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انطالقة
الدفاع المدني ووسائل اإلعالم..

شراكة استراتيجية
 يتحمل الدفاع املدني جانبًا كبريًا من مسؤولية احلفاظ على األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة، 
ويقدم رجاله أرواحهم يف سبيل أداء هذه املهمة، إال أن حتقيق هذه الغاية ال ميكن أن يتم دون 

تعاون وتفاعل كافة فئات اجملتمع مع رجال الدفاع املدني.
ومن هنا تتضح حتمية العالقة اإلسرتاتيجية بني الدفاع املدني ووسائل اإلعالم ألهمية دور هذه 
الوسائل يف نشر ثقافة السالمة من املخاطر، وتنمية الوعي الوقائي مبا يقلل من احتماالت وقوع 
احلوادث اليت تدخل يف نطاق عمل الدفاع املدني، والتخفيف من آثار وقوعها –ال قدر اهلل– إىل 

أدنى املستويات.
وجناح وسائل اإلعالم يف أداء هذا الدور يعزز  من قدرات الدفاع املدني ألداء مهامه، وال سيما يف 
اجلوانب الوقائية، كما ميتد أيضًا ليشمل األعمال امليدانية، واألمثلة على ذلك كثرية منها بث 
رسائل التحذير يف حاالت السيول واألمطار واهلزات األرضية وتوجيه املتضررين إىل املواقع اآلمنة 

من خالل القنوات التلفزيونية أو احملطات اإلذاعية.
وانطالقًا من قناعتنا بهذه العالقة اإلسرتاتيجية مع وسائل اإلعالم عملنا جاهدين على تيسري 
حصول هذه الوسائل على كافة املعلومات من خالل تعيني ناطقني إعالميني للدفاع املدني يف 
مجيع مناطق اململكة، تتلخص مهمتهم يف توفري املعلومات والبيانات ملندوبي وسائل اإلعالم، وال 
سيما يف حاالت احلوادث بكل شفافية ووضوح مبا حيول دون التهويل من شأن بعض احلوادث أو 
التهوين من حوادث أخرى، كما عملنا على االستفادة من تقنيات االتصاالت واملعلومات يف إتاحة 
هذه املعلومات عرب موقع املديرية العامة للدفاع املدني على شبكة االنرتنت، ومن خالل البدء 
يف تنفيذ جتربة املراكز اإلعالمية االلكرتونية، واليت أثبتت جناحها أثناء سيول جدة، وخالل 
موسم احلج والعمرة، وحقيقة فقد وجدنا من وسائل اإلعالم الوطنية تفهمًا ورغبة يف دعم جهود 
الدفاع املدني، وتعزيز الشراكة للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وهو ما يبعث على التفاؤل 
بأن يكون لوسائل اإلعالم دور أكرب وأكثر فاعلية يف هذا االجتاه، وجتاوز األخطاء النامجة 
عن االنسياق وراء الشائعات أو حتميل الدفاع املدني ما يتجاوز مسؤولياته واختصاصاته، بل إننا 
نتطلع إىل أن تسهم وسائل اإلعالم مبا يتوافر هلا من إمكانات كبرية للتواصل مع الناس وأن 
تدعم جهودنا الرامية ألن يصبح كل مواطن ومقيم »رجل دفاع مدني« يف التزامه باشرتاطات 

السالمة من املخاطر، وتعاونه مع رجال الدفاع املدني ألداء مهامهم اإلنسانية والوطنية. 

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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المحتويات

جهدًا  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تدخر  ال 
السالمة  ثقافة  لنشر  اجملتمع  مع  التواصل  يف 
وتنمية الوعي لتجنب املخاطر اليت تهدد األرواح 
واملمتلكات العامة واخلاصة وحترص يف سعيها 
املشاركة يف كافة  على  اهل��دف  هذا  لتحقيق 
رأسها  وعلى  الوطنية،  واملناسبات  الفعاليات 
باجلنادرية،  والثقافة  للرتاث  الوطين  املهرجان 
امل��واط��ن��ني  ال��ت��وع��وي��ة جل��م��وع  ال��رس��ائ��ل  لتبث 
واملقيمني بأسلوب تفاعلي مبتكر وهو ما حتقق 
ومسرح  معرض  خ��الل  من   »27 »اجلنادرية  يف 

الدفاع املدني باملهرجان.
ويف اجتاه مواز: جاءت مشاركة الدفاع املدني 
يف االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدني واحلماية 
املدنية، يف الثاني من شهر مارس 2012م حتت 
شعار »الدفاع املدني والسالمة يف املنزل« لتلقي 
الضوء على األخطار اليت قد يتعرض هلا أفراد 
من  منها  الوقاية  وسبل  امل��ن��ازل،  داخ��ل  األس��رة 
خ��الل ك��م ه��ائ��ل م��ن احمل��اض��رات وامل��ع��ارض 
يف  الفرضيات  وتنفيذ  واملطبوعات،  التوعوية 

التعامل مع احلوادث اليت قد تقع يف املنازل.
السعودي  م��ع اجملتمع  ال��ت��واص��ل  ه��ذا  ب��ني  وم��ا 
العاملية  وال��ت��ج��ارب  اخل����ربات  ع��ل��ى  واالن��ف��ت��اح 
وآليات  م��ع��دات  ع��ن  السعيدة  األن��ب��اء  تتواصل 
أداء  امل��دن��ي على  ال��دف��اع  ق��درة  لتعزيز  ج��دي��دة 

رسالته اإلنسانية والوطنية.
ويف هذا العدد متابعة وافية لكل هذه اجلهود 
الدفاع املدني يف  واإلجن��ازات اليت تزين مسرية 

خدمة الوطن، واهلل من وراء القصد 

أسرة التحرير

أواًل بأول 
ضيف العدد
نقطة ضوء

استطالع
20 سؤاال

معارف
من الميدان

شعاع
أعالم

بوح القلم 
وسام

لقاء
مدني × مدني

مجتمع



أب���رز مالمح  على  التعرف  ن��ود  ب��داي��ة   

لتحقيق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود 

السالمة من املخاطر يف املدارس. 

تنفذ الوزارة جوالت تفقدية ملنشآتها، بهدف 

احل���وادث  مسببات  ع��ن  ال��ف��ي  الكشف 

أوضاع  بانتظام  وت��درس  لوقوعها،  تفادياً 

كما  فنية.  استبانات  خ��ال  من  امل��دارس 

م الوزارة بتفحص أجهزة اإلنذار املبكر 
تقو

ونعترب  دوري.  امل��دارس بشكل  املتوفرة يف 

يف  السامة  أولويات  من  التثقيفي  اجلانب 

طابية  نشاطات  بتنفيذ  وذل��ك  مدارسنا، 

لغرس وتعميق قيم ومبادئ األمن والسامة، 

وال زلنا حنتاج إىل تطوير داعم هلذه اجلهود. 

 ك���ي���ف ت�������رون اجل�����ان�����ب اهل���ن���دس���ي 

ل��ل��م��دارس للحد م��ن ال��ك��وارث وه��ل هناك 

تعاون مع الدفاع املدني يف هذا اجلانب؟ 

املعايري  وف��ق  املدرسية  املباني  تصميم  يتم 

حيث؛  من  السامة  واشرتاطات  اهلندسية 

كافية  بأعداد  وتزويدها  املمرات،  اتساع 

واحتوائها  احلريق،  وطفايات  خراطيم  من 

كما  للنجاة.  وس���امل  خم���ارج  ع��دة  على 

يتم عرض التصاميم اهلندسية على الدفاع 

املختصني  رؤى  م��ن  ل��اس��ت��ف��ادة  امل��دن��ي 

املعامل  جتهيز  ج��ان��ب  إىل  التنفيذ،  قبل 

واملختربات واملقاصف مبكتشفات للدخان 

التأهيل  أعمال  كافة  وتنفيذ  واحل��ري��ق، 

باملباني  السامة  ومتطلبات  وسائل  وتوفري 

احلريق  ط��ف��اي��ات  مثل  القائمة  امل��درس��ي��ة 

وص��ي��ان��ت��ه��ا، وق���د أك��دن��ا ع��ل��ى ال��زم��اء 

التقنيات  باستعمال  اهلندسية  اإلدارة  يف 

احلديثة وتوصيل املدارس مع أقرب مركز 

للدفاع املدني لسرعة توصيل املعلومة. 

 ه����ل مث����ة آل���ي���ة مل��ت��اب��ع��ة اش����راط����ات 

السالمة يف املدارس واملنشآت التعليمية من 

قبل الوزارة؟

مع  املستمر  التنسيق  اآلل��ي��ات:  وم��ن  نعم، 

للدفاع  العامة  باملديرية  املختصة  األجهزة 

باملباني  السامة  أوض���اع  ل��دراس��ة  امل��دن��ي 

إن  ال��ق��ص��ور  أوج����ه  وم��ع��اجل��ة  التعليمية 

وج��دت، ع��اوة على م��رور جل��ان فنية من 

في حوار حول متطلبات السالمة في المدارس.. األمير فيصل بن عبداهلل آل سعود

الوعي بمتطلبات السالمة

ضرورة تربوية

سمو وزير التربية والتعليم..

األمير فيصل بن عبداهلل آل سعود

في حوار حول متطلبات السالمة في المدارس:

جوالت تفقدية..

للكشف الفني عن مسببات الحوادث في المدارس

 

لتنمية 

ثقافة السالمة بين 

الطالب والطالبات

توجه إليجاد مشرفين 

للسالمة في المدارس

أنشطة

أكد صاحب السمو األمير فيصل 

بن عبداهلل بن محمد آل سعود وزير 

التربية والتعليم أهمية الفرضيات 

التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل 

مع الطوارئ في المدارس، لتدريب 

الطالب والطالبات على التصرف 

السليم في حال وقوع الحوادث، 

وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالة 

الخوف والهلع التي تسيطر عليهم، 

مشيرًا إلى ضرورة وجود خطة 

مسبقة لتنفيذ هذه الفرضيات.

وأثنى سمو وزير التربية والتعليم 

في حوار لـ 998 على جهود الدفاع 

المدني في متابعة اشتراطات 

السالمة في المدارس الحكومية 

واألهلية، والتنسيق المستمر مع 

الوزارة في تنفيذ برامج التوعية، 

واتخاذ التدابير المناسبة لتوفير بيئة 

تربوية أكثر أمانًا.

وأشار سمو وزير التربية والتعليم 

خالل الحوار إلى أن المباني المدرسية 

آمنة من الناحية اإلنشائية، وتتوفر 

فيها اشتراطات السالمة في 

الحدود الضرورية.

ضيف العدد

المقدم عبد اهلل العرابي الحارثي
حاوره:  

 بندر بن ذياب المطيري
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العتييب يف أطروحته اليت حصل  العقيد  جماالت اإلسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي والتفكري بها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز ملفاهيم وعرض  يف  االستشرافية  واإلدارة  االبتكاري 
األمن.

مفهوم القيادة اإلدارية  
يف  والتحليل  ال��ش��رح  م��ن  بالكثري  ت��ن��اول  وأهميتها كما  عناصرها  دراسته  من  النظري  القيادية ووظائفها والفرق بني القيادة والرئاسة، ونظريات اجلزء  ال��ق��ي��ادي واألمن���اط  وال��س��ل��وك  وفعالية القيادة وصواًل إىل نظرية القيادة اإلدارية ال��ق��ي��ادة 

من يف إدارة األعمال السعودية. النظري  اجل���زء  يف  العتييب  العقيد  القائد وأف���رد  مفهوم  بيان  يف  مساحة كبرية  ومهام أطروحته  األمنية  القيادة  مستويات  وش��رح  األمنية خالل املهنية املطلوب توافرها فيه، باإلضافة إىل عرض القائد األمي والسمات الشخصية له، واملهارات األم��ي  القيادة  تواجه  اليت  املعوقات  ألبرز 
اجلوانب إدارة الكوارث. االهتمام  من  بكثري  الدراسة  مفهوم وتناولت  حيث  من  األمنية،  للقيادات  وبراجمه التدريبية  ومتطلباته  وأساليبه  وأهدافه  التدريبية التدريب  واالحتياجات  التدريبية،  ومهام للقيادة األمنية، كما تقدم الدراسة تعريفًا ملفهوم والسياسة  وأهدافها  ال��ك��وارث،  وإدارة  ال��دف��اع القائم عليها، وعوامل جناح إدارة الكوارث.الكارثة  ج��ه��از  اختصاصات  ال��دراس��ة  وب��راجم��ه ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��وص��ول ألع��ل��ى درج���ات املدني يف جمال مواجهة الكوارث واسرتاتيجيته وت��ن��اق��ش 

إىل اجلاهزية واالستعداد ألداء مهامه. منها  امليداني  اجل��ان��ب  يف  ال��دراس��ة  وسعت 

اإلسرتاتيجية اسرتاتيجية القيادات األمنية يف إدارة الكوارث التوصل إلجابة واضحة عن تساؤل رئيسي حول  وأهمية  دور  على  التعرف  اإلجراءات برامج التدريب يف تنمية مهارات القيادات األمنية األمنية املناط بها إدارة الكوارث، ومدى إسهام والسمات الشخصية املطلوب توافرها يف القيادات اليت تضعها القيادة األمنية يف إدارة الكوارث، بهدف  الكوارث، وحتديد  إدارة  بها  اليت ال���يت ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ق��ي��ادات األم��ن��ي��ة ق��ب��ل وق��وع املناط  امليدانية  الرئيسة  املهام  وإيضاح  تقوم بها القيادات األمنية أثناء إدارتها للكوارث.الكارثة، 

امل��وض��وع إستراتيجية إدارة الكوارث أهمية  يف  ال��دراس��ة  أهمية  األمنية وتكمن  القيادات  إسرتاتيجية  وهو  تتناوله  الكارثة تضرب الذي  نظرًا ألنَّ  الكوارث،  إدارة  املمتلكات، يف  وتتلف  األرواح  لتهدد  إدارتها اجملتمعات  وحساسية  أهمية  من  يزيد  ال��ذي  ميس والقرارات املتخذة خالهلا، وتنبع أهمية الدراسة األم��ر  ق��د  مل��وض��وع  تتعرض  كونها  م��ن  ومنظماته، كذلك  ومؤسساته  فئاته  بكافة  ما هو عام يشمل اجملتمع اجملتمع  الكوارث  من كونها فهناك من  أيضًا  الدراسة  أهمية  وتأتي  الدراسات برمته،  قلة  من  يشكو  موضوع  على  ًة واملكتبات األمنية فيما تنصب  باملكتبات العربية عامَّ
من يتعلق بإدارة الكوارث.  )432( م��ن  ال���دراس���ة  عينة  ت��ك��ون��ت  وق���د 

املدني  ال��دف��اع  مديريات  يف  العاملني  وق���وات الضباط  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف مب��ن��اط��ق  العتييب  العقيد  واعتمد  اخلاصة،  استبانة مشلت دراسته املنهج الوصفي التحليلي باستخدام مدخل الطوارئ  خ��الل  م��ن  االج��ت��م��اع��ي،  اإلسرتاتيجية امل��س��ح  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ه��ي  حم���اور  الكوارث، مخسة  وإدارة  األمنية  القيادة  تضعها  األمي اليت  للقائد  الشخصية  السمات  بني  القيادات العالقة  تدريب  بني  العالقة  الكوارث،  امليدانية الرئيسة اليت تقوم بها القيادات األمنية وإدارة الكوارث، العالقة بني إسرتاتيجية املهام اليت تقوم بها القيادات األمنية قبل وقوع الكارثة األمنية وإدارة الكوارث، العالقة بني اإلجراءات وإدارة 
وإدارة الكوارث.

استشراف المستقبل
بيانات  خ��الل حتليل  من  ال��دراس��ة  توصلت  وق��د 

دائ���م���ة إلدارة االستبانة إىل عدد من النتائج، من أهمها: اس��ت��ش��راف  ض�����رورة وض���ع إس��رتاجت��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وإنَّ  واملخاطر ال����ك����وارث،  التهديدات  على  والتعرف  الكوارث املستقبل،  وق��وع  إىل  ت��ؤدي  قد  ال��يت  القرارات املستقبلية  اخت��اذ  على  األمنية  القيادات  يساعد 
تعامل الوقائية لتجنب حدوثها. ل��ط��ري��ق��ة  واض��ح��ة  رؤي����ة  وج����ود  إنَّ  املخاطر القيادات األمنية مع الكوارث املتوقعة، وقدرتها   مجيع  ملواجهة  مرنة  خطط  وض��ع  ُنها من النجاح يف إدارة على  والتهديدات املتوقعة مُيكِّ

االنفعالي الكارثة. باالتزان  األمي  القائد  متتع  إنَّ  وقوة   البديهة  وسرعة  النفس  وضبط  امل��الح��ظ��ة وال���ص���ر وحت��م��ل امل���ش���اق وال��ث��ق��ة واهل��دوء 

والتخطيط والتهيؤ، وصواًل إلى المواجهة والتعامل الميداني وسبل تجاوز الصعوبات في جميع رؤية شاملة للتعريف بدور القيادات األمنية في إدارة الكوارث واألزمات بدءًا من مرحلة االستعداد مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة من خالل أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في اإلدارة تحت عنوان »إستراتيجية القيادات األمنية في إدارة الكوارث« قدم العقيد على بن عطااهلل العتيبي 
مراحل إدارة األزمة أو الكارثة

عامل مهم في اإلدارة الميدانية للكوارثالسمات الشخصية

في دراسة شملت 432 من ضباط الدفاع المدني 

10 توصيات لنجاح إستراتيجية 
القيادات األمنية في إدارة الكوارث

خطط مرنة لمواجهة 
المخاطر المتوقعة في 

إدارة الكارثة

مدير إدارة الدفاع املدني باملدينة العقيد على بن عطااهلل العتيبي

معارف
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ه���ذا ال��ع��ب��ث ح����دا  ب��امل��دي��ري��ة 
العامة للدفاع املدني إىل إصدار 
بيان حيذر من هذه السلوكيات 
امل��رف��وض��ة، وخ���ط���ورة م��ا قد 
تهدد  خماطر  من  عليها  يرتتب 
التعليمية،  امل��ن��ش��آت  س��ام��ة 
وع��ل��ى ال��رتب��وي��ن وامل��رش��دي��ن 
الطابين وأولياء أمور الطاب 
والطالبات التعاون يف التصدي 
العبثية،  ال��س��ل��وك��ي��ات  هل���ذه 
وتؤكد على املساءلة القانونية 

ملن يرتكب هذه األفعال.
يدفع  ال��ذي  ما  ال��س��ؤال  ويبقى 
للعبث  ال��ط��ال��ب��ات  أو  ال��ط��اب 
املنشآت  يف  السامة  بأنظمة 
دور  طبيعة  هي  وما  التعليمية؟ 
التوجيه اإلرشادي والتوعوي يف 
وما  الظاهرة؟،  مكافحة هذه 
الدفاع  ذلك على  تداعيات  هي 
احلفاظ  يف  ومسؤوليته  املدني 
وقدرته  املنشآت  سامة  على 
حال  يف  السريع  التدخل  على 

تعرضها حلوادث احلريق؟
العامة  امل��دي��ري��ة  ب��ي��ان  حم��ت��وى 
الشأن  ه��ذا  يف  امل��دن��ي  للدفاع 
ب��أن��ظ��م��ة  ال��ع��ب��ث  أن  ي���ؤك���د 
احل���رائ���ق يف امل�����دارس ك��ان 
السبب الرئيس وفق ما توصلت 
إل���ي���ه ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف 
كثري من احلوادث اليت وقعت 
وأن  التعليمية،  امل��ن��ش��آت  يف 
حياة  تعريض  ع��ن  أسفر  ذل��ك 
املنشآت  ه��ذه  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
للخطر  وال��ط��اب  املعلمن  من 
إت��اف  يف  التسبب  ع��ن  فضًا 

حمتويات الصرح التعليمي. 
ال��ع��ب��ث  أن  ال���ب���ي���ان  وأوض������ح 
بأجهزة اإلنذار عن احلريق وما 
انطاق  م��ن  ذل��ك  على  ي��رتت��ب 
تصيب  اليت  اإلنذار،  صافرات 
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات ب��اهل��ل��ع 
فتقع  اجل���م���اع���ي،  وال����رع����ب 
أثناء حماوالت  حوادث الدهس 
فضًا  اخل��روج  ملنافذ  الوصول 
ع��م��ا مي��ث��ل��ه ت���ك���رار ان��ط��اق 
ص���اف���رات اإلن������ذار م���ن ع��دم 
التعامل  يف  الكافية  اجل��دي��ة 

ومن  حتذيرية،  كوسيلة  معها 
حال  يف  االستجابة  ضعف  ث��م 
فعليًا  احل���ري���ق  ح����ادث  وق����وع 
ي��ض��اف ل��ذل��ك األع���ب���اء ال��يت 
ج��راء  امل��دن��ي  ال��دف��اع  يتحملها 
ان���ط���اق أج���ه���زة اإلن�����ذار عن 
بها،  العبث  ح��ال  يف  احل��ري��ق 
وصفه  ميكن  مل��ا  وإص��داره��ا 

بالباغ الكاذب. 

المواجهة
وع����ن ج���ه���ود ال���دف���اع امل��دن��ي 
التعليمية  املنشآت  يف  للسامة 
العبث  س��ل��وك��ي��ات  وم��واج��ه��ة 
اللواء  أك��د  السامة  بأنظمة 
مدير  مساعد  العمرو  سليمان 
العمليات  الدفاع املدني لشؤون 
أن املديرية العامة للدفاع املدني 
وأعمال  مفتشيها  خ��ال  وم��ن 
من  تتحقق  ال��وق��ائ��ي  التفتيش 
الوقائية يف  املتطلبات  اكتمال 
املباني التعليمية مثلها مثل باقي 
وقد  األخ��رى  واملنشآت  املباني 
اللوائح املنظمة ملتطلبات  نصت 
احلريق  من  والوقاية  السامة 
على هذه املتطلبات ومنها نظام 
واإلنذار  احلريق  عن  الكشف 

منه. 

مسؤولية تعطيل 
نظام اإلنذار؟

وع����ن م���ن ي��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة 
ت��ع��ط��ي��ل ن��ظ��ام اإلن�������ذار؟ فقد 
بأعمال  املختص  الئحة  أكدت 
يف  الصناعي  واألم���ن  السامة 
احلكومية  واملصاحل  ال��وزارات 
واجلهات ذات الشخصية املعنوية 
واملؤسسات الصادرة بقرار مسو 
رئيس  نائب  العهد  ول��ي  سيدي 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جملس 
رئ��ي��س جم��ل��س ال���دف���اع امل��دن��ي 
تكليف  أو  تعين  أهمية  على 
شخص أو إدارة ملتابعة متطلبات 
والوقاية من  السامة  وإجراءات 

ومنها  التعليم  مباني  احلريق يف 
فإن  وهل��ذا  امل��دارس واجلامعات 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
تفعيل  ض�����رورة  ع��ل��ى  ت��ؤك��د 
وبالتالي  املدارس  املهام يف  هذه 
حت��ق��ي��ق ال���ف���ائ���دة م����ن ض��ب��ط 
والطالبات  الطاب  سلوكيات 
ب��ع��دم ال��ع��ب��ث ب��أج��ه��زة اإلن���ذار 
رفع  أهمية  على  التأكيد  م��ع 
م��س��ت��وى ال��وع��ي ل���دى ال��ط��اب 
احملافظة  بأهمية  وال��ط��ال��ب��ات 
تطبيق  مع  التجهيزات  على هذه 
دوري  بشكل  فرضية  مت��اري��ن 
املنظم ويف  اإلخ��اء  أعمال  على 
فإن  الظاهرة  هذه  حالة تكرار 
الئحة  مراجعة  يستدعي  األم��ر 
السلوك اليت تطبقها الوزارة على 

مستوى التعليم. 

بين غياب المسؤولية وضعف برامج التوعية والرقابة

تزايدت في اآلونة األخيرة حوادث العبث بأنظمة السالمة في المدارس والمنشآت التعليمية وال سيما 

مدارس البنات، وخاصة أجهزة اإلنذار عن الحرائق ووسائل مكافحتها وهو ما تسبب في وقوع كثير من 

الحوادث الناجمة عن تعطل هذه األنظمة أو التدافع والدهس في حال العبث بها.

أسرار العبث
بأنظمة السالمة في المنشآت التعليمية

تعطيل وسائل 
اإلنذار مخالفة 

يعاقب عليها نظام 
الدفاع المدني

اللواء سليمان العمرو

تحقيحق
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أو مفهوم عاملي يساعد على إدارة الجودة الشاملة وهي هي مصطلح  املنظمات.  يف  األداء  وتطوير  من حتسني  جمموعة  م��ع  ترتكز  إداري����ة  ورفع مستوى عملية  تطوير  على  تعمل  املنهجيات 
حتقيق  إىل  ال��وص��ول  سبيل  يف  العاملني 
الضروري  وم��ن  األداء،  وحتسني  اجل��ودة 
فلسفة  أنها  على  الشاملة  للجودة  ينظر  أن 
جوهريًا  ج��زًء  تشكل  مشرتكة  وثقافة 
م��ن ث��ق��اف��ة ال��ق��ط��اع وت��س��اه��م ب��ال��ت��ال��ي يف 
للمستفيدين.  حتسني جودة العمليات واخلدمات املقدمة 

يعترب مصطلح أو مفهوم إدارة اجلودة الشاملة الشاملةتعاريف إدارة الجودة 
من املفاهيم الفلسفية اليت استحوذت على 
واملعنيني  املختصني  من  ال��واس��ع  اإلهتمام 
من  مجلة  وه��ن��ا  األداء.  وتطوير  بتحسني 

بالطريقة جوزيف جوران )دقة االستخدام حسب ما يراه املستفيد(  )الرضا التام للعميل( أرماند فيخبوم )املطابقة مع املتطلبات( كروسيبالتعاريف كما يراها رواد اجلودة: الصحيحة  األش��ي��اء  )ع��م��ل  جوزيف   األوىل(  احمل��اول��ة  من  تناسب السوق بتكلفة منخفضة( دمينج،  )درجة متوقعه من التناسق واال عتماد جابلونسكيالصحيحة 
الربيطاني  املقاييس  معهد  عرفها  )British Standards Institute( كما 

إدارة اجلودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية 
من  اليت  املنظمة  نشاطات  كافة  تشمل 
العمالء  احتياجات  حتقيق  يتم  وحت��ق��ي��ق أه�����داف امل��ن��ظ��م��ة ع���ن ط��ري��ق خالهلا 

أسلوب  بأفضل  العاملني  قدرات  توظيف 
يف  والتميز  والتطوير  التحسني  لتحقيق 

األداء. 
العمل  أداء  أنها  على  البعض  عرفها  وإن على التقييم ملعرفة مدي حتسن األداء. بشكل صحيح من املرة األوىل، مع االعتماد كما  الشاملة  اجل���ودة  تعاريف  مجيع  إن 

العمالء كانت ختتلف يف ألفاظها ومعانيها حتمل  رضاء  واحدًا هو كسب  مفهومًا 
التعاريف  وهذه  األداء.  التميز يف  نظري إلدارة 3. حتقيق متطلبات العمالء.2. العمل اجلماعي.1. التحسني املستمر.هلا عوامل مشرتكة هي: وحتقيق  وجة  آخ��ر من  تعريف  اجلودة الشاملة:وه��ذا 

)هي التحسني والتطوير املستمر للعمليات 
اإلدارية وامليدانية والفنية وذلك مبراجعتها 
وص���واًل  األداء  م��س��ت��وى  ل��رف��ع  وحتليلها 
متطلبات  وتلبية  والتميز  اإلتقان  وإحتياجات العمالء(.لتحقيق 

شامل مفهوم إدارة الجودة مفهوم  هي  الشاملة  اجل��ودة  وإدارة 
يدخل يف مجيع أعمال املنظمة من ختطيط 
وتنظيم وعمليات خمتلفة مع مجيع األعمال 
تلبية  على  جمملها  يف  تعمل  هلا  املساندة 
حتقيق  على  وتعمل  املستفيدين  العاملني متطلبات  مجيع  م��ن  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة 

يف  ولالستمرار  املتطلبات  ه��ذه  لتحقيق 
أمجعت  وال��ت��ط��وي��ر.  التحسني  ال��ك��ث��ر م���ن ك��ت��ب اجل�����ودة وامل���واق���ع عمليات 

وجود  على  الشاملة  اجل��ودة  يف  املختصة 
التقليدية  اإلدارة  ب��ني  ع��دي��دة  وإدارة اجلودة الشاملة.ف��روق��ات 

إن اهلدف األساسي لتطبيق اجلودة الشاملة 
العمالء ه��و حت��ق��ي��ق رض���ا ال��ع��م��الء س����واء ك��ان��وا  أو  املدني  ال��دف��اع  يف  العاملني  من 

الدفاع  خدمات  من  املستفيدين  اخلارجيني 
املدني. إن من األهمية مبكان أن يتم نشر 
ثقافة اجلودة وتوضيح أهميتها بني العاملني 
فرد  كل  بأن  وإشعارهم  املدني  الدفاع  القطاع ولن يتحقق ذلك إال بتضافر وتوحيد يف القطاع مسئواًل عن حتقيق آمال وتطلعات يف 

اجلهود إلجياد بيئية عمل تساعد على التميز 
السلسلة  هذه  من خالل  األداء.  واإلتقان يف 
اجل��ودة  مبادئ  نشر  على  جاهدين  ه��ذا سنعمل  ن��ش��ر  سبيل  يف  وعملها  املفهوم جلميع العاملني يف الدفاع املدني. ومفاهيمها 

في الدفاع المدني »5/1«ثقافة الجودة الشاملة

مدير إدارة اجلودة والتطويرعقيد د. م. يحيى بن سعيد القحطاني

معايير ومقاييس دولية.اإلمكانات المتاحة ووفق إليه من جهة أخرى في ضوء المستوى المطلوب الوصول وتحليله من جهة، وتحديد خالل تقييم الوضع الحالي للتحسين والتطوير من على إستراتيجية شاملة هذه المنهجية التي تقوم المنظمات دليل على أهمية الجودة الشاملة وتبنيها في رضا المستفيدين. إن ظهور المقدمة والسعي لتحقيق تحسين وتطوير األعمال من شأنها المساهمة في والمنهجيات المختلفة التي التغير, تميز بتوفر التقنيات نعيش اليوم في عالم سريع 

مقاالت

فلسفة لتحسين الخدمةالجودة الشاملة 
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اإلدارة التقليدية

إدارة الجودة الشاملة

الرقابة اللصيقة وتصيد األخطاء

الرقابة الذاتية

العمل الفردي

العمل اجلماعي وروح الفريق

الرتكيز مع املنتج

الرتكيز على املنتج والعمليات

مشاركة املوظفني

اندماج املوظفني

التحسني وقت احلاجة

التحسني املستمر

مجود السياسات واإلجراءات

مرونة السياسات واإلجراءات

الرتكيز على جين األرباح

الرتكيز على رضا العمالء

النظرة إىل املوردين على أنهم مستغلني

مشاركة املوردين

العميل اخلارجي

العميل اخلارجي والداخلي

اخلربة ضيقة تعتمد على الفرد

اخلربة واسعة عن طريق فرق عمل

مقارنة بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة

استقباله  خللال  الللتللوجيللري  الفريق  معالي  ومنح 
لكل من الوكيل رقيب القحطاني واجلندي أول 
اجلدعاني مبكتبه مؤخرًا شهادة تقدير تعبريًا عن 
لتميزهما،  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تقدير 
كما رفع الفريق التوجيري بذلك لصاحب السمو 
عبدالعزيز  بللن  نللايللف  بللن  حممد  األملللري  امللكي 
إلطاعه  األمنية  للشؤون  الداخلية  وزيللر  مساعد 
على ما بذله كل منهما من جهد يف أداء واجبه وما 

حلق به من إصابة أثناء ذلك. 
وأثنى الفريق التوجيري خال لقائه بالوكيل رقيب 
أدائهما  على  اجلدعاني  أول  واجلندي  القحطاني 
لرجال  أنهما منوذج مشرف  إىل  وإقدامهما مشريًا 
الدفاع املدني يف تفانيهم وإقدامهم وتضحيتهم من 
أجل سامة اآلخرين، معربًا عن سعادته بشفائهما 
من اإلصابة اليت حلقت بهما، وأمله أن يواصا هذا 

األداء املتميز خلدمة الوطن. 

متابعة واهتمام
القحطاني عن  رقيب فهد  الوكيل  من جانبه عرب 
املدني  الللدفللاع  عللام  مدير  ملعالي  الكبري  امتنانه 
انتهاء مدة عاجهما  حلرصه على استقباهلما بعد 
العاج،  تلقي  أثناء  هلما  ومتابعته  املستشفى،  يف 
امللك  مستشفى  إىل  نقلهما  يف  توجيهاته  وسرعة 
به  نصح  مللا  على  بناء  للعيون  التخصصي  خالد 

األطباء فور وقوع احلادث. 
وأضاف الوكيل رقيب القحطاني إنه لشرف كبري 
وما  ولزميلي  لي  التوجيري  الفريق  معالي  تكريم 
ملسناه خال لقائه بنا من اهتمام ورعاية، وهو أمر 
يف  سباقًا  دائمًا  كان  فقد  منه،  مبستغرب  ليس 

تكريم املتميزين من رجال الدفاع املدني. 

تفاصيل الحادث
وحول تفاصيل احلادث قال القحطاني كان ذلك 
املوافق 14 صفر 1433هل عندما  األحد  يوم  مساء 
إحللدى  نشب يف  حللادث حريق  عللن  إشللعللارًا  تلقينا 

الشاحنات حبي املنصورة مبدينة الرياض. 
بها  أعمل  اليت  اإلطفاء  فرقة  انتقلت  الفور  وعلى 
الشاحنة  مقدمة  يف  احلريق  وكان  احلللادث  ملوقع 
وزميلي  أنا  ومتكنت  كهربائي،  التماس  بسبب 
النريان  إمخللاد  مللن  اجلدعاني  وائللل  أول  اجلللنللدي 
بطاريات  البدء يف فصل  ثم  ومن  يف وقت بسيط، 
النريان مرة أخرى،  الشاحنة لضمان عدم اشتعال 
أو  احلللللرارة  بفعل  انفجارها  الحللتللمللاالت  وجتللنللبللًا 

تضررها بسبب النريان. 
وبللعللد فللصللل الللبللطللاريللة وإنلللزاهللللا لللللأرض وعند 
إحللدى  انللفللجللرت  مهامنا  بللاقللي  إكللمللال  متابعتنا 
من  وحمتوياتها  شظاياها  وتطايرت  البطاريات 
املواد الكيميائية، ووصل بعضها إىل عيين وعيين 

زميلي، مما نتج عنه إصابتنا ليتم نقلنا على الفور 
تشخيص  وهناك مت  العام،  اإلميللان  إىل مستشفى 
احلالة، بأنها إصابة نامجة عن دخول ماء البطارية 
حتويلي  بللضللرورة  توصية  مللع  اليسرى  الللعللن  إىل 
التخصصي  خللالللد  امللللللك  مستشفى  إىل  وزملليلللللي 

للعيون، واحلمد هلل أن من اهلل علي بالشفاء. 
بالعمل  التحاقه  منذ  أنلله  إىل  القحطاني  وأشلللار 
أنه  يعرف جيدًا  املدني قبل 14 عامًا وهو  بالدفاع 
وأن  مباشرته،  يتم  املخاطر يف كل حادث  يواجه 
قدر  واحلللذر  احلللرص  هو  فعله  يستطيع  ما  كل 
املستطاع، ويبقى احلافظ قبل ذلك وبعده هو اهلل 

سبحانه وتعاىل. 

مشاعر جياشة
أمحد  القحطاني  قال  احلللادث  بعد  مشاعره  وعن 
اهلل العلي القدير أن كتب لي السامة، وأمحده 
أيضًا على ما حلق بي من إصابة، وما من علي به 
إىل  ألعللود  والعافية  الصحة  وأساله  الشفاء،  من 
عملي وأهلي وأشارك زمائي رجال الدفاع املدني 
وأشكر  اجلليلة  والوطنية  اإلنسانية  مهمتهم  يف 
مينحنا  الذي  التكريم  هذا  املدني  الدفاع  لقيادة 

الثقة واحلافز ملواصلة العطاء. 

تكريم
إن  اجلدعاني  وائللل  أول  اجلللنللدي  قللال  جانبه  مللن 
اإلصابة اليت حلقت بعينه حدثت يف ثوان قليلة، بعد 
االنتهاء من إمخاد النريان اليت اشتعلت يف الشاحنة 

وأثناء إبعاد البطاريات عن الشاحنة. 
وأضاف للوهلة األوىل بعد انفجار البطارية أدركت 
أنين تعرضت لإلصابة يف العن، ومل أكد استطيع 
الرؤية بوضوح، فكان كل ما يشغلين هو السؤال 
الذين  املدني  الللدفللاع  رجللال  من  زمائي  بقية  عن 

كانوا معي يف موقع احلادث. 
إىل  املللدنللي  اللللدفلللاع  بللإسللعللاف  نقلي  وعللنللدمللا مت 
مستشفى اإلميان ومت إجراء اإلسعافات الضرورية 
وأنللين فقط  زمللائللي خبللري،  لنا، عرفت أن كللل 
لإلصابة  تعرضنا  اللذين  القحطاني  فهد  والزميل 

فحمدت اهلل على ذلك. 
وعندما مت نقلنا إىل مستشفى امللك خالد، عرفت 
بطبيعة اإلصابة وأنها ضرر يف العن نتيجة لوصول 
واحلمد هلل  إليها،  الشظايا  وبعض  البطارية،  ماء 
على أن أنعم علي بالشفاء، وكلي شوق للعودة إىل 
الذي  الرائع  التكريم  هذا  بعد  سيما  وال  العمل، 
بنا،  التوجيري  الفريق  معالي  ولقاء  عليه  حصلنا 

ومتابعته لنا طوال فرتة العاج باملستشفى.

الفريق التويجري يكرم الوكيل رقيب 

القحطاني والجندي أول الجدعاني 

تقديرًا 
لشجاعتهما 

وأدائهما 
المتميز 

كرم معالي مدير عام 

الدفاع المدني الفريق سعد 

ابن عبداهلل التويجري اثنين 

من رجال الدفاع المدني 

بالرياض هما الوكيل رقيب 

فهد بن راشد القحطاني، 

والجندي أول وائل بن عويبد 

الجدعاني، لما أبدياه من 

شجاعة وتميزًا في األداء 

أثناء مباشرتهما لحادث 

حريق شاحنة، وتقديرًا 

لبطولتهما في التعامل 

مع الحادث والذي تعرضا 

خالله إلصابة استلزمت 

عالجهما بمستشفى الملك 

خالد التخصصي للعيون.

الوكيل رقيب فهد القحطاني

الجندي أول وائل الجدعاني

كان كل ما يشغلني هو السؤال عن بقية زمالئي إعداد :  الرائد علي هاشم الزهراني
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اس��ت��ح��وذت أن��ش��ط��ة امل��دي��ري��ة 

باملهرجان  املدني  للدفاع  العامة 

ال��وط��ي ل��ل��راث وال��ث��ق��اف��ة يف 

على  والعشرين  السابعة  دورت��ه 

إعجاب أعداد كبرية  من زوار 

امل��ه��رج��ان ال��ذي��ن ت��واف��دوا على 

بالقرية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ج��ن��اح 

الشعبية باجلنادرية.

املدني  الدفاع  فعاليات  وتنوعت 

بني  م���ا   »27 اجل���ن���ادري���ة   « يف 

والرفيهية  ال��ت��وع��وي��ة  ال��رام��ج 

تقدميها خنبة  يف  تنافس  وال��ي 

والشعبية،  الرفيهية  الفرق  من 

وق���دم���وا م��ن خ���ال إرش����ادات 

يف  املخاطر  من  للوقاية  ورسائل 

واستعراضي،  كوميدي  قالب 

من  اجلناح  زوار  استحسان  نال 

الكبار والصغار على حد سواء.

العقيد فهد بن عبداهلل  وأوضح 

امل��ش��رف ع��ل��ى جناح  ال��ن��ف��ي��ع��ي 

الدفاع املدني باجلنادرية » 27 » 

أن املديرية العامة للدفاع املدني 

املهرجان  فعاليات  يف  ت��ش��ارك 

ال��وط��ي ل��ل��راث وال��ث��ق��اف��ة منذ 

األوىل، وحترص  دورته  انطاق 

األنشطة  تطوير  على  عام  كل 

امل��ه��رج��ان  ل����زوار  تقدمها  ال���ي 

على ضوء دراسات تعدها جلان 

متخصصة يف التقييم واملتابعة.

وأضاف العقيد النفيعي أن برامج 

ال���دف���اع امل��دن��ي يف اجل��ن��ادري��ة 

ب���األس���اس  اس��ت��ه��دف��ت   »27«

باملخاطر  توعوية  رسائل  توجيه 

ال��دف��اع  ب��أع��م��ال  ال��ع��اق��ة  ذات 

من  منها،  الوقاية  وسبل  املدني 

للرجال  خاصة  مسابقات  خال 

وكذلك  واألط��ف��ال،  والشباب 

اسكتشات  تقديم  خ��ال  م��ن 

مسرح  على  ترفيهية  وع���روض 

جمهز بأحدث التقنيات السمعية 

والبصرية وأنظمة اإلضاءة.

ول���ف���ت ال��ع��ق��ي��د ال��ن��ف��ي��ع��ي إىل 

م�����ش�����ارك�����ة ع���������دد ك���ب���ري 

م���ن امل���ب���دع���ني وال���ف���ن���ان���ني يف 

املدني  ال��دف��اع  م��س��رح  أنشطة 

ب����اجل����ن����ادري����ة، ع�����ر أك���ث���ر 

الشعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ف���رق   9 م���ن 

منها  والتمثيلية  واالستعراضية 

وفرقة  سعد«  وخويا  »أن��ا  فرقة 

بقيادة  االستعراضية  السيات 

الكابنت مشعل احلران، وفرقة 

الكابنت  بقيادة  اململكة  جنوم 

إىل  باإلضافة  املعيدي،  إبراهيم 

مناطق  مجيع  م��ن  شعبية  ف��رق 
اململكة.

وأوض�����ح ال��ع��ق��ي��د ال��ن��ف��ي��ع��ي أن 

زوار  م����ن  ال���ك���ب���ري  اإلق����ب����ال 

اجل��ن��ادري��ة ع��ل��ى ج��ن��اح ال��دف��اع 

املدني بالقرية الشعبية من مجيع 

جناح  ي��ؤك��د  الُعمرية  ال��ف��ئ��ات 

فكرة التنوع يف توجيه الرسائل 

املسابقات  خ��ال  من  التوعوية 

واملشاهد  الرفيهية  وال��ع��روض 

األم��ر  الكوميدية،  التمثيلية 

ال��ذي شجع أع��داداً كبرية من 

الزوار على زيارة معرض الدفاع 

قدم  وال��ذي  باجلنادرية  املدني 

النظرية  املعلومات  من  كثرياً 

ونشر  الوعي  لرفع  والتطبيقية 

مفاهيم السامة.

محد  النقيب  أك��د  جانبه  م��ن 

عن  املسؤول  الشلوي  حممد  بن 

معرض  زوار  وتنظيم  استقبال 

 »27« باجلنادرية  املدني  الدفاع 

العام  ه��ذا  اشتمل  امل��ع��رض  أن 

لرسيخ  ت��ه��دف  أجنحة   5 على 

السامة  مفاهيم 

ال����ع����ام����ة ل���دى 

مج��ي��ع ش��رائ��ح اجمل��ت��م��ع ب��دأت 

جتهيزه  مت  ال��ذي  الطفل  جبناح 

بأكثر من 20 حاسوبًا، تعرض 

ب���رام���ج ت��وع��وي��ة م��ث��ل ب��رن��ام��ج 

أص���دق���اء ال��س��ام��ة وب��رن��ام��ج 

وتركيب  ال��ت��وع��وي«  »ال��ب��ازل« 

إىل  باإلضافة  التوعوية،  الصور 

مرسم » حر » للتعريف باملخاطر 

األط��ف��ال  هل��ا  يتعرض  ق��د  ال��ي 

واألماكن  وامل��درس��ة  املنزل  يف 

العامة والتصرف األمثل للتعامل 

لعبة  م��ث��ل  ح��دوث��ه��ا  ح���ال  معها 

باإلضافة  احمل��ت��ج��زي��ن،  إخ���اء 

إىل ركن خاص لعرض الرسوم 

األطفال  أبدعها  والي  التوعوية 

وط�����اب امل�������دارس م���ن خ��ال 

مسابقة » السامة فن وتشكيل 

والي أقيمت على مستوى مجيع 

مع  بالتعاون  باململكة  امل��دارس 

وزارة الربية والتعليم.

أما اجلناح الثاني فتم ختصيصه 

الدفاع  ومهام  بأعمال  للتعريف 

املدني ورسالته يف احلفاظ على 

واملمتلكات  األرواح  س��ام��ة 

العامة واخلاصة، من أي خماطر 

وما قد ينتج عنها من أضرار.

وأض��������اف ال���ن���ق���ي���ب ال���ش���ل���وي 

ال��ث��ال��ث مب��ع��رض  اجل���ن���اح  أن 

مت  باجلنادرية،  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

املنزلية،  للسامة  ختصيصه 

ح��ي��ث ت��ع��رف م��ن خ��ال��ه زوار 

احل��وادث  أن���واع  على  املهرجان 

ال��ي ق��د تقع يف امل��ن��زل وط��رق 

التعامل  وكيفية  منها  الوقاية 

ووس��ائ��ل  ح��دوث��ه��ا،  ح���ال  معها 

ال��س��ام��ة امل��ط��ل��وب��ة يف امل��ن��ازل 

وأج��ه��زة  احل��ري��ق  طفايات  مثل 

طفايات  مثل  املنازل  يف  اإلن��ذار 

وحقيبة  اإلنذار  وأجهزة  احلريق 

اإلسعافات األولية.

