها  ترتب  وما  جريانها  وسرعة  لقوتها 

من آثار.

 وما هو املوقف األكثر صعوبة خالل 
هذه املسرية الثرية، وكيف تعاملتم معه؟
املواقف الصعبة يف تصوري ترتبط مبدى 
جناحك يف عملك ومتيزك بني زمالئك، 

أو  ال��غ��رية  ب��ع��ض  يتسبب يف  ق��د  وال����ذي 
لذا جيب  النجاح كثر،  وأع��داء  احلسد 
على اإلنسان أن يعرف كيف يتعامل مع 
أو  يتضرر  أن  دون  بسالم  امل��واق��ف  ه��ذه 

يتسبب يف ضرر لآلخرين.

 مـــا الـــــذي اكــتــســبــتــه عــلــى املــســتــوى 
اإلنساني من العمل بالدفاع املدني؟ وتأثري 

ذلك على حياتك بعد التقاعد؟
اإلنسانية،  اخلربات  من  الكثري  اكتسبت 
إىل  يسدي  م��ن  أق��در ك��ل  وتعلمت كيف 
وتطوير  قدراتي  لتنمية  يوجهين  أو  نصيحة 
يعود  شيئًا  منه  تعلمت  م��ن  وك��ل  أدائ���ي، 

بالنفع على اآلخرين.

ــبــادرة، صفات   اجلــديــة واالنــضــبــاط وامل
ضرورية لرجل الدفاع املدني، فما انعكاسها 

على حياتكم بعد التقاعد؟
هذه الصفات جزء من شخصييت مل تغادرني 

أثناء عملي بالدفاع املدني أو بعد التقاعد، 
وهي إذا كانت ضرورية للنجاح يف أداء مهام 
الدفاع املدني، فإنها أيضًا ضرورية للنجاح 

يف أي عمل آخر ويف حياة اإلنسان عمومًا.

ومـــاذا  توجهونها  ملــن  أخــــرية..  كلمة   
تقولون فيها؟

اليت   »998« حت��ري��ر جملة  أس���رة  أش��ك��ر 
أت��اح��ت ل��ي ه���ذه ال��ف��رص��ة ل��ل��ح��دي��ث عن 
بعض ذكرياتي مع الدفاع املدني مع كل 
التمنيات للزمالء واإلخوة من رجال الدفاع 
خدمة  فيه  مل��ا  وال��س��داد  بالتوفيق  امل��دن��ي 

الوطن ورفعته.

اكتسبت كثيرًا من الخبرات اإلنسانية خالل عملي بالدفاع المدني

يجب أن يتعلم 
اإلنسان كيف 

يتعامل مع أعداء 
النجاح

صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز ولي العهد ويظهر يف يسار الصورة اللواء متقاعد أمحد العمري

57 العدد العاشر 
رجب 1433هـ/ يونيو



بدأت فكرة تأسيس اجمللس األعلى للدفاع 
املدني باقرتاح من مسو النائب الثاني لرئيس 
جملس الوزراء وزير الداخلية رئيس جملس 
الدفاع املدني املوجه جمللس الوزراء بتاريخ 
مسايرة  أن��ه  املتضمن  )1486/12/25ه������( 
الدولة ومؤسساتها  ملرافق  الشاملة  للنهضة 

وضرورة االستعداد والتأهب ملواجهة أخطار 
عنيت  فقد  واحل��وادث  الطبيعية  الكوارث 
به اآلن  تعنى  املختلفة يف مقدمة ما  ال��دول 
االستعدادات الوقائية جملابهة احتمال كل 
ال��دف��اع  وس��ائ��ل  بتقرير  أو ك��ارث��ة  ط���ارئ 

املدني لوقاية املواطنني من هذه املخاطر.

وض��م��ن ه���ذا اإلط����ار ال��ع��ام ال���ذي رمسته 
أن  وبعد  امل��دن��ي،  للدفاع  الدولية  املنظمة 
املنظمة  تلك  يف  عضوًا  اململكة  أصبحت 
أخ����ذت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي 
دفاع  جهاز  إقامة  عاتقها  على  باململكة 
للتطور  تبعًا  ويتكافأ  يتطور  سليم  مدني 

نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية

»قراءة موجزة«
قد يجد القارئ الكريم نفسه محاطًا بعدة تساؤالت ال يجد لها 

جوابًا مباشرًا إال من خالل مختص بأعمال الدفاع المدني أو له دراية 
قانونية في قراءة األنظمة واللوائح ومن أهم تلك التساؤالت:

ما الدفاع المدني؟ ما المديرية العامة للدفاع المدني؟ ما مجلس 
الدفاع المدني؟ هل يوجد تشريعات تنظم عملية مواجهة 

الكوارث؟ ما الجهات المعنية بمواجهة الكوارث؟ لذلك سوف 
نذهب بالقارئ الكريم إلى قراءة موجزة في نظام الدفاع المدني 

ولوائحه التنفيذية لإلجابة على تلك التساؤالت.

عميد متقاعد
يحيى علي القحطاني

أنظمة ولوائح
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من  العامل  يف  يستجد  ما  ضوء  يف  الدولي 
اجلسام  املسؤوليات  ه��ذه  وجت��اه  أح���داث 
املديرية  كاهل  على  مواجهتها  تقع  ال��يت 
الداخلية  وزارة  ترى  املدني  للدفاع  العامة 
أن��ه ال ب��د هل��ذه املديرية م��ن مم��ارس��ة هذه 
املسؤوليات املتشعبة من خالل جملس أعلى 
للدفاع املدني حيقق التعاون واالنسجام بني 
املختلفة  ال���وزارات  وبعض  الداخلية  وزارة 
الدولة  مقومات  وتوجب  األمر  يعنيها  اليت 
وتوزيع  التعاون  هذا  حتقيق  يف  إشراكها 
املسؤوليات يف سبيل املصلحة العامة، ولذا 
رأت وزارة الداخلية ضرورة إحداث اجمللس 
على  املوافقة  فتمت  املدني  للدفاع  األعلى 
ال��وزراء رقم  االق��رتاح مبوجب قرار جملس 

)9( وتاريخ 1387/1/16ه�.

البداية
املدني  ال��دف��اع  جملس  تشكيل  م��ر  وق��د 
جمللس  تشكيل  أول  وك��ان  مراحل  بعدة 
إليه  املشار  القرار  مبوجب  املدني  الدفاع 
آنفًا برئاسة مسو وزير الداخلية أو من ينيبه 

وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية.

وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين.
رئيس أركان حرب اجليش.

وكيل احلرس الوطين.
مدير األمن العام.

