




انطالقة
الدفاع المدني 

ومهامه الجليلة في الحج
استشعرت بالدنا املباركة عرب تارخيها مسؤوليتها يف خدمة احلرمني الشريفني ورعاية ماليني 
املسلمني الذين يفدون إليها كل عام ألداء مناسك احلج وبذلت يف سبيل القيام بذلك كل غاٍل 

ونفيس.
وسعت القيادة السعودية الرشيدة منذ عهد امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود - طيب اهلل ثراه - 
وصواًل هلذا العهد الزاهر بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - حيفظه 

اهلل - لتوفري أعلى درجات األمن والسالمة هلذا احلشد اإلمياني العظيم خالل موسم احلج.
وأقامت الكثري من املشروعات العمالقة الستيعاب الزيادة املطردة يف أعداد احلجيج عامًا بعد 
آخر، ومن هذه املشروعات اهلائلة اليت أجنزت يف عهد خادم احلرمني الشريفني، بدءًا من منشأة 
اجلمرات وتهيئة مشعر عرفات وبقية املشاعر وقطار املشاعر وصواًل إىل أكرب توسعة للمسجد 
قدمتها  طائلة  مبالغ  تكلفت  اليت  واخلدمات  املشروعات  من  وغريها  التاريخ  مر  على  احل��رام 
اململكة عن طيب خاطر لتمكني ضيوف الرمحن من أداء هذه الفريضة اليت تهفو قلوب املسلمني 

من مشارق األرض ومغاربها ألدائها.
وأقرت القيادة الرشيدة من اخلطط والتدابري ما حيقق مبشيئة اهلل تعاىل جناح أعمال احلج، ومن 
ذلك خطة تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ خالل موسم احلج هذا العام واليت شرفت باعتماد 

صاحب السمو امللكي األمري أمحد بن عبد العزيز وزير الداخلية هلا.
ووفرت الدولة - رعاها اهلل - كل ما يلزم من اإلمكانات اآللية واملعدات والقوى البشرية جلهاز 
الدفاع املدني لتنفيذ هذه اخلطة اليت يشارك فيها عدد كبري من الوزارات واهليئات احلكومية 

ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني يف احلج.
وهو أمر يدعو للتفاؤل والثقة أن يتواصل مبشيئة اهلل تعاىل األداء املتميز جلهاز الدفاع املدني يف 
احلفاظ على سالمة ضيوف الرمحن طوال السنوات املاضية - والذي أشادت به املنظمات الدولية 
للحماية املدنية والدفاع املدني، وسعت لالستفادة من خربات الدفاع املدني باحلج يف تنفيذ برامج 

تأمني وإدارة احلشود البشرية الكبرية يف كثري من دول العامل.
وإننا إذ نتشرف برفع أمسى آيات الشكر للقيادة الرشيدة - جلهودها الكبرية يف خدمة ضيوف 
الدفاع  تدابري  اعتماده خلطة  العليا  احلج  رئيس جلنة  الداخلية،  وزير  لسمو  نشكر  الرمحن، 
املدني خالل موسم احلج وتوجيهاته بتوفري كل ما حيقق جناحها - والشكر موصول لصاحب 
السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة، رئيس اللجنة املركزية للحج، 
للشؤون  الداخلية  وزير  العزيز مساعد  بن عبد  نايف  بن  امللكي األمري حممد  السمو  ولصاحب 
األمنية، ملتابعتهما الستعدادات الدفاع املدني ألداء مهامه طوال موسم احلج، سائلني اهلل العلي 
املدني  الدفاع  رجال  قدرة  يف   - تعاىل  اهلل  بإذن  ثقة  وكلنا  واجبنا،  أداء  يف  يوفقنا  أن  القدير 
املشاركني يف أعمال احلج واستشعارهم لضخامة املسؤولية امللقاة على عاتقهم وسعيهم املخلص 
والدؤوب للقيام بها على أكمل وجه، واالستفادة يف ذلك من التجهيزات احلديثة واإلمكانات 

الضخمة اليت وفرتها الدولة - رعاها اهلل - ألداء هذه املهمة النبيلة.
واهلل املوفق لكل خري

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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المحتويات

وقواته  إمكاناته  املدني  ال��دف��اع  حيشد  ع��ام  كل 
لتأمني سالمة ضيوف الرمحن خالل موسم احلج، 
تقدمها  ال��يت  الضخمة  اجل��ه��ود  منظومة  إط���ار  يف 
حكومة خادم احلرمني الشريفني ملاليني املسلمني، 
الذين يفدون إىل اململكة من مشارق األرض ومغاربها 
ألداء هذه الفريضة الغالية، وهذا العام تواصل قوات 
ما  كل  اختاذ  يف  املميزة  إسهاماتها  املدني  الدفاع 
والسالمة  األمن  لتحقيق  وإج��راءات  تدابري  من  يلزم 
حلجاج بيت اهلل احلرام، من خالل خطة متكاملة 
توافرت لتنفيذها كافة اإلمكانات املادية والفنية، 
وقبل ذلك رغبة صادقة لرجال الدفاع املدني ضباطًا 
وأفرادًا وموظفني لبذل أقصى جهد يف أداء مهامهم 
يف محاية األرواح واملمتلكات يف املشاعر املقدسة، 
ونيل شرف خدمة ضيوف الرمحن.. ويف هذا العدد 
الدفاع  استعدادات  من  مالمح   »998« جملة  ترصد 
املدني حلماية أمن وسالمة حجاج بيت اهلل احلرام، 
أي  ومواجهة  احل��ج،  مناسك  أداء  من  ومتكينهم 
أخطار ميكن أن حتدث أثناء هذا التجمع اإلمياني 

الذي ال يوجد له مثيل يف العامل.
العامة  املديرية  جهود  من  جوانب  كذلك  ونعرض 
ال��وق��ائ��ي��ة يف  ل��ل��دف��اع امل��دن��ي يف تعزيز اإلج�����راءات 
املشاعر املقدسة، آملني أن يوفق اهلل سبحانه وتعاىل 
الدفاع  لقوات  املتميز  األداء  ليتواصل  هذه اجلهود، 
السنوات  ط��وال  احل��ج  أعمال  يف  املشاركة  املدني 
منه  لإلفادة  الدول  من  واليت سعت كثري  املاضية، 
بأن  الدعاء  مع خالص  الكبرية،  إدارة احلشود  يف 
يتقبل اهلل من حجاج بيت اهلل احل��رام، وأن يردهم 
جيزي  وأن  غامنني،  ساملني  وأوطانهم  أهليهم  إىل 
اململكة العربية السعودية قيادة وشعبًا خري اجلزاء، 
ملا تبذله من جهد خملص يف خدمة ضيوف الرمحن.

أسرة التحرير

أواًل بأول 
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وح���دة   »450 م���ن«  أك��ث��ر  خ���ال 

مكة  يف  تتواجد  ميدانية  وف��رق��ة 

املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة 

معدات  بكافة  وجم��ه��زة  امل��ن��ورة، 

اإلن����ق����اذ وال���س���ام���ة واإلس���ع���اف 

واإلطفاء واإلنقاذ املائي، إضافة إىل 

الوحدات املتخصصة يف التعامل مع 

املواد اخلطرة وقوات املهام اخلاصة 

وطريان األمن.

قائمة  أن  التوجيري  الفريق  وأكد 

املخاطر االفرتاضية اليت مت رصدها 

تشمل األخطار الطبيعية كاألمطار 

وال��س��ي��ول، وال����زالزل واالن��ه��ي��ارات 

النامجة  املخاطر  كذلك  اجلبلية، 

عن بعض السلوكيات السلبية مثل 

احلرائق النامجة عن استعمال مواقد 

ال��غ��از امل��س��ال وح���وادث االف���رتاش، 

والتدافع والزحام، وحوادث األنفاق 

وكل  الكيمائي  التلوث  وخماطر 

ما قد يطرأ من حوادث، مشرياً إىل 

أن االستعدادات لتنفيذ خطة تدابري 

الدفاع املدني باحلج، توفر مبشيئة 

مع  التعامل  على  القدرة  تعاىل  اهلل 

منظومة  من خال  احلوادث  كافة 

عدد  الوقائية، عرب  اإلج��راءات  من 

امللحقة  التفصيلية  اخل��ط��ط  م��ن 

يف  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  باخلطة 

اآلليات  أح��دث  وباستخدام  احل��ج، 

واملعدات اليت وفرتها الدولة رعاها 

معدة   )120( ق��راب��ة  وم��ن��ه��ا  اهلل، 

تدخل اخلدمة ألول مرة يف حج هذا 

م��ن خال  تأمينها  مت  وال��يت  ال��ع��ام 

الشريفني  احلرمني  خ��ادم  مشروع 

امللك عبد اهلل لتطوير آليات الدفاع 

املدني بتكلفة تتجاوز مليار ومائيت 

م��ل��ي��ون ري����ال ل��ت��ع��زي��ز ق����درة جهاز 

يف  رسالته  أداء  على  املدني  الدفاع 

واملمتلكات  األرواح  على  احلفاظ 

السامة  درج����ات  أق��ص��ى  وت��وف��ري 

لضيوف الرمحن.

وأع�����رب ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري عن 

 - املدني  الدفاع  باستفادة  سعادته 

واملعلومات  االت��ص��االت  أنظمة  من 

عن  ال��ب��اغ��ات  تلقي  يف  امل��ت��ط��ورة 

مواقعها  وحت��دي��د  آل��ي��اً  احل����وادث 

ب��اس��ت��خ��دام امل���ص���ورات اجل��وي��ة، 

وأنظمة حتديد موقع املتصل وتوجيه 

ألفضل  امليدانية  وال��وح��دات  الفرق 

ط���رق ال��وص��ول مل��وق��ع احل����ادث يف 

مضاعفة  ك��ذل��ك  وق����ت،  أس����رع 

يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات  ق���درة 

السيول  جتمعات  أم��اك��ن  حتديد 

جريانها،  اجت��اه  ومعرفة  واألمطار 

وربط املنشآت احليوية يف العاصمة 

عمليات  وم��راك��ز  بغرف  املقدسة 

استشعار  يتيح  مما  املدني  ال��دف��اع 

أي حوادث قد تقع يف هذه املنشآت 

آلياً ويف غضون ثواٍن قليلة، مؤكداً 

أن اإلمكانات اجلبارة اليت تقدمها 

امل��م��ل��ك��ة س��ن��وي��اً خل��دم��ة ضيوف 

جعلت  احل��ج  موسم  خ��ال  الرمحن 

من  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  إدارة  م��ن 

منوذجاً  سامتهم  وتأمني  احلجاج 

حيتذى به يف كثري من دول العامل، 

املستويات  تباين  ظل  يف  سيما  وال 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واخ��ت��اف 

إليها  ينتمي  ال��يت  واللغات  البيئات 

احل�����رام، كما  اهلل  ب��ي��ت  ح��ج��اج 

لتوعية  كبرية  إمكانات  أت��اح��ت 

أثناء  السامة  مبتطلبات  احل��ج��اج 

أداء املناسك.

ال��ت��وجي��ري يف ختام  ال��ف��ري��ق  ومث��ن 

السمو  ص��اح��ب  ج��ه��ود  ت��ص��رحي��ه 

امللكي أمري منطقة مكة املكرمة 

رئيس جلنة احلج املركزية ومتابعة 

صاحب السمو امللكي مساعد وزير 

صاحب  األمنية  للشؤون  الداخلية 

بن  حممد  األم���ري  امللكي  السمو 

املدني  الدفاع  الستعدادات  نايف، 

م��وس��م احل���ج يف خ��دم��ة حجاج  يف 

ما  كل  وتوفري  احل���رام،  اهلل  بيت 

أداء  لتيسري  إم��ك��ان��ات  م��ن  ي��ل��زم 

الطمأنينة  م��ن  ج��و  يف  مناسكهم 

واألم���ن، م��ؤك��داً أن ه��ذه اجلهود 

بادنا  توجهات  أصيًا  ملمحاً  متثل 

املباركة اليت شرفها اهلل باحتضان 

احل���رم���ني ال���ش���ري���ف���ني، وج��ع��ل��ه��ا 

املسلمني  قلوب  إليه  تهفو  مقصداً 

من مشارق األرض ومغاربها.

ووجه معالي مدير عام الدفاع املدني 

املدني  الدفاع  وأفراد  كافة ضباط 

العاملني يف احلج باستشعار ضخامة 

اجلليلة يف حتقيق  واملهمة  املسؤولية 

أم����ن وس���ام���ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، 

واستحقاق شرف إعانة احلجاج على 

مشرياً  الغالية،  الفريضة  هذه  أداء 

ببذل  يأتي  الشرف  هذا  نيل  أن  إىل 

املهام وفق  أقصى جهد يف استيعاب 

اخل��ط��ة امل��وض��وع��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن أي 

أخطار أو حوادث طارئة، واالستفادة 

من اإلمكانات الضخمة اليت وفرتها 

الدولة لقوات الدفاع املدني.

عدد  أن  التوجيري  الفريق  وأوض��ح 

يف  املشاركة  املدني  الدفاع  ق��وات 

ذا العام ما يزيد عن )25700( 
احلج ه

آلية  و)9600(  وف��رًد،  ضابًط  أل��ف 

وم��ع��دة م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات، 

ط��ائ��رة   )19( ع���دد  إىل  ب��اإلض��اف��ة 

عمودية من أسطول الطريان األمين 

اجملهزة بأحدث التقنيات للعمل على 

الظروف  الساعة، ويف كافة  مدار 

املدني  الدفاع  مهام  وتنفيذ  املناخية 

يف اإلن����ق����اذ واإلط����ف����اء واإلخ�����اء 

واإلسعاف اجلوي.

أواًل بأول

أوض�����ح ذل����ك م��ع��ال��ي م���دي���ر ع��ام 

الفريق سعد بن عبد  املدني  الدفاع 

تقديره  عن  معرباً  التوجيري،  اهلل 

 وامتنانه ملوافقة مسو وزير الداخلية

ع��ل��ى اخل��ط��ة وت��وج��ي��ه��ات��ه ب��اخت��اذ 

ب��ه��دف احلفاظ  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة 

الرمحن  ضيوف  وسامة  أمن  على 

خ��ادم  تبذله حكومة  م��ا  إط��ار  يف 

اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 

بن عبد العزيز من إمكانات هائلة 

وجهود ضخمة لتيسري مناسك احلج 

ملايني املسلمني القادمني من مجيع 

أحناء العامل.

وأش����ار ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري إىل أن 

اخلطة العامة للدفاع املدني يف حج 

اخت��اذ كافة  إىل  تهدف  العام  هذا 

اإلجراءات الوقائية حلماية احلجاج 

من  هلم  السامة  وتوفري  واملواطنني 

أخطار احلوادث والكوارث ومحاية 

امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل���اص���ة، 

أي  م��ع  للتعامل  السريع  وال��ت��دخ��ل 

أفضل  باتباع  وذل��ك  طارئة  ح��وادث 

السبل، بالتنسيق مع كافة اجلهات 

املعنية بتنفيذ تدابري مواجهة ما قد 

حيدث من طوارئ يف مجيع مناسك 

واملشاعر  امل��ك��رم��ة  مبكة  احل��ج 
املقدسة.

إىل  املدني  الدفاع  وأشار مدير عام 

افرتاضاً   »13« تتضمن  اخلطة  أن 

وال��يت  احل��ج  يف  احملتملة  لألخطار 

أعمال  خ��ال  م��ن  استشرافها  مت 

ودراس��ات  املخاطر  وحتليل  الرصد 

ال��ع��ام  ح���ج  م���وس���م  خ����ال  األداء 

املاضي وكذلك دراسة املستجدات 

الكربى خلدمة  باملشاريع  املرتبطة 

إضافة  املكرمة،  مبكة  احلجاج 

ت��ت��ط��ل��ب  أخ������رى  ح������االت  أي  إىل 

واليت  املدني  الدفاع  تدابري  تطبيق 

ت��ت��ل��خ��ص يف االس���ت���ع���داد مل��واج��ه��ة 

املخاطر احملتملة واختاذ اإلجراءات 

كافة  وتهيئة  منها  للوقاية  الازمة 

اإلمكانات واملستلزمات الضرورية 

احلكومية  اجلهات  مع  والتنسيق 

وغري احلكومية املشاركة ملواجهة 

ينجم عنها من أض��رار، من  ما قد 

األمير أحمد بن عبد العزيز 

يعتمد خطة تدابير الدفاع 

المدني لمواجهة الطوارئ 

في موسم الحج

اعتمد صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية،   رئيس لجنة الحج العليا الخطة 

العامة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج لعام 1433هـ.

الفريق التويجري: 25700 رجل دفاع 

مدني لمواجهة الطوارئ في الحج
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ــــود الـــتـــعـــرف مـــن مــعــالــيــكــم على  إبراز استعدادات أمانة العاصمة املقدسة حلج هذا العام؟  بـــدايـــة ن على  وحرصكم  اهتمامكم  لكم  وتسهيات جهود الدولة رعاها اهلل يف خدمة حجاج بيت اهلل نشكر  خ��دم��ات  م��ن  هل��م  تقدمه  وم��ا  وسهولة احل���رام  يسر  يف  مناسكهم  أداء  م��ن  تقديم متكنهم  مع  العاقة  ذات  اجلهات  مجيع  وبتضافر 

العاصمة خدمات تكاملية تشمل مجيع اجلوانب. أم��ان��ة  اختياركم  لكم  نشكر  املعنية كما  األج��ه��زة  أه��م  من  واح��دة  كونها  اإلصحاح املقدسة  س��واًء يف جمال  الرمحن  ما البيئي ومراقبة األسواق أو النظافة أو املرافق العامة خبدمة ضيوف  على  الضوء  تسليط  على  وحرصكم  تؤديه األمانة من خدمات. ومما الشك فيه أن أمانة وغريها، 

لتحسني  موسم  كل  يف  تسعى  املقدسة  االمكانات العاصمة  كافة  باستغال  اخل��دم��ات  مبكرة مستوى  أوقات  منذ  وتقوم  هلا،  املتاحة  أف��ض��ل يف شتى والطاقات  ب���أداء  الكفيلة  اخل��ط��ط  احلرمني ب��وض��ع  خ��ادم  من  سامية  وبتوجيهات  العهد اجمل��االت،  ول��ي  امللكي  السمو  وص��اح��ب  احلج الشريفني  رئيس جلنة  امللكي  السمو  وصاحب  األمني 

اهتمامها  الدولة  أجهزة  تولي كافة  حيث  كافة العليا،  لتوفري  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  وسامة مبكة  ألمن  الطاقات  أقصى  وب��ذل  وراحة حجاج بيت اهلل احلرام ومتكينهم من أداء االمكانات 
فإن مناسكهم بيسر وسهولة. املقدسة  العاصمة  أمانة  يتعلق خبدمات  اهلل وفيما  بيت  دوره��ا يف خدمة حجاج  يف األمانة وحبكم  عملها  وبرنامج  خطتها  ب��إع��داد  تقوم  على احل���رام  عام  كل  من  مبكر  وقت  منذ  احلج  امللكي السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة رئيس على مدار األربع والعشرين ساعة ومبتابعة صاحب مبكة املكرمة ومناطق خدماتها باملشاعر املقدسة أساس استمرار العمل يف إداراتها وبلدياتها الفرعية موسم  السمو  وص��اح��ب  امل��رك��زي��ة  احل��ج  والقروية، وهي جتند كافة جلنة  البلدية  الشؤون  تنتهج وزير  حيث  احلج  موسم  إجناح  سبيل  وأن ولدى األمانة العديد من الربامج واخلطط الكفيلة تكون اخلطط شاملة جلميع اجلوانب واخلدمات، وتنفيذ خططها بشكل جيد تراعي من خاله أن كافة األعمال اخلدمية والتشغيلية ملتابعة أعماهلا األمانة يف خططها التطبيق الامركزي يف تنفيذ طاقاتها يف  خاصة  اهلل،  مبشيئة  املواسم  أعمال  اخلربة بإجناح  لديهم  أصبحت  قد  األمانة  موظفي  وتنفيذ مجيع  املوسم  ظروف  مع  التعامل  يف  احلمد  وهلل 

أعمال اخلطة بكفاءة واقتدار. 

املدني ملواجهة الطوارئ يف   ومــاذا عن مشاركة أمانة العاصمة املقدسة  الدفاع  يف خطة تدابري 
واخلاصة تقوم األمانة بوضع خطة تفصيلية ملواجهة احلاالت احلج؟ املواسم  خ��ال  قد حت��دث  ال��يت  املدني اخلطرة  الدفاع  مع  وباملشاركة  البلدية  إدارة باخلدمات  تشكيل  مت  حيث  العاقة  ذات  تشمل واجل��ه��ات  متخصصة  كفاءات  تضم  للكوارث  األعضاء عامة  من  عددًا  ومساعده  العام  للمدير  اإلدارة إضافة  مهام  وتتلخص  منطقة  كل  يف  إسناد يف التنسيق مع اجلهات ذات العاقة وإعداد خطة املساندين  مناطق  وحت��دي��د  لألمانة  العامة  من ألعمال الطوارئ وختصيص عدد معني من العمالة ال��ط��وارئ  عدد  وتكليف  إسناد  منطقة  لكل  مبنى ضباط االتصال ممثلني لألمانة للتواجد على مدار واملعدات  املدني  بالدفاع  املندوبني  بغرفة  ساعة  للتنسيق )24(  العام  باألمن  والسيطرة  القيادة  ومركز 

ال��ط��وارئ وذل��ك اعتبارًا من غ��رة شهر  األمانة يف ح��االت  تقوم  املهمة. كما  انتهاء  التابعة ذي احلجة وحتى  س��واًء  اإلي��واء  ملواقع  منها  يتطلب  ما  بتوفري 
م��ي��دان��ي��ة لوزارة املالية أو الدفاع املدني. ف���رق  بتخصيص  األم���ان���ة  ت��ق��وم  ال���ازم���ة هل��ا وتنظيف ملواجهة األمطار والسيول ومتابعة شبكة تصريف ك��م��ا  ال��ص��ي��ان��ة  والنظافة ال��س��ي��ول وع��م��ل  الصيانة  مقاولي  على  واإلشراف  ال��ازم��ة قنواتها  وامل��ع��دات  العمالة  ت��أم��ني  إىل  ممكن، مل��واج��ه��ة امل��ش��اك��ل ال��ن��اجت��ة ع��ن األم��ط��ار إلزال���ة ب��اإلض��اف��ة  وقت  أسرع  يف  جتمعها  وأماكن  أثناء احلج يف آثارها  تعمل  بالربط مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وهي تؤدي دورًا وتوجد غرفة عمليات لألمانة  تقوم  حبيث  املوسم،  خال  وكبريًا  املشاعر مهمًا  يف  اخلدمات  مراكز  وبني  اإلدارات  الباغات بني  واستقبال  بها  واملناطق احمليطة  هناك جلنة املقدسة  أن  املعنية، كما  ل��إدارات  الدفاع وتوجيهها  وإدارة  املقدسة  العاصمة  أمانة  من  مبجاري مكونة  الواقعة  املخططات  على  للوقوف  توجيهات ال��س��ي��ول واألودي������ة وحت���دي���د م���دى خ���ط���ورة تلك املدني  على  ب��ن��اًء  شكلت  وق��د  وهي مستمرة يف أعماهلا وفق برنامج زمين حمدد.صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة امل��خ��ط��ط��ات، 

املدني  والــدفــاع  يف   هل مثة تنسيق بني األمــانــة  السالمة  اشرتاطات  توافر  مبتابعة  يتعلق  مساكن احلجاج؟وماذا عن جهود األمانة يف هذا فيما 
املكرمة الشأن؟ مكة  يف  احلجاج  بإسكان  يتعلق  اجلهات احلجاج بإشراف أمانة العاصمة املقدسة وتضم يف فإن هناك كما تعلمون جلنة متخصصة إلسكان فيما  ومجيع  املدني  الدفاع  مندوبي  املباني عضويتها  على  بالكشف  تقوم  وه��ي  العاقة  سامتها ذات  من  والتأكد  احلجاج  إلسكان  من املعدة  والسامة  اإلسكان  الشرتاطات  تقوم واستيفائها  ث��م  وم��ن  املعتمدة  اهلندسية  املكاتب  لاشرتاطات قبل  املستوفية  للمباني  التصاريح  اهلندسية بإصدار  املكاتب  م��ن  املقدمة  التقارير  ووفقًا لائحة املعدلة لاشرتاطات الواجب توفرها حسب 

املعدة إلسكان احلجاج الستيعاب قرابة)1.600.000( وتهدف اللجنة إىل إصدار تصاريح إسكان للمباني يف املباني املعدة إلسكان احلجاج.
حاج بإمجالي )6800( تصريح تقريبًا.

متعددة ال��راغ��ب��ني يف ت��أج��ري دوره���م إلس��ك��ان احلجيج وتعتمد اللجنة يف خطتها على اإلعان للمواطنني  ف��رتات  وعلى  املختلفة  اإلع���ام  الناقص احلجاج وضوابط إسكان احلجاج على املواطنني وتوزيع االشرتاطات الواجب توافرها يف مساكن بوسائل  الستكمال  دوره��م  تأجري  يف  ووض��ع الراغبني  املساكن  على  الكشف  ب��دء  قبل  إصدار آلية استخراج التصاريح، ويتم استقبال املعامات منها  ثم  ومن  آليًا  اهلندسية  املكاتب  قبل  استيفاء من  م��ن  التأكد  بعد  اجل��دي��دة  واش��رتاط��ات التصاريح  السامة  اش��رتاط��ات  جلميع  املباني 
ال��ف��رق املعمارية واإلنشائية الصحية.  م��ن  ع���دد  بتشكيل  اللجنة  ت��ق��وم  ملتابعة ك��م��ا  والسيارات  ب��األف��راد  وجتهيزها  اهلندسية امليدانية  املكاتب  من  ترد  اليت  املعامات  وم��راق��ب��ة بعض  عليها  ال���وق���وف  األم���ر  يتطلب  تطبيق وال���يت  م���ن  وال���ت���أك���د  امل���رخ���ص���ة  فيها النظامية حبق املخالفني، وذلك بالرفع ملقام امارة االش���رتاط���ات أث��ن��اء امل��وس��م واخت����اذ اإلج����راءات امل���س���اك���ن  للنظر  باملخالفات  املكرمة  مكة  منطقة 

واختاذ الازم حياهلا.