أن���ه مت إض��اف��ة جناح  م��ؤك��داً 

ج���دي���د ب���امل���ع���رض ه����ذا ال��ع��ام  

لتعريف  امل��درس��ي��ة«  »للسامة 

ط�����اب وط����ال����ب����ات امل������دارس 

وقوع  كيفية  على  واجلامعات 

الي  واألسباب  احل��وادث  بعض 

واإلج��راءات  تفاقمها  إىل  ت��ؤدي 

مطفيات  اس��ت��خ��دام  ال���واج���ب 

دوي���ة وال��ع��ن��اص��ر 
احل���ري���ق ال���ي���

األساسية لتنفيذ خطط األخاء 

يف املنشآت التعليمية.

م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى أش����اد زوار 

املدني  ال��دف��اع  وم��س��رح  معرض 

األنشطة  يف  بالتنوع  باجلنادرية 

ال��رف��ي��ه��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة، وال��ي 

للوقاية  وإرش��ادات  رسائل  تقدم 

من احلوادث املختلفة والتخفيف 

من آثارها عند وقوعها بأسلوب 

املشاهدين  قبل  من  قبوالً  جيد 

وامل��س��ت��ه��دف��ني ب��ال��رس��ال��ة، وال 

ل��زوار  الفرصة  إتاحة  مع  سيما 

بعض  يف  للمشاركة  امل��ع��رض 

باإلضافة  واألنشطة،  الفعاليات 

إىل التنظيم اجليد.

فهد  ق����ال  اإلط������ار  ه����ذا  ويف 

ج��ن��اح  زوار  أح�����د  ال���ش���م���ري 

ال���دف���اع امل��دن��ي ب��اجل��ن��ادري��ة، 

االس��ت��ع��راض��ي��ة  األن��ش��ط��ة  إن 

املسرح  على  تقدميها  مت  ال��ي 

ال��ف��ائ��دة وال��رف��ي��ه،  ب��ني  جتمع 

مم�����ا ي����ض����اع����ف م�����ن ف����رص 

الي  التوعوية  ال��رس��ائ��ل  جن��اح 

كثرياً  أفضل  بدرجة  تتضمنها 

م���ن احمل���اض���رات وامل��ل��ص��ق��ات 

ما  وه��و  اإلعانية،  واللوحات 

األط��ف��ال  ل��دى  ب��وض��وح  ملسناه 
والشباب.

آل حسني  األس��ت��اذ حممد  أم��ا 

ف���ق���ال اس��ت��ف��دت ك���ث���ريأً من 

ال��دف��اع املدني  زي��ارت��ي جل��ن��اح 

باجلنادرية هذا العام من خال 

ما تضمنه من وسائل السامة، 

وال��ت��ع��ري��ف ب��أه��م��ي��ت��ه��ا وط���رق 

استخدامها، وخاصة فيما يتعلق 

واملدرسية،  املنزلية  باحلوادث 

إقامة  إىل  املدني  الدفاع  داعيًا 

يف  التوعوية  املعارض  هذه  مثل 

املدارس واجلامعات.

5 أقسام لنشر ثقافة السالمة والوقاية من الحوادث المنزلية والمدرسية

20 حاسوبًا لتوعية الطفل عبر برامج أصدقاء السالمة

إعداد :  الرائد مبارك عياد العصيمي
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نايف  األمري  امللكي  السمو  صاحب  أصدر 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس جملس 
الوزراء، وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع 
واملصاحل  ال���وزارات  جلميع  تعميمًا  املدني 
م��واد  تطبيق  على  للتأكيد  احلكومية، 
خيص  فيما  ولوائحه  امل��دن��ي  ال��دف��اع  نظام 
اإلجراءات والتدابري الالزمة لتوفري متطلبات 
ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة م��ن احل��ري��ق يف مجيع 

املنشآت واملصاحل احلكومية.
أوضح ذلك مدير عام الدفاع املدني الفريق 
س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري م��ع��رب��ًا عن 
تضمنه  ملا  وتقديره  وامتنانه  شكره  عظيم 
من مطالبة كافة  األمني  العهد  ولي  تعميم 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف مج��ي��ع م��ن��اط��ق 
اهلندسية  اإلدارات  بالتأكيد على  اململكة 

يف  السالمة  ومتطلبات  شروط  مبراعاة  بها 
املشاريع التابعة هلا.

وأضاف الفريق التوجيري أن التعميم تضمن 
مؤهلة يف كل  عمل  ف��رق  إع���داد  ض���رورة 
مرفق من املرافق التابعة للجهات احلكومية 
ل��ت��ول��ي م��س��ؤول��ي��ات ال��س��الم��ة ف��ي��ه��ا، وف��ق 
واألم��ن  السالمة  بأعمال  املختصني  الئحة 
الصناعي، ورفع مستوى اإلدارات اهلندسية 
يف الوزارات واهليئات احلكومية، وتأهيلها 
يف مج��ي��ع جم����االت ال��س��الم��ة اإلن��ش��ائ��ي��ة 
والكهربائية وامليكانيكية، مشريًا إىل أن 
التعميم ينص على تقديم تقرير دوري للدفاع 
الوقاية  متطلبات  ت��وف��ر  م��دى  ع��ن  امل��دن��ي 
القائمة،  املباني  يف  احلريق  من  واحلماية 
قدر  ال  أي طارئ  وقوع  حال  وجاهزيتها يف 

اهلل.
إن صدور  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  وق��ال 
األم��ر  والة  ح���رص  ي��ؤك��د  التعميم  ه���ذا 
إج���راءات  تعزيز  على   – اهلل  حيفظهم   –
واملمتلكات  األرواح  سالمة  على  احلفاظ 
اجلاهزية  درجات  ألعلى  والوصول  العامة، 
تقع يف  قد  ال��يت  احل���وادث  لتجنب خماطر 

آثارها  من  والتخفيف  احلكومية  املنشآت 
أن  مؤكدًا   – اهلل  قدر  ال   – وقوعها  حال 
تنفيذ  تتابع  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة مل��ا ج���اء يف 
التعميم وفق اآلليات اليت ينص عليها نظام 
الدفاع املدني ولوائحه التنفيذية، والتأكد 
يف  ال��س��الم��ة  متطلبات  ت��واف��ر مج��ي��ع  م��ن 
واجلاري  القائمة،  واملنشآت  املباني  كافة 
السالمة يف  فرق  توفر  إنشاؤها، وكذلك 
كل مرفق أو منشأة، والتأكد من مستوى 
اليت  احل��وادث  مع خمتلف  للتعامل  تأهيلها 
تدخل يف نطاق عمل الدفاع املدني، وتطبيق 
أي  م��ع  التعامل  يف  النظامية  اإلج�����راءات 

خمالفات يف هذا الشأن.
ولفت الفريق التوجيري إىل تكثيف اجلوالت 
الدفاع  وإدارات  مديريات  قبل  من  التفقدية 
ملتابعة  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  املدني 
كافة  يف  ال��س��الم��ة  ومتطلبات  إج����راءات 
املنشآت واملرافق احلكومية دون استثناء، 
الدفاع  مع  بالتعاون  اجلهات  كافة  مطالبًا 
املدني يف تنفيذ ما جاء يف التعميم للحفاظ 

على مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه. 

ولي العهد يصدر تعميمًا 
لتوفير متطلبات الوقاية من 

الحرائق في المنشآت الحكومية

عام  م��دي��ر  معالي  استقبل 
سعد  الفريق  املدني  الدفاع 
ب����ن ع����ب����داهلل ال���ت���وجي���ري 
للدفاع  باملديرية  مبكتبه 
من  إعالميًا  وف���دًا  امل��دن��ي، 
إذاعة الرياض برئاسة مدير 
ع��ام اإلذاع���ة األس��ت��اذ سعد 
اجلريس سابقًا، وضم الوفد 
األس��ت��اذ ص��احل امل��رزوق��ي، 
سبل  إىل  ال��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
املديرية  بني  التعاون  تفعيل 
وإذاعة  املدني  للدفاع  العامة 
الرياض لنشر ثقافة السالمة 
التوعوية  الرسائل  وإي��ص��ال 

من  اجملتمع  فئات  كافة  إىل 
املستمعني إلذاعة الرياض.

خالل  التوجيري  الفريق  ولفت 
ال��ل��ق��اء ال���ذي ح��ض��ره األس��ت��اذ 
مندوب  سليمان  آل  ع��ب��داهلل 

ال��دف��اع  ل���دى  اإلع����الم  وزارة 
ال��ك��ب��ري  ال�����دور  إىل  امل���دن���ي 
الذي ميكن أن تقوم به إذاعة 
الدفاع  دعم جهود  الرياض يف 
الرسائل  بث  من خالل  املدني 

ال��ت��ح��ذي��ري��ة ض���د خم��اط��ر 
وتقديم  واألم��ط��ار،  السيول 
بالتصرف  التوعية  ب��رام��ج 
احل��وادث  ح��االت  األمثل يف 

واألزمات.
عام  مدير  أع��رب  جانبه  من 
إذاعة الرياض األستاذ سعد 
بلقاء  سعادته  عن  اجلريس 
م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري 
نظره  وجهة  إىل  واالستماع 
مبا  ال��ت��ع��اون  تفعيل  ب��ش��أن 
ي��دع��م م��ه��ام ال��دف��اع املدني 
األرواح  مح��اي��ة  يف  اجلليلة 

واملمتلكات.

معالي الفريق يستقبل وفد من إذاعة الرياض

أواًل بأول
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التقى معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد 
بن عبداهلل التوجيري مبكتبه مؤخرًا نائب األمني 
فالدميري  املدنية  للحماية  الدولية  للمنظمة  العام 
كونشينوف، ورئيس اجمللس التنفيذي يف املنظمة 
مدير احلماية املدنية يف تونس العميد فرج اللواتي، 
األمني  بالقاسم  العقيد  املنظمة  عمليات  ومدير 
والعالقات  البحث  مركز  ومسؤول  الكرتوسي 
زيارتهم   العربية، رياض عطوان خالل  ال��دول  مع 
للمملكة للمشاركة يف فعاليات امللتقى العلمي 
األول للهالل األمح��ر، ال��ذي نظمته جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع املنظمة الدولية 
للحماية املدنية خالل الفرتة من 15-1433/2/17ه�.
إىل  ه��دف  اللقاء  أن  التوجيري  الفريق  وأوض���ح 
اإلطالع على جتربة وزارة حاالت الطوارئ الروسية 
»أم��ريك��وم« وحب��ث سبل االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات 
واملعدات  اآلليات  على  والتعرف  الروسي  اجلانب 
الطوارئ  مع  التعامل  وخطط  التدريبية  والربامج 
والكوارث، معربًا عن شكره وامتنانه لصاحب 
آل  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  األم���ري  امللكي  السمو 
سعود ولي العهد نائب رئيس جملس ال��وزراء وزير 
الداخلية، وصاحب السمو امللكي األمري أمحد بن 
الداخلية، وصاحب السمو  عبدالعزيز نائب وزير 

عبدالعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن  حممد  األم���ري  امللكي 
مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، ملا يقدمونه 
لتطوير  املدني  الدفاع  جلهاز  ومساندة  دع��م  من 
ق���درات���ه، واالس��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات وال��ت��ج��ارب 
الدولية املتميزة يف أداء رسالته يف محاية األرواح 
الوطنية.  واملمتلكات واحلفاظ على املكتسبات 
وأضاف معاليه أن جهاز الدفاع املدني يسعى من 
خالل العضوية الفاعلة للمملكة باملنظمة الدولية 
للحماية املدنية إىل اإلفادة وتبادل اخلربات للوصول 
إىل أعلى مستويات اجلودة يف أداء املهام املنوطة به، 
الفتًا إىل أن الرتتيبات اخلاصة باإلطالع على جتربة 

وزارة حاالت الطوارئ الروسية بدأت خالل زيارة 
وفد من الدفاع املدني لروسيا خالل عام 1431ه� 
وتواصلت من خالل جهود سفارة خادم احلرمني 
الشريفني يف العاصمة الروسية موسكو، وإدارة 

التعاون الدولي بالدفاع املدني السعودي.
للمنظمة  العام  األم��ني  بنائب  ترحيبه  عن  معربًا 
الدولية للحماية املدنية والوفد املرافق له، ومعربًا 
عن تفاؤله بأن يساهم هذا اللقاء يف تعزيز التعاون 
الثنائي بني الدفاع املدني السعودي، ووزارة حاالت 
الطوارئ الروسية وتبادل اخلربات اخلاصة بتنفيذ 

خطط الطوارئ.

الفريق التويجري يستقبل نائب األمين العام للمنظمة 
الدولية للحماية المدنية

للدفاع  العامة  املديرية  أعلنت 
امل���دن���ي ع���ن ت��وق��ي��ع ات���ف���اق مع 
وايومنغ«  »روزن��ب��اور يف  شركة 
األم��ري��ك��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة يف 
تصنيع آليات مكافحة احلريق، 
وآلية  مركبة   )1125( لتصنيع 
السعودي  املدني  الدفاع  لصاحل 
 320 ت��ق��ارب  إمجالية  بتكلفة 
مليون دوالر تتضمن 351 سيارة 
إطفاء كبرية و 80 سيارة سحب 
آليات  »ون��ش« كبرية، ومخس 
ل��دف��ع اهل����واء وط���رد ال��دخ��ان، 
باإلضافة إىل 40 سيارة سالمل 
 30 إىل  منها  ارتفاع كل  يصل 
مرتًا، ومخس آليات إلعادة تعبئة 
إىل  باإلضافة  التنفس،  أجهزة 
454 سيارة وايت سكس مزودة 

وق���اذف  مبضخة 
بسعة 15 طن من 

مواد اإلطفاء.
وأوض��������ح م��دي��ر 
ع��������ام ال�����دف�����اع 
امل���دن���ي ال��ف��ري��ق 
عبداهلل  بن  سعد 
أن  ال����ت����وجي����ري 
االت�������ف�������اق ي��ع��د 
تقدمه  مل���ا  مث����رة 

م��ن دعم  ال��دول��ة – رع��اه��ا اهلل – 
س��خ��ي جل��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي من 
لدن صاحب السمو امللكي األمري 
العهد،  ول��ي  عبدالعزيز  ب��ن  نايف 
وزير  ال����وزراء,  جملس  رئيس  نائب 
الداخلية، وصاحب السمو امللكي 
نائب  عبدالعزيز  بن  أمح��د  األم��ري 

الداخلية،  وزي���ر 
صاحب  مبتابعة 
امللكي  ال��س��م��و 
 األم���������ري حم��م��د
ابن نايف مساعد 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
األمنية،  للشؤون 
وح���رص���ه ال��ب��ال��غ 
ل��ت��ط��وي��ر ق���درات 
ال����دف����اع امل��دن��ي 
وتزويده بأحدث اآلليات واملعدات، 
وال����ذي ك���ان ل��ه أك���رب األث���ر يف 
وال���ذي ميثل إضافة  ه��ذا اإلجن���از 
والتحديث  التطوير  لربامج  هائلة 
من  يضاعف  مبا  املدني،  بالدفاع 
مع  التعامل  مهامه يف  ألداء  قدراته 
كافة أنواع احلوادث واحلفاظ على 

مكتسبات الوطن.
إننا  التوجيري  الفريق  وأض��اف 
نقدر لسمو مساعد وزير الداخلية 
للشؤون األمنية اهتمامه ومتابعته 
وبرامج  خلطط  الكبري  ودعمه 
التطوير بالدفاع املدني سواء من 
احلديثة  واملعدات  اآلليات  حيث 
أو  التدريبية  األساسية  البنية  أو 
القوى البشرية املؤهلة الستخدام 
أح���دث اآلل���ي���ات، م���ؤك���دًا أن 
امتالك الدفاع املدني هلذا العدد 
آل��ي��ات مكافحة  م��ن  ال��ك��ب��ري 
احلرائق سيعزز من قدرتها على 
احلريق  ح��وادث  كافة  مواجهة 
مب���ا يف ذل����ك ح���رائ���ق األب�����راج 
واملباني العالية وحرائق املنشآت 

الصناعية واملناطق املكشوفة.

1125 آلية متطورة لمكافحة الحرائق
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ت���رأس م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع 
امل��دن��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل 
السنوي  االجتماع  أعمال  التوجيري 
ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي 
حج  من  املستفادة  ال��دروس  ملناقشة 
وال���ذي عقد صباح  ع��ام 1432ه����� 
 5 املوافق  ربيع 1433ه���  األح��د 13 
مساعدي  حبضور  2012م  ف��رباي��ر 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل���ش���ؤون ال��ع��م��ل��ي��ات 
والشؤون  واإلداري��ة  املالية  والشؤون 
العسكرية والفنية ومدراء اإلدارات 
والسالمة،  املدنية  للحماية  العامة 
باحلج،  املدني  الدفاع  قوات  وقائد 
بالعاصمة  املدني  الدفاع  وق��ي��ادات 

املقدسة واملدينة املنورة.
بكلمة  االج��ت��م��اع  أع���م���ال  وب�����دأت 
مستهلها  يف  نقل  التوجيري  للفريق 
رجال  جلهود  الرشيدة  القيادة  تقدير 
الدفاع املدني وأدائهم املتميز يف تنفيذ 
خالل  الطوارئ  مواجهة  تدابري  خطة 
حج 1432ه� الذي خال من أي حوادث 

مؤثرة على سالمة ضيوف الرمحن.
جناح  أن  التوجيري  الفريق  وأك��د 
خطة ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي خالل 
احلج طوال السنوات املاضية يرجع 
 ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل

– إىل ما وفرته الدولة - رعاها اهلل 
الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة   –
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز – 

حيفظه اهلل – من إمكانات كبرية 
للدفاع املدني ألداء مهامه يف احلفاظ 
على أمن وسالمة ضيوف الرمحن، 
وتوجيهات ولي عهده األمني صاحب 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم����ري ن��اي��ف بن 
رئيس  الداخلية،  وزي��ر  عبدالعزيز 
مسو  ومتابعة  العليا،  احل��ج  جلنة 
نائب وزير الداخلية، ومسو مساعد 
وزير الداخلية للشؤون األمنية لكل 
ت��ف��اص��ي��ل اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��داب��ري 
للوصول  احل��ج،  يف  املدني  ال��دف��اع 
كافة  مع  التنسيق  درج��ات  ألعلى 
اجلهات املشاركة يف أعمال احلج.

ثقة  إن  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وق����ال 
يف   – اهلل  حيفظهم   – األم���ر  والة 
رج����ال ال���دف���اع امل���دن���ي وق��درت��ه��م 
على  احلفاظ  يف  مهامهم  أداء  على 
أم����ن وس���الم���ة ض���ي���وف ال��رمح��ن 
يف  مجيعًا  مسؤوليتنا  من  تضاعف 
ودراسة  املتميز  األداء  هذا  مواصلة 
وتقييم  وال��س��ل��ب��ي��ات،  اإلجي��اب��ي��ات 

أوجه القصور إن وجد، والتخطيط 
العلمي لتالفيها على ضوء الدراسة 
والقياس  امليداني  للعمل  العميقة 
يف  املشاركة  القوات  ألداء  الدقيق 
ب��دءًام��ن رص��د وحتليل  مهمة احل��ج 
امل��خ��اط��ر االف���رتاض���ي���ة احمل��ت��م��ل��ة، 
اجلاهزية  درج��ات  ألعلى  والوصول 
وتعزيز  مل��واج��ه��ت��ه��ا،  واالس��ت��ع��داد 
إىل  وص���واًل  الوقائية،  اإلج����راءات 
لرجال  املناسبة  العمل  بيئة  توفري 
على  مهامهم  ألداء  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

الوجه األكمل.
وأض�����اف ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري أن 
من  املستفادة  ال��دروس  استخالص 
حج كل عام ميثل ركيزة أساسية 
يف عملية التخطيط السليم، وتوفري 
البشرية  ال��ق��وى  م��ن  االح��ت��ي��اج��ات 
انتشار  خطط  وحت��دي��ث  واآلل��ي��ة، 
هلا  حيقق  مبا  املدني  الدفاع  ق��وات 
السريعة  االس��ت��ج��اب��ة  على  ال��ق��درة 
وال��ف��اع��ل��ة يف ح����االت ال���ط���وارئ، 

وإجياد حلول عملية للتعامل مع كل 
وامل��ت��غ��ريات يف مسار  امل��س��ت��ج��دات 
واملدينة  املقدسة  بالعاصمة  احل��ج 

املنورة واملشاعر.
واس��ت��م��ع ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري إىل 
عرض تفصيلي لنتائج الدراسة اليت 
والبحوث  الدراسات  أعدها مركز 
عن  املدني  بالدفاع  العامة  باملديرية 
حج عام 1432ه��� حول مدى إسهام 
التنسيق بني أعضاء جلان الوزارات 
واألجهزة احلكومية يف تنفيذ مهام 
موسم  خالل  املدني  الدفاع  وتدابري 
احل���ج، وم���ا مت ال��ت��وص��ل إل��ي��ه من 
توصيات لالرتقاء مبستوى التنسيق 

بني هذه األجهزة.
ومش����ل ج����دول أع���م���ال االج��ت��م��اع 
م���ن���اق���ش���ات واف�����ي�����ة ل����ع����دد م��ن 
الفنية، منها  املوضوعات واجلوانب 
احلج،  ملهمة  االنتداب  مدة  حتديد 
وتنظيم دفعات املشاركني، وخطة 
املدني مبشعر  الدفاع  قوات  انتشار 
منى، مبا حيقق االستفادة منها يف 
من  واالستفادة  واملساندة،  الدعم 
االلكرتونية  احلكومة  تطبيقات 
وص��ول  ت��أخ��ر  مشكلة  ت��ف��ادي  يف 
امل��ع��ام��الت وامل���راس���الت وك��ذل��ك 
حتديد اإلدارات واملراكز اخلارجية 
املسؤولة عن تشغيل الفرق املومسية 

ومراعاة خطة انتشار هذه الفرق.

يف اجتماع برئاسة الفريق التوجيري

الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة من حج 1432هـ

المدير العام يكرم شاعر الوطن
ك����رم م��ع��ال��ي م���دي���ر ع����ام ال���دف���اع 
امل��دن��ي ال��ف��ري��ق / س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل 
املوافق  االثنني  يوم  مبكتبه  التوجيري 
1433/2/15ه� الرقيب أول / دبسان بن 
حممد املهداني القحطاني الفائز بلقب 
الشعرية  املسابقة  ضمن  الوطن  شاعر 
اليت نفذتها قناة صدى الفضائية بهدية 

وشهادة شكر وتقدير.
وأوضح معالي الفريق /التوجيري أن هذا 
التكريم يأتي يف إطار حرص املديرية 
العامة للدفاع املدني على دعم منسوبيها 

األدبي  ومنها احلضور  يف شتى اجمل��االت 
املميز الذي قدمه الرقيب أول 
به  ن��ال  وال���ذي  القحطاني   /
واملتابعني  احملكمني  إعجاب 
لقصائده االجتماعية والوطنية 

الصادقة.
أول  ال��رق��ي��ب  ع��رب  جانبه  م��ن 
/ال��ق��ح��ط��ان��ي ع���ن ش��ك��ره 
وت��ق��دي��ره مل��ع��ال��ي م��دي��ر ع��ام 
الدفاع املدني مؤكدًا أن هذا 
له  حافزًا  سيكون  التكريم 

ولزمالئه لتقديم املزيد من العطاء.

أواًل بأول

العدد التاسع 8
ربيع الثاني 1433هـ/ مارس



الفريق يلتقي نائب رئيس تحرير عكاظ 
الفريق سعد  املدني  الدفاع  استقبل مدير عام 
بن عبداهلل التوجيري مبكتبه باملديرية العامة 
رئيس  نائب  م��ؤخ��رًا  بالرياض  املدني  للدفاع 

حترير جريدة عكاظ األستاذ خالد الفرم.
وأش�������������اد ال����ف����ري����ق 
ب��داي��ة  ال��ت��وجي��ري يف 
عكاظ  جبهود  اللقاء 
يف تغطية خطة تدابري 
ال��دف��اع امل��دن��ي خالل 
م����وس����م احل�����ج ل��ع��ام 
وإسهاماتها  1432ه���� 
يف متابعة جهود الدفاع 

املدني يف جمال التوعية ونشر ثقافة السالمة.
لقائه  خ��الل  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  ولفت 
صور  بعض  إىل  عكاظ  حترير  رئيس  بنائب 

التناول اإلعالمي السليب ألعمال الدفاع املدني 
احلصول  يف  الدقة  حت��ري  ع��دم  عن  والنامجة 
مهام  بطبيعة  اإلمل���ام  ع��دم  أو  املعلومات  على 
احل��وادث  بعض  مع  التعامل  يف  املدني  الدفاع 

واملخاطر املرتبطة بها.
من جانبه أكد الفرم 
امل��دي��ري��ة  ح����رص  أن 
التواصل  على  العامة 
م������ع ك������ل وس����ائ����ل 
اإلع���الم وت��وف��ري كل 
معلومات  من  يلزم  ما 
سيما  وال  وب���ي���ان���ات 
حيتذى،  منوذجًا  ميثل  الطوارئ،  أوقات  يف 
االتصاالت  تقنيات  من  االستفادة  جم��ال  يف 

واملعلومات يف جمال التوعية الوقائية.

السمو  صاحب  لتوجيهات  إن��ف��اذًا 
امل��ل��ك��ي األم����ري حم��م��د ب��ن نايف 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��س��اع��د وزي���ر 
بإنتاج  األمنية  للشؤون  الداخلية 
للتعريف  إع��الم��ي  وث��ائ��ق��ي  ف��ي��ل��م 
بإمكانات وقدرات الدفاع املدني، 
امل�����دارات  ت��ك��ل��ي��ف ش��رك��ة  ومت 
الدرامي  العمل  بهذا  املرئي  لإلنتاج 
ال��وث��ائ��ق��ي، وج���ه م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
مدير  التوجيري  عبداهلل  ابن  سعد 
الدفاع  م��دراء  املدني  ال��دف��اع  ع��ام 
اململكة  مناطق  مجيع  يف  امل��دن��ي 
العامة  اإلدارة  تزويد  مبوجبه  يتم 
باملواد  باملديرية  للعالقات واإلعالم 
الفيلمية املصورة عن احلوادث اليت 
باشرتها فرق الدفاع املدني ووحداته 
وما مت رصده من قصص  امليدانية 
ووقائع حقيقية أثناء ذلك، ومقاطع 
الفيديو والصور الفوتوغرافية إلثراء 
حمتوى الفيلم، الذي سوف يعرض 
على قناة العربية الفضائية، وعدد 
العاملية،  التليفزيونية  القنوات  من 

باللغتني االجنليزية والفرنسية.
ومثن الفريق التوجيري خالل لقائه 
الناطق  ال��رتك��ي  م��ن��ص��ور  ال��ل��واء 
واألستاذ  الداخلية  ل��وزارة  الرمسي 
عادل العبد الكريم مدير شركة 
الفيلم  ب��ان��ت��اج  املكلفة  امل����دارات 
مب��ك��ت��ب��ه م����ؤخ����رًا ح����رص مسو 
للشؤون  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  مساعد 
األم��ن��ي��ة ع��ل��ى إب����راز ج��ه��ود جهاز 
أبنائه،  وتضحيات  املدني  الدفاع 
والتعريف بالقدرات البشرية واآللية 
اجل��ه��از،  ميتلكها  ال��يت  ال��راق��ي��ة 
واليت تعزز  من قدراته ألداء مهامه 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ت��س��ب��ات 
التنمية  مسرية  ومواكبة  الوطنية 
يف  اململكة  تعيشها  اليت  والنهضة 

خمتلف اجملاالت.

فيلم وثائقي عن 
الدفاع المدني 

باللغتين اإلنجليزية 
والفرنسية

للعالقات  العامة  اإلدارة  أع��دت 
للدفاع  العامة  باملديرية  واإلعالم 
املدني إحصائية باملواد الصحفية 
السعودية  الصحف  نشرتها  اليت 
املدني  الدفاع  اليومية عن أعمال 

خالل عام 1432ه�.
حتليل  ع��ل��ى  اإلدارة  وح���رص���ت 
لرصد  الصحفية  امل���ادة  حمتوى 
اجت������اه امل���ع���اجل���ات اإلجي���اب���ي���ة 
اإلدارة  يدعم جهود  والسلبية مبا 

يف نشر ثقافة السالمة.
وبلغ عدد املواد الصحفية املنشورة 
يف مج��ي��ع ال��ص��ح��ف امل��ط��ب��وع��ة 
 )11,626( واالل����ك����رتون����ي����ة 
م����ادة م��ت��ن��وع��ة م���ا ب���ني األخ��ب��ار 
والتحقيقات واملتابعات والبيانات.

السنوية  اإلح��ص��ائ��ي��ة  ورص����دت 
ارت��ف��اع��ًا ك��ب��ريًا يف ع��دد امل��واد 
1432ه���  صفر  شهر  يف  املنشورة 
مبا يقرب من 1500 مادة صحفية 
يف حني جتاوز عدد املواد يف شهر 
حتريرية  م��ادة   2000 احلجة  ذي 
مب����ا ي��ع��ك��س جن�����اح امل���رك���ز 
املدني  الدفاع  ألعمال  اإلعالمي 

خالل موسم احلج.

ووفقًا لإلحصائية تصدرت جريدة 
األكثر  الصحف  قائمة  عكاظ 
مبا  املدني  الدفاع  ألخبار  متابعة 
يزيد عن 2000 مادة صحفية مت 
اجلريدة،  صفحات  على  نشرها 
تلتها جريدة اجلزيرة مبا يزيد عن 
جريدة  ثم  صحفية،  م��ادة   1600
ال���ري���اض مب��ا ي��ق��رب م��ن 1350 
تصدرت  حني  يف  متنوعة،  م��ادة 
ص��ح��ي��ف��ة س��ب��ق االل��ك��رتون��ي��ة 
متابعة  األكثر  الصحف  قائمة 
ألعمال الدفاع املدني خالل العام 

املنصرم.
وأوض�����ح م��دي��ر ش��ع��ب��ة اإلع����الم 
باإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ق��دم عبداهلل 

املتابعة  هذه  أن  احلارثي  العرابي 
املدني  ال��دف��اع  ألعمال  املكثفة 
م����ن ق���ب���ل ال���ص���ح���ف احمل��ل��ي��ة، 
الناطقني  لتجربة  جن��اح��ًا  متثل 
اإلع���الم���ي���ني وال�����يت اع��ت��م��دت��ه��ا 
تعزيز  ب��ه��دف  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 
ال��ت��واص��ل م���ع وس���ائ���ل اإلع���الم 
امل���ق���روءة وامل��س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة 
وتسهيل مهامها يف متابعة كافة 
بأعمال  العالقة  ذات  األح���داث 
الدفاع املدني، وال سيما يف جمال 

التوعية ونشر ثقافة السالمة.
وأع�����رب امل���ق���دم احل���ارث���ي عن 
س���ع���ادت���ه ب���اه���ت���م���ام ال��ص��ح��ف 
جهود  مع  وتفاعلها  االلكرتونية 

الدفاع املدني.

11626 مادة صحفية عن الدفاع المدني 
خالل عام 1432هـ
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استقبل معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
سعد بن عبداهلل التوجيري صباح يوم السبت 
1433/3/26ه������ امل��واف��ق 18ف��رياي��ر 2012م 
املدني  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ب��امل��دي��ري��ة  مبكتبه 
املدني  ال��دف��اع  ق��ي��ادات  م��ن  وف���دًا  بالرياض 
علي  حممد  العقيد  برئاسة  الكويت  بدولة 
التوجيري يف مستهل  الفريق  القذفان وأبدى 
يف  الكوييت  الوفد  بأعضاء  ترحيبه  اللقاء 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  إط��ار  يف  اململكة 

وتبادل اخلربات األمنية بني البلدين.
الذي  اللقاء  التوجيري خالل  الفريق  وأعرب 
حضره مساعدو املدير العام وكبار قيادات 
يساهم  أن  أمله  عن  باململكة  املدني  الدفاع 
بني  للتعاون   آفاق أكرب  فتح  اللقاء يف  هذا 
جهاز الدفاع املدني السعودي وأجهزة احلماية 

املدنية يف دولة الكويت الشقيقة.
على  تصريح  يف  التوجيري  الفريق  وأض��اف 
هامش اللقاء ال يسعين يف هذه املناسبة سوى 
وال��ع��رف��ان  الشكر  معاني  أمس��ى  أرف���ع  أن 
ل��س��ي��دي خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه اهلل – ومسو 
 – الدولة  ولي عهده األم��ني، على ما تقدمه 
املدني  للدفاع  دعم سخي  من   – اهلل  رعاها 
الوطنية  اجلهاز  هذا  رسالة  مع  يتناسب  مبا 
واإلنسانية، ومهامه يف احلفاظ على األرواح 

واملمتلكات.
ال��ق��ي��ادة  ال��ت��وجي��ري إىل أن  ال��ف��ري��ق  وأش����ار 
البشرية  االمكانات  كل  وف��رت  الرشيدة 
واآللية للدفاع املدني ألداء مهامه على الوجه 
األك��م��ل، وه��و م��ا يلمسه ك��ل م��ن وط��أت 
قدماه أرض اململكة، وخاصة من حجاج بيت 
اعتزازه  مؤكدًا  واملعتمرين،  احل��رام،  اهلل 
املدني  ال��دف��اع  ق���درات  يف  اهل��ائ��ل  بالتطور 
م��ن سفراء  ب��ش��ه��ادة ع��دد كبري  ال��س��ع��ودي 
واملنظمات  اململكة  ل��دى  املعتمدين  ال��دول 

الدولية للحماية املدنية والدفاع املدني.
يف  التطور  هذا  على  التوجيري  الفريق  ودلل 
املستوى الراقي للعناصر البشرية من منسوبي 
الذين  واألف���راد  الضباط  من  املدني  الدفاع 
الدكتوراه  درج��ة  منهم  كبري  ع��دد  حيمل 
وامل��اج��س��ت��ري يف ك��اف��ة ال��ت��خ��ص��ص��ات ذات 

كربيات  من  املدني  الدفاع  بأعمال  العالقة 
اجلامعات العاملية، وكذلك امتالك اجلهاز 
ألحدث املعدات واآلليات، للتعامل مع حوادث 
انتجت خصيصًا  منها معدات  املواد اخلطرة 
من  األوىل  وتعد  ال��س��ع��ودي،  امل��دن��ي  للدفاع 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ع���امل، ب��اإلض��اف��ة 
الشركات  م��ن  ع��دد  م��ع  ات��ف��اق  توقيع  إىل 
معدات  تصنيع  يف  املتخصصة  األمريكية 
كبري  ع��دد  لتأمني  املدني،  الدفاع  وآليات 
إمج��ال��ي��ة  بتكلفة  وامل���ع���دات  اآلل���ي���ات  م��ن 
ريال،  ألف  ومخسني  ومائتني  مليار  تتجاوز 
باإلضافة إىل الطفرة اهلائلة يف البنية التحتية 
التدريبية للدفاع املدني، وافتتاح عدد كبري 
مناطق  مجيع  يف  املدني  الدفاع  مراكز  من 
مركز   200 الفتتاح  خطة  ولدينا  املنطقة، 
جيرى  كما  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  ج��دي��د 
دراس��ة لتطوير ط��ريان األم��ن، وزي���ادة عدد 
االستفادة  حجم  من  يضاعف  مبا  الطائرات 

منها يف أعمال الدفاع املدني.
وأوض����ح ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري أن ك��ل ه��ذه 
االجنازات تؤكد حبق أن عهد خادم احلرمني 
بن عبدالعزيز ميثل  امللك عبداهلل  الشريفني 
ال��ع��ص��ر ال��ذه��يب ل��ل��دف��اع امل��دن��ي م��ن حيث 
امكانات  م��ن   – اهلل  حيفظه   – ق��دم��ه  م��ا 
ضخمة ألداء مهامه يف احلفاظ على األرواح 

واملمتلكات ومحاية مكتسبات الوطن.
من جانبه عرب رئيس الوفد الكوييت العقيد 
وتقديره  امتنانه  ع��ن  القذفان  علي  حممد 
امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حلكومة 
األمني  عهده  وول��ي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
مل���ا وج����ده م���ن ح��س��ن االس��ت��ق��ب��ال وك���رم 

األمنية  األج��ه��زة  ق��ي��ادات  وح��رص  الضيافة 
مع  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  على  السعودية 
يف  سيما  وال  الكويت  يف  املماثلة  األج��ه��زة 
جم��ال ال��دف��اع امل��دن��ي. م��ع��رب��ًا ع��ن سعادته 
املدني  الدفاع  جلهاز  املتميزة  باإلمكانات 
السعودي من حيث اآلليات واملعدات والقوى 
البشرية املؤهلة وقدرته الفائقة على استخدام 
الوقائية  التقنيات احلديثة لتعزيز اإلجراءات 

ضد كافة املخاطر. 
وأوضح العقيد القذفان أن أهمية هذا اللقاء 
تكمن يف أن الدفاع املدني الكوييت يشهد 
اآلليات  تشمل  للتطوير،  شاملة  خطة  حاليًا 
والقوى البشرية، وهو ما يتطلب التعرف على 
املواصفات املوجودة لدى جهاز الدفاع املدني 
السعودي، مبا يسهل من إجراءات توحيدها 
التعاون  بناء على توجيهات قادة دول جملس 
املتطورة  القدرات  من  واالستفادة  اخلليجي، 
موسم  يف  وخرباته  باململكة  املدني  للدفاع 
احلج، والتعامل مع خماطر السيول، فضاًل 
عن آلياته ومعداته احلديثة واخلربات العلمية 
وامليدانية لرجاله من القدرات املتطورة للدفاع 

املدني  
بعد ذلك قام الفريق التوجيري يرافقه رئيس 
مقر  إىل  ب��زي��ارة  الكوييت  ال��وف��د  وأع��ض��اء 
قيادة قوات الطوارئ اخلاصة بالدفاع املدني    
ويف ختام اللقاء قدم معالي الفريق التوجيري 
الوفد  لرئيس  التذكارية  اهلدايا  من  ع��ددًا 

الكوييت واملرافقني له.
ملدة  ستستمر  ال��زي��ارة  أن  بالذكر  اجلدير 
يومني يزور خالهلا الوفد العديد من املرافق 

التابعة جلهاز الدفاع املدني.

خالل لقائه بوفد من قيادات الدفاع املدني الكوييت 

الفريق التويجري: الدفاع المدني يعيش عصره 
الذهبي بدعم خادم الحرمين الشريفين

أواًل بأول
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ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  معالي  التقى 
عبداهلل  ب��ن  سعد  الفريق  امل��دن��ي 
ال��ت��وجي��ري مب��ك��ت��ب��ه ب��امل��دي��ري��ة 
العامة للدفاع املدني مؤخرًا عددًا 
بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
 اإلع����الم جب��ام��ع��ة اإلم����ام حممد
اب���ن س��ع��ود اإلس��الم��ي��ة ب��رئ��اس��ة 
الدكتور حممد بن علي السويد، 
وت���ط���رق ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح��ض��ره 

العمليات  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��س��اع��دو 
الفنية  والشؤون  والتدريب  التخطيط  وشؤون 
والعسكرية، ومدير اإلدارة العامة للعالقات 
التعاون  تفعيل  سبل  إىل  باملديرية  واإلع���الم 
باجلامعة  اإلع��الم  وقسم  املدني  الدفاع  بني 
اإلعالمي  األداء  وتطوير  التوعية  يف جماالت 

للناطقني اإلعالميني يف الدفاع املدني.
هيئة  أعضاء  مع  التوجيري  الفريق  وناقش 
إنشاء  املقرتحات، مشلت  التدريس عددًا من 
برامج دبلوم لإلعالم األمين، وحبث إمكانية 
والتوعية  اإلع��الم  عن  حبثي  كرسي  إنشاء 
الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات  املخاطر  ض��د 

من  إجراء عدد  املدني، وكذلك 
لقياس  املتخصصة  ال���دراس���ات 
التوعوية  ال��ربام��ج  فاعلية  م��دى 
لنشر  املدني  الدفاع  ينفذها  اليت 

مفاهيم السالمة.
ال��وف��د يف ختام  أع��ض��اء  وأش����اد 
لرسائل  املتميز  باملستوى  اللقاء 
وجتربة  التوعوية،  املدني  الدفاع 
إن����ش����اء امل�����راك�����ز اإلع���الم���ي���ة 
االلكرتونية، وكذلك جتربة تعيني ناطقني 
مناطق  امل��دن��ي يف مجيع  ل��ل��دف��اع  إع��الم��ي��ني 
اململكة، وحرص املديرية العامة على اإلفادة 
من اخلربات األكادميية والدراسات العلمية 
املتخصصة يف تطوير األداء اإلعالمي للدفاع 

املدني.