مدير عام الدفاع املدني.
تشكيالت  السابق  اجمللس  تشكيل  وتال 
الوصول  حتى  املستجدات  تراعي  متتالية 
صدر  وال���ذي  للمجلس  تشكيل  آخ��ر  إىل 
وتاريخ   )271( رق��م  ال���وزراء  جملس  بقرار 
1424/11/13ه�، القاضي بإعادة تشكيل 
التالي،  النحو  على  املدني  الدفاع  جملس 
ب��رئ��اس��ة ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي وزي���ر 
امللكي  السمو  وصاحب  رئيسًا،  الداخلية 
لرئيس اجمللس  نائبًا  الداخلية،  وزير  نائب 
صاحب  من  ك��ٍل  وعضوية  فيه،  وع��ض��وًا 
ل��ألرص��اد  ال��ع��ام  ال��رئ��ي��س  امللكي  السمو 
امللكي  السمو  وصاحب  البيئة،  ومحاية 
السمو  وصاحب  ال��وط��ين،  احل��رس  رئيس 
للشؤون  الداخلية  وزي��ر  مساعد  امللكي 
رئيس  امللكي  السمو  وصاحب  األمنية، 
وصاحب  السعودي،  األمح��ر  اهل��الل  هيئة 
البلدية  ال���ش���ؤون  وزي����ر  امل��ل��ك��ي  ال��س��م��و 

املالية  وزراء  املعالي  وأصحاب  والقروية، 
وامل��ي��اه  وال��ص��ح��ة  والتخطيط  واالق��ت��ص��اد 
والنقل  والصناعة  وال��ت��ج��ارة  والكهرباء 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  ورئيس  والزراعة، 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، وم��ع��ال��ي رئ��ي��س هيئة 
األرك����ان ال��ع��ام��ة، وم��ع��ال��ي م��دي��ر األم��ن 
املدني،  الدفاع  عام  مدير  ومعالي  العام، 
وخيتص هذا اجمللس بشكل عام يف وضع 
واخلطط  املدني  للدفاع  العامة  السياسة 
مهام  وحتديد  لتنفيذها  الالزمة  واملشاريع 
واجلهات  احلكومية  األجهزة  ومسؤوليات 
ال��يت تتوىل تنفيذ ذل��ك، وإص��دار  األخ��رى 
اللوائح اليت حتدد شروط وقواعد السالمة 
ال���واج���ب ت��وف��ره��ا يف خم��ت��ل��ف األن��ش��ط��ة 
واملهن  وال��زراع��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة  الصناعية 
مبا  واملنشآت  السكنية  واملباني  واألعمال 
العامة  واملمتلكات  األرواح  محاية  يكفل 

واخلاصة باالتفاق مع اجلهات املعنية.

ب��رزت  ال��واق��ع،  أرض  على  ذل��ك  ولتحقيق 
ينظم  تنظيمي  أس��اس  وج��ود  إىل  احل��اج��ة 
املدني(  )الدفاع  املقصود مبصطلح  ويعرف 
عاتقه  على  يقع  من  وحتديد  دقيقًا  تعريفًا 
امل��ه��ام  ووض����ع  أع��م��ال��ه  تنفيذ  م��س��ؤول��ي��ة 
األجهزة  خمتلف  ب��ني  العالقة  تنظم  ال��يت 
الواجبات  وحتديد  واألهلية،  احلكومية 
لضمان  جهة  بكل  املناطة  واملسؤوليات 
امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع  ال��ش��ام��ل  امل��ف��ه��وم  حتقيق 
وكذلك املخالفات والعقوبات املرتتبة على 
لذلك  واملسؤوليات،  املهام  بتلك  اإلخ��الل 
املدني  ال��دف��اع  ن��ظ��ام  م��ش��روع  مناقشة  مت 
للدفاع  األعلى  للمجلس  الثالثة  اجللسة  يف 
الداخلية  وزارة  مبقر  عقدت  وال��يت  املدني 

يوم االثنني املوافق )1389/1/27ه�( وصدر 
رقم  امل��دن��ي  للدفاع  األع��ل��ى  اجمللس  ق��رار 
)أ/5( يف 1389/2/7ه���، املتضمن موافقة 
املدني  الدفاع  نظام  مشروع  برفع  اجمللس 
إىل جملس الوزراء املوقر لدراسته وإصداره 
ال��وزراء رقم  وبناء عليه صدر قرار جملس 
القاضي  )1406/3/2ه��������(  وت��اري��خ   )25(
باملوافقة على نظام الدفاع املدني، متضمنًا 
تعريف  األوىل  مادته  يف  م��ادة مشلت   )36(
املقصود  حتديد  مت  كما  املدني،  الدفاع 

بالكارثة يف املادة الثانية.

مسؤوليات واختصاصات
يف  يعتمد  أن��ه  الثالثة  امل���ادة  ح��ددت  كما 
ال��وزارات  على  املدني  الدفاع  أعمال  تنفيذ 
ذوي  واألش��خ��اص  احلكومية  وامل��ص��احل 

ال��ش��خ��ص��ي��ات امل��ع��ن��وي��ة ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 
وشاغليها  العقارات  ومالكي  واملؤسسات 
وسائقيها  واملركبات  السيارات  وأصحاب 
العسكرية  القطاعات  كافة  وك��ذل��ك 

واملتطوعني.
التاسعة  امل��ادة  من  )أ(  الفقرة  تضمنت  كما 
واليت  املدني  الدفاع  جملس  اختصاصات   «
تتمثل يف وضع السياسة العامة للدفاع املدني 
واخلطط واملشاريع الالزمة لتنفيذها وحتديد 
م��ه��ام وم��س��ؤول��ي��ات األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة 
ذل��ك،  تنفيذ  تتوىل  ال��يت  األخ���رى  واجل��ه��ات 
وبناًء عليه فقد صدرت الالئحة التنفيذية ملهام 
احلكومية  واألجهزة  ال��وزارات  ومسؤوليات 
جملس  رئيس  الداخلية  وزير  مسو  قرار  وفق 
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الدفاع املدني والذي حيدد املهام واملسؤوليات 
امللقاة على عاتق خمتلف اجلهات احلكومية 
جت���اه ت���داب���ري ال���دف���اع امل���دن���ي ك���ل حسب 
النسيج  ت��ك��ام��ل  ومب���ا حي��ق��ق  اخ��ت��ص��اص��ه 
يضمن  ال��ذي  املدني  ال��دف��اع  ملفهوم  الشامل 
استمرارية توفري اخلدمات وسري احلياة العامة 
يف أوقات السلم واحلرب والطوارئ مبختلف 
أنواعها ويتم تطوير وحتديث تلك املهام وفقًا 
لتغيري الظروف ومستجدات العصر وبالتنسيق 

مع اجلهة ذات العالقة.

مهام أخرى
تلك  ملعظم  أخ���رى  م��ه��ام  ه��ن��اك  أن  ك��م��ا 
املدني  الدفاع  جملس  يف  األعضاء  اجلهات 
يف لوائح احلماية املدنية الصادرة عن جملس 
ال��دف��اع امل��دن��ي وه��ي ختتص ب��اإلج��راءات 
ملواجهة  اجلهات  تلك  من  اختاذها  الواجب 

خمتلف أنواع الكوارث.