مت   املشروعات التنموية الضخمة اليت تشهدها  هــل   - اخلــدمــات  لتطوير  املــقــدســة  العاصمة 
العاصمة تغطيتها خبدمات الدفاع املدني؟ يف  تنفذ  اليت  العماقة  املشاريع  ل���إدارة يف املقدسة تتضمن اشرتاطات السامة وفقًا ملتطلبات كافة  مرافق  تعتمد  امل��دن��ي، كما  كما ال��دف��اع  الضخمة.  اإلسكان  ومشاريع  والتطوير الضواحي  للتنمية  األم��ني  البلد  شركة  ضمن اعتمدت   – لألمانة  االستثماري  ال��ذراع   – مرافق العمراني  العشوائية  املناطق  لتطوير  لكافة اخلدمات التعليمية والصحية واألمنية ومن خمططاتها 

ضمنها مقار للدفاع املدني.

تنسيق كامل مع الدفاع المدني
لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج

في حوار شامل حول استعدادات موسم الحج

معالي أمني العاصمة املقدسة د. أسامة البار:

على مدار الساعة... وفيما يلي تفاصيل الحوار.لحج هذا العام إلى تخصيص عدد من الفرق الميدانية لمواجهة مخاطر األمطار والسيول، ومتابعة شبكات اإلنارة والمياه الدفاع المدني طوال موسم الحج. وأشار معالي أمين العاصمة المقدسة في حوار شامل لـ »998« حول استعدادات األمانة الستخدامها في حاالت الطوارئ وذلك من خالل عدد من اللجان المشتركة، ووجود مندوب دائم لألمانة بمركز عمليات في متابعة اشتراطات السالمة في مساكن الحجاج ومراقبة التلوث الهوائي في شبكة األنفاق، وتجهيز مواقع اإليواء أكد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه البار وجود تنسيق كامل بين أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني 

فرق ميدانية لمتابعة شبكة تصريف السيول
تجهيز مواقع اإليواء الستخدامها في حاالت الطوارئ

ضيف العدد

حاوره: الرائد عبدالرحمن بن عثمان الغامدي
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أشاد اللواء محمد بن عبداهلل القرني قائد قوات الدفاع المدني بالحج بجهود حكومة خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده األمين في رعاية حجاج بيت اهلل الحرام وتوفير كافة 

اإلمكانات المادية والبشرية من أجل أمن وسالمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج.

خطة دقيقة للتنسيق بين مديريات الدفاع المدني 

في المناطق والقوات المشاركة في أعمال الحج

قائد قوات الدفاع المدني بالحج.. اللواء محمد القرني:

وق������ال ال����ل����واء ال���ق���رن���ي يف 
استعدادات  حول  تصرحيات 
يف  املشاركة  املدني  الدفاع 
أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي ه��ذا 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  إن  ال���ع���ام 
السمو  ص��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
امل��ل��ك��ي األم�����ري أمح����د ب��ن 
الداخلية،  وزي��ر  عبدالعزيز 

رئ���ي���س جل��ن��ة احل����ج ال��ع��ل��ي��ا 
ومب���ت���اب���ع���ة م���س���اع���د وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة 
حممد  األم��ري  السمو  صاحب 
ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
جبميع  كبريًا  اهتمامًا  أولت 
اجل���وان���ب ال����يت م���ن ش��أن��ه��ا 
وت��وف��ري  احل��ج  أع��م��ال  تيسري 

حلجاج  السامة  وسائل  كل 
خال  من  احل��رام،  اهلل  بيت 
الدفاع  قوات  احتياجات  تلبية 
أعمال  يف  املشاركة  املدني 
آل��ي��ات فاعلة  احل��ج، وإجي��اد 
اجلهات  كافة  م��ع  للتنسيق 
ال��دف��اع  خطة  بتنفيذ  املعنية 
يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��دن��ي 

ح��ج ه��ذا ال��ع��ام م��ؤك��دًا أن 
خدمات  نشر  تتضمن  اخلطة 
العاصمة  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
امل��ق��دس��ة وامل��ش��اع��ر وت��ع��زي��ز 
ال��وق��ائ��ي��ة ضد  اإلج�������راءات 
االفرتاضية  املخاطر  ك��اف��ة 
احمل��ت��م��ل��ة وذل�����ك م���ن خ��ال 
اخل����ط����ة ال���ع���ام���ة مل���واج���ه���ة 
ال�����ط�����وارئ وال������يت ش��رف��ت 
وزير  السمو  صاحب  باعتماد 
مهام  بدقة  وحت��دد  الداخلية 
اجلهات  كافة  ومسؤوليات 
وال�����������وزارات وال���ق���ط���اع���ات 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف 
من  وملحقاتها  احل��ج  مهمة 

التفصيلية. اخلطط 
يف  احملتملة  امل��خ��اط��ر  وح���ول 
اللواء  أوض��ح  العام  ه��ذا  حج 
القرني أن خطة تدابري الدفاع 
امل��دن��ي مل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر يف 
مستمرة  بصورة  تتطور  احلج 
الس��ت��ي��ع��اب امل���ت���غ���ريات وف��ق 
أس�����س ع��ل��م��ي��ة ت��س��ت��ش��رف 
تبعًا  املتوقعة  املخاطر  كافة 
والزمانية  املكانية  للظروف 
امل���ق���دس���ة  ال����ع����اص����م����ة  يف 
العام،  م��دار  على  واملشاعر 
امليدانية  التغريات  وك��ذل��ك 
وخاصة  امل��ش��اع��ر  منطقة  يف 
والساحات  اجلمرات  منشأة 
احمل��ي��ط��ة ب��امل��س��ج��د احل����رام 
وف���ق م��ا مت اس��ت��خ��اص��ه من 
دروس مستفادة خال مواسم 
ح���ج األع������وام امل��اض��ي��ة وم��ا 
الرصد  ف��رق  ع��رب  رص��ده  يتم 
ضوء  وعلى  الوقائي.  واملسح 
متطلبات  حت��دي��د  ي��ت��م  ذل���ك 

الدفاع املدني لتنفيذ اخلطة، 
ومتابعة مشاريع تصريف مياه 
ومراجعة  وال��س��ي��ول  األم��ط��ار 
خ����ط����ط ت����ف����وي����ج احل����ج����اج 
احل��ج،  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
األمن  مع  التنسيق  وكذلك 
التشغيلية  اخلطط  حول  العام 
وم��س��ج��د  ال���رمح���ة  يف ج��ب��ل 
ومتابعة  منرة ومسجد اخليف 
جتهيز مواقع اإليواء ومراجعة 
خطة اإلخاء الطيب مع وزارة 

الصحة وغريها من املهام.
البشرية  القوى  حجم  وح��ول   
تنفيذ  يف  املشاركة  واآلل��ي��ة 
امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  خ��ط��ة 
وجتهيزها  تدريبها  ومستوى 
ق���ال ال���ل���واء حم��م��د ال��ق��رن��ي 
عن  األم��ر  خيتلف  العام  ه��ذا 
السنوات  خال  احلج  مواسم 
آلية  إجياد  املاضية، حيث مت 
رجال  أعداد  لتحديد  مناسبة 
يف  املشاركني  املدني  الدفاع 
مهمة احلج وفقًا لاحتياجات 
لتنفيذ  ال��ف��ع��ل��ي��ة  امل��ي��دان��ي��ة 

يتم  س��وف  بأنه  علمًا  اخلطة 
مراكز  من طاب  االستفادة 
الدفاع املدني  ومعاهد تدريب 
يف أعمال احلج، بعدما أثبتوا 
كفاءة عالية يف مهمة رمضان 
على  تأهيلهم  بعد  العام  هذا 
بهم. كما  املنوطة  املهام  أداء 
القادرة  الكوادر  اختيار  يتم 
التخصصية  املهام  تنفيذ  على 
بني  من  فائقة  بعناية  والنوعية 
بناًء  أصحاب اخلربة الكبرية 
على تأهيلهم العلمي والعملي.
كما مت تفعيل آليات اإلسناد 
تشمل  وال��يت  الثاثة  بأنواعه 
املناطق  اإلسناد بني مديريات 
واإلس��ن��اد  احل���ج،  مهمة  إىل 
م���ن ق����وات احل���ج مل��دي��ري��ات 
امل����ن����اط����ق واإلس�������ن�������اد م��ن 
باملديرية  العاملني  اإلداري���ني 
وقيادة  املدني  للدفاع  العامة 
امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  ق��وات 
ل���ل���م���واق���ع ال�����يت ق����د حت��ت��اج 
إىل  ب��اإلض��اف��ة  اإلس���ن���اد  إىل 
للتأكد  تدريب  فريق  وج��ود 

م��ن إج����ادة ك��اف��ة ال��ض��ب��اط 
واألف��������راد امل���ش���ارك���ني يف 
وتنفيذ  ملهامهم  احلج  أعمال 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد 
ألعلى  ل��ل��وص��ول  التنشيطية 
درجات اجلاهزية واالستعداد 
وح�����ول س��ب��ل ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
ق���ي���ادة ال����دف����اع امل���دن���ي يف 
احل����ج وال����وح����دات وال���ف���رق 
املقدسة  العاصمة  امليدانية يف 
واملشاعر أوضح اللواء القرني 
ال��دف��اع  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  أن 
امل��دن��ي ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة 
الباغات  مجيع  إدارة  تتوىل 
م��ك��ة  يف  احل����������وادث  ع�����ن 
من  ذلك  متابعة  مع  املكرمة 
املشاعر  عمليات  غرفة  قبل 
احل��وادث  إدارة  ت��ت��وىل  وال��يت 
يف م��ن��ى وم��زدل��ف��ة وع��رف��ات. 
باإلضافة إىل مركز عمليات 
للتنسيق  املشرتكة  الطوارئ 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
الطوارئ  مواجهة  خطة  تنفيذ 

باحلج.

االستفادة من طالب مراكز ومعاهد تدريب الدفاع المدني في أعمال حج هذا العام

آليات دقيقة للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية 

المعنية بتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في الحج

نقطة ضوء
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إمكانية  ع��ن  ال��ت��س��اؤل  سليمان خفض احتماالت حدوثها وهو ما جت��ن��ب اإلص����اب����ة ب���اإلج���ه���اد أو وي��ب��ق��ى  بن  د. صاحل  عنه  الوقاية بوزارة الصحة – مقدمًا عددًا من احلربي - استشاري طب األسرة أج��اب  اجلهات ت���ت���زاي���د اح���ت���م���االت اإلص���اب���ة على سامتهم: من اإلجهاد بني احلجاج والقائمني اإلرش��ادات اليت تعزز من  منسوبي  ب��ني  الرمحن ب��اإلج��ه��اد  ض��ي��وف  خب��دم��ة  الرتفاع املعنية  نظرًا  العام  ه��ذا  حج  يف 

والزحام وضخامة  احل��رارة  والسيما درجة  املبذول  البدني  واألجهزة النشاط  املدني  الدفاع  قبل  إمكانية األمنية املشاركة يف أعمال احلج.من  ع��ن  ال��ت��س��اؤل  سليمان خفض احتماالت حدوثها وهو ما جت��ن��ب اإلص����اب����ة ب���اإلج���ه���اد أو وي��ب��ق��ى  بن  د. صاحل  عنه  الوقاية بوزارة الصحة – مقدمًا عددًا من احلربي - استشاري طب األسرة أج��اب  املاضية العام نظرًا الرتفاع درجة احلرارة خال موسم احلج تتضاعف هذا اح��ت��م��االت اإلص���اب���ة ب��اإلج��ه��اد أوض����ح ال��دك��ت��ور احل���رب���ي أن على سامتهم: من اإلجهاد بني احلجاج والقائمني اإلرش��ادات اليت تعزز من  بالسنوات  مقارنة  احلجاج نسبيًا  يبذله  ما  إىل  امل��ن��اس��ك وم��ا والقائمون على شؤونهم من جهد باإلضافة  أداء  أشعة الشمس.طويلة يف أماكن مزدمحة وحتت يستلزمه ذلك من حركة لفرتات ب��دن��ي خ���ال 

بذل وأض����اف ال��دك��ت��ور احل��رب��ي أن  عن  والناتج  العادي  عدد جم��ه��ود ك��ب��ري ق���د ي��ت��ط��ور إىل اإلجهاد  يف  يتضح  وال���ذي  االحن��ط��اط اإلره����اق  منها  األع����راض  قد يساعد على ذلك الزحام الشديد أم�����راض اإلس���ه���ال واالن��ف��ل��ون��زا تزايد فرص اإلصابة بها، والسيما م��ن األم����راض امل��ع��دي��ة، وم��ن ثم هو اخنفاض درجة مناعة اجلسم أخطر ما قد يرتتب على اإلجهاد النوم والتشنجات اجلسدية. إال ان اجلسدي وصعوبة االستيقاظ من م��ن  ما  وهو  النوم،  مواعيد  الشعور وتغري  أو  األرق  ب���دوره  ومن بالغثيان وإنهاك احلر والذي ينتج يسبب  باجلسم  السوائل  نقص  وشحوب عن  الصداع  أعراضه  يتطور أب��رز  وق��د  الفم  وج��ف��اف  ل��درج��ات األم���ر إىل ض��رب��ات ال��ش��م��س يف ال��ل��ون  الشخص  ت��ع��رض  طويلة. ح��ال  وألوق�����ات  ع��ال��ي��ة  اإلجهاد ح����رارة  من  الوقاية  سبل  يؤكد الدكتور احلربي أن ذلك وح��ول 

كافية يبدأ بتنظيم مواعيد النوم والراحة  جرعات  على  والفيتامينات الصحي املتوازن الذي ميد اجلسم منهما واحلرص على تناول الغذاء واحلصول  املظلة ومن األهمية أيضًا شرب كميات واألماح املعدنية.بالسعرات احلرارية  واستعمال  املاء  من  ال��ش��م��س، وجتنب كبرية  املباشرة ل��ل��وق��اي��ة م��ن  الشمس  ألشعة  األدوية الذين يعانون من أمراض القلب او قدر اإلمكان، كما ينبغي على التعرض  تناول  الدم  ضغط  وب��اجل��رع��ات ارتفاع  منتظمة  امل��ع��اجل، وب���ص���ورة  الطبيب  ح��دده��ا  يضاعف ال��يت  ذل���ك  يف  ال��ت��ه��اون  ومن ألن  باإلجهاد  اإلصابة  عند من فرص  اتباعها  جيب  اليت  الدكتور النصائح  ق��ال  باإلجهاد  األم��اك��ن احل���رب���ي يف ه���ذه احل���ال���ة جيب الشعور  ع��ن  للبعد  اجلسم املستطاع وشرب كميات من املاء وال��ب��ق��اء يف م��ك��ان ب����ارد ق��در امل���زدمح���ة واألم����اك����ن احل����ارة امل��س��ارع��ة  لتزويد  احملاة  بالسوائل السكرية.والعصائر 

اجلهات  منسوبي  كنانة  أمل  االكلينيكية  التغذية  اخصائية  نصحت 
االف��راط  بعدم  احل��ج  موسم  خ��ال  ال��رمح��ن  ضيوف  خدمة  يف  العاملة 
لتجنب خطر  ل��ل��ب��ول  امل����درة  وامل��ش��روب��ات  وال���ش���اي  ال��ق��ه��وة  ت��ن��اول  يف 

بدني  جهد  من  يبذلونه  ما  ظل  يف  باجلفاف  كبري لساعات طويلة حتت اشعة الشمس.االصابة 
اهمية  اىل  االكلينيكية  التغذية  اخصائية  وأش��ارت   

من  اعمال احلج كميات كبرية  املشاركني يف  تناول 

العام واملواظبة على  املياه قبل أسبوع من مباشرة مهامهم يف حج هذا 
سوائل  من  اجلسم  يفقده  ما  لتعويض  احلج  اعمال  ط��وال  ذلك 

الطازج  الليمون  بتناول عصري  بعض بعد الوجبات ملا حيتويه من معادن ضرورة كما نصحت  من  ووقايته  اجلسم  ونشاط  ومشاكل لصحة  اهلضمي  اجلهاز  التسمم الغذائي.ام��راض 

عصير الليمون واإلكثار من شرب المياه لتجنب مخاطر الجفاف في الحج

الواقي الشمسي يفيد يف جتنب اإلصابة باحلروق الشمسية والكلف

خالل موسم الحج%6 زيادة بمعدالت اإلصابة باألمراض الجلدية 

أج��راه��ا  طبية  دراس���ة  خال يف جامعة امللك سعود عن ارتفاع الربوفسور املشارك بكلية الطب اس��ت��ش��اري األم�����راض اجل��ل��دي��ة ال����دك����ت����ور خ���ال���د ال���غ���ام���دي كشفت  اجل��ل��دي��ة  األم����راض  يف نسبة   %6 تفوق  بنسبة  احل��ج  ذلك املواسم األخرى.موسم  الغامدي  الدكتور  الطويل اىل االزدح��ام الشديد خال أداء وأرج��ع  والتعرض  احلج  خبدمة ألش��ع��ة ال��ش��م��س والس��ي��م��ا بني مناسك  املعنية  اجلهات  أمنهم منسوبي  ع��ل��ى  وال��س��ه��ر  »998« وس��ام��ت��ه��م وأوض����ح ال��دك��ت��ور احل��ج��ي��ج  ل���  تصريح  يف  احلج ال��غ��ام��دي  يف  اجللدية  األم���راض  قسمني: أن  يف  تصنيفها  مي��ك��ن 

اجل��ل��دي��ة  األم������راض  ه���و  موجودة األول  تكون  قد  اليت  وتتفاقم املزمنة  قبل  م��ن  امل��ري��ض  تزيد ع��اج��ه��ا أو ع���دم االن��ت��ظ��ام يف خ��ال احل��ج يسبب اإله��م��ال يف ل��دى  ملثريات  التعرض  أو  ترتبط حبساسية من حدة اإلصابة والسيما بالنسبة تناوله  اليت  أو درج���ات لألمراض  ل��ل��ش��م��س  يضم ال��ت��ع��رض  ح��ني  يف  العالية،  الدكتور اليت حتدث اإلصابة بها يف احلج القسم الثاني عددًا من األمراض احل���رارة  وأش��ار  للعدوى.  األمراض نتيجة  أن من أكثر  احلمراء ال����يت ت��ت��ف��اق��م ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ع��رض الغامدي  الذئبة  م��رض  الضيائية. للشمس  واحلساسية  التعرض والكلف  جت��ن��ب  ف���إن   َََ ث��م  األمراض للشمس يعد من األمور األساسية وم���ن  هذه  تفاقم  من  يتعرض ارتفاع درجة احلرارة يف األماكن الشمسية يف حج هذا العام بسبب ت��زاي��د م��رض اإلص��اب��ة باحلروق وح���ذر ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي من بني املصابني بها.للوقاية  ق��د  وال���يت  على امل��ك��ش��وف��ة  وال��ق��ائ��م��ون  احل��ج��ي��ج  إىل خدمتهم من رجال الدفاع األمين فيها  الفتًا  الشمس.  واألمن ألشعة 

الكمادات  استخدام  احلروق الباردة وبعض املسكنات املخففة إمكانية  هذه  عن  النامجة  أش����ار ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي أن ال��ش��ائ��ع��ة خ����ال م���وس���م احل��ج ال������ذي ي���ع���د م����ن امل��ش��ك��ات وح�����ول ال���ت���ه���اب ث��ن��ي��ات اجل��ل��د اليت يصاحبها حكة شديدة.لآلالم 

السمنة  من  يعانون  الذين  منطقة االلتهابات نتيجة ختمر اجللد يف أك��ث��ر ع��رض��ة ل��إص��اب��ة ب��ه��ذه البدناء  وخاصة  الثنيات  للفطريات وق���د ي��س��ت��دع��ي ذل���ك اس��ت��خ��دام ب���ني ال��ف��خ��ذي��ن وحت���ت اإلب���ط، منطقة  م���ض���ادة  ان����ه مي��ك��ن خفض ك���رمي���ات  ب��ه��ذا النوع م����ؤك����دًا  بارتداء اح��ت��م��االت اإلص��اب��ة  اجللدية  االلتهابات  اجل��س��م واس���ت���خ���دام ك��رمي��ات املابس القطنية واالهتمام بتهوية من 

عازلة او بودرة لتجفيف العرق يف 
بعد ض�����رورة اه��ت��م��ام رج����ال األم���ن ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي إىل هذه املناطق. القدم  بتهوية  املدني  القدم لتجنب إصابتها بااللتهابات الثقيلة والواقية. واستخدام بودرة ساعات طويلة من ارتداء احذيتهم والدفاع 

األصابع.  مابني  وختمر  احل��ج��اج الفطرية  ال���غ���ام���دي  د.  من وامل��ش��ارك��ني يف أع��م��ال احل��ج ون���ص���ح  الوقاية  كرميات  بشكل باستعمال  واس��ت��خ��دام��ه��ا  ب���وض���ع كمية الشمس  وذل�����ك  الواقية ص��ح��ي��ح  ال��ك��رمي��ات  م��ن  وتكرار على الوجه واليدين قبل التعرض واف���رة  دقيقة،   20 ب�  املكشوفة ذلك كل 3 ساعات ملن يضطرون للشمس  امل��ن��اط��ق  يف  طوال ساعات النهار.ل��ل��ب��ق��اء 

اإلجهاد في الحج..
مع تزايد احتماالته بفعل ارتفاع درجات الحرارة

صحة ورياضة

كيف يمكن 
تجنبه

تتزايد احتماالت اإلصابة باإلجهاد بين منسوبي الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن 

في حج هذا العام نظرًا الرتفاع درجة الحرارة والزحام وضخامة النشاط البدني المبذول 
والسيما من قبل الدفاع المدني واألجهزة األمنية المشاركة في أعمال الحج.

استشاري طب األسرة بوزارة الصحةد. صاحل بن سليمان احلربي

استشاري األمراض اجللديةد. خالد الغامدي
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وأبدى املفوض العام للدفاع املدني يف اسرتاليا - 
ترحيبه بالتعاون مع جهاز الدفاع املدني باململكة 
واملعرفة  والتدريب  اخل��ربات  تبادل  جم��االت  يف 
اليت جتمع  الشراكة  مبادرات  إطار  الفنية، يف 
املفوضية العامة للدفاع املدني بوالية » نيو ساوز« 
مع عدد كبري من أجهزة احلماية املدنية يف عدد 

من دول العامل.
وق����ال امل��ف��وض ال��ع��ام ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ب��ال��والي��ة 
ل� »998« حول مهام  االسرتالية خال لقاء خاص 
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ يف »نيو ساوز« نسعى بكل 

جهد لتطبيق أعلى معايري املهنية يف تقديم خدمات 
مع  التعامل  م��ه��ارات  وتطوير  ال��ط��وارئ  مواجهة 
احلوادث - من خال االستجابة السريعة - وفق ما 
تنص عليه القوانني االسرتالية ومنها قانون اإلطفاء 
العام والذي يعطي ملفوض املطايف ومنسوبي إدارة 
ملكافحة  الصاحيات  كافة  واإلنقاذ  اإلطفاء 
كل  واخت���اذ  اإلن��ق��اذ  بأعمال  والقيام  احل��رائ��ق 

التدابري الازمة للوقاية من املخاطر.
وأضاف املفوض العام للدفاع املدني االسرتالي، 
»نيو  والي��ة  يف  املطايف  إدارة  أعمال  مجيع  وتتم 

ساوز ويلز« تبعًا خلطة إدارة الطوارئ والكوارث 
وكالة  لكل  وامل��ه��ام  املسؤوليات  حت��دد  وال��يت 
م��ن وك����االت ال���ط���وارئ م��ن ح��ي��ث االس��ت��ع��داد 
واالس��ت��ج��اب��ة وال��ت��ع��ايف م���ن ح����االت ال���ط���وارئ 
عددًا  تشمل اخلطة  الكربى، حيث  واحل��وادث 
من اخلطط الفرعية اليت تعاجل خماطر حمددة 
وتفاصيل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��دع��م  خ��ط��ط  وك��ذل��ك 
تتحمل  اليت  الوكاالت  حتدد  كما  الرتتيبات، 
للمخاطر  العاجلة  األول��ي��ة  االستجابة  مسؤولية 
عن  املسؤولة  وه��ي  الريفية  اإلطفاء  خدمة  مثل 

ال��ط��وارئ  ال��غ��اب��ات، وخ��دم��ة  مكافحة ح��رائ��ق 
العواصف  مع  التعامل  مهام  وتتوىل  احلكومية 
وهي  اإلطفاء،  وإدارة  واألعاصري  والفيضانات 
املناطق  يف  احلريق  ح��وادث  مع  بالتعامل  املعنية 
احلضرية باملدن وكذلك حوادث املواد اخلطرة 
يف املنشآت الصناعية، وعمليات البحث واإلنقاذ 

يف هذه املناطق.
وأكد املفوض العام للدفاع املدني بوالية »ساوز 
ويلز«- أن إدارة املطايف واإلنقاذ ال تتبع أي قطاع 
عسكري أو أمين، بل أنها جزء من املؤسسات 
بوصفها  وتعمل  الوالية  حلكومة  التابعة  املدنية 
دائ����رة ح��ك��وم��ي��ة يف إط����ار م��ن��ظ��وم��ة خ��دم��ات 
الريفية  اإلط��ف��اء  خ��دم��ة  تضم  وال���يت  ال��ط��وارئ 

وخدمات حاالت الطوارئ، وقوة الشرطة.
وحول اإلجراءات املتبعة يف اختيار العاملني بإدارة 
رجال  اختيار  يتم  قال:  بالوالية  واإلطفاء  املطايف 
التفرغ،  ويشرتط  كامل  ب��دوام  للعمل  اإلطفاء 
يتألف  ال��ذي  الكفاءة  اختبار  اجتياز  وكذلك 
خدمة  خ��ال  من  التقييم  منها  عناصر  ع��دة  من 
الطيب  والتقييم  البدنية  وال���ق���درات  االن��رتن��ت 
اجلنائي  السجل  وفحص  الشخصية،  واملقابلة 

واملروري.
وهناك أيضًا رجال إطفاء يعملون بدوام جزئي يف 
جمتمعاتهم احمللية والبد أيضًا من اجتياز االختبار 
السابق - وعقب ذلك يتم تدريبهم من خال عدد 

من الربامج، تشمل برنامج التدريب على املهارات 
إىل  اجل��دد  للعاملني  أسبوعًا   12 مدته  األول��ي��ة 
جانب التدريب املستمر من خال التعلم عن بعد 
والذي يستمر ملدة 3 سنوات وهناك برامج تطوير 
ل��رت��ب كبري رج���ال اإلط��ف��اء وض��ب��اط مراكز 
برامج  وه��ن��اك  االطفائيني  واملفتشني  اإلط��ف��اء 
تدريبية لكبار الضباط يقدمها املعهد االسرتالي 
يف  التدريبية  الربامج  وكذلك  الشرطة،  إلدارة 
اجلامعات وهناك أيضًا التدريب التخصصي على 
اخلطرة  املواد  ومعاجلة  والطريان  املعدات  قيادة 
الطبية  واالستجابة  االتصاالت  أجهزة  ومشغلي 
األولية »اإلسعاف« والتحقيق يف احلوادث، كما 
مهارات  بتنمية  وال��ت��دري��ب  التعليم  شعبة  تقوم 