خالل لقائه بوفد من أساتذة اإلعالم
المدير العام يبحث سبل تطوير األداء اإلعالمي 

والبرامج التوعوية بالدفاع المدني

دورة تدريبية لتطوير مهارات مصوري الدفاع المدني بالرياض
مدير  معالي  تعميم  على  بناًء 
ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق 
س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري 
مهارات  لتطوير  برامج  بتنفيذ 
مبا  املدني  بالدفاع  املصورين 
يف  مهامهم  أداء  من  ميكنهم 
اليت  احل����وادث  ك��اف��ة  توثيق 
ت��ب��اش��ره��ا ال���وح���دات وال��ف��رق 
امل��ي��دان��ي��ة اخ��ت��ت��م��ت م��ؤخ��رًا 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
مل���ن���س���وب���ي وح�������دة ال��ت��وث��ي��ق 
وامل��ص��وري��ن مب��دي��ري��ة ال��دف��اع 
املدني مبنطقة الرياض، واليت 
من  م��ت��درب��ًا   48 فيها  ش���ارك 

الضباط واألفراد.
وس��ل��م م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
عابد  ال��ل��واء  ال��ري��اض  مبنطقة 
ب��ن م��ط��ر ال��ص��خ��ريي حبضور 
للجمعية  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
واالتصال،  لإلعالم  السعودية 
ون���ائ���ب رئ��ي��س حت��ري��ر جملة 
م��ن جامعة  ال���ص���ادرة  ن��واف��ذ 

امللك سعود واملصور الفوتوغرايف 
احملرتف األستاذ أمحد الدهالوي 
شهادات اجتياز الدورة للمتدربني

وكانت  فعاليات الدورة التدريبية  
ثالثة  م���دار  على  استمرت  ال��يت 
أيام قد بدأت مبحاضرة للمصور 
احملرتف الدهالوي، أكد خالهلا 
على الدور البطولي لرجال الدفاع 
ما  ونقل  توثيق  وأهمية  امل��دن��ي، 
يقومون به من جهد وما يقدمونه 
الصورة  خ��الل  من  تضحيات  من 
أصبح  عصر  يف  الفوتوغرافية، 

يعرف بعصر »الصورة«.
ال��ده��الوي ش��رح��ًا نظريًا  وق���دم 
الصحفية  الصورة  خصائص  عن 
الناجحة، وكيفية التقاطها بدءًا 
بفهم الكامريا وتقنياتها، واإلملام 
من  اجليدة  ال��ص��ورة  مبواصفات 
واجلاذبية  والدقة  الوضوح  حيث 
واحل����داث����ة، وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر 
ال���ق���درات م���ن خ���الل امل��م��ارس��ة 
بني  واملقارنة  للتصوير  املستمرة 

الصور واإلطالع.
لبعض  ع��رض��ًا  ال���دورة  وتضمنت 
تظهر  اليت  الفوتوغرافية  الصور 
عدم االتقان يف عملية التصوير، 
الذي يقلل من أهمية الصورة رغم 

أهمية احلدث.
أما اجلانب التطبيقي من الدورة 
أسس  على  ت��دري��ب��ات  فتضمن 
وضبط  الفوتوغرايف  التصوير 
وإع�������داد ع���دس���ات ال��ت��ص��وي��ر 
وأس���ال���ي���ب ال��ت��ق��اط ال���ص���ور، 
ومعرفة قواعد تكوين الصورة 

واألخطاء الشائعة يف التصوير 
ال���ف���وت���وغ���رايف م����ع ع���رض 
املتميزة  ال��ص��ور  م��ن  من���اذج 
مبجموعة  ال���دورة  واختتمت 
الربامج  لدعم  التوصيات  من 
األثرية والتطويرية للمصورين 
آلية  وإجياد  املدني،  بالدفاع 
حقوقهم  وحفظ  لتحفيزهم 
امل���ل���ك���ي���ة وال���ف���ك���ري���ة، 
وت��ص��م��ي��م ب��رن��ام��ج ت��دري��يب 
خاص بالدفاع املدني لتطوير 

مهارات املصورين.
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والسالمة  املدني  »الدفاع  شعار  حتت 
يف املنزل« تشارك اململكة دول العامل 
للدفاع  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال  يف 
كل  من  مارس   1 يوافق  الذي  املدني 

عام.
للدفاع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  أع���دت  وق��د 
بهذه  لالحتفال  متكاملة  املدني خطة 
عليها  تشرف  ال��يت  العاملية  املناسبة 
املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 
يف  منها  واالستفادة  »جنيف«  يف 
والتوعية  ال��س��الم��ة  ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر 
تقع  قد  اليت  واحلوادث  باملخاطر 

املنازل. يف 
للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  وخاطبت 
واإلدارات  املناطق  مديريات  املدني 
اململكة  مناطق  مجيع  يف  هلا  التابعة 
ال��ت��وع��وي��ة،  األن��ش��ط��ة  مج��ي��ع  لتنفيذ 
اليت تستهدف مجيع أفراد األسرة مبا 
مع  بالتنسيق  واألطفال  النساء  ذلك  يف 

باملناطق. املدني  الدفاع  جلان 
الدفاع املدني  وأكد معالي مدير عام 
ال��ت��وجي��ري، حرص  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد 
يف  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة  على  امل��دي��ري��ة 
املدني  للدفاع  العاملي  باليوم  االحتفال 
لرفع  العام  هذا  ختصيصه  مت  وال��ذي 
ومتطلبات  ب���إج���راءات  ال��وع��ي  درج���ة 
ال���س���الم���ة داخ������ل امل����ن����ازل وت��ع��زي��ز 
التعريف  يف  املدني  الدفاع  إسهامات 
هلا  يتعرض  قد  اليت  باملخاطر 
املنزل  أف��راد األس��رة داخ��ل 
لتجنبها  األم��ث��ل  وال��ت��ص��رف 
حال  يف  آثارها  من  والتخفيف 

حدوثها.
وأض������اف ال���ف���ري���ق ال���ت���وجي���ري 
أن  ت���ؤك���د  اإلح���ص���ائ���ي���ات  أن 
اجل��زء األك��رب من احل��وادث اليت 
ت��ب��اش��ره��ا ف���رق ووح�����دات ال��دف��اع 
وتتصدرها  املنازل،  داخل  تقع  املدني 
األطفال  إصابات  ثم  احلريق،  حوادث 

الذي يضاعف  املطابخ  األمر  وحوادث 
بتوجيه  واالهتمام  احل��رص  درج��ة  من 
ف��ع��ال��ي��ات االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
اليت  املخاطر  بهذه  الوقائية  للتوعية 
والعمالة  األس��رة،  أف��راد  مجيع  تهدد 

املنزلية.
خطة  أن  إىل  التوجيري  الفريق  وأش��ار 
مستوى  رف���ع  ع��ل��ى  ت��رتك��ز  االح��ت��ف��ال 
الوعي الوقائي بشأن متطلبات السالمة 
داخ���ل امل��ن��زل م��ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ ع��دد 

حماضرات  تشمل  الفعاليات  من  كبري 
ت��وع��وي��ة وم���ع���ارض، وت��ن��ف��ي��ذ زي���ارات 
وطباعة  واجلامعات  للمدارس  ميدانية 
التوعوية  اإلص���دارات  من  كبري  ع��دد 
قد  ال��يت  املخاطر  كافة  تتناول  ال��يت 
منها،  الوقاية  وسبل  املنزل  يف  حتدث 
واحلرائق  ال��غ��از،  تسرب  ح��وادث  مثل 
الكهربائية،  التوصيالت  عن  النامجة 
املنزلية،  املسابح  يف  ال��غ��رق  وح���وادث 
باإلضافة  األط��ف��ال،  سقوط  وح��وادث 
التوعوية  الرسائل  إىل بث جمموعة من 
ع���رب ال���ق���ن���وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة احمل��ل��ي��ة 
تنفيذ  وكذلك  واجلوال،  والفضائية، 
بأهمية  للتعريف  األن��ش��ط��ة  م��ن  ع��دد 
املنازل،  يف  احلريق  عن  اإلنذار  أجهزة 
ال���ع���م���ارات  يف  ال�����ط�����وارئ  وخم�������ارج 
طفايات  استعمال  وكيفية  السكنية، 

األولية. اإلسعافات  وإجراء  احلريق 
وأشاد معالي الفريق التوجيري مبا يوليه 
املناطق  أم��راء  امللكي  السمو  أصحاب 

حتت شعار »الدفاع املدني والسالمة يف املنزل«

المملكة تشارك دول العالم في االحتفال بــاليوم العالمي 
للدفاع المدني

أواًل بأول
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فريق عمل سعودي يبتكر روبوت 
إلخماد الحرائق

الصناعي  الثانوي  باملعهد  عمل  فريق  ابتكر 
األمن  رج��ال  سالمة  يف  يساهم  »روب���وت«  بأبها 
يواجهونها يف  اليت  أعماهلم اخلطرية  تأدية  أثناء 

أغلب املهمات.
آل���ي« احل��رك��ة يف  »رج���ل  ال��روب��وت  ويستطيع 
مجيع االجتاهات، ويستخدم يف إمخاد احلرائق 
الكيماويات  م��ن  اخل��ط��رة  امل���واد  م��ع  والتعامل 
واملواد احلارقة. ويضم فريق االبتكار كاًل من 
املدربني حممد العقربي وعلي القحطاني وحممد 
املوهوبني  على  العام  املشرف  وبرئاسة  شايع، 
عسري  مبنطقة  واملهين  التقين  التدريب  مبجلس 

حممد ثابت صاحب فكرة االخرتاع.
وأوضح رئيس الفريق، أن االخرتاع سيساهم يف 
من  املدني  الدفاع  رج��ال  سالمة  على  احملافظة 
خالل إمخاده للحرائق والتعامل مع املواد اخلطرة 
ال  ال��يت  احلرائق  عن  الناجتة  املنبعثة  وال��غ��ازات 

يستطيع اإلنسان مواجهتها يف بعض األحيان.
وأضاف أنهم فكروا يف تقديم رجل آلي يتحرك 

مالحقة  ميكنه  حيث  االجت��اه��ات،  مجيع  يف 
وسرعة،  عالية  وإمخ��اده مبهارة  احلريق  مصدر 
املغلقة  األم��اك��ن  يف  استخدامه  ميكن  كما 
واملستشفيات  املفروشة  والشقق  الفنادق  داخ��ل 
أنه  ال��روب��وت  مييز  وم��ا  وغريها،  واملستودعات 
شاشة  بواسطة  بعد  ع��ن  ب��ه  التحكم  ميكن 
حيث  احلريق،  مصدر  إىل  وتوجيهه  تلفزيونية 
توجد به كامريات حرارية وجمسات وحساسات 
توجيهه  يف  التحكم  من  عليه  العامل  متّكن 

بالشكل املناسب.

خالل لقائه مبدير شبكة الرباري
الفريق التويجري يؤكد أهمية تطوير برامج 

التوعية عبر االنترنت
الفريق  املدني  الدفاع  حبث معالي مدير عام 
سعد بن عبداهلل التوجيري مع املشرف العام 
األستاذ  »ال����رباري«  ومنتديات  شبكة  على 
صاحل الزعاقي أوجه التعاون بني الدفاع املدني 
والشبكة يف جمال النشر االلكرتوني، وبث 
ذات  املخاطر  من  للوقاية  التوعوية  ال��ربام��ج 

العالقة بأعمال الدفاع املدني.
استقباله  خالل  التوجيري  الفريق  وأك��د 
على  املدني  الدفاع  حرص  الشبكة  ملدير 
االستفادة من وسائط اإلعالم االلكرتوني 

مع  يتناسب  مبا  السالمة،  ثقافة  نشر  يف 
مستخدمي  أع����داد  يف  امل��ط��ردة  ال���زي���ادة 

شبكة االنرتنت.
من جانبه أبدى الزعاقي سعادته مبا طرحه 
معالي الفريق التوجيري من رؤى وأفكار 
ل��الرت��ق��اء ب���أداء اإلع���الم االل��ك��رتون��ي يف 
متابعة أعمال الدفاع املدني، 
الوقائية  التوعية  برامج  ودعم 
ضد كافة احلوادث  والسيما 

حوادث احلريق.
أن��ه  إىل  ال���زع���اق���ي  وأش������ار 
موافقة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ط��ل��ب 
التوجيري على  الفريق  معالي 
االن���ض���م���ام ألع���ض���اء ش��رف 
ش��ب��ك��ة ال������رباري، ل��إلف��ادة 
من  املزيد  تقديم  يف  وآرائ��ه  توجيهاته  من 
اخل���دم���ات اإلع��الم��ي��ة ال���يت ت��دع��م ق��درة 
اإلنسانية  رسالته  أداء  على  املدني  الدفاع 

والوطنية النبيلة.

املدني من رعاية  الدفاع  رؤساء جلان 
ودع����م ألن��ش��ط��ة م���دي���ري���ات ال��دف��اع 
املناسبة،  بهذه  االحتفال  يف  املدني 
وت��ش��ري��ف��ه��م ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ارض 
ووسائل  معدات  ومعارض  التوعوية، 

املناسبة. بهذه  تقام  اليت  السالمة 
وأوض���ح م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع 
امل��دن��ي أه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل ب��ني رج��ال 
ال����دف����اع امل����دن����ي، وك���اف���ة ف��ئ��ات 
اجمل��ت��م��ع ل��ن��ش��ر م��ف��اه��ي��م وق���واع���د 
الكبار  وتعريف  املنزلية،  السالمة 
وال����ص����غ����ار وال����ن����س����اء واألط����ف����ال 
االح��رتازي��ة ضد كافة  ب��اإلج��راءات 
عمليًا  وتدريبهم  احملتملة  املخاطر 

السالمة. وسائل  استخدام  على 
ودع����ا ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري وس��ائ��ل 
االحتفال  املشاركة يف  إىل  اإلعالم 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع امل��دن��ي، 
قد  ال��يت  املخاطر  كافة  ومناقشة 
ي��ت��ع��رض هل��ا أف����راد األس����رة أث��ن��اء 
امل���ن���ازل ع��ل��ى ض��وء  وج���وده���م يف 
خ��ربات وم��ش��اه��دات رج��ال ال��دف��اع 
مؤكدًا  املناطق،  مجيع  يف  املدني 
املدني  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  أن 
لتسهيل  إع��الم��ي��ًا  م��رك��زًا  أن��ش��أت 
متابعة  يف  اإلع����الم  وس��ائ��ل  م��ه��ام 
االحتفال  وأنشطة  فعاليات  مجيع 
توجيه  إىل  باإلضافة  املناسبة،  بهذه 
مجيع  يف  اإلع���الم���ي���ني  ال��ن��اط��ق��ني 
إدارات الدفاع املدني لتزويد وسائل 
واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلعالم 
والبيانات اخلاصة  املعلومات  بكافة 
ض  امل��ع��ار  ذل��ك  يف  مب��ا  بالفعاليات 
مجيع  بث  وكذلك  واحمل��اض��رات، 
املدني  الدفاع  موقع  على  الفعاليات 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة االن���رتن���ت، وم��واق��ع 
»واليوتيوب«  االجتماعي  التواصل 
ل��ل��وص��ول ب��ال��رس��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة إىل 

األسرة. أفراد  مجيع 

حتت شعار »الدفاع املدني والسالمة يف املنزل«

المملكة تشارك دول العالم في االحتفال بــاليوم العالمي 
للدفاع المدني
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في حوار حول متطلبات السالمة في المدارس.. األمير فيصل بن عبداهلل آل سعود

الوعي بمتطلبات السالمة
ضرورة تربوية

سمو وزير التربية والتعليم..

األمير فيصل بن عبداهلل آل سعود
في حوار حول متطلبات السالمة في المدارس:

لتنمية  
ثقافة السالمة بين 

الطالب والطالبات

توجه إليجاد مشرفين 
للسالمة في المدارس

أنشطة

ضيف العدد

المقدم عبد اهلل العرابي الحارثي
 بندر بن ذياب المطيريحاوره:  
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أبـــرز مالمح  على  التعرف  نــود  بــدايــة   
لتحقيق  والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة  وزارة  جــهــود 

السالمة من املخاطر يف املدارس. 
تنفذ الوزارة جوالت تفقدية ملنشآتها، بهدف 
احل���وادث  مسببات  ع��ن  ال��ف��ين  الكشف 
أوضاع  بانتظام  وت��درس  لوقوعها،  تفاديًا 
كما  فنية.  استبانات  خ��الل  من  امل��دارس 
تقوم الوزارة بتفحص أجهزة اإلنذار املبكر 
ونعترب  دوري.  امل��دارس بشكل  املتوفرة يف 
يف  السالمة  أولويات  من  التثقيفي  اجلانب 
طالبية  نشاطات  بتنفيذ  وذل��ك  مدارسنا، 
لغرس وتعميق قيم ومبادئ األمن والسالمة، 
وال زلنا حنتاج إىل تطوير داعم هلذه اجلهود. 

ـــــــرون اجلـــــانـــــب اهلـــنـــدســـي   كـــيـــف ت
لــلــمــدارس للحد مــن الــكــوارث وهــل هناك 

تعاون مع الدفاع املدني يف هذا اجلانب؟ 
املعايري  وف��ق  املدرسية  املباني  تصميم  يتم 
حيث؛  من  السالمة  واشرتاطات  اهلندسية 
كافية  بأعداد  وتزويدها  املمرات،  اتساع 
واحتوائها  احلريق،  وطفايات  خراطيم  من 

كما  للنجاة.  وس���المل  خم���ارج  ع��دة  على 
يتم عرض التصاميم اهلندسية على الدفاع 
املختصني  رؤى  م��ن  ل��الس��ت��ف��ادة  امل��دن��ي 
املعامل  جتهيز  ج��ان��ب  إىل  التنفيذ،  قبل 
واملختربات واملقاصف مبكتشفات للدخان 
التأهيل  أعمال  كافة  وتنفيذ  واحل��ري��ق، 
باملباني  السالمة  ومتطلبات  وسائل  وتوفري 
احلريق  ط��ف��اي��ات  مثل  القائمة  امل��درس��ي��ة 
وص��ي��ان��ت��ه��ا، وق���د أك��دن��ا ع��ل��ى ال��زم��الء 
التقنيات  باستعمال  اهلندسية  اإلدارة  يف 
احلديثة وتوصيل املدارس مع أقرب مركز 

للدفاع املدني لسرعة توصيل املعلومة. 

ــعــة اشــــرتاطــــات  ــاب ــت  هــــل مثــــة آلـــيـــة مل
السالمة يف املدارس واملنشآت التعليمية من 

قبل الوزارة؟
مع  املستمر  التنسيق  اآلل��ي��ات:  وم��ن  نعم، 
للدفاع  العامة  باملديرية  املختصة  األجهزة 
باملباني  السالمة  أوض���اع  ل��دراس��ة  امل��دن��ي 
إن  ال��ق��ص��ور  أوج����ه  وم��ع��اجل��ة  التعليمية 
وج��دت، ع��الوة على م��رور جل��ان فنية من 

جوالت تفقدية..
للكشف الفني عن مسببات الحوادث في المدارس

أكد صاحب السمو األمير فيصل 
بن عبداهلل بن محمد آل سعود وزير 

التربية والتعليم أهمية الفرضيات 
التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل 

مع الطوارئ في المدارس، لتدريب 
الطالب والطالبات على التصرف 

السليم في حال وقوع الحوادث، 
وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالة 

الخوف والهلع التي تسيطر عليهم، 
مشيرًا إلى ضرورة وجود خطة 

مسبقة لتنفيذ هذه الفرضيات.
وأثنى سمو وزير التربية والتعليم 

في حوار لـ 998 على جهود الدفاع 
المدني في متابعة اشتراطات 

السالمة في المدارس الحكومية 
واألهلية، والتنسيق المستمر مع 

الوزارة في تنفيذ برامج التوعية، 
واتخاذ التدابير المناسبة لتوفير بيئة 

تربوية أكثر أمانًا.
وأشار سمو وزير التربية والتعليم 

خالل الحوار إلى أن المباني المدرسية 
آمنة من الناحية اإلنشائية، وتتوفر 

فيها اشتراطات السالمة في 
الحدود الضرورية.
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وكالة املباني ومن إدارات الرتبية والتعليم 
األمن  مستوى  عن  للكشف  دوري��ة  بصفة 
والسالمة بها والتأكد من سالمة مبانيها، 
اجلميع  تواجه  بصعوبات  نعرتف  أن  وجيب 

خصوصًا بالنسبة للمدارس املستأجرة. 

مطابقة  عــدم  احلـــوادث  بعض  أثبتت   
ــعــض املـــبـــانـــي الــتــعــلــيــمــيــة الشـــرتاطـــات  ب
املستأجرة  سيما  وال  اإلنشائية  الــســالمــة 
فهل مثة دور للوزارة يف عالج هذه املشكلة؟ 

إنشائيًا  آمنة  احلكومية  املدرسية  املباني 
بها اشرتاطات السالمة يف احلدود  وتتوفر 
املباني  أم��ا  تقدير،  أق��ل  على  ال��ض��روري��ة 
ن��ع��م��ل عليها  ف��ت��وج��د خ��ط��ة  امل��س��ت��أج��رة 
حكومية  مببان  الستبداهلا  سنوات  منذ 
العوائق  وإن كانت هناك بعض  متكاملة 
م��ث��ل ع���دم ت��وف��ر األراض�����ي يف األم��اك��ن 
التغلب على  ال��وزارة حتاول  أن  إال  املناسبة 

يف  املدرسية  املباني  استئجار  وألن  ذل��ك. 
ظل هذا الوضع ما زال قائمًا فقد وضعت 
مشكلة  لتاليف  الضوابط  بعض  ال���وزارة 
والعامة  والكهربائية  اإلنشائية  السالمة 
باملدارس املستأجرة ومنها ضرورة احلصول 
الدفاع  من  معتمدة  صالحية  شهادة  على 
امل��دن��ي وت��ق��ري��ر م��ن م��ك��ت��ب اس��ت��ش��اري 
من  امل��ب��ن��ى  س��الم��ة  ع��ن  معتمد  ه��ن��دس��ي 
عند  أو  استئجاره  قبل  اإلنشائية  الناحية 

جتديد عقده. 

وجود  املدني على  الدفاع  لوائح  تنص   

مشرفني للسالمة يف اهليئات احلكومية من 
املؤهلني للتعامل مع احلوادث املختلفة، فما 
واألهلية،  املــدارس احلكومية  هو احلال يف 

وهل تتوفر الكوادر املؤهلة لذلك؟
إجياد مشرفني للسالمة يف مجيع املدارس 
التوجه،  ه��ذا  إق��رار  وق��د مت  مطلب مهم، 
وجي���ري ح��ال��ي��ًا وض��ع ال��رتت��ي��ب��ات اإلداري���ة 
امل��ش��رف��ني  ت��زوي��د  ي��ت��م  وس����وف  للتنفيذ، 
ب��امل��ه��ارات واخل����ربات ال��الزم��ة م��ن خ��الل 
ال��ع��م��ل  وورش  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة  ال��������دورات 
التطبيقية، وسيكون املشرف أحد معلمي 

املدرسة املتحمسني.

املـــدارس   يــتــم تنفيذ فــرضــيــات داخـــل 
ترون  الطارئة فكيف  للتعامل مع احلوادث 
تتم  اليت  الفرضيات وال سيما  جدوى هذه 

مع الدفاع املدني؟ 
وجود الفرضيات أمر جيد وضروري ليتعود 
الطالب والطالبات على احلاالت الطارئة، 
الرعب  على  بناء  اإلرب���اك  عامل  ويقّلص 
واملعلمات  املعلمون  وي��ت��م��رس  واخل����وف، 
والكادر اإلداري على تفعيل دورهم يف هذه 
أن تكون  الفرضيات جيب  وهذه  احلالة، 
اإلع���داد،  مسبقة  مستقبلية  خطط  وف��ق 
والش��ك أن إش���راف رج��ال ال��دف��اع املدني 

نتائج إيجابية 
إلشراف الدفاع 
المدني على 

فرضيات مواجهة 
الحوادث بالمدارس

المباني المدرسية الحكومية آمنة إنشائيًا وضوابط 
لتالفي المخاطر في المباني المستأجرة

اجتماع مسو وزير الرتبية والتعليم بالفريق التوجيري مدير عام الدفاع املدني

ضيف العدد
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واهلالل األمحر على تنفيذ تلك الفرضيات 
للغاية  مهم  الطارئة  احل��وادث  مع  للتعامل 
نتائج إجيابية، ورمبا أذكر  وضروري وله 
ال��دف��اع املدني إىل  ال��زم��الء يف  هنا إش��ارة 
املصاعب النفسية اليت قد حتصل للتالميذ 
ب��ط��ائ��رات  اإلخ����الء  ف��رض��ي��ة  تنفيذ  ع��ن��د 

اهلليكوبرت.

لتنمية  الـــوزارة   هــل مثــة خطط لدعم 
واملنشآت  املــدارس  يف  العاملني  لــدى  الوعي 
املستوى  السالمة على  بإجراءات  التعليمية 

النظري أو العملي؟
تربوية،  ضرورة  السالمة  مبتطلبات  الوعي 
الطالبي  النشاط  خ��الل  من  تقوم  وال���وزارة 
اليت  الرتبوية  األنشطة  ومن  جيدة،  جبهود 
وجود  عملي  بشكل  اجلانب  هذا  ستدعم 
فرقة أو نادي يف كل مدرسة حتت مسمى 
أع��ض��اؤه��ا جمموعة من  ال��س��الم��ة(  )ف��رق��ة 
السالمة  مبادئ  على  تدريبهم  يتم  الطالب 
زمالئهم  ت��وع��ي��ة  مبهمة  وي��ق��وم��ون  األول��ي��ة 
وامل��س��اع��دة وق��ت احل����وادث ال مس��ح اهلل، 

فالرتبية أجنى طرق السالمة. 

 ماذا عن جهود الــوزارة يف جمال توعية 
ــبــات مــنــهــجــيــًا، وهـــل مثة  الـــطـــالب والــطــال

تنسيق مع الدفاع املدني يف هذا األمر؟
يف  تربوية  رسائل  امل��درس��ي  املنهج  يتضمن 
العامة، ويف مقدمتها  كافة مناحي احلياة 
واملمتلكات،  األرواح  يف  والسالمة  األم��ن 
وأؤكد هنا على دور النشاط الطالبي الذي 
يساعد عمليا من خالل الربط الرتبوي بني 
م��ا ه��و م��وج��ود نظريا يف امل��ق��رر ال��دراس��ي 
التدريبية  ال��دورات  بإقامة  وذل��ك  وال��واق��ع، 
امليدانية  ال���زي���ارات  وتنفيذ  واحمل���اض���رات 
املتخصصة  وامللتقيات  املهرجانات  وإقامة 
الدفاع  مع  التنسيق  أما  السالمة.  جمال  يف 
اجتماعات  وهناك  متواصل..  فإنه  املدني 
من  اجلهود  وتوحيد  لتعزيز  دوري��ة  ولقاءات 

أجل احملافظة على أرواح أبنائنا وبناتنا. 

 نــشــرت الــصــحــف مـــؤخـــرًا مـــا يشري 
اإلنــذار  بأجهزة  العبث  ظاهرة  تنامي  إىل 
ـــدارس ومــا تسببه من  عــن احلــرائــق يف امل
املتبع  اإلجـــراء  هــو  فما  خماطر كــثــرية، 
هذه  مثل  مــع  للتعامل  ــــوزارة  ال قبل  مــن 

السلوكيات؟
أت��ف��ق معك يف خ��ط��ورة ذل���ك، ول��ك��ن ما 
يطمئن أنها ليست ظاهرة، ومع ذلك أقول إن 
املدرسة تتعامل مع هذه املمارسات بتكثيف 
الئحة  وتطبيق  واإلرش��ادي  الرتبوي  اجلانب 
امل��دارس  على  الدائم  والتأكيد  السلوك، 
وتهيئة  للتالميذ  األخالقية  النواحي  مبتابعة 

املدرسة ألي طارئ قبل وقوعه. 

 يقرتح البعض ختصيص يوم لتدريب 
الــطــالب واملــعــلــمــني عــلــى أعــمــال الــدفــاع 
املدني عمليًا فهل تؤيدون ذلك االقرتاح، 

وهل مثة رؤية لتنفيذه؟
وينبغي  األوق���ات،  كل  يف  ه��ام  التدريب 
أن ي��ك��ون م��س��ت��م��رًا »ن��ظ��ري��ًا وع��م��ل��ي��ًا« 
تدريبية  حقائب  بناء  على  التأكيد  م��ع 
م��ت��خ��ص��ص��ة يف ه����ذا اجمل������ال، وه��ن��اك 
م����ب����ادرات م��ش��ك��ورة م���ن ع����دة ج��ه��ات 
للتعاون مع الوزارة يف تنفيذ برامج تدريبية 
السالمة  بأهمية  التوعية  يف  متخصصة 

واملبادئ األساسية للسالمة.

 ما مدى التنسيق بني املديرية العامة 
يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املدني  للدفاع 
وعمليات  املـــدارس  على  الكشف  مــوضــوع 

اإلخالء وإيقاف الدراسة وقت الكوارث؟
التنسيق مستمر وقد أكدت يف أكثر من 
مناسبة أهمية الدفاع املدني ودوره الرتبوي 
اتفاقية  وهناك  حيويًا،  شريكًا  بوصفه 
جرى التوقيع عليها قبل سنوات واليت من 

أهم أجندتها التكامل والتعاون يف تنفيذ 
خطط  وتنفيذ  والتدريب،  التوعية  برامج 
امل��دارس، وتشكيل جلان  اإلخالء داخل 
واستصدار  امل��دارس،  على  للوقوف  عمل 
التصاريح املنظمة الفتتاح املدارس األهلية 

وفق ضوابط السالمة أواًل. 
جادة  بداية  هناك  أن  اخلتام  يف  وأذك��ر 
وصادقة على املستوى القيادي، خصوصًا 
التوجيري  سعد  الفريق  مع  االجتماع  بعد 
والزمالء يف الدفاع املدني؛ لوضع النقاط 
على احلروف، واختاذ التدابري واإلجراءات 
أمانًا،  أكثر  تربوية  بيئة  لتوفري  املناسبة 
ألن كل شيء يهون للحيلولة دون فقدان 
نتحمّلها  مسؤولية  وه��ذه  إن��س��ان،  حياة 
وامل��واط��ن،  وال��وط��ن  ال���رب  مجيعًا جت��اه 
إلينا من مسؤولية من قيادتنا  وما أوكل 

الرشيدة.

العبث بأجهزة 
اإلنذار عن الحرائق 
بالمدارس ليست 

ظاهرة
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العامة  املديرية  جهود  وتوجت 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي يف االه��ت��م��ام 

والنفسي  امل��ع��ن��وي  ب��اجل��ان��ب 
إدارة خاصة لذلك هي  بإنشاء 

إدارة الشؤون املعنوية، مهمتها 
املعنوية  الروح  رفع  على  العمل 
مل��ن��س��وب��ي ال���دف���اع امل���دن���ي يف 

مجيع مناطق اململكة.
تنتهجها  اليت  الوسائل  وتتعدد 
لتحقيق  املعنوية  الشؤون  إدارة 
رج��ال  مشاركة  يف  أه��داف��ه��ا 
ال����دف����اع امل����دن����ي أف���راح���ه���م 
وأح���زان���ه���م وزي������ارة امل��رض��ى 
وامل��ص��اب��ني م��ن��ه��م، وم��ت��اب��ع��ة 
وتكريم  عالجهم،  إج��راءات 
املتميزين منهم ماديًا ومعنويًا، 
الذين  الشهداء  أسر  ومواساة 
يلقون ربهم وهم يؤدون واجبهم 

يف خدمة الوطن.

مهام وإنجازات
إدارة  وإجن�����ازات  م��ه��ام  ح���ول 
الشؤون املعنوية بالدفاع املدني 
الزهراني  حسن  العقيد  يقول 
إدارة  أنشئت  اإلدارة:  م��دي��ر 
يقرب  ما  منذ  املعنوية  الشؤون 
إسهاماتها  وتنوعت  عامني  من 
امل��ع��ن��وي��ة  ال����رؤي����ة  يف جم����ال 
ملنسوبي املديرية العامة للدفاع 
مشاركتها  خ��الل  من  املدني 
هلم يف املناسبات السعيدة مثل 
املناسبات  الزواج، وغريها من 
آخ��ر  اجت�����اه  ويف  امل���ف���رح���ة، 
االهتمام  م��ن  أكثر  وب��درج��ة 
م��واس��اة  على  اإلدارة  حت��رص 
حال  يف  املدني،  الدفاع  رجال 
أو  هم  مكروه  ألي  تعرضهم 

ذلك  ويشمل  عائالتهم،  أفراد 
والتأكد  منهم  املرضى  زي��ارة 
م���ن ح��ص��وهل��م ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 
الالزمة، كما حترص اإلدارة 
على تقديم واجب العزاء لرجال 
الدفاع املدني يف حال وفاة أي 
من أقاربهم، وإن تعذر احلضور 
شخصيًا ألداء هذا الواجب يتم 
إرسال برقيات العزاء أو إجراء 

اتصاالت هاتفية بهم.

عالج المصابين
أن  الزهراني  العقيد  وأوض��ح 
من مهام إدارة الشؤون املعنوية 
أي���ض���ًا ال��ت��ن��س��ي��ق وط��ل��ب نقل 
امل��ص��اب��ني م��ن رج����ال ال��دف��اع 
امل����دن����ي ب���واس���ط���ة اإلخ�����الء 
الطيب إىل أفضل املستشفيات 
تشمل  كما  ال��ع��الج،  لتلقي 
رف��ع  اإلدارة  اخ���ت���ص���اص���ات 
طلبات تكريم أصحاب األداء 
ال��دف��اع  منسوبي  م��ن  املتميز 
امل��دن��ي س���واء ك��ان تكرميًا 
معنويًا أو ماديًا إلجياد احلافز 

ملواصلة العطاء ومتيز األداء.

رعاية المرضى
ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر  وأش�����ار 
أن  إىل  املدني  بالدفاع  املعنوية 
اليت  املخاطر  تستشعر  اإلدارة 
الدفاع  منسوبو  هلا  يتعرض  قد 

معًاتهدف لرفع الروح المعنوية لرجال الدفاع المدني.. 
في السراء 
والضراء

الشؤون المعنوية
بالدفاع المدني..

أولت المديرية العامة للدفاع المدني في 
استراتيجيتها لتطوير قدرات جهاز الدفاع المدني 

اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المعنوية لرجال الدفاع 
المدني من الضباط وضباط الصفوف والجنود، 

انطالقًا من قناعة بأن القوى البشرية هي 
العامل الرئيس والفاعل في تعزيز قدرات الدفاع 

المدني ألداء مهامه اإلنسانية والوطنية.

محمد أبو جليد
 سعد القناويإعداد :  

نقطة ضوء
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املدني أثناء مباشرتهم ألعماهلم 
من  هل��م  يقع  ق��د  وم��ا  اجلليلة، 
كثري  يف  عنها  تنجم  ح���وادث 
بالغة  إص���اب���ات  األح���ي���ان  م���ن 
اخل��ط��ورة، وم��ا ق��د حي��دث من 
منسوبيها  صحة  تعرتي  أمراض 
امل��ت��ق��اع��دون  فيهم  مب��ا  ك��اف��ة 
االهتمام  اإلدارة  توليهم  والذين 
ذاته وتعمل جاهدة يف املساهمة 
يف خت��ف��ي��ف م��ع��ان��اة وم��ص��اب 
بسبب  س�����واء ك����ان  اجل��م��ي��ع 
تقوم  ف��ه��ي  خ��ارج��ه  أو  ال��ع��م��ل 
ابتداًء بتجسيد توجيهات سيدي 
صاحب السمو امللكي مساعد 
األمنية  للشؤون  الداخلية  وزي��ر 
العون  بتقديم   – اهلل  حفظه   –
عالجهم  يف  والكامل  العاجل 
ونقل من كان بعيدًا عن اخلدمة 
بواسطة  املناسبة حلالته  الطبية 
بل ويتعدى  اإلخالء الطيب فورًا 
ذلك إصدار أوامر العالج داخل 
وخارج اململكة على نفقة وزارة 
الداخلية إذا أقرت اللجنة الطبية 
ذلك، كما تقوم إدارة الشؤون 
الزيارة  واج��ب  بتقديم  املعنوية 
للوقوف  امل��ري��ض  أو  للمصاب 
على  ينعكس  مما  حالته  على 

روحه املعنوية.

تكريم معنوي
املادي  التكريم  نوعية  وعن 
ال��دف��اع  ل��رج��ال  امل��ع��ن��وي  أو 
اإلسهامات  ألصحاب  املدني 
املتميزة قال العقيد الزهراني 
ق��واع��د خ��اص��ة لذلك  ه��ن��اك 

يشمل  امل�����ادي  ف��ال��ت��ك��ري��م 
أساسيًا  راتبًا  املتميزين  منح 
ثالثة  إىل  ش��ه��ر  م��ن  ي����رتاوح 
مبالغ  تكون  وأحيانًا  أشهر 
اجلهد  حسب  كاًل  مقطوعة 
وال����دور ال���ذي ق���ام ب���ه، أم��ا 
فيشمل  امل��ع��ن��وي  ال��ت��ك��ري��م 
وم��ي��دال��ي��ات  أومس���ة  منحهم 
وأنواط أو شهادات شكر أو 
حسب  أي��ض��ًا  شكر  خطاب 
به  ق��ام  ال��ذي  وال���دور  اجلهد 

منهم. كٌل 

الحقوق حفظ 
يف  اإلدارة  ج����ه����ود  وع������ن 
يتعرض  ق��د  م��ا  م��ع  التعامل 
أثناء  املدني  الدفاع  رجال  له 
احل��وادث  لبعض  مباشرتهم 
م����ن ان����ت����ق����ادات م����ن ب��ع��ض 
يتواجدون  الذين  الفضوليني 

م��ن  أو  احل������ادث  م���وق���ع  يف 
امل��ن��ش��أة  أو  امل���ل���ك  ص���اح���ب 
أو  حريق  ج��راء  تتضرر  ال��يت 
الزهراني  العقيد  قال  خالفه 
لديهم  ال��ق��ط��اع  منسوبي  إن 
ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ض��ب��ط ال��ن��ف��س 
وع���دم ال���رد ع��ل��ى ذل��ك فقد 
يكون املتأثر من احلادث هو 
فقد  املنشأة  أو  امللك  صاحب 
ال  وهو  نفسه  على  السيطرة 
إن  أما  احلالة،  هذه  يالم يف 
ك���ان االن��ت��ق��اد ع��رب وس��ائ��ل 
اإلعالم بهدف التقويم فيحال 
ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��دي��ري��ة 
ال��ع��ام��ة ل��دراس��ت��ه واألخ���ذ به 
ك��ان  وإن  ج���دواه  يثبت  إذا 
أو  التجريح  النشر هو  أسلوب 
اجلهاز  منسوبي  على  التعدي 
ما  وفق  ال��الزم  اخت��اذ  فسيتم 
املنظمة  األنظمة  ب��ه  تقتضي 
ل��وس��ائ��ل اإلع���الم مب��ا حيفظ 

احلقوق من أي جتاوز.

مكافآت وحوافز
وعن أبرز إجنازات إدارة الشؤون 
املاضيني  العامني  خالل  املعنوية 
أن��ه مت  ال��زه��ران��ي  العقيد  أك��د 
خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة رف���ع طلبات 
مكافأة لعدد كبري من الضباط 
واألف��راد الذين كانت هلم أدوار 
م��ت��م��ي��زة أث��ن��اء م��ش��ارك��ت��ه��م يف 
احلوادث أو ممن أصيب منهم وهو 
يؤدي واجبه فقد كرم عدد )41( 
ضابطًا وفردًا تكرميًا ماديًا إما 
شهرين  رات����ب  أو  ش��ه��ر  ب��رات��ب 
أساسية  أش��ه��ر  ث��الث��ة  رات���ب  أو 
التكريم  أم��ا  مقطوع،  مبلغ  أو 
على  اإلدارة  عملت  فقد  املعنوي 
الرفع بعدد من الضباط واألفراد 
وقد  متميزة  إسهامات  هلم  الذين 
ض��اب��ط��ًا   )4486( م��ن��ه��م  ك���رم 
وفردًا مبنحهم أومسة وميداليات 

وأنواط خمتلفة.

تكريم المتميزين من رجال الدفاع المدني ماديًا 
ومعنويًا ومواساة أسر الشهداء

العقيد حسن الزهراني
مدير إدارة الشؤون املعنوية

التعامل مع النقد بوعي ومسؤولية وفق األنظمة
منح »4486« ضابطًا وفردًا أوسمة وميداليات وأنواط التميز
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تهدف إستراتيجية التدريب في الدفاع المدني إلى تحقيق أعلى معدالت الكفاءة في أداء رجاله لمهامهم 
الميدانية في حماية األرواح والممتلكات العامة والخاصة من خالل تلبية احتياجات الفرق والوحدات الميدانية 

من الخبرات والمهارات التي تتفق ونوعية المهام التي يؤدونها، وكذلك دعم الخطط المستقبلية لتعزيز قدرة 
الجهاز على التعامل مع كل المتغيرات والمستجدات.

بين الجانب النظري والتطبيقي:

التدريب في
الدفاع المدني..

هل يلبي
احتياجات الميدان؟

برامج  ت��ت��واءم  م��دى  أي  إىل  لكن 
العمل  اح��ت��ي��اج��ات  م���ع  ال��ت��دري��ب 
امل��ي��دان��ي، وم��ا ه��ي آل��ي��ات حتديد 
هذه االحتياجات، وتصميم الربامج 

التدريبية، وهل مثة مؤشرات على 
منها  املدني  الدفاع  رجال  استفادة 
على  لإلجابة  حماولة  يف  ميدانيًا، 
ك��ل ه��ذه ال��ت��س��اؤالت ي���دور هذا 

التحقيق.

 اسرتاتيجية التدريب
 يف ال��ب��داي��ة ي��ؤك��د ال��ل��واء حممد

اب����ن ع���ب���داهلل ال���ق���رن���ي م��س��اع��د 
لشؤون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
مالمح  أن  وال��ت��دري��ب  التخطيط 
ال��دف��اع  يف  ال��ت��دري��ب  إسرتاتيجية 

إعداد :  بندر المطيري

ا ستطالع
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مراحل  خ��الل  م��ن  امل��دن��ي تشكل 
خطط  ووض��ع  للتدريب  التخطيط 
التدريبية  العملية  لتطوير  شاملة 
وحتسني  التدريب  بنظم  واالرت��ق��اء 
خالل  من  التدرييب  النظام  كفاءة 
وبيئته  ال��ت��دري��ب  أمن����اط  ت��ط��وي��ر 
فاعلية  وطرقه مبا حيقق  وأساليبه 
خمرجات العملية التدريبية بشكل 
عام، واالستفادة من نتائج التجارب 
اجمل��ال  يف  يستجد  وم���ا  ال��س��اب��ق��ة 
الالزمة  امل��رون��ة  وإع��ط��اء  التدرييب 
واملستجدات  املتغريات  الستيعاب 
التدريب  متطلبات  لتلبية  املستمرة 
وعناصره ويتم ذلك من خالل وضع 
القيام بكافة  هدف عام يتمثل يف 
األنشطة التدريبية لتأهيل ومتكني 
منسوبي الدفاع املدني من الضباط 
واألف�����راد وامل��وظ��ف��ني امل��دن��ي��ني يف 
جم����ال ال��ع��م��ل امل���ي���دان���ي وال��ف��ين 
واإلداري من أداء أعماهلم ومهامهم 
واملهنية  التخصص  من  قدر  بأعلى 
ورفع مستوى األداء بشكل مستمر 
التدريبية  والربامج  اخلطط  ووضع 

السنوية الالزمة لذلك.
وأض����اف ال��ل��واء ال��ق��رن��ي أن أب��رز 
رك���ائ���ز إس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��دري��ب 

بالدفاع املدني تتمثل يف:
وم��ه��ارات  م��ع��ارف  وت��ط��وي��ر  تنمية 
م��ن��س��وب��ي ال��ق��ط��اع م���ن ال��ض��ب��اط 
واألف�����راد وامل��وظ��ف��ني امل��دن��ي��ني يف 
جم����ال ال��ع��م��ل امل���ي���دان���ي وال��ف��ين 
واإلداري مع الرتكيز على األعمال 

األس��اس��ي��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي وع��دم 
من  املساندة  التخصصات  إغ��ف��ال 
ب��دورات ودراس��ات  خ��الل إحلاقهم 
يكفل  مبا  وخارجه  القطاع  داخل 
ق��ي��ام��ه��م مب��ه��ام��ه��م ب��ك��ل ك��ف��اءة 
وف���اع���ل���ي���ة ك�����ٍل ح���س���ب م��وق��ع��ه 

وختصصه.
مشولية التدريب حبيث يغطي مجيع 
والتخصصات  الوظيفية  املستويات 
مهام  ال��يت خت��دم  واإلداري����ة  الفنية 

وأعمال الدفاع املدني.
التدرييب  والتبادل  التعاون  تعزيز 
بني الدفاع املدني واجلهات األخرى 
ووض��ع  وخ��ارج��ه��ا  اململكة  داخ���ل 
لالستفادة  ل��ذل��ك  املناسبة  اآلل��ي��ة 
م��ن ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���دى تلك 
باملتطلبات  ت��ف��ي  وال����يت  اجل��ه��ات 
الوظيفية ملنسوبي القطاع يف حدود 

اإلمكانات املتاحة.
االرتقاء بنظم التدريب بشكل عام 
من خالل حتديث األنظمة واللوائح 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��اص��ة ب��ال��ت��دري��ب 
ال��دف��اع  وغ��اي��ات  أه���داف  لتحقيق 

املدني.
حت���س���ني ال���ك���ف���اي���ة ال���داخ���ل���ي���ة 
من  ال��ت��دري��يب  للنظام  واخل��ارج��ي��ة 
خ����الل ت��ط��وي��ر أمن�����اط ال��ت��دري��ب 
وت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة وحت���دي���ث ط��رق 
رفع  حيقق  مبا  التدريب  وأساليب 
كفاءة وفاعلية خمرجات التدريب.

واملنطلقات  الركائز  هذه  وتشمل 
إلس��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���دري���ب أي���ض���ًا: 
التدريبية  واملناهج  الربامج  تطوير 

وال��رتك��ي��ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى إك��س��اب 
لتنفيذ  الالزمة  وامل��ه��ارات  املعارف 
الدفاع  وأه��داف  وغايات  سياسات 
املدني، والتحسني النوعي لكفاءة 
والعمل  التدريب  مبرافق  امل��درب��ني 
ووض��ع  تأهيلهم  اس��ت��م��راري��ة  على 
أداء  وتقييم  ملتابعة  حم��ددة  معايري 
وكذلك  امل��راف��ق،  بتلك  العاملني 
تطوير البنية التحتية ملرافق التدريب 
والعمل على توفري املتطلبات الالزمة 
من التقنيات والوسائل واملساعدات 
واملشبهات التدريبية، وإعادة النظر 
ل���إلدارة  التنظيمية  اهل��ي��اك��ل  يف 
ب��ش��ك��ل دوري  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��ام��ة 
يتوافق  مبا  بها  املرتبطة  واجلهات 
التخطيطية  وأه��داف��ه��ا  وم��ه��ام��ه��ا 
التحديد  إىل  إضافة  والتنفيذية، 
من  التدريبية  العملية  ملسار  الدقيق 
خالل خطط سنوية تتمثل يف اخلطة 
السنوية لدورات الدفاع املدني اليت 
التدريب  وم��راك��ز  باملعهد  تنفذ 
السنوية  التدريبية  ال��دورات  وخطة 
ال��ق��ط��اع )داخ���ل  ال���يت تنفذ خ���ارج 
للخطط  وفقًا  وخارجها(  اململكة 
السنوية املوضوعة إضافة إىل وضع 
العليا  ل��ل��دراس��ات  مخسية  خطط 

داخل وخارج اململكة.
ال��ت��دري��يب  امل��س��ار  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة 
املراحل  واألف��راد وحتديد  للضباط 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��الزم��ة حب��ي��ث تشمل 
ال��ت��دري��ب   – التأهيلي  )ال��ت��دري��ب 
 – املتقدم  التدريب   – التأسيسي 
ال��ت��دري��ب ال��ت��خ��ص��ص��ي وال���ربام���ج 

واحل��ل��ق��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
تنفيذ  متابعة  ك��ذل��ك  املختلفة( 
العمل  رأس  على  التدريب  وتطوير 
خالله  من  ميكن  منهجًا  باعتباره 
املستهدف  أو  املتدرب  إىل  الوصول 
عمله  م���ك���ان  يف  ال���ت���دري���ب  م���ن 

وموقعه وتطوير آليات تنفيذه.
أن  إىل  ال���ق���رن���ي  ال����ل����واء  وأش������ار 
إسرتاتيجية التدريب بالدفاع املدني 
تعنى أيضًا بنسبة املقاعد التدريبية 
ال���يت ي��ت��م خت��ص��ي��ص��ه��ا مل��دي��ري��ات 
الدفاع املدني يف كل منطقة وفقًا 
احملتملة(  )املخاطر  التالية  للمعايري 
الكثافة   – والصناعية«  »الطبيعية 
وامل��ن��ش��آت  امل��ب��ان��ي   – السكانية 
ال��ع��ام��ة – امل��واس��م وامل��ن��اس��ب��ات – 

طبيعة املنطقة اجلغرافية(.
م��ع احل���رص ع��ل��ى إك��س��اب كل 
مركز من مراكز التدريب الصفة 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة يف ال��ت��دري��ب وف��ق��ًا 
حبيث  احملتملة  امل��خ��اط��ر  لطبيعة 

تشمل هذه التخصصات التالية:
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����وادث احل��رائ��ق 
احلرائق  مع  والتعامل  بأنواعها، 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وأع���م���ال اإلن���ق���اذ يف 
امل���ن���اط���ق اجل��ب��ل��ي��ة وال����وع����رة، 
التعامل  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ك��ذل��ك 
وكيفية  ال������زالزل  ح�����وادث  م���ع 
رف����ع األن���ق���اض وال��ك��ش��ف عن 
والتعامل  واحملتجزين،  الضحايا 
كاألمطار  املومسية  احلوادث  مع 
امل����اء،  وال���س���ي���ول واإلن����ق����اذ يف 
كحرائق  ال��زراع��ي��ة  واحل�����وادث 

إستراتيجية 
التدريب تشمل 

جميع المستويات
اللواء حممد القرني
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االه��ت��م��ام  م��ع  وال��غ��اب��ات  النخيل 
ال��ت��دري��ب  إدارات  دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
باملناطق  املدني  الدفاع  مبديريات 
من  ال��ت��دري��يب  االح��ت��ي��اج  لتحديد 
خالل جمالس التدريب باملديريات 
تلمس  على  ق��درة  أكثر  بصفتها 
وحت���دي���د امل��خ��اط��ر احمل��ت��م��ل��ة يف 
احتياجها  وحتديد  منطقة،  كل 

التدرييب للتعامل معها.
وح�����ول آل���ي���ة حت���دي���د االح��ت��ي��اج 
يؤكد  املدني  الدفاع  التدرييب يف 
املختصة  اجلهة  أن  القرني  اللواء 
كجهة  للتدريب  العامة  ب���اإلدارة 
املطلوبة  ال���دورات  ب��اق��رتاح  معنية 
داخ���ل ال��ق��ط��اع وخ��ارج��ه يف إط��ار 
األسس العلمية املعمول بها لتحديد 
لديها  ملا  ووفقًا  التدرييب  االحتياج 
من معلومات وتقارير وتنسيق مسبق 
أو  داخل  املنفذة سواء  مع اجلهات 
خارج القطاع، ومن ثم التواصل مع 
القطاع  داخ��ل  املستفيدة  اجلهات 
وختصصاتها  م��ه��ام��ه��ا  مبختلف 
لتحديد  ال��الزم��ة  النماذج  وإع���داد 
االحتياج التدرييب من تلك الدورات 
امل��ق��رتح  )ال�����دورات  تشمل  حب��ي��ث 
تدريب  ومراكز  مبعهد  تنفيذها 
ال���دف���اع امل��دن��ي وال������دورات ال��يت 
القطاعات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ستنفذ 
واملدنية  والعسكرية  احلكومية 
الدفاع  وأعمال  مهام  ختدم  وال��يت 
امل���دن���ي األس���اس���ي���ة وامل���س���ان���دة، 
تنفذها  ال���يت  ال�����دورات  ك��ذل��ك 
ب��ع��ض اجل���ه���ات اخل���اص���ة داخ���ل 
قبل  م��ن  دراس��ت��ه��ا  لتتم  اململكة 
وفقًا  ب��ال��ت��دري��ب  املختصة  اجل��ه��ة 
مل��ا ي��رده��ا م��ن جم��ال��س ال��ت��دري��ب 
باملناطق  املدني  الدفاع  مبديريات 
قائد  سكرتاريتها  ي��ت��وىل  وال���يت 
منطقة  ب��ك��ل  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 
ل��ت��ق��وم ب��ب��ل��ورة م��ا ي��رف��ع م��ن تلك 
اجملالس وإعداد اخلطط التدريبية 
على  والعمل  واعتمادها  ال��الزم��ة 

تنفيذها ومتابعة تقييمها.