الالئحة التنظيمية
لعمليات اإلخالء واإليواء

فقد تضمنت على مهام لعدة جهات حكومية 
منها على سبيل املثال:

 وزارة املالية فقد تضمنت مهامها:
وتنزيل  لتحميل  ال��الزم��ة  العمالة  ت��وف��ري   -
ون��ص��ب اخل��ي��ام م��ع ت��وف��ري أع����داد اخل��ي��ام 

الالزمة... اخل.
- توفري مستلزمات اإلغاثة املختلفة )غذاء – 

غطاء – فرش – كساء.... اخل(.
- توفري وجبات الطعام للقائمني على تنفيذ 

أعمال الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ.

البلدية  الــشــؤون  وزارة  مــهــام  وتضمنت   
والقروية:

- توفري العمالة الالزمة لنظافة مواقع اإليواء 
املختلفة.

املؤمنة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ع��ن  ال��ك��ش��ف   -
للمتضررين يف مواقع اإليواء قبل توزيعها.

- احلفاظ على صحة بيئة مواقع اإليواء.
العمراني  النطاق  داخل  الطرق  وشق  فتح   -
منها  تلف  ما  وإص��الح  املتضررة  املنطقة  يف 
اإلخالء  عملية  لتسهيل  الكوارث  تأثري  من 

وإغاثة املصابني.

 وتضمنت مهام وزارة الدفاع والطريان:
إب����الغ ال���دف���اع امل���دن���ي ب���ال���غ���ارات اجل��وي��ة 
واألخطار احلربية، ومساندة الدفاع املدني 

يف  البشرية  وال��ق��وة  والتجهيزات  باآلليات 
حدود اإلمكانات وحسب الظروف.

 وتضمنت مهام احلرس الوطين:
الطوارئ  حاالت  يف  املدني  الدفاع  مساندة 
مبا يتطلب يف تنفيذ خطط اإلخالء واإلنقاذ 
مساعدة  أي  وتقديم  واإلغ��اث��ة،  واإلس��ع��اف 
اإلمكانات  حسب  واإلعاشة  السكن  مثل 

املتاحة.

 وتضمنت مهام األمن العام:
حفظ النظام يف مناطق الكوارث وحراسة 
األم��اك��ن امل��ت��ض��ررة، وح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام يف 
مواقع اإليواء املختلفة، وتنظيم أعمال السري 
وامل��رور أثناء تنفيذ خطط اإلخ��الء واإلي��واء 
دخ��ول  لتسهيل  البديلة  امل��س��ارات  وإجي���اد 
وخروج فرق الطوارئ إىل املناطق املتضررة، 
توجيه واستدعاء استخدام  تنظيم  وكذلك 
وغريها  النقل  وسيارات  اخلاصة  السيارات 
يف عمليات اإلخالء وتوجيهها للدفاع املدني.

تقوم  ال��يت  اجل��ه��ات  مهام  على  وب��اإلض��اف��ة 
بتنفيذ أعمال الدفاع املدني حددت الالئحة 
ب��إص��دار أوام���ر اإلخ��الء  اجل��ه��ات املختصة 
واإلي����واء  اإلخ����الء  خ��ط��ط  وتنفيذ  وإع����داد 
وأن���واع  اإلخ����الء  تعليمات  إب���الغ  ووس��ائ��ل 

اإلخالء.

الئحة اإلغاثة الفورية
توفري  تعين  اإلغاثة  أن  الالئحة  فقد حددت 
الطعام والكساء واملأوى والعالج وغري ذلك 
من  للمتضررين  الضرورية  االحتياجات  من 

الكوارث.
م��ن جلنة  توصية  على  بناء  اإلغ��اث��ة  وت��ق��دم 
توضح  الفرعية  أو  الرئيسية  املدني  الدفاع 
أن احلالة تستدعي تقديم العون واملساعدة، 
ف��وري  م��ب��اش��رة وبشكل  وت��ق��دي��م اإلغ��اث��ة 
وزارة  ف���روع  ب��ني  بالتنسيق  ت��أخ��ري  وب���دون 
)مديريات  الداخلية  ووزارة  باملناطق  املالية 
الدفاع املدني باملناطق( حتى ال تزداد مأساة 
للمتضررين  اإلغ��اث��ة  وتقديم  املتضررين، 
األمور  تعود  حتى  الطوارئ  حالة  فرتة  طول 
إىل طبيعتها وذلك على أن حتدد جلنة الدفاع 
الذي  الوقت  الفرعية  أو  الرئيسية  املدني 
ع��ادت فيه األم��ور إىل طبيعتها وع��ادت فيه 
األحوال إىل ما كانت عليه قبل الكارثة، 

الئحة تنفيذية 
لمهام الوزارات 

واألجهزة 
الحكومية بمجلس 

الدفاع المدني
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وتكون عملية صرف متطلبات اإلغاثة حتت 
والدفاع  اإلمارة  من  مسؤولية جلنة مكونة 

املدني باملنطقة ووزارة املالية.

الئحة وجبات الطعام
تنفيذ  على  للقائمني  الطعام  وجبات  الئحة 
أع���م���ال ال���دف���اع امل���دن���ي أث���ن���اء ال���ط���وارئ 
ال��دول��ة،  نفقة  واحل���روب على  وال��ك��وارث 
وحددت الالئحة القائمني على تنفيذ أعمال 
الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ والكوارث 

واحلروب وطرق تأمني الوجبات بها.

الئحة تنظيم اإلجراءات 
المتعلقة بحصر اإلعانات

حبصر  املتعلقة  اإلج����راءات  تنظيم  الئ��ح��ة 
اإلع���ان���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��م��ت��ض��رري��ن من 
وصرفها،  وتقديرها  الطبيعية  ال��ك��وارث 
احلكومية  اإلع��ان��ات  أن  الالئحة  وح��ددت 
هي مقابل الضرر الذي نتج بسبب كوارث 
طبيعية ليس لإنسان دور يف حدوثها وليس 
ب��س��ب��ب اإله���م���ال ك��م��ا ح����ددت ال��الئ��ح��ة 
إعانة  ستصرف  ال��يت  الطبيعية  ال��ك��وارث 
الدولة من أجلها، كما حددت األمور اليت 
جيب مراعاتها من جلنة التقدير عند عملية 
عملية  قبل  الصرف  التقدير وكذلك جلنة 

الصرف.