العاملني بإدارة املطايف بصفة مستمرة.
وعن حجم احلوادث اليت تباشرها إدارة املطايف 
واإلنقاذ يف والي��ة » نيو س��اوز ويلز« ق��ال، وصل 
حادث  أل��ف   140 املنصرم  العام  احل��وادث  ع��دد 
منها أكثر من 26 ألف حادثة حريق وأكثر من 
ألف   16 من  يقرب  وما  إنقاذ،  عملية  آالف   10

حادث مواد خطرة.
وع��ن إس��ه��ام��ات ال��دف��اع امل��دن��ي يف اس��رتال��ي��ا يف 
جمال التوعية الوقائية أشار: - إن برامج التوعية 
األولية،  امل��راح��ل  يف  امل���دارس  ط��اب  تستهدف 
م��ن خ��ال ب��رن��ام��ج خ��اص ع��ن احل��رائ��ق وط��رق 
فيتم  العليا،  امل���دارس  لطاب  أم��ا  مكافحتها 
اإلنقاذ  أعمال  على  تدريبهم 

والسامة على الطرق.
للدفاع  ال��ع��ام  امل��ف��وض  ولفت 
ويلز  س��اوز  نيو  بوالية  املدني 
ال���دف���اع  ب���ني  ال���ت���ع���اون  إىل 
القطاعات  وكافة  امل��دن��ي، 

مع  والتعامل  العامة  السامة  جم��ال  يف  املدنية 
منسوبي  مشاركة  خ��ال  من  ال��ط��وارئ  ح��االت 
املعنية  ال��رق��اب��ي��ة  اجمل��ال��س  امل��دن��ي يف  ال���دف���اع 
مبتابعة معايري السامة يف املباني وتدريب طاب 
املدارس وكذلك اجملالس الرقابية املعنية بالبيئة 
واألنشطة الصناعية، مؤكدًا أن العاملني بإدارة 
ثاث  إىل  ينقسمون  ب��ال��والي��ة  واإلن��ق��اذ  امل��ط��ايف 
فئات األوىل تضم املتفرغني الذين يعملون بدوام 
والثانية  إط��ف��اء،  رج��ل   3500 وع��دده��م  كامل 
تضم العاملني بدوام جزئي، وعددهم 3500 رجل 
الوالية  ضواحي  يف  يتمركزون  وه��ؤالء  إطفاء 
وال��ب��ل��دي��ات ال��ص��غ��رية يف 338 م��رك��ز إط��ف��اء، 
باإلضافة إىل ما يزيد عن 10 آالف متطوع، لدعم 
وحدات اإلطفاء الصغرية يف األحياء السكنية، 
احلماية  توفري  عن  مسؤولة  تكون  وحدة  وكل 
ملا يرتاوح ما بني 12 إىل 20 منزاًل يف حال اندالع 

حرائق الغابات.
االس��رتال��ي يف جمال  املدني  ال��دف��اع  وع��ن جهود 
قال   - ال��ك��وارث  ملكافحة  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون 
املفوض العام للدفاع املدني بوالية نيو ساوز ويلز: 
لدينا فريق للتدخل السريع، ويشارك يف أعمال 
اإلنقاذ يف حاالت الكوارث داخل وخارج الباد 
الدولية  اجملموعة  قبل  من  ومعتمد  مصنف  وهو 
األمم  منظمة  مع  تتعاون  وال��يت  واإلنقاذ  للبحث 

املتحدة يف حاالت الكوارث.
السعودي  املدني  ال��دف��اع  ب��ق��درات  معرفته  وع��ن 
للخربات  اإلع��ج��اب  م��ن  بكثري  ننظر  أوض���ح: 
احل��ش��ود  س��ام��ة  وت��أم��ني  إدارة  يف  ال��س��ع��ودي��ة 
الكبرية يف احل��ج، ون��رى أن يف ه��ذه اخل��ربات 
اليت تتجدد وتنمو كل عام ما يفيد أجهزة الدفاع 
مع  التعامل  يف  العامل  دول  من  كثري  يف  املدني 
ترحيبه  م��ب��دي��ًا  الضخمة  البشرية  التجمعات 
للدفاع  العامة  واملفوضية  اململكة  بني  بالتعاون 
التدريب  جم��االت  يف  س��اوز  ويلز  نيو  يف  املدني 

وتبادل اخلربات.

تواصل

المفوض العام 
للدفاع المدني 
بوالية نيو ساوز 
ويلز األسترالي:

ننظر بكثير من اإلعجاب
لخبرات الدفاع المدني السعودي في 

إدارة الحشود الكبيرة في الحج

أعرب المفوض العام للدفاع المدني بوالية نيو ساوز ويلز االسترالية السيد قريك مالينز عن إعجابه 

بتجربة المملكة في إدارة وتأمين الحشود البشرية الكبيرة خالل موسم الحج مؤكدًا أن ذلك يوفر 

خبرات كبيرة يمكن اإلفادة منها على المستوى الدولي.

فريق للتدخل السريع 
للمشاركة في 

مكافحة الكوارث 
داخل وخارج البالد

أكثر من 10 آالف متطوع لدعم وحدات اإلطفاء في 

ضواحي والية نيو ساوز ويلز

حاوره الرائد حممد الغامدي 
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العدد الثاني عشر
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الدفاع املدني السعودي مقارنة مبا كان عليه يف 

العقود املاضية؟

 - مقارنته مباضيه  اآلن ال ميكن  املدني  الدفاع 

فاملهام كثرت وكربت والتقنية احلديثة أوجدت 

حلوالً ملشكات كثرية والقدرات البشرية واآللية 

وفرت  احلديث  التدريب  ووسائل  وزادت  تطورت 

إمكانات هائلة، ولك أن تعرف أن الدفاع املدني 

كان يباشر مهمة احلج بعدد أربع فرق إطفاء فقط. 

رغم الصعوبات اجلمة يف أعمال احلج حيث اخليام 

القابلة للحريق والطرق الضيقة واحملدودة وغريها 

من الصعوبات وهذا مثال بسيط للمقارنة.

رعاها   - قيادتنا  وف��رت��ه  م��ا  ي��رى  وال��ي��وم اجلميع 

واملعدات  واآللية  البشرية  اإلمكانيات  من  اهلل- 

والتنظيمات املائمة لكل مهمة. 

  مــا هــو احلـــدث األكــثــر حــضــوراً يف ذاكــرة 

اللواء املهوس من خالل عملكم بالدفاع املدني، وملاذا 

يصعب نسيان مثل هذا احلدث؟

األحداث كثرية يف ذاكرتي وال ميكن نسيان أي 
منها.

  ومــا هــو املــوقــف األكــثــر صعوبة خــالل هذه 

املسرية الثرية؟ وكيف تعاملتم معه؟

مواقف  هناك  ولكن  صعب  موقف  هناك  ليس 

مواقف كثرية مت  وهناك  مضاعفاً  تتطلب جهداً 

التعامل معها حبزم وعزم وعدم االستسام أو اليأس 

السامة يف  األمثلة على ذلك فرض ش��روط  ومن 

مباني املنطقة املركزية باملدينة املنورة ووضع آلية 

لتنفيذها وكانت هذه التجربة جديدة وغري عادية 

احلكومية  األجهزة  مع  املدني  الدفاع  تعامل  يف 

األخرى وكانت تواجه بالكثري من الرفض من قبل 

هذه اجلهات وكذلك من قبل املاك واملستفيدين. 

وكان هذا التوجه يضع الدفاع املدني يف مواجهة 
مع اجلميع 

ولكن بعون اهلل وتوفيقه أوالً وعزم الرجال من هذا 

اجلهاز استطعنا الوصول إىل أهدافنا بنجاح تام. 

  ما لذي اكتسبته على املستوى اإلنساني من 

العمل بالدفاع املدني؟ وتأثري ذلك على حياتك 

بعد التقاعد؟

عندما عملت بالدفاع املدني وتدرجت يف العمل ويف 

املراتب اكتسبت أشياًء كثرية يف مقدمتها إخواني 

الذين مل تلدهم أمي لقد اكتسبت إخواناً كثر.

أعتز بأخوتهم مبعرفتهم وال زلت أتواصل معهم وهم 

رجال الدفاع املدني الذين تشرفت بالتعامل معهم 

رئيساً او مرؤوساً أو زماء كما أن عملي كرئيس 

مسح لي أن أطلع على كثري من املشاكل واملعوقات 

واليت  زمائي  بعض  منها  يعاني  اليت  االجتماعية 

حاولت قدر استطاعيت إجياد حلول هلا.

  اجلدية واالنضباط واملبادرة صفات ضرورية 

عــرفــتــم بــهــا طــــوال عملكم بــالــدفــاع املــدنــي فما 

انعكاسها على حياتكم بعد التقاعد؟

لقد عملت يف هذا اجلهاز أكثر من مثانية وثاثني 

عاماً ال أعرف من خال هذه اخلدمة أنين طأطأت 

أتعامل بغري ص��دق -  أو  رأس��ي إال هلل ومل أعمل 

فكنت دائماً صادقاً مع نفسي ومع من عملت معه 

من رؤساء أو مرؤوسني لذلك كنت أراجع رؤسائي 

يف بعض األمور اليت لدي قناعة بها وأعرض عليهم 

ما خيالف توجيهاتهم ويف الكثري أجد قبول لدى 

رؤسائي هذا املبدأ طبيعي يف حياتي وأتعامل به مع 

أسرتي لذلك مل يكن هناك مثة تغري يف حياتي 
بعد التقاعد.

  تعاملت مع عدد كبري من القيادات والضباط 

من رجــال الدفاع املدني.. فهل مثة أمســاء حتظى 

مبكانة خاصة لديكم؟

إن سنوات اخلدمة الطويلة جعلتين أتشرف بالعمل 

مع الكثري من رجال الدفاع املدني منهم األحياء 

واألم��وات وكثري منهم له مكانة خاصة وال يسع 

اجملال لذكرهم فهم كثر.

الدفاع  ومــعــدات  آلــيــات  إىل  تنظرون    كيف 

الــراهــن، مقارنة مبا كــان عليه  الوقت  املدني يف 

الوضع من قبل؟

كثرية  وجتهيزاته  ومعداته  املدني  الدفاع  آليات 

وبعضها كبري وبعضها معقد وحتتاج إىل تدريب 
مطول. 

والدفاع املدني مبا جيده من دعم قيادتنا الرشيدة 

استطاع أن يوفر العديد من تلك املعدات واألجهزة 

وال شك أن تعدادها ونوعيتها يف الوقت احلاضر ال 

يقبل املقارنة مع املاضي.

  هؤالء الرجال ساهموا يف تطوير الدفاع املدني 

السعودي من هم؟وماذا تقول عنهم؟

لقد ساهم العديد من الرجال من أبناء هذا اجلهاز 

دور  هلا  القيادة  أن  كما  املدني  الدفاع  تطور  يف 

كبري يف تفهم عمل 

هذا اجلهاز وإذا كان من الضروري ذكر األمساء 

فإن أول ما يتبادر للذهن هو صاحب السمو امللكي 

األمري نايف بن عبدالعزيز رمحه اهلل الذي دعم مسرية 

على مدى ما يقرب من أربعة عقود من الزمن امتدت مسيرة عطاء اللواء متقاعد صالح بن سالم المهوس 

بجهاز الدفاع المدني من خالل عدد كبير من المناصب التي تقلدها وحقق فيها كثير من اإلنجازات قبل 

تقاعده وهو مدير للدفاع المدني بمنطقة الدفاع المدني بالمدينة المنورة. 

حول هذه المسيرة الممتدة والحافلة بالعطاء واإلنجاز التقت »988« اللواء متقاعد صالح المهوس في 

محاولة الستخالص الدروس المستفادة من تجربته الثرية وتقديمها لألجيال الجديدة من شباب الدفاع 

المدني فكان هذا الحوار.

ال مجال
لمقارنة قدرات الدفاع 

المدني بما كانت عليه 

في الماضي

يروي تفاصيل قرابة 4 عقود بالدفاع المدني..

اللواء المتقاعد صالح المهوس: 

أعالم

  بداية نود التعرف على أبرز حمطات مسريتكم 

العملية بالدفاع املدني قبل التقاعد، وكيف تنظر 
إليها اآلن؟

لقد عملت يف بداية حياتي العملية بعد خترجي عام 

1394ه� يف صفوف قوات الطوارئ السريعة بالدفاع 

املدني ومنها إىل معهد الدفاع املدني وتدرجت يف 

إىل  ومنه  للمعهد..  م��دي��راً  تعييين  مت  حتى  العمل 

ثم  االبتعاث  إلدارة  مديراً  للتدريب  العامة  اإلدارة 

مديراً إلدارة املؤمترات والندوات عندما مت إحداثها 

الدفاع  لقائد  كمساعد  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد 

املدني مبنطقة الرياض. 

ويف بداية عام 1412ه� انتقلت للعمل مديراً للدفاع 

األم��ر  امل��ن��ورة حتى ص��در  املدينة  امل��دن��ي مبنطقة 

امللكي بإحاليت للتقاعد 

وقد شاركت خال هذه املسرية يف مجيع مؤمترات 

احل��ج يف  مهمة  املدني وكما شرفت يف  ال��دف��اع 

مجيع سنوات خدميت كما شاركت يف العديد من 

املؤمترات الدولية والندوات وتشرفت باملشاركة يف 

اجتماعات املدراء العامني للدفاع املدني كرئيس 

للحماية  الدولية  املنظمة  واجتماع  اململكة  لوفد 

املدنية جبنيف واحلمد هلل أشعر بالرضا والسعادة 

امل��واق��ع  م��ه��ام��ي يف مج��ي��ع  ألداء  اهلل  وف��ق��ين  أن 

واملناصب اليت شرفت بالعمل بها.

  يف هذه املسرية احلافلة باإلجناز والعطاء ما 

هو املوقع أو املنصب الذي تعتزون بإجنازكم من 
خالله؟

يف كل هذه املواقع اليت تشرفت بالعمل بها أجد 

وأعتز  وتفان  بإخاص  بلدي  أخ��دم  جندياً  نفسي 

بذلك وليس هناك حمطة حمددة كانت متثل حجر 

زاوي��ة بالنسبة لي فجميع املواقع اليت كلفت بها 

كان فيها كثري من فرص اإلب��داع ملن أراد ذلك 

وأعتقد أنين ساهمت ضمن زمائي يف دفع عجلة 

التقدم بالدفاع املدني حتى وصل إىل هذا املستوى 

الذي نفخر به.

  جتربتك العملية الطويلة وعطاؤك الكبري 

بالدفاع املدني تدفعنا للتساؤل عن رؤيتك لواقع 

قدم الكثير لتطوير قدرات الدفاع المدني
األمير نايف - يرحمه اهلل -

أذكر أن الدفاع المدني كان يباشر الحج بـأربعة فرق لإلطفاء

حاوره: بندر بن ذياب المطيري
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أواًل بأول

أوض�����ح ذل����ك م��ع��ال��ي م���دي���ر ع��ام 
الفريق سعد بن عبد  املدني  الدفاع 
تقديره  عن  معربًا  التوجيري،  اهلل 
 وامتنانه ملوافقة مسو وزير الداخلية
ع��ل��ى اخل��ط��ة وت��وج��ي��ه��ات��ه ب��اخت��اذ 
ب��ه��دف احلفاظ  ال��رت��ي��ب��ات  ك��اف��ة 
الرمحن  ضيوف  وسالمة  أمن  على 
خ��ادم  حكومة  تبذله  م��ا  إط��ار  يف 

اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
بن عبد العزيز من إمكانات هائلة 
وجهود ضخمة لتيسري مناسك احلج 
ملاليني املسلمني القادمني من مجيع 

أحناء العامل.
وأش����ار ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري إىل أن 
اخلطة العامة للدفاع املدني يف حج 
اخت��اذ كافة  إىل  تهدف  العام  هذا 

اإلجراءات الوقائية حلماية احلجاج 
من  هلم  السالمة  وتوفري  واملواطنني 
أخطار احلوادث والكوارث ومحاية 
امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل���اص���ة، 
أي  م��ع  للتعامل  السريع  وال��ت��دخ��ل 
أفضل  باتباع  وذل��ك  طارئة  ح��وادث 
السبل، بالتنسيق مع كافة اجلهات 
املعنية بتنفيذ تدابري مواجهة ما قد 

حيدث من طوارئ يف مجيع مناسك 
واملشاعر  امل��ك��رم��ة  مبكة  احل��ج 

املقدسة.
إىل  املدني  الدفاع  وأشار مدير عام 
افراضًا   »13« تتضمن  اخلطة  أن 
وال��يت  احل��ج  يف  احملتملة  لألخطار 
أعمال  خ��الل  م��ن  استشرافها  مت 
ودراس��ات  املخاطر  وحتليل  الرصد 
ال��ع��ام  ح���ج  م���وس���م  خ����الل  األداء 
املاضي وكذلك دراسة املستجدات 
الكربى خلدمة  باملشاريع  املرتبطة 
إضافة  املكرمة،  مبكة  احلجاج 
ت��ت��ط��ل��ب  أخ������رى  ح������االت  أي  إىل 
واليت  املدني  الدفاع  تدابري  تطبيق 
ت��ت��ل��خ��ص يف االس���ت���ع���داد مل��واج��ه��ة 
املخاطر احملتملة واختاذ اإلجراءات 
كافة  وتهيئة  منها  للوقاية  الالزمة 
اإلمكانات واملستلزمات الضرورية 
احلكومية  اجلهات  مع  والتنسيق 
وغري احلكومية املشاركة ملواجهة 
ينجم عنها من أض��رار، من  ما قد 

األمير أحمد بن عبد العزيز 
يعتمد خطة تدابير الدفاع 

المدني لمواجهة الطوارئ 
في موسم الحج

اعتمد صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية،   رئيس لجنة الحج العليا الخطة 
العامة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج لعام 1433هـ.
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وح���دة   »450 م���ن«  أك��ث��ر  خ���الل 
مكة  يف  تتواجد  ميدانية  وف��رق��ة 
املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة 
معدات  بكافة  وجم��ه��زة  امل��ن��ورة، 
اإلن����ق����اذ وال���س���الم���ة واإلس���ع���اف 
واإلطفاء واإلنقاذ املائي، إضافة إىل 
الوحدات املتخصصة يف التعامل مع 
املواد اخلطرة وقوات املهام اخلاصة 

وطريان األمن.
قائمة  أن  التوجيري  الفريق  وأكد 
املخاطر االفراضية اليت مت رصدها 
تشمل األخطار الطبيعية كاألمطار 
وال��س��ي��ول، وال����زالزل واالن��ه��ي��ارات 
النامجة  املخاطر  كذلك  اجلبلية، 
عن بعض السلوكيات السلبية مثل 
احلرائق النامجة عن استعمال مواقد 
ال��غ��از امل��س��ال وح���وادث االف���راش، 
والتدافع والزحام، وحوادث األنفاق 
وكل  الكيمائي  التلوث  وخماطر 
ما قد يطرأ من حوادث، مشريًا إىل 
أن االستعدادات لتنفيذ خطة تدابري 
الدفاع املدني باحلج، توفر مبشيئة 
مع  التعامل  على  القدرة  تعاىل  اهلل 
منظومة  من خالل  احلوادث  كافة 
عدد  الوقائية، عرب  اإلج��راءات  من 
امللحقة  التفصيلية  اخل��ط��ط  م��ن 
يف  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  باخلطة 
اآلليات  أح��دث  وباستخدام  احل��ج، 
واملعدات اليت وفرتها الدولة رعاها 
معدة   )120( ق��راب��ة  وم��ن��ه��ا  اهلل، 
تدخل اخلدمة ألول مرة يف حج هذا 
م��ن خالل  تأمينها  مت  وال��يت  ال��ع��ام 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  مشروع 

امللك عبد اهلل لتطوير آليات الدفاع 
املدني بتكلفة تتجاوز مليار ومائيت 
م��ل��ي��ون ري����ال ل��ت��ع��زي��ز ق����درة جهاز 
يف  رسالته  أداء  على  املدني  الدفاع 
واملمتلكات  األرواح  على  احلفاظ 
السالمة  درج����ات  أق��ص��ى  وت��وف��ري 

لضيوف الرمحن.
وأع�����رب ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري عن 
 - املدني  الدفاع  باستفادة  سعادته 
واملعلومات  االت��ص��االت  أنظمة  من 
عن  ال��ب��الغ��ات  تلقي  يف  امل��ت��ط��ورة 
مواقعها  وحت��دي��د  آل��ي��ًا  احل����وادث 
ب��اس��ت��خ��دام امل���ص���ورات اجل��وي��ة، 
وأنظمة حتديد موقع املتصل وتوجيه 
ألفضل  امليدانية  وال��وح��دات  الفرق 
ط���رق ال��وص��ول مل��وق��ع احل����ادث يف 
مضاعفة  ك��ذل��ك  وق����ت،  أس����رع 
يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات  ق���درة 
السيول  جتمعات  أم��اك��ن  حتديد 
جريانها،  اجت��اه  ومعرفة  واألمطار 
وربط املنشآت احليوية يف العاصمة 

عمليات  وم��راك��ز  بغرف  املقدسة 
استشعار  يتيح  مما  املدني  ال��دف��اع 
أي حوادث قد تقع يف هذه املنشآت 
آليًا ويف غضون ثواٍن قليلة، مؤكدًا 
أن اإلمكانات اجلبارة اليت تقدمها 
امل��م��ل��ك��ة س��ن��وي��ًا خل��دم��ة ضيوف 
جعلت  احل��ج  موسم  خ��الل  الرمحن 
من  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  إدارة  م��ن 
منوذجًا  سالمتهم  وتأمني  احلجاج 
حيتذى به يف كثري من دول العامل، 
املستويات  تباين  ظل  يف  سيما  وال 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واخ��ت��الف 
إليها  ينتمي  ال��يت  واللغات  البيئات 
احل�����رام، كما  اهلل  ب��ي��ت  ح��ج��اج 
لتوعية  كبرية  إمكانات  أت��اح��ت 
أثناء  السالمة  مبتطلبات  احل��ج��اج 

أداء املناسك.
ال��ت��وجي��ري يف ختام  ال��ف��ري��ق  ومث��ن 
السمو  ص��اح��ب  ج��ه��ود  ت��ص��رحي��ه 
امللكي أمري منطقة مكة املكرمة 
رئيس جلنة احلج املركزية ومتابعة 
صاحب السمو امللكي مساعد وزير 
صاحب  األمنية  للشؤون  الداخلية 
بن  حممد  األم���ري  امللكي  السمو 
املدني  الدفاع  الستعدادات  نايف، 
م��وس��م احل���ج يف خ��دم��ة حجاج  يف 
ما  كل  وتوفري  احل���رام،  اهلل  بيت 
أداء  لتيسري  إم��ك��ان��ات  م��ن  ي��ل��زم 
الطمأنينة  م��ن  ج��و  يف  مناسكهم 
واألم���ن، م��ؤك��دًا أن ه��ذه اجلهود 

بالدنا  توجهات  أصياًل  ملمحًا  متثل 
املباركة اليت شرفها اهلل باحتضان 
احل���رم���ني ال���ش���ري���ف���ني، وج��ع��ل��ه��ا 
املسلمني  قلوب  إليه  تهفو  مقصدًا 

من مشارق األرض ومغاربها.
ووجه معالي مدير عام الدفاع املدني 
املدني  الدفاع  وأفراد  كافة ضباط 
العاملني يف احلج باستشعار ضخامة 
اجلليلة يف حتقيق  واملهمة  املسؤولية 
أم����ن وس���الم���ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، 
واستحقاق شرف إعانة احلجاج على 
مشريًا  الغالية،  الفريضة  هذه  أداء 
ببذل  يأتي  الشرف  هذا  نيل  أن  إىل 
املهام وفق  أقصى جهد يف استيعاب 
اخل��ط��ة امل��وض��وع��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن أي 
أخطار أو حوادث طارئة، واالستفادة 
من اإلمكانات الضخمة اليت وفرتها 

الدولة لقوات الدفاع املدني.
عدد  أن  التوجيري  الفريق  وأوض��ح 
يف  املشاركة  املدني  الدفاع  ق��وات 
احلج هذا العام ما يزيد عن )25700( 
آلية  و)6900(  وف��رًد،  ضابًط  أل��ف 
وم��ع��دة م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات، 
ط��ائ��رة   )19( ع���دد  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
عمودية من أسطول الطريان األمين 
اجملهزة بأحدث التقنيات للعمل على 
الظروف  الساعة، ويف كافة  مدار 
املدني  الدفاع  مهام  وتنفيذ  املناخية 
يف اإلن����ق����اذ واإلط����ف����اء واإلخ�����الء 

واإلسعاف اجلوي.