 مناهج ووسائل
صاحل  العميد  أوض���ح  جانبه  م��ن 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ال���ربك���ة 
ع��ل��ى  ال����ت����ع����رف  أن  ل���ل���ت���دري���ب 
للفرق  ال��ت��دري��ب��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
خالل  من  يتم  امليدانية  والوحدات 
يهدف  وال��ذي  العمل  مهام  حتليل 
إىل بيان املهام واملهارات األساسية 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��وظ��ي��ف��ة امل��س��ت��ه��دف��ة 
وعلى  العمل  رأس  على  بالتدريب 
ضوء هذا التحليل يتم بناء الربنامج 
توفر  على  يشتمل  ال��ذي  التدرييب 
جمموعة من العناصر هي: اهلدف 
التدريب،  ومناهج  ال��ت��دري��ب  م��ن 
وس���اع���ات ال���ت���دري���ب، وأس��ال��ي��ب 

التدريب، ووسائل التدريب.
كما يتم التعرف على االحتياجات 
امليدانية  املتابعة  ع��رب  التدريبية 
ضمان  إىل  باألساس  تهدف  واليت 
بالشكل  التدريبية  الربامج  تنفيذ 
املناسب والذي حيقق اهلدف منها، 
وإزالة أي عقبات قد تواجه العملية 
مدى  على  التعرف  عرب  التدريبية 
رأس  على  التدريب  برامج  مطابقة 
وهناك  التدرييب،  لالحتياج  العمل 
أي��ض��ًا ال��ت��ق��اري��ر ال���يت ت��ه��دف إىل 
التدريبية  العملية  ضبط خمرجات 
العام  األداء  ملستوى  التقييم  ع��رب 
املهاري واملهين للعاملني بالوحدات 
امل��ي��دان��ي��ة واق������رتاح ال��ت��ق��ومي��ات 
امل��ن��اس��ب��ة ل��أخ��ذ ب��ه��ا يف ال��ربام��ج 

التدريبية.
ال��ربك��ة إىل أن  ال��ع��م��ي��د  وأش����ار 
ذل����ك أوج�����د ح���ال���ة م���ن ال���ت���واؤم 
وب��ش��ك��ل ك��ب��ري ب���ني ال���ربام���ج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة واح��ت��ي��اج��ات ال��ف��رق 
امل��ي��دان��ي��ة، ومي��ك��ن ق��ي��اس ذل��ك 
لرجل  األداء  يف  التطور  خالل  من 
مع  التعامل  عند  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
خم��ت��ل��ف احل������وادث وال���ك���وارث 
مستوى  ال��ف��رق يف  م��الح��ظ��ة  م��ع 
ق��ب��ل حصوهلم  اجل��ه��از  م��ن��س��وب��ي 

وب��ع��ده،  التدريبية  ال��ربام��ج  على 
الكبري يف  االخن��ف��اض  وك��ذل��ك 
األمثل  باالستعمال  األعطال  نسبة 
ل��آل��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات وامل��ع��دات 
الربامج  ملخرجات  كنتيجة  الفنية 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، ل��ك��ن ي��ب��ق��ى األه��م 
املدني  ال��دف��اع  رج��ل  استمرار  هو 
امل���ت���درب يف مم���ارس���ة م���ا ت���درب 
عليه وبشكل دوري يف مقر عمله 

وبإشراف من رؤسائه.

 برامج التدريب
الربامج  تصميم  كيفية  عن  أما 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف م��راك��ز ت��دري��ب 
العقيد  ف��ي��ق��ول  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
قائد  الطلحي  أمح��د  ب��ن  عايش 
م��رك��ز ت��دري��ب ال��دف��اع امل��دن��ي 
مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة يتم 
بناًء  التدريبية  ال��ربام��ج  تصميم 
على ما يقتضيه العمل امليداني من 
احتياج ملباشرة احلوادث مبختلف 
أن��واع��ه��ا ب��ك��ل م��ه��ارة وات��ق��ان 
التعامل  وكيفية  ط��رق  ومعرفة 
واملعدات  الوسائل  جبميع  معها 
واآلل��ي��ات امل��ت��وف��رة وم��راع��اة ما 
املدني  ال��دف��اع  علوم  يف  يستجد 
وذل��ك  املختلفة،  وختصصاتها 
لكافة  شامل  مسح  ض��وء  على 
مباشرتها  ي��ت��م  ال���يت  احل�����وادث 
املدني يف مجيع  الدفاع  قبل  من 
يشرف  ال��يت  واإلدارات  املناطق 
ويؤخذ  جغرافيًا  املركز  عليها 
السكاني  التمدد  االعتبار  يف 

اجلغرافية  والطبيعة  الدميغرايف 
والبحرية  اجلبلية  ك��امل��ن��اط��ق 
وال��غ��اب��ات وامل��ن��اط��ق ال��زل��زال��ي��ة 
والصناعية لكي تكون الربامج 
املعدة مواكبة لالحتياجات وفق 

املعطيات امليدانية.
لكن  الطلحي:  العقيد  ويضيف 
ذلك ال يعين إغفال أهمية املتابعة 
ال��ربام��ج  تنفيذ  أث��ن��اء  املستمرة 
املستمر  وال��ت��ق��ي��ي��م  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
من  للتأكد  امل��ت��درب��ني  جلميع 
اس��ت��ف��ادت��ه��م م���ن ت��ل��ك ال��ربام��ج 
م���ن خ����الل ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
مدى  لقياس  للمتدربني  امليدانية 
مت  اليت  املهارات  جلميع  اتقانهم 
إج��راء  وكذلك  عليها  تدريبهم 

حالة من التواءم بين البرامج التدريبية واحتياجات
الفرق الميدانية

آلية دقيقة 
لتحديد االحتياجات 

التدريبية أو 
تقويم المخرجات
العميد صاحل الربكة
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بالطريقتني  الالزمة  االختبارات 
ما  متابعة  ثم  والعملية«  »النظرية 
بعد التخرج أو ما يسمى بالتغذية 
السلبيات  ببيان  وذل��ك  الراجعة 
واإلجي����اب����ي����ات ف��ي��م��ا مي����ارس 
يف  اخل��رجي��ني  قبل  م��ن  ميدانيًا 
تذليل كافة  مع  العملية  حياتهم 

الصعوبات والعقبات.

 سياسات التدر يب
بإدارة  العمليات  شعبة  مدير  أما 
ال��رائ��د  بالباحة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
فيقول  الزهراني  عبداهلل حممد 
س��ي��اس��ات  م����ا مي���ي���ز  أه�����م  إن 
ال��ت��دري��ب ب��ال��دف��اع امل��دن��ي أنها 
مبدأ  حتقيق  أس��اس  على  قائمة 
ملنسوبي  والفين  العلمي  التأهيل 
اجل��ه��از مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع طبيعة 
مهامهم امليدانية املتعلقة مبباشرة 
أفضل  إىل  وال��وص��ول  احل���وادث 
ملهامهم  مزاولتهم  أثناء  النتائج 
العلمية  اتباع األسس  فمن خالل 
مما  احل����وادث  م��ع  تعاملهم  يف 
الشخصية  س��الم��ت��ه��م  ي��ض��م��ن 
إن��ه��اء  وأي��ض��ًا  اهلل،  إرادة  ب��ع��د 
اخلسائر  بأقل  املواجهة  عمليات 
البشرية واملادية وذلك من خالل 
ج��رع��ات ال��ت��دري��ب ال��يت ال تقف 
التأسيسية يف  الدورات  عند حد 
وإمنا  باخلدمة  التحاقهم  بداية 
م���ن خ����الل دع��م��ه��ا ب���ال���دورات 

فرتة  خالل  واملتقدمة  التنشيطية 
خالل  م��ن  امل��ي��دان  يف  خدمتهم 
ع��اٍل  ق��در  على  تعليمية  ج��ه��ات 
يف  واملتمثلة  والتطور  التقدم  من 
امل��دن��ي وم��راك��ز  ال��دف��اع  معهد 
التدريب فضاًل عن الدورات اليت 
مع  بالتعاون  اململكة  خارج  تقام 
اجلهات التدريبية املتخصصة يف 
العديد  يف  املدني  الدفاع  أعمال 

من الدول.
من  االستفادة  مالمح  أب��رز  وعن 
الرائد  أك��د  التدريبية  الربامج 
الزهراني أن ذلك يتضح من خالل 
الضباط  وخ��ربات  معارف  زي��ادة 
واملعنيني  امل��ي��دان��ي��ني  واألف�����راد 
مبواجهة احلوادث سواء علميًا أو 
فنيًا مبا حيقق التعامل اآلمن مع 
أصبح  بشكل  احل��وادث  كافة 
اجلودة  مبقاييس  قياسه  ميكن 
التحاق  ف��إن  ال��ع��امل��ي��ة، ك��ذل��ك 
ال��ض��ب��اط واألف������راد امل��ي��دان��ي��ني 
تدريب  معهد  بالدورات سواء يف 
م���راك���ز  أو  امل����دن����ي  ال����دف����اع 
ال��ت��دري��ب ل��ه ف��ائ��دة ك��ب��رية من 
من  ب��ع��دد كبري  االل��ت��ق��اء  حيث 
م��س��ت��وى مناطق  ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى 
نقل  حيث  من  أث��ره  له  اململكة 
نظرًا  وتدارسها  اآلخرين  جتارب 
الختالف األنشطة ونوعية وحجم 

احلوادث من منطقة ألخرى.
وأع����رب ال��رائ��د ال��زه��ران��ي عن 

أم��ل��ه أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��وس��ع 
كافة  يف  التدريب  م��راك��ز  يف 
امل��ن��اط��ق م��ع االه��ت��م��ام ب��ن��م��اذج 
ليتمكن  التدريب  يف  احملاكاة 
التدريب  أعمال  على  القائمون 
من التأكد من قدرة املستهدفني 
من برامج التدريب وهم الضباط 
واألفراد على تطبيق ما أعطي هلم 
من مواد نظرية من خالل مشاريع 
حماكاة فعلية للحوادث وتوسيع 
صالحيات إدارات الدفاع املدني 
يف إمكانية عقد دورات داخلية 
تتوفر  ال  ال��يت  املناطق  بعض  يف 
دورات  مثل  تدريب  مراكز  بها 

املصاعد ودورات وسائل السالمة 
اجلهات  مع  التثقيفية  وال��دورات 

احلكومية األخرى.
للربامج  الرتشيح  اقتصار  وع��دم 
وال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة ع��ل��ى 
اإلطفاء  مثل  اهلامة  التخصصات 
والرتكيز  والسالمة  واحلماية 
للرتقية  املستحقني  األف��راد  على 
األف���راد  بعض  إن  حيث  ف��ق��ط، 
ال��ع��ام��ل��ني يف جم����ال ال��س��الم��ة 
ب��ال��ذات ق��د مي��ض��ي ع��ل��ى عمله 
يف هذا القسم أكثر من مخس 
على  احل���ص���ول  دون  س���ن���وات 
أنها  حبجة  السالمة  يف  دورات 

احتياجات الفرق 
الميدانية تحدد 

نوعية البرامج 
التدريبية

نتطلع إلى أال 
تقتصر الدورات 
التدريبية على 

المستحقين
الرائد عبداهلل الزهرانيالعقيد عايش الطلحي
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الرتقية،  ملستحقي  متخصصة 
دورات  برامج  وضع  جيب  وعليه 
أخ��رى هل��ذا ال��غ��رض خ��الف��ًا عن 
باملستحقني  اخل��اص��ة  ال����دورات 

للرتقية.

 مقومات النجاح
م���ن ج��ان��ب��ه ي���ق���ول ال��ن��ق��ي��ب علي 
م���دي���ر شعبة  ع���س���ريي  ب���ن ح��س��ن 
الدفاع  مبديرية  املكلف  العمليات 
التدريب  إن  ج��ازان  مبنطقة  املدني 
اجل��ي��د م��ن أس��اس��ي��ات ال��ن��ج��اح يف 
للدفاع  العامة  وامل��دي��ري��ة  جم��ال  أي 
الربامج  وض��ع  على  حرصت  املدني 
العمل  لطبيعة  امل��الئ��م��ة  التدريبية 
ون��ل��م��س ذل����ك، يف جم���ال اإلط��ف��اء 
اهتمامًا  ونرى  واإلسعاف،  واإلنقاذ 
تدريبية داخلية  برامج  كبريًا بوضع 

العمل  رأس  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  وم��ن��ه��ا 
بفرتات زمنية حمددة وشاملة جلميع 
وفنيني،  سائقني  م��ن  التخصصات 
حيث  السالمة  جم��ال  يف  وك��ذل��ك 
هذا  يف  املتخصصة  ال���دورات  تعقد 
وكذلك  القطاع،  ملنسوبي  اجمل��ال 
أعمال  من  وغريها  املدنية  احلماية 

الدفاع املدني.
وي��ت��ض��ح ل��ن��ا م���دى االس���ت���ف���ادة من 
األداء  خ��الل  من  التدريبية  ال��ربام��ج 
يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ل��رج��ال  املتميز 
على  والدليل  ط��ارئ  أي  مع  التعامل 
واجلاهزية  الكامل  االستعداد  ذلك 
العالية ملواجهة مجيع أنواع احلوادث 
رغ���م اخ��ت��الف ال���ظ���روف، ف��ل��م أَر 
تشابهًا  بالقطاع  عملي  خ��الل  م��ن 
لأحداث يف أي طارئ مت مباشرته، 
معه  التعامل  يتم  ط��ارئ  إن كل  املوقف بل  مع  متشيًا  خمتلفة  بطريقة 

وذلك ما تعلمناه من خالل التدريب.
االستفادة  لزيادة  املقرتحات  وح��ول 
طالب  ميدانيًا،  التدريب  برامج  من 
ال��ن��ق��ي��ب ع��س��ريي ب��إن��ش��اء م��رك��ز 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ودع�����م شعب  ت���دري���ب 
التدريب باإلدارات مبدربني متفرغني 
لتنفيذ  دائ��م��ة  م��واق��ع  وخت��ص��ي��ص 
باملشبهات  وتزويده  التدريب  أعمال 
العاملني  حتفيز  كذلك  ال��الزم��ة، 
بشعب التدريب مبنحهم مزايا متاثل 
التدريب حيث  زمالءهم يف مراكز 

إن العمل مشرتك واهلدف واحد.

 احتياجات ميدانية
أم����ا ال��ن��ق��ي��ب س��ف��ر ب���ن رف����دان 
ال��ش��ه��ران��ي م��ن م��دي��ري��ة ال��دف��اع 
الربامج  أن  شك  ال  فيقول  املدني 
ال����دف����اع امل��دن��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
وتصميمها  هل��ا  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ي��ت��م 
ملواكبة  امليدانية  احلاجة  حسب 
ال��ت��ط��ورات احمل��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 
امليدانية  والوحدات  الفرق  أعمال 
مهامها  أداء  على  قدرتها  لتعزيز 
للحفاظ على األرواح واملمتلكات 
تنمية  أه��م��ي��ة  ذل���ك  يف  م��راع��ي��ة 
وتطوير مهارات وقدرات العاملني 

يف امليدان من ضباط وأفراد.
وهذا التخطيط اجليد جيعلنا نرى 
بوضوح أثر برامج التدريب يف أداء 

برجال  اخل��اص��ة  امليدانية  امل��ه��ام 
الدفاع املدني )ضباط وأفراد( من 
خالل اتقانهم لتلك املهام )إطفاء – 
إنقاذ – إسعاف – سالمة – محاية 
م��دن��ي��ة( وغ��ريه��ا م��ن ختصصات 
والقدرة  األخ��رى،  املدني  الدفاع 
واحلكمة  املشكالت  حل  على 
الصحيحة  ال���ق���رارات  اخت���اذ  يف 
أثناء احلوادث والتطور الكبري يف 
قدرات الضابط أو الفرد وحتسني 
التطبيق  خالل  من  لديه  املهارات 
تشغيل  وبعد  وأثناء  قبل  الصحيح 
اآلليات واملعدات إىل جانب أهمية 
برامج التدريب يف حل املشكالت 
الفرد  أو  الضابط  بها  مي��ر  ال��يت 
يف  مواجهتها  احملتمل  م��ن  ال��يت 

املستقبل.
االستفادة  لزيادة  وحول مقرتحاته 
أشار  ميدانيًا  التدريب  برامج  من 
أهمية  إىل  ال��ش��ه��ران��ي  ال��ن��ق��ي��ب 
إصدار جملة علمية خاصة بأجهزة 
ومعدات الدفاع املدني حتوي آخر 
استخدامها،  وط��رق  مستجداتها 
ك��ذل��ك زي����ادة احل��واف��ز امل��ادي��ة 
ل��ل��م��ت��درب��ني وإب��ع��اد امل��ت��درب من 
ض��غ��وط ال��ع��م��ل واخ��ت��ي��ار ال��وق��ت 
امل���ن���اس���ب إلل���ق���اء احمل���اض���رات 
اخل���اص���ة ب��ال��ت��دري��ب امل��ي��دان��ي، 
من  املتميزين  ابتعاث  على  والعمل 

الضباط واألفراد خارجيًا.

نأمل دعم شعب 
التدريب بإدارات 
الدفاع المدني 

بمدربين متفرغين

مخرجات التدريب 
تتجلى في 

المستوى الرفيع 
لرجال الدفاع

نقيب سفر الشهرانيالنقيب علي عسريي

ا ستطالع
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 مقرتحات ورؤى
املدني  الدفاع  رجال  رؤية  وعن 
امل��ي��دان��ي��ني ل���ربام���ج ال��ت��دري��ب 
رئيس  استفادتهم أكد  ودرجة 
ال��دف��اع  ب���إدارة  السالمة  قسم 
بن  نواف  النقيب  بعرعر  املدني 
فضل العنزي، أن اإلدارة العامة 
ل��ل��ت��دري��ب ت��ق��وم جب��ه��د طيب 
ومشكور يف تلبية االحتياجات 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ف��رق وال���وح���دات 
تفقده  م��ا  خ��الل  م��ن  امليدانية 
من برامج ودورات تدريبية، إال 
اجلوانب  كافة  تغطي  ال  أنها 
هذه  تواجهها  اليت  والصعوبات 
الفرق والوحدات امليدانية أثناء 
مباشرتها للحوادث، كما أنها 
من  املأمول  العدد  إىل  تصل  ال 
الدفاع  منسوبي  من  املتدربني 
وهو  املناطق،  املدني يف مجيع 
املستقبل  يف  تداركه  نأمل  ما 

القريب.
وأش�����ار ال��ن��ق��ي��ب ال��ع��ن��زي إىل 
برامج  من  كثريًا  استفاد  أن��ه 
بقسم  عمله  التدريب يف جمال 
ال��س��الم��ة م��ن ح��ي��ث اخل���ربات 
عليها،  حصل  اليت  واملعلومات 
وال������يت ع������ززت م����ن ق���درات���ه 
املنوطة  املهام  أداء  ومهاراته يف 
به، الفتًا إىل تطبيق ما يسمى 
حبيث  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  باحلقيبة 
متميزة  ت��أه��ي��ل جم��م��وع��ة  ي��ت��م 
من الضباط واألف��راد يف كل 
الدفاع  م��دي��ري��ات  م��ن  مديرية 
العامة  اإلدارة  وتتوىل  املدني، 
ل��ل��ت��دري��ب إع������داد احل��ق��ائ��ب 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف ك��اف��ة أع��م��ال 
وخت��ص��ص��ات ال��دف��اع امل��دن��ي، 
وي��ت��م ت��دري��ب ه���ذه اجمل��م��وع��ة 
بدورها  لتتوىل  عليها،  املميزة 
تدريب ضباط وأفراد الوحدات 
ليزداد  دوري���ة  بصفة  امليدانية 
ع���دد امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن رج��ال 
الدفاع املدني على رأس العمل، 
ب��رام��ج  اس��ت��م��رار  إىل ج��ان��ب 
التدريب يف معهد الدفاع املدني 
ال��ت��دري��ب يف كافة  وم��راك��ز 

املناطق.

 فائدة حمققة
رئيس  ي���رى  ذات���ه  االجت����اه  ويف 
رق��ب��اء ص��ب��ار خلف ال��ع��ن��زي أن 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال���يت حيصل 
ع��ل��ي��ه��ا رج����ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
معارفهم  من  وتزيد  ج��دًا  جيدة 
وخ����ربات����ه����م ك�����ل يف جم���ال 
استفاد  أنه  مؤكدًا  ختصصه، 
ك���ث���ريًا م���ن ه���ذه ال���ربام���ج يف 
ومسبباتها  احلريق  أنواع  معرفة 

وطرق مكافحتها.
واقرتح العنزي أن يتم الرتكيز يف 
الدورات التدريبية على ختصص 
حمدد يف كل دورة حبيث تغطي 
وتتيح  النظرية،  كافة اجلوانب 
مساحة أكرب للتطبيقات العملية 

على ما مت دراسته.

 جوانب ميدانية
أما الوكيل رقيب نايف بن منسي 
املدني  الدفاع  إدارة  من  الزهراني 
مب��دي��ن��ة ال��ب��اح��ة ف��ي��ق��ول: ب��رام��ج 
ال  ولكنها  نسبيًا  جيدة  التدريب 
الشق  يف  املطلوب  ال���دور  تعكس 
تكون  ألنها  جيب  كما  امليداني 
حمصورة على بعض الربامج وهناك 
الدورات  تتطرق هلا  أدوار مهمة مل 
امليدان  أطقم  مجيع  يف  التدريبية 
واإلن��ق��اذ  اإلط��ف��اء  العاملني يف  م��ن 
واإلسعاف وكذلك السائقني، وهو 

ما حيد من درجة االستفادة بالصورة 
بعض  تشوبها  إنها  حيث  املطلوبة 
التدريب  مثل  جوانب  يف  السلبيات 
اللياقي الذي حيتاجه أي فرد يعمل 
بامليدان، وكذلك االختبار العملي 
دون التحريري لتلك الربامج حبيث 
جبميع  إملامًا  أكثر  املتدرب  جتعل 

اجلوانب امليدانية.
االستفادة  ل��زي��ادة  مقرتحاته  وع��ن 
من برامج التدريب امليداني أضاف 
أن��ه الب��د م��ن االهتمام  ال��زه��ران��ي 
بالتأهيل النفسي لأفراد يف حوادث 
الربنامج  ه��ذا  إن  حيث  اإلن��ق��اذ، 
تساعد  اليت  الربامج  أهم  من  يعد 
التعامل  كيفية  ع��ل��ى  امل��ت��درب��ني 
النفسي يف احلوادث، وتعزيز الثقة 
على  ال��ت��دري��ب  ك��ذل��ك  بالنفس، 

احل���وادث  م��واق��ع  كيفية حت��دي��د 
برنامج  خ��الل  م��ن  السائقني  ل��دى 
أمت��ن��ى  ال��ربن��ام��ج  وه����ذا   ،GBS
مواقع  إىل  للوصول  تطبيقه جبدية 
احل����ادث ب��أس��رع وق���ت واخ��ت��ص��ار 
أجهزة  تركيب  وكذلك  الطرق، 
مجيع  يف   )GBS( الرقمية  الدالة 
إىل  باإلضافة  امليدانية،  اآلل��ي��ات 
وهذا  امليدانية  السالمة  تدريبات 
من  امل��ه��م جيهله ك��ث��ري  ال��ع��ن��ص��ر 
الناس ومن ضمنهم منسوبو الدفاع 
املدني لذا آمل عقد برامج خمتلفة 
مؤسسات  أو  شركات  مع  ودائمة 
خمتصة بهذا اجملال لتأهيل األفراد 
هذا  يف  ثقافتهم  ورف��ع  امليدانيني 
مباشرتهم  ع��ن��د  وخ��اص��ة  اجمل���ال 

ملواقع احلوادث.

الحقيبة التدريبية 
لزيادة عدد 

المستفيدين من 
برامج التدريب

النقيب نواف العنزي

نقترح تكثيف 
برامج التدريب 

التخصصي نظريًا 
وعلميًا

رئيس رقباء صبار العنزي

نتطلع إلى زيادة 
برامج التأهيل 

النفسي لألفراد 
في حوادث اإلنقاذ
وكيل رقيب نايف الزهراني
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ووقوع الحوادث المهنية أثناء التشييد والبناء في 
هذه المنش����آت أمر وارد، لذلك قامت المديرية 
العامة للدفاع المدني انطالقاً من مس����ؤولياتها 
واعتماداً على م����ا ورد في نظام الدفاع المدني 
ف����ي مادت����ه التاس����عة بالفق����رات )ج،د،و،ح( 
ومراع����اة لتنفي����ذ اللوائ����ح التي تعال����ج كافة 
المتعلقة بالس����المة والحماية  القضايا واألمور 

م����ن األخطار وم����ا يضمن وقاي����ة المواطنين 
وسالمة الثروات والممتلكات الخاصة والعامة 
بإعداد الئحة لقواعد الس����المة الواجب اتباعها 
في مواقع اإلنش����اءات وتم إصدار تلك الالئحة 
بموج����ب ق����رار مجل����س الدف����اع المدني رقم 
)1410/3/23ه�(  وتاريخ  )10/ك/و/1/دف( 
وفي الس����طور القادمة سوف نتطرق باختصار 

لما ورد بتلك الالئحة فيما يتعلق بالس����المة في 
مواقع اإلنشاءات.

تعرف الالئحة مواق����ع اإلنشاءات بأنها يقصد 
لتأسيس  الالزمة  بها مواقع األعمال واألشغال 
الميكانيكية  واإلنشاءات  المباني  وتشييد 
حتى  األساسات  حفر  من  ابتداءً  والكهربائية 

اكتمال البناء.

قواعد السالمة وسبل الحماية

»في مواقع اإلنشاءات«
إن تسارع عجلة التنمية في مملكتنا الحبيبة وزيادة المشاريع 

اإلنشائية سواء على مستوى اإلنشاءات الحكومية أو اإلنشاءات 
الخاصة يزيد من احتماالت مخاطر حوادث االنهيارات ألسقف 

المباني أثناء عملية التشييد أو أجزاء منها وتلك الحوادث 
تمثل هاجسًا كبيرًا وتحتل أهمية قصوى لدى المسؤولين 

في المديرية العامة للدفاع المدني لما قد تسببه من خسائر 
فادحة في األرواح والممتلكات.

عقيد د. سعد بن سعيد القحطاني
مدير إدارة التعاون الدولي

مقال
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قواعد السالمة
في  اتباعها  الواجب  الحماية  وسبل  السالمة  قواعد 

مواقع اإلنشاءات، تتضمن الالئحة على ما يلي:
المقاول  أن  من  التأكد  العمل  على صاحب  يجب   -1
باألعمال  للقيام  ل���ه ومؤه���ل  المتعاقد معه مرخص 
جميع  باتخاذ  إلزامه  عليه  يجب  كما  المطلوبة 
اإلجراءات الوقائية الالزمة لحماية العمال واآلخرين 
وفي حالة وجود مهندس مشرف على عملية اإلنشاء 

يكون المهندس المشرف مسؤواًل عن مراقبة ذلك.
المقاول  أو  إن وجد  السالمة  المسؤول عن  يلتزم   -2
المنفذ بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من 
الدفاع المدني تبين للعاملين بالموقع أوغيرهم مواطن 
الخطورة بالموقع حسب طبيعة األعمال المنفذة ويكون 

على المهندس المشرف مراقبة تنفيذ ذلك.
المقاول  أو  إن وجد  السالمة  المسؤول عن  يلتزم   -3
واألجهزة  واآلليات  اآلالت  جميع  بتفحص  المنفذ 
من  للتأكد  يومي���اً  الموقع  في  المستخدمة  والسقاالت 
سالمتها وصالحيتها وعليه وفق���اً الختصاصه إيقاف 
أو طلب إيقاف ومنع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية 
يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سالمة 

العاملين في الموقع أوغيرهم.
المشرف  والمهندس  العمل  صاحب  على  يجب   -4
التأكد من أن المقاول المنفذ مؤه���ل ومرخص له من 
قبل جهات االختصاص بمزاولة نوع وحجم اإلنشاءات 

المطلوبة حسب نوع وحجم المنشأة المراد إقامتها.
5- يلتزم المسؤول عن السالمة في المنشأة بتخصيص 
الحريق(  ومكافحة  السالمة  )سجل  يسمى  سجل 
تختم  المدني،  الدفاع  قبل  من  المعد  للنموذج  طبق���اً 
فيه جميع  وتدون  المدني  الدفاع  بختم  جميع صفحاته 
جميع  وكذلك  الموقع  في  المتخذة  السالمة  إجراءات 
الحوادث وأسبابها والمسؤول عنها وفقاً للنموذج المعد 
لذلك ويحتفظ بهذا السجل في الموقع إلطالع مندوب 

الدفاع المدني عليه وإبداء مالحظاته.
من  الموقع ألي سبب  في  العمل  توقف  حالة  في   -6
األسباب يجب على صاحب العمل إبالغ الدفاع المدني 

والبلدية بهذا التوقف ومدته ويجري تحرير محضر بين 
صاحب العمل والدفاع المدني يوضح فيه اإلجراءات 
الوقائية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحين 
عودة استئناف العمل من جديد. ويعتبر تهاون صاحب 
العمل أو إهماله في تنفيذ اإلجراءات الوقائية المطلوبة 
إهمااًل جسيم���اً يقتضي فرض الجزاءات المنصوص 

عليها.
7- يجوز للدفاع المدني إذا ما تأكد أن طريقة العمل أو 
أن األجهزة واآلالت واآلليات المستخدمة في الموقع 
تشكل خط���ورة على أرواح العاملين بالموقع أو على 
أو  المنفذ  المقاول  توجيه  اآلخرين  وممتلكات  أرواح 
صاحب العمل إلى مواط���ن الخط���ورة واألمر بوقف 
العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السالمة المقترحة 
والمقاول  العمل  صاحب  يعتبر  األحوال  جميع  وفي 
المنفذ مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار 

تصيب العاملين أو اآلخرين.
بإعداد  الختصاصها  وفقاً  البلديات  وزارة  تقوم   -8
بمسؤولية  الخاصة  والتعليمات  اللوائح  وتنفيذ 
المهندسين وأصحاب األعمال عن أي خطأ أو إهمال 

أو غش بما يكفل محاسبتهم بصورة فورية وحازمة.
المقاول  أو  السالمة إن وجد  المسؤول عن  9- يكون 
المنفذ مس���ؤوالً في جميع األوقات عن توفير المالبس 
بالموقع  العاملين  لجميع  الالزمة  الوقائية  والمعدات 
تلك  باستخدام  بالموقع  العاملين  التزام  وضرورة 
المالبس والمعدات الوقائية خالل جميع فترات العمل 

وكذلك التزامهم باتباع كل طرق السالمة الواجبة.

مسؤولية التنفيذ
وتقع مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات والعمل بموجبها 
على المقاول وصاحب المشروع ومراقب السالمة 
المسؤوليات  كافة  متضامنين  ويتحملون  بالموقع 
تنفيذ  في  اإلهمال  أو  التقصير  عن  تنجم  قد  التي 
مكافحة  معدات  تدبير  أو  الوقائية  االشتراطات 

الحريق وفقاً لما ورد بالالئحة.

واجبات مراقب السالمة
وتحدد الالئحة واجبات مراقب السالمة حيث يعتبر 
مراقب السالمة مسؤواًل ع���ن تنفيذ جميع الشروط 
الوقائي���ة الواردة به���ذه الالئحة وتنفي���ذ ما تطلبه 
سلطات الدفاع المدني من توجيهات وقائية وتنظيم 

عمليات إخالء الموقع في حاالت الطوارئ.

شروط السالمة الستخدام 
الروافع وملحقاتها

وضح���ت الالئحة الشروط الواج���ب اتباعها عند 
استخ���دام الرواف���ع وملحقاتها بم���ا يضمن عدم 
تسببها -القدر هللا- في وقوع الحوادث لألشخاص 
العاملي���ن في المشاريع كما شمل���ت الالئحة أيضاً 
التعليم���ات الخاص���ة بأعمال الحف���ر أثناء إنجاز 
المشروع اإلنشائي ووضع���ت التعليمات المناسبة 
بم���ا يضمن سالمة المش���روع والعاملين فيه، كما 
حددت الالئحة شروط استخ���دام السقاالت، حيث 
إن غالبي���ة الحوادث التي تقع في مجال اإلنشاءات 
نتيجة لسق���وط األشخ���اص أو الم���واد من على 
السقاالت ويمكن الوقاية من سقوط األشخاص من 
العمل  السقاالت وأماكن  إذا كانت  العالية  األماكن 
وألواح  واقية  بقضبان  ومزودة  التصميم  جيدة 
لحماية أصابع األقدام وهناك بعض التعليمات التي 
أوردتها الالئحة لمراعاتها عند استخدام السقاالت 

في مواقع اإلنشاءات.
وبين���ت الالئح���ة التعليم���ات والش���روط الخاصة 

باستخدام الساللم في عمليات اإلنشاء.
وتطرقت الالئحة أيضاً للعديد من اشتراطات السالمة 
لكل مما يلي: معدات األعمال الخشبية، أعمال اللحام 
والقطع، األعمال الكهربائية، نظافة الموقع، تخزين 
السوائ���ل القابلة لالشتعال والمواد الكيميائية، تخزين 

التعليمات المتعلقة بالسالمة الصناعية.

»في مواقع اإلنشاءات«
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ما 1  والشباب،  والصبا  الطفولة  فــرتات 
الــــذي يـــذكـــره األســـتـــاذ نــاصــر منري 

العتييب من هذه األيام؟
تلك الفرتة تذكرني بالرباءة والبساطة واأللفة بني 

اجلميع. 

مـــا هـــو املــشــهــد األكـــثـــر حـــضـــورًا يف 2 
الذاكرة عن مرحلة النشأة؟

املشاهد  املشاهد منها  النشأة حتمل الكثري من 
املاضي  فلذة  احمل��زن��ة،  املشاهد  وفيها  املفرحة 
وفرتات  أع��وام  رصيد  والذكريات  ذك��راه،  يف 
مضت. أما املشهد األكثر حضورًا يف الذاكرة 
واجلميع  واجل���ريان  الوالدين  بكاء  مشهد  فهو 
 عند إعالن وفاة املغفور له. بإذن اهلل امللك فيصل 

ابن عبدالعزيز.

وما هو الدرس األصعب الذي تعلمته 3 
يف هذه املرحلة؟

الدرس الذي تعلمته هو االعتماد على النفس بعد 
اهلل بتحقيق األمنيات والتطلعات.

العمل يف بيئة عسكرية كيف تصفها، 4 
وماذا أضافت لشخصيتك؟

ال��ع��م��ل ال خي��ت��ل��ف م��ن م��ن��ظ��ور إن��ت��اج��ي حسب 
أمانة  فالعمل  مدنية،  أو  عسكرية  س��واء  البيئة 
البيئة  أما خبصوص  واإلخ��الص،  تتطلب اجلهد 
رائعة  بيئة  فهي  معها  أتعامل  التى  العسكرية 

منظمة وملتزمة وانضباطية. 

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد الذي 5 
ترى أنه أثر يف تكوينك وقناعاتك وما هي أبعاد 

ذلك التأثري؟
قناعاتي  بعض  يف  تأثري  هلم  كان  الذين  حقيقة 
كانا  فقد  ال��وال��دي��ن  األول  امل��ق��ام  ففي  كثر، 
موجهني ومرشدين ومتابعني،أما يف جمال العمل 
فأغلب من عملت معهم وحتت قيادتهم كان هلم 

األثر الكبري حياتي العملية بالتوجيه والتطوير. 

أصـــدقـــاء الــشــبــاب، هــل ال تــــزال على 6 
من  الصداقة  عالقة  تــدوم  وكيف  معهم  تواصل 

ذكريات وأمنيات، دروس حياتية صعبة، ولحظات تتباين ما بين السعادة الغامرة والحزن العميق، محطات فارقة 
وأشخاص ال يمكن نسيانهم، هوايات وقراءات، نجاحات تحققت وطموحات يتطلع إليها، عن كل ذلك سألنا مدير عام 
الشؤون اإلدارية والمالية بالمديرية العامة للدفاع المدني األستاذ ناصر بن منير العتيبي، 20 سؤااًل أو أكثر في محاولة 

للتعرف على اهتماماته وقناعاته، فماذا قال؟

السعادة نظرة رضا في عين أمي 

حاوره :  العقيد سعود العبد الكريم

مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية.. ناصر العتيبي:
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وجهة نظرك؟
نعم مازلت أتواصل مع بعض منهم ولكن ليس 
وال��ص��داق��ة  ف����رتات،  وإمن���ا على  دائ��م��ة  بصفة 
والثقة  الصدق  على  مبنية  تكون  عندما  ت��دوم 

واالحرتام.

اإليقاع السريع للحياة املعاصرة هل حيول 7 
دون تكوين صداقات على غرار صداقات الشباب؟

أو  العملية  س���واء  وأع��ب��اؤه��ا  احل��ي��اة  حقيقة  نعم 
ملا  لك تكوين صداقات مماثلة  تتيح  ال  األسرية 

كان يف مرحلة الشباب.

لــلــنــجــاح مــقــومــات فــمــا هــي مقومات 8 
النجاح من وجهة نظرك؟

باهلل سبحانه  باإلميان  أواًل  تبدأ  النجاح  مقومات 
بالنفس،  بالثقة  ث��م  عليه،  واالت��ك��ال  وت��ع��اىل 
واالق��ت��ن��اع واالل���ت���زام، وامل��ث��اب��رة واالن��ض��ب��اط، 

والتفكري يف الواجبات قبل احلقوق. 

ــادة عــلــم وفـــن أم فـــن مـــن وجهة 9  ــقــي ال
نظركم وما هي مواصفات القائد الناجح؟

ع��ل��م وف����ن يف ن��ف��س ال���وق���ت، ف���ال مي��ك��ن من 
وج��ه��ة ن��ظ��ري ت��ك��وي��ن ق��ائ��د حم��ن��ك م��ن خ��الل 
املعلومات املكتسبة مامل يكن لديه )كاريزما(  
ومواصفات إبداعية من خالل القدرة على تطبيق ما 
اكتسب علميًا على أرض الواقع بكل اقتدار. أما 
مواصفات القائد الناجح فتتمثل يف حسن اخللق، 
وقوة الشخصية، والذكاء،والسيطرة على الذات 
واالتزان والعدل واملساواة واالنتماء والوالء للوطن 

وللعمل، األمانة، والقدرة على اختاذ القرار.

يف 10  احلـــظ   « بأهمية  تقنع  هــل 
حياة اإلنسان، ومتى شعرت أنك حمظوظ؟

احلظ هو القدر واألقدار بيد اهلل سبحانه وتعاىل، 
ِإالَّ  اَها  ُيَلقَّ ))َوَم��ا  الكريم  وقد ذكر يف كتابه 
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم(( وأنا  الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما ُيَلقَّ
حقيقة أعيش مرحلة اقتناع بواقعي الفعلي وسعيد 

مبا كتبه اهلل لي.

ومتى شعرت أن احلظ يعاندك؟11 
ال أذكر موقفًا معينًا.

اليت 12  الكلمة  أو  احلكمة  هــي  مــا 
تعتربها منهج حياة بالنسبة لك؟

بالشكر تدوم النعم.

وما هي الكلمة اليت ال وجود هلا 13 
يف قاموسك الشخصي؟

الظلم/ التأجيل.

نقطة 14  إنــــســــان  كــــل  حـــيـــاة  يف 
حتول.. فما هي نقطة التحول بالنسبة لك؟

من  اإلدارة  يف  املاجستري  درج���ة  على  حصولي 
حتول  نقطة  تعترب  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 

بالنسبة لي.

أن 15  على  وحتـــرص  تعلمته  درس 
تعلمه ألبنائك وشباب الدفاع املدني فما هو؟

وطيب  اخل��ل��ق  حبسن  اإلن��س��ان  يتحلى  أن  جي��ب 
الكلمة فمن النت كلمته وجبت حمبته.

هل مثة موقف جعلك تذرف الدموع؟16 
وفاة والدي يرمحه اهلل ويسكنه فسيح جناته.

وما هي أسعد اللحظات بالنسبة لك؟17 
أعني  أرى يف  عندما  لي  بالنسبة  اللحظات  أسعد 
أعني  أرى يف  وعندما  اجتاهي،  رض��ا  نظرة  أم��ي 
أسرتي نظرة فخر واعتزاز ’ وعندما أرى يف أعني 
املسؤولني عن عملي وزمالئي نظرة إعجاب وتقدير.

تستطع 18  ومل  متنيته  الــــذي  مــا 
حتقيقه؟

األمنيات كثرية ومنها ما مل يتحقق مبشيئة اهلل، 
أسعى  كنت  أمنيات  ملرحلة  تصل  ال  ولكنها 

جاهدًا إليها ومل استطع حتقيقها.

ما هو املكان الذي حتن إليه؟19 
مكة املكرمة

ما 20  بــالــطــرب..  تشعرك  قصيدة 
هي؟

قصيدة الشاعر صاحب السمو امللكي األمري /
خالد الفيصل )من بادي الوقت(.

بــيــت شــعــر يــتــفــق أو يــعــرب عن 21 
بعض قناعاتك؟

َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئُم َوتأتي عَلى َقْدِر 
الِكراِم امَلكارُم

َوَتْصُغُر يف َعني  الّصغرِي صغاُرها  َعنِي  َوَتْعُظُم يف 
الَعظيِم الَعظاِئُم.

كتاب حتتفظ به يف مكتبتك 22 
وتستمتع بقراءته من حني آلخر؟ 

ق��راءة الكتب بشكل عام وهناك  أنا من ه��واة 
ككتاب  ب��ق��راءت��ه  استمتع  كتاب  م��ن  أكثر 
ناى  ج��وزي��ف س��ي  للمؤلف  ال��ن��اع��م��ة((  ))ال���ق���وة 
يف  الكامنة  طاقاتك  ))ف��ج��ر  كتاب  وك��ذل��ك 

األوقات الصعبة(( للمؤلف ديفيد فيسكوت.

يــقــولــون يف حــيــاة كـــل إنــســان 23 
نقطة ضعف فما هي نقطة ضعفك؟

ميكن  ضعف  نقطة  ي��وج��د  ال  اهلل  م��ن  بفضل 
اإلشارة إليها كنقطة مؤثرة وفعالة يف حياتي.

ما هي اهلواية املفضلة لألستاذ 24 
ناصر منري يف أوقات الفراغ؟

ممارسة الرياضة )املشي(.

اإليمان وحسن التوكل أول مقومات النجاح
ال مكان لكلمة » التأجيل » في قاموسي الشخصي
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تحت عنوان »إستراتيجية القيادات األمنية في إدارة الكوارث« قدم العقيد على بن عطااهلل العتيبي 
مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة من خالل أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في اإلدارة 

رؤية شاملة للتعريف بدور القيادات األمنية في إدارة الكوارث واألزمات بدءًا من مرحلة االستعداد 
والتخطيط والتهيؤ، وصواًل إلى المواجهة والتعامل الميداني وسبل تجاوز الصعوبات في جميع 

مراحل إدارة األزمة أو الكارثة

السمات الشخصية
عامل مهم في اإلدارة الميدانية للكوارث

في دراسة شملت 432 من ضباط الدفاع المدني 

10 توصيات لنجاح إستراتيجية 
القيادات األمنية في إدارة الكوارث

العقيد على بن عطااهلل العتيبي
مدير إدارة الدفاع املدني باملدينة

معارف
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العتييب يف أطروحته اليت حصل  العقيد  وعرض 
بها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز ملفاهيم 
اإلسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي والتفكري 
جماالت  يف  االستشرافية  واإلدارة  االبتكاري 

األمن.