الئحة المتطوعين ألعمال 
الدفاع المدني

املدني  ال��دف��اع  ألع��م��ال  املتطوعني  الئ��ح��ة 
وع��رف��ت  ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
يتقدم  الذي  الشخص  بأنه  املتطوع  الالئحة 
لوطنه  حبه  م��ن  ب��داف��ع  االخ��ت��ص��اص  جلهة 
ورغبة يف املشاركة يف تنفيذ أعمال وتدابري 
واخلارج  الداخل  يف  واإلغاثة  املدني  الدفاع 
تسخري  يف  ال��ت��ام  واس��ت��ع��داده  رغبته  مبديًا 
كامل أو بعض قدراته وإمكاناته يف خدمة 
احل��وادث  أخطار  دفع  يف  واملساهمة  البالد 
ومتعهدًا  مقابل  بدون  واحلروب  والكوارث 
سبيل  يف  جهد  من  يستطيع  ما  كل  ببذل 
والثواب  األجر  يبتغي  التطوعي  العمل  أداء 

من اهلل، كما حددت الالئحة شروط قبول 
يشارك  أن  اليت ميكن  واجمل��االت  املتطوع 

فيها وااللتزامات واحلقوق واملزايا... اخل.
التاسعة  امل��ادة  من  )ز(  الفقرة  نصت  كما 
ال��دف��اع  واخل��اص��ة »ب��اخ��ت��ص��اص��ات جملس 
املدني  الدفاع  جلان  تشكيل  على  املدني« 
وحتديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها 
منها،  كل  ورئيس  فيها  املمثلة  واجل��ه��ات 
وعليه فقد مت تشكيل جلان الدفاع املدني 
مديري  معظم  من  اململكة  مناطق  جبميع 
أف����رع ال�������وزارات وامل���ص���احل احل��ك��وم��ي��ة 
وح��ددت  املنطقة،  أم��ري  وبرئاسة  باملنطقة 
ختتص  باللجنة،  ممثلة  جهة  لكل  م��ه��ام 
املدني  ال��دف��اع  وت��داب��ري  بأعمال  املهام  ه��ذه 
ال���ط���وارئ أو ح��االت  يف م��واج��ه��ة ح����االت 
اللجنة  تعمل  أن  على  ملواجهتها،  االستعداد 
الدفاع  نظام  وق��واع��د  أحكام  تنفيذ  على 
امل��دن��ي ول��وائ��ح��ه يف امل���دن وال��ق��رى وذل��ك 
ومصادر  واملمتلكات  األرواح  بهدف محاية 
وح��االت  السلم  ح��االت  يف  الوطنية  ال��ث��روة 
وكذلك  واحل��روب،  والطوارئ  الكوارث 
تنفيذ ما يصدر من جملس الدفاع املدني من 
خطط وبرامج وسياسات وتنسيق الواجبات 
خمتلف  م��ن  تنفيذها  امل��ط��ل��وب  واألع���م���ال 
دور  لتحديد  باملنطقة  احلكومية  األجهزة 

مهامها وتسخري كافة  تنفيذ  كل جهة يف 
اإلمكانات لتنفيذ أعمال احلماية واإلغاثة 

واإلنقاذ.
املدني  ال��دف��اع  جل��ان  مجيع  تعمل  ك��ذل��ك 
باملناطق على حصر مجيع املخاطر الطبيعية 
والصناعية وكذلك خماطر احلروب والقيام 
اخلطط  إلع��داد  وذل��ك  ودراستها  بتحليلها 
األرواح  الكفيلة حبماية  االج��راءات  واختاذ 
فإن  وعليه  املخاطر،  تلك  من  واملمتلكات 
جلان الدفاع املدني باملناطق تعقد اجتماعاتها 
مرة كل عام وتدرس املوضوعات املطروحة 
ألهميتها  تبعًا  وذل��ك  االجتماعات  تلك  يف 
ودرجة خطورتها، واختاذ التوصيات الالزمة 
ورفعها بتقرير شامل لصاحب السمو امللكي 
املدني  الدفاع  جملس  رئيس  الداخلية  وزي��ر 

الختاذ ما يلزم بشأنها.
ولضمان سرعة التصدي ومعاجلة الكارثة 
فقد عاجل النظام ذلك بتشكيل جلنة فورية 
منبثقة عن اللجنة الرئيسية يف كل منطقة 
وتكون برئاسة مدير الدفاع املدني باملنطقة 
وتضم مندوبني ميثلون األعضاء األساسيني 
ويناط  الرئيسية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جلنة  يف 
باللجنة الفورية مسؤولية مباشرة الكوارث 
ف��ور وقوعها وف��ق م��ا ح���دده ن��ظ��ام ال��دف��اع 

املدني ولوائحه التنفيذية.

تم تشكيل لجان الدفاع المدني بجميع مناطق 
المملكة من معظم مديري أفرع الوزارات

لجان فورية في كل منطقة برئاسة مديري الدفاع 
المدني بالمناطق لمواجهة الكوارث
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الفكري  األم��ن  تأصيل   « عنوان  حتت 
أقيمت  امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي  ل��دى 
شعب  مل��دي��ري  األول  امللتقى  فعاليات 
الشؤون الدينية مبديريات الدفاع املدني.

شعبة  مبقر  أقيم  ال��ذي  امللتقى  وناقش 
املدني  الدفاع  مبديرية  الدينية  الشؤون 
باملدينة املنورة خالل الفرتة من 24 – 26 
من شهر ربيع الثاني 1433ه� سبع أوراق 
األم��ن  مفهوم  تأصيل  إىل  تهدف  عمل 
الفكري ملنسوبي الدفاع املدني وحبث 
الدفاع  رج��ال  لتحصني  السبل  أفضل 
الشباب ضد األفكار  املدني وال سيما 

اهلدامة واالحنرافات الفكرية.
افتتحه  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  وب��دأت 
مدير الدفاع املدني باملدينة املنورة اللواء 
زهري سيبيه حبضور مدير إدارة الشؤون 
بن  اللواء حممد  املدني  بالدفاع  الدينية 
علي ال��رش��ي��د ومب��ش��ارك��ة أك��ث��ر من 
املدني  الدفاع  منسوبي  من  ضابطًا   20
زهري  للعميد  بكلمة  امل��ن��ورة  باملدينة 
سيبيه تطرق خالهلا إىل املهام الوظيفية 
واإلن��س��ان��ي��ة ل��رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
واملمتلكات،  األرواح  على  احل��ف��اظ 
يف  الشريعة  مقاصد  إىل  تستند  وال��يت 
حفظ الضرورات اخلمس ومنها النفس 
واملال، وأشار إىل أهمية تأصيل األمن 
املدني من  الدفاع  لدى رجال  الفكري 
لتعاليم  الصحيح  الفهم  تعزيز  خ��الل 
اإلسالم السمحة، ورسالته اليت محلت 

اخلري لإنسانية، مشريًا إىل الدور 
بشعب  امل���ن���وط  ال��ك��ب��ري 

الشؤون الدينية يف رفع 
لرجال  املعنوية  الروح 
ال����دف����اع امل���دن���ي، 
وت���رس���ي���خ ال��ف��ه��م 
لإسالم  الصحيح 
مبا  ن��ف��وس��ه��م،  يف 

جي����ع����ل����ه����م مب����ن����أى 
ت��أث��ري أي دع���اوى  ع��ن 

الغلو  باجتاه  منحرفة  أفكار  أو  باطلة 
والتطرف.