الفريق التويجري: 25700 رجل دفاع 
مدني لمواجهة الطوارئ في الحج
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أواًل بأول

دشن صاحب السمو امللكي 
األمري خالد الفيصل بن عبد 
مكة  منطقة  أم���ري  ال��ع��زي��ز 
احلج  جلنة  رئيس  املكرمة 
امل��رك��زي��ة ب��دي��وان االم���ارة 
السبت  يوم  املكرمة  مبكة 
ب��ت��اري��خ 1431/11/29ه��������� 
اإلعالمية  الوطنية  احلملة 
ل��ت��وع��ي��ة ض���ي���وف ال��رمح��ن 
»ي�������د اهلل  حت�����ت ع�����ن�����وان 
معالي  حب��ض��ور  جت��م��ع��ن��ا«، 
وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة واإلع������الم 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ومعالي  خوجة  الدين  حميي 
جباره  الدكتور  النقل  وزير 
ال��ص��ري��ص��ري وم��ع��ال��ي وزي��ر 
حجار  بندر  الدكتور  احلج 
وكبار املسؤولني من مدنيني 
وع��س��ك��ري��ني وم��ؤس��س��ات 
حجاج  ومؤسسات  الطوافة 
ال����داخ����ل وش����رك����ات ن��ق��ل 
اإلعالم  ومؤسسات  احلجاج 
واجلهات ذات العالقة باحلج 

.
كلمة  مسوه  صاحب  وألقى 
ع����رب ف���ي���ه���ا ع����ن ال��ش��ك��ر 
وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان خل��ادم 
احلرمني الشريفني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز آل سعود 
يولي  ال���ذي  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
احل��رم��ني واحل���ج واحل��ج��اج 
واملشاعر  املكرمة  وم��ك��ة 
امل����ق����دس����ة ج����ل اه���ت���م���ام���ه 
ال  اليت  ومبادراته  وملشاريعه 
األرض  هذه  عن  أبدا  تنقطع 
احلجاج  خدمة  وعن  املقدسة 
وامل��ع��ت��م��ري��ن يف ك���ل ع��ام 
امللكي  ال��س��م��و  ول��ص��اح��ب 
األمري سلمان بن عبد العزيز 
نائب  العهد  ول��ي  س��ع��ود  آل 

وزي��ر  ال���وزراء  جملس  رئيس 
الدفاع على متابعته املستمرة 
العظيم  احلدث  هذا  لشؤون 

يف حياة األمة اإلسالمية.
للجنة  بالشكر  تقدم  كما 
صاحب  برئاسة  العليا  احلج 
ال���س���م���و امل���ل���ك���ي األم����ري 
وزير  العزيز  عبد  بن  أمح��د 
باهتمام  تتابع  اليت  الداخلية 
وصغرية  كبرية  كل  وتنظم 
السنوي  اللقاء  بهذا  خمتصة 
اإلمياني العظيم الذي جيتمع 
فيه املسلمون من كل أحناء 
األرض  ه����ذه  ع��ل��ى  األرض 
شكر  ك��م��ا  امل���ب���ارك���ة، 
أعضاء جلنة احلج املركزية 
ع��ل��ى ع��م��ل��ه��م ال�������دءوب يف 
اإلدارات  وك���ل  ع���ام  ك��ل 
اليت  وال���وزارات  احلكومية 
ت��س��ه��م اس��اه��م��ًا ك��ب��ريًا يف 
اليت  بالصورة  احل��ج  إخ��راج 
لكل  مسلم  ك��ل  يتمناها 
ولكل  مسئول  ولكل  ح��اج 
امل��م��ل��ك��ة  م���واط���ن يف ه���ذه 

. العظيمة 
لفرصة  إن��ه��ا  مس����وه:  وق����ال 

وللمسئول  للمواطن  عظيمة 
ي��ؤدي  أن  اململكة  ه��ذه  يف 
احلجاج  خدمة  جت��اه  واج��ب��ه 
وامل��ع��ت��م��ري��ن وه����ذه ف��رص��ة 
نستطيع  م��ا  ك��ل  ن��ق��دم  ألن 
يف  احل��رام  اهلل  بيت  حلجاج 
ه���ذا امل��وس��م ال��ع��ظ��ي��م وه��ي 
أن  جي��ب  ال  عظيمة  ف��رص��ة 

. نضيعها 
وأض�����اف مس����وه: ل���ي رج���اء 
يسهم  أن  مواطن  لكل  حار 
وخصوصا  احلملة  جن��اح  يف 
ب��دون  ح��ج  )ال  ب���  م��ا خيتص 
ت��ص��ري��ح( وع��ل��ى امل��ك��ات��ب 
وامل��ؤس��س��ات وع��ل��ى وس��ائ��ل 
خمالفة  يف  تسهم  اليت  النقل 
ت��راج��ع  أن  التعليمات  ه���ذه 
نفسها  حتاسب  وأن  نفسها 
س��ب��ح��ان��ه  اهلل  خت��ش��ى  وأن 
ت��س��ه��م يف  أن  ق��ب��ل  وت���ع���اىل 
النظاميني  احل��ج��اج  إزع���اج 
مجيعا  ي��ع��رف��وا  أن  وجي����ب 
ثواب  يفعلون  فيما  ليس  أنه 
فالواجب  خمالفة  هو  وإمن��ا 
يسهموا  أن  مج��ي��ع��ا  عليهم 
النظاميني  احلجاج  راحة  يف 

من  تشجيع  يف  يسهموا  وال 
األنظمة،ومن  ه��ذه  خيالف 
ي���ع���ك���ر ص���ف���و احل��ج��ي��ج 
واحل���ج���اج وم���ن ي��س��يء إىل 

الفضيلة. هذه 
ه��ذه  ي��ق��ول:  مس���وه  وأردف 
ب���الدك���م وه����ذا وط��ن��ك��م 
على  وواج��ب  أمتكم  وه��ذه 
كل فرد أن يسهم يف جناح 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��يت 
السعودي  اإلن��س��ان  بها  مير 
يف ك��ل ع���ام وال����يت ي��ب��ذل 
من  والنفيس  ال��غ��ال��ي  فيها 
ج���ه���ده وم����ال����ه ووق����ت����ه يف 
واحلجيج،  احل��ج��اج  خدمة 
االحتيال  أن  مس��وه  م��ؤك��دًا 
ال يكسب الثواب فاالحتيال 
وليس  مرفوض  والغش  غش 
فاتقوا  املسلم،  صفات  م��ن 
ات��ق��وا  اهلل  ي��رمح��ك��م  اهلل 
ات���ق���وا  أن��ف��س��ك��م  يف  اهلل 
اهلل  ات��ق��وا  وطنكم  يف  اهلل 
تسألون  ال��ذي��ن  احل��ج��اج  يف 
ع��ن خ��دم��ت��ه��م ي���وم ال��ق��ي��ام��ة 
بوضعكم  اهلل  أك��رم��ك��م 
لكم  ويسر  ال��ب��الد  ه��ذه  يف 
أغلى  خدمة  يف  تكونوا  أن 
إنهم  ضيوف وأكرم ضيوف 
ال��ع��ام  ال���رمح���ن يف  ض��ي��وف 
اجلميع  م��ن  طلبت  امل��اض��ي 
الضيافة  ث��ق��اف��ة  ي��ت��ب��ن��وا  أن 
تكون  أن  وأرجو  اإلسالمية 
ثقافة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ض��ي��اف��ة 
مسئول  ك��ل  نشرها  يتبنى 
ه���ذه  يف  م�����واط�����ن  وك������ل 
اململكة وفقكم اهلل مجيعا 
للجميع  ش��ك��ري  واك�����رر 
ل��ك��م إن ش���اء اهلل  وأمت��ن��ى 
بالنجاحات  ح��اف��ال  م��ومس��ا 

النظام. قليال الخراقات 

األمير خالد الفيصل: نقدم كل ما نستطيع 
لحجاج بيت اهلل الحرام

خالل تدشينه حلملة »احلج عبادة وسلوك حضاري«..
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اكد صاحب السمو امللكي األمري حممد 
ب��ن ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��س��اع��د وزي��ر 
لقوات  دع��م��ه  األمنية  للشؤون  الداخلية 
الدفاع املدني املشاركة يف احلج وحرصه 
بيئة  لتوفري  االمكانات  كل  تهيئة   على 
اخلطة  لتنفيذ  واحمل��ف��زة  املالئمة  العمل 
الطوارئ يف موسم  مواجهة  لتدابري  العامة 
احلج للحفاظ على سالمة ضيوف الرمحن 

على الوجه األكمل.
وأض����اف مس��و م��س��اع��د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
اخلطة  على  إطالعه  بعد  األمنية  للشؤون 
هذا  حل��ج  امل��دن��ي  ال��دف��اع  لتدابري  العامة 
العام أن املهمة اجلليلة لقوات الدفاع املدني 
خالل موسم احلج تتطلب االهتمام جبميع 
تواجد  مواقع  جبميع  العمل  بيئة  عناصر 
بالعاصمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  وح���دات وف��رق 
لتكون   واملشاعر  املنورة  واملدينة  املقدسة 
ك��اف��ة ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي ع��ل��ى أهبة 
االستعداد وأعلى درجات اجلاهزية للتعامل 
م��ع أي ح����وادث ط��ارئ��ة ب��أع��ل��ى درج���ات 

الكفاءة والقدرة.
الدفاع  لرجال  وقال مسوه موجهًا خطابه   

امل��دن��ي ل��ق��د ت��ع��ودن��ا م��ن��ك��م ال��ع��م��ل اجل��اد 
تتصدون  والتفاني يف كل عمل  واإلخ��الص 
ل���ه وق����ال مس���وه ل��ق��د ش��رف��ت��م ب��امل��ش��ارك��ة 
ش��رف عظيم  والش���ك  وه��ي  املهمة  ه��ذه  يف 
اهلل  بها  ش��رف  ال��يت  ونبيلة  سامية  ومهمة 
فعليكم  املباركة  ب��الدن��ا  وت��ع��اىل  سبحانه 
عهد  كما  والعمل  االم��ان��ة  ه��ذه  استشعار 
فيكم لتحقيق اعلى درجات االمن والسالمة 

لضيوف الرمحن.
املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  ذلك  أوض��ح 
معربًا   ، التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
عن امتنانه وتقديره لعناية مسو األمري حممد 

يلزم  م��ا  ك��ل  بتوفري  واهتمامه  نايف  ب��ن 
لتدابري  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة  أه���داف  لتحقيق 
هذا  حلج  الطوارئ  ملواجهة  املدني  الدفاع 
العام ليكونوا على أعلى درجات اجلاهزية 
م��واج��ه��ة كافة  االس��ت��ج��اب��ة يف  وس��رع��ة 
تهدد سالمة  اليت قد  االفراضية  املخاطر 
وش��رف  يتناسب  ال��رمح��ن ، مب��ا  ض��ي��وف 
بهم  امل��ن��وط��ة  املسئولية  وض��خ��ام��ة  املهمة 
وأض��اف  احل��ج��اج.  سالمة  على  السهر  يف 
السخي  الدعم  هذا  أن  التوجيري  الفريق 
مقومات جناح  توفري كل  على  واحل��رص 
مجيع  حيمل  باحلج  املدني  ال��دف��اع  مهمة 
املشاركني  واألف��راد  والضباط  القيادات 
ضمن قوات الدفاع املدني باحلج مسئولية 
كبرية ليكونوا عند حسن ظن والة األمر 
بهم يف مواصلة األداء املتميز الذي أشادت 
يف  املدنية  للحماية  الدولية  املنظمات  به 
مواسم حج السنوات السابقة. داعيًا رجال 
م��ا يف وسعهم  لبذل ك��ل  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
واإلفادة من اإلمكانات اهلائلة اليت وفرتها 
الدولة رعاها اهلل للدفاع املدني ألداء مهامه 

يف احلفاظ على سالمة ضيوف الرمحن. 

عقب اطالعه على خطة تدابري الدفاع املدني يف احلج..

األمير محمد بن نايف يؤكد على تسخير كل
اإلمكانات لنجاح خطة الدفاع المدني للحج
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أواًل بأول

الفريق التويجري يرعى حفل ختام البرنامج التدريبي 
السنوي بمعهد الدفاع المدني لعام 1433هـ

رع���ى م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي 
مؤخرًا  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
لعام  السنوي  التدرييب  الربنامج  ختام  حفل 
بالرياض  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مبعهد  1433ه����� 
واألربعني  احلادية  التأهيلية  الدورة  وختريج 
امل��دن��ي واف��ت��ت��اح ع��دد من  ال��دف��اع  لضباط 

املرافق اجلديدة باملعهد .
وبدأ وقائع احلفل والذي حضره نائب مدير 
العمرو،  سليمان  اللواء  املدني  الدفاع  عام 
ومساعد مدير عام الدفاع املدني للتخطيط 
والتدريب اللواء حممد بن عبداهلل القرني، 
مدير  ألقى  ثم  الكريم  القرآن  من  بآيات 
الطلحي  عايش  العقيد  املدني  الدفاع  معهد 
كلمة، رحب فيها مبعالي الفريق التوجيري 
التدرييب  ال��ربن��ام��ج  خ��ت��ام  حلفل  وتشريفه 

السنوي باملعهد.
إىل  كلمته  يف  الطلحي  العقيد  وت��ط��رق 
معها  يتعامل  ال��يت  احل���وادث  نوعية  ت��ط��ور 
رجال الدفاع املدني، وما استلزمه ذلك من 
تطوير يف أنظمة وبرامج التدريب، شاكرًا 
من  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  تقدمه  ما 
دعم مادي ومعنوي لتطوير منظومة التدريب 
على  واالط��الع  التقنيات  أح��دث  باستخدام 
كل جديد لربط برامج التدريب باحتياجات 

رجال الدفاع املدني امليدانية.
وأشار مدير معهد الدفاع املدني أن الربنامج 
1433ه����  للعام  باملعهد  السنوي  ال��ت��دري��يب 
تضمن 51 دورة تدريبية، شارك فيها 1260 
املدنيني  واملوظفني  واألف���راد  الضباط  من 
بالدفاع املدني، كما مت استكمال املرحلة 
الثالثة من املشاريع التطويرية للمعهد واليت 

مش��ل��ت ق��اع��ة احمل���اض���رات وم���راف���ق االم���داد 
وخدمات الطلبة ومشبه كمامات التنفس.

ن��اص��ر القحطاني  ب��ن  ب���در  ال��رائ��د  أل��ق��ى  ث��م 
حجم  إىل  فيها  أشار  اخلرجيني،واليت  كلمة 
يف  املتطورة  التدريبية  الربامج  من  االستفادة 
النظري  التدريب  مستلزمات  وتكامل  املعهد 
العامة  للمديرية  شكره  عن  معربًا  والعملي، 
على  املدني  الدفاع  معهد  وإدارة  املدني  للدفاع 
م��ا ي��ق��دم م��ن دع��م وج��ه��د ل��الرت��ق��اء ب��ق��درات 
مهامهم  ألداء  وتأهيلهم  املدني  الدفاع  ضباط 

على أكمل وجه.
بتكريم  التوجيري  الفريق  مدير  معالي  وقام 
تنفيذ  يف  وامل��ش��ارك��ني  املتفوقني  اخل��رجي��ني 
الربامج التدريبية باملعهد،ثم ألقى معاليه كلمة 
بذل كل  على  فيها  حثهم  للخرجيني  توجيهية 
اجلهد يف أداء واجبهم للحفاظ على مكتسبات 
واحلرص  به،  واملقيمني  أبنائه  الوطن وسالمة 
على تطوير قدراتهم واإلفادة مما حصلوا عليه 
من خربات ومهارات ومعارف من خالل الربامج 

التدريبية باملعهد.
وق���������ال ال���ف���ري���ق 
إن   - ال���ت���وجي���ري 
اهلل  رعاها  الدولة 
خ����ادم  ب���ق���ي���ادة   -
احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وول��ي 
ع������ه������ده األم�������ني 
ص����اح����ب ال��س��م��و 
امل���ل���ك���ي األم����ري 
عبد  ب���ن  س��ل��م��ان 

كل  توفري  على  دائ��م��ًا  حرصت   - العزيز 
وتطوير  املدني  الدفاع  جلهاز  اإلمكانات 
مظلته  وت��وس��ي��ع  واآلل��ي��ة  البشرية  ق��درات��ه 
مجيع  يف  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح  حل��م��اي��ة 
التدريبية  ال��ربام��ج  ودع��م  اململكة  مناطق 
ال���يت حت��ق��ق ل��ه أع��ل��ى درج����ات اجل��اه��زي��ة 
اإلن��س��ان��ي��ة  رس��ال��ت��ه  أداء  يف  وال���ك���ف���اءة 
الفرصة لرجال  إتاحة  والوطنية، من خالل 
الدفاع املدني للدراسة يف اخلارج وحتصيل 
أرفع الشهادات العلمية،وكذلك من خالل 
التدريبية  األساسية  البنية  وحتديث  تطوير 
عدد  يف  للتدريب  ومراكز  معاهد  وإنشاء 

كبري من مناطق اململكة.
الدولة  عناية  أمثلة  التوجيري  الفريق  وعدد 
-رعاها اهلل - بتطوير قدرات الدفاع املدني 
يف  للتدريب  طيارًا   118 ابتعاث  إىل  مشريًا 
األم��ن يف  ط��ريان  اسهامات  لتعزيز  اخل��ارج 
جمال الدفاع املدني والقيام بأعمال اإلطفاء 
واإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف اجل���وي وإن��ش��اء 180 
مركزًا جديدًا للدفاع املدني يف مجيع مدن 

وحمافظات اململكة.
وقال الفريق التوجيري يف كلمته للخرجيني 
إن استشعار املسؤولية املنوطة برجال الدفاع 
املدني - من الضباط واألفراد هو الركيزة 
اإلمكانات  كل  من  لالستفادة  األساسية 
واستيعاب  امل��ه��ام  أداء  يف  التدريب  وب��رام��ج 
وأساليب  واملعدات،  اآلليات  يف  جديد  كل 
إذا  وإن��ين  املختلفة،  احل���وادث  م��ع  التعامل 
أهنئ الزمالء من الضباط اخلرجيني، فإنين 
ما  بذل كل  قدرتهم وحرصهم على  أثق يف 

يف وسعهم يف ميدان الواجب وخدمة الوطن.
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أكد نائب املدير العام للدفاع 
امل���دن���ي ال���ل���واء س��ل��ي��م��ان بن 
نسبة  ارت��ف��اع  العمرو  عبداهلل 
عن  النامجة  احلريق  ح��وادث 
أو  الكهرباء  استخدام  س��وء 
التمديدات  أو  األجهزة  صيانة 
عن  تزيد  بنسبة  الكهربائية 
امل��اض��ي  ال���ع���ام  خ����الل   %36

1432ه�.
وأش������ار ال����ل����واء ال���ع���م���رو يف 
ك��ل��م��ت��ه مب��ل��ت��ق��ى ال��س��الم��ة 
والبيئة اخلامس والذي نظمته 
السعودية للكهرباء  الشركة 
احلجة  ذو   23 ال��ث��الث��اء  ي���وم 
أكتوبر   9 امل��واف��ق  1432ه����� 
2012م بفندق ماريوت الرياض 
حت��ت ش��ع��ار حن��و ط��اق��ة آمنة 
ومثمرة إىل أن احلوادث احلريق 
خالل  جت��ت��وزت  الكهربائية 
إحصائيات  وفق  املاضي  العام 
امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��دف��اع 
 14.200 م���ن  أك��ث��ر  امل���دن���ي 
من  يقرب  مب��ا  مقارنة  ح��ادث 
10.000ح���ادث عام 1431ه��� . 
الوصالت  بانتشار  ذلك  معلاًل 
الرديئة  واألجهزة  الكهربائية 
معايري  ألي  الخت��ض��ع  وال����يت 
فضاًل  قياسية.  مواصفات  أو 

باشراطات  االلتزام  عدم  عن 
ال���س���الم���ة ب���ش���أن األمح�����ال 
عدد  زي���ادة  ع��رب  الكهربائية 
املنشآت  واملالحق يف  الطوابق 
ال��س��ك��ن��ي��ة مب���ا ي��ف��وق ق���درة 
ال���ت���وص���ي���الت وال���ت���م���دي���دات 
يف  املستخدمة  الكهربائية 
القطاع  ويعض منشآت  املنازل 

اخلاص.
وعرض اللواء العمرو  مناذج من 
باستخدام  املرتبطة  املخاطر 
ال��ك��ه��رب��اء، ومشلت  وت��ول��ي��د 
النامجة  البيئة  التلوث  خماطر 
توليد  حمطات  إنبعاثات  ع��ن 

ال��ك��ه��رب��اء وات��ي 
أكدت الدراسات 
أن���ه���ا مت���ث���ل أح���د 
الرئيسية  املصادر 
ل��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ة يف 
م��دي��ن��ة ال���ري���اض 
وج������ده م���ؤك���دًا 
على أهمية التعاون 
بني كافة اجلهات 
امل���ع���ن���ي���ة إلجي�����اد 
قابلة  عملية  حلول 
من  للحد  للتنفيذ 
ه������ذه امل��ش��ك��ل��ة 
وت����ط����رق ال����ل����واء 

ال���ع���م���رو يف ك��ل��م��ت��ه خ��الل 
ثقافة  ن��ش��ر  امل��ل��ت��ق��ى أله��م��ي��ة 
ال���س���الم���ة ب���ني ال��ع��ام��ل��ني يف  
وشركات  الصناعية  املنشآت 
بإتباع  وإل��زام��ه��م  ال��ك��ه��رب��اء 
مجيع  يف  السالمة  اشراطات 
ومتابعة  واملنشآت  املواقع  هذه 
إدارة  وح����ث  ب��ه��ا  االل����ت����زام 
احلكومية  امل��ن��ش��آت  مج��ي��ع 
تنفيذ  على  اخل��اص  والقطاع 
لنشر  وتوعية  تدريبية  برامج 
الوعي  وتنمية  السالمة  ثقافة 
ال��س��الم��ة حبيث  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
سلوكًا  بها  االل��ت��زام  يصبح 
معرفة  جم��رد  وليس  شخصيًا 

نظرية.
تدني  أن  العمرو  ال��ل��واء  وق��ال 
ب��ع��ض  ال���س���الم���ة يف  ث���ق���اف���ة 
اجمل��ت��م��ع��ات ي��ف��س��ر ارت���ف���اع 
معدالت احلوادث فيها مقارنة 
بنشر  تهتم  ال��يت  باجملتمعات 
بداية  أبناءها  الثقافة بني  هذه 
املبكرة.  الطفولة  مرحلة  من 
الثقافة  هذه  نشر  أن  مؤكدًا 
املدني  الدفاع  مسئولية  ليست 
اجملتمع  مسئولية  بل  فحسب 
ب��أس��ره يف إط���ار رؤي���ة أمش��ل 

للدفاع  الشامل  للمفهوم  وأعم 
على  يقتصر  ال  وال��ذي  املدني 
التعامل مع احل��وادث بل ميتد 
اجملتمعية  املسئولية  تفعيل  إىل 

يف الوقاية منها.
الدفاع  عام  مدير  نائب  ولفت 
احل������وادث  أن  إىل  امل����دن����ي 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة 
ب��ص��ورة  ال���ظ���ه���ور  ب�����دأت يف 
م��ل��م��وس��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ث��ورة 
نتيجة  أوروب����ا  يف  الصناعية 
للتقنيات  ال��واس��ع  االستخدام 
تبعه تطور  م��ا  وامل��ع��دات وه��و 
يف وس��ائ��ل ال��س��الم��ة يف ه��ذه 
املعدات والتقنيات، وتطور يف 
استخدامها بالشكل الصحيح 
ما  بعد   ، خم��اط��ره��ا  لتجنب 
استخدام هذه  أخطاء  أن  ثبت 
يف  تسبب  الكهربائية  اآلالت 
احل��وادث  من  قليلة  غري  نسبة 

يف املنشآت الصناعية.
ختام  يف  العمرو  اللواء  وتسلم 
كلمته درعًا وهدية تذكارية 
م�����ن ش����رك����ة ال���ك���ه���رب���اء 
إلسهامات  تقديرًا  السعودية 
نشر  يف  املدني  الدفاع  وجهود 

ثقافة السالمة. 

يف كلمته مبلتقى السالمة والبيئة اخلامس.. اللواء العمرو:

ثقافة السالمة مسئولية المجتمع بأسره في 
إطار المفهوم الشامل للدفاع المدني
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ــــود الـــتـــعـــرف مـــن مــعــالــيــكــم على    بـــدايـــة ن
استعدادات أمانة العاصمة املقدسة حلج هذا العام؟
إبراز  على  وحرصكم  اهتمامكم  لكم  نشكر 
جهود الدولة رعاها اهلل يف خدمة حجاج بيت اهلل 
وتسهيالت  خ��دم��ات  م��ن  هل��م  تقدمه  وم��ا  احل���رام 
وسهولة  يسر  يف  مناسكهم  أداء  م��ن  متكنهم 
تقديم  مع  العالقة  ذات  اجلهات  مجيع  وبتضافر 

خدمات تكاملية تشمل مجيع اجلوانب.
العاصمة  أم��ان��ة  اختياركم  لكم  نشكر  كما 
املعنية  األج��ه��زة  أه��م  من  واح��دة  كونها  املقدسة 
اإلصحاح  س��واًء يف جمال  الرمحن  خبدمة ضيوف 
البيئي ومراقبة األسواق أو النظافة أو املرافق العامة 
ما  على  الضوء  تسليط  على  وحرصكم  وغريها، 
تؤديه األمانة من خدمات. ومما الشك فيه أن أمانة 

لتحسني  موسم  كل  يف  تسعى  املقدسة  العاصمة 
االمكانات  كافة  باستغالل  اخل��دم��ات  مستوى 
مبكرة  أوقات  منذ  وتقوم  هلا،  املتاحة  والطاقات 
أف��ض��ل يف شتى  ب���أداء  الكفيلة  اخل��ط��ط  ب��وض��ع 
احلرمني  خ��ادم  من  سامية  وبتوجيهات  اجمل��االت، 
العهد  ول��ي  امللكي  السمو  وص��اح��ب  الشريفني 
احلج  رئيس جلنة  امللكي  السمو  وصاحب  األمني 

تنسيق كامل مع الدفاع المدني

لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج

في حوار شامل حول استعدادات موسم الحج

معالي أمني العاصمة املقدسة د. أسامة البار:

أكد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه البار وجود تنسيق كامل بين أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني 
في متابعة اشتراطات السالمة في مساكن الحجاج ومراقبة التلوث الهوائي في شبكة األنفاق، وتجهيز مواقع اإليواء 
الستخدامها في حاالت الطوارئ وذلك من خالل عدد من اللجان المشتركة، ووجود مندوب دائم لألمانة بمركز عمليات 

الدفاع المدني طوال موسم الحج. وأشار معالي أمين العاصمة المقدسة في حوار شامل لـ »998« حول استعدادات األمانة 
لحج هذا العام إلى تخصيص عدد من الفرق الميدانية لمواجهة مخاطر األمطار والسيول، ومتابعة شبكات اإلنارة والمياه 

على مدار الساعة... وفيما يلي تفاصيل الحوار.

ضيف العدد

حاوره: الرائد عبدالرحمن بن عثمان الغامدي
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اهتمامها  الدولة  أجهزة  تولي كافة  حيث  العليا، 
كافة  لتوفري  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مبكة 
وسالمة  ألمن  الطاقات  أقصى  وب��ذل  االمكانات 
وراحة حجاج بيت اهلل احلرام ومتكينهم من أداء 

مناسكهم بيسر وسهولة.
فإن  املقدسة  العاصمة  أمانة  يتعلق خبدمات  وفيما 
اهلل  بيت  دوره��ا يف خدمة حجاج  األمانة وحبكم 
يف  عملها  وبرنامج  خطتها  ب��إع��داد  تقوم  احل���رام 
على  عام  كل  من  مبكر  وقت  منذ  احلج  موسم 
أساس استمرار العمل يف إداراتها وبلدياتها الفرعية 
مبكة املكرمة ومناطق خدماتها باملشاعر املقدسة 
على مدار األربع والعشرين ساعة ومبتابعة صاحب 
السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة رئيس 
امللكي  السمو  وص��اح��ب  امل��رك��زي��ة  احل��ج  جلنة 
والقروية، وهي جتند كافة  البلدية  الشؤون  وزير 
تنتهج  حيث  احلج  موسم  إجناح  سبيل  طاقاتها يف 
األمانة يف خططها التطبيق الالمركزي يف تنفيذ 
كافة األعمال اخلدمية والتشغيلية ملتابعة أعماهلا 
وتنفيذ خططها بشكل جيد تراعي من خالله أن 
تكون اخلطط شاملة جلميع اجلوانب واخلدمات، 
ولدى األمانة العديد من الربامج واخلطط الكفيلة 
وأن  خاصة  اهلل،  مبشيئة  املواسم  أعمال  بإجناح 
اخلربة  لديهم  أصبحت  قد  األمانة  موظفي  مجيع 
وتنفيذ  املوسم  ظروف  مع  التعامل  يف  احلمد  وهلل 

أعمال اخلطة بكفاءة واقتدار. 