مفهوم القيادة اإلدارية  
يف  والتحليل  ال��ش��رح  م��ن  بالكثري  ت��ن��اول  كما 
وأهميتها  عناصرها  دراسته  من  النظري  اجلزء 
ووظائفها والفرق بني القيادة والرئاسة، ونظريات 
القيادية  ال��ق��ي��ادي واألمن���اط  وال��س��ل��وك  ال��ق��ي��ادة 
وفعالية القيادة وصواًل إىل نظرية القيادة اإلدارية 

يف إدارة األعمال السعودية.
من  النظري  اجل���زء  يف  العتييب  العقيد  وأف���رد 
القائد  مفهوم  بيان  يف  مساحة كبرية  أطروحته 
ومهام  األمنية  القيادة  مستويات  وش��رح  األم��ين 
القائد األمين والسمات الشخصية له، واملهارات 
املهنية املطلوب توافرها فيه، باإلضافة إىل عرض 
األمنية خالل  القيادة  تواجه  اليت  املعوقات  ألبرز 

إدارة الكوارث.
اجلوانب  االهتمام  من  بكثري  الدراسة  وتناولت 
مفهوم  حيث  من  األمنية،  للقيادات  التدريبية 
وبراجمه  ومتطلباته  وأساليبه  وأهدافه  التدريب 
التدريبية  واالحتياجات  التدريبية،  والسياسة 
للقيادة األمنية، كما تقدم الدراسة تعريفًا ملفهوم 
ومهام  وأهدافها  ال��ك��وارث،  وإدارة  الكارثة 

القائم عليها، وعوامل جناح إدارة الكوارث.
ال��دف��اع  ج��ه��از  اختصاصات  ال��دراس��ة  وت��ن��اق��ش 
املدني يف جمال مواجهة الكوارث واسرتاتيجيته 
وب��راجم��ه ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��وص��ول ألع��ل��ى درج���ات 

اجلاهزية واالستعداد ألداء مهامه.
إىل  منها  امليداني  اجل��ان��ب  يف  ال��دراس��ة  وسعت 

التوصل إلجابة واضحة عن تساؤل رئيسي حول 
اسرتاتيجية القيادات األمنية يف إدارة الكوارث 
اإلسرتاتيجية  وأهمية  دور  على  التعرف  بهدف 
اليت تضعها القيادة األمنية يف إدارة الكوارث، 
والسمات الشخصية املطلوب توافرها يف القيادات 
األمنية املناط بها إدارة الكوارث، ومدى إسهام 
برامج التدريب يف تنمية مهارات القيادات األمنية 
اإلجراءات  الكوارث، وحتديد  إدارة  بها  املناط 
ال���يت ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ق��ي��ادات األم��ن��ي��ة ق��ب��ل وق��وع 
اليت  امليدانية  الرئيسة  املهام  وإيضاح  الكارثة، 
تقوم بها القيادات األمنية أثناء إدارتها للكوارث.

إستراتيجية إدارة الكوارث
امل��وض��وع  أهمية  يف  ال��دراس��ة  أهمية  وتكمن 
األمنية  القيادات  إسرتاتيجية  وهو  تتناوله  الذي 
الكارثة تضرب  نظرًا ألنَّ  الكوارث،  إدارة  يف 
املمتلكات،  وتتلف  األرواح  لتهدد  اجملتمعات 
إدارتها  وحساسية  أهمية  من  يزيد  ال��ذي  األم��ر 
والقرارات املتخذة خالهلا، وتنبع أهمية الدراسة 
ميس  ق��د  مل��وض��وع  تتعرض  كونها  م��ن  كذلك 
ومنظماته،  ومؤسساته  فئاته  بكافة  اجملتمع 
ما هو عام يشمل اجملتمع  الكوارث  فهناك من 
من كونها  أيضًا  الدراسة  أهمية  وتأتي  برمته، 
الدراسات  قلة  من  يشكو  موضوع  على  تنصب 
ًة واملكتبات األمنية فيما  باملكتبات العربية عامَّ

يتعلق بإدارة الكوارث.
من   )432( م��ن  ال���دراس���ة  عينة  ت��ك��ون��ت  وق���د 

املدني  ال��دف��اع  مديريات  يف  العاملني  الضباط 
وق���وات  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  مب��ن��اط��ق 
يف  العتييب  العقيد  واعتمد  اخلاصة،  الطوارئ 
دراسته املنهج الوصفي التحليلي باستخدام مدخل 
استبانة مشلت  خ��الل  م��ن  االج��ت��م��اع��ي،  امل��س��ح 
اإلسرتاتيجية  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ه��ي  حم���اور  مخسة 
الكوارث،  وإدارة  األمنية  القيادة  تضعها  اليت 
األمين  للقائد  الشخصية  السمات  بني  العالقة 
القيادات  تدريب  بني  العالقة  الكوارث،  وإدارة 
األمنية وإدارة الكوارث، العالقة بني اإلجراءات 
اليت تقوم بها القيادات األمنية قبل وقوع الكارثة 
وإدارة الكوارث، العالقة بني إسرتاتيجية املهام 
امليدانية الرئيسة اليت تقوم بها القيادات األمنية 

وإدارة الكوارث.

استشراف المستقبل
بيانات  خ��الل حتليل  من  ال��دراس��ة  توصلت  وق��د 

االستبانة إىل عدد من النتائج، من أهمها:
دائ���م���ة إلدارة   ض�����رورة وض���ع إس��رتاجت��ي��ة 
اس��ت��ش��راف  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وإنَّ  ال����ك����وارث، 
واملخاطر  التهديدات  على  والتعرف  املستقبل، 
الكوارث  وق��وع  إىل  ت��ؤدي  قد  ال��يت  املستقبلية 
القرارات  اخت��اذ  على  األمنية  القيادات  يساعد 

الوقائية لتجنب حدوثها.
تعامل  ل��ط��ري��ق��ة  واض��ح��ة  رؤي����ة  وج����ود  إنَّ   
القيادات األمنية مع الكوارث املتوقعة، وقدرتها 
املخاطر  مجيع  ملواجهة  مرنة  خطط  وض��ع  على 
ُنها من النجاح يف إدارة  والتهديدات املتوقعة مُيكِّ

الكارثة.
االنفعالي  باالتزان  األمين  القائد  متتع  إنَّ   
وقوة  البديهة  وسرعة  النفس  وضبط  واهل��دوء 
امل��الح��ظ��ة وال���ص���رب وحت��م��ل امل���ش���اق وال��ث��ق��ة 

خطط مرنة لمواجهة 
المخاطر المتوقعة في 

إدارة الكارثة
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الكارثة  م��ع  التعامل  م��ن  ��ن��ه  مُي��كِّ بالنفس 
واملساواة  بالعدالة  إنَّ متيزه  مبوضوعية، كما 
يكسبه  معهم  تعامله  وحسن  املرؤوسني،  بني 

والءهم له أثناء إدارة الكارثة.
 إنَّ حتلي القائد األمين باجلرأة والشجاعة 
جيعله  الوقت  واح��رتام  واالنضباط  واإلق���دام، 

قدوة للمرؤوسني أثناء إدارة الكارثة.
ن القيادات   التدريب العملي وامليداني مُيكِّ

األمنية من إدارة الكوارث بكفاءة عالية.
 إنَّ تنوع الدورات التدريبية، والتدريب على 
تفعيل  يف  يسهم  األمنية  للقيادات  العمل  رأس 

قدرتها على إدارة الكوارث بفعالية. 
وامل��ادي��ة  البشرية  اإلم��ك��ان��ات  ت��وف��ري  إنَّ   
الالزمة للتعامل مع الكوارث ضروري لتحقيق 

فاعلية إدارتها.
املعنية  اجلهات  ألدوار  املسبق  التحديد  إنَّ   
مبواجهة الكوارث، وإجراء التمارين واخلطط 
الفرضية على ذلك يساعد القيادات األمنية على 

التنسيق الفعال عند إدارة الكارثة.
املطلوبة  ب��اإلج��راءات  املواطنني  توعية  إنَّ   
منهم يف ح��االت ال��ك��وارث )اإلع���الم األم��ين( 

يساعد على جناح إدارة الكارثة.
 إنَّ توزيع األدوار وحتديد املهام واملسؤوليات 
إنَّ  ال��ك��ارث��ة، ك��م��ا  إدارة  ل��ن��ج��اح  ض����روري 
يف  يسهم  ال��ك��ارث��ة  م��ع  التعامل  يف  الواقعية 

إدارتها بفاعلية.

سيناريوهات وتجارب
وخلصت الدراسة على ضوء ذلك إىل 10 توصيات:

فعالة  إسرتاتيجية  بناء  أهمية  تشمل  التوصيات 
إلدارة الكوارث، وحتديد أهدافها بدقة، وإعداد 
تنمية  وض��رورة  تنفيذها،  على  للتدريب  برامج 
دورات  عقد  من خالل  األمنية  القيادات  ق��درات 
إدارة الكوارث،  تدريبية مستمرة هلم يف جمال 
اإلسرتاتيجية،  اإلدارة  وجم��ال  القيادة،  وجم��ال 
العلمي  لأسلوب  األمنية  القيادات  واستخدام 
الكارثة،  إدارة  يف  املتطورة  احلديثة  والتقنيات 
وتوفري كافة اإلمكانات البشرية واملادية الالزمة 
للتعامل مع الكوارث، كذلك وضع خطط مرنة 
املتوقعة،  والتهديدات  املخاطر  مجيع  ملواجهة 
اس��ت��ع��دادًا  وال��ت��ج��ارب  السيناريوهات  وإع����داد 
لتنفيذها بفعالية، كما أوصت الدراسة بأهمية 
قيام القيادات األمنية املختصة بتحليل املخاطر، 
والتعرف على التهديدات املستقبلية اليت قد تؤدي 
إىل وقوع الكوارث، واختاذ اإلجراءات الوقائية 
لتجنب حدوثها، وحتديد البدائل مسبقًا يف ضوء 
املتوقعة لكي تتمكن من اختيار  هذه املخاطر 
إدارة  أث��ن��اء  األم��ث��ل  ال��ب��دي��ل 
بربامج  واالهتمام  الكارثة، 
باإلجراءات  املواطنني  توعية 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م يف ح���االت 
اجليد  والتعامل  الكوارث، 
الكارثة،  وق��وع  أثناء  معهم 

أن  ب��ض��رورة  توصياتها  يف  ال���دراس���ة  وأش����ارت 
يتمتع القادة األمنيون الذين تسند هلم مهام إدارة 
االتزان  أهمها:  من  شخصية  بسمات  الكوارث 
وحسن  النفس،  وضبط  واهل���دوء،  االنفعالي، 
على  والقدرة  واملرؤوسني،  الرؤساء  مع  التعامل 
وحتفيزهم،  ل��ل��م��رؤوس��ني  املعنوية  ال���روح  رف��ع 
البديهة،  وسرعة  الوقت،  واح��رتام  االنضباط، 
وق����وة امل��الح��ظ��ة، وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف��س، وال��ص��رب 
وحتمل املشاق، والقدرة على اإلقناع والتأثري يف 
املرؤوسني، واجلرأة يف اختاذ القرارات، وحتمل 
املسؤولية والنتائج املرتتبة على القرارات املتخذة.

ونبهت الدراسة إىل أهمية التحديد املسبق ألدوار 
وإج��راء  ال��ك��وارث،  مبواجهة  املعنية  اجل��ه��ات 
متارين للتأكد من إجادة كل جهة للدور املناط 

بها.
يف  للكوارث  إدارة  إن��ش��اء  ال��دراس��ة  واق��رتح��ت 
عام  مدير  ترتبط مبساعد  املدني حبيث  الدفاع 
الدفاع املدني لشؤون العمليات وتكون مسؤولة 
الكوارث،  ملواجهة  والتخطيط  االستعداد  عن 
واإلدارة امليدانية هلا، كما أقرتح العقيد العتييب 
إدارة  ح��ول  دراس���ات  إج��راء  أطروحته  ختام  يف 
احلديثة  التقنية  الوسائل  باستخدام  الكوارث 
حول  ال��دراس��ات  من  املزيد  وإج���راء  واملتطورة، 
من  العينات  تشمل  أن  على  ال��ك��وارث  إدارة 
على  املتضررين  وغري  الكوارث  من  املتضررين 
حد سواء، داعيًا إىل أن يتم إجراء هذه الدراسات 
على مستوى الوطن العربي، مبا يعزز من فرص 

التعاون بني الدول العربية يف حاالت الكوارث.

مقترحات لدراسة 
استخدام التقنيات 

الحديثة في 
التعامل مع 

الكوارث واألزمات

توصية بدراسة إدارة الكوارث باستخدام الوسائل التقنية 
الحديثة والمتطورة في جميع البلدان العربية

معارف
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مسؤولية العالقات العامة
في تأصيل الجوانب اإلنسانية

تتحمل إدارات العالقات العامة يف أي منشأة حكومية أو أهلية مسؤولية مد جسور التواصل 
اإلجيابي والبناء بني املنشأة واجملتمع الذي توجد فيه، مبا يدعم من قدرتها على أداء رسالتها 

وحتقيق أهدافها.
لكن مثة دورًا آخر إلدارات العالقات العامة يتمثل يف بناء منظومة من العالقات اإلجيابية بني 
منسوبي املنشأة وتأصيل اجلوانب اإلنسانية مبا يوفر بيئة العمل املالئمة، ويشكل إطارًا جامعًا 

لتكامل جهود وطاقات العاملني باملنشآت لتحقيق األهداف املرجوة بروح الفريق الواحد.
وتتعاظم أهمية دور إدارة العالقات العامة بالدفاع املدني يف هذا اجلانب نظرًا لطبيعة ومهمة 
هذا اجلهاز املعين حبماية األرواح واملمتلكات ونوعية مهام رجال الدفاع املدني الذين يواجهون 
الدفاع  جلهاز  العسكرية  للطبيعة  إغفال  دون  والوطنية،  اإلنسانية  رسالتهم  ألداء  املخاطر 
املدني وما تفرضه من ضوابط واضحة ودقيقة حتدد مجيع أشكال التعامل بني رجال الدفاع 
املهمة  طبيعة  بني  وما  والواجبات،  واملهام  للمسؤوليات  الدقيق  التحديد  خالل  من  املدني 

اإلنسانية والضوابط العسكرية.
تبقى مهمة تأصيل العالقات اإلنسانية وتوثيق عراها بني منسوبي الدفاع املدني حاضرة بصورة 
مشرفة يف مجيع مستويات هذا اجلهاز، بدءًا من معالي الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري 
مدير عام الدفاع املدني الذي يقدم لنا مجيعًا املثل والقدوة يف هذا اجلانب من خالل اهتمامه 
و يتجلى ذلك يف مشاركته ورعايته  املدني  الدفاع  العالقات بني رجال  وحرصه على متتني 
لكافة األنشطة اليت حتقق هذا اهلدف مثل زيارة املرضى واملصابني وتوجيهاته بتقديم كل 
العون واملساندة ألسرة شهداء الدفاع املدني واستقبال املتميزين وأصحاب اإلجنازات من رجال 
الدفاع املدني يف مجيع املناطق وتكرميهم، وغريها من اجلهود اليت تؤصل وترسخ العالقات 
اإلنسانية بني منسوبي اجلهاز وعلى هذا الطريق نلمح أداء كثري من قيادات الدفاع املدني 
يف مجيع املناطق لكن من األهمية مبكان أن ندرك مجيعًا الوسائل اليت تعني على حتقيق 
هذا اهلدف، وأن نعي تأثري ذلك إجيابيًا على األداء، وأن األمر ال يقتصر على حفالت املعايدة 
هذه  لتوطيد  فاعلة  وسائل  إجياد  إىل  ذلك  يتجاوز  إنه  بل  األخ��رى،  االحتفالية  املناسبات  أو 
العالقات اإلنسانية ومتتينها يف مجيع املستويات األخرى لتصل إىل الوحدات والفرق امليدانية 

يف أصغر مدينة أو قرية يتواجد رجال الدفاع املدني بها.

العقيد
صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال
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بين غياب المسؤولية وضعف برامج التوعية والرقابة

تزايدت في اآلونة األخيرة حوادث العبث بأنظمة السالمة في المدارس والمنشآت التعليمية وال سيما 

مدارس البنات، وخاصة أجهزة اإلنذار عن الحرائق ووسائل مكافحتها وهو ما تسبب في وقوع كثير من 

الحوادث الناجمة عن تعطل هذه األنظمة أو التدافع والدهس في حال العبث بها.

أسرار العبث
بأنظمة السالمة في المنشآت التعليمية

تحقيحق
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ه���ذا ال��ع��ب��ث ح����دا  ب��امل��دي��ري��ة 
العامة للدفاع املدني إىل إصدار 
بيان حيذر من هذه السلوكيات 
امل��رف��وض��ة، وخ���ط���ورة م��ا قد 
تهدد  خماطر  من  عليها  يرتتب 
التعليمية،  امل��ن��ش��آت  س��الم��ة 
وع��ل��ى ال��رتب��وي��ني وامل��رش��دي��ن 
الطالبيني وأولياء أمور الطالب 
والطالبات التعاون يف التصدي 
العبثية،  ال��س��ل��وك��ي��ات  هل���ذه 
وتؤكد على املساءلة القانونية 

ملن يرتكب هذه األفعال.
يدفع  ال��ذي  ما  ال��س��ؤال  ويبقى 
للعبث  ال��ط��ال��ب��ات  أو  ال��ط��الب 
املنشآت  يف  السالمة  بأنظمة 
دور  طبيعة  هي  وما  التعليمية؟ 
التوجيه اإلرشادي والتوعوي يف 
وما  الظاهرة؟،  مكافحة هذه 
الدفاع  ذلك على  تداعيات  هي 
احلفاظ  يف  ومسؤوليته  املدني 
وقدرته  املنشآت  سالمة  على 
حال  يف  السريع  التدخل  على 

تعرضها حلوادث احلريق؟
العامة  امل��دي��ري��ة  ب��ي��ان  حم��ت��وى 
الشأن  ه��ذا  يف  امل��دن��ي  للدفاع 
ب��أن��ظ��م��ة  ال��ع��ب��ث  أن  ي���ؤك���د 
احل���رائ���ق يف امل�����دارس ك��ان 
السبب الرئيس وفق ما توصلت 
إل���ي���ه ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف 
كثري من احلوادث اليت وقعت 
وأن  التعليمية،  امل��ن��ش��آت  يف 
حياة  تعريض  ع��ن  أسفر  ذل��ك 
املنشآت  ه��ذه  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
للخطر  وال��ط��الب  املعلمني  من 
إت��الف  يف  التسبب  ع��ن  فضاًل 

حمتويات الصرح التعليمي. 
ال��ع��ب��ث  أن  ال���ب���ي���ان  وأوض������ح 
بأجهزة اإلنذار عن احلريق وما 
انطالق  م��ن  ذل��ك  على  ي��رتت��ب 
تصيب  اليت  اإلنذار،  صافرات 
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ب��اهل��ل��ع 
فتقع  اجل���م���اع���ي،  وال����رع����ب 
أثناء حماوالت  حوادث الدهس 
فضاًل  اخل��روج  ملنافذ  الوصول 
ع��م��ا مي��ث��ل��ه ت���ك���رار ان��ط��الق 
ص���اف���رات اإلن������ذار م���ن ع��دم 
التعامل  يف  الكافية  اجل��دي��ة 

ومن  حتذيرية،  كوسيلة  معها 
حال  يف  االستجابة  ضعف  ث��م 
فعليًا  احل���ري���ق  ح����ادث  وق����وع 
ي��ض��اف ل��ذل��ك األع���ب���اء ال��يت 
ج��راء  امل��دن��ي  ال��دف��اع  يتحملها 
ان���ط���الق أج���ه���زة اإلن�����ذار عن 
بها،  العبث  ح��ال  يف  احل��ري��ق 
وصفه  ميكن  مل��ا  وإص��داره��ا 

بالبالغ الكاذب. 

المواجهة
وع����ن ج���ه���ود ال���دف���اع امل��دن��ي 
التعليمية  املنشآت  يف  للسالمة 
العبث  س��ل��وك��ي��ات  وم��واج��ه��ة 
اللواء  أك��د  السالمة  بأنظمة 
مدير  مساعد  العمرو  سليمان 
العمليات  الدفاع املدني لشؤون 
أن املديرية العامة للدفاع املدني 
وأعمال  مفتشيها  خ��الل  وم��ن 
من  تتحقق  ال��وق��ائ��ي  التفتيش 
الوقائية يف  املتطلبات  اكتمال 
املباني التعليمية مثلها مثل باقي 
وقد  األخ��رى  واملنشآت  املباني 
اللوائح املنظمة ملتطلبات  نصت 
احلريق  من  والوقاية  السالمة 
على هذه املتطلبات ومنها نظام 
واإلنذار  احلريق  عن  الكشف 

منه. 

مسؤولية تعطيل 
نظام اإلنذار؟

وع����ن م���ن ي��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة 
ت��ع��ط��ي��ل ن��ظ��ام اإلن�������ذار؟ فقد 
بأعمال  املختص  الئحة  أكدت 
يف  الصناعي  واألم���ن  السالمة 
احلكومية  واملصاحل  ال��وزارات 
واجلهات ذات الشخصية املعنوية 
واملؤسسات الصادرة بقرار مسو 
رئيس  نائب  العهد  ول��ي  سيدي 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جملس 
رئ��ي��س جم��ل��س ال���دف���اع امل��دن��ي 
تكليف  أو  تعيني  أهمية  على 
شخص أو إدارة ملتابعة متطلبات 
والوقاية من  السالمة  وإجراءات 

ومنها  التعليم  مباني  احلريق يف 
فإن  وهل��ذا  امل��دارس واجلامعات 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
تفعيل  ض�����رورة  ع��ل��ى  ت��ؤك��د 
وبالتالي  املدارس  املهام يف  هذه 
حت��ق��ي��ق ال���ف���ائ���دة م����ن ض��ب��ط 
والطالبات  الطالب  سلوكيات 
ب��ع��دم ال��ع��ب��ث ب��أج��ه��زة اإلن���ذار 
رفع  أهمية  على  التأكيد  م��ع 
م��س��ت��وى ال��وع��ي ل���دى ال��ط��الب 
احملافظة  بأهمية  وال��ط��ال��ب��ات 
تطبيق  مع  التجهيزات  على هذه 
دوري  بشكل  فرضية  مت��اري��ن 
املنظم ويف  اإلخ��الء  أعمال  على 
فإن  الظاهرة  هذه  حالة تكرار 
الئحة  مراجعة  يستدعي  األم��ر 
السلوك اليت تطبقها الوزارة على 

مستوى التعليم. 

تعطيل وسائل 
اإلنذار مخالفة 

يعاقب عليها نظام 
الدفاع المدني

اللواء سليمان العمرو
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بعبث  املرتبطة  املخاطر  وع��ن 
بأنظمة  الطالبات  أو  ال��ط��الب 
اإلن�����ذار ع��ن احل���رائ���ق أوض��ح 
أي  تعطيل  أن  ال��ع��م��رو  ال��ل��واء 
وس��ي��ل��ة م��ن وس��ائ��ل اإلن����ذار أو 
اإلطفاء خمالفة صرحية مبوجب 
نصوص لوائح السالمة والوقاية 
عليها  وي��ع��اق��ب  احل���ري���ق  م���ن 
بالسجن  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ن��ظ��ام 
ثالثني  إىل  تصل  مالية  وبغرامة 
املخاطر من  ريال وتكمن  ألف 
إىل  األنظمة  بهذه  العبث  ج��راء 
وبالتالي  ك��اذب  إن��ذار  إعطاء 
الطلبة  لدى  وهلع  تدافع  حدوث 
وال���ط���ال���ب���ات م���ن ج�����راء ذل��ك 
لذلك،  نتيجة  إصابات  وحدوث 
هنا ال بد من اإلشارة إىل أهمية 
إىل  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  تعويد 
التعامل مع حاالت اإلنذار بهدوء 

ب��ع��ي��دًا ع��ن االرت��ب��اك واخل��وف 
واهل��ل��ع ال��ذي ي��ؤدي إىل ح��دوث 
يتم ما مل  اإلص��اب��ات وه��ذا لن 
الطالب  تدريب  امل��دارس  تتبنى 

على ذلك. 

العبث وارد
مواصفات  إجي��اد  إمكانية  وع��ن 
بأنظمة  العبث  دون  حت��ول  فنية 
السالمة دون التأثري على كفاءتها 
اللواء العمرو حنن يف الدفاع  قال 
يف  تأتي  التوعية  أن  نعترب  املدني 
اجلمهور  لتحفيز  األوىل  املرتبة 
وخاصة الطالب حبكم مرحلتهم 
التوعية  إىل  واحتياجهم  العمرية 
وال��ت��ب��ص��ري ب����أه����داف وغ���اي���ات 
احلفاظ  إىل  تسعى  اليت  السالمة 
وممتلكاته  اإلن��س��ان  حياة  على 
اإلن���ذار  وتقنيات  م��ع��دات  وك��ل 
وم���ك���اف���ح���ة احل����ري����ق مي��ك��ن 
تطويرها وفق البيئة اليت تستخدم 
طبيعة  تقييم  يتم  وع��ن��دم��ا  ب��ه��ا، 
اإلن����ذار فهناك  ب��أج��ه��زة  ال��ع��ب��ث 
ماديًا  مكلفة  تكون  قد  بدائل 
ولكن حتقق فعالية كبرية لعدم 

إمكانية العبث بها. 
وعن نوعية العبث اليت قد حتدث 
يقال  ما  اإلن��ذار يف ضوء  بأنظمة 
بهدف  اإلنذار  بأنظمة  العبث  )إن 
الطالب  بعض  ملمارسة  تعطيلها 
تعطيل  أو  للتدخني  الطالبات  أو 
اللواء  أك��د  التعليمية(  العملية 
البحث  يستدعي  ذلك  أن  العمرو 
يف سلوك الطلبة والطالبات الدفاع 
املدني ال يلم بالسلوكيات إال من 
خالل احلوادث اليت يباشرها وأن 
عن  يبعدنا  الواقع  يف  اختصاصه 
معرفة السلوكيات العبثية إذا مل 

تتوىل فرق الدفاع املدني املباشرة 
وأقرب اجلهات  لوقائعها..  الفعلية 
تتحكم  أن  امل��م��ك��ن  م��ن  ال���يت 
والطالبات  الطلبة  بسلوكيات 
واجل��ه��ات  امل����دارس  إدارات  ه��ي 
ال��ك��ل��ي��ات  يف  األك����ادمي����ي����ة 
بوسائل  فالعبث  وهلذا  واملعاهد.. 
السالمة والوقاية من احلريق وارد 
اجل��ه��ات..  م��ن  الكثري  يف  وي��ق��ع 
وهل����ذا ت��ف��رض امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
الصيانة  ض���رورة  امل��دن��ي  للدفاع 
الدورية لتاليف األسباب اليت تؤدي 
فاعلية  ع��دم  أو  العبث  ذل��ك  إىل 

أنظمة السالمة.

تصرفات عبثية
ل��ك��ن م��ا ه��ي أس��ب��اب م��ث��ل ه��ذه 
يراها  كما  العبثية،  التصرفات 
وإدارات  وال��رتب��وي��ات  ال��رتب��وي��ون 

املدارس؟ 
الشهري  عبداهلل  شريفة  األستاذة 
للبنات   331 رقم  االبتدائية  مديرة 
بالرياض جتيب على السؤال فتقول: 
قلة الوعي وضعف اإلدراك خلطورة 
هذا الفعل غري املسؤول تفسر إقدام 

قال املدير العام لإلدارة العامة للرتبية والتعليم 
مبنطقة الرياض الدكتور إبراهيم املسند أن 

أسباب احلرائق باملدارس متعددة 
بالقدر  منتشرة  ليست  ولكنها 
موضحًا  املواطنون.  يتوقعه  الذي 
تذكر  ال  الفعلية  احل��رائ��ق  أن 
والعرجياء  جدة  مدرسة  باستثناء 
حيدث  ما  وأن  القليل،  وغريهما 
يف امل������دارس غ��ال��ب��ًا ه���و مت��اس 
احلمل  ل��زي��ادة  نتيجة  كهربائي 
آليًا  ويقفل  الكهرباء  عداد  على 

ما يؤدي إىل إطالق جرس اإلنذار الذي يعمل 
نتيجة خلل يف  آليًا كذلك. كما قد يكون 
وهو  الكهرباء  لشركة  اخل��ارج��ي  ال��ع��داد 

مسؤوليتهم وليست مسؤوليتنا.
ال��درج��ة  ال��ط��الب مهمة يف  أن ح��ي��اة  وذك���ر 

األوىل وال تنازل عنها حتى لو اضطرت الوزارة 
إبقائهم يف منازهلم حفاظًا على سالمتهم  إىل 
خلل  أي  ب��وج��ود  علمها  ح��ال  يف 

يهدد سالمة املبنى.
وق��ال إن ما ساعد يف زي��ادة مثل 
ه���ذه األح�����داث خ��ص��وص��ًا بعد 
الطالب  هم  جدة  مدرسة  حادثة 
بافتعاهلم  أنفسهم  وال��ط��ال��ب��ات 
للحرائق أو إشعاهلم لبعض األوراق 
والقلق بني  زي��ادة اخل��وف  بقصد 
تعمل  ذل��ك. كما  وغ��ري  زمالئهم 
التوعوية  الربامج  زيادة وتكثيف  الوزارة على 
للطالب والطالبات، وذلك للحاجة إليها حاليًا 
لزيادة وعيهم وإطالعهم على أخطار وأضرار 
أن  ميكن  م��ا  وح��ج��م  التصرفات  ه��ذه  مثل 

حتدثه من خسائر ال قدر اهلل.

مدير تعليم الرياض: افتعال الطالب للحرائق ساهم بزيادتها

قلة الوعي وضعف 
اإلدراك تفسر العبث 

بأنظمة السالمة 
في المدارس

أ. شريفة الشهري

نوازع انتقامية 
وتقليد أعمى 

يحرك هذا السلوك 
العبثي الخطير

د.ناديـــة ُنـــــصـيــر

د. إبراهيم المسند

تحقيحق
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بعض الطالبات على العبث بأنظمة 
ال��س��الم��ة وأج��ه��زة إن����ذار احل��ري��ق 
باملدارس، وقد يكون ذلك تفريغًا 
الطبيعة  ذي  ال��غ��ض��ب  م��ن  ل��ط��اق��ة 
املرتبطة  ال��ض��غ��وط  أو  االنتقامية 

بالعملية التعليمية. 

مسؤولية جماعية
مثة  أن  الشهري  األستاذة  وتضيف 
م��س��ؤول��ي��ة مج��اع��ي��ة مل��ع��اجل��ة ه��ذا 
ال��س��ل��وك ت��ب��دأ ب��اآلب��اء واألم��ه��ات 
يف  كبريًا  جانبًا  يتحملون  الذين 
يف  باملسؤولية  اإلح��س��اس  غ��رس 
نفوس األبناء منذ الصغر ثم اإلدارة 
امل��درس��ي��ة أو اجل��ام��ع��ي��ة، وال��يت 
للوقاية  سعيها  إط��ار  يف  هلا  ينبغي 
التصدي  والكوارث  من احلوادث 
ذات  األفعال  هذه  ملثل  حزم  بكل 
القدر  وب���ذات  التخريبية  الصفة 
توفري  على  احلرص  املسؤولية  من 
كل متطلبات السالمة يف املنشآت 
والتأكد من صالحيتها  التعليمية 
ل��الس��ت��خ��دام م��ت��ى دع���ت احل��اج��ة 
املتابعة  ل��ذل��ك، وذل���ك م��ن خ��الل 
تعكس  وال��يت  ال��واق��ع  أرض  على 

على  احلفاظ  احلقيقي يف  اإلجناز 
س��الم��ة ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 
امل����دارس واجل��ام��ع��ات ول��ي��س من 

خالل السجالت واألوراق. 
 »331« االبتدائية  مديرة  وأش��ارت 
التوعوية  الربامج  تنفيذ  أهمية  إىل 
واحلزم يف التعامل مع من يرتكب 
ه���ذا ال��ف��ع��ل وح��ب��ذا ل��و مت ع��رض 
ال��يت ق��د حصلت  بعض احل���وادث 
والتعريف  ال��ت��ص��رف  ه��ذا  بسبب 
ب���اإلج���راءات ال���يت اخت���ذت حيال 
وعربة  لتكون عظة  فيها  املتسبب 
تكرار  نفسه  له  تسول  من  لكل 

هذا الفعل.

بيئة مشحونة
منى  األس��ت��اذة  ت��ب��دي  جانبها  م��ن 
باخلرج  مدرسة  مديرة  العصيمي 
أسفها عما حيدث من هذا العبث 
بأرواح األبرياء وال سيما أنه حيدث 
تعليمية تضم  يف مدارس ومنشآت 
عمرية  مرحلة  يف  وطالبات  طالبًا 
بتصنيفها  سلفًا  عليها  حمكوم 
ض��م��ن م��رح��ل��ة امل���راه���ق���ة وال���يت 
جيعل  م��ا  السلوكيات  م��ن  فيها 
القائمني عليهم أكثر وعيًا وتنبؤًا 

واستعدادًا وتوقعًا ملثل هذا السلوك 
بيئة  املدرسية  البيئة  تكون  فقد 
م��ش��ح��ون��ة وع��ل��ى ف��وه��ة ب��رك��ان 
وتتطلب تدخاًل خارجيًا عاجاًل من 
ملعرفة  والربط  واحلل  الشأن  ذوي 
اخللل،  ومكمن  املشكلة  أص��ل 
مؤشر  اجمل��ازف��ة  ه��ذه  أن  مؤكدة 
البيئة  يف  موجود  خلل  على  خطري 
يف  املشرتك  الرتبية  ويف  املدرسية 
البيت واملدرسة،  تفعيلها كٌل من 
ف��ج��م��ي��ع اخل����ط����وب وامل���ص���ائ���ب 
تأتي  من مستصغر الشرر وتوصي 
العصيمي بتشكيل جلنة عليا من 
مسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم 
وأال متر املسألة بكل بساطة وتلقى 
الطالبات  كاهل  على  املسؤولية 
وأولياء أمورهن بل املدرسة تتحمل 
يكفي  وال  املسؤولية،  من  ج��زءًا 
الفنية  امل��س��ؤول��ي��ة  ع��ن  نبحث  أن 
وأكرب  أعمق  مسؤولية  هناك  بل 
نفسي  وع��ن  أك��رب  وعيًا  وتتطلب 
س���أك���ون ره����ن اخل���دم���ة ل��وض��ع 
البحث  يف  ومعرفيت  خربتي  كل 
وتداركها  احلقيقية  األسباب  عن 
تتشعب  أن  وقبل  األوان  فوات  قبل 
م��واق��ع  ع��ل��ى  وتنسحب  ال��ظ��اه��رة 

أخرى أو جماالت أخرى. 

غضب وعدوانية
ُن�����ص�ي��ر   نادي���ة  الدكتورة  أم��ا 
األم��ل  ملكتب  التنفيذي  الرئيس 
واالجتماعية  الرتبوية  لالستشارات 
فتقول: أن الرتبية ككل العمليات 
فالرتبية  احلياة  بقاء  تكفل  ال��يت 
حسب ذلك املفهوم عبارة عن عملية 
تفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية 
والتكيف  التوافق  لتحقيق  وذل��ك 
بني اإلنسان وبني القيم واالجتاهات 
اليت تفرضها عليه البيئة االجتماعية 
والتطورات  التغريات  لدرجة  تبعًا 
العامل من حولنا،  ال��يت حت��دث يف 
منفتحًا  أصبح  العلم  أن  وخصوصًا 
التكنولوجيا  أدوات  خ���الل  م��ن 
اليت  اإلع���الم  وس��ائ��ل  م��ع  احلديثة 
والثقافات  األفكار  كل  لنا  تنقل 
أبنائنا  من  نتوقع  فماذا  املختلفة، 
املتوفرة  املعطيات  ه��ذه  ك��ل  بعد 
ل��دي��ه��م م��ن امل��ؤك��د س���وف يتأثر 
دون  للتقليد  ومي��ي��ل��ون  تفكريهم 
للعواقب وأحيانًا يعربون عن  تقدير 

هذه المجازفة 
مؤشر خطير على 
خلل موجود في 
البيئة المدرسية

أ. منى العصيمي
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غضبهم جتاه اجملتمع الذي يعيشون 
به باالعتداء على املمتلكات العامة 
التكسري  وت��ع��م��د  امل�����دارس  م��ث��ل 
والتخريب وإشعال احلرائق وكلها 
ت��ك��ون ب��ه��دف االن��ت��ق��ام م��ن إدارة 
امل���درس���ة وامل��ع��ل��م��ني، وق���د ي��ع��ود 
احل��االت  لبعض  احل��رائ��ق  إش��ع��ال 
الشخصية  اضطراب  مثل  النفسية 
ولكن يف جمتمعنا اإلسالمي هذه 
إىل  تصل  فقد  ج��دًا  قليلة  الطريقة 
دخيلة  بالطبع  وه��ي  باملائة  واح��د 
ع��ل��ي��ن��ا ل��ذل��ك ت��ك��ون ال��رتب��ي��ة يف 
املشاكل  ج��دًا ألن  األس��اس مهمة 
الرتبوية هي اليت ختلق لنا مراهقني 
وم��راه��ق��ات غ��ري أس��وي��اء، إذا مل 
نظرًا  الفرتة  احتواؤهم يف هذه  يتم 
اهلرمونية  لالضطرابات  لتعرضهم 
وم����روره����م مب��رح��ل��ة االض���ط���راب 
فستكون  واالنفعالي  ال��وج��دان��ي 
وخ��ص��وص��ًا  عنيفة  أف��ع��اهل��م  ردود 

األسرة واجملتمع. 
وت��ض��ي��ف ال��دك��ت��ور ن��ادي��ة نصري 
أبنائهم  يكرهون  اآلب��اء  بعض  أن 
نفوسهم  يف  دفينة  تكون  ألسباب 

ذلك على  وغري واضحة فينعكس 
ب��دوره��م يصبحون  ال��ذي��ن  األب��ن��اء 
باالضطهاد،  لشعورهم  عدوانيني 
ف���ي���ب���دأ ل���دي���ه���م ح����ب االن���ت���ق���ام 
والتنفيس عن غضبهم ضد اجملتمع 
ومؤسساته وبالطبع أوهلا املدرسة، 
متساحمًا  يكون  اآلخ��ر  والبعض 
مما  أبنائه  مع  فيها  مبالغ  بدرجة 
االنفعالي  النضج  ع��دم  هلم  يسبب 
أن  يكرب  أن  بعد  الطفل  ويتصور 
سوف  أفعال  من  به  يقوم  ما  كل 
قبل  من  واملغفرة  بالتسامح  يقابل 
مج��ي��ع اجل���ه���ات، وه���ن���اك بعض 
اآلباء يكونون صارمني يف معاملة 
أب��ن��ائ��ه��م وي��ك��ث��رون م��ن األوام����ر 
والنواهي والنقد والعقاب وأي طلب 
بالرفض وال جيد  يقابل  األبناء  من 
ثورة  مثل هؤالء يف  فيصبح  القبول 
دائ��م��ة ت��ت��ح��ول يف ش��ك��ل اع��ت��داء 
جتاه أي وضع ال يعجبهم يف احمليط 

الذي يعيشون به. 
ملواجهة هذه  املقرتحة  احللول  وعن 
نادية  الدكتورة  تؤكد  املشكلة 
املنزل  يف  يكمن  احل��ل  أن  نصري 

يف  امل��ن��اخ  يصبح  وامل��درس��ة حبيث 
الطيب  للتكيف  مهيًأ  منهما  كل 
الدينية  االجت��اه��ات  تعديل  وتقبل 
سلطة  أي  فرض  ب��دون  واألخالقية 
يف ال��ت��وج��ي��ه ب��ل إع��ط��اء امل��راه��ق 
حتى  يريدها  ال��يت  املعلومات  كل 
املناسب  القرار  اختاذ  من  يتمكن 
الطرق  وم��ن  باحملبة،  التوجيه  مع 
ذلك  يف  بها  ننصح  ال��يت  ال��رتب��وي��ة 
استخدام العقاب الرتبوي املناسب، 
واستخدام طرق التعزيز اليت تتالءم 
باملنزل  والطالبة  الطالب  شغل  مع 
له  احملببة  األنشطة  يف  وامل��درس��ة 
ح��ت��ى ن��ص��رف ذه��ن��ه إىل األش��ي��اء 
املراهق  واحرتام شخصية  النافعة، 
تنميتها  على  والعمل  امل��راه��ق��ة  أو 
هلا  الشخصية  هذه  أن  االعتبار  مع 
ميوهلا واجتاهاتها، وإعطاء احلرية 
يف التفكري واختيار عمله يف حدود 
مصلحة اجلماعة وأهدافها العامة. 

مشكالت سلوكية
ب��ن عبد  ال��دك��ت��ور فهد  وي��ش��رح 
الطب  يف  دك��ت��وراه  املنصور  اهلل 
األط���ف���ال  ب���ع���ض  أن  ال��ن��ف��س��ي 
واملراهقني يعانون من مشكالت 
تتمركز  وان��ف��ع��ال��ي��ة  س��ل��وك��ي��ة 
ال��ت��ق��َي��د  مب��ج��م��ل��ه��ا يف ص��ع��وب��ة 
ويتصرفون  والتعليمات  باألنظمة 
اندفاعية، مثل السرقات  بطريقة 
والعدوانية أو مثل ما حدث مؤخرًا 
أو  بتعمد،  احل��رائ��ق  إش��ع��ال  م��ن 
العبث بأنظمة اإلنذار عن احلريق 
حتى  أو  اآلخ��ري��ن  إي����ذاء  بقصد 

بدون ذلك. 
وي���ع���د ال���ك���ث���ري م����ن امل��ع��ل��م��ني 
على  املراهق  أو  الطفل  واألهالي 
أن���ه س��ي��ئ األخ����الق وال ي��ع��دون��ه 
معه  ويتعاملون  نفسيًا  مضطربًا 
على هذا األساس فيفقد فرصته 
يف العالج وتعديل السلوك بطريقة 
علمية حتت إشراف متخصصني. 

إح��داث  يف  عوامل  ع��دة  وتشرتك 
ه����ذا االض����ط����راب، م��ن��ه��ا س��وء 
م��ع��ام��ل��ة ال��ط��ف��ل م��ث��ل ال��ض��رب 

القاسية  وال��ع��ق��وب��ات  واإله���ان���ة 
ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، أو االس��ت��ع��داد 
أو  املدرسي،  الفشل  أو  اجليين، 
قد  املراهق  أو  الطفل  يكون  أن 
فقدان  مثل  مريرة  أحداثًا  اخترب 
أح���د ال��وال��دي��ن أو ك��اله��م��ا أو 
معايشته ومشاهدته حلدث مفزع 
حم��ب��ط��ًا،  ي��ك��ون  أن  أو  وأل���ي���م 
فاشل  أن��ه  يشعر  ال���ذي  فالطفل 
آم��ال��ه  حتقيق  يستطيع  ال  وأن���ه 
كثرية  لصعوبات  نظرًا  وأحالمه 
إمكانياته  كضعف  نفسه  يف 
النفسية  أو  اجلسمانية  وملكاته 
له  تسمح  ال  ال��يت  األس���رة  يف  أو 
إىل  يلجأ  فإنه  نفسه  عن  بالتعبري 
السلوكيات العدوانية كنوع من 
ومعاقبة  ال��ذات  وإثبات  التعويض 

اآلخرين الذين أحبطوه. 
الوالدين  أن  املنصور  د.  ويؤكد 
صفات  حتديد  يف  ه��ام  دور  هلما 
بقصد  سواًء  أبنائهم  وسلوكيات 
أو بدون قصد فحني تسري األمور 
عشوائي  بشكل  األس���رة  داخ���ل 
واخل��ط��أ  ال��ص��واب  قيمة  وت��غ��ي��ب 
األمور  وتصبح  والعقاب  والثواب 
شديدة الغموض بالنسبة للوالدين 
والطفل فإن هذه البيئة املضطربة 
ت��ك��ون ت��رب��ة خ��ص��ب��ة مل��ث��ل ه��ذا 
ال��س��ل��وك غ��ري امل��س��ؤول ب��إح��داث 

احلرائق واإلضرار باآلخرين. 

أن  املدني  للدفاع  العامة  باملديرية  مسؤول  مصدر  أوضح 
واملنشآت  امل���دارس  يف  احل��ري��ق  ح���وادث  يف  التحقيقات 
األخرية،  اآلون��ة  يف  الفتة  بصورة  تزايدت  واليت  التعليمية 
كشفت عن مفاجآت مثرية منها تعمد إحدى الطالبات يف 
املرحلة املتوسطة إشعال احلريق يف مدرستها والذي جنم 
وقد صدق  التدافع  بسبب  الطالبات  من  عدد  إصابة  عنه 
اجلهات  ل��دى  التوقيف  قيد  اآلن  وه��ي  شرعًا،  اعرتافها 
إج��راءات  الستكمال  االجتماعية«  الرعاية  »دار  املعنية 

التحقيق.
النوعية من حوادث  وأضاف املصدر أن خماطر مثل هذه 
احلريق يف املدارس واملنشآت التعليمية ال تقتصر على ما 
التعرض  نتيجة  وفيات  أو  إصابات  من  احلرائق  عن  ينتج 
املباشر للنريان، بل متتد لتشمل املخاطر النامجة عن حالة 
وما  والطالبات،  الطالب  اليت تسيطر على  واهللع  الرعب 
للخروج  حماولة  يف  والدهس  التدافع  من  ذلك  عن  ينجم 
يزيد من حالة اإلصابات  الذي قد  األمر  املوقع، وهو  من 
اليت  اإلص��اب��ات  أضعاف  تفوق  كبرية  بصورة  والوفيات 

يسببها احلريق.