الدينية  ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر  وحت���دث 
علي  بن  حممد  املقدم  املدني  بالدفاع 
أن  فأوضح  امللتقى  افتتاح  يف  الرشيد 
اختيار املدينة املنورة مقرًا للملتقى األول 
الدينية مبديريات  الشؤون  ملدراء شعب 
ال��دف��اع امل��دن��ي مي��ث��ل رس��ال��ة واض��ح��ة 
مفادها أن من سار على سنة النيب صلى 

اهلل عليه وسلم فهو آمن فكريًا.
وال��ش��ب��ه��ات  ال��ت��ح��دي��ات  أن  وأض�����اف 
املفتوح  الفضاء  عصر  يف  تثار  قد  اليت 
وث����ورة امل��ع��ل��وم��ات ت��س��ت��وج��ب احل��رص 
واحل����ذر مم��ن حي���اول���ون زع��زع��ة أم��ن 
بالدنا املباركة، وال سيما أن مثل هذا 
ممارسات  يعد  مل  والتضليل  التشويش 
هل��ا مصاحل  دول  ب��ل حت��رك��ه  أف����راد 

وأهداف مل تعد خافية على أحد.
وق���ال امل��ق��دم ال��رش��ي��د ق��ب��ل 12 ع��ام��ًا 
اليت  القنوات  تقنني  باإلمكان  ك��ان 
وإثارة  األباطيل  بث  من خالهلا  ميكن 
الشبهات، أو فرض رقابة عليها حلماية 
األمر  مسومها،  من  والعقول  الشباب 
يف  مبكان  الصعوبة  من  أصبح  ال��ذي 
األمن  تأصيل  يبقى  ل��ذا  العصر،  ه��ذا 
على  الذاتية  القدرة  وتعزيز  الفكري 
التصدي لكل فكر هدام أو منحرف 

الشرور  هذه  لتجنب  واهلدف  الغاية  هو 
واألباطيل وإفشاهلا.

أوراق  تكاملت  أي��ام  ثالثة  مدى  وعلى 
العمل واحلوارات املفتوحة لبحث أفضل 
لدى  الفكري  األم��ن  لتأصيل  السبل 
ب��دأت  ال��دف��اع امل��دن��ي، وال��يت  منسوبي 
بورقة عمل بعنوان دليل إجراءات العمل، 
قدمها املقدم حممد العامر، تالها حوار 
مفتوح بني مدراء شعب الشؤون الدينية 

حول معوقات العمل.
وقدم العقيد علي بن عطااهلل العتييب، 
ورقة عن حاجة امليدان للشؤون الدينية، 
ث��م ط��رح��ت ورق���ة ع��ن االس��ت��ف��ادة من 
قدرة  تعزيز  يف  االلكرتونية  التقارير 
الدينية يف تأصيل األمن  الشؤون  شعب 
ال��ف��ك��ري ل���دى رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي 
وورق��ة  ال��ع��ام��ر،  حممد  امل��ق��دم  قدمها 
لتأصيل  عملية  خطوات  بعنوان  أخ��رى 
أدي��ب  امل��ق��دم  ال��ف��ك��ري قدمها  األم���ن 
السويري، كما طرح عدد من األوراق 
الدينية،  الشؤون  من��اذج  ناقشت  وال��يت 
العمل يف الشعب قبل أن ختتتم  وآليات 
الفعاليات العلمية بورقة بعنوان الضوابط 
الشرعة ملكافحة اإلرهاب لرجال األمن 
وال��يت  ال��ت��وص��ي��ات  إع���الن  بعدها  ليتم 
تتمثل يف جمملها منهجًا عمليًا لتأصيل 
األمن الفكري يف جهاز الدفاع املدني.

آليات عملية لتأصيل األمن الفكري لدى 
منسوبي الدفاع المدني

يف امللتقى األول ملديري شعب الشؤون الدينية

7 أوراق تقدم

خطوات لترسيخ

األمن الفكري

والتصدي لألفكار 

المنحرفة
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ال  عناية  بالبيئة  اإلس��الم  عين 
نظري هلا يف األدي��ان والقوانني 
ال��وض��ع��ي��ة وم���ن م��ع��امل ه��ذه 

العناية:
1- األمر باإلصالح والنهي عن 

اإلفساد.
قال سبحانه على لسان موسى 
يف وص���ي���ت���ه ألخ���ي���ه ه�����ارون 
يف  )اخلفين  ال��س��الم:  عليهما 
سبيل  تتبع  وال  وأصلح  قومي 
لسان  على  وق���ال  املفسدين( 
)وال  السالم  عليه  صاحل  نبيه 
 »51« امل��س��رف��ني  أم��ر  تطيعوا 

يصلحون(  وال  األرض  يف  يفسدون  ال��ذي��ن 
.152

وذم تعاىل أهل الفساد غاية الذم فقال: )ومن 
الدنيا  احل��ي��اة  يف  قوله  يعجبك  م��ن  ال��ن��اس 
ويشهد اهلل على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام 
ليفسد  األرض  يف  سعى  ت��وىل  وإذا   »204«
حيب  ال  واهلل  والنسل  احل��رث  ويهلك  فيها 

الفساد »205«.
2- النهي عن اإلسراف، وهو جماوزة احلد 
سبحانه  قال  اإلنسان،  يفعله  فعل  كل  يف 
املسرفني(  إنه ال حيب  تسرفوا  )وال  وتعاىل 
االع����راف 31، وه���ذا ي��ت��ن��اول ك��ل ش��يء 
كاملاء، والرتبة، ومن أبرز جماالته: اإلنفاق 
يف املأكول واملشروب واملركوب وامللبوس 

وغري ذلك.
قال  وال��ط��ه��ارة:  النظافة  إىل  ال��دع��وة   -3
وقال  املدثر،   »4« فطهر(  )وثيابك  سبحانه 
املتطهرين(  وحي��ب  التوابني  حيب  اهلل  )إن 
222 البقرة، ويف احلديث الصحيح )الطهور 

شطر اإلميان(.
والبيئة  اإلنسان  بصحة  اإلسالم  عناية  ومن 
ال��ذي ال  ال��راك��د  امل��اء  التبول يف  نهيه عن 
جي��ري، ق��ال عليه ال��ص��الة وال��س��الم: » ال 
يغتسل  ثم  ال��دائ��م  امل��اء  يف  أحدكم  يبولن 