  ومــاذا عن مشاركة أمانة العاصمة املقدسة 
املدني ملواجهة الطوارئ يف  الدفاع  يف خطة تدابري 

احلج؟
تقوم األمانة بوضع خطة تفصيلية ملواجهة احلاالت 
واخلاصة  املواسم  خ��الل  قد حت��دث  ال��يت  اخلطرة 
املدني  الدفاع  مع  وباملشاركة  البلدية  باخلدمات 
إدارة  تشكيل  مت  حيث  العالقة  ذات  واجل��ه��ات 
تشمل  متخصصة  كفاءات  تضم  للكوارث  عامة 
األعضاء  من  عددًا  ومساعده  العام  للمدير  إضافة 
اإلدارة  مهام  وتتلخص  منطقة  كل  يف  املساندين 
يف التنسيق مع اجلهات ذات العالقة وإعداد خطة 
إسناد  مناطق  وحت��دي��د  لألمانة  العامة  ال��ط��وارئ 
ألعمال الطوارئ وختصيص عدد معني من العمالة 
من  عدد  وتكليف  إسناد  منطقة  لكل  واملعدات 
ضباط االتصال ممثلني لألمانة للتواجد على مدار 
مبنى  املدني  بالدفاع  املندوبني  بغرفة  ساعة   )24(
للتنسيق  العام  باألمن  والسيطرة  القيادة  ومركز 

ال��ط��وارئ وذل��ك اعتبارًا من غ��رة شهر  يف ح��االت 
األمانة  تقوم  املهمة. كما  انتهاء  ذي احلجة وحتى 
التابعة  س��واًء  اإلي��واء  ملواقع  منها  يتطلب  ما  بتوفري 

لوزارة املالية أو الدفاع املدني.
م��ي��دان��ي��ة  ف���رق  بتخصيص  األم���ان���ة  ت��ق��وم  ك��م��ا 
ملواجهة األمطار والسيول ومتابعة شبكة تصريف 
ال���الزم���ة هل��ا وتنظيف  ال��ص��ي��ان��ة  ال��س��ي��ول وع��م��ل 
والنظافة  الصيانة  مقاولي  على  واإلشراف  قنواتها 
ال��الزم��ة  وامل��ع��دات  العمالة  ت��أم��ني  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
مل��واج��ه��ة امل��ش��اك��ل ال��ن��اجت��ة ع��ن األم��ط��ار إلزال���ة 
ممكن،  وقت  أسرع  يف  جتمعها  وأماكن  آثارها 
أثناء احلج يف  تعمل  وتوجد غرفة عمليات لألمانة 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وهي تؤدي دورًا 
بالربط  تقوم  حبيث  املوسم،  خالل  وكبريًا  مهمًا 
املشاعر  يف  اخلدمات  مراكز  وبني  اإلدارات  بني 
البالغات  واستقبال  بها  واملناطق احمليطة  املقدسة 
هناك جلنة  أن  املعنية، كما  ل��إلدارات  وتوجيهها 
الدفاع  وإدارة  املقدسة  العاصمة  أمانة  من  مكونة 
مبجاري  الواقعة  املخططات  على  للوقوف  املدني 
ال��س��ي��ول واألودي������ة وحت���دي���د م���دى خ���ط���ورة تلك 
توجيهات  على  ب��ن��اًء  شكلت  وق��د  امل��خ��ط��ط��ات، 
صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة 

وهي مستمرة يف أعماهلا وفق برنامج زمين حمدد.

املدني  والــدفــاع    هل مثة تنسيق بني األمــانــة 
يف  السالمة  اشرتاطات  توافر  مبتابعة  يتعلق  فيما 
مساكن احلجاج؟وماذا عن جهود األمانة يف هذا 

الشأن؟
املكرمة  مكة  يف  احلجاج  بإسكان  يتعلق  فيما 
فإن هناك كما تعلمون جلنة متخصصة إلسكان 
احلجاج بإشراف أمانة العاصمة املقدسة وتضم يف 
اجلهات  ومجيع  املدني  الدفاع  مندوبي  عضويتها 
املباني  على  بالكشف  تقوم  وه��ي  العالقة  ذات 
سالمتها  من  والتأكد  احلجاج  إلسكان  املعدة 
من  والسالمة  اإلسكان  الشراطات  واستيفائها 
تقوم  ث��م  وم��ن  املعتمدة  اهلندسية  املكاتب  قبل 
لالشراطات  املستوفية  للمباني  التصاريح  بإصدار 
اهلندسية  املكاتب  م��ن  املقدمة  التقارير  حسب 
ووفقًا لالئحة املعدلة لالشراطات الواجب توفرها 

يف املباني املعدة إلسكان احلجاج.
وتهدف اللجنة إىل إصدار تصاريح إسكان للمباني 
املعدة إلسكان احلجاج الستيعاب قرابة)1.600.000( 

حاج بإمجالي )6800( تصريح تقريبًا.

وتعتمد اللجنة يف خطتها على اإلعالن للمواطنني 
ال��راغ��ب��ني يف ت��أج��ري دوره���م إلس��ك��ان احلجيج 
متعددة  ف��رات  وعلى  املختلفة  اإلع���الم  بوسائل 
وتوزيع االشراطات الواجب توافرها يف مساكن 
احلجاج وضوابط إسكان احلجاج على املواطنني 
الناقص  الستكمال  دوره��م  تأجري  يف  الراغبني 
ووض��ع  املساكن  على  الكشف  ب��دء  قبل  منها 
آلية استخراج التصاريح، ويتم استقبال املعامالت 
إصدار  ثم  ومن  آليًا  اهلندسية  املكاتب  قبل  من 
استيفاء  م��ن  التأكد  بعد  اجل��دي��دة  التصاريح 
واش��راط��ات  السالمة  اش��راط��ات  جلميع  املباني 

املعمارية واإلنشائية الصحية. 
ال��ف��رق  م��ن  ع���دد  بتشكيل  اللجنة  ت��ق��وم  ك��م��ا 
ملتابعة  والسيارات  ب��األف��راد  وجتهيزها  امليدانية 
اهلندسية  املكاتب  من  ترد  اليت  املعامالت  بعض 
وم��راق��ب��ة  عليها  ال���وق���وف  األم���ر  يتطلب  وال���يت 
تطبيق  م���ن  وال���ت���أك���د  امل���رخ���ص���ة  امل���س���اك���ن 
االش���راط���ات أث��ن��اء امل��وس��م واخت����اذ اإلج����راءات 
النظامية حبق املخالفني، وذلك بالرفع ملقام امارة 
فيها  للنظر  باملخالفات  املكرمة  مكة  منطقة 

واختاذ الالزم حياهلا.

  املشروعات التنموية الضخمة اليت تشهدها 
مت  هــل   - اخلــدمــات  لتطوير  املــقــدســة  العاصمة 

تغطيتها خبدمات الدفاع املدني؟
العاصمة  يف  تنفذ  اليت  العمالقة  املشاريع  كافة 
املقدسة تتضمن اشراطات السالمة وفقًا ملتطلبات 
ل���إلدارة يف  مرافق  تعتمد  امل��دن��ي، كما  ال��دف��اع 
كما  الضخمة.  اإلسكان  ومشاريع  الضواحي 
والتطوير  للتنمية  األم��ني  البلد  شركة  اعتمدت 
ضمن   – لألمانة  االستثماري  ال��ذراع   – العمراني 
مرافق  العشوائية  املناطق  لتطوير  خمططاتها 
لكافة اخلدمات التعليمية والصحية واألمنية ومن 

ضمنها مقار للدفاع املدني.

فرق ميدانية لمتابعة شبكة تصريف السيول
تجهيز مواقع اإليواء الستخدامها في حاالت الطوارئ
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املقدسة  املشاعر  األمانة يف  ومــاذا عن جهود    
»منى وعرفات ومزدلفة« من حيث خدمات الصيانة 

وشبكات الطرق واإلنارة؟
املقدسة فيما ختتص  املشاعر  األمانة يف  إن جهود 
خب���دم���ات ص��ي��ان��ة ال���ط���رق ت��ت��م��ث��ل يف ق��ي��ام ف��رق 
املرافق  جلميع  الصيانة  بأعمال  تقوم  خمصصة 
والقطوعات  والتشققات  احلفر  وصيانة  العامة، 
الطريق  على سالمة  للمحافظة  والطولية  العرضية 
داخ��ل  اإلل��زام��ي��ة  الصيانة  وتشمل  يومي  بشكل 
لألرصفة  الالزمة  الصيانة  وعمل  املقدسة  املشاعر 
املشاة  ومم���رات  املتساقطة  وال�����ربدورات  التالفة 
املتهالكة  اللوحات  وصيانة  اخلرسانية  وامل��ي��ول 
املستجدات  حسب  اإلرش��ادي��ة  اللوحات  وتركيب 
الطرق  إدارة صيانة  تقوم  املرورية. كما  واخلطط 
الرئيسية  الشوارع  صيانة  مقاولي  على  باإلشراف 
والفرعية والتأكد من قيام املقاولني بإنهاء مجيع 
لكافة  الالزمة  والوقائية  الدورية  الصيانة  أعمال 
امليدانية  عناصرها  بكافة  والقطاعات  الشوارع 
وعدم  سالمتها  من  والتأكد  وأرصفة  سفلتة  من 
وجود أي خلل يشكل أي عائق. إضافة إىل العديد 
األمانة لصيانة  اليت خصصتها  امليدانية  الفرق  من 
جهاز  عن  عبارة  وهي  اإلن��ارة،  وشبكات  األنفاق 
ومشرفني  مهندسني  م��ن  م��ك��ون  متكامل  ف��ين 
يقومون باملتابعة اإلدارية وامليدانية جلميع ما يتعلق 
حوالي  املقدسة  باملشاعر  يوجد  حيث  بالشبكة، 
ارتفاعها إىل حوالي 50مر  إنارة يصل  )600( برج 
فرق  وت��ل��ت��زم  األط����وال  خمتلفة  ع��ام��ود  و)1500( 
اإلن��ارة  وح��دات  كافة  وصيانة  بتشغيل  الصيانة 
اإلنارة  لوحدات  تالفة  داخلية  قطعة  أي  واستبدال 
وخالفه(.  واالجنيتورات  والرنسات  )اللمبات  مثل 
األنفاق  كافة  وتشغيل  صيانة  األمانة  تتابع  كما 
يقارب  وال��يت  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مبكة 
عددها الستني نفقًا والتأكد من حالتها التشغيلية 
التهوية  اإلن�����ارة ووح�����دات  مب��ا خي��ص ش��ب��ك��ات 
الضخمة وشبكات اإلنذار ووحدات قياس التلوث. 
وقامت األمانة مؤخرًا بإجراء دراسة شاملة لتحديث 
متكاملة  عمليات  بغرفة  وربطها  األنفاق  كافة 
مزودة بأحدث التقنيات وسيتم البدء بهذا املشروع 

حال اعتماد امليزانية الالزمة من قبل وزارة املالية. 

  ميثل التلوث البيئي واحــدًا من أبرز املخاطر 
اليت تتضمنها خطة تدابري الدفاع املدني يف احلج - 

فما هي جهود األمانة يف التعامل مع هذه املشكلة؟
مما الشك فيه فإنه نتيجة للزحام املروري املتوقع 

من آالف احلافالت والسيارات على شبكة 
ت��زداد  املكرمة  مبكة  واألن��ف��اق  ال��ط��رق 
أول  غ��از  خصوصًا  ال��غ��ازي  التلوث  نسبة 
النيروجني  وأكاسيد  الكربون  أكسيد 
ع��وادم  م��ن  املنبعثة  ال��غ��ازات  م��ن  وغ��ريه��ا 

السيارات، وتزداد أهمية مراقبة التلوث 
املغلقة خصوصًا  واألماكن  األنفاق  يف 
مع  للمركبات  حركة  تتضمن  ال��يت 
حدثت  األمانة  ف��إن  ل��ذا  املشاة  حركة 
لتتضمن  ب��األن��ف��اق  امل��راق��ب��ة  شبكات 
خالل  التلوث،  لرصد  األجهزة  أح��دث 
املواسم يتم التنسيق مع القيادات األمنية 

يف األمن العام والدفاع املدني.

مستوى  معاليكم  يـــرى  وكــيــف    
العاصمة  أمانة  بني  والتنسيق  التعاون 

السالمة  إجــراءات  املدني بشأن  والدفاع  املقدسة 
يف مؤسسات خدمة احلجاج كاملطاعم وحمالت 
احلالقة واجملـــازر؟ ومــا هو دور األمــانــة يف رصد 
املــخــالــفــات يف هــذه املــؤســســات وآلــيــات التعامل 

معها؟
هناك تنسيق مباشر بني أجهزة األمانة وإداراتها 
مستوى  على  س��واًء  املدني  الدفاع  مع  املختلفة 
احل��ج  ق���ي���ادات  أو  امل��ق��دس��ة  ال��ع��اص��م��ة  إدارة 
املعنية  اللجان  التنسيق عددًا من  ويتضمن هذا 
جلنة  فهناك  والسالمة  العامة  الصحة  مبسائل 
ملنع الطبخ العشوائي بالعاصمة املقدسة أومشعر 
املدعومة  فرقها  عرب  األمانة  تقوم  كما  منى. 
واألمن  اجملاهدين  إدارة  مثل  األمنية  باجلهات 
العام مبنع احلالقة العشوائية والذبح العشوائي 
لضمان بيئة صحية سليمة ألداء املناسك، كما 
تقوم بإبراز هذا الدور من خالل وسائل اإلعالم 
نشرات  ومن خالل  أوامل��ق��روءة  املسموعة  س��واًء 

التوعية اليت توزعها األمانة.

املياه والكهرباء والصرف    تتعرض شبكات 
الــصــحــي لضغط كــبــري خـــالل مــوســم احلــج، 
فــكــيــف تــتــعــامــلــون مـــع هـــذا األمـــــر؟ وهـــل مثة 
السالمة  إجــراءات  متابعة  بشأن  لألمانة  جهود 
املركزية  باملنطقة  العالية  واملباني  األبــراج  يف 

بالعاصمة املقدسة؟
بالتنسيق املستمر  العاصمة املقدسة  تقوم أمانة 
احلج  أعمال  يف  املشاركة  اجلهات  مجيع  مع 
وخاصة فيما يتعلق بشبكات املياه والكهرباء 
والصرف الصحي واستالم البالغات أواًل بأول 
وتوجيهها ومتابعة تسديدها لتذليل العقبات اليت 
اخلدمات  تقديم  لضمان  اخلطة  تنفيذ  تواجه 

البلدية واملهام املناطة بأمانة العاصمة املقدسة.
األب���راج  يف  ال��س��الم��ة  إلج����راءات  بالنسبة  أم��ا 

واملباني العالية سواًء كانت باملنطقة املركزية 
أو ب��أح��ي��اء أخ����رى ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة ف��إن 
تتضمن  ال��ب��ن��اء  لتصاريح  األم��ان��ة  اش��راط��ات 
واإلطفاء  اإلن���ذار  وشبكات  ال��ط��وارئ  س��المل 
املضخات  إىل  إض��اف��ة  اآلل���ي  ال���رش  وشبكة 
وتنسق األمانة يف ذلك مع إدارة الدفاع املدني، 
كما يتطلب التصريح هلذه األبراج لالستخدام 
ك��ش��ق��ق ف��ن��دق��ي��ة أو ك��ش��ق��ق م��راج��ع��ة ه��ذه 
االشراطات من الدفاع املدني والبلدية الفرعية 
قبل إصدار التصريح من اهليئة العامة للسياحة.

  ما هي أكثر الصعوبات اليت تواجه أمانة 
وهل مثة صعوبات  املقدسة يف احلج،  العاصمة 
تتعاملون  الــعــام؟وكــيــف  هـــذا  خــاصــة يف حــج 

معها؟
امل��واس��م  ذروة  ه��و  احل���ج  م��وس��م  أن  - الش���ك 
املقدسة ووجود مثل  مبكة املكرمة واملشاعر 
والقاصدين  الكبرية من احلجاج  األعداد  هذه 
واحد ميثل حتديًا لكافة األجهزة  على صعيد 
اخلدمية إال أن اإلعداد املبكر والتجهيز اجليد 
إضافة إىل اخلطط املعدة مسبقًا جيعل التعامل 
مع هذه الصعبات أمرًا ميسرًا، وال ننسى دعم 
املكرمة  مبكة  اخلدمية  لألجهزة  األم��ر  والة 
وتوفري اإلمكانيات وامليزانيات الالزمة للتعامل 

مع الزحام.
واألم���ان���ة حت��ظ��ى ب��دع��م ك��ب��ري م��ن صاحب 
أمري  الفيصل  خالد  األم��ري  امللكي  السمو 
السمو  وص��اح��ب  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة 
بن  متعب  ب��ن  منصور  ال��دك��ت��ور/  امللكي 
والقروية،  البلدية  الشؤون  وزي��ر  عبدالعزيز 
اهلل  توفيق  بعد  منسوبيها  جهود  بتضافر  ثم 
سبحانه وتعاىل جيعل التعامل مع هذه العوائق 

أمرًا سهاًل وممكنًا مبشيئة اهلل. 

كافة المشاريع التي تنفذ في العاصمة المقدسة تتضمن 
اشتراطات السالمة وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني

ضيف العدد
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فرحة السهر على سالمة 
ضيوف الرحمن

لنيل شرف املشاركة قي خدمة  الدفاع املدني يف كل عام  يتنافس رجال 
ضيوف الرمحن والسهر على سالمتهم خالل موسم احلج.

 وما أشد الفرحة اليت تغمر ضباط وأفراد الدفاع املدني عندما يصلهم نبأ 
اختيارهم هلذه املهمة العظيمة رغم ما يف أعمال احلج ومهام الدفاع املدني 

جالل موسم احلج املبارك من مشقة.
ونادرًا ما جند أي من هؤالء الرجال يعتذر عن املشاركة يف مهمة احلج إال من 
كان لديه عذر قهري حيول بينه وبني نيل هذا الشرف والذي جيدر معه أن 
نغبط كل الزمالء الذين يتاح هلم العمل ضمن قوات الدفاع املدني يف موسم 
احلج. وهذه الغبطة يرافقها شعور صادق ودعوات خملصة بأن يوفقهم اهلل يف 
أداء مهامهم يف احلفاظ على سالمة احلجاج والتصدي لكافة املخاطر اليت 
قد تعكر صفو هذا احلشد اإلمياني العظيم، واستعداد كامل لدعم قوات 

الدفاع املدني املشاركة يف أعمال احلج متى كانت هناك حاجة لذلك.
وال شك أن هذه الفرحة اليت يشعر بها املشاركون يف مهمة الدفاع املدني 
باحلج وهذه الغبطة اليت يشعر بها جتاههم من مل يتم ترشيحه هلذه املهمة 
هي تعبري صادق ودليل على استشعار املسئولية ونيل الشرف الذي حبا اهلل 
به بالدنا املباركة بأن اختصها باحتضان احلرمني الشريفني وجعلها مهوى 

أفئدة ماليني املسلمني الذين يتوقون ألداء فريضة احلج. 
وخري قدوة لنا يف ذلك خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
 - عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  األمني  عهده  وولي 
الراحة  سبل  كل  توفري  على  الدائم  حرصهما  خالل  من  اهلل-  حيفظهما 
والسالمة واألمن لضيوف الرمحن وتوفري كل خدمات رعايتهم من خالل 
جلنة احلج العليا برئاسة صاحب السمو امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية، والذي شرفنا مجيعًا حنن رجال الدفاع املدني باعتماده خلطة 
تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ يف احلج، وتوجيهاته الكرمية لتلبية 
كل احتياجات تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات واهليئات ذات العالقة. 
نسأل اهلل أن جيزي القيادة الرشيدة خري الثواب وأن ينفع بالدنا املباركة 
بدعوات ماليني احلجاج والذين تلهج ألسنتهم بالثناء والشكر والتقدير ملا 
تبذله الدولة رعاها اهلل من جهد وإمكانات لرعايتهم وخدمتهم واحلفاظ 

على سالمتهم.

العقيد
سويلم سعيد القحطاني

مدير شعبة المستودعات  
واإلمداد بالدفاع المدني  
بمنطقة الرياض

مقال
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أشاد اللواء محمد بن عبداهلل القرني قائد قوات الدفاع المدني بالحج بجهود حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده األمين في رعاية حجاج بيت اهلل الحرام وتوفير كافة 

اإلمكانات المادية والبشرية من أجل أمن وسالمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج.

خطة دقيقة للتنسيق بين مديريات الدفاع المدني 
في المناطق والقوات المشاركة في أعمال الحج

قائد قوات الدفاع المدني بالحج.. اللواء محمد القرني:

وق������ال ال����ل����واء ال���ق���رن���ي يف 
استعدادات  حول  تصرحيات 
يف  املشاركة  املدني  الدفاع 
أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي ه��ذا 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  إن  ال���ع���ام 
السمو  ص��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
امل��ل��ك��ي األم�����ري أمح����د ب��ن 
الداخلية،  وزي��ر  عبدالعزيز 

رئ���ي���س جل��ن��ة احل����ج ال��ع��ل��ي��ا 
ومب���ت���اب���ع���ة م���س���اع���د وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة 
حممد  األم��ري  السمو  صاحب 
ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
جبميع  كبريًا  اهتمامًا  أولت 
اجل���وان���ب ال����يت م���ن ش��أن��ه��ا 
وت��وف��ري  احل��ج  أع��م��ال  تيسري 

حلجاج  السالمة  وسائل  كل 
خالل  من  احل��رام،  اهلل  بيت 
الدفاع  قوات  احتياجات  تلبية 
أعمال  يف  املشاركة  املدني 
آل��ي��ات فاعلة  احل��ج، وإجي��اد 
اجلهات  كافة  م��ع  للتنسيق 
ال��دف��اع  خطة  بتنفيذ  املعنية 
يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��دن��ي 

ح��ج ه��ذا ال��ع��ام م��ؤك��دًا أن 
خدمات  نشر  تتضمن  اخلطة 
العاصمة  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
امل��ق��دس��ة وامل��ش��اع��ر وت��ع��زي��ز 
ال��وق��ائ��ي��ة ضد  اإلج�������راءات 
االفراضية  املخاطر  ك��اف��ة 
احمل��ت��م��ل��ة وذل�����ك م���ن خ��الل 
اخل����ط����ة ال���ع���ام���ة مل���واج���ه���ة 
ال�����ط�����وارئ وال������يت ش��رف��ت 
وزير  السمو  صاحب  باعتماد 
مهام  بدقة  وحت��دد  الداخلية 
اجلهات  كافة  ومسؤوليات 
وال�����������وزارات وال���ق���ط���اع���ات 

آليات دقيقة للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية 
المعنية بتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في الحج

نقطة ضوء
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احل��ك��وم��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف 
من  وملحقاتها  احل��ج  مهمة 

التفصيلية. اخلطط 
يف  احملتملة  امل��خ��اط��ر  وح���ول 
اللواء  أوض��ح  العام  ه��ذا  حج 
القرني أن خطة تدابري الدفاع 
امل��دن��ي مل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر يف 
مستمرة  بصورة  تتطور  احلج 
الس��ت��ي��ع��اب امل���ت���غ���ريات وف��ق 
أس�����س ع��ل��م��ي��ة ت��س��ت��ش��رف 
تبعًا  املتوقعة  املخاطر  كافة 
والزمانية  املكانية  للظروف 
امل���ق���دس���ة  ال����ع����اص����م����ة  يف 
العام،  م��دار  على  واملشاعر 
امليدانية  التغريات  وك��ذل��ك 
وخاصة  امل��ش��اع��ر  منطقة  يف 
والساحات  اجلمرات  منشأة 
احمل��ي��ط��ة ب��امل��س��ج��د احل����رام 
وف���ق م��ا مت اس��ت��خ��الص��ه من 
دروس مستفادة خالل مواسم 
ح���ج األع������وام امل��اض��ي��ة وم��ا 
الرصد  ف��رق  ع��رب  رص��ده  يتم 
ضوء  وعلى  الوقائي.  واملسح 
متطلبات  حت��دي��د  ي��ت��م  ذل���ك 

الدفاع املدني لتنفيذ اخلطة، 
ومتابعة مشاريع تصريف مياه 
ومراجعة  وال��س��ي��ول  األم��ط��ار 
خ����ط����ط ت����ف����وي����ج احل����ج����اج 
احل��ج،  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
األمن  مع  التنسيق  وكذلك 
التشغيلية  اخلطط  حول  العام 
وم��س��ج��د  ال���رمح���ة  يف ج��ب��ل 
ومتابعة  منرة ومسجد اخليف 
جتهيز مواقع اإليواء ومراجعة 
خطة اإلخالء الطيب مع وزارة 

الصحة وغريها من املهام.
البشرية  القوى  حجم  وح��ول   
تنفيذ  يف  املشاركة  واآلل��ي��ة 
امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  خ��ط��ة 
وجتهيزها  تدريبها  ومستوى 
ق���ال ال���ل���واء حم��م��د ال��ق��رن��ي 
عن  األم��ر  خيتلف  العام  ه��ذا 
السنوات  خالل  احلج  مواسم 
آلية  إجياد  املاضية، حيث مت 
رجال  أعداد  لتحديد  مناسبة 
يف  املشاركني  املدني  الدفاع 
مهمة احلج وفقًا لالحتياجات 
لتنفيذ  ال��ف��ع��ل��ي��ة  امل��ي��دان��ي��ة 

يتم  س��وف  بأنه  علمًا  اخلطة 
مراكز  من طالب  االستفادة 
الدفاع املدني  ومعاهد تدريب 
يف أعمال احلج، بعدما أثبتوا 
كفاءة عالية يف مهمة رمضان 
على  تأهيلهم  بعد  العام  هذا 
بهم. كما  املنوطة  املهام  أداء 
القادرة  الكوادر  اختيار  يتم 
التخصصية  املهام  تنفيذ  على 
بني  من  فائقة  بعناية  والنوعية 
بناًء  أصحاب اخلربة الكبرية 
على تأهيلهم العلمي والعملي.
كما مت تفعيل آليات اإلسناد 
تشمل  وال��يت  الثالثة  بأنواعه 
املناطق  اإلسناد بني مديريات 
واإلس��ن��اد  احل���ج،  مهمة  إىل 
م���ن ق����وات احل���ج مل��دي��ري��ات 
امل����ن����اط����ق واإلس�������ن�������اد م��ن 
باملديرية  العاملني  اإلداري���ني 
وقيادة  املدني  للدفاع  العامة 
امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  ق��وات 
ل���ل���م���واق���ع ال�����يت ق����د حت��ت��اج 
إىل  ب��اإلض��اف��ة  اإلس���ن���اد  إىل 
للتأكد  تدريب  فريق  وج��ود 

م��ن إج����ادة ك��اف��ة ال��ض��ب��اط 
واألف��������راد امل���ش���ارك���ني يف 
وتنفيذ  ملهامهم  احلج  أعمال 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد 
ألعلى  ل��ل��وص��ول  التنشيطية 
درجات اجلاهزية واالستعداد 
وح�����ول س��ب��ل ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
ق���ي���ادة ال����دف����اع امل���دن���ي يف 
احل����ج وال����وح����دات وال���ف���رق 
املقدسة  العاصمة  امليدانية يف 
واملشاعر أوضح اللواء القرني 
ال��دف��اع  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  أن 
امل��دن��ي ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة 
البالغات  مجيع  إدارة  تتوىل 
م��ك��ة  يف  احل����������وادث  ع�����ن 
من  ذلك  متابعة  مع  املكرمة 
املشاعر  عمليات  غرفة  قبل 
احل��وادث  إدارة  ت��ت��وىل  وال��يت 
يف م��ن��ى وم��زدل��ف��ة وع��رف��ات. 
باإلضافة إىل مركز عمليات 
للتنسيق  املشركة  الطوارئ 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
الطوارئ  مواجهة  خطة  تنفيذ 

باحلج.