التحقيق مع طالبة أشعلت 
الحريق في مدرستها

السلوكيات 
العدوانية نوع من 

اإلحباط والرغبة في 
معاقبة اآلخرين

د. فهد املنصور
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الرئيسي  املؤثر  العمل هي  تزال ضغوط  ال 
عام  بشكل  األف���راد  وصحة  نفسية  على 
واملوظفني بشكل خاص، ويرجع الكثري 
من الباحثني ضغوط العمل إىل عدة أسباب 

منها:
طاقة  م��ع  العمل  س��اع��ات  ع��دد  تناسب  ع��دم   
املوظف و ظروفه، وقدراته، وعدم تناسب كمية 
املوظفني،  تعاون  وعدم  املوظفني،  عدد  و  العمل 
وضغط الرئيس أو رب العمل على املوظف وسوء 
العالقة بني املوظف واإلدارة، عدم توفري الوسائل 
والتسهيالت اليت تنهي العمل مبجهود و وقت اقل، 
عدم  الوظيفي،  وضعه  ع��ن  امل��وظ��ف  رض��ا  ع��دم 
حتديد مسؤوليات املوظف، تداخل االختصاصات 
وامل��س��ؤول��ي��ات، ع���دم م��رون��ة امل��س��ؤول��ني. نقص 

الكفاءة واخلربة.
التقييم  أساليب  اخل��ارج��ي��ة.  النفسية  الضغوط 
املوظف مع حميطه  ومنح احلوافز. عدم تكيف 
ما عليه  تأخري إجناز  املؤسسة.  داخل  االجتماعي 
م��ن أع��م��ال م��ن وق��ت آلخ��ر حتى ت��رتاك��م عليه 
األعمال، ويصبح عاجزًا عن أدائها مما يسبب له 
شعورًا بالعجز والفشل، وهو ما ُيعرف بالتسويف. 
الذي ميارسه ال يرقى إىل  العمل  نوع  بأن  شعوره 
مستوى طموحه، أو أنه يستحق رتبة وظيفية أعلى 

داخل املؤسسة.
التخطيط  قلة  بدقة.  عمله  طبيعة  معرفة  عدم   
ال��ن��اج��م ع��ن ال��ك��س��ل أو ال��س��ل��وك ال��ف��وض��وي. 
مشاكل أخرى خارج العمل مثل املشاكل الزوجية 

أو االجتماعية وما شابه.
فإذا استطعنا أن ندرب أنفسنا على التعامل األمثل 
مع هذه الضغوط لكي نقلل من تأثريها السليب 
علينا، فسوف جنين مثارًا على كافة املستويات، 
ممن  الكثري  ينزع  االجتماعي،  املستوى  فعلى 
شحناتهم  تفريغ  على  العمل  ضغوط  من  يعانون 
ذويهم  و  أهلهم  على  السلبية  والنفسية  العاطفية 
فينشأ عن ذلك مشاكل ال حصر هلا. وبهذا تزيد 

احلالة سوءًا وتغذي نفسها سلبًا مع األيام.
وعلى املستوى العملي فضغوط العمل تسبب:

أو  الغياب  وظاهرة  اإلنتاج،  مستوى  اخنفاض يف 
واإلصابة  العاملني،  قبل  من  التهرب  أو  التأخري 
واخنفاض  امل��رض،  أو  اإلع��ي��اء  و  امللل  و  بالتعب 
إىل  يؤدي  املوظف مما  لدى  الرتكيز  يف مستوى 
كثرة األخطاء، والتخبط يف القرارات والفوضى 
والتكاليف  األع���ب���اء  وزي�����ادة  امل��ن��ش��أة،  داخ����ل 
بيئة  الشخصية واجلماعية يف  والنزاعات  املالية، 
العمل، سواء النزاعات بني املوظفني أو املشرفني 
االنتقال  وطلب  االستقاالت  وكثرة  واملديرين، 
واملشرفني  العاملني  قبل  من  أخ��رى  أماكن  إىل 
واملديرين، وارتفاع معدل الشكاوى وتدني الروح 

املعنوية والرضا الوظيفي بني العاملني. 
تسبب  فقد  والصحي  النفسي  املستوى  على  أم��ا 

ضغوط العمل بعض األمراض، منها:
املقدرة  وعدم  الدائم،  والقلق  والعصبية،  التوتر 
على االسرتخاء، واإلس��راف يف تعاطي الكحول 
واملخدرات واملسكنات، و)األرق(، واجتاه سليب 
حنو التعاون مع الغري، والشعور بعدم القدرة على 
التكيف، وصعوبات يف اجلهاز اهلضمي، وارتفاع 

ضغط الدم، واحلزن والكآبة، وصعوبة الرتكيز 
يف العمل وعدم التوازن االنفعالي، وامليل لإلصابة 
باخلوف  والشعور  صناعية،  ح��وادث  يف  والوقوع 
وآالم  والصداع،  والتعبري  التحدث  يف  والصعوبة 

القولون واملعدة، وفقدان الشهية والعرق بغزارة.
لكي  العمل  ضغوط  من  نتخلص  كيف  إذًا   

نتالشى اآلثار سلبية السابقة الذكر؟
النوم مبكرًا  ال��ن��وم، وحم��اول��ة  أوق��ات  تنظيم   •

والنهوض باكرًا.
اس��رتخ��اء  على  تساعد  رياضية  مت��اري��ن  عمل   •
العضالت، والتدريب على التنفس االسرتخائي يف 
أوقات العمل مع عدم الشعور بالذنب نتيجة ألخذ 

قسط من الراحة او االسرتخاء أو الرتفيه.
تبحث  أن  وح��اول  عالتهم  على  اآلخرين  تقبل   •
والزمالء،  اآلخرين  آراء  يف  إجيابية  جوانب  عن 
ال��دائ��م ألن  ال��ن��ق��د  م��ن  التقليل  واحل����رص ع��ل��ى 

الكمال هلل وحده.
• أن تتم مواجهة املشاكل مبوضوعية دون جتاهل 

هلا أو تضخيم.
بتحديد  وذل���ك  ال��وق��ت  إدارة  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب   •

األولويات واألهداف والقيام باألعمال اهلامة أواًل.
• التغذية اجليدة وتنظيم الوجبات.

• الرتفيه عن النفس ومشاهدة الربامج الرتفيهية، 
والنظرة اإلجيابية للتغري وأنه حتد وجزء من احلياة.

• خفف من اهتمامك مبشاكل اآلخرين،وما مل 
يطلبه منك رمسيا رئيسك.

• االقرتاب من الشخص مصدر الضغوط ومناقشة 
األمر معه بشكل مفتوح.

• قلل عدد األفراد الذين حتاول أن ترضيهم.
• ال متارس » ماذا... لو«.

• اكتب األشياء اليت تسبب لك الضغوط.
• حل مشكالتك أواًل بأول وال تدعها ترتاكم.
• ارسم خريطة ملشكالتك واقرتح احللول هلا.

• ال تصب جام غضبك على توافه األمور.
• ال تنظر إىل املاضي فاملاضي ال يعود.

• ال تندب حظك وال تبك على املاء املسكوب.
• ال تتحسر على شيء فالتحسر ال ينتشل سفينة 

من أعماق البحار.
• ال تنتقم من نفسك مهما كانت ظروفك معقدة.

• ال تقلق على املستقبل فاملستقبل بيد اهلل سبحانه 
فتوكل عليه.

د. عبدالرحمن بن عبداهلل الغرير
مستشار يف التنمية البشرية

و تطوير الذات

ضغوط العمل وكيفية التخلص منها 

إدارة × إدارة
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الفقري  العمود  ومشتقاته  ال��ب��رتول  يعترب 
لالقتصاد القومي بدول اخلليج العربي وهو 
للدول  اآلن  حتى  للطاقة  الرئيسي  املصدر 
الصناعية ودول العامل الثالث على السواء.

هي  ال��ب��رتول  مشتقات  معظم  كانت  ومل��ا 
تبخريها  يسهل  وال��يت  امللتهبة  امل���واد  م��ن 
رذاذ(  إىل  حت��وي��ل��ه��ا  )أي  ت��ذري��ره��ا  أو 
مكونة  بها  احمليط  باهلواء  وباختالطها 
الغاز  أم��ا  املتفجرة،  بالسحب  يسمى  ما 
الطبيعي فال حيتاج إىل أي عملية وسيطة 
بل خيتلط باهلواء مباشرة مكونًا مثل هذه 

السحب.
ال��ب��رتول��ي��ة يتم  امل��ش��ت��ق��ات  ومب���ا أن ه���ذه 
خزانات  أو  صهاريج  يف  ونقلها  ختزينها 
فإن خطر تكون السحب املتفجرة يكون 
العدو األكثر خطورة على املنشأة البرتولية 
سواء كانت هذه املنشأة منشأة معاجلة أو 

منشأة للتخزين أو النقل.

تأثير تدميري أكبر
ولقد ظهر بوضوح مدى التأثري التدمريي اهلائل 
ال��ق��وات  استخدمت  حينما  املتفجرة  للسحب 
املتفجرة  السحب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  األمريكية 
وذلك  أفغانستان  على  احلرب  أثناء  عسكريًا 
باستخدام القنبلة الشهرية املعروفة باسم الديزي 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي   )Daisy Cutter( ك��ات��ر 
طن   )6,5( البرتولية  امل��واد  من  رط��ل   )15000(
الغازات  وهذه  غ��ازات،  إىل  يتم حتويلها  تقريبًا 
االنفجاري  )احل��د  معينة  بنسبة  باهلواء  ختتلط 
عنها  فينتج  تفجريها  يتم  ث��م  ال��غ��ازات(،  هل��ذه 
هذا  ويتميز  هائلة  تدمريية  بقوة  هائل  انفجار 
النوع من القنابل بأن قوتها التدمريية تصل ألي 
دخوهلا  أو  القنبلة  احلاجة الخرتاق  دون  مكان 
هلذا املكان كاملغارات مثاًل حيث إنها خليط 
من الغازات وميكن دخوهلا ألي مكان خالفًا 
استمرارية  أن  العادية،كما  املتفجرات  لقنابل 
تأثري االنفجار يكون أكرب من استمرارية تأثري 

االنفجار بالنسبة للمتفجرات العادية.

ما هي السحب المتفجرة؟
بأنها خليط من أخبرة  املتفجرة  السحب  تعرف 
القابلة لالشتعال مع  الغازات  أو  البرتولية  املواد 
احلد  تسمى  معينة  بنسبة  )األكسجني(  اهلواء 
النسبة  وت��ك��ون ه��ذه  م���ادة  االن��ف��ج��اري لكل 

حجمًا هلا حدان هما: 
نسبة  بأنه  ويعرف  األدن��ى:  االنفجاري  احلد   .1
قل  ل��و  ال��يت  حجمًا  اهل���واء  إىل  املشتعلة  امل���واد 

اخلليط عنها ال حيدث االنفجار.  
نسبة  بأنه  ويعرف  األعلى:  االنفجاري  احلد   .2
زاد  ل��و  ال��يت  حجمًا  اهل���واء  إىل  املشتعلة  امل���واد 

اخلليط عنها ال حيدث االنفجار.
أي أن االنفجار ال حيدث إال بني احلدين األدنى 
أقل  اخلليط  نسبة  ك��ان��ت  إذا  ألن��ه  واألع��ل��ى 
إىل  يفتقر  خليطًا  فسيكون  األدن��ى  احل��د  من 
احلد  عن  زاد  لو  أما  لالشتعال،  القابلة  امل��واد 
األعلى فإن اخلليط سيفتقر يف هذه احلالة إىل 

األكسجني. 

أنواع السحب المتفجرة
تنقسم السحب البرتولية املتفجرة إىل ثالثة أنواع 

حبسب سبب تكوينها كما يلي:
 :)intended( 1- مدبرة أو مصنوعة

أي يتم صنعها بواسطة العامل البشري مثل قنبلة 
)الديزي كاتر( وهي عبارة عن مستودع من مواد 

السحب البترولية المتفجرة..
أنواعها وتأثيرها

مقدم ناصر بن ظافر القحطاني
مركز تدريب الدفاع املدني

باملنطقة الشرقية

من الميدان
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برتولية قابلة لالشتعال يتم إلقاؤها من طائرة ثم 
يتم تبخري هذه املواد البرتولية باستخدام عبوات 
على  تتفجران  )عبوتني(  املتفجرات  من  صغرية 
هذه  حتليق  فيتم  الثانية  م��ن  أق��ل  يف  ال��ت��وال��ي 
انفجار  تسبب  ثالثة  عبوة  تفجري  ثم  السحابة 

السحابة.
وه��ن��اك م��ث��ال آخ��ر هل��ذا ال��ن��وع م��ن السحابات 
حيدث  م��ا  وه��و  املصنوعة  أو  امل��دب��رة  املتفجرة 
داخل حمركات السيارات حيث خيتلط البرتول 
االنفجاري على هيئة  اهلواء يف حدود احلد  مع 
يتم  االح��رتاق  مشعة  وبواسطة  متفجرة  سحابة 
تفجريها وحتويل الطاقة النامجة عنها إىل طاقة 

حركية.
2- قدرية:

وم��ث��ال ذل���ك احل�����وادث ال���يت ت��ق��ع يف م��ن��ِش��أة 

متحركة  برتولية  نقل  وسيلة  أو  ثابتة  برتولية 
 .)accidental(

حيث تتكون هذه السحابة بطريقة قدرية دون 
تدخل البشر وذلك نظرًا حلدوث خلل يف وسائل 
لالشتعال  القابلة  املواد  حاوية  تعرض  أو  األمان 

لظروف قهرية مثل:

صهريج وقود أو خزان وقود حدث فيه خلل لسبب 
الوقاية  وسائل  يف  اخللل  ه��ذا  ك��ان  س��واء  ما 
لصاعقة مما  تعرض  أو  فيه  والسالمة اخلاصة 
يسبب تسرب املواد البرتولية املشتعلة واختالطها 
ش��رارة  أي  أو  أخ��رى  صاعقة  وبواسطة  باهلواء 

حيدث االنفجار.
3 - ختريبية:

كأن يقوم خمربون بإطالق مقذوفات صاروخية 
من وسائل إطالق حتمل على الكتف، أو وضع 
على  ال��ت��وال��ي  يف  تفجريها  يتم  ناسفة  ع��ب��وات 
ص��ه��اري��ج امل���واد ال��ب��رتول��ي��ة مم��ا يسبب ح��دوث 

السحابات املتفجرة وانفجارها.

األخطار المترتبة عليها
فإنها  املتفجرة  السحابات  تنفجر  حينما   -1
ت��دخ��ل إىل ن��ط��اق ت��أث��ري امل��ت��ف��ج��رات ش��دي��دة 
االنفجار حيث إن االنفجار الناجم عنها يكون 
هائاًل وتأثريه يصل حلد الكارثة طبقًا لظروف 
تسربت  ال��يت  املشتعلة  امل��واد  وكمية  احل��ادث 
أنه  العلم  مع  للحادث  املسبب  الصهريج  وحجم 
االنفجار يف  فإن  عدة صهاريج  تواجد  حالة  يف 
أحدها ميكن أن ينتقل إىل الصهاريج األخرى 

عن طريق الرياح.
ويعتمد تأثري االنفجار على حجم السحابة والقوة 
وختضع  االنفجار،  شديدة  املكونة  التفجريية 
متامًا  املتفجرات  لقوانني  املتفجرة  السحابات 
ال  مل��ادة  بالنسبة  قوتها  االعتبار  يف  الوضع  مع 

)TNT( شديدة االنفجار.
خلخلة  املتفجرة  البرتولية  السحب  تسبب   –  2
متزق  يسبب  مم��ا  اجل��وى  الضغط  ف��ى  كبرية 

الرئة بالنسبة للكائنات احلية.
من  األكسيجني  سحب  على  ال��ق��درة  هل��ا   –  3

األماكن املغلقة.

مسافة التأثير أو اإلصابة
حتسب مسافة التأثري التدمريى هلذه السحابات 

طبقا للمعادلة التالية:
مسافة التأثري باملرت = 0,15 × اجلذر التكعيبى 
)0,1 × الطاقة احلرارية للمواد امللتهبة املكونة 

للسحابة(

1. Home Workshop Explosives By 
Uncle Fester.

2. Propellant and Explosives By 
Naminosuke Kubota.

إنفجارها بنفس تأثير 
المتفجرات شديدة االنفجار
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عدد  بوجود  الشرقية  املنطقة  تتميز    
والصناعية  النفطية  املنشآت  مــن  كبري 
ملديرية  بالنسبة  ذلــك  ميثل  فــمــاذا  بــهــا، 

الدفاع املدني باملنطقة؟
الشك أن هذه املنشآت النفطية والصناعية 
تعترب من الروافد اهلامة والرئيسية القتصاد 
ه����ذه ال���ب���الد امل���ب���ارك���ة وت���رك���زه���ا يف 
كبرية  مسؤولية  حيملنا  الشرقية  املنطقة 
للمحافظة عليها باإلضافة إىل شاغلي هذه 
سبل  يف  والنفيس  الغالي  وتقديم  املنشآت 

حتقيق ذلك واملديرية العامة للدفاع املدني 
مل تأُل جهدًا يف توفري اإلمكانات البشرية 
هذه  يف  املستمر  التطور  ملواكبة  واآللية 
املنشآت والوصول ألعلى درجات اجلاهزية 
والعاملني  حلمايتها  الكامل  واالستعداد 

بها من كافة املخاطر احملتملة.

  الطبيعة الساحلية للمنطقة الشرقية 
هــل تتطلب اســتــعــدادات خــاصــة مــن قبل 
ـــي وال ســيــمــا خــــالل فصل  املـــدن الــــدفــــاع 

الصيف؟
تعترب املنطقة من مناطق اجلذب السياحي 
خ���الل ف��ص��ل ال��ص��ي��ف وي��ك��ث��ر زواره����ا 
ومناخها  اجلميلة  بشواطئها  لالستمتاع 
املعتدل وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة شاغلي 
واجملمعات  واالسرتاحات  املفروشة  الشقق 
ال��ت��ج��اري��ة وم���دن ال��رتف��ي��ه ومل��واك��ب��ة ذلك 
والتأكد من سالمة وجاهزية هذه املواقع 
بزيارات  يقوم  باملنطقة  املدني  الدفاع  فإن 
اس��ت��ع��دادًا ملوسم  مكثفة هل��ذه األم��اك��ن 

مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.. اللواء محمد الغامدي:

ال ندخر جهدًا في متابعة متطلبات 
السالمة في المنشآت النفطية والصناعية

يتحمل الدفاع المدني بالمنطقة 
الشرقية مسؤوليات كبيرة في 

الحفاظ على سالمة المنشآت النفطية 
والصناعية الضخمة، والتي تشكل 
أيضًا من خالل طبيعتها الساحلية 

والجغرافية مقصدًا ألعداد كبيرة من 
أبناء المملكة خالل موسم الصيف 

لالستمتاع بشواطئها وهو ما 
يضاعف من ضخامة المهام المنوطة 

برجال الدفاع المدني للحفاظ على 
سالمة األرواح والممتلكات وحماية 

المكتسبات الوطنية.
حول طبيعة هذه المهام التقت 

مجلة 998 مدير الدفاع المدني 
بالمنطقة الشرقية اللواء محمد 

الغامدي في حوار تطرق إلى عدد كبير 
من جهود الدفاع المدني في إرساء 
قواعد السالمة واالستعداد للتعامل 

مع الطوارئ وتعزيز اإلجراءات الوقائية 
ضد الحوادث المختلفة.. وفيما يلي 

تفاصيل الحوار:
حاوره :  المقدم عبد اهلل العرابي الحارثي

لقاء
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أنظمة  كل  توفر  من  والتأكد  الصيف 
السالمة بها، باإلضافة إىل جوالت املتابعة 
املستمرة للتأكد من فاعلية هذه األنظمة.

  على ضــوء حــادث تسرب الــغــاز الــذي 
حـــدث بــأحــد املــصــانــع بــالــدمــام، هــل مثة 
إجراءات لتجنب تكرار مثل هذه احلوادث؟

امللكي  السمو  صاحب  توجيهات  حسب 
جلنة  ه��ن��اك  ف��إن  الشرقية  املنطقة  أم��ري 
مشكلة من عدد من اجلهات ذات العالقة 
الواقعة  املصانع  متابعة  على  تعمل  وال��يت 
تقارير  ورف���ع  األوىل  الصناعية  باملدينة 
دورية عن املصانع اليت تشكل خطرًا على 
التوجيه بإجياد  العامة وقد صدر  السالمة 
موقع بديل عن املوقع احلالي هلذه املصانع، 
كما صدر توجيه مسو أمري املنطقة بنقل 
عاجلة  بصورة  اخلطورة  عالية  مصنعًا   24

إىل مواقع أخرى.

  مـــا هـــي آلـــيـــات مــتــابــعــة اشـــرتاطـــات 
قبل  مــن  الصناعية  املــنــشــآت  يف  الــســالمــة 

الدفاع املدني باملنطقة الشرقية؟
مبتابعة  باملنطقة  السالمة  دوري���ات  تقوم 
والعمل  دوري  بشكل  الصناعية  املنشآت 
ع��ل��ى إب�����الغ أص���ح���اب امل���ص���ان���ع ل��ت��اليف 
الئحة  وت��ط��ب��ي��ق  وج����دت  إن  امل��الح��ظ��ات 

العقوبات يف حالة عدم جتاوبهم.

  ومـــــاذا عـــن جــاهــزيــة الـــدفـــاع املــدنــي 
حــوادث  مــع  للتعامل  الشرقية  باملنطقة 

تقنيات  تتطلب  واليت  الكيميائي  التسرب 
خاصة؟

امل��دن��ي  ال��دف��اع  ل���دى  ف���إن  تعلمون  ك��م��ا 
ف���رق ت��دخ��ل يف ح����وادث امل����واد اخل��ط��رة 
ال��ط��وارئ  ل��ق��وة  وال��ت��اب��ع��ة  والكيميائية 
اخلاصة بالدفاع املدني وهذه الفرق مزودة 
بأحدث األجهزة واملعدات اخلاصة للتعامل 

مع هذه احلوادث.

  متــتــلــك املــنــطــقــة الــشــرقــيــة واحــــدًا 
مــن أحــدث مــراكــز تــدريــب الــدفــاع املدني 
باململكة، فإىل أي مدى استفاد رجال الدفاع 

املدني باملنطقة من هذا املركز املتطور؟

باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��دري��ب  م��رك��ز 
الشرقية يعد مثرة جلهود الرجال املخلصني 
الصعاب  لتسخري  نهار  ليل  عملوا  ال��ذي��ن 

لبناء هذا الصرح الذي نفتخر به مجيعًا.
هلذا  زيارتنا  عند  شاهدناه  ما  سرنا  وق��د 
املركز املبارك وااللتقاء بالعاملني به وهم 
خنبة من الضباط واألفراد املؤهلني لتنفيذ 
ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة اجل��ي��دة ع��ل��ى أع��م��ال 
اجلهاز ومت التأكيد على مساهمة الدورات 
مفاهيم  ترسيخ  يف  ب��امل��رك��ز  ت��ق��ام  ال��يت 
يف  املتسارع  حاضرنا  مع  تتناسب  حديثة 
أخطار مبختلف  من  يصاحبها  وما  التنمية 
أنواعها وتليب االحتياجات الفعلية للوحدات 

امليدانية.
ضباط  من  املنطقة  منسوبو  استفاد  وق��د 
وأف����راد ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن ه��ذا املركز 
حيث  به  عقدت  اليت  بالدورات  بااللتحاق 
ف��ردًا  و)357(  ضابطًا   )57( ع��دده��م  بلغ 
وذلك عام 1431ه��� أما عام 1432ه��� فقد 
الضباط  م��ن   )76( املستفيدين  ع��دد  بلغ 

و)497( من األفراد.
تتوقف مهمة هذا املركز على خدمة  وال 
العمل  إىل  بل متتد  فقط  اجلهاز  منسوبي 
على تأهيل موظفي الدولة من عسكريني 
حيث  املدني  الدفاع  أعمال  على  ومدنيني 
اس��ت��ف��اد يف ع��ام��ي 1431ه�������/ 1432ه����� 
قام  مدني كما  و)100(  )80( عسكريًا 
املركز باملشاركة مع فريق مت تشكيله 
املدني  ال��دف��اع  مديرية  من  مدربني  يضم 
بالشرقية ومركز التدريب لتنفيذ برنامج 

تنسيق كامل مع األرصاد وحماية البيئة في مراقبة ملوثات الهواء
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من  ك��ل  يف  العمل  رأس  على  ال��ت��دري��ب 
إدارة الدمام والقطيف واخلرب وذلك لرفع 
باملراكز  للعاملني  امليداني  األداء  مستوى 
وال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة يف جم��ال اإلط��ف��اء 

واإلنقاذ واإلسعاف واإلخالء.

  ختــتــلــف املــخــاطــر االفــرتاضــيــة ذات 
العالقة بالدفاع املدني من منطقة ألخرى، 
فما هي أبرز املخاطر يف املنطقة الشرقية، 

واستعداداتكم للتعامل معها؟
الدفاع املدني يواجه خمتلف أنواع املخاطر 
جاهزية  ح��ال  يف  نكون  أن  علينا  لذلك 
املخاطر وال  أن��واع  نوع من  أي  للتعامل مع 
هي  والصناعية  النفطية  املنشآت  أن  شك 
رج��ال  ل��ه  يستعد  ال��ذي  األك��رب  التحدي 

الدفاع املدني يف هذه املنطقة.

  كــيــف جتـــــدون مــســتــوى الــتــعــاون 
بلجنة  األعــضــاء  اجلــهــات  مــع  والتنسيق 

الدفاع املدني باملنطقة؟
من  تعترب  باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جلنة 
التعاون  مستوى  حيث  من  اللجان  أفضل 
بني اجلهات ذات العالقة والتنسيق املستمر 
على مدار الساعة الختاذ التدابري الالزمة 

يف مواجهة الطوارئ.

  ما هي أكرب احلوادث اليت تدخل يف 
نطاق عمل الدفاع املدني شيوعًا باملنطقة 

على  دالــة  إحصائيات  مثة  وهــل  الشرقية، 
ذلك؟

يف  السكنية  املباني  يف  احل���وادث  تأتي 
ص����دارة احل�����وادث ال���يت ت��ب��اش��ره��ا ف��رق 
وبلغت  باملنطقة  املدني  ال��دف��اع  ووح���دات 
من   %  28 امل��ن��ص��رم  ال��ع��ام  خ��الل  نسبتها 

إمجالي احلوادث.

  هــل مثــة آلــيــات ملتابعة ســالمــة هــواء 
املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ومـــراقـــبـــة املــلــوثــات 

الصناعية؟
األرص��اد  هيئة  اختصاص  م��ن  ه��ذا  يعترب 
وبني  بيننا  قائم  والتنسيق  البيئة  ومحاية 
للهواء  تلوث  أي  رصد  حالة  ويف  األرص��اد 
يقوم  والذي  املدني  الدفاع  إبالغ  يتم  فإنه 
على  للمحافظة  ال���الزم���ة  ب����اإلج����راءات 
ال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة مب��ا يف ذل���ك امل��ل��وث��ات 

الصناعية.

  وماذا عن جهود الدفاع املدني يف جمال 
التوعية الوقائية ونشر ثقافة السالمة؟

التوعية  جم���االت  يف  جهودنا  هلل  احل��م��د 
م��ل��م��وس��ة م���ن اجل��م��ي��ع وحن�����رص على 
اليت ختص  املناسبات  االستفادة من كل 
املناسبات  م��ن  غ��ريه��ا  أو  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
اخل��اص��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى م��ن اج��ل 
ذلك  أمثلة  وم��ن  التوعوية،  رسائلنا  ب��ث 
العاملي  اليوم  مبناسبة  اخلاصة  الفعاليات 

للدفاع املدني واليت حتظى بأهمية كبرية 
الشرقية  املنطقة  أم��ري  مسو  افتتاح  ولعل 
لفعاليات املوسم املاضي دليل على األهمية 
ال��ك��ب��رية ال���يت حت��ظ��ى ب��ه��ا، أي��ض��ًا يتم 
بعض  يف  التوعوية  األنشطة  يف  الرتكيز 
املواسم كموسم الصيف وموسم رمضان 
وتوعيتهم  ال��ن��اس  ال��ش��ت��اء حل��ث  وم��وس��م 
العامة،  السالمة  ومتطلبات  ب��إج��راءات 
كما هو احلال يف موسم األمطار وغريها، 
ثقافة  لنشر  التوعوية  ال��ربام��ج  وتتواصل 
السالمة مع اختالف املناسبة وطريقة بث 

الرسائل التوعوية والفئة املستهدفة.

لجنة لمتابعة المصانع التي تشكل خطرًا على السالمة 
العامة في المدينة الصناعية األولى

%28%28
نسبة الحوادث في المباني 

السكنية بالشرقية
نسبة الحوادث في المباني 

السكنية بالشرقية

لقاء
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مقال

توجب الشريعة اإلسالمية على والة األمر من املسؤولني وأصحاب القرار ومن يف حكمهم من أصحاب 
إدارة  يتولون  ومن  األهلية  املدارس واجلامعات  باجلمهور كمالك  اليت هلا عالقة  األموال اخلاصة 
مرافق الدولة اليت تعنى باجلمهور أن يعتنوا حبفظ أرواح مرتاديها من العاملني واملراجعني والدارسني 
وحنوهم، حيث إن عليهم أخذ احليطة واحلذر يف ما خيص سالمتهم البدنية واحلرص على كل ما 

من شأنه أن مينع - بإذن اهلل - من حصول احلوادث اليت يذهب ضحيتها أبرياء ال ذنب هلم 
وهذا راجع إىل املنطلقات األساسية اليت تنطلق منها الشريعة اإلسالمية يف نظرتها إىل اإلنسان بصفته 
{ولقد كرمنا بين آدم  خملوقًا مكرمًا ومفضاًل على غريه من املخلوقات األخرى كما قال تعاىل: 
تفضياًل} فاهلل  وفضلناهم على كثري ممن خلقنا  الطيبات  من  ورزقناهم  والبحر  الرب  ومحلناهم يف 
والباطنة  الظاهرة  والنعم  والعلم  العقل  اإلك��رام، وخاصة  آدم جبميع وجوه  ومنته كرم بين  بفضله 

وغريها من الفضائل اليت ليست لغريهم من أنواع املخلوقات.
كما أنه راجع إىل منطلق آخر وهو حرمة االعتداء على اإلنسان املعصوم أو االستهتار بدمه وتعريضه 
للخطر، فحفظ األنفس ومحايتها ضرورة دينية ومصلحة شرعية وفطرة سوية، ودماء املعصومني عند 
انتهاكها إال حبق شرعي. وقتل  اهلل مكرمة حمرتمة مصونة حمرمة، ال حيل سفكها، وال جيوز 
النفس املعصومة من كبائر الذنوب بل هو أكربها بعد الشرك باهلل، قال تعاىل:{ومن يقتل مؤمنًا 
متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا}، ويقول تعاىل بعد 
ذكره قصة ابين آدم وقتل أحدهما اآلخر:{من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسًا 

بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعًا}
ويف السنة املطهرة وردت نصوص كثرية جتعل االعتداء على دم املسلم من املعاصي واجلرائم الكبار 
منها ما رواه النسائي وغريه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )لقتُل مؤمن أعظم عند اهلل من زوال 
الدنيا(، وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )لو أن أهل السماء 

واألرض اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل يف النار( رواه الرتمذي بسند حسن.
وهذا ليس بالقتل املباشر بل بكل ما يؤدي إىل إهدار دمه كاإلعانة على إزهاق دم املعصوم، فقد روى 
اإلمام أمحد وغريه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي 
اهلل مكتوٌب بني عينيه: آيس من رمحة اهلل(. بل حتى اإلشارة إىل املسلم بسالح، ففي الصحيحني من 
حديث أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال ُيشري أحدكم إىل أخيه بالسالح، فإنه 
ال يدري لعل الشيطان ينزُع يف يده فيقع يف حفرة من النار(.وهذا من باب سد الذريعة حفظًا وصيانة 

للدماء.
وهذا كله يقتضي ضرورة العناية واالهتمام باملباني العامة وخاصة اليت يكثر فيها الناس كاملدارس 
واجلامعات واملرافق اليت يكثر ارتياد العامة هلا بدءًا باختيار األماكن املناسبة هلا وإعداد التصاميم 
جودة  على  واحلرص  للطوارئ  ووجود خمارج  واملخارج  املداخل  تعدد  فيها  يراعى  واليت  بها  اخلاصة 
بنائها، والصيانة املستمرة هلا وتزويدها بوسائل السالمة املتعددة املالئمة لطبيعتها. واإلشراف عليها 

من اجلهات املعنية بشكل مستمر.

د. عبداهلل بن إبراهيم الناصر
أستاذ بجامعة الملك سعود

المنطلقات اإلسالمية
في الحفاظ على متطلبات 

السالمة في المنشآت العامة
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اس��ت��ح��وذت أن��ش��ط��ة امل��دي��ري��ة 
باملهرجان  املدني  للدفاع  العامة 
ال��وط��ين ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة يف 
على  والعشرين  السابعة  دورت��ه 
إعجاب أعداد كبرية  من زوار 
امل��ه��رج��ان ال��ذي��ن ت��واف��دوا على 
بالقرية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ج��ن��اح 

الشعبية باجلنادرية.
املدني  الدفاع  فعاليات  وتنوعت 
بني  م���ا   »27 اجل���ن���ادري���ة   « يف 
والرتفيهية  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ربام��ج 
تقدميها خنبة  يف  تنافس  وال��يت 
والشعبية،  الرتفيهية  الفرق  من 
وق���دم���وا م��ن خ���الل إرش����ادات 
يف  املخاطر  من  للوقاية  ورسائل 
واستعراضي،  كوميدي  قالب 
من  اجلناح  زوار  استحسان  نال 
الكبار والصغار على حد سواء.
العقيد فهد بن عبداهلل  وأوضح 
امل��ش��رف ع��ل��ى جناح  ال��ن��ف��ي��ع��ي 
الدفاع املدني باجلنادرية » 27 » 
أن املديرية العامة للدفاع املدني 
املهرجان  فعاليات  يف  ت��ش��ارك 
ال��وط��ين ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة منذ 
األوىل، وحترص  دورته  انطالق 
األنشطة  تطوير  على  عام  كل 
امل��ه��رج��ان  ل����زوار  تقدمها  ال���يت 

على ضوء دراسات تعدها جلان 
متخصصة يف التقييم واملتابعة.

وأضاف العقيد النفيعي أن برامج 
ال���دف���اع امل��دن��ي يف اجل��ن��ادري��ة 
ب���األس���اس  اس��ت��ه��دف��ت   »27«
باملخاطر  توعوية  رسائل  توجيه 
ال��دف��اع  ب��أع��م��ال  ال��ع��الق��ة  ذات 
من  منها،  الوقاية  وسبل  املدني 
للرجال  خاصة  مسابقات  خالل 
وكذلك  واألط��ف��ال،  والشباب 
اسكتشات  تقديم  خ��الل  م��ن 
مسرح  على  ترفيهية  وع���روض 
جمهز بأحدث التقنيات السمعية 

والبصرية وأنظمة اإلضاءة.
ول���ف���ت ال��ع��ق��ي��د ال��ن��ف��ي��ع��ي إىل 
م�����ش�����ارك�����ة ع���������دد ك���ب���ري 
م���ن امل���ب���دع���ني وال���ف���ن���ان���ني يف 

املدني  ال��دف��اع  م��س��رح  أنشطة 
ب����اجل����ن����ادري����ة، ع�����رب أك���ث���ر 
الشعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ف���رق   9 م���ن 
منها  والتمثيلية  واالستعراضية 
وفرقة  سعد«  وخويا  »أن��ا  فرقة 
بقيادة  االستعراضية  السيالت 
الكابنت مشعل احلربان، وفرقة 
الكابنت  بقيادة  اململكة  جنوم 
إىل  باإلضافة  املعيدي،  إبراهيم 
مناطق  مجيع  م��ن  شعبية  ف��رق 

اململكة.
وأوض�����ح ال��ع��ق��ي��د ال��ن��ف��ي��ع��ي أن 
زوار  م����ن  ال���ك���ب���ري  اإلق����ب����ال 
اجل��ن��ادري��ة ع��ل��ى ج��ن��اح ال��دف��اع 
املدني بالقرية الشعبية من مجيع 
جناح  ي��ؤك��د  الُعمرية  ال��ف��ئ��ات 
فكرة التنوع يف توجيه الرسائل 

املسابقات  خ��الل  من  التوعوية 
واملشاهد  الرتفيهية  وال��ع��روض 
األم��ر  الكوميدية،  التمثيلية 
ال��ذي شجع أع��دادًا كبرية من 
الزوار على زيارة معرض الدفاع 
قدم  وال��ذي  باجلنادرية  املدني 
النظرية  املعلومات  من  كثريًا 
ونشر  الوعي  لرفع  والتطبيقية 

مفاهيم السالمة.
محد  النقيب  أك��د  جانبه  م��ن 
عن  املسؤول  الشلوي  حممد  بن 
معرض  زوار  وتنظيم  استقبال 
 »27« باجلنادرية  املدني  الدفاع 
العام  ه��ذا  اشتمل  امل��ع��رض  أن 
لرتسيخ  ت��ه��دف  أجنحة   5 على 

السالمة  مفاهيم 
ال����ع����ام����ة ل���دى 

20 حاسوبًا لتوعية الطفل عبر برامج أصدقاء السالمة

إعداد :  الرائد مبارك عياد العصيمي

مــدني × مدني
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مج��ي��ع ش��رائ��ح اجمل��ت��م��ع ب��دأت 
جتهيزه  مت  ال��ذي  الطفل  جبناح 
بأكثر من 20 حاسوبًا، تعرض 
ب���رام���ج ت��وع��وي��ة م��ث��ل ب��رن��ام��ج 
أص���دق���اء ال��س��الم��ة وب��رن��ام��ج 
وتركيب  ال��ت��وع��وي«  »ال��ب��ازل« 
إىل  باإلضافة  التوعوية،  الصور 
مرسم » حر » للتعريف باملخاطر 
األط��ف��ال  هل��ا  يتعرض  ق��د  ال��يت 
واألماكن  وامل��درس��ة  املنزل  يف 
العامة والتصرف األمثل للتعامل 
لعبة  م��ث��ل  ح��دوث��ه��ا  ح���ال  معها 
باإلضافة  احمل��ت��ج��زي��ن،  إخ���الء 
إىل ركن خاص لعرض الرسوم 
األطفال  أبدعها  واليت  التوعوية 
وط�����الب امل�������دارس م���ن خ��الل 
مسابقة » السالمة فن وتشكيل 
واليت أقيمت على مستوى مجيع 
مع  بالتعاون  باململكة  امل��دارس 

وزارة الرتبية والتعليم.
أما اجلناح الثاني فتم ختصيصه 
الدفاع  ومهام  بأعمال  للتعريف 
املدني ورسالته يف احلفاظ على 
واملمتلكات  األرواح  س��الم��ة 
العامة واخلاصة، من أي خماطر 

وما قد ينتج عنها من أضرار.
وأض��������اف ال���ن���ق���ي���ب ال���ش���ل���وي 
ال��ث��ال��ث مب��ع��رض  اجل���ن���اح  أن 

مت  باجلنادرية،  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
املنزلية،  للسالمة  ختصيصه 
ح��ي��ث ت��ع��رف م��ن خ��الل��ه زوار 
احل��وادث  أن���واع  على  املهرجان 
ال��يت ق��د تقع يف امل��ن��زل وط��رق 
التعامل  وكيفية  منها  الوقاية 
ووس��ائ��ل  ح��دوث��ه��ا،  ح���ال  معها 
ال��س��الم��ة امل��ط��ل��وب��ة يف امل��ن��ازل 
وأج��ه��زة  احل��ري��ق  طفايات  مثل 
طفايات  مثل  املنازل  يف  اإلن��ذار 
وحقيبة  اإلنذار  وأجهزة  احلريق 

اإلسعافات األولية.
أن���ه مت إض��اف��ة جناح  م��ؤك��دًا 
ج���دي���د ب���امل���ع���رض ه����ذا ال��ع��ام  
لتعريف  امل��درس��ي��ة«  »للسالمة 
ط�����الب وط����ال����ب����ات امل������دارس 
وقوع  كيفية  على  واجلامعات 
اليت  واألسباب  احل��وادث  بعض 
واإلج��راءات  تفاقمها  إىل  ت��ؤدي 
مطفيات  اس��ت��خ��دام  ال���واج���ب 
احل���ري���ق ال���ي���دوي���ة وال��ع��ن��اص��ر 
األساسية لتنفيذ خطط األخالء 

يف املنشآت التعليمية.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى أش����اد زوار 
املدني  ال��دف��اع  وم��س��رح  معرض 
األنشطة  يف  بالتنوع  باجلنادرية 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة، وال��يت 
للوقاية  وإرش��ادات  رسائل  تقدم 

من احلوادث املختلفة والتخفيف 
من آثارها عند وقوعها بأسلوب 
املشاهدين  قبل  من  قبواًل  جيد 
وامل��س��ت��ه��دف��ني ب��ال��رس��ال��ة، وال 
ل��زوار  الفرصة  إتاحة  مع  سيما 
بعض  يف  للمشاركة  امل��ع��رض 
باإلضافة  واألنشطة،  الفعاليات 

إىل التنظيم اجليد.
فهد  ق����ال  اإلط������ار  ه����ذا  ويف 
ج��ن��اح  زوار  أح�����د  ال���ش���م���ري 
ال���دف���اع امل��دن��ي ب��اجل��ن��ادري��ة، 
االس��ت��ع��راض��ي��ة  األن��ش��ط��ة  إن 
املسرح  على  تقدميها  مت  ال��يت 
ال��ف��ائ��دة وال��رتف��ي��ه،  ب��ني  جتمع 
مم�����ا ي����ض����اع����ف م�����ن ف����رص 
اليت  التوعوية  ال��رس��ائ��ل  جن��اح 

كثريًا  أفضل  بدرجة  تتضمنها 
م���ن احمل���اض���رات وامل��ل��ص��ق��ات 
ما  وه��و  اإلعالنية،  واللوحات 
األط��ف��ال  ل��دى  ب��وض��وح  ملسناه 

والشباب.
آل حسني  األس��ت��اذ حممد  أم��ا 
ف���ق���ال اس��ت��ف��دت ك���ث���ريًأ من 
ال��دف��اع املدني  زي��ارت��ي جل��ن��اح 
باجلنادرية هذا العام من خالل 
ما تضمنه من وسائل السالمة، 
وال��ت��ع��ري��ف ب��أه��م��ي��ت��ه��ا وط���رق 
استخدامها، وخاصة فيما يتعلق 
واملدرسية،  املنزلية  باحلوادث 
إقامة  إىل  املدني  الدفاع  داعيًا 
يف  التوعوية  املعارض  هذه  مثل 

املدارس واجلامعات.

5 أقسام لنشر ثقافة السالمة والوقاية من الحوادث المنزلية والمدرسية
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نسختان وحيدتان في العالم

مركبة رصد 
التلوث اإلشعاعي 

والكيميائي

800 ألف نوع من الملوثات أحدث التقنيات للكشف عن 
الكيميائية واإلشعاعية

ورصد التغيرات المناخية خارجهالسالمة فريق العمل بالمركبة تجهيزات متكاملة 

شعاع
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بني  بالتعاون  املركبتني  تصنيع  مت  وق��د 
إنتاج  يف  متخصصة  عاملية  ش��رك��ات   6
واحلماية  املدني  ال��دف��اع  وم��ع��دات  آليات 
من  مقرتحة  ف��ك��رة  على  ب��ن��اء  امل��دن��ي��ة، 
قبل جهاز الدفاع املدني السعودي، وعلى 
امليدانية  للفرق  الفعلية  االحتياجات  ضوء 
امل��واد  ح���وادث  م��ع  بالتعاون  املتخصصة 
يف  شاركت  وال��يت  واملركبة  اخل��ط��رة، 
مهمة الدفاع املدني ألول مرة يف حج عام 
1432ه��� جمهزة وم��زودة بعدد كبري من 
األجهزة لرصد مواقع التلوث الكيميائي 
ميكنها  حيث  واإلشعاعي،  والبيولوجي 
الدخول إىل املواقع امللوثة بهذه املواد دون 
فريق  على  خطر  أدن��ى  ذل��ك  يشكل  أن 
ال��ع��م��ل امل��ت��واج��د داخ���ل ال��ع��رب��ة، بسبب 
التقنيات املتطورة جدًا يف عزل داخل العربة 
جلميع  احملكم  واإلغ��الق  خارجها،  عن 
خاصة  تقنية  إىل  ب��اإلض��اف��ة  م��ن��اف��ذه��ا، 
إلدخال اهلواء املفلرت واملعاجل وإعادة دفعه 
املركبة  وتتكون  إىل اخلارج  أخرى  مرة 
م��ن أرب��ع��ة أج���زاء داخ��ل��ي��ة، ه��ي كابينة 
وغرفة  واملراقبة  التحكم  وغمرة  القيادة 
عملية  إلج��راء  وخمترب  االنتقالية  املرحلة 

الكشف عن امللوثات.
أربعة أجزاء خارجية تشمل  باإلضافة إىل 
اجل����زء ال���واق���ع خ��ل��ف ك��اب��ي��ن��ة ال��ق��ي��ادة 
تعتمد  اليت  الطاقة  ومولدات  واخلزانات 
من  ال��ط��اق��ة  لتوليد  مبتكر  ن��ظ��ام  على 
فلرتة  نظام  إىل  باإلضافة  العربة،  حمرك 
امل��واد  أن���واع  مجيع  م��ن  وتنقيته  اهل����واء، 
تسربها  يشكل  أن  ميكن  وال��يت  امللوثة 

رجال  حياة  على  خطرًا  العربة  داخ��ل  إىل 
الدفاع املدني.