منه«.
4- األمر بغرس الشجر وال سيما املثمر منه، 
ففي احلديث: » ما من مسلم يغرس غرسًا 
إال كان ما أكل منه له صدقة، ما سرق 
منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له 
له صدقة،  فهو  الطري  أكلت  وما  صدقة، 
ي��رزؤه أحد إال كان له صدقة )ومعنى  وال 

يرزؤه: ينقصه(.
ويف احلديث اآلخر »إن 
ق��ام��ت ع��ل��ى أح��دك��م 
فسيلة  يده  ويف  القيامة 

فليغرسها«.
5- الرتغيب يف اجلمال 
واعتباره مظهرًا طبيعيًا.
س���واء أك���ان اإلن��س��ان 
يف  أم  وظ��اه��رًا،  باطنًا 
النيب  ق��ال  ومل��ا  البيئة، 
وسلم  عليه  اهلل  ص��ل��ى 
اجل��ن��ة من  ي��دخ��ل  ال   «
مثقال  ق��ل��ب��ه  يف  ك���ان 
قائلني:  الناس  بعض  تسأل   « من كرب  ذرة 
إن الرجل جيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله 
حسنة » أي فعل يكون ذلك من الكرب؟ بني 
النيب صلى اهلل عليه وسلم األمر بيانًا شافيًا 
فقال: »إن اهلل مجيل حيب اجلمال، الكرب 
بطر احلق وغمط الناس« ومعنى بطر احلق: 

رده، ومعنى غمط الناس: احتقارهم.
أصحاب  ع��زل  وه��و  الصحي،  احلجر   –  6
م��ن اخل���روج من  امل��ع��دي، ومنعهم  امل���رض 
بلدهم لئال ينقلوا املرض إىل غريهم، فتنتشر 
األوبئة، وقد قرر ذلك أئمة املسلمني قال ابن 
الذي  الصحيح  احلديث  هلذا  ويشهد  القيم 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال  قال: 
وف��ر من  ع��دوى وال هامة، وال صفر،  » ال 
وروى مسلم  األسد«  من  تفر  اجملذوم كما 
أبيه  يف صحيحه عن عمرو بن الشريد عن 
ثقيف رجل جمذوم،  وفد  » كان يف  ق��ال: 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  ال��ن��يب  إل��ي��ه  ف��أرس��ل 
هذا  كان  وس��واء  فارجع،  بايعناك  قد  إنا 

املرض يف إنسان أم يف حيوان أم يف نبات.
بالبيئة،  أبرز معامل عناية اإلسالم  تلك من 
وه��ي تتضمن وص��اي��ا، ب��ل ق��واع��د ل��و أخذ 
بها على وجه جاد ملا حصل ما تشكو منه 
تلوث  م��ن  البشرية  اجملتمعات  م��ن  كثري 
امل��اء، أو الرتبة،  البيئة، سواء يف اهل��واء أو 
أو احليوانات، أو النباتات، وغري ذلك، وهو 
وأوقعه يف  اإلنسان،  أقلق حياة  الذي  األمر 

مهامه مظلمة.
املصدر:
كتاب )حنو مفهوم شرعي للسالمة(

من عناية اإلسالم بالبيئة

الشيخ أ. د. عبد اهلل الطريقي
عضو هيئة التدريس جبامعة 

اإلمام حممد بن سعود

ما احلكم إذا مل يرد فرد اإلشــارة على 
هاتف العمليات؟ وما تأخره يف الرد؟

بالرد  يبادر  أن  الواجب  يعترب مفرطًا، 
ملا  يتأخر،  وأال  العمليات  هاتف  على 
بالرد  فيبادر  املخاطرة،  من  ذل��ك  يف 
العمليات اليت  عليه ألجل اإلس��راع يف 

ال حتتمل التأخر.

ما حكم املبلغ بالغًا كاذبًا؟
أناس  إذا ك��ان حاقدًا على  أن��ه  ن��رى 
متخرصًا،  كان  أو  عليهم،  وك��ذب 
ال��ك��اذب  ب��الغ��ه  ع��ل��ى  ت��رت��ب  وإذا 
أض��رار، كما لو اتهم أه��ل ال��دار أو 
أو  بالفواحش،  أو  بالفجور،  ال���دور 
الدولة،  على  باخلروج  أو  باحملاربة، 
ذلك  م��داه��م��ة  ب��الغ��ه  بسبب  فحصل 
البيت أو تلك البيوت، وحتطيم أواني، 
إذا  يعاقب  أنه  فنرى  أب��واب،  وكسر 

كان متعمدًا الكذب ولو بقتله.

الفرقة  وانتقلت  كــاذب  بــالغ  ورد  إذا 
ووقــــــع هلــــا حــــــادث ســــري وتــــــويف أحـــد 
تلفيات  املبلغ  يضمن  فهل  أفـــرادهـــا، 

احلادث ووفاة الفرد؟
يف ه���ذه احل���ال ذل���ك امل��ب��ل��غ ن���رى أن��ه 
يعاقب ولو حببس مؤبد، أو بتغريم دية 
احلادث  ذلك  تبعات  أو  املتويف،  ذلك 
حتى ال يتسرع بعض الناس على البالغ 
من غري حتقق، فإن الكثري يصدقون 
مبا يسمعون يف اجملالس العادية، وقد 
ي��ك��ون ال��ك��الم ع��ل��ى وج���ه امل���زاح، 
ال��ك��الم، وعلى  فال جي��وز نقل ذل��ك 
اجلهات املسؤولة أال تتسرع يف إرسال 
اهلل  لقول  البالغ  ذل��ك  ملكان  الفرق 
جاءكم  إن  آمنوا  الذين  )يأيها  تعاىل 
قومًا  تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبأ  فاسق 
م���ا فعلتم  ع��ل��ى  ف��ت��ص��ب��ح��وا  جب��ه��ال��ة 

نادمني( احلجرات 6.

* أجاب عنها: فضيلة الشيخ 
عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين 
-رمحه اهلل-

فتاوى *
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تلقى مدير إدارة البحوث باملديرية 
العقيد  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
القحطاني  سعيد  ب��ن  د.ع��ب��داهلل 
صاحب  من  وتهنئة  شكر  برقية 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم�����ري خ��ال��د 
ال��ف��ي��ص��ل أم����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
املكرمة وصاحب السمو امللكي 
األمري حممد بن فهد أمري املنطقة 
رسالته  صدور  مبناسبة  الشرقية 

للدكتوراه يف كتاب بعنوان »قيم 
وإسهامها  الشباب  لدى  املواطنة 
وإهداء  الوقائي«  األمن  تعزيز  يف 

مسوهما نسختني منه.
عن  القحطاني  د.  العقيد  وع��رب 
اللفتة  ب��ه��ذه  وام��ت��ن��ان��ه  س��ع��ادت��ه 
منطقة  أم��ري  م��ن مس��و  الكرمية 
م���ك���ة امل���ك���رم���ة ومس�����و أم���ري 

املنطقة الشرقية.