االستفادة من طالب مراكز ومعاهد تدريب الدفاع المدني في أعمال حج هذا العام
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أكد اللواء عبداهلل حممد القرني مساعد 
للشؤون  باحلج  املدني  الدفاع  ق��وات  قائد 
البشرية  القوى  وجاهزية  واملالية  اإلداري��ة 
املدنيني  واملوظفني  واألف���راد  الضباط  من 
امل��ش��ارك��ني ض��م��ن ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي 
مهامهم  ألداء  ال��ع��ام  هل��ذا  احل��ج  مهمة  يف 
الرمحن،  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ  يف 
بنود  من  املالية  املخصصات  كل  وت��واف��ر 
إمكانية  مع  املدني  للدفاع  العامة  امليزانية 
لتأمني  املخصصات عند احلاجة  دعم هذه 
الفنية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  وامل���ع���دات  اآلل���ي���ات 
تنفيذ  يف  يساهم  مبا  واإلع��اش��ة  واإلداري���ة 
اهلل  مبشيئة   – وج��ه  أك��م��ل  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة 

تعاىل.
املدني  الدفاع  ق��وات  قائد  مساعد  وأش��ار 
أن  إىل  وامل��ال��ي��ة،  اإلداري���ة  للشؤون  باحلج 
حريصون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي  مجيع 
ع��ل��ى ن��ي��ل ش���رف امل��ش��ارك��ة يف أع��م��ال 
احل���ج وخ��دم��ة ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام، 
ويستشعرون عظم املسؤولية واألمانة امللقاة 

تنسيق  وج���ود  على  م��ؤك��دًا  عاتقهم،  على 
املدني  ال��دف��اع  مديريات  بني  كامل  وت��ع��اون 
العامة  واملديرية  اململكة،  مناطق  مجيع  يف 
موسم  خ��الل  امل��ه��ام  تنفيذ  يف  امل��دن��ي  للدفاع 
واملعوقات،  الصعوبات  كافة  وتذليل  احل��ج 
يف  املدني  الدفاع  قيادات  من  وجت��اوب كبري 
منسوبيهم  ترشيح  يف  سواء  املديريات،  مجيع 
اخلطة  تنفيذ  أو  احل��ج  مهمة  يف  للمشاركة 
باحلج  املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  العامة 
التفصيلية  واخلطط 
وتقديم  جهة،  لكل 
اإلس����ن����اد ال��ب��ش��ري 
احلاجة  عند  واآلل��ي 

لذلك.
وأش�������������ار ال������ل������واء 
أن  إىل  ال����ق����رن����ي 
ح�������االت االع����ت����ذار 
ع���ن امل���ش���ارك���ة يف 
م���ه���م���ة احل�����ج ه���ذا 
ال���ع���ام ق��ل��ي��ل��ة ج���دًا، 
وت��ن��ح��ص��ر ف��ي��م��ن له 
متنعه  طارئة  ظ��روف 
ويتم  املشاركة،  من 
عندما  اعتذاره  قبول 
ذلك  يثبت  م��ا  ي��ق��دم 
من  بغريه  واستبداله 
إىل  الف��ت��ًا  املرشحني 
وج��ود أع��داد كبرية 
اجلهاز  منسوبي  من 

احلج،  مهمة  يف  باملشاركة  الرغبة  لديهم 
ونيل شرف تقديم هذه اخلدمات اإلنسانية 
لضيوف الرمحن، ومتكينهم من أداء هذه 

الغالية. الفريضة 
وح����ول آل���ي���ات ت��ق��دي��م خ���دم���ات اإلع��اش��ة 
اللواء  أوض��ح  احل��ج  مهمة  يف  للمشاركني 
كرمية  سامية  أوام���ر  ه��ن��اك  أن  ال��ق��رن��ي 
اإلع��اش��ة  تقديم  كيفية  تنظم  وتعليمات 
للمشاركني من القوات يف مكة املكرمة 
الكميات  وحت��دي��د  امل��ق��دس��ة  وامل��ش��اع��ر 
الغذائية  العناصر  حسب  م��ش��ارك  لكل 
مواقعهم  يف  عليهم  وت��وزع  طبيًا،  ال��الزم��ة 
أركانات  خالل  من  احمل��ددة  الفرة  خالل 
التموين لكل موقع إضافة إىل تهيئة مواقع 
وتزويدهم  الوجبات  تناول  ومواقع  الطبخ 

والعمال. بالطباخني 
وح���ول م��ق��وم��ات مت��ي��ز ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
احل��ج ط���وال امل��واس��م امل��اض��ي��ة وأث���ر توفر 
قال  املقومات  هذه  من  املادية  االمكانات 
حبمد  يزخر  املدني  الدفاع  القرني  اللواء 
املختلفة  اجمل����االت  يف  ب��امل��خ��ت��ص��ني  اهلل، 
البشرية  ال��ك��وادر  استقطاب  خ��الل  م��ن 
إحلاق  وكذلك  اجلامعيني  من  املتخصصة 
مبا  املتخصصة  ال�����دورات  يف  ال��ك��ث��ريي��ن 
خيدم جهاز الدفاع املدني وهذا ما جعل هذا 
اجلهاز يتميز يف أداء مهامه ومسؤولياته يف 
جليًا  ذلك  ويظهر  واألزمنة  املواقع  خمتلف 
يف  وكذلك  والعمرة،  احلج  مواسم  خالل 
احلاالت الطارئة وهذا يعود بعد توفيق اهلل 
والعاملون  اجلهاز  هذا  يلقاه  ما  إىل  تعاىل 
الرشيدة  به من دعم ورعاية من حكومتنا 
 – الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  رأس��ه��ا  على 
وصاحب  العهد  ول��ي  ومس��و   – اهلل  حفظه 
وزير  بن عبدالعزيز،  امللكي أمحد  السمو 
ومتابعة  العليا،  احلج  رئيس جلنة   الداخلية
مسو مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية 
من  يقدمونه  وما  مجيعًا   – اهلل  حفظهم   –
اجلهاز،  ه��ذا  ق���درات  لتطوير  مالي  دع��م 
والتجهيزات  وامل��ع��دات  باآلليات  ولتزويده 

الفنية ومواكبة التطورات التقنية العاملية.

مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون اإلدارية والمالية.. اللواء عبداهلل القرني:

آلية شاملة إلعاشة المشاركين والمتطوعين 
ضمن صفوف الدفاع المدني في مهمة الحج

نقطة ضوء
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أك���د ال���ل���واء ق��اب��ل ال��غ��امن��ي 
م��س��اع��د ق��ائ��د ق���وات ال��دف��اع 
امل�����دن�����ي ب����احل����ج ل���ل���ش���ؤون 
العسكرية تفاؤله بنجاح خطة 
ملواجهة  املدني  الدفاع  تدابري 
ال��ط��وارئ خ��الل م��وس��م احلج 
ماوفرته  ظ��ل  ال��ع��ام، يف  هل��ذا 
كبرية  إمكانات  من  ال��دول��ة 
امل��دن��ي  ال��دف��اع  ق���درة  لتعزيز 
على  احل��ف��اظ  يف  مهامه  ألداء 

سالمة ضيوف الرمحن.
وق������ال ال����ل����واء ال���غ���امن���ي إن 
اهلام  اجلهاز  هذا  به  ماحيظى 
قبل  دع��م غري حم��دود من  من 
خ�����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –
صاحب  وحرص  اهلل-  حيفظه 
السمو امللكي األمري أمحد بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس 
توفري  على  العليا  احل��ج  جلنة 
مهامه  أداء  اإلمكانات  كل 
العظيمة،واملتابعة  اإلنسانية 
احلثيثة من قبل صاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف 
مساعد وزير الداخلية للشؤون 
تطوير  إجراءات  لكل  األمنية 
ال����دف����اع امل����دن����ي، ت���أت���ي يف 
مقدمة العوامل بعد توفيق اهلل 
خطة  لنجاح  وت��ع��اىل  سبحانه 
ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي خ��الل 

موسم احلج.
وأض����اف ال���ل���واء ال��غ��امن��ي أن 
الدفاع  قيادة  يف  النرية  العقلية 
البشرية  القوى  ومتيز  املدني 
يف مج��ي��ع م��واق��ع امل��س��ؤول��ي��ة، 

ي���ع���زز م���ن م��ش��اع��ر ال��ت��ف��اؤل 
املنوطة  امل��ه��م��ة  ب����أداء  وال��ث��ق��ة 
أعمال  يف  املشاركة  بالقوات 
احل�����ج ع���ل���ى أك���م���ل وج����ه، 
والس��ي��م��ا يف ظ��ل وض���وح هذه 
املهام وتفهم كل رجال الدفاع 
لضخامة  واستشعارهم  املدني 
عاتقهم.  على  امللقاة  املسؤولية 
امل��س��ت��وى  ذل����ك  إىل  ي���ض���اف 
ال��رف��ي��ع وال��ت��دري��ب،وت��ك��ام��ل 
والتنسيق  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ات 
م��ع ك��اف��ة اجلهات  ال��ك��ام��ل 
العامة  اخلطة  بتنفيذ  املعنية 
ل���ت���داب���ري ال����دف����اع امل���دن���ي يف 
القيادة  تطلعات  لتحقيق  احلج 
بيت  حجاج  رعاية  يف  الرشيدة 
أدائ��ه��م  وت��ي��س��ري  اهلل احل����رام 

ملناسكهم.
وحول آليات ترشيح وندب هذا 
العدد الكبري من قوات الدفاع 
مهمة  يف  امل��ش��ارك��ة  امل��دن��ي 
الغامني  ال��ل��واء  أوض���ح  احل���ج 
بدأت  العسكرية  الشؤون  أن 
العناصر  اخ��ت��ي��ار  يف  مهامها 
للمشاركة  املرشحة  البشرية 
وق���ت  يف  امل���ه���م���ة  ه������ذه  يف 
إدارة خاصة  مبكر من خالل 

مبهام  يتعلق  م��ا  ك��ل  ت��ت��وىل 
حيث  املشاركني  ومستحقات 
مت دعم هذه اإلدارة بالكوادر 
ال��ب��ش��ري��ة وأج���ه���زة احل��اس��ب 
اآللي مؤكدًا أن كل منسوبي 
ال���دف���اع امل��دن��ي حم��ل ث��ق��ة يف 
الرشيحات  وتبقى  ق��درت��ه��م. 
الختيار األفضل استنادًا ملعايري 
اخل����ربة وال��ت��خ��ص��ص وت����وازن 
ال��ب��ش��ري��ة يف مج��ي��ع  ال���ق���وى 
مناطق اململكة حبيث ال ينجم 
أي  احل��ج  ملهمة  ال��رش��ي��ح  ع��ن 
املدني  الدفاع  أعمال  يف  خلل 
يف مج��ي��ع م���دن وحم��اف��ظ��ات 

اململكة.
االع��ت��ذار  حبجم  يتعلق  وفيما 
عن مهمة احلج هذا العام لفت 

االعتذارات  ان  الغامني  اللواء 
ك��ان  وإذا  ل��ل��غ��اي��ة  حم�����دودة 
فال  مقبولة  ألسباب  االع��ت��ذار 
يف  والسيما  ذل��ك،  يف  تثريب 
أع��داد كافية من  ظ��ل وج��ود 
الراغبني يف املشاركة يف هذا 
يتنافس  ال���ذي  اجلليل  العمل 

اجلميع لنيل شرف القيام به.
وأش����ار م��س��اع��د ق��ائ��د ق��وات 
للشؤون  باحلج  املدني  الدفاع 
مهمة  أن  إىل  ال��ع��س��ك��ري��ة 
احل���ج ام���ت���داد ل��ل��م��ه��ام ال��يت 
ي��ق��وم ب��ه��ا م��ن��س��وب��و ال��دف��اع 
امل���دن���ي ب��ص��ف��ة م��س��ت��م��رة إال 
أن��ه ن��ظ��رًا الخ��ت��الف اخل��ربات 
ألخرى  جهة  من  والتجهيزات 
للتدريب  العامة  اإلدارة  راعت 
أن يكون هناك فريق لتدريب 
امل��ش��ارك��ة يف احلج  ال��ق��وات 
للتأكد من إجادة املشاركني 
أعمال  يف  املطلوبة  للمهمات 
احل��ج، م��ؤك��دًا وج��ود خطة 
الدفاع  ق��وات  لدعم  تفصيلية 
امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف احل��ج 
من  منطقة  أي  دعم  وكذلك 
كان  متى  اململكة  مناطق 

هناك ما يتطلب ذلك.

مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون العسكرية... اللواء قابل الغانمي:

التخصص والخبرة والتوازن معايير أساسية الختيار 
القوات البشرية المشاركة في مهمة الحج

االعتذارات عن المشاركة في الحج محدودة للغاية 
وقوائم احتياطية لالستدعاء واالستبدال حسب الموقف

19 العدد الثاني عشر
ذو احلجة 1433هـ/ أكتوبر



اللواء زهير سبيه: تشغيل 7 وحدات موسمية على الطرق الرئيسية للمديـــــــنة المنورة طوال موسم الحج

أكد اللواء عبداهلل الغنام مساعد 
لشئون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
ال��ع��م��ل��ي��ات ت��ك��ام��ل اس��ت��ع��دادات 
يف  مهامها  ألداء  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ة ال��ع��ام��ة ل��ت��داب��ري 
م��واج��ه��ة ال���ط���وارئ خ���الل موسم 
احل����ج ه����ذا ال���ع���ام يف ال��ع��اص��م��ة 
املقدسة واملشاعر من خالل غرف 
املدني  ال��دف��اع  عمليات  وم��راك��ز 
تلقي  التقنيات يف  بأحدث  اجملهزة 
البالغات ومتابعة حركة احلجيج 
وتوجيه  احل��ج.  مناسك  أداء  أثناء 
ملباشرة  امليدانية  والفرق  الوحدات 
خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  مهامها 
أن�����واع امل��خ��اط��ر االف���راض���ي���ة يف 
أعمال احلج وأضاف  اللواء الغنام 
أن اس��ت��ع��دادات غ��رف وم��راك��ز 
مهمة  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات 

احل���ج ت��ش��م��ل امل��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��م��رة 
السريع  التدخل  لضمان  والتأهب 
يف مج��ي��ع ح���االت ال���ط���وارئ ذات 
ال��ع��الق��ة ب��أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتنسيق 
م��واج��ه��ة  ت���داب���ري  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة 
ال���ط���وارئ واس��ت��ش��ع��ار اخل��ط��ورة 
احلجاج  ت��واج��د  م��واق��ع  مجيع  يف 
والعمل على منعها قبل حدوثها عرب 
الالزمة  الوقائية  االج��راءات  اختاذ 
أن  . مؤكدًا  واحمل��ددة يف اخلطة 
على  تتابع  املدني  الدفاع  عمليات 
م���دار ال��س��اع��ة ك��اف��ة امل��ت��غ��ريات 
العاصمة  يف  والطبيعية  املناخية 

مع  بالتنسيق  وامل��ش��اع��ر  املقدسة 
هيئة االرصاد ومحاية البيئة. كما 
يف  واإلن��ق��اذ  اإلطفاء  أنظمة  نتابع 
املباني واملنشآت احليوية عرب نظام 
االستشعار عن بعد والذي يربط ما 
يزيد عن 50 منشأة ومبنى باملنطقة 
امل��رك��زي��ة ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة 
وهو  املدني،  الدفاع  بعمليات  آليًا 
املرحلة  جتريب  ب��دأ  ال��ذي  النظام 
بدء موسم  بنجاح قبيل  األوىل منه 
احلج، باإلضافة إىل متابعة حركة 
 1700 ع��ن  يزيد  م��ا  ع��رب  احلجيج 
كامريا تليفزيونية تبث صور حية 
من مجيع أحناء العاصمة املقدسة 
ذات  يف  استقباهلا  ويتم  واملشاعر 
الوقت حبيث ميكن توجيه أقرب 
مكان  إىل  امل��ي��دان��ي��ة  ال���وح���دات 
احل����ادث. ورص���د أي خم��اط��ر قد 
والتكدس  الزحام  نتيجة  حت��دث 
يف خم��ت��ل��ف امل���واق���ع ب��اس��ت��خ��دام 
ت��ق��ن��ي��ات حت���دي���د م���وق���ع امل��ت��ص��ل 
زمن  الختصار  اجلوية  واملصورات 
الوصول إىل أدنى احلدود املمكنة 
معى توفر أحد من بديل لالتصال 
بالوحدات  والالسلكي  السلكي 
الدفاع  م��راك��ز  وق��ي��ادة  امليدانية 
مبا  االسناد  خطط  لتنفيذ  املدني 
ومواقع  احلجيج  وحركة  يتناسب 

وإنزاهلا  رصدها  مت  ال��يت  اخلطر 
على خرائط عالية الدقة. 

 وقد مت ادخال  آليات حديثة  وصلت 
إطفاء  وسيارات  اململكة  خارج  من 
وإنقاذ  مزدوجة  وصهاريج  متطورة  
م�����زود ب��ت��ق��ن��ي��ات  إط���ف���اء ح��دي��ث��ة 
إج��راءات السالمة   ملتابعة  ودراج��ات 

يف خميمات احلجاج  ومكانهم .
وك����ذل����ك ت���ط���وي���ر آل���ي���ة ل��ض��ب��ط  
خمالفات السالمة وتشكيل  جلان 
ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��خ��ال��ف��ات يف امل��ش��اع��ر 
التنفيذية  الالئحة  وتطبيق  املقدسة  
ل��ن��ظ��ام امل���ن���ازل  امل��ع��دة إلس��ك��ان 
احلجاج، وكذلك وضع إلية لتحقيق 
مسبباتها،  وحت��دي��د  احل����وادث  يف 
وتكثيف برامج التوعية الوقائية يف 
خميمات احلجاج من خالل الورديات 
واحمل����اض����رات ال��ت��وع��وي��ة وت��وزي��ع 
واستخدام  واإلرش���ادات  الكتيبات 
احلجاج  لتوعية  اإلعالنية   اللوحات 
التصرف  يتم  وكيف  املخاطر  عن 
السيول  مثل  املتوقعة  احل���االت  يف 
وت��س��اق��ط ال��ص��خ��ور وغ���ريه���ا  من 
املخاطر اليت اشتملت عليها اخلطة 

العامة لتدابري الدفاع املدني .

مساعد مدير عام الدفاع املدني لشئون العمليات اللواء الغنام

منظومة من التقنيات الحديثة لمواجهة 
كافة المخاطر المحتملة في الحج

املدينة  مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير  أك��د 
املنورة اللواء زهري سبيه جاهزية قوات الدفاع 
املدني لتنفيذ خطة تدابري مواجهة الطوارئ 
خ���الل م��وس��م احل���ج ه���ذا ال��ع��ام،ل��ل��ح��ف��اظ 
زيارتهم  أثناء  الرمحن  ضيوف  سالمة  على 
للمسجد النبوي الشريف وتواجدهم باملدينة 
املنورة من خالل ما يزيد عن 1800 الضباط 
أكثر  يدعمهم  املدنيني  واملوظفني  واألفراد 
واإلسعاف  واإلن��ق��اذ  لإلطفاء  آلية   500 من 
حاالت  يف  الطيب  اإلخ��الء  عمليات  وتنفيذ 

الطوارئ.
أن خطة  ال��ل��واء سبيه  وأض��اف 
ت����داب����ري م���واج���ه���ة ال����ط����وارئ 
ب����امل����دي����ن����ة امل������ن������ورة خ����الل 
م��وس��م احل����ج اع��ت��م��دت على 
ال��دق��ي��ق جلميع  االس��ت��ش��راف 
احملتمل  االف��راض��ي��ة  املخاطر 
ت��واج��د حجاج  أث��ن��اء  وق��وع��ه��ا 

تهيئة  ثم  املنورة،ومن  باملدينة  احلرام  اهلل  بيت 
وإع��داد  واآلل��ي��ة  البشرية  اإلم��ك��ان��ات  كافة 

والفرق  ال��وح��دات  انتشار  خطة 
تنفيذ  يف  وال����ب����دء  امل���ي���دان���ي���ة 
بالتنسيق  امل��ومس��ي��ة  اخل���دم���ات 
احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع 
درجات  أعلى  واألهلية،لتحقيق 
التعامل  يف  والفاعلية  االستجابة 

مع احلوادث.
تكثيف  إىل  سبيه  اللواء  وأش��ار 
دوريات السالمة ملواقع اسكان ضيوف الرمحن 
النظامية يف  باملدينة املنورة،واختاذ اإلجراءات 

أنظمة متطورة 
الستشعار 

المخاطر في 
المنشآت 

اإلستراتيجية

نقطة ضوء
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عيد  ب��ن  حسن  ال��ل��واء  كشف 
ق��وات  ق��ائ��د  مساعد  احمل��م��دي 
للشؤون  باحلج  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
غرف  ودع��م  جتهيز  عن  الفنية 
عمليات الدفاع املدني بالعاصمة 
املقدسة واملدينة املنورة ومراكز 
عمليات الدفاع املدني باملشاعر 
من  متطورة  مبنظومة  املقدسة 
الالسلكية  االتصاالت  أجهزة 
ال���يت ت��ع��د األح����دث م��ن نوعها 
يف ال��ع��امل مب��ا ي��ع��زز م��ن ق��درة 
املشاركة  املدني  الدفاع  قوات 
مواجهة  ع��ل��ى  احل���ج  مهمة  يف 
األكمل  الوجه  على  ال��ط��وارئ 

مبشيئة اهلل تعاىل.
وأض�����اف ال���ل���واء احمل���م���دي يف 
ت���ص���ري���ح ح�����ول اس���ت���ع���دادات 

الشؤون الفنية حلج هذا العام، 
تقييم  دراس����ات  على  ب��ن��اء  أن��ه 
احل��ج  م���واس���م  خ����الل  األداء 
املاضية مت وضع خطة تفصيلية 
بشعبها  الفنية  ال��ش��ؤون  لعمل 
املخصصة لالتصاالت واملشاريع 
أهبة  على  لتكون  وال��ص��ي��ان��ة 
احلج،  مهمة  لتنفيذ  االستعداد 
تضمنت  اخلطة  أن  إىل  مشريًا 
جلميع  الدورية  الصيانة  أعمال 
اآلل����ي����ات وامل����ع����دات ال��ف��ن��ي��ة، 
والتجديد،  اإلح��الل  وعمليات 
كذلك أعمال الصيانة الوقائية 
واليت بدأت منذ نهاية موسم حج 
الصيانة  ورش  يف  املاضي  العام 
امل���رك���زي���ة ل��ض��م��ان ج��اه��زي��ة 
واآلل��ي��ات ألداء  امل��ع��دات  كافة 

مهامها قبل موسم حج هذا العام 
ب��وق��ت ك���اف، ب��اإلض��اف��ة إىل 
الصيانة  فرق  من  عدد  مباشرة 
املقدسة ملعاجلة أي  املشاعر  يف 

أعطال أثناء أداء مهمة احلج.
امتالك  احملمدي  اللواء  وأكد 
ق��وات ال��دف��اع امل��دن��ي يف احلج 
واليت  واملعدات  اآلليات  ألفضل 
برنامج  خ��الل  م��ن  تأمينها  مت 
آليات  لتطوير  احل��رم��ني  خ��ادم 
الدفاع املدني بتكلفة تزيد عن 
متطورة  آليات  منها  ري��ال  مليار 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ح����وادث األب����راج 
السالمل  من  العالية  واملنشآت 
تصل  ال��يت  اإلط��ف��اء  ومضخات 
وآل��ي��ات  ب��ع��ي��دة  م��س��اف��ات  إىل 

التدخل السريع.
وع����ن م����دى ج���اه���زي���ة م��ب��ان��ي 
ومنشآت الدفاع املدني باملشاعر 
احملمدي  اللواء  أوضح  املقدسة 
املدني  الدفاع  أن معظم مقرات 
من  امل���ق���دس���ة،  امل���ش���اع���ر  يف 
للفك  القابلة  اجل��اه��زة  املباني 
والركيب، واليت وفرت خالل 
العقود الثالثة املاضية بيئة عمل 

املدني  ال��دف��اع  ل��رج��ال  مناسبة 
أنه  مؤكدًا  احلج،  مهمة  أثناء 
السامية  امل��واف��ق��ة  ص���دور  بعد 
الكرمية على إعادة تأهيل هذه 
العمل  سيتم  وتطويرها  املباني 
على ذلك بالتنسيق بني املديرية 
ومركز  املدني  للدفاع  العامة 
ب��وزارة  التطويرية  امل��ش��روع��ات 
الداخلية، وذلك بعد انتهاء حج 
هذا العام – مبشيئة اهلل تعاىل-.
وختم اللواء احملمدي بالتأكيد 
ال���دف���اع  رج�����ال  إدراك  ع��ل��ى 
امل����دن����ي ب�����وح�����دات ال���ش���ؤون 
جتهيز  يف  ملسؤوليتهم  الفنية 
وص���ي���ان���ة امل����ع����دات وامل���ب���ان���ي 
االت��ص��االت، وضمان  وأن��ظ��م��ة 
ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا وك��ف��اءت��ه��ا ط���وال 
يف  مهامها  ألداء  احل��ج،  موسم 
احل��ف��اظ ع��ل��ى س��الم��ة ضيوف 
ال���رمح���ن وال���ت���ص���دي ل��ك��اف��ة 
املخاطر احملتملة بأعلى درجات 

اجلاهزية والكفاءة.