وامل��رك��ب��ة جم��ه��زة ب��ك��ام��ريا ذات دق��ة 
بعد  ع��ن  فيها  التحكم  مي��ك��ن  ع��ال��ي��ة 
باملركبة،  احمليطة  امل��واق��ع  الس��ت��ط��الع 
عن  ال��ك��رتون��ي��ًا  توجيهها  ميكن  كما 
القيادة  ق��م��رة  امل��رك��ب��ة يف  ق��ائ��د  ط��ري��ق 
والتحكم، باإلضافة لراصد جوي لقياس 
ت��غ��ريات ال��ط��ق��س خ����ارج ال��ع��رب��ة ودرج���ة 
ال��رط��وب��ة واحل������رارة وال��ض��غ��ط وس��رع��ة 
أيضًا  مزودة  واملركبة  واجتاهها،  الرياح 
بنظام خاص لإلنارة التلسكوبية ميكن 
التحكم فيه عرب قمرة القيادة، باإلضافة 
إىل أجهزة للرؤية الليلية باستخدام األشعة 
على جهاز  وال��يت حتتوي  احل��م��راء  حت��ت 
دقيق لقياس الضغط داخل العربة، وجهاز 
حاسوب متنقل ميكن قائد املركبة من 
حالة  عن  التفاصيل  كافة  على  اإلط��الع 
العربة يف املنطقة اليت توجد بها، وجهاز 
)MDS( والذي يستخدم يف الكشف عن 
فوريًا  تنبيهًا  ويطلق  النووية،  اإلشعاعات 

عند قراءات حمددة.

قمرة القيادة
ال��ق��ي��ادة يف ك��ل مركبة  ق��م��رة  وت��ض��م 
مجيع  يف  للتحكم  إح��داه��م��ا  ش��اش��ت��ني 
األجهزة واألنظمة داخل وخارج املركبة، 
واألخرى موصلة بسريفر للتحكم بكافة 

اإلعدادات لتشغيل املركبة وأداء مهامها، 
إحداهما  للمراقبة  أخ��ري��ت��ني  وش��اش��ت��ني 
املركبة  م��ق��دم��ة  يف  ب��ك��ام��ريا  م��وص��ل��ة 
املرحلة  غرفة  أم��ا  مؤخرتها،  يف  وأخ��رى 
بني  الفاصلة  املنطقة  تعد  واليت  االنتقالية 
العربة من الداخل واحمليط اخلارجي، وبني 
قمرة التحكم واملراقبة واملخترب، فتحتوي 
السطوانات  موقع  بها  خم��ازن  ع��دة  على 
التنفس عند مباشرة فريق العمل باملركبة 
اخلطرة،  باملواد  امللوثة  املواقع  يف  ملهامه 
ودورة  واألقنعة،  الواقية  للمالبس  وموقع 
مياه كيميائية ومروش ذكي للتخلص من 
بشكل  العمل  فريق  ألبسة  على  امللوثات 

آلي حبسب نوع امللوثات.

مختبر متكامل
النابض  وقلبها  املركبة  ن��واة  املخترب  ويعد 
أنواع  مجيع  عن  الكشف  يف  مهامها  ألداء 
أو  كيميائية  ك��ان��ت  س���واء  امللوثة  امل���واد 
إشعاعية ويضم جمموعة من أحدث تقنيات 
زجاجية  غرفة  عرب  امللوثات  وحتليل  رص��د 
معزولة متامًا، وتتكون من منطقة الستقبال 
والتحليل،  للتنظيف  ومنطقة  ال��ع��ي��ن��ات، 
وجهاز حلفظ وإتالف العينات بأعلى درجات 
األمان، وذراع آلي ألخذ العينات من املواقع 
الغرفة،  م��ن  للخروج  احل��اج��ة  دون  امللوثة 
الكيميائية  امللوثات  عن  الكشف  وجهاز 

وجهاز حتليل اهلواء الكيميائي.

يمتلك جهاز الدفاع المدني 
مركبتين ال مثيل لهما 
في العالم لرصد التلوث 

اإلشعاعي والكيميائي 
يمكن لكل منهما كشف 

عدد هائل من الملوثات 
الكيميائية واإلشعاعية، مع 

توفير أقصى درجات األمان 
لرجال الدفاع المدني في 

التعامل مع هذه النوعية 
من الحوادث

مختبر للكشف عن جميع أنواع المواد الملوثة

إعداد :  محمد يحي
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األس����الك ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة تشبه 
مساحة  حيث  من  املياه  أنابيب 
مساحة  زادت  فكلما  املقطع 
املقطع )أي ازدادت فوهة األنبوب 
اتساعًا( صارت مقاومته صغريه 
فيمر تيار مائي كبري وبالعكس 
املقطع  مساحة  ك��ان��ت  كلما 
صغرية )أي صار األنبوب ضيقًا( 
صارت مقاومته كبرية فيمر تيار 
مائي صغري. وباملثل يف الكهرباء 
إذا أردن��ا أن من��رر ت��ي��ارًا صغريًا 
السلك  مقطع  مساحة  فتكون 
ص��غ��رية )ف��م��ث��اًل س��ل��ك مساحة 
مقطعه 3 مم2 ميرر تيارًا أكرب 
من سلك مساحة مقطعه 2 مم2 

وهكذا. وإذا كان السلك غري 
مقطعه  م��س��اح��ة  )أي  م��ن��اس��ب 
ص���غ���رية( وأردن������ا أن من����رر به 
قطعًا  ت��ي��ارًا ك��ب��ريًا فستحدث 
مشكلتان: إما أن يصبح السلك 
ساخنًا جدًا فيصهر وتذوب مادته 
العازلة وقد يسبب حريقًا، وإما 
قد يفقد بعض اجلهد )الفولت( 
فإن  وبالتالي  نفسه  السلك  يف 
مصباحًا  مثاًل  )وليكن  اجلهاز 
كامل  يستقبل  ال  كهربائيًا( 
األن���وار  فتصبح  املقنن  اجل��ه��د 
اجل��ه��از  أداء  يصبح  أو  خ��اف��ت��ة 
ضعيفًا وبالتالي ال يؤدي الغرض 

الذي استخدم من أجله. 
واألسالك الكهربائية املستخدمة 
يف التوصيالت املنزلية تصنع عادة 
بالبالستيك  املعزول  النحاس  من 
وختتلف مساحة مقطعها تبعًا لشدة 
يستخدم  فمثاًل  بها،  امل��ار  التيار 
سلك ذو مقطع 1,5 مم2 للهاتف 
واألجراس الكهربائية والساعات 

أس��الك  وتستخدم  واالن���رتف���ون، 
مم2(   10-6( أكرب  مقاطع  ذات 
الكبرية  القدرات  ذات  لأجهزة 
مثل املكيفات واألفران والدفايات 
من  مباشرة  توصيلها  يتم  حيث 
تلك  إىل  الرئيسية  التوزيع  لوحة 

األجهزة ذات األمحال الكبرية. 

السلك المحايد
والسلك المكهرب

ويف الدائرة الكهربائية ثالثية الطور 
تكون تلك األط��وار متساوية اجلهد 
معمواًل  التسليك  ك��ان  إذا  مت��ام��ًا 
بأسلوب مهين سليم وحسب الطرق 
الفنية املرعية يف متديدات األمحال 
وت��وزي��ع��ه��ا ول��ك��ن ال��س��ل��ك احمل��اي��د 

وهو ال��ذي يصل نقطة الوسط لتلك 
األط��وار ال يفرتض أن يسري به تيار 
توازن  اختل  إذا  ولكن  كهربائي، 
األمحال )مصابيح اإلن��ارة مثاًل( فإن 
التيار مت��ر يف  احلاصلة يف  ال��زي��ادة 
أو قطع  انفصل  السلك احملايد وإذا 
هذا السلك ميكن جلهود األط��وار 
أن تصبح غري متساوية وقد يؤدي هذا 
إىل عدم كفاية اإلضاءة يف مصابيح 
طور واحد أو طورين وزيادة اإلضاءة يف 
مصابيح الطور اآلخر أو الطورين معًا 
مما يسبب توهجها وسرعة احرتاقها. 

وطريقة توزيع التيار الثالثي األطوار 
ب��أرب��ع��ة أس���الك ت��ك��ون ب��أن تؤخذ 
وأجهزة  )املصابيح  املنزلية  األمح��ال 
التسخني الصغرية( من أحد األسالك 
والسلك احملايد كما تؤخذ أمحال 

في التمديدات الكهربائية

اعتبارات 
السالمة 

يسري التيار الكهربائي في األسالك 
)الموصالت الناقلة للكهرباء( وتتوقف شدة 
سريانه على عاملين هما الجهد والمقاومة 

وهو حاصل قسمة األول على الثاني

الصدمة الكهربائية قد يتحملها شخص وال يتحملها آخر 
والسبب الختالف مقاومة الجسم وعمره وحالته الصحية

أ. د. عبد اهلل بن محمد الشعالن 
كلية اهلندسة - قسم اهلندسة 
الكهربائية جامعة امللك سعود

سالمة
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موصالت  بواسطة  العالية  ال��ق��درة 
ثالثية األسالك على جهد 220 فولت 
 127( وبعضها  الثالثة  األط���وار  بني 
والسك  املكهرب  السك  بني  فولت 

احملايد(. 
ومما سبق ميكن القول بأن الدائرة 
الكهربائية املغذية لأمحال تتألف 
ال��ذي حيمل جهدًا  الطور  من سلك 
وال��س��ك احمل��اي��د ال���ذي ال حيمل أي 
جهد، وال تكتمل الدائرة إال بوجود 
يضيئ  ال  أي  معًا  السلكني  هذين 
املصباح إال إذا أغلقت الدائرة بواسطة 
هذين السلكني سلك ذاهب للمصباح 
من مصدر التغذية )السلك املكهرب( 
وسلك عائد من املصباح إىل مصدر 
التغذية )السلك احملايد( لتغلق الدائرة 

ويضئ املصباح. 

تحميل االسالك
واختبار مقطعها

واختبار  امل��ع��زول��ة  االس���الك  حتميل 
مقطعها واملصهر املناسب هلا: 

امل��ار يف األس��الك  التيار  وألن ش��دة 
ليست ثابتة وتتعلق بنوعية السلك ذاته 
الناقل للتيار ومبساحة مقطعه، وللحد 
املستعمل  الناقل  السلك  من سخونة 
اإلن��ارة مثاًل وحصرها  يف متديدات 
يف جمال ال يسبب أي خطر حلريق 
املسموح  القصوى  احلمولة  ح��ددت 
بها بالنسبة ملقطع السك الناقل كما 
حددت قيم املصهرات )Fuses( اليت 
ال��دائ��رة  فتح  فيتم  تنصهر  أن  جي��ب 
ال��زائ��د حتى ال حيدث  التيار  وقطع 
واألجهزة  لأسالك  أو عطب  حريق 
وامل���ع���دات، وجي���ب االن��ت��ب��اه إىل أن 
املقطع يؤمن عادة مبصهر شدة تياره 

أقل وليس أكرب من التيار العائد هلذا 
املقطع.

تأثير التيار على
جسم االنسان 

من األشياء املسلم بها أن اإلنسان قد 
الكهرباء  ألخطار  عرضة  يكون 
احملتملة نتيجة تعرضه بطريق اخلطأ 
أو اإلهمال للتمديدات والتوصيالت 
الكهربائبية غري السليمة وكذلك 
ع��ن��د اس��ت��خ��دام��ه ألج��ه��زة وآالت 
كهربائية معطوبة. وإذا سرى التيار 
متاس  )نتيجة  اإلن��س��ان  جسم  يف 
مباشر أو غري مباشر( فقد يصاب 
الكهربائية  بالصدمة  يعرف  مب��ا 
وقد يتحملها شخص بينما ال يتحملها 
شخص آخر والسبب يف ذلك يعود 
اإلن��س��ان  جسم  مقاومة  الخ��ت��الف 
وعمره وحالته الصحية، ولكن إذا 
فرمبا  باملاء  مبتاًل  الشخص  ك��ان 

خطورة  أكثر  الصدمة  تكون 
امل��اء  ت��ك��ون قاتلة ألن  ب��ل رمب���ا 
ناقل وموصل جيد لسريان التيار 

الكهربائي. 
الكهربائية  ال��ت��أث��ريات  ودراس�����ة 
معقدة  عملية  اإلن��س��ان  جسم  على 
وش��ائ��ك��ة، وب��ال��رغ��م م��ن األحب��اث 
وال��ت��ج��ارب ال��ع��دي��دة ال���يت أجريت 
ملعرفة كيفية تأثر اجلسم البشري 
توجد  ال  فإنه  الكهربائي  بالتيار 
نتيجة حامسة وقاطعة لتلك األحباث 
ذلك  يف  السبب  ولعل  وال��ت��ج��ارب، 
هو خطورة إجراء التجارب اخلاصة 
بتلك الدراسات على اإلنسان كما 
احليوانات  بعض  على  إج��راءه��ا  أن 
يف  وبعيدة  مغايرة  نتائج  يعطي  قد 
النتائج  تلك  كثري من األحيان عن 

حيصل  قد  وألن��ه  باإلنسان.  اخلاصة 
اضطراب يف نبض وتنفس املصاب من 
تأثري الصدمة الكهربائية فيبقى األمل 
كبريًا يف إنقاذه إذا توافرت املبادرات 
واإلسعافات الفورية الالزمة كالتنفس 
الصناعي والتدليك وغريه، وقد أمكن 
يف كثري من احل��االت إنقاذ الكثري 
الكهربائية  الصدمات  ضحايا  م��ن 
لتوفر اإلمكانات والكفاءات العالية 

والسريعة. 

تعليمات عامة 
للوقاية 

األخطار  م��ن  الوقاية  مبدأ  يعتمد 
مدى  على  الكهربائية  واحل���وادث 
تطبيق تعليمات األمن والسالمة وأن 
متت  ق��د  الكهربائية  التمديدات 
على أسس فنية ومهنية عالية، ويتم 
التأكد من ذلك كما يلي: تأمني 

للتمديدات  وكافية  جيدة  عازلية 
ولوحات التوزيع، وتغذية التجهيزات 
ب��واس��ط��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  واآلالت 
ل��وح��ات حتكم ومح��اي��ة، وتأمني 
لأسالك  والدائم  اجليد  التأريض 
الكهربائية  واملعدات  والكابالت 
وك��ذل��ك ت��أري��ض ك��ل اهلياكل 
املعدنية لآالت الكهربائية، والقيام 
والوقائية لكافة  الدورية  بالصيانة 

األجهزة املستخدمة. 

الوقاية الشخصية 
ألجل توضيح الوقاية الفردية جيب 
أواًل معرفة وحتليل أسباب وطريقة 
وقوع حادثة الصدمة الكهربائية، 
تكتمل  عندما  احلادثة  هذه  وتقع 
ومير  الكهربائية  ال��دائ��رة  )تغلق( 
التيار الكهربائي يف جسم اإلنسان 

حسب إحدى احلاالت: 

قيمة التيار
األثر الفسيولوجي على جسم اإلنسان»ملي أمبير«

ال يشعر اإلنسان مبرور هذا التيارحتى 2

بداية اإلحساس بوجود تيار8-2

تقلص العضالت واإلحساس بأمل شديد12-8

عدم القدرة على إطالق املوصل وبداية التشنج20-12

توقف التنفس إذا مر التيار بقرب القلب50-20

توقف القلب100-50

ظهور آثار حلروق مكان دخول وخروج التيار200-100

واحتمال الوفاة بالصعقة الكهربائيةأعلى من 200

جدول يبني تأثري التيار الكهربائي على جسم اإلنسان

  الوقاية في المنزل 

لوقاية أفراد األسرة يف املنزل من أخطار الكهرباء 
نتبع التعليمات التالية: 

 نفصل ال��ك��ه��رب��اء ع��ن اخل��ط��ني )ال��ط��ور 
واحملايد( بواسطة القاطع الرئيسي أو بواسطة 
نزع املصهرات وذلك قبل تنظيف أو إج��راء أي 

صيانة ألي جهاز. 

 قبل نزع املصهرات جيب فصل األمح��ال عن 
الشبكة مثل نزع مقابس )أفياش( املكواة وإطفاء 

املدفأة وإيقاف الغسالة.. إخل. 
 من األفضل تركيب قواطع لتأمني احلماية 
الرتكيبات  ل��أف��راد وكذلك حلماية  ال��الزم��ة 

واألجهزة الكهربائية يف املنزل. 

 عند انقطاع اخلدمة الكهربائية جيب إطفاء 
مجيع األجهزة العاملة نظرًا الحتمال تعرضها 
للتلف واالحرتاق عند عودة اخلدمة فجأة بسبب 

ما يعرف باندفاع التيار العالي. 
 جيب أن تكون مجيع األجهزة والتوصيالت 

مؤرضة.
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يروي تفاصيل مسيرة ثالثة عقود بالدفاع المدني 

اللواء متقاعد.. محمد حمزة سبيه:

تعلمت في 
الدفاع المدني أن 

من زرع حصد
تطور جهاز الدفاع المدني بدأ 

فعليًا بعد انفصاله عن األمن العام 

أكثر من 30 عامًا عاشها اللواء 
سبيه،  مح���زة  حم��م��د  متقاعد 
يؤدي  املدني  الدفاع  داخل جهاز 
واج��ب��ه ب��ك��ل إخ����الص وت��ف��اٍن 
اليت  واملناصب  املواقع  كل  يف 
توالها واليت توجها بإدارة شؤون 
إدارته  احلج، وساهم من خالل 
هلا يف التأسيس والتخطيط ملهام 
ضيوف  خدمة  يف  املدني  الدفاع 
ال��رمح��ن ع��ل��ى م���دار ق��راب��ة 10 

سنوات كاملة.
م��ت��ق��اع��د سبيه  ال���ل���واء  ع��اص��ر 
ال��ك��ث��ري م���ن ق���ي���ادات ال��دف��اع 
عايش  كما  ورج��االت��ه،  املدني 
تطور  م��س��رية  يف  مهمة  م��رح��ل��ة 
من  كثري  مع  وتعامل  اجل��ه��از، 

املواقف.

بـــدايـــة نـــود الــتــعــرف على    
العملية  أبرز حمطات مسريتكم 
التقاعد،  قــبــل  املــدنــي  بــالــدفــاع 

وكيف تنظر إليها اآلن؟
األم��ن  ق��وى  خت��رج��ت يف كلية 
ال���داخ���ل���ي )ك��ل��ي��ة امل��ل��ك فهد 
عام  مالزم  برتبة  حاليًا  األمنية( 

1389ه� والتحقت بعدها بالعمل 
املنورة  باملدينة  امل��دن��ي  بالدفاع 
ب��وظ��ي��ف��ة ض��اب��ط أم���ن وس��الم��ة 
تدريب ومندوب  بي مهمة  مناطًا 
بالبلدية،  امل��دن��ي  للدفاع  دائ���م 
وعملت  ينبع  م��دي��ن��ة  إىل  نقلت 
بوظيفة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ب����إدارة 
رئ��ي��س م��رك��ز وك����ان ي���رأس 
النقيب  ينبع وقتها املرحوم  إدارة 
غالب شيخ، وعملت لفرتة ثالث 
للعمليات  رئيسًا  ونصف  سنوات 

واإلدارة وحمققًا ومدربًا.

املدني  الدفاع  إدارة  إىل  وع��دت 
ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ب��رت��ب��ة م��الزم 
ضابطًا  سنتني  بها  وعملت  أول 
ويف  والتدريب،  التحقيق  ب��إدارة 
مراكز  تأسست  ه�   1396 عام 
ج��دي��دة يف ال��دف��اع امل��دن��ي منها 
له  رئيسًا  وعينت  ال��دمل  مركز 
قبل  1397ه����،  ع��ام  نهاية  حتى 
مديرًا  ينبع  مدينة  إىل  أع��ود  أن 
إلدارت���ه���ا ح��ت��ى ع���ام 1404ه�����، 
وعندما جرى نقلي للرياض عينت 
ثم  املخزون  مديرًا إلدارة مراقبة 

مديرًا  الصيانة  إدارة  لي  أسند 
حتى  العامة  للشؤون  إضافة  هلا 
لنيل  أحلقت  ثم  1407ه����،  ع��ام 
بأكادميية  املاجستري  دراس���ة 
امل��ل��ك ف��ه��د األم��ن��ي��ة ب��ال��ري��اض 
امل���رك���ز ال��ع��رب��ي ل��ل��دراس��ات 
للدراسة  وتفرغت  سابقًا  األمنية 
ط�����وال ع����ام 1408ه���������، وب��ع��د 
حصولي على درجة املاجستري يف 
الدراسات األمنية عام 1409ه�، 
ش���ؤون  إلدارة  م���دي���رًا  ع��ي��ن��ت 
احل��ج من ع��ام 1409ه����، وحتى 

حاوره :  المقدم فهد رويضان الرويضان

أعالم

العدد التاسع 52
ربيع الثاني 1433هـ/ مارس



1420/11/20ه�، ثم أحلت على 
إىل  وأنظر  ل��واء،  برتبة  التقاعد 
وقد  وفخر  رضا  بكل  مسريتي 
تعلمت من خالهلا اإلدارة اجليدة 
والفهم  اإلرادة  وق���وة  وال��ص��رب 
العسكرية  ل��أم��ور  واإلدراك 
وه��ذه  املدنية  واألم���ور  اخل��اص��ة 
األمور دفعتين للعمل بعد التقاعد 
بروح عالية واكتسبت من خالل 
جعلين  ما  املدني  بالدفاع  عملي 
وكيفية  البشر  طبيعة  أع���رف 
التعامل مع الناس ودراسة واقعهم 
وت��ق��دي��ر ظ��روف��ه��م واج��ت��ه��دت 
كثريًا واحلمد هلل خلدمة كل 
سعيدًا  وأك��ون  بابي  يطرق  من 
ما  وغالبًا  مطالبهم  حتقيق  عند 
وه��ذا  رأي،  أو  م��ش��ورة  ت��ك��ون 
واحلمد هلل اكتسبت من خالله 
ح��ب ال��ن��اس وأمت��ن��ى م��ن أبنائي 
ال��ذي��ن ه��م على رأس  ال��ض��ب��اط 
خلدمة  جهدهم  تركيز  العمل 
يرضي  فيما  واملقيمني  املواطنني 
أن  وتعاىل وال شك  اهلل سبحانه 
إرض���اء ال��ن��اس غ��اي��ة ال ت��درك، 
يعمل،  أن  عليه  اإلنسان  ولكن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  ب��د  وال 
سيساعده وحيقق مسعاه وأمحد 
عملي  م���ن  خ���رج���ت  أن����ين  اهلل 
بالدفاع املدني ووسام شريف حب 
الناس سواًء من أبنائي وزمالئي 
الضباط  إخ��وان��ي  أو  العمل  يف 
امل��واط��ن��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن أو م��ن 
فرتة  خ��الل  معي  تعاملوا  الذين 
عملي أدركت بعدها أن من زرع 

حصد.

املنصب  أو  املـــوقـــع  هـــو  مـــا    
الــــذي تــعــتــزون بــإجنــازكــم من 

خالله؟
اليت  امل��واق��ع واحل��م��د هلل  لكل 
ش���رف���ت ب��ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وال���يت 
حتصلت من خالهلا على شهادات 

تقدير من املرجع.
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ع��م��ل��ي يف 
وكنت  املخزون  ومراقبة  إدارة 
ال���دف���اع  يف  هل���ا  م���ؤس���س  أول 
ك��روت  طبع  م��ن  وأول  امل��دن��ي 

الشؤون  ويف  والعهدة،  الصنف 
ال��ع��ام��ة ك��ذل��ك ح��ي��ث أق��ام��ت 
اإلدارية عندما كنت مديرًا هلا 
الندوة  منها  هامة،  ن��دوات  عدة 
والندوة  السعودية،  السويسرية 
ال��ف��ل��ن��دي��ة ال���س���ع���ودي���ة، وع���دة 
ويف  امل��دن��ي،  للدفاع  م��ؤمت��رات 
م��ن حقق  أول  ال��ص��ي��ان��ة ك��ن��ت 
برنامج الصيانة املتنقلة السريعة، 
أما يف إدارة شؤون احلج أول من 
للرياض  جدة  من  ونقلها  نظمها 
وخضت  ال��ع��ام  باملدير  مرتبطة 
م���ن خ��الهل��ا جت����ارب م��ه��م��ة يف 
إعداد خطط احلج السنوية ولي 
مشعر  بناء  جتربة  يف  مساهمة 
آراء ومقرتحات معالي  منى وفق 
ال��ف��ري��ق ه��اش��م ع��ب��د ال��رمح��ن 
املشكلة  اللجنة  ضمن  وكنت 
لدراسة موضوع البناء وتصاميمه 
السمو  ص��اح��ب  ع��ل��ى  وع����رض 
وقتها. الداخلية  وزي��ر  امللكي 
فيها  توليت  اليت  الفرتة  وكانت 
بناء  إدارة شؤون احلج هي فرتة 
وتأسيس هذه اإلدارة مبا يساهم 
يف حتقيق أهداف املديرية العامة 
تعلمت  وق���د  امل���دن���ي،  ل��ل��دف��اع 
احلج  أعمال  طبيعة  خالهلا  من 
على  املسؤولية  حبجم  وش��ع��رت 
عاتق املسؤولني يف الدولة خلدمة 
ألداء  الراحة  سبل  وتوفري  احلاج 
موقع  أه��م  ه��و  وه��ذا  مناسكه 

أعتز بإجنازي من خالله.

مشاركة  أول  كانت  متى    
لــكــم يف مــهــمــة الـــدفـــاع املــدنــي 
ـــاحلـــج، ومــــــاذا تــــذكــــرون عن  ب
الـــــفـــــرتة الــــــيت تـــولـــيـــتـــم فــيــهــا 

مسؤولية إدارة شؤون احلج؟
أول مشاركة لي يف مهمة احلج 
كانت عام 1391ه� حيث عملت 
 – منى  مشعر  يف  مركز  رئيس 
لي  مشاركة  أول  خبصوص  أما 
مديرًا إلدارة شؤون احلج فكانت 
ع��ام 1409ه����� وك��م��ا ن��وه��ت أن 
ب���إدارة ش��ؤون احلج  ف��رتة عملي 
برامج  ووض��ع  للتأسيس  كانت 
املتطلبات  تشمل  للعمل  وخطط 

واالحتياطات إلجناز املهمة.

العمل  بيئة  كانت  كيف    
املــهــام  وطبيعة  وقــتــهــا  احلـــج  يف 
اليت يؤديها رجال الدفاع املدني؟
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف احل���ج يف ذل��ك 
نعمل  م��ت��م��ي��زة ك��ن��ا  ال���وق���ت 
ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د ون���ؤدي 
وإخ��الص  أم��ان��ة  بكل  أعمالنا 

ال��ذي هيأه  العملي  وك��ان اجلو 
عبد  ه��اش��م  ال��ف��ري��ق  معالي  لنا 
وااللتزام  بالدقة  يتميز  الرمحن 
ب��اخل��ط��ط امل���رس���وم���ة وك���ان 
دورنا وما نؤديه من أعمال سواًء 
عن  يتميز  تنفيذية  أو  ختطيطية 
غ���ريه م���ن ال��ق��ط��اع��ات األم��ن��ي��ة 
األعمال  طبيعة  أم��ا   – األخ���رى 
ال����يت ي���ؤدي���ه���ا رج�����ال ال���دف���اع 

إدارة شؤون الحج فترة بناء وتأسيس لمهام 
الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن

أول مشاركة لي في مهمة الحج 
كانت عام 1391هـ بمركز منى
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املدني فال ختتلف يف مضمونها 
املنوطة  امل��ه��ام  متطلبات  حسب 
جمال  يف  عمله  ي���ؤدي  ك��ل  بنا 
التخطيط  ف��رج��ال  اختصاصه 
يعملون يف اخلطط ورسم سياسة 

امل��ي��دان ك��ل يف  العمل ورج���ال 
اخلدمات  يف  س��واًء  اختصاصه 
والتموين  الصيانة  مثل  امليدانية 
واملشاريع أو يف جماالت اإلطفاء 

واإلنقاذ واإلسعاف والسالمة.

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

يف العقود املاضية؟
يف  هائلة  نقلة  هناك  أن  الش��ك 
حاليًا  املدني  الدفاع  إمكانات 

م��ق��ارن��ة مب��ا كانت  وق���درات���ه 
املاضي، حيث كانت  عليه يف 
اإلط��ف��اء  على  أع��م��ال��ه  تنحصر 
واإلن���ق���اذ واإلس���ع���اف وب��ص��ورة 
حمدودة نسبيًا ألسباب عديدة، 
وم���ن���ه���ا ع���ل���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
حم����دودي����ة ال����رؤي����ة ل���ع���دد من 
توفر  وعدم  السابقة،  القيادات 
الطاقات  وق��ل��ة  اإلم��ك��ان��ي��ات، 
يف  وامل��ؤه��ل��ة  املتعلمة  ال��ب��ش��ري��ة 
االهتمام  وع���دم  ال��وق��ت،  ذل��ك 
فضاًل  املستقبلي،  بالتخطيط 
عن ارتباط الدفاع املدني باألمن 
ال��ع��ام يف امل��اض��ي وك���ان ذلك 
م��ن أس��ب��اب حم��دودي��ة ق���درات 
ال��دف��اع  يتمكن  ومل  اجل��ه��از، 
امل���دن���ي م���ن اخل�����روج م���ن ه��ذا 
مغلق  ال���ذي ك��ان شبه  ال��ب��اب 
م��ع��ال��ي  ع��ه��د  يف  إال  ف��ك��ري��ًا 
ال��رمح��ن،  ال��ف��ري��ق ه��اش��م عبد 
املدني  ال��دف��اع  انفصل  وعندما 
مديرية  وأصبح  العام  األمن  عن 
السمو  بصاحب  ترتبط  ع��ام��ة 
امللكي وزير الداخلية مباشرة، 
ساهم هذا األمر كثريًا يف فتح 
والنظر  واالنطالق  التطور  باب 
ألع���م���ال ال���دف���اع امل���دن���ي بعني 
يتطلبه  ملا  واضحة  ورؤي��ة  ثاقبة 
يعقبه  جيد  من ختطيط  اجلهاز 
تنفيذ مدروس حتى غدا الدفاع 
األمن يف  أجهزة  أهم  املدني من 

اململكة.

  مــــا هــــو احلــــــدث األكـــثـــر 
خالل  من  ذاكرتكم  يف  حضورًا 
هو  ومــا  املدني،  بالدفاع  عملكم 
املــوقــف األكــثــر صعوبة والــذي 

تعاملتم معه؟
احل����دث األك���ث���ر ح���ض���ورًا يف 
ال�����ذاك�����رة ه����و ح������ادث ن��ف��ق 
ألنه  نسيانه  ويصعب  املعيصم، 
كان مؤملًا حيث قضى يف هذا 

احل��دث ع��دد كبري م��ن حجاج 
بيت اهلل احلرام.

أما عن املواقف األكثر صعوبة 
وق��ع يف  ال���ذي  فهو ح��ري��ق منى 
حج عام 1417ه� يف عهد معالي 
معه  وتعاملنا  السحيلي  الفريق 
واحل��م��د هلل ب��ك��ل ج��دي��ة ألن 
ال��دف��اع امل��دن��ي ك��ان وم��ا زال 
املسؤولية  يتحملون  رج���ال  ب��ه 
وي��ع��م��ل��ون ب��ك��ل ج���د وأذك���ر 
الفريق  ملعالي  الكبري  ال���دور 
س��ع��د ال��ت��وجي��ري ال����ذي ك��ان 
بذل  حيث  للحج  ق��ائ��دًا  وقتها 

جهودًا جبارة الحتواء املوقف.

على  اكتسبته  الـــذي  مــا    
املــســتــوى اإلنــســانــي مــن العمل 
بــالــدفــاع املــدنــي؟ وتــأثــري ذلــك 

على حياتك بعد التقاعد؟
كان همي هو املساهمة الفعالة 
يف مح��اي��ة اإلن��س��ان م��ن ش��رور 
احل��ري��ق وم���ن ال���ك���وارث وم��ا 
تسببه من أضرار وكنت أسعد 
بعمليات  أق���وم  عندما  ك��ث��ريًا 
حياتي  على  ذلك  وتأثري  إنقاذ، 
إنكاره  التقاعد ال ميكن  بعد 
مساعدة  يف  نفسي  أج��د  حيث 
ك��ل م��ن ح��ول��ي، وأن���ا أعيش 
متضافرًا  هلل  واحل��م��د  حياتي 
صقلتين  للناس  حمبًا  متعاونًا 
من  وخت��رج��ت  العملية  احل��ي��اة 
م��درس��ة ال��دف��اع امل��دن��ي وكلي 

رغبة يف تقديم العون لآخرين.

ــــاط  ــــضــــب واالن اجلـــــديـــــة    
لرجل  ضرورية  صفات  واملبادرة، 
انعكاسها  فــمــا  املــدنــي،  الــدفــاع 

على حياتكم بعد التقاعد؟
اجل��دي��ة واالن��ض��ب��اط وامل��ب��ادرة 
رجاًل  التقاعد  بعد  مين  خلقت 
عمليًا أعرف كيف أدير عملي 
لسلوكيات  ودارس�����ًا  اخل���اص 

التاريخ سوف يذكر الفريق التويجري لجهوده الكبيرة في 
تطوير قدرات الدفاع المدني 

حادث نفق 
المعيصم يصعب 

نسيانه وحريق منى 
من أكثر المواقف 

صعوبة

أعالم

العدد التاسع 54
ربيع الثاني 1433هـ/ مارس



م��ن أت��ع��ام��ل م��ع��ه��م، ب��اإلض��اف��ة 
املواقف  تقييم  على  القدرة  إىل 
واختاذ القرار املناسب يف الوقت 

املناسب.

  تعاملت مع عدد كبري من 
الــقــيــادات والــضــبــاط مــن رجــال 
املدني.. فهل مثة أمساء  الدفاع 

حتظى مبكانة خاصة لديكم؟
ن��ع��م ه���ن���اك أمس�����اء م���ن ال���ق���ادة 
الضباط أعتز بعملي معهم وكان 
هلم تأثري كبري يف حياتي الوظيفية 
عبد  هاشم  الفريق  معالي  منهم: 
ال��رمح��ن جل��دي��ت��ه وك��ف��اءت��ه يف 
إبراهيم  ال��ل��واء  وس��ع��ادة  العمل، 
ومعالي  الشديد،  العويف حلرصه 
لدقته   – التوجيري  سعد  الفريق 
املميز  وأدائ����ه  وح��رص��ه  وطيبته 
خيطو  أن  يف  ومت���ي���زه  ون��ش��اط��ه 
وسوف  كبرية  خطوات  باجلهاز 

يشهد له التاريخ بذلك.

  كيف تنظرون إىل تقنيات 
الراهن،  الوقت  الدفاع املدني يف 
الوضع  عليه  كــان  مبــا  مقارنة 

من قبل؟
ال��دف��اع  ت��ق��ن��ي��ات  أن��ظ��ر إىل 
امل���دن���ي ح��ال��ي��ًا م��ق��ارن��ة مبا 
ال��وض��ع م��ن قبل  ك��ان عليه 
طبعًا لكل دهر دولة ورجال 
ك��ب��رية  ن��ق��ل��ة  أرى  واآلن 
بالدفاع املدني يف جمال تقنية 
املعلومات حيث يضم اجلهاز 
متخصصني  رج�����ااًل  ح��ال��ي��ًا 
يف جم���االت ع���دة وه���ذا هو 
املطلوب وكذلك نوع املعدات 
نقول  جتعلنا  وال��يت  واآلليات 
املدني  الدفاع  إن  بكل فخر 
التكنولوجي  التقدم  واكب 
يف العامل وكل يوم يكتسب 
املزيد من العلم واخلربة حتى 
اآلن  ن��راه  اجلهاز كما  غ��دا 

متطورًا.

  يتعرض رجل الدفاع املدني 
أثـــنـــاء أدائـــــه ملــهــامــه لــكــثــري من 
املـــواقـــف اإلنــســانــيــة الـــيت متس 
دمــوعــه..  تستدر  ورمبــا  مشاعره 
بالنسبة  املـــوقـــف  هـــذا  هـــو  فــمــا 

إليكم؟
ي��ت��ع��رض  اإلن���س���ان  أن  ش���ك  ال 
مشاعره  متس  إنسانية  ملواقف 
ورمبا تستدر دموعه وهذا كثري 
ما حيدث لرجال الدفاع املدني، 
محاية  يف  مهامهم  لطبيعة  نظرًا 
وأصعب  واملمتلكات  األرواح 
طفل  هو  دموعي  استدر  موقف 
ص��غ��ري حم�����روق، ك��ان��ت أم��ه 
تسأل عنه وتنتظر منا إنقاذه بعد 
فوات األوان، ومل أكن أستطيع 
أن أخربها مبوته وعندما علمت 
ب��ذل��ك ب��ك��ت وأب��ك��ت��ين معها 

وهذا قضاء اهلل وقدره.

  كيف تقضي وقتك اآلن وهل 
وهواياتكم  اهتماماتكم  اختلفت 

عما كانت أثناء العمل؟
عملي  يف  اآلن  وق����يت  أق���ض���ي 
»استشاري  أعمل  حيث  اخلاص 
س��الم��ة« ول���دي م��ؤس��س��ة تعمل 
يف ن��ف��س اجمل�����ال، ف��أن��ا رج��ل 
واحل��م��د هلل أح���ب ال��ع��م��ل، وال 
تزال هواييت السابقة اليت كنت 
واملشي  السفر،  وه��ي  أمارسها 
على األق��دام، وق��راءة الكتب، 
وقرض الشعر، وما إىل ذلك من 
لعملي  إضافة  سابقة،  ه��واي��ات 
جملس  بعضوية  أشرف  اخلاص 

منطقة أمارة املدينة املنورة.

  ما النصيحة اليت توجهونها 
لــزمــالئــكــم وأبــنــائــكــم مــن رجــال 

الدفاع املدني؟
لرجال  أوجهها  ال��يت  النصيحة 

الدفاع املدني تتلخص يف األتي:
مكانًا  جت��د  الطيبة  )الكلمة 
وال���ع���اق���ل من  ق���ل���ب(  يف ك���ل 

اآلخرين،  عقول  لعقله  يضيف 
وأول الغضب جنون وآخره ندم، 
وأنعم  عليك  أنعم  من  وأشكر 

على من شكرك.

  هل ال زلتم على تواصل مع 
قـــادة رجـــال الــدفــاع املــدنــي، وما 
الذي يبقى حاضرًا من أحاديث 

الذكريات؟
مع  مستمر  تواصل  على  أنا  نعم 
وعلى  وال��زم��الء  القيادات  كل 
التوجيري  الفريق  معالي  رأسهم 
الذي شرفت بالعمل معه وأحببته 
كثريًا وما زلت أمحل له يف قليب 
كل مودة، والذي يبقى حاضرًا 
م���ع أح���ادي���ث ال���ذك���ري���ات هو 
الزمالء  جلميع  احلسنة  السرية 
تنمو  ال  الزيتون  كشجرة  فهو 

سريعًا ولكنها تعيش طوياًل.

ملـــن  أخـــــــــــــــرية..  كــــلــــمــــة    
توجهونها وماذا تقولون فيها؟

أش���ك���ر أس�����رة حت���ري���ر جملة 
العامة  اإلدارة  يف  والزمالء   998
ل��ل��ع��الق��ات واإلع������الم ب��ال��دف��اع 
امل��دن��ي ع��ل��ى اس��ت��ض��اف��يت على 
أعرب  أن  وأود  اجمللة،  صفحات 
وامتناني  ش��ك��ري  خ��ال��ص  ع��ن 
وت���ق���دي���ري ل��ك��ل م���ن س��اه��م 
املدني  ال��دف��اع  ت��ط��ور ج��ه��از  يف 
السمو  رأس��ه��م ص��اح��ب  وع��ل��ى 
نايف بن  حممد  األم��ري   امللكي 
وزي��ر  مساعد  العزيز  عبد  اب��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة، 
األخ  ملعالي  م��وص��ول  والشكر 
أعانه  ال��ت��وجي��ري  سعد  الفريق 
اهلل وسدد خطاه – ولكل رجال 
املتقاعدين  وحنن  املدني  الدفاع 
م��ع��ك��م يف ال���س���راء وال���ض���راء 
وختام كلميت يف هذا البيت من 

الشعر..
الفتى  يألفه  كــم منزل يف األرض 

مـــنـــزل ألول  أبــــــــــدًا  ـــيـــنـــه  وحـــن

أقول لزمالئي رجال الدفاع المدني 
الكلمة الطيبة تجد مكانًا في القلوب
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الفريق التويجري يكرم الوكيل رقيب 
القحطاني والجندي أول الجدعاني 

تقديرًا 
لشجاعتهما 

وأدائهما 
المتميز 

كرم معالي مدير عام 
الدفاع المدني الفريق سعد 

ابن عبداهلل التويجري اثنين 
من رجال الدفاع المدني 

بالرياض هما الوكيل رقيب 
فهد بن راشد القحطاني، 

والجندي أول وائل بن عويبد 
الجدعاني، لما أبدياه من 
شجاعة وتميزًا في األداء 
أثناء مباشرتهما لحادث 

حريق شاحنة، وتقديرًا 
لبطولتهما في التعامل 
مع الحادث والذي تعرضا 

خالله إلصابة استلزمت 
عالجهما بمستشفى الملك 

خالد التخصصي للعيون.
إعداد :  الرائد علي هاشم الزهراني

وسام
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استقباله  خ��الل  ال��ت��وجي��ري  الفريق  معالي  ومنح 
لكل من الوكيل رقيب القحطاني واجلندي أول 
اجلدعاني مبكتبه مؤخرًا شهادة تقدير تعبريًا عن 
لتميزهما،  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تقدير 
كما رفع الفريق التوجيري بذلك لصاحب السمو 
عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  األم���ري  امللكي 
إلطالعه  األمنية  للشؤون  الداخلية  وزي��ر  مساعد 
على ما بذله كل منهما من جهد يف أداء واجبه وما 

حلق به من إصابة أثناء ذلك. 
وأثنى الفريق التوجيري خالل لقائه بالوكيل رقيب 
أدائهما  على  اجلدعاني  أول  واجلندي  القحطاني 
لرجال  أنهما منوذج مشرف  إىل  وإقدامهما مشريًا 
الدفاع املدني يف تفانيهم وإقدامهم وتضحيتهم من 
أجل سالمة اآلخرين، معربًا عن سعادته بشفائهما 
من اإلصابة اليت حلقت بهما، وأمله أن يواصال هذا 

األداء املتميز خلدمة الوطن. 

متابعة واهتمام
القحطاني عن  رقيب فهد  الوكيل  من جانبه عرب 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  ملعالي  الكبري  امتنانه 
انتهاء مدة عالجهما  حلرصه على استقباهلما بعد 
العالج،  تلقي  أثناء  هلما  ومتابعته  املستشفى،  يف 
امللك  مستشفى  إىل  نقلهما  يف  توجيهاته  وسرعة 
به  نصح  م��ا  على  بناء  للعيون  التخصصي  خالد 

األطباء فور وقوع احلادث. 
وأضاف الوكيل رقيب القحطاني إنه لشرف كبري 
وما  ولزميلي  لي  التوجيري  الفريق  معالي  تكريم 
ملسناه خالل لقائه بنا من اهتمام ورعاية، وهو أمر 
يف  سباقًا  دائمًا  كان  فقد  منه،  مبستغرب  ليس 

تكريم املتميزين من رجال الدفاع املدني. 

تفاصيل الحادث
وحول تفاصيل احلادث قال القحطاني كان ذلك 
املوافق 14 صفر 1433ه� عندما  األحد  يوم  مساء 
إح��دى  نشب يف  ح��ادث حريق  ع��ن  إش��ع��ارًا  تلقينا 

الشاحنات حبي املنصورة مبدينة الرياض. 
بها  أعمل  اليت  اإلطفاء  فرقة  انتقلت  الفور  وعلى 
الشاحنة  مقدمة  يف  احلريق  وكان  احل��ادث  ملوقع 
وزميلي  أنا  ومتكنت  كهربائي،  التماس  بسبب 
النريان  إمخ��اد  م��ن  اجلدعاني  وائ��ل  أول  اجل��ن��دي 
بطاريات  البدء يف فصل  ثم  ومن  يف وقت بسيط، 
النريان مرة أخرى،  الشاحنة لضمان عدم اشتعال 
أو  احل����رارة  بفعل  انفجارها  الح��ت��م��االت  وجت��ن��ب��ًا 

تضررها بسبب النريان. 
وب��ع��د ف��ص��ل ال��ب��ط��اري��ة وإن���زاهل���ا ل����أرض وعند 
إح��دى  ان��ف��ج��رت  مهامنا  ب��اق��ي  إك��م��ال  متابعتنا 
من  وحمتوياتها  شظاياها  وتطايرت  البطاريات 
املواد الكيميائية، ووصل بعضها إىل عيين وعيين 

زميلي، مما نتج عنه إصابتنا ليتم نقلنا على الفور 
تشخيص  وهناك مت  العام،  اإلمي��ان  إىل مستشفى 
احلالة، بأنها إصابة نامجة عن دخول ماء البطارية 
حتويلي  ب��ض��رورة  توصية  م��ع  اليسرى  ال��ع��ني  إىل 
التخصصي  خ��ال��د  امل��ل��ك  مستشفى  إىل  وزم��ي��ل��ي 

للعيون، واحلمد هلل أن من اهلل علي بالشفاء. 
بالعمل  التحاقه  منذ  أن��ه  إىل  القحطاني  وأش���ار 
أنه  يعرف جيدًا  املدني قبل 14 عامًا وهو  بالدفاع 
وأن  مباشرته،  يتم  املخاطر يف كل حادث  يواجه 
قدر  واحل��ذر  احل��رص  هو  فعله  يستطيع  ما  كل 
املستطاع، ويبقى احلافظ قبل ذلك وبعده هو اهلل 

سبحانه وتعاىل. 