أمير جازان يكرم وافدًا أنقذ 4 أطفال من الغرق 

األمير خالد الفيصل واألمير محمد بن فهد 
يهنئان العقيد د. القحطاني بصدور كتابه الجديد

مجتمع

كل األمنيات بالشفاء 
للواء الغامدي

الرمحن  عبد  حممد  ال��ل��واء  أج���رى 
الغامدي مدير الدفاع املدني باملنطقة 
،تكللت  جراحية  عملية  الشرقية 
يتماثل  وب��دأ  بالنجاح،  احلمد  وهلل 
واألمنيات  الدعوات  للشفاء,خالص 
والعافية،  بالصحة  الغامدي  للواء 

ومحدًا هلل على السالمة.

أص���در م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي، 
الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري، 
قرارًا بتعيني العقيد أمحد بن سعيد
الدفاع  إلدارة  م��دي��رًا  كاسي،  آل 
املدني مبحافظة تربة، ويعد العقيد 
من الكوادر الناجحة يف أداء عمله 
علمًا بأنه قد شغل مناصب عدة يف 

إدارة الدفاع املدني بالطائف.

العقيد كاسي مديرًا 
للدفاع المدني بتربة

»دفاع مدني التعاون« تناقش خطة 2012 التدريبية
الدفاع  ت��دري��ب  جلنة  ناقشت 
التعاون  جملس  ب��دول  امل��دن��ي 
ل�����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة يف 
التدريبية  اخلطة  اجتماعها، 
لعام 2012 يف جماالت الدفاع 
التعاون  جملس  ب��دول  امل��دن��ي 

اخلليجي.
العقيد  برئاسة  االجتماع  ُعقد 
عائض مجعان الغامدي، مدير 
يف  للتدريب  التخطيط  إدارة 
املدني،  للدفاع  العامة  املديرية 
التدريب  م��س��ؤول��ي  وحب��ض��ور 
األع��ض��اء مبجلس  ال����دول  يف 
التعاون اخلليجي؛ على هامش 
للمديرين   23 ال����  االج��ت��م��اع 
ب��دول  امل��دن��ي  للدفاع  العامني 
االجتماع  بداية  ويف  اجمللس، 
ت����وج����ه ال���ع���ق���ي���د ال���غ���ام���دي 
دول��ة  إىل  والتقدير  بالشكر 
اإلمارات على حسن االستقبال 
وك���رم ال��ض��ي��اف��ة، واإلع���داد 
والتنظيم اجليد هلذا االجتماع.

ون��اق��ش االج��ت��م��اع ع����ددًا من 
امل���درج���ة على  امل���وض���وع���ات 
ج��دول األع��م��ال، منها م��ا مت 
عام  خ��الل  دورات  من  تنفيذه 
من  تنفيذه  سيتم  وما   ،2012
 2013 عام  التدريبية  الربامج 
واع��ت��م��اد ال����دورات وال��ربام��ج 
دول  بني  املشرتكة  التدريبية 

اجمللس.
ون����اق����ش اجمل���ت���م���ع���ون ط��ل��ب 
دول  من  املنتسبني  عدد  زيادة 
التدريبية،  ل��ل��دورات  اجمللس 
من خالل تعميم الدورات منذ 
ليتسنى  املقبل؛  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
التنسيق  األع���ض���اء  ل���ل���دول 

واخت��اذ  ملنتسبيها  وال��رتش��ي��ح 
اإلجراءات الالزمة لذلك.

أوراق  اجملتمعون  واستعرض 
عمل حول مكافحة حرائق 
واألب����راج،  املرتفعة  امل��ب��ان��ي 
اإلم��ارات  دول��ة  ومت تكليف 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��إع��داد 
هذا  ح��ول  متكاملة  دراس��ة 
امل��وض��وع الس��رتش��اد ال��دول 

األعضاء بها.
القيام  موضوع  ناقشوا  كما 
ب���زي���ارات م��ي��دان��ي��ة مل��راك��ز 
ال��ت��دري��ب يف جم���ال ال��دف��اع 
اإلم��ارات  من  كل  يف  املدني 

العربية املتحدة ودولة قطر.

كرم صاحب السمو امللكي 
األم���ري حم��م��د ب��ن ن��اص��ر بن 
عبدالعزيز أمري منطقة جازان 
أح���د امل��ق��ي��م��ني م��ن اجل��ال��ي��ة 
السودانية بدرع اإلنقاذ وبعض 
املديرية  من  املقدمة  اهل��داي��ا 
قبل  أطفال  أربعة  إنقاذه  بعد 

تعرضت  ب���ي���ارة  يف  غ��رق��ه��م 
لالنهيار يف أبو عريش .

الدفاع  مدير  بني  جهته  ومن 
اللواء  ج��ازان  مبنطقة  املدني 
أن  القفيلي  ع��ل��ي  ب��ن  ح��س��ن 
م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل��دن��ي يف 
تكريم  على  ج��ازان حترص 

امل��ت��ع��اون��ني وامل��ت��ط��وع��ني يف 
جمال أعمال الدفاع املدني، 
لتشريف  شكره  عن  معربًا 
مس���و أم����ري امل��ن��ط��ق��ة حلفل 
ت��ك��ري��م امل��ق��ي��م ال��س��ودان��ي 
ودع����م����ه امل��س��ت��م��ر جل��ه��ود 

الدفاع املدني.
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سلسلة ثقافة الجودة في الدفاع المدني )5/2(

الجودة في اإلسالم
لتنظيم  ارتضاه اهلل عز وجل خللقه  الذي  الشامل  الرباني  املنهج  أن اإلسالم هو  بال شك 
شؤون حياتهم، ولقد ارتبطت اجلودة بديننا احلنيف منذ الوهلة األوىل لنشر هذا الدين، 
قال تعاىل يف سورة النمل: {صنع اهلل الذي أتقن كل شيء} وقال عز من قائل يف سورة 
التني {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم}، كما حث اإلسالم على اإلتقان واإلخالص 
يف العمل وتنمية الرقابة الذاتية حتقيقًا للجودة يف أداء األعمال قال تعاىل يف سورة التوبة {
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْل�ُمْؤِمُنوَن}، وقال تعاىل يف سورة النساء {إن اهلل  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اهللَّ

كان عليكم رقيبًا}.
كما أن السنة املطهرة جاءت بالكثري من األحاديث عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم حتث 
على اجلودة واالتقان يف العمل، قال عليه الصالة والسالم )إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم 
)إن اهلل كتب اإلحسان على  والسالم  البيهقي، وقال عليه الصالة  رواه  يتقنه(  أن  عماًل 
أن  كما  اإلتقان.  من  أعلى  مرتبة  واإلحسان  العموم،  تفيد  هنا  شيء  وكل  شيء(  كل 
اجلودة وإتقان العمل يف اإلسالم تتعدى اجلانب املادي لإنتاج أو اخلدمة إىل اجلانب اخللقي 