اللواء زهير سبيه: تشغيل 7 وحدات موسمية على الطرق الرئيسية للمديـــــــنة المنورة طوال موسم الحج

اللواء احملمدي.. مساعد قائد قوات الدفاع املدني باحلج للشؤون الفنية:

فرق مجهزة لصيانة آليات الدفاع المدني 
في المشاعر طوال موسم الحج

رصدها،ومضاعفة  يتم  خمالفات  أي  إزال���ة 
األن��ش��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة ل����زوار امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي 
املدينة  إىل  وصوهلم  منافذ  مجيع  يف  الشريف 
املنورة وأثناء وجودهم بها مبا يتناسب مع نوعية 
املخاطر  أو  الصناعية  أو  الطبيعية  املخاطر 
تتضمنها  واليت  البشرية  األخطاء  عن  النامجة 

اخلطة.
وأوضح اللواء سبيه أنه مت تغطية مجيع الطرق 
اجمل��اورة  باملناطق  امل��ن��ورة  املدينة  تربط  ال��يت 
وح��دات   7 خ��الل  من  املدني  ال��دف��اع  خبدمات 

وال��يت  املتحركة  ال��ف��رق  م��ن  خ��ارج��ي��ة،وع��دد 
تعمل على مدار الساعة.

وح���ول م��س��ت��وى ت��دري��ب ال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة 
امل���ش���ارك���ة يف أع���م���ال احل����ج،ق����ال ال���ل���واء 
العام  طوال  مستمرة  التدريبية  سبيه،الربامج 
العمل،ويتم  رأس  على  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 
الثابتة  بالوحدات  للعاملني  التدريبات  تكثيف 
موسم  خ��الل  مهامها  لنوعية  تبعًا  واملومسية 
احلج من خالل الدورات التدريبية اليت تنظمها 
التدريب  برامج  املنورة،وكذلك  املدينة  إمارة 

مبراكز الدفاع املدني.
مبتطلبات  التوعوية  ال��ربام��ج  طبيعة  وع��ن 
السالمة واليت يقدمها الدفاع املدني باملدينة 
يتضمن  ذلك  أن  سبيه  اللواء  املنورة،أوضح 
اإلرشادية  النشرات  من  كبري  ع��دد  توزيع 
واملرئية مبختلف  املسموعة  التوعوية  واملواد 
من  ع��دد  تركيب  إىل  ال��ل��غ��ات،ب��اإلض��اف��ة 
اللوحات يف مواقع اسكان احلجاج - واليت 
املخاطر  أهم  حول  مصورة  إرش��ادات  تقدم 

وسبل الوقاية منها.

المقرات الجاهزة وفرت بيئة عمل مناسبة لرجال الدفاع المدني
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أكد اللواء صاحل بن حممد الربكة 
املدني  ال��دف��اع  ت��دري��ب  إدارة  م��دي��ر 
التدريبية  ال��ربام��ج  ارت��ب��اط  ب��احل��ج 
احلج  أعمال  يف  املشاركة  للقوات 
تتضمنها  اليت  االفراضية  باملخاطر 
ملواجهة  املدني  الدفاع  تدابري  خطة 
امليدانية  واإلح��ت��ي��اط��ات  ال���ط���وارئ 
مشريًا إىل تكامل مجيع التجهيزات 
ألداء  امليدانية  للتمارين  التدريبية 
ك��اف��ة م��ه��ام ال��دف��اع امل��دن��ي خالل 

موسم احلج.

وأض����اف ال���ل���واء ال��ربك��ة أن عمل 
إدارة التدريب يف احلج ميثل امتدادًا 
للربامج التدريبية اليت تنفذها املديرية 
من  للتأكد  املدني،  للدفاع  العامة 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  منسوبي  ج��اه��زي��ة 
األكمل  الوجه  على  مبهامه  للقيام 
يف خم��ت��ل��ف ال����ظ����روف ال��زم��ان��ي��ة 
التعامل  على  وال��ق��درة  واملكانية، 
احملتملة،  املخاطر  كل  مع  األمثل 
يتم  احل��ج  التدريب يف  أن  م��ؤك��دًا 
حضور  يسبق  مكثف  برنامج  عرب 
استكمال  م��ع  ويتوافق  احلجيج، 
مت��رك��ز ف���رق ال���دف���اع امل���دن���ي يف 
خمتلف مواقعها باملشاعر املقدسة، 
حيث  ختصصاتها،  اختالف  وعلى 

تدريب  باحلج  التدريب  إدارة  تتوىل 
الفرق املشاركة يف جماالت اإلطفاء 
واإلن����ق����اذ واإلس����ع����اف، وم��ش��ريف 
مؤسسات  ال��س��الم��ة يف  وم��س��ؤول��ي 
احلج، إضافة إىل تقييم أداء الفرق 
فريق  مدربي  طريق  عن  املشاركة 
التدريب للوحدات امليدانية، وإعداد 
عن  العمليات  لشؤون  يومية  تقارير 
ال��ي��وم��ي للقوات  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 

املشاركة اليت يتم تدريبها.
وأشار اللواء الربكة إىل أن الربامج 
موسم  خ��الل  تنفذ  ال��يت  التدريبية 
احل���ج حت��اك��ي مج��ي��ع امل��ه��ام ال��يت 
تقوم بها الوحدات امليدانية يف احلج، 
ففرق اإلطفاء تنظم هلا برامج خاصة 

فرق  وك��ذا  مبهامها،  يتعلق  فيما 
امليدانية،  الوحدات  وبقية  السالمة 
موضحًا تكامل جهود إدارة التدريب 
يف  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  مع 
اجلهاز، كشؤون العمليات واإلدارة 
وامل��واس��م، وغريها من  للحج  العامة 
املدني  الدفاع  مهام  ألداء  اإلدارات، 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى س��الم��ة ضيوف 
توليها حكومة خادم  اليت  الرمحن 
احلرمني الشريفني ومسو ولي العهد 
ومسو وزير الداخلية رئيس جلنة احلج 
العليا ومسو مساعده للشؤون األمنية، 
املركزية  احل��ج  رئيس جلنة  ومس��و 
ك��ل اهتمام ودع��م يف إط��ار جهود 
الدولة لرعاية حجاج بيت اهلل احلرام.

مدير إدارة التدريب باحلج.. اللواء الربكة:

برامج لتدريب قوات الدفاع المدني للتعامل 
مع كافة المخاطر االفتراضية في الحج

نقطة ضوء

املدني  الدفاع  أربعني مدير  اللواء مجيل  أكد 
مديرية  استعدادات  املكرمة  مكة  مبنطقة 
املنوطة  املهام  لتنفيذ  القرى  بأم  املدني  الدفاع 
موسم  خ��الل  ال��ط��وارئ  مواجهة  خطة  يف  بها 
احلج هذا العام من خالل إداراتها يف مجيع مدن 
وحمافظات املنطقة. مشريًا إىل أن االستعدادات 
ملهمة احلج بدأت منذ وقت مبكر مبا يتناسب 
مع أهمية املهمة بدءًا من أعمال السالمة واملسح 
إسكان  ملنشآت  امليدانية  واملتابعة  الوقائي 
ولفت  واخلدمية  التجارية  واملراكز  احلجيج 
التدخل  فرق  من  عدد  نشر  إىل  أربعني  اللواء 
السريع واجملهزة بالدراجات النارية والسيارات 
احلجاج  ت��واج��د  أم��اك��ن  كافة  يف  الصغرية 
البشرية،  واألماكن اليت تزيد فيها الكثافة 
من  واالستفادة  الطوارئ،  ح��االت  يف  للتدخل 
ع��ام��ل ال��وق��ت حل��ني وص���ول وح����دات ال��دف��اع 
واإلنقاذ  اإلطفاء  أعمال  يف  املتخصصة  املدني 
م��داخ��ل  تغطية مج��ي��ع  مت  واإلس���ع���اف ك��م��ا 
السريعة  والطرق  السيارات  ومواقف  املنطقة 
بوحدات ثابتة وأخرى مومسية، مبا يتناسب مع 
الزيادة الكبرية يف عدد املركبات واحلافالت 

طوال موسم احلج.
اللواء  ق��ال  املدنية  احلماية  أعمال  جم��ال  ويف 

ع���دد من  ه��ن��اك  أن  أرب���ع���ني 
فرضية   12 يبلغ  الفرضيات 
على  يتم  احملتملة  للمخاطر 
الدفاع  ت��داب��ري  اخت��اذ  ضوئها 
امل���دن���ي خ����الل م��وس��م احل��ج 
ت��ش��م��ل إىل ج��ان��ب احل��رائ��ق 
والعواصف والزالزل واألمطار 
وال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي وارت���ف���اع 
معدالت تلوث اهلواء يف األنفاق 

الرصد  ف��رق  م��ن  ع��دد كبري  نشر  م��ؤك��دًا 
مجيع  يف  الطيب  اإلخ���الء  وف��رق  الكيميائي 

أماكن جتمع احلجاج.
وعرب اللواء أربعني عن سعادته باملستوى الرفيع 
املقدسة  بالعاصمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  لعمليات 
التعامل  يف  حديثة  تقنيات  من  هلا  يتوفر  وم��ا 
ومنها  احل��وادث  مواقع  وحتديد  البالغات  مع 
نظام تتبع املركبات وإرسال الرسائل النصية 
موقع  وحتديد  املناخية  التغريات  من  للتحذير 
امل��ت��ص��ل ل��إلب��الغ ع��ن ح���ادث ع��رب امل��ص��ورات 
اجل��وي��ة أو م��ن خ��الل »ن��ظ��ام واص���ل« أو رقم 
الربط  نظام  وك��ذل��ك  الكهرباء،  إش���راك 
الشبكي احلديث والذي يربط كافة انظمة 
احليوية  باملنشآت  واملصاعد  واإلطفاء  اإلن��ذار 

آليًا بعمليات الدفاع املدني لرصد 
أي قصور أو أعطال أو إنذار فيها 

خالل 3 ثواني فقط. 
اللواء أربعني عن وجود  وكشف 
الدفاع  إدارات  بني  إسناد  خطة 
املكرمة  مكة  مبنطقة  املدني 
املدني  الدفاع  إدارة  قيام  تتضمن 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل���ق���دس���ة ب��إس��ن��اد 
باملشاعر  املدني  الدفاع  مراكز 

متى دعت احلاجة لذلك.
وأشاد اللواء أربعني مبستوى التنسيق والتعاون 
املكرمة  مبكة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مديرية  ب��ني 
ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  جم���ال  يف  احل���ج  ووزارة 
املدني  ال��ط��ريان  هيئة  م��ع  التنسيق  وك��ذل��ك 
للموانئ إلخضاع مجيع مدن  العامة  واملؤسسة 
احلجاج لإلشراف الوقائي ومتابعة تنفيذ قرار 
مع  التنسيق  بها كذلك  العشوائي  الطبخ  منع 
وزارة النقل فيما خيص حركات النقل الرددية 
للمشاريع  امل��رك��زي��ة  اإلداري����ة  م��ع  وال��ت��ع��اون 
والقروية  البلدية  ال��ش��ؤون  ب���وزارة  التطويرية 
تأمني سالمة احلجاج مستخدمي قطار  بشأن 
الصحة  وزارة  مع  التعاون  وكذلك  املشاعر 

واهلالل األمحر لتنفيذ خطط اإلخالء الطيب.

اللواء أربعين: خطة تفصيلية لإلسناد بين إدارات الدفاع 
المدني بمنطقة مكة طوال موسم الحج
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  بداية نود التعرف على طبيعة مهام طريان 
الــطــوارئ خالل  تــدابــري مواجهة  األمـــن يف خطة 

موسم احلج هذا ا لعام؟
تتعدد مهام وواجبات طريان األمن بقواعده ووحداته 
املشاركة يف مهمة احلج لتشمل تنفيذ عمليات اإلطفاء 
مكشوفة  أم��اك��ن  يف  تقع  ال��يت  للحرائق  اجل���وي 
عمليات  وكذلك  وخالفه  واملستودعات  كاخليام 
اإلسعاف واإلنقاذ يف منطقة املشاعر ومكة املكرمة 
واملدينة املنورة والقيام بأعمال اإلخالء للمتضررين أو 
احملاصرين يف املناطق اخلطرة ونقلهم إىل معسكرات 
القيام  يتم  املهام  هل��ذه  االستعداد  إط��ار  ويف  اإلي���واء. 
بطلعات تدريبية ألطقم الطائرات يف منطقة املشاعر 
باملستشفيات  واهلبوط  املنطقة  معامل  على  للتعرف 
املعدة الستقبال املصابني خالل موسم احلج. كذلك 
املشاركة يف تنفيذ الفرضيات املخصصة ملكافحة 
احلرائق واإلنقاذ ملواجهة احلوادث اليت تقع يف منطقة 
املشاعر ال مسح اهلل إىل جانب تنفيذ مهام أمن وسالمة 
املكرمة  مكة  منطقة  اىل  املؤدية  السريعة  الطرق 
مجيع  ومساندة  امل��ن��ورة  واملدينة  املقدسة  واملشاعر 

األجهزة احلكومية عند طلبها يف حدود املسموح به. 
  كم يبلغ عدد طائرات األمن اليت تشارك يف 

أعمال احلج وأبرز الطائرات ونوعية جتهيزاتها؟
تشارك يف تنفيذ اخلطة يف حج هذا العام عدد )19( 
طائرة حديثة من طراز s-92 وطراز 434 ومجيعها 
املطلوبة  العمليات  لتنفيذ  جمهزة بأحدث األجهزة 
أيًا كان نوعها وحسب نوع هذه املهمة يتم جتهيز 
الطائرة سواء يف عمليات اإلطفاء اليت تتم بواسطة 
بواسطة  اإلنقاذ  أو عمليات  امل��اء  استخدام ج��ردل 
اإلسعافية  العمليات  أو  اإلنقاذ  وسلة  اإلنقاذ  ونش 

اجلوية كما يوجد كوادر طبية متخصصة تعمل 
ويتم  اإلسعافية  للمهام  الطائرات  ه��ذه  منت  على 
جتهيز الطائرات باألجهزة واملعدات الطبية الالزمة 
كجهاز التنفس الصناعي وجهاز ختطيط القلب 
وجهاز الصدمات الكهربائية علمًا بأن مجيع هذه 
املهام وعلى اختالف أنواعها تنفذها أطقم وطنية 

مؤهلة ومدربة على أعلى املستويات.
الطائرات  التجهيزات ما ميكن    وهــل تشمل 
العمودية من التعامل مع حــوادث األبــراج العالية 

واإلخالء الطيب؟
 تشارك طائراتنا يف مهام اإلخ��الء ملثل هذا النوع 
من حوادث األبراج العالية مبعدات طبية من أسّرة 
نقل للمصابني ومجيع التجهيزات الطبية املتطورة 
الفرق  وتتوىل  إخ��الء وإسعاف  للتعامل مع ح��االت 
احلرائق  مهمة مكافحة  املدني  بالدفاع  األرضية 
بواسطة عربات ووحدات اإلطفاء وسيارات السالمل 

املتطورة.
  ومــاذا عن قدرة طائرات األمن يف اإلسهام يف 

أعمال اإلنقاذ لياًل يف املشاعر املقدسة؟
طائراتنا جمهزة ومهيأة للقيام بطلعات ليلية ونهارية 
لتنفيذ مهام اإلنقاذ يف مجيع األوقات ومتى ما تهيأت 
الفرص بإذن اهلل يتم تنفيذ تلك املهام على أكمل 
الليلية والكامريات  الرؤية  وجه من خالل أنظمة 

احلرارية.
  كم يبلغ عدد ساعات الطريان املتوقعة يف احلج؟
متوقع أن تصل ساعات الطريان يف نهاية مهمة احلج 

إىل 400 ساعة طريان.
  وكم يبلغ عدد الطيارين املشاركني يف مهمة 

احلج ومستوى تدريبهم؟

نظرًا لزيادة أعداد احلجيج سنويًا يوافق ذلك زيادة 
أعداد املشاركني باستمرار حيث يشارك يف هذا 
وإداري���ني  وفنيني  م��ن طيارين  ق��وة مكونة  ال��ع��ام 

ومسعفني تصل ل� )360( شخص.
ويتم تأهيل الطيارين يف جامعة نورث داكوتا يف 
الواليات املتحدة األمريكية وتأهيل البعض منهم 
تبدأ  منظومة  وفق  اجلوية  فيصل  امللك  يف كلية 
ثم  وم��ن  وعلومه  ال��ط��ريان  م��ب��ادئ  على  بالتدريب 
يتم  الطريان حيث  اخل��ربة وممارسة  يتدرجون يف 
األمن  طائرات  على  ختصصية  ب��دورات  إحلاقهم 
حسب نوعها ومن ثم إدراجهم يف دورة مساعد قائد 
طائرة حتى ينجز ما يقارب 80 ساعة طريان بعد 
ذلك يتم تقييمهم على أيدي مدربينا الوطنيني لكي 
يدخل املرحلة التالية بعد اكتساب اخلربة الالزمة 
إىل 200  تصل  ال��يت  الطريان  ساعات  من  واملزيد 
ساعة طريان ومن ثم ينتقل للمرحلة النهائية وهي 
وبعد  اختبارات  لعدة  وخيضع  طائرة  قائد  مرحلة 

جتاوزها يبدأ مبمارسة عمله كقائد طائرة.
  ما هي أبرز الصعوبات اليت تواجه طريان األمن 

يف أعمال احلج وكيف تتعاملون معها؟ 
حن��رص يف ط��ريان األم��ن عند تنفيذ املهام املوكلة 
إلينا أن نؤديها بكل كفاءة واقتدار يف ظل الدعم 
الالحمدود من مقام وزارة الداخلية وبإشراف مباشر 
من معالي مدير عام الدفاع املدني ويتضح ذلك جليًا يف 
أمسى مهمة وهي مهمة احلج مع األخذ بعني االعتبار 
الدروس املستفادة من األعوام السابقة واليت متكننا 
ال��ذي يليه حبيث يتم تاليف  من رس��م خططنا للعام 
مجيع ما قد يؤثر على أداء هذه املهام من صعوبات 

أيًا كانت.

يشارك طيران األمن بفعالية في تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني في حج هذا العام، بعدد من الطائرات العمودية التي تعد األحدث 
من نوعها في العالم ومجهزة بكل ما يلزم لدعم جهود الوحدات والفرق الميدانية في التعامل مع حوادث الحريق وأعمال اإلنقاذ 

واإلخالء الطبي، حول مهمة الدفاع المدني بالحج، التقت »998« اللواء طيار محمد بن عيد الحربي قائد طيران األمن.. فماذا قال؟

اللواء طيار حممد بن عيد احلربي: 

نتوقع تحقيق

400
ساعة طيران

طوال أعمال الحج
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كشف اللواء سعيد بن علي القرني قائد 
جاهزية  عن  منى  مبشعر  املدني  الدفاع 
100 فرقة ميدانية متخصصة يف أعمال 
اإلن��ق��اذ واإلط��ف��اء واإلس��ع��اف واإلخ��الء 
لتنفيذ خطة تدابري مواجهة الطوارئ يف 
مجيع أرجاء مشعر منى خالل موسم احلج 
هذا العام. باإلضافة إىل أكثر من 200 
بوسائل  النارية اجملهزة  للدراجات  دورية 
تقسيم  مت  أنه  مؤكدًا  األولية  اإلطفاء 
تغطيتها  مت  مناطق   5 إىل  منى  مشعر 
امل��دن��ي من  ال��دف��اع  بالكامل خب��دم��ات 
الثابتة  امليدانية  والوحدات  الفرق  خالل 
واملتنقلة إضافة إىل جمموعات اإلشراف 
شبكات  تشغيل  مسئولية  اليت  الوقائي 
متطلبات  مجيع  توفر  ومتابعة  احلريق 
السالمة يف خميمات احلجاج على مدى 
م��ن ضباط  ب���إش���راف ع���دد  24 س��اع��ة 

السالمة.
املخاطر احملتملة يف مشعر  أب��رز  وح��ول 

منها  الوقاية  وسبل  منى 
خ������الل م����وس����م احل���ج 
ه�����ذا ال����ع����ام، أوض����ح 
أن  القرني  سعيد  اللواء 
ت��داب��ري ال���دف���اع امل��دن��ي 
املخاطر  ك��اف��ة  تشمل 
لطبيعة  تبعًا  االفراضية 
كل منطقة يف املشاعر. 
خماطر  تأتي  منى  ويف 

االفراضية  املخاطر  ص���دارة  يف  احل��ري��ق 
ح��ي��ث ي��ت��م إج������راء ال��ك��ش��ف ال��وق��ائ��ي 
واملنشآت  احل��ج��اج  خميمات  مجيع  على 
توفر  من  والتأكد  املشعر  يف  احلكومية 
وكذلك  بها  السالمة  متطلبات  ك��اف��ة 
ك��ف��اءة أنظمة اإلن���ذار واإلط��ف��اء وإل��زام 
بتفادي  املواقع  هذه  عن  املسئولة  اجلهات 

أي مالحظات يف هذا الشأن.
والسيول  األم��ط��ار  أي��ض��ًا خماطر  وه��ن��اك 
موسم  قبل  ملواجهتها  االستعداد  يتم  واليت 
الرئاسة  مع  بالتنسيق  كاف  بوقت  احلج 
ورص��د  البيئة  ب��األرص��اد ومح��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
األمطار  ملخاطر  عرضة  األك��ث��ر  امل��واق��ع 
ووض���ع اخل��ط��ط ال��الزم��ة ل��ت��أم��ني سالمة 
احلجاج وجتهيز الفرق امليدانية املتخصصة 
يف أعمال اإلنقاذ املائي بالقوارب واملعدات 
الفنية كما تضم قائمة املخاطر االفراضية 
ارتفاع نسبة تلوث اهلواء يف أنفاق املشاعر 

للسيارات  املخصصة 
وامل����ش����اة وت��ت��ض��م��ن 
الوقائية  اإلج���راءات 
الفرق  من  عدد  نشر 
املتخصصة يف أعمال 
املسح الوقائي لرصد 
أي زيادة من امللوثات 
ت��ؤث��ر على  اهل��وائ��ي��ة 
س�����الم�����ة احل����ج����اج 
شبكة  مستخدمي 
ذلك  ومترير  األنفاق 
الدفاع  عمليات  إىل 
مع  للتنسيق  امل��دن��ي 

وتفويج  بتنظيم  املعنية  اجلهات 
امل��ش��اة وال���س���ي���ارات ع��رب ه��ذه 
تقنيات  واس���ت���خ���دام  األن���ف���اق 

حديثة لتنقية اهلواء بها.
وع��ن اج����راءات ال��دف��اع املدني 
اخلاصة مبشروع قطار املشاعر 
أكد اللواء القرني أنه استمرارًا 
إلج���راءات ال��دف��اع امل��دن��ي اليت 
قطار  مشروع  تشغيل  صاحبت 
ميدانية  استحداث وحدات  املشاعر، مت 
ت��ت��م��رك��ز مب��ح��ط��ات ال��ق��ط��ار ال��ث��الث 
مبشعر منى يعمل بها قوة مدربة للتعامل 
م��ع ح���وادث ال��ق��ط��ارات. وه��ذا ال��ع��ام مت 
ودعمها  حمطة  لكل  وح��دة  ختصيص 
البشرية الالزمة واجملهزة بكافة  بالقوة 

اآلليات واملعدات الفنية ألداء مهامها.
ولفت قائد الدفاع املدني مبشعر منى أن 
الدولة  أنشأتها  اليت  الضخمة  املشاريع 
رعاها اهلل يف املشاعر املقدسة بدءًا من 
يف  احلديثة  احل��ج��اج  خميمات  م��ش��روع 
وقطار  اجلمرات  منشأة  ومشروع  منى 
املشاعر كان هلا األثر الكبري يف تقليل 
حجم التحديات اليت تواجه رجال الدفاع 
املدني خالال موسم احلج يف مشعر منى 
اجلهود  أهمية  م��ن  يقلل  ال  ه��ذا  أن  إال 
واختاذ التدابري وإعداد اخلطط ملواجهة 

أي خماطر حمتملة أو أحداث طارئة.

100 فرقة متخصصة لإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف واإلخالء يف منى

اللواء سعيد القرني: 200 دراجة نارية وفرق لرصد 
التلوث في شبكة األنفاق

نقطة ضوء
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ركن احلماية مبشعر منى .. العقيد د. مهندس حييى دماس الغامدي

تنسيق كامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ خطط اإلخالء

العقيد خالد العودة.. ركن السالمة يف منى

مجموعة لإلشراف الوقائي تنتشر 
في جميع أرجاء مشعر منى

كشف العقيد د. مهندس حييى دماس 
الغامدي – ركن احلماية مبشعر منى  
ووح���دات احلماية  ف��رق  تنوع مهام  عن 
املدنية لتنفيذ خطة تدابري الدفاع املدني 
أثناء تواجد احلجيج يف منى . مؤكدًا 
املدنية  احلماية  اس��ت��ع��دادات  تكامل 
ما  ومعاجلة  احملتملة  املخاطر  ملواجهة 
وتهيئة كافة  آث��ار  من  عنها  ينجم  قد 
اجل��ه��ود  وتنسيق  ل��ذل��ك  اإلم��ك��ان��ات 
وغري  احلكومية  للجهات  امل��ي��دان��ي��ة 
احلكومية املشاركة يف أعمال احلج 
وت��وف��ري ك��اف��ة امل��س��ت��ل��زم��ات حلماية 
املتضررين من احلجاج وإع��داد خطط 
اإلخ�����الء واإلي������واء وم��ت��اب��ع��ة ج��اه��زي��ة 
اإلي��واء الستقبال احلجاج  معسكرات 
م��ت��ى ك��ان��ت ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ذل��ك ، 

وت��وف��ري وس��ائ��ل النقل 
واإلش��������������راف ع��ل��ى 
خ�����دم�����ات اإلخ������الء 
ح����االت  يف  ال����ط����يب 
مجيع  يف  ال����ط����وارئ 
أرج�����اء م��ش��ع��ر م��ن��ى. 
مراقبة  إىل  باإلضافة 
ح����رك����ة احل��ج��ي��ج 
مب��ن��ط��ق��ة اجل���م���رات. 
وأض��������������اف رك�����ن 

احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة مب��ش��ع��ر م��ن��ى ، أن 
االستعدادات حلج هذا العام تشمل تهيئة 
املواد  ح��وادث  السريع يف  التدخل  فرق 
للقيام  ختصيصها  مت  وال���يت  اخل��ط��رة 
وجتهيزها  والتطهري  ال��رص��د  بأعمال 
باملعدات واآلليات ومستلزمات احلماية 

مهامها  ألداء  الفردية 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه 

النوعية من احلوادث.
وح����ول ع����دد ض��ب��اط 
وأف�����������راد احل���م���اي���ة 
م��ش��ع��ر  يف  امل���دن���ي���ة 
العقيد  أوض����ح  م��ن��ى 
دم���اس  م��ه��ن��دس  د. 
احل��م��اي��ة  أع���م���ال  أن 
امل��دن��ي��ة يف احل����ج ال 
واألف���راد  الضباط  على  فقط  تقتصر 
املكلفني بذلك ضمن أركان احلماية 
ع���رب منظومة  ب���ل مت��ت��د  امل��ش��اع��ر  يف 
متكاملة من املشاركني من منسوبي 
بتنفيذ  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
تدابري الدفاع املدني خالل موسم احلج 

الطوارئ  وأثناء  قبل  مراحل  ثالث  عرب 
باألعمال  تبدأ  بعدها.  ما  إىل  وتستمر 
التنسيقية والتنفيذية حتسبًا لوقوع أي 
حوادث طارئة. وهي املهمة اليت يشارك 
عن   يزيد  وم��ا  تنفيذها 45 ضابطًا  يف 
رصد  يف  مهامهم  تتنوع  أف����راد.   110
املواد اخلطرة يف املواقع املعرضة لذلك 
واحملددة مسبقًا يف مجيع مناطق مشعر 
لألفراد  التطهري  بأعمال  والقيام  منى 
التنسيقية  األعمال  وكذلك  واملعدات 
واإلغ��اث��ة  واإلي�����واء  ب��اإلخ��الء  املتعلقة 
واإلخالء الطيب واإلسناد البشري واآللي 
وإع��ادة األوض��اع . يف حني خيتلف عدد 
قوات احلماية املدنية أثناء الطوارئ وما 
بعدها ، تبعًا للحالة الطارئة وذلك من 
خالل خطط تفصيلية لإلسناد البشري. 