مشاعر جياشة
أمحد  القحطاني  قال  احل��ادث  بعد  مشاعره  وعن 
اهلل العلي القدير أن كتب لي السالمة، وأمحده 
أيضًا على ما حلق بي من إصابة، وما من علي به 
إىل  ألع��ود  والعافية  الصحة  وأساله  الشفاء،  من 
عملي وأهلي وأشارك زمالئي رجال الدفاع املدني 
وأشكر  اجلليلة  والوطنية  اإلنسانية  مهمتهم  يف 
مينحنا  الذي  التكريم  هذا  املدني  الدفاع  لقيادة 

الثقة واحلافز ملواصلة العطاء. 

تكريم
إن  اجلدعاني  وائ��ل  أول  اجل��ن��دي  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإلصابة اليت حلقت بعينه حدثت يف ثوان قليلة، بعد 
االنتهاء من إمخاد النريان اليت اشتعلت يف الشاحنة 

وأثناء إبعاد البطاريات عن الشاحنة. 
وأضاف للوهلة األوىل بعد انفجار البطارية أدركت 
أنين تعرضت لإلصابة يف العني، ومل أكد استطيع 
الرؤية بوضوح، فكان كل ما يشغلين هو السؤال 
الذين  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  من  زمالئي  بقية  عن 

كانوا معي يف موقع احلادث. 
إىل  امل��دن��ي  ال���دف���اع  ب��إس��ع��اف  نقلي  وع��ن��دم��ا مت 
مستشفى اإلميان ومت إجراء اإلسعافات الضرورية 
وأن��ين فقط  زم��الئ��ي خب��ري،  لنا، عرفت أن ك��ل 
لإلصابة  تعرضنا  اللذين  القحطاني  فهد  والزميل 

فحمدت اهلل على ذلك. 
وعندما مت نقلنا إىل مستشفى امللك خالد، عرفت 
بطبيعة اإلصابة وأنها ضرر يف العني نتيجة لوصول 
واحلمد هلل  إليها،  الشظايا  وبعض  البطارية،  ماء 
على أن أنعم علي بالشفاء، وكلي شوق للعودة إىل 
الذي  الرائع  التكريم  هذا  بعد  سيما  وال  العمل، 
بنا،  التوجيري  الفريق  معالي  ولقاء  عليه  حصلنا 

ومتابعته لنا طوال فرتة العالج باملستشفى.

الوكيل رقيب فهد القحطاني

الجندي أول وائل الجدعاني

كان كل ما يشغلني هو السؤال عن بقية زمالئي
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مبصطلح  امل���ش���ارك���ة  م��ف��ه��وم  إىل  ي���ش���ار 
السلوك  هذا  باعتبار  احلضاري«  »السلوك 
مظاهر  من  ومظهرًا  املواطنة،  متطلبات  من 
الشعوب املتمدنة، فهو يعين املشاركة البناءة 
الوطن واحملافظة على مسعته  إدارة أمور  يف 
يف مجيع الظروف، وتقديم املقرتحات وكل 
يف  واإلنتاجية  األداء  حتسني  شأنه  م��ن  م��ا 

مجيع اجملاالت.  
القيام بأي  املشاركة عند  إن ممارسة قيمة 
تنبع من رقابة  نشاط يف أي زمان ومكان، 
الضمري ب��داف��ع دي��ين وأخ��الق��ي وح��ض��اري، 
فمثاًل يكون اخلوف واحلياء من اهلل تعاىل، 
بإميان جازم ال خيتلجه شك وال يعرتيه وهم، 
عاماًل جوهريًا جلعل اإلنسان حماسبًا لنفسه 
بأن يراعي املصلحة العامة وال خيل باألنظمة 
اآلخرين،  حقوق  على  يعتدي  أو  والقوانني 
ف��ه��ذه ال��رق��اب��ة م��ن أه��م ب��ل أق��ص��ى درج��ات 

الوقاية وأعلى مستويات األمن. 
كافة  بني  املشاركة  قيم  ترسيخ  يعد  ل��ذا 
أج��ه��زة ال��دول��ة وامل��واط��ن م��ن األس���س اليت 
يف  البناء  التعاون  من  عاليًا  ق��دًرا  ستضمن 
استثمار  الشاملة،إن  التنمية  حتقيق  جم��ال 
تلك القيم اإلجيابية لدى اجلمهور على أسس 
أو  شرعية  كانت  س��واء  مشرتكة  ومبادئ 
اجتماعية أو أخالقية، ستؤدي بالتأكيد إىل 
املسؤولية بصورة مجاعية  املشاركة وحتمل 
من قبل كافة شرائح اجملتمع حيال احملافظة 
باعتبار ذلك يشكل  واالستقرار  األمن  على 
القاعدة املهمة لصيانة التنمية وتطورها، ويف 

نفس الوقت وسيلة لتحقيق أهداف اجلميع. 
واالهتمام  املشاركة   مثل  قيم  تصبح  ل��ذا 
االجتماعي  وال��ت��ك��اف��ل  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ش��ؤون 
إثم  يقع  فريضة اجتماعية ومسؤولية عامة، 
األم��ة  على  بها  التفريط  أو  فيها  التقصري 
مجعاء، لذا يتعني على أفراد اجملتمع التعاون 
من  ال���الزم  ال��ق��در  إىل  للوصول  بها  للقيام 
التوازن الذي حيفظ البناء االجتماعي سليمًا 
أن  يتضح  ومستقرًا ومتكاماًل.   مما سبق 
هلا  يتوفر  عندما  والتعاون  املشاركة  قيم 
ملمارستها  الالزمة  واملقومات  املناسب  املناخ 
القيم  تلك  الواقع جتعل ممارسة  أرض  على 
م��ا ب��ني ك��ل م��ن امل��واط��ن وأج��ه��زة ال��دول��ة 

اجلميع  إلمي��ان  الساعة،  م��دار  على  يتحقق 
مسؤولية  ال��ش��ام��ل  مبفهومها  التنمية  ب��أن 
مشرتكة، وهنا ال يقل دور املواطن عن دور 
حيث  املختلفة،  ال��دول��ة  ومؤسسات  أجهزة 

تكون من ضمن اهتماماته صيانة جمتمعه، 
وحمافظته على القيم واألخالق واملبادئ اليت 
يؤمن بها، وهذا تأكيدًا ملقولة نايف األمن 
نائب  العهد  ول��ي  امللكي  السمو  ص��اح��ب 
الداخلية حفظه  وزير  ال��وزراء  رئيس جملس 
اهلل )أن املواطن هو رجل األمن األول يف هذا 

الوطن (. 
الوقاية  يف  اجملتمع  أف���راد  م��ش��ارك��ة    إن 
م��ن اجل��رمي��ة واألخ��ط��ار األخ���رى والتصدي 
سابقة  مساهمة  ت��ع��د  االحن����راف  ل��ظ��واه��ر 
ذاتها، حيث كانت  األمنية  األجهزة  لوجود 
القانون  ه��ي  القدمية  التقليدية  ال��ض��واب��ط 
أفراد اجملتمع، وكان  املسيطر على سلوك 
اخلروج على هذه الضوابط مبثابة خروج على 
وبالتالي  وتقاليده،  وقيمه  اجملتمع  ع��ادات 
واالستهجان  االستنكار  اخل��روج  ذلك  يلقى 
العديد  ف��إن  اجملتمع.لذلك  أف��راد  أغلب  من 
من الباحثني أكدوا أن املواطنة يف جوهرها 
املشاركة  هما:  أساسيني  ركنيني  تتضمن 
واملساواة، ألن املواطنة ليست قيمة جمردة، 
ب���ل ه���ي م��ف��ه��وم حي��م��ل م��ع��ان��ي وم��ض��ام��ني 
اليت ميارسها  العملية  واملمارسة  املشاركة، 
يومي  كفعل  ال��واق��ع   أرض  على  امل��واط��ن 
متصل ال ميارس بشكل عشوائي،  إمنا من 

خالل مرجعية قيمية أو قانونية معتربة.  
املشاركة  قيمة  أن  هنا  ي��رى  وال��ك��ات��ب   
خيضع  ح��ض��اري  كسلوك  مت���ارس  عندما 

الصاحل  لتحقيق  وي��ه��دف  الضمري،  لرقابة 
العام، سيساهم بال شك بفاعلية يف حتقيق 
األمن الوقائي وجتنب األخطار وكل ما يهدد 
سالمة األرواح واملمتلكات من خالل اختاذ 
العديد من اإلجراءات الشخصية ملنع اإلخالل 
العامة  امل��ص��احل  على  ال��ت��ع��دي  أو  ب��األم��ن، 
للوطن واملواطن، إن رقابة الضمري هي جوهر 
باألمن  اإلخ��الل  مظاهر  كافة  من  الوقاية 
عن  باإلنسان  تسمو  فهي  الشامل،  مبفهومه 
احلياة  مغريات  من  أي  أو  دنيوية  رقابة  أي 
الرقابة  ه��ذه  كانت  إذا  السيما  األخ���رى، 
مبنية على عقيدة وأخالق. كما أن الباحث 
يرى أن من الفوائد النادرة واخلاصية الفريدة 
ألهمية مساهمة املواطن يف هذا اجلانب، هو 
والتلقائي  الطبيعي  االنتشار  من  االستفادة 
الوطن  وم��ن��اط��ق  أج���زاء  ك��ل  يف  للمواطن 
واملكانية  الزمانية  ال��ظ��روف  خمتلف  ويف 
إحساس  يسهل  مم��ا  ال��س��اع��ة،  م��دار  وعلى 
أو  إج��رام��ي  سلوك  ألي  ومالحظته  امل��واط��ن 
األمر  وه��ذا  العامة،  باملصلحة  مضر  سلوك 
بل  الوقاية،  جمال  يف  حامسة  قيمة  يشكل 
ويف املكافحة الحقًا، وهلذا األمر عدة صور 

منها ما يلي: 
تقديم  إن  م��ن��ح��رف:  أي س��ل��وك  ع��ن  اإلب���الغ 
الوقت  يف  األم��ن  ل��رج��ال  ال��الزم��ة  املعلومات 
مباشرة  يف  الوقت  وخيتصر  يسهل  املناسب 
سلوك  أي  ع��ن  ف��اإلب��الغ  وإنهائها،  القضية 
قيم  م��ن  قيمة  ميثل  م��ا،  خطر  أو  منحرف 
اإلجيابية  األنشطة  وأحد  الكاملة،  املواطنة 
للمواطنة اليت ميكن أن يشارك بها املواطن 
جت��اه حفظ األم���ن وال��وق��اي��ة م��ن األخ��ط��ار، 
فضاًل عن كون ذلك واجبًا دينيًا واجتماعيًا 
يكون  أن  قبل  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  أق��رت��ه 
تعاىل: امل��واط��ن،ق��ال  على  ق��ان��ون��ي��ًا   ال��ت��زام��ًا 
َعَلى  َتَعاَوُنوْا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلربِّ  َعَلى  {َوَتَعاَوُنوْا 
َواْلُعْدَواِن} )سورة املائدة،آية 2(.  وهذا  اإِلْثِم 
توجيه صريح من اخلالق العظيم للمؤمنني أن 
يتعاونوا فيما بينهم ملا فيه مصلحة جمتمعهم 
الوقاية  أهم وسائل  القيمة من  وأمتهم، فهذه 
بعدم جتاوز  القانون،  على  للخارجني  وال��ردع 
األنظمة والتعليمات، أو التعدي على احلريات 

واملمتلكات سواء خاصة أو عامة . 

المشاركة االجتماعية
وإسهامها في تحقيق األمن والتنمية 

عقيد دكتور عبداهلل القحطاني
مدير إدارة البحوث
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بيعة رجال الدفاع المدنييا ولي العهد.. يا رمز الوفاء

ي���ا مس���و االم����ن ي���ا ن��اي��ف وزي����ر ال��داخ��ل��ي�����������ه 
ي���ا ول����ي ال��ع��ه��د ي���ا رم����ز ال���وف���ا ي��اب��و حممد

ل��ي��ا هنيه دام راس���ك ح��ي واح��ن��ا م��ن ه��ن��اك 
ت��رم��د ب��غ��ي��ن��اه��ا  وان  امل���ن���اي���ا  ن�����ارد ح���ي���اض 

وال��ص��ق��ر م���ا ي��ن��ج��ب اال ح���ر واف��ع��ال��ه وف��ي��ه
يعم���د حبله  داي��م  لل�م�شاك�ل  اللي  م�ح�م�د 

ال��ت��ح��ي��ه ث��ب��ت ودق  ف���ك���ري  األم�����ن  ي���امس���و 
يعند ما  بالقصايد  شاعر  هوجاس  وانصرف 

ال���ربي���ه  رب���ن���ا رب  م����ن  ب����األج����ر  اح��ت�����زم��ن��ا 
لل�م�ضم���د ت��دور  م��ا  الشجاعة  م��ن  واجل���روح 

بالشاذل�ي����ه  وف�����ال��ن�����ا  ش��دي��د  ب���اس  ب��اس��ن��ا 
والصيب فينا حكيم وكل ما ض�اق��ت حتم��د

ال�����ب�����ك�����ار ال����ب����ي����ض م������ن ك������ل اجت������اه
ح����ض����رت ع����ن����دي ب����ع����د ع����ي����د ال��ض��ح��ي��ه 

ج�����اب�����ه�����ا ص���������وت ت������الف������ت م�������ن ص�������داه
ل�������ني ص�����ف�����ت ب����ال����ن����ح����ر ك�����ن�����ه ب�����ردي�����ه

س����ق����ت����ه����ا ل�����ل�����ي ق�����ص�����دن�����ا م��������ن غ�����اله
ذي�������ه وب��������������ني  ذي  ب�����������ني  ات�������ن�������ق�������ى 

م������ن ض����م����ري م������ا ط��������رح ق��������در اخ�����وي�����اه
اخل�������������وي الب�����������د ي�����ن�����ش�����د م��������ن خ����وي����ه

ش�������اع�������ر م������ث������ل ق������ط������اع������ه وازم��������������اله
ل��������ل��������دف��������اع امل����������دن����������ي ح����������ق ع����ل����ي����ه

واله ي������ع������ل������ن  امل����������دن����������ي  ال�����������دف�����������اع 
م������ن م������دي������ره الح���������دث ج�����ن�����ود ال���س���ري���ة 

س��������ام��������ع��������ني ط��������أي��������ع��������ني ل��������ل��������واله
ن�������دب�������ل ال�����ب�����ي�����ع�����ة ألم�����������ري امل����ع����ن����وي����ة

األم�������������ري ال�������ل�������ي وف��������ان��������ا م��������ن وف��������اه
ك�����ل�����ن�����ا ن�������اي�������ف وزي�������������ر ال�����داخ�����ل�����ي�����ة 

ن������اي������ف س���������ور األم�����������ن ط���������وق ال����ن����ج����اه
ح���ن���ك���ت���ه ف�������وق ال����ع����ل����وم ال���ع���س���ك���ري���ة

وم����ب����ت����غ����اه أي�������دي�������ه  ب�����س�����ط  يف  ك����ل����ن����ا 
ان ب��غ��ان��ا مش��س مش��س وان���ا ب��غ��ان��ا ف��ي��ي فيه

س���������واه ن�����ع�����ب�����د  م���������ا  هلل  وال���������������������والء 
ث����م أب������و م���ت���ع���ب راع�������ي ال����ك����ف ال���ن���دي���ة 

إىل مقام والدي ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمري نايف

ابن عبدالعزيز حيفظه اهلل ومسو مساعده للشؤون األمنية.

المالزم أول وليد القحطاني
مديرية اجلوف /مدير شعبة التأدية 

ونظام الرواتب
شاعر الوطن

دبسان محمد القحطاني 
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نــســأل عــن أكــثــر املشكالت  بــدايــة    
»عــني«  هلــا  تــتــعــرض  قــد  الــيت  الصحية 
ــئــة عــمــلــه  ــي رجـــــل الــــدفــــاع املــــدنــــي يف ب

امليداني؟
الدفاع  مهام  طبيعة  أن  على  نتفق  دعنا 
من  جتعل  باخلطورة  تتسم  واليت  املدني 
آمنة  عمل  بيئة  عن  احلديث  املستحيل 
امل��دن��ي،  ال��دف��اع  ل��رج��ال   %100 بنسبة 
ل���ك���ن ي��ب��ق��ى احل�����رص ع���ل���ى ارت�����داء 
احلل  الشخصية  ال��س��الم��ة  مستلزمات 
املستطاع،  قدر  األخطار  لتجنب  األمثل 
قد  ال��يت  األخ��ط��ار  عن  نتحدث  وعندما 
بالعني  ص��ح��ي��ة  م��ش��ك��الت  يف  تتسبب 
ملهامهم،  املدني  الدفاع  رجال  أداء  أثناء 

جن��ده��ا ك��ث��رية وأب����رزه����ا م���ا ي��رت��ب��ط 
بتعرض العني لنواتج احلريق من شوائب 
غازات  أو  اللهب  اندفاع  بفعل  متطايرة 
ت��أث��ري درج��ة  ب��اإلض��اف��ة إىل  أو أدخ��ن��ة، 

العالية على صحة العني. احلرارة 

الناجتة  التأثريات  أبرز    لكن ما هي 
عن تعرض العني لنواتج احلريق؟

خت��ت��ل��ف ن��وات��ج احل��ري��ق حب��س��ب امل���واد 
برتوكيماوية  مواد  تكون  فقد  املشتعلة 
صناعية  م���واد  أو  عضوية  منتجات  أو 
لذلك  تبعًا  التأثري  وخيتلف  وه��ك��ذا، 
وبدرجات  عمومًا،  اإلنسان  صحة  على 
م��ت��ف��اوت��ة ع��ل��ى ال���ع���ني، ح��ي��ث ي��ك��اد 

نواتج الحريق تؤدي إلى جفاف 
العين وانخفاض حدة اإلبصار

استشاري طب وجراحة العيون د. أحمد ابانمي:

يتعرض رجال الدفاع المدني 
أثناء أداء مهامهم الميدانية 
في إنقاذ األرواح والممتلكات 

لكثير من المخاطر، منها الغازات 
واألدخنة الناجمة عن حوادث 

الحريق، والتي قد تصيب »العين« 
ببعض المشكالت أو المتاعب.

حول أبرز المخاطر التي قد تتعرض 
لها أعين رجال الدفاع المدني أثناء 

مباشرة حوادث الحريق وسبل 
الوقاية، التقت »998« الدكتور 

أحمد أبانمي استشاري طب 
وجراحة العيون فكان هذا الحوار:

حاوره :  الرائد عبد اهلل القحطاني

صحة
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يكون هناك تأثري واحد مالحظ لنواتج 
تهيجها  يف  يتمثل  العيون،  على  احلريق 
العني  وإمحرار  الدموع  إفرازات  وكثرة 
واحل���ك���ة واجل���ف���اف واخن���ف���اض ح��دة 

اإلبصار.

قــد تستمر  الـــيت  الــفــرتة  ومـــا هــي    
العني  تعرض  بعد  األعــراض  هذه  خالل 

احلريق؟ لنواتج 
الدموع  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نعم  من 
هلذه  التعرض  عند  العني  تذرفها  ال��يت 
اآلث��ار  أو  األع��راض  ه��ذه  جتعل  النواتج 
بعدها  أو  هل��ا  ال��ت��ع��رض  حل��ظ��ة  وق��ت��ي��ة 
أو  ساعات  لبضعة  تستمر  وق��د  بقليل، 
ال  أنها  األك��ث��ر، كما  على  أي��ام  ع��دة 
باستثناء  دائمًا،  ضررًا  أو  مرضًا  تسبب 
احلاالت اليت قد يدخل فيها جسم صلب 
إىل العني ويتسبب يف حدوث إصابة بها.

الــدفــاع  بــه رجــل  الـــذي ُينصح    ومــا 
نــواتــج  تــعــرضــه ألي مـــن  ـــي عــنــد  ـــدن امل

احلريق؟
اللحظات األوىل لتعرض العني  ينصح يف 
ومن  نظيف  مباء  بغسلها  احلريق  لنواتج 
العني  على  الطيب  الكشف  إج���راء  ث��م 
العيون  استشاري  أو  أخصائي  قبل  من 
احلريق  نواتج  تأثري  ونوعية  مدى  لتقييم 

ع��ل��ى ص��ح��ة ال���ع���ني، ووص�����ف ال��ع��الج 
املناسب لكل حالة.

  ومــــا هـــي الـــوصـــفـــة الــعــالجــيــة أو 
الدوائية يف هذه احلالة؟

غ��ال��ب��ًا م��ا ت��ك��ون ب��اس��ت��خ��دام ق��ط��رات 
أو  لالحتقان  م��ض��ادة  أو  للعني  مرطبة 
يستغرق  ال  أش��رن��ا  وك��م��ا  االل��ت��ه��اب، 
ال���ع���الج س���وى أي����ام ق��ل��ي��ل��ة ش��ري��ط��ة أال 
يتعرض املريض ألي عوامل قد تؤدي إىل 

أو تهيجها. العني  جفاف 

  ومـــــاذا عـــن اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
لــتــجــنــب تـــأثـــريات نــواتــج احلــريــق على 

العني؟
وضع  املدني  الدفاع  رج��ال  على  يتوجب 
والدخان  احلرارة  من  الواقية  النظارات 
امل��ت��ص��اع��د أث��ن��اء م��ب��اش��رت��ه��م حل���وادث 
احلرارة  تأثري  من  العني  حلماية  احلريق 
العالية والغازات أو األخبرة السامة اليت 
أن  وخاصة  العني،  تهيج  إىل  ت��ؤدي  قد 
وض��وح  ع��دم  يصاحبه  ق��د  التهيج  ه��ذا 

ال��رؤي��ة وم��ن ثم عدم  يف 
قدرة رجل الدفاع املدني 
يف  م���ه���ام���ه  أداء  ع���ل���ى 
إمخ��اد احل��ري��ق، ورمب��ا 
ق����د ي���ع���رض���ه مل��خ��اط��ر 

ال��رؤي��ة اجل��ي��دة يف  ت��ع��ذر  أخ���رى بسبب 
إىل  نشري  أن  البد  وهنا  احل��ادث،  موقع 
أه��م��ي��ة أن ت��ك��ون ال��ن��ظ��ارات ال��واق��ي��ة 
م��ص��م��م��ة خ��ص��ي��ص��ًا مل���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 
درجات  أفضل  لتوفر  احلريق،  ح��وادث 
اللهب  وألسنة  الدخان  للعني من  احلماية 

واألخبرة.

املدني  الدفاع  تعرض رجال    يف ظل 
يــرتتــب على ذلك  لــنــواتــج احلــريــق هــل 
إجراء عمليات  إجراءات خاصة يف حالة 
تصحيح اإلبصار مثل الليزر أو الليزك؟
حوادث  يباشر  الذي  املدني  الدفاع  رجل 
احلرائق يستطيع إجراء عمليات تصحيح 
الليزك،  أو  الليزر  باستخدام  اإلبصار 
متى  آخر  إنسان  أي  شأن  ذلك  شأنه يف 
النوعية  هذه  إلجراء  صحيًا  الئقًا  كان 
قد  امل��رض��ى  بعض  لكن  العمليات  م��ن 
يعانون من جفاف العني لفرتة من الوقت 
ويتوجب  ال��ل��ي��زر،  عمليات  إج���راء  بعد 
العني  ق��ط��رات  على  االس��ت��م��رار  عليهم 
املرطبة ملدة أطول لذلك قد ننصح رجال 
اإلط���ف���اء، ب��اس��ت��ع��م��ال ه���ذه ال��ق��ط��رات 
العادي  الشخص  من  أطول  ملدة  املرطبة 
ل��ت��ف��ادي األع������راض امل��زع��ج��ة جل��ف��اف 

العيون.

ينصح بغسل العين 
بالماء النظيف فور 

التعرض لنواتج 
الحريق وسرعة 
مراجعة الطبيب

إحمرار العين وتهيجها واإلفرازات الدمعية أعراض مؤقتة 
لتسرب الغازات واألدخنة إلى العين
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إن اهلدف األساسي لتطبيق اجلودة الشاملة 
ه��و حت��ق��ي��ق رض���ا ال��ع��م��الء س����واء ك��ان��وا 
العمالء  أو  املدني  ال��دف��اع  يف  العاملني  من 
الدفاع  خدمات  من  املستفيدين  اخلارجيني 
املدني. إن من األهمية مبكان أن يتم نشر 
ثقافة اجلودة وتوضيح أهميتها بني العاملني 
فرد  كل  بأن  وإشعارهم  املدني  الدفاع  يف 
يف القطاع مسئواًل عن حتقيق آمال وتطلعات 
القطاع ولن يتحقق ذلك إال بتضافر وتوحيد 
اجلهود إلجياد بيئية عمل تساعد على التميز 
السلسلة  هذه  من خالل  األداء.  واإلتقان يف 
اجل��ودة  مبادئ  نشر  على  جاهدين  سنعمل 
ه��ذا  ن��ش��ر  سبيل  يف  وعملها  ومفاهيمها 

املفهوم جلميع العاملني يف الدفاع املدني. 

ثقافة الجودة الشاملة
في الدفاع المدني »5/1«

عقيد د. م. يحيى بن سعيد القحطاني
مدير إدارة اجلودة والتطوير

نعيش اليوم في عالم سريع 
التغير, تميز بتوفر التقنيات 

والمنهجيات المختلفة التي 
من شأنها المساهمة في 

تحسين وتطوير األعمال 
المقدمة والسعي لتحقيق 

رضا المستفيدين. إن ظهور 
الجودة الشاملة وتبنيها في 
المنظمات دليل على أهمية 

هذه المنهجية التي تقوم 
على إستراتيجية شاملة 
للتحسين والتطوير من 

خالل تقييم الوضع الحالي 
وتحليله من جهة، وتحديد 

المستوى المطلوب الوصول 
إليه من جهة أخرى في ضوء 

اإلمكانات المتاحة ووفق 
معايير ومقاييس دولية.

مقاالت
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إدارة الجودة الشاملة
أو مفهوم عاملي يساعد على  هي مصطلح 
وهي  املنظمات.  يف  األداء  وتطوير  حتسني 
من  جمموعة  م��ع  ترتكز  إداري����ة  عملية 
ورفع مستوى  تطوير  على  تعمل  املنهجيات 
حتقيق  إىل  ال��وص��ول  سبيل  يف  العاملني 
الضروري  وم��ن  األداء،  وحتسني  اجل��ودة 
فلسفة  أنها  على  الشاملة  للجودة  ينظر  أن 
جوهريًا  ج��زًء  تشكل  مشرتكة  وثقافة 
م��ن ث��ق��اف��ة ال��ق��ط��اع وت��س��اه��م ب��ال��ت��ال��ي يف 
حتسني جودة العمليات واخلدمات املقدمة 

للمستفيدين.  

تعاريف إدارة الجودة 
الشاملة

يعترب مصطلح أو مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
من املفاهيم الفلسفية اليت استحوذت على 
واملعنيني  املختصني  من  ال��واس��ع  اإلهتمام 
من  مجلة  وه��ن��ا  األداء.  وتطوير  بتحسني 

التعاريف كما يراها رواد اجلودة:
 )املطابقة مع املتطلبات( كروسيب

 )الرضا التام للعميل( أرماند فيخبوم
 )دقة االستخدام حسب ما يراه املستفيد( 

جوزيف جوران
بالطريقة  الصحيحة  األش��ي��اء  )ع��م��ل   
جوزيف  األوىل(  احمل��اول��ة  من  الصحيحة 

جابلونسكي
 )درجة متوقعه من التناسق واال عتماد 
تناسب السوق بتكلفة منخفضة( دمينج، 
الربيطاني  املقاييس  معهد  عرفها  كما 
 )British Standards Institute(
إدارة اجلودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية 
من  اليت  املنظمة  نشاطات  كافة  تشمل 
العمالء  احتياجات  حتقيق  يتم  خالهلا 
وحت��ق��ي��ق أه�����داف امل��ن��ظ��م��ة ع���ن ط��ري��ق 
أسلوب  بأفضل  العاملني  قدرات  توظيف 
يف  والتميز  والتطوير  التحسني  لتحقيق 

األداء. 
العمل  أداء  أنها  على  البعض  عرفها  كما 
بشكل صحيح من املرة األوىل، مع االعتماد 

على التقييم ملعرفة مدي حتسن األداء. 
وإن  الشاملة  اجل���ودة  تعاريف  مجيع  إن 

كانت ختتلف يف ألفاظها ومعانيها حتمل 
العمالء  رضاء  واحدًا هو كسب  مفهومًا 
التعاريف  وهذه  األداء.  التميز يف  وحتقيق 

هلا عوامل مشرتكة هي: 
1. التحسني املستمر.

2. العمل اجلماعي.
3. حتقيق متطلبات العمالء.

نظري إلدارة  وجة  آخــر من  تعريف  وه��ذا 
اجلودة الشاملة:

)هي التحسني والتطوير املستمر للعمليات 
اإلدارية وامليدانية والفنية وذلك مبراجعتها 
وص���واًل  األداء  م��س��ت��وى  ل��رف��ع  وحتليلها 
متطلبات  وتلبية  والتميز  اإلتقان  لتحقيق 

وإحتياجات العمالء(.

مفهوم إدارة الجودة
شامل  مفهوم  هي  الشاملة  اجل��ودة  وإدارة 
يدخل يف مجيع أعمال املنظمة من ختطيط 
وتنظيم وعمليات خمتلفة مع مجيع األعمال 
تلبية  على  جمملها  يف  تعمل  هلا  املساندة 
حتقيق  على  وتعمل  املستفيدين  متطلبات 
العاملني  مجيع  م��ن  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة 
يف  ولالستمرار  املتطلبات  ه��ذه  لتحقيق 
أمجعت  وال��ت��ط��وي��ر.  التحسني  عمليات 
ال��ك��ث��ري م���ن ك��ت��ب اجل�����ودة وامل���واق���ع 
وجود  على  الشاملة  اجل��ودة  يف  املختصة 
التقليدية  اإلدارة  ب��ني  ع��دي��دة  ف��روق��ات 

وإدارة اجلودة الشاملة.

الجودة الشاملة 
فلسفة لتحسين الخدمة
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الرقابة الذاتيةالرقابة اللصيقة وتصيد األخطاء

العمل اجلماعي وروح الفريقالعمل الفردي

الرتكيز على املنتج والعملياتالرتكيز مع املنتج

اندماج املوظفنيمشاركة املوظفني

التحسني املستمرالتحسني وقت احلاجة
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اخلربة واسعة عن طريق فرق عملاخلربة ضيقة تعتمد على الفرد

مقارنة بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة



بأمر ولي العهد.. تعيين العميد 
الفهيدي مديرًا لمدني الجوف

امللكي  السمو  صاحب  أصدر 
آل  عبدالعزيز  بن  نايف  األم��ري 
رئيس  نائب  العهد  ول��ي  سعود 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جملس 
بتعيني  ق���رارًا   - اهلل  حفظه   -

الفهيدي  بن عبيد  العميد جهز 
مبنطقة  املدني  للدفاع  م��دي��رًا 

اجلوف.
وعرب العميد الفهيدي عن عظيم 
لوالة  وتقديره  امتنانه وشكره 
الغالية،  الثقة  هذه  على  األم��ر 
سائاًل املوىل عز وجل أن يعينه 
يكون  وأن  األم��ان��ة  ه��ذه  على 
والة  وتطلعات  آمال  مستوى  يف 
جلت  اهلل  إىل  مبتهاًل  األم���ر، 
قدرته أن يكمل ما بدأه زمالؤه 

وأن يسهم يف تطوير أداء الدفاع 
امل���دن���ي مب��ن��ط��ق��ة اجل����وف مبا 
ألبناء  وال��س��الم��ة  األم��ن  حيقق 

املنطقة.
مما يذكر أن العميد جهز بن 
كلية  خ��ري��ج  الفهيدي  عبيد 
امللك فهد األمنية عام 1403ه� 
العملية  م��س��ريت��ه  خ���الل  تقلد 
اإلداري���ة  املناصب  م��ن  العديد 
كان آخرها نائب مدير الدفاع 

املدني مبنطقة القصيم.

الفيصل يشكر 
العقيد المطرفي

امللكي  السمو  صاحب  وجه 
األم���ري خ��ال��د ال��ف��ي��ص��ل أم��ري 
م��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل��ك��رم��ة 
شعبة  ملدير  وتقديره  شكره 
ال��ع��م��ل��ي��ات ب������إدارة ال���دف���اع 
املقدسة  ب��ال��ع��اص��م��ة  امل��دن��ي 
املطريف  مرزوق  سامل  العقيد 
»تاريخ  كتاب  تأليفه  نظري 
باململكة  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ن��ش��أة 
والتطور«، كما تلقى العقيد 
خطابات  من  العديد  املطريف 
عدد  م��ن  والتقدير  الشكر 
امللكي  السمو  أصحاب  من 
األمراء واملسؤولني والقيادات 
األمنية لتأليفه الكتاب األول 

امللكي  ال��س��م��و  ق���دم ص��اح��ب 
األم�����ري ف��ه��د ب���ن س��ل��ط��ان بن 
تبوك  منطقة  أم��ري  عبدالعزيز 
م���ك���اف���آت م���ال���ي���ة ل��ل��ن��ق��ي��ب 
ع��ب��دال��رح��ي��م مح����ود ال��ب��ل��وي 
والرقيب سالمة مسران العطوي 
اجلهين  حم��م��د  أول  واجل��ن��دي 

سليمان  عبداهلل  أول  واجلندي 
الدفاع  منسوبي  م��ن  احلويطي 
املدني الذين أصيبوا عند إمخاد 
يف  سكنية  ع��م��ارة  يف  ح��ري��ق 
وإنقاذهم  بتبوك  ال��روض��ة  ح��ي 

للمحتجزين بها.
استقبال مسو  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

هل��م يف مكتب  امل��ن��ط��ق��ة  أم���ري 
مسوه باإلمارة وامتدح مسو أمري 
دور  م��ن  ب��ه  ق��ام��وا  م��ا  املنطقة 
على  وأث��ن��ى  عملهم  أداء  خ��الل 

هذا العمل.
مبستغرب  ل��ي��س  مس����وه  وق����ال 
وه��ذا  ب��ه  قمتم  م��ا  علي  منكم 
عملكم  جت���اه  منكم  م��ت��وق��ع 
ال��س��الم��ة يف  هل��م  متمنيًا مس��وه 

كل حني.

من جانبه عرب مدير الدفاع املدني 
بن  سليمان  اللواء  تبوك  مبنطقة 
مسلم احلويطي بامسه ونيابة عن 
باملنطقة  املدني  الدفاع  منسوبي 
وتقديرهم لسموه  عن شكرهم 
احلانية  األبوية  اللفتة  هذه  على 
اجلميع  تعودها  واليت  مسوه  من 
اهلمم  يشحذ  مم��ا  املنطقة،  يف 
الذي  والتشجيع  الدعم  ويؤكد 

حنظى به مجيعًا.

أمير منطقة تبوك يكرم عددًا من أفراد الدفاع المدني

ولي العهد يكرم غواصًا متعاونًا مع الدفاع المدني
نائب  العهد  ول��ي  العزيز،  عبد  بن  نايف  األم��ري  ك��ّرم 
الغواصني  أحد  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جملس  رئيس 

املتعاونني مع إدارة الدفاع املدني يف منطقة جازان.
وسلم العميد حسن بن علي القفيلي، مدير الدفاع املدني 
يف املنطقة، املكافأة املالية للغواص حممد السفياني، 
جثث  انتشال  يف  الفعالة  وإسهاماته  جب��ه��وده  مشيدًا 
الغواص كان  أن  مبينًا  ج��ازان،  وادي  سد  يف  الغرقى 
على اتصال دائم مع فرق اإلنقاذ والغوص ويقوم مبباشرة 

احلوادث أثناء علمه بها ويسهم يف البحث عن الغرقى.
اجلهات  م��ع  وامل��ت��ع��اون��ني  املميزين  تكريم  إن  وق���ال: 

احلكومية من نهج والة األمر.
ونوه مبتابعة الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري، املدير 
العام للدفاع املدني، لتكريم املتعاونني مع الدفاع املدني.

العميد جهز بن عبيد الفهيدي

العقيد سالم المطرفي

تكريم مواطن أنقذ شابًا من االنتحار
كرمت مديرية الدفاع املدني مبنطقة جازان املواطن موسى املدخلي 
لوحة  أثناء صعوده على  املطار  االنتحار حبي  أنقذ شابًا حاول  الذي 

إعالنية كبرية.
وصول  به حلني  واإلمساك  الوضع  تهدئة  إىل حماولة  املدخلي  وبادر 
االنتحار  حاول  الذي  الشخص  إنزال  إلنقاذه حيث مت  املدني  الدفاع 
الدفاع  بأذى. وقدم مدير  أن يصاب  دون  اهلوائية  الوسادات  بواسطة 
املدني شكره للعمل البطولي للمدخلي، وقال القفيلي إن مثل هذه 
األعمال حتتم على الشخص أن ميتلك الشجاعة الكافية واملبادرة يف 

محاية األرواح واملمتلكات ورحب به كصديق للدفاع املدني.

مجتمع
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التأمين..
كأحد طرق مجابهة األخطار

يعترب التأمني جانبًا مهمًا يف جمابهة الكثري من األخطار والتخفيف من آثارها السلبية على املمتلكات وحتويل 
ونتائجه.  التأمني األكثر قدرة على حتمل هذا اخلطر  له إىل شركات  وآثاره وخسائره من املعرضني  اخلطر 
حيث تعمل اليوم الكثري من شركات التأمني يف جمال التأمينات العامة أو تأمني املمتلكات كتأمني السيارات 
واملنازل واملصانع واألموال املنقولة وغري املنقولة والتأمينات الصحية واحلوادث الشخصية. وتعيش صناعة التأمني 
يف الوقت احلاضر يف اململكة العربية السعودية يف مرحلة النمو والتطور والتوسع من خالل توجهات احلكومة 
لتطوير أعمال التأمني مبنتجاته ونشاطاته املختلفة ومنح الرتاخيص مبزاولة التأمني يف كل ما تقتضيه احلاجة 
ملا للعملية التأمينية من أهمية ودور يف اجملال االجتماعي واالقتصادي حيث صدر نظام مراقبة شركات التأمني 
العربي  النقد  تقوم مؤسسة  أن  وتاريخ 1424/6/2 ه� على  )م / 32(  امللكي رقم  باملرسوم  باململكة  التعاوني 
التنفيذية هلذا النظام هو:  التأمني. والتأمني حسب ما ورد يف الالئحة  السعودي باإلشراف والرقابة على قطاع 
حتويل أعباء املخاطر من املؤمن هلم إلي املؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل املؤمن. 
الفقرة  التأمني حيث ورد ضمن  )التعريفات( خبصوص فروع  الثالثة من  املادة  النظام كذلك يف  وجاء يف هذا 
والسرقة  احلريق  عن  الناجتة  اخلسائر  من  املمتلكات  على  التأمني  على  اشتمل  والذي  العام(،  )التأمني  أواًل: 

واالنفجارات والظواهر الطبيعية واالضطرابات وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا النوع.
ويعترب التأمني وسيلة لتحويل اخلطر ملتعهد )شركة التأمني( ويطلق عليها )املؤمن( وذلك بتعويض األفراد واملنشآت 
ويطلق عليهم )املؤمن هلم( املعرضني خلط�ر معني )مثل احلريق( عن اخلسارة املادية احملتملة اليت حلقت بهم نتيجة 
حلدوث اخلطر املؤمن عنه وذلك مقابل مبلغ حمدد مقدمًا يسمى )قسط التأمني(، وللتأمني أقسام وفروع عديدة 

حُتدد وفق اعتبارات خمتلفة من أهمها تقسيمه حسب )طبيعة اخلطر املؤمن ضده( إىل ثالثة أقسام هي:
1( تأمينات األشخاص: ويكون اخلطر املؤمن ضده يف هذا النوع من التأمني يتعلق بشخص املؤمن له، حيث يقوم 
املؤمن له بتأمني نفسه من األخطار اليت تهدد حياته أو سالمة جسمه أو صحته وقدرته على العمل، مثل: التأمني 

ضد املرض والتأمني ضد احلوادث الشخصية.
له  املؤمن  بأموال  يتعلق  التأمني  من  النوع  هذا  يف  ضده  املؤمن  اخلطر  ويكون  املمتلكات:  تأمينات   )2
)ممتلكاته(، مثل: التأمني من احلريق، التأمني البحري، التأمني من السرقة، تأمني احملاصيل الزراعية ضد 

الظواهر الطبيعية، وكذلك التأمني اهلندسي وتأمني الطريان، وتأمني املركبات. 
3( تأمينات املسؤولية املدنية: ويف هذا النوع من التأمني يكون اخلطر املؤمن ضده من أخطار املسؤولية اليت 
قد ترتتب على املؤمن له قبل الغري، وق���د يطلق عليها )أخطار الذمة املالية( ويقصد بها التأمني من األخطار اليت 
تصيب الغري ويكون الشخص مسؤواًل عنها مما قد يرتتب عليها نقص يف ذمته املالية، مثل: تأمني إصابات العمل 
وأمراض املهنة وتأمني املسؤولية املهنية لأطب�اء والصيادلة وتأمني املسؤولية املدنية للمقاولني وتأمني املسؤولية 

املدنية للمستأجر جتاه املالك. 
أضرار  من  أو غريها  يصيبها  وما  احلريق  املمتلكات ضد خطر  على  التأمني  هو  املدني  الدفاع  يهمنا يف  وما 
خاصة املمتلكات واملنشآت ذات األصول الثابتة مثل املصانع واملستودعات والورش واحملالت واملنازل واجملمعات 
السكنية والتجارية واملطاعم وحمطات الوقود وغريها من املنشآت اهلامة واخلطرة. حيث يعترب احلريق من أهم 
وبالتالي إحلاق خسارة مادية  أو دمارها  املمتلكات بال استثناء وتؤدي إىل هالكها  تتعرض هلا  اليت  األخطار 
للمؤمن له. مما يتطلب االستعداد والتهيؤ املناسب جملابهة ومقاومة هذا اخلطر عند حدوثه ال قدر اهلل. وذلك 
بتوفري وسائل ومتطلبات السالمة والوقاية من احلريق يف خمتلف املنشآت باإلضافة إىل جلوء الكثريين للتأمني 
عليها ضد خطر احلريق. حيث إن بعض ميزانية هيئات الدفاع املدني يف بعض الدول يتم متويله من استقطاعات 

أقساط التأمني ضد احلريق يف حالة مشاركة هذه اهليئات يف عمليات التدخل ملواجهة هذه احلوادث.

العقيد
د. ناصر بن عبداهلل العريض

شؤون العمليات / اإلدارة العامة 
لإلطفاء واإلنقاذ

مقال
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رؤية
المعلومة الصحيحة..

والشعور باألمن
اليومية وهو إحساس  وانصرافه لشؤون حياته  باألمان أساس الستقرار اإلنسان  الشعور 
عام تراكمي يبين على ما مير به اإلنسان من جتارب وما يتم توفريه من معلومات وحقائق 
عن اجلرائم واحلوادث وتعامل اجلهات األمنية معها، وقد أدركت وزارة الداخلية العالقة 
القوية بني املعلومة األمنية ومستوى حتقيق أهداف مسؤولياتها يف استقرار وتطور اجملتمع، 
وأن مستوى الشعور باألمان هو نتاج التفاعل التكاملي اإلجيابي بني اجملتمع ورجال األمن 

والذي يعتمد بدوره على حجم وطبيعة التواصل بينهم.
فاملعلومة اليت تصل إىل اجملتمع عن كل ما يتعرض له أفراده من جرائم أو حوادث ومستوى 
تعامل اجلهات األمنية معها متثل األساس لتعزيز الثقة يف جاهزية واستعداد ومهنية وقدرات 
رجال األمن للتعامل مع احلاالت املختلفة وتوفر للمجتمع الرسائل املناسبة لتاليف تكرار 
وقوع األخطاء، وغياب املعلومة الرمسية يوفر الظروف املناسبة لتعدد الروايات واألحكام 

ومصادرها ومبا يؤدي إىل خلق إحساس باخلوف وفقد الشعور باألمان.
وانطالقًا من ذلك حرصت وزارة الداخلية على تنظيم توفري املعلومات ذات العالقة باحلاالت 
متحدثني  خالل  من  وذل��ك  رمسية  قنوات  عرب  األمنية  اجلهات  تباشرها  اليت  واألح��داث 
اململكة لضمان وصول  األمنية مبناطق  فروع اجلهات  للوزارة وكافة  وناطقني رمسيني 
والناطقني  املتحدثني  الداخلية  وزارة  محلت  وبذلك  العام،  الرأي  إىل  الكاملة  احلقائق 
اإلعالميني للمهام األمنية مسؤولية احملافظة على الشعور العام باألمان وتعزيزه بالتواصل 
مع وسائل اإلعالم املعنية بإيصال املعلومات الصحيحة إىل اجملتمع، وهي يف ذات احلال 
مسؤولية يشاركهم فيها رجال اإلعالم واملواطنون واملقيمون على حد سواء، فاملسؤولية 
اليت يضطلع بها املتحدثون والناطقون باسم اجلهات األمنية ال حتقق غاياتها إال من خالل 
التكامل مع أدوار رجال اإلعالم واملواطنني واملقيمني يف إبراز احلقائق اليت يبنى عليها 
الشعور العام باألمن، فغياب أو تأخر املعلومة، أو نشر الشائعة، أو البحث عن احلقيقة 
من مصادر غري رمسية كلها عناصر تؤثر سلبًا يف إدراكنا للواقع الذي نعيش فيه وختلق 
مشاعر غري دقيقة من مستويات األمن والسالمة وتساهم يف تكرار الوقوع يف األخطاء 

املؤدية إىل اجلرائم واحلوادث.

اللواء 
منصور التركي
الناطق الرسمي لوزارة الداخلية

العدد التاسع 66
ربيع الثاني 1433هـ/ مارس