اإلنساني حبيث يتقن املسلم وجييد العمل ومعه الرفق والرمحة. 
إن هذه املرحلة اليت نعيشها تتطلب الكثري من األعمال والتغيري لالرتقاء بالعمل لضمان 
مواكبة التطور يف مجيع مناحي احلياة، وال غرابة يف ذلك فديننا اإلسالم حيث على ذلك 
ومن يرفض التغيري أو يعيقه حيكم على نفسه بالفناء. ففي هذا العامل الذي نعيش فيه 
نشاهد الكثري من اجملتمعات يف إطار من التنافس والتحدي من أجل البقاء، وأصبحت 
إدارة اجلودة الشاملة اسرتاتيجية متكاملة لتطوير املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، ألنها 
تبديد  يتجنب  ومثالي  وبأسلوب منوذجي  بطريقة صحيحة،  العمل  أداء  على  تركز  إدارة 
ويدعم  املستفيدين  ويرضي  العاملني،  بني  املنازعات  ويقلل  استغالهلا،  سوء  أو  امل��وارد 

التحسني والتطوير. 
إن االهتمام بضبط اجلودة يف املؤسسات اخلدمية وإتقان العمل يف سبيل تقديم خدمات 
مثالية تعمل على حتقيق الرفاهية والتطور للمجتمعات يتطلب وجود سياسة واضحة وحمددة 
للجودة الشاملة، وكفاءة التنظيم اإلداري وتفعيل نظام املتابعة والتقويم لتفادي الوقوع يف 
األخطاء وتوفري نظم تدريب عالية املستوى وقد حث ديننا احلنيف على ذلك كما ورد يف 

الكتاب والسنة.
تتوافق عناصر اجلودة الشاملة وغايتها مع توجيهات الدين اإلسالمي ومقاصده الشرعية 
أن يكون  اإلسالم حيث على  العميل..  إرضاء  املثال يف جانب  فعلى سبيل  توافقا كبريًا 
لتحقيق  معامالتهم  مجيع  يف  الناس  بني  واالل��ت��زام  غاياته  أقصى  يف  الناس  بني  التعامل 
الرتاضي والتسامح فيما بينهم. كما أكد الدين احلنيف على العمل اجلماعي وتنمية روح 

اجلماعة كما هو واضح من العبادات اليت نقوم بها كالصالة مثاًل.

عقيد دكتور مهندس
يحيى بن سعيد القحطاني
مدير إدارة الجودة والتطوير

مقال

65 العدد العاشر 
رجب 1433هـ/ يونيو



رؤية
الوقاية تسبق السالمة

سالمة اإلنسان تأتي أواًل وأخريًا من الوقاية، وكلما كانت هناك برامج وقائية كانت احلوادث 
حمدودة العدد، والوقاية مطلوبة لصحة اإلنسان، مثلما هي ضرورية عند إقامة املنشآت، أو يف 
حال استخدام املرء لوسائل النقل، كما هي كذلك يف اختيار نوعية األجهزة وقطع الغيار، مما 

يعين أهمية التزامنا بالتعليمات واإلرشادات اليت تصدرها املرجعيات وجهات االختصاص.

ويف كل حادث، ومع كل طارئ مزعج، وحيثما كان هناك حادث مروري أو حريق أو انهيار 
يف مبنى، يأتي التساؤل وأين كانت الوقاية، وملاذا غابت االستعدادات املسبقة ملا كان ميكن 
أن حيدث، فال ينفع الندم عندئذ، ولتبدأ عندها االتهامات، واالتهامات املضادة حول من يكون 
املسؤول عن ذلك، والبحث عن مربرات وحجج، وكيل االتهامات هلذا الطرف أو ذاك، دون أن 

يعيد ذلك املوتى إىل احلياة، واملصابني إىل ما كانوا عليه.

ومثلما أن املريض كان ميكن أن يشفى لو بادر مبراجعة الطبيب عند شعوره مبعاناة من حالة 
الوقاية من  لو استخدم  أنه  املناسب، مبعنى  الوقت  مرضية على أن يكون تشخيص مرضه يف 
وقائد  منه،  يشكو  ما  عالج  معها  تعّذر  وملا  األس��وأ،  إىل  الصحية  حالته  تفاقمت  ملا  امل��رض، 
املركبة كان بإمكانه هو اآلخر أن حيول دون وقوعه يف حادث مرّوع رمبا أدى إىل وفاته، لو أنه 
التزم بالسرعة املقرَّرة، وأجرى الفحص الدوري للتأكد من سالمة احملركات واإلطارات وبقية 
قطع سيارته، وكذلك املنشآت بأنواعها بإمكان الدفاع املدني أن يعطي ضمانات بعدم انهيارها 
أو حدوث حريق فيها، لو أن تنفيذ املباني مت باملواصفات املتفق عليها عامليًا، وأن مستخدمها مل 

يعبث بأجهزة وخطوط الكهرباء ومتديدات الغاز وغريها.

وألننا نكتب جمللة تعنى بالدفاع املدني، وتعنى بتوعية الناس بكل ما له عالقة بسالمتهم، وقد 
اعتادت املديرية العامة للدفاع املدني أن تتلقى االتهامات مع كل عمارة تنهار أو حريق يشب يف 
ل غالبًا املسؤولية منفردة ورمبا دون غريها يف كل ذلك، ومن غري  مبنى أو غريق يف حبر، وحتمَّ
أن يأتي ذكر للجهات األخرى ذات العالقة املباشرة مبا حدث، فإن قدر الدفاع املدني أن يكون 
يف موقع املسؤولية، وأن عليه أن يوضح للناس حقيقة ما جرى، وجوانب القصور اليت أدت إىل ما 

حدث، وكيف ميكن أن تتم املعاجلة لكي ال يتكرر ما حدث.

بصراحة، جيب أن ُيعاد النظر يف كثري من األوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة باملوضوع، 
مما مل تنفذ أو أنها نفذت باجتزاء، وخباصة ما يتعّلق منها بشروط ومواصفات املباني، لكي 
حنول بذلك دون حوادث خطرية، وإن حدثت يكون وصول الدفاع املدني بأجهزته ورجاالته إليها 
الرخص  إعطاء  عند  مثاًل  البلديات  على  أن  يعين  وهذا  ميسرًا،  األرواح  إلنقاذ  والتدخل  سهاًل 
والفسوحات ألي مبنى أن تتأكد من أن املقاول قد التزم مبا مت االتفاق عليه والتصريح به، وأنه 
ال توجد خمالفات أو تغيري مبا اتفق عليه قبل التنفيذ، ألن إرشادات السالمة اليت يقوم بها الدفاع 

املدني ال تكفي وحدها.. وسالمتكم.

خالد الـمالك
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

العدد العاشر 66
رجب 1433هـ/ يونيو