أكد العقيد خالد بن عبدالكريم 
العودة ركن السالمة مبشعر منى 
ح��رص قيادة ق��وات ال��دف��اع املدني 
العامة  تنفيذ اخلطة  املشاركة يف 
لتدابري مواجهة الطوارئ يف حج هذا 
إج���راءات سالمة  تعزيز  على  العام 
مناسك  الرمحن يف مجيع  ضيوف 
احلج وإزالة كل مسببات املخاطر 

اليت قد تهدد سالمة احلجيج.
وأضاف العقيد العودة ، ويف سبيل 
حتقيق ه���ذه ال��غ��اي��ة ي��ت��وىل رك��ن 
مجيع  تفقد  منى  مبشعر  السالمة 
خميمات إسكان احلجاج يف منى 
وكذلك مجيع املنشآت احلكومية 
واخلاصة للتحقق من توفر وفاعلية 
أن��ظ��م��ة ال��س��الم��ة ب��ه��ا وت����اليف أي 
مالحظات يف هذا الشأن باإلضافة 
إىل متابعة مواقع األنشطة التجارية 
وإخضاعها لإلشراف الوقائي. كما 
متتد أعمال ركن السالمة يف منى 
لتشمل مجيع الطرق والشوارع داخل 

املؤقتة  املباسط  على  للرقابة  املشعر 
مم��ارس��ات  ألي  وال��ت��ص��دي  واملتنقلة 
خاطئة تهدد سالمة احلجيج إىل جانب 
استخدام  حظر  بقرار  االلتزام  متابعة 
ما  وضبط  املقدسة  املشاعر  يف  الغاز 
يتم رصده من خمالفات ومتابعة سالمة 
بها ألغراض  املصرح  األخ��رى  البدائل 
التوعية  ب��رام��ج  بعض  وتنفيذ  الطهي 
مؤسسات  تستهدف  ال���يت  ال��وق��ائ��ي��ة 
املباسط يف  احلج والطوافة وأصحاب 
حدود منى . وذلك عرب عدد  من فرق 
ودوريات السالمة املؤهلة واجملهزة فنيًا 
لتنفيذ أعمال السالمة ومساندة وحدات 
الدفاع املدني امليدانية األخرى يف أداء 

مهامها.
وأف���راد السالمة  وح��ول ع��دد ضباط 
ال��ع��ودة ،  العقيد  أوض��ح  مبشعر منى 
وجود العدد الكايف من ضباط وأفراد 
بأحدث  واجملهزين  املؤهلني  السالمة 
التقنيات ألداء مهامهم ، مشريًا إىل أن 
قوة السالمة يف منى تنقسم إىل قسمني 

تبعًا ألسلوب تنفيذ املهام املنوطة بها، 
ال��دراج��ات  ف��رق  األول  القسم  ويضم 
احلريق  مبطفيات  وامل�����زودة  ال��ن��اري��ة 
الالسلكي  االتصال  وأجهزة  اليدوية 
ومراقبة  املسح  أع��م��ال  مجيع  وت��ت��وىل 
الطرق والشوارع ومتابعة نقاط البيع » 
املسال  الغاز  استخدام  ومنع  املباسط« 
وصالحية خمارج الطوارئ يف املخيمات 
ومنع اخليام  الفردية اليت قد ينصبها  
بعض احلجاج على األرصفة أو بالقرب 
من سفوح اجلبال ، أما القسم الثاني 
الوقائي  اإلش���راف  جمموعات  فيضم 
تتكون  جمموعة   251 عددها  ويبلغ 
كل واحدة منها من عدد من األفراد 
املؤهلني على تنفيذ مجيع أعمال الدفاع 
املدني ، وخصص هلا مواقع حمددة يف 
ميدانية  مبهام  للقيام   . منى  خميمات 
كفرق للتدخل األول��ي للسيطرة على 
حوادث احلريق وغريها من احلوادث يف 
مهدها. باإلضافة إىل أعمال السالمة، 
كما اعتمدت فرق اإلشراف الوقائي 

داخل  واإلس��ن��اد  للدعم  كوحدات 
مشعر منى وخارجه. وحول إجراءات 
السالمة يف حمطات قطار املشاعر 
ال��ع��ودة، أن  العقيد  يف منى أك��د 
إج��راءات السالمة يف هذا املشروع 
وال��ذي  التشغيلي  اجل��ان��ب  تغطي 
تتحمل مسؤوليته الشركة املشغلة 
بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات 
دوري���ات  وت��ت��وىل   . األخ���رى  املعنية 
وضمان  متابعة  منى  يف  السالمة 
اإلنذار  أنظمة  من  املثلى  االستفادة 
ومكافحة احلريق وكافة عناصر 
ال���س���الم���ة األخ������رى يف حم��ط��ات 
التواجد واملتابعة  القطار من خالل 
ورصد أي مالحظات باإلضافة إىل 
التدخل يف حدود املسؤوليات املنوطة 
أي  مع  للتعامل  السالمة  مبفتشي 

حاالت طارئة.
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تتكامل مهام ركين السالمة 
تنفيذ  يف  امل��دن��ي��ة  واحل��م��اي��ة 
ملواجهة  املدني  الدفاع  تدابري 
ال��ط��وارئ يف ح��ج ه��ذا ال��ع��ام 
كافة  واخت���اذ  ع��رف��ة  مبشعر 
لسالمة  الوقائية  اإلج����راءات 
ض��ي��وف ال���رمح���ن ي���وم احل��ج 

األكرب.
وح����ول م��ه��ام وح����دات وف���رق 
الوقائي  واإلش���راف  السالمة 
مب���ش���ع���ر ع������رف������ة، أوض������ح 
ال���ع���ق���ي���د م����ه����ن����دس أمح����د 
حم��م��د ال���ش���ه���ران���ي، رك��ن 
الوقائي  واإلش���راف  السالمة 
ت��وف��ري كل  ي��ش��م��ل  ذل���ك  أن 
احلريق  من  الوقاية  متطلبات 
يف  احل����ج����اج  يف خم���ي���م���ات 
سالمة  تتضمن  وال���يت  ع��رف��ة 
خم���ارج ال���ط���وارئ وال��س��الم��ة 
املطابخ  وسالمة  الكهربائية 
وك���ذل���ك ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال����وق����اي����ة م����ن احل����ري����ق يف 
احلكومية  اإلدارات  مباني 

عرفة  يف  األهلية  واملؤسسات 
مسببات  م��ن��ع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
احل����������وادث ع����رب ال��ك��ش��ف 
الوقائي، باإلضافة إىل متابعة 
استخدام  بقرار حظر  االلتزام 

الغاز املسال ألغراض الطهي.
وم���ب���اش���رة ح�����وادث احل��ري��ق 
أف��راد  قبل  م��ن  تقع  ق��د  ال��يت 
والسالمة  الوقائي  اإلش���راف 

تنفيذ  يف  املشاركة  وكذلك 
وأشار  املدنية.  احلماية  خطط 
إىل  الشهراني  مهندس  العقيد 
إج���راءات فاعلة إلل��زام  وج��ود 
مبساكن  املختصة  اجل��ه��ات 
احل���ج���اج ب��ع��رف��ة مب��ت��ط��ل��ب��ات 
ال���س���الم���ة، ب������دءًا م���ن ع��دم 
إال  الكهربائي  التيار  إيصال 
مجيع  توفر  من  التأكد  بعد 
ومنح  ال��س��الم��ة،  اش���راط���ات 
املخالفة  احل��م��الت  أص��ح��اب 
لذلك إنذار حمدد املدة لتوفري 
ه���ذه االش���راط���ات ويف ح��ال 
تطبيق  ي��ت��م  جت��اوب��ه��م  ع����دم 
ولوائح  لنظام  املخالفات  الئحة 
العمل  وإيقاف  املدني،  الدفاع 
وج���ود  إىل  الف���ت���ًا  امل���وق���ع.  يف 
تعاون كبري بني محالت احلج 
والدفاع املدني يف هذا الشأن. 
احملتملة  املخاطر  أب��رز  وح��ول 
يف  السالمة  ركن  يعمل  اليت 
عرفة على الوقاية منها أوضح 
الشهراني،  مهندس  العقيد 

تتضمن  امل��خ��اط��ر  ق��ائ��م��ة  أن 
وما  الكهربائية  االلتماسات 
ينتج عنها من حرائق وخماطر 
ال���ت���داف���ع وس���ق���وط اخل��ي��ام، 
مؤكدًا جاهزية رجال الدفاع 
املدني للتعامل مع هذه املخاطر 
التجهيزات  تكامل  خالل  من 
واليت  املؤهلة،  البشرية  القوى 
للسالمة  ض��اب��ط��ًا   54 ت��ض��م 

العميد الزهراني:
2100 رجل دفاع مدني 

لمواجهة الطوارئ في عرفة
شدد قائد الدفاع املدني مبشعر 
ع��رف��ة ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��رمح��ن 
االلتزام  على ضرورة  الزهراني 
خيام  يف  ال��س��الم��ة  بتعليمات 
م��ن حيث  ع��رف��ة  احل��ج��اج يف 
واملمرات  االستيعابية  الطاقة 
وامل�����س�����اف�����ات اخل����ال����ي����ة ب��ني 

املخيمات.
من  ال��زه��ران��ي  العميد  وح���ذر 
خميمات  يف  الكهربائية  السالمة  لتعليمات  خمالفات  أي 
أقطارها  ومناسبة  التمديدات  تشمل سالمة  واليت  احلجاج 
لألمحال وتركيب أقطاع مناسبة، ودفن مجيع التمديدات 
مؤكدًا متابعة فرق السالمة واملسح الوقائي لذلك، وإزالة 
رحال  تعوق  أو  الرمحن  ضيوف  سالمة  تهدد  خمالفة  أي 

املدني عن أداء مهامهم يوم عرفة.
السمو  صاحب  ق��رار  سريان  إىل  الزهراني  العميد  ولفت 
رئيس  الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن  أمحد  األمري  امللكي 
ألغراض  املسال  الغاز  استخدام  حبظر  العليا  احلج  جلنة 
األول من شهر ذي احلجة،  إبتداءًا من  املشاعر  الطهي يف 
جهة  أي  حبق  النظامية  اإلج���راءات  تطبيق  على  م��ؤك��دًا 

ختالف ذلك القرار أثناء وقبل صعود احلجاج إىل عرفات.
وحول عدد قوات الدفاع املدني املشاركة يف تنفيذ تدابري 
مواجهة الطوارئ يف عرفة أوضح العميد الزهراني أن أكثر 
من 2100 ضابط وفرد وموظف يشاركون يف تنفيذ أعمال 
لتغطية مجيع أحناء  انتشار دقيقة  املدني وفق خطة  الدفاع 
على  والعمل  واإلسعاف  واإلنقاذ  اإلطفاء  خبدمات  املشعر 
الوقائي  الكشف  أعمال  من خالل  احلوادث  مسببات  منع 
املدني  الدفاع  تنفيذ تدابري  املعنية يف  والتنسيق مع اجلهات 
احلج  يوم  يف  احملتملة  االفراضية  املخاطر.  كافة  ملواجهة 

األكرب.
يوم  املدني  الدفاع  رج��ال  تواجه  اليت  التحديات  أب��رز  وعن 
وانتشار  اإلف��راش  أن  إىل  الزهراني  العميد  أش��ار  عرفة، 
منرة  مسجد  حميط  يف  الشديد  والزحام  التقليدية  اخليام 
ميثل أبرز الصعوبات، باإلضافة إىل حماوالت بعض احلجاج 
أو  سقوطهم  يف  يتسبب  قد  مما  الرمحة  جبل  إىل  الصعود 
املدني  الدفاع  إىل تكثيف خدمات  الفتًا  الصخور.  تساقط 
يف هذه املواقع بالتعاون مع كافة القطاعات األمنية واهلالل 
قطار  أيضًا حمطات  تغطي  متكاملة  منظومة  وفق  األمحر 

املشاعر يف عرفة.

منظومة متكاملة مـــن التدابير الوقائية للسالمة يوم عرفة
نقطة ضوء
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واإلشراف الوقائي وأكثر من 
1200 فرد لإلشراف الوقائي، 
ت��دري��ب��ه��م ألداء  ي��ت��م  وال���ذي���ن 
عدد  تنفيذ  خالل  من  مهامهم 
إشراف  وحتت  الفرضيات  من 
ف��ري��ق ال��ت��دري��ب امل��ش��ارك يف 

احلج.
خ��اص��ة  ق����وة  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
ألع����م����ال ال���س���الم���ة خل��دم��ة 
مشروع قطار املشاعر للتأكد 
متطلبات  وصالحية  عمل  من 
السالمة يف احملطات والتنسيق 
م���ع ال��ش��رك��ة امل��س��ئ��ول��ة عن 
ت��ش��غ��ي��ل ال��ق��ط��ار ل���ت���اليف أي 
مالحظات تسبب خطورة على 

احلجاج. 
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د ال��ع��ق��ي��د 
ركن  اجلهين،  مبارك  خالد 
عرفة  مبشعر  املدنية  احلماية 
املدنية  احلماية  فرق  جاهزية 
املدني  ال��دف��اع  ت��داب��ري  لتنفيذ 
باحلج هذا العام وفق ما حدد 
هل��ا م��ن م��ه��ام وم��س��ؤول��ي��ات، 
باخلطة  ورد  م�ا  واستنادا على 
احلكومية  لألجهزة  العامة 
الدفاع  ت��داب��ري  بتنفيذ  املعنية 
امل��دن��ي يف ح����االت ال��ط��وارئ 

مل���وس���م ح����ج ع�����ام 1433ه������� 
ومم��ت��ل��ك��ات  أرواح  حل��م��اي��ة 
م�ن  احل��رام  اهلل  ب�يت  حج�اج 
العالقة  ذات  احملتملة  املخاطر 
مب��ه��ام وم��س��ؤول��ي��ات ال��دف��اع 
املواجهة  املدني وإعداد خطط 
للمخاطر  التفصيلية  واخلطط 
األجهزة  مع  بالتنسيق  احملتملة 
احلكومية املعنية، مشريًا إىل 
املدنية  احلماية  ركن  قوة  أن 
من  ع��دد  م��ن  تتكون  بعرفة 
ال��ض��ب��اط واألف����راد ال��ذي��ن مت 
العاملني  من  بعناية  اختيارهم 
جهاتهم  يف  املدنية  باحلماية 
جت��ه��ي��زه��م  مت  األس����اس����ي����ة 
املناسب  بالشكل  وتأهيلهم 
الوجه  املهمة على  بأداء  للقيام 
املطلوب وفق ما أعد من خطط 
بهم  املناطة  للمهام  تفصيلية 

ويف األوقات احملددة لذلك. 
األمطار  سقوط  خماطر  وعن 

العام  هذا  احلج  موسم  خالل 
وج��ود  اجل��ه��ين  العقيد  أك��د 
تنسيق كامل للتدخل السريع 
أمطار غزيرة  يف حالة سقوط 
وتشكل  م��ن��ق��ول��ة  س��ي��ول  أو 
)المسح  احلجاج  على  خطورة 
وت��واص��ل  ع��رف��ة  مبشعر  اهلل( 
العامة  ال��رئ��اس��ة  م��ع  مستمر 
لألرصاد ومحاية البيئة ملتابعة 
مبنطقة  امل��ن��اخ��ي��ة  امل��ت��غ��ريات 
بأول  أول  بها  وتزويدنا  عرفة 
إع�����داد خطة  مت  أن����ه  ك��م��ا 
اخلطر  هذا  ملواجهة  تفصيلية 
كاماًل  مسحًا  تشمل  وال��يت 
ملشعر عرفة واألودية والعبارات 
والتأكد من إزالة أي خطورة 
السيول  انسياب وجريان  تعيق 
م���ن ش��ه��ر رم���ض���ان وق����د مت 
املنخفضة  امل��رب��ع��ات  حت��دي��د 
الرئيسية  الطرق  منسوب  عن 
وال����يت ت��ش��ك��ل خ���ط���ورة ومت 

ت��وض��ي��ح��ه��ا ل���ف���رق اإلخ����الء 
للقيام  ال��ط��واف��ة  وم��ؤس��س��ات 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة اإلخ�����الء متى 
املخيمات  إخ��الء  األم��ر  تطلب 
تلك  يف  امل���وج���ودة  امل��ت��ض��ررة 
ملواقع  احلجاج  ونقل  املربعات 
العقيد  ولفت   . اآلمنة  اإلي��واء 
احلماية  خدمات  إىل  اجلهين 
امل���دن���ي���ة يف حم���ط���ات ق��ط��ار 
امل��ش��اع��ر ب��ع��رف��ة وال��ت��واج��د 
مشكالت  أي  ملعاجلة  الدائم 
وإع��داد  ال��زح��ام  عن  تنتج  قد 
احل��ج��اج  لنقل  ب��دي��ل��ة  خ��ط��ط 
القطار  عمل  توقف  ح��ال  يف 
ألي سبب. وحول جهود ركن 
ت��وع��ي��ة  احل���م���اي���ة يف جم����ال 
العقيد  ق��ال  بعرفة  احل��ج��اج 
مع  التنسيق  مت  أن��ه  اجل��ه��ين 
جم��م��وع��ات اخل��دم��ة ووح���دة 
الطوافة  مبؤسسات  الطوارئ 
ل��ت��وض��ي��ح ال�������دور ال��ك��ب��ري 
تطلب  حالة  منهم يف  املطلوب 
اإلخ��الء  خطط  تنفيذ  األم��ر 
شرح  وط��ل��ب  بعرفة  واإلي����واء 
ملعرفة  بلغاتهم  للحجاج  ذل��ك 
التصرف  منهم  واح���د  ك��ل 

السليم يف حالة الطوارئ.

منظومة متكاملة مـــن التدابير الوقائية للسالمة يوم عرفة

أكثر من 1400 
ضابطًا ومشرفًا 

وفردًا لمتابعة 
متطلبات السالمة 

في عرفة
العقيد م. أمحد الشهراني

خطط تفصيلية 
ألعمال الحماية 

المدنية وتواصل 
مع مؤسسات 

الطوافة
العقيد خالد اجلهين
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نقطة ضوء

احل��م��اي��ة  إدارة  م��دي��ر  أك���د 
عبداهلل  ال��ل��واء  باحلج  املدنية 
تنسيق  وجود  الغشام  بن محد 
ك���ام���ل ب���ني ق�����وات ال���دف���اع 
تنفيذ  يف  امل��ش��ارك��ة  امل��دن��ي 
الطوارئ  مواجهة  تدابري  خطة 
يف م��وس��م احل���ج ه���ذا ال��ع��ام 
احلكومية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
املعنية. وذلك من خالل مركز 
ال���ط���وارئ ال����ذي ي��ت��واج��د به 
عالي  مستوى  على  م��ن��دوب��ون 
والصالحية  القدرة  حيث  من 
الخت����اذ ق�����رارات وإج�����راءات 

التعامل مع أي حوادث طارئة.
احلماية  م��ه��ام  ن��وع��ي��ة  وح���ول 
الدفاع  تدابري  خطة  يف  املدنية 
امل��دن��ي مل��واج��ه��ة ال��ط��وارئ يف 
احل��ج ق��ال ال��ل��واء ال��غ��ش��ام إن 
باحلج  املدنية  احلماية  إدارة 

تعمل كجزء من منظومة قيادة 
ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
وذل����ك حب��ك��م م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا 
وتوحيد  بتنسيق  كجهة معنية 
ج��ه��ود وم��س��ؤول��ي��ات األج��ه��زة 
بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املدني  الدفاع  وتدابري  أعمال 
يف ح����االت ال����ط����وارئ وذل���ك 
التنسيق  إج����راءات  م��ن خ��الل 
وعقد االجتماعات الالزمة مع 
واألهلية  احلكومية  اجلهات 
الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات 
اخلطط  ووض��ع  باحلج  املدني 
املهام  لتنفيذ  الالزمة  واآلليات 
وامل��س��ؤول��ي��ات ع��ن��د م��واج��ه��ة 
ح�����االت ال����ط����وارئ وم��ت��اب��ع��ة 
تنفيذها ومنها على سبيل املثال 
االفراضية  املخاطر  تصنيف 
حدوثها  اح��ت��م��االت  حيث  م��ن 

احل��دوث  حمتملة  خماطر  إىل 
ومعرفة  وحت��ل��ي��ل  وخ��ط��ورت��ه��ا 
تواجدها  وأماكن  مسبباتها 
على  وال��ع��م��ل  ح��دوث��ه��ا  ونسبة 
من  التقليل  أو  تالفيها  حماولة 
االستعداد  مع  خطورتها  درجة 
مل��واج��ه��ت��ه��ا وم��ع��اجل��ة آث��اره��ا 
م��ع مجيع  التنسيق  خ��الل  م��ن 
األخ��رى  احلكومية  اجل��ه��ات 
امل���ش���ارك���ة ب��أع��م��ال احل���ج. 
احل��م��اي��ة  إدارة  ت��ت��وىل  ك��م��ا 
مركز  تشغيل  باحلج  املدنية 
الطوارئ بالدفاع املدني باحلج 
العالقة  تنسيق  يتوىل  وال���ذي 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ب��ني 
املدني وبني الوزارات واملصاحل 
املعلومات  وتقديم  احلكومية 
ال��ك��ام��ل��ة ع���ن إم��ك��ان��ي��ات 
ه��ذه اجل��ه��ات وال��ب��دائ��ل اليت 
مي��ك��ن االس���ت���ع���ان���ة ب��ه��ا يف 
ح�����االت ال����ط����وارئ واق�����راح 
تتعلق  معينة  إج���راءات  اخت��اذ 
العمليات  تنفيذ  أثناء  بعملهم 
املدني  الدفاع  بتدابري  اخلاصة 
تتوفر  ال��يت  للمعلومات  وف��ق��ًا 

وظ��روف  جهاتهم  ع��ن  لديهم 
طلبه  يتم  ما  ومتابعة  احل��ادث 
وآلية  بشرية  إمكانيات  م��ن 
احل��ادث،  ملوقع  وصوهلا  حتى 
أح��وال  متابعة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 

الطقس على مدار الساعة.
وحول عدد فرق احلماية املدنية 
املشاركة يف مهمة احلج أوضح 
احلماية  قوة  أن  الغشام  اللواء 
و)174(  ضابطًا   )86( املدنية 
فردًا موزعة على إدارة احلماية 
الدفاع  وقيادات  باحلج  املدنية 
إىل  باإلضافة  باملشاعر  املدني 
التابع  ال��ك��ي��م��اوي  الفصيل 
ل������وزارة ال���دف���اع ل��ل��ت��دخ��ل يف 
حوادث املواد اخلطرة وعدد من 
البحرية  القوات  من  الغواصني 
)ح���رس  ال���داخ���ل���ي���ة  ووزارة 
احلدود( للقيام بأعمال اإلنقاذ 
واألمطار  السيول  ح��وادث  يف 
من  ع��دد  مشاركة  وك��ذل��ك 
املتطوعني من مديريات الدفاع 
امل���دن���ي ب��امل��ن��اط��ق م���ع ق���وات 
للقيام  ب��احل��ج  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

بتنفيذ أعمال الدفاع املدني.

تجهيز مواقع اإليواء بالعاصمة المقدسة والمشاعر بكل 
ما يلزم الستخدامها في حاالت الطوارئ 

ضمن تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ

86 ضابطًا و174 فردًا ألعمال الحماية 
المدنية في الحج
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أك�����د ق���ائ���د ق������وات ال����ط����وارئ 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي باحلج  واإلس���ن���اد 
بن عايض احلارثي  العميد مستور 
أنه ال زيادة يف عدد ضباط وأفراد 
قوات الطوارئ واإلسناد املشاركة 
يف تنفيذ خطة تدابري الدفاع املدني 
ال���ط���وارئ خ���الل موسم  مل��واج��ه��ة 
عليه  العام عما كانت  هلذا  احلج 
إىل  عددها  ليصل  املاضي،  العام 
60 ضابطًا و1209 فرد، يتوزعون 
يف تشكيالت متنوعة ومتخصصة 
مهام  ألداء  وح��دة   90 عددها  يبلغ 
مجيع  مباشرة  يف  السريع  التدخل 

أنواع احلوادث.

العميد احلارثي أن مجيع  وأضاف 
ض��ب��اط وأف�����راد ق���وات ال��ط��وارئ 
ألداء  ت��أه��ي��ل��ه��م  مت  واإلس�����ن�����اد 
تدريبية  برامج  مهامهم، من خالل 
اململكة،  وخ���ارج  داخ��ل  مكثفة 
ال���ت���دري���ب���ات  يف  وم���ش���ارك���ت���ه���م 
الواقع،  حتاكي  اليت  االفراضية 
اإلتقان  درجات  أعلى  إىل  للوصول 

واالحرافية.
وع��ن أب���رز م��ه��ام ق���وات ال��ط��وارئ 
باحلج،  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خطة  يف 
احل��ارث��ي  م��س��ت��ور  العميد  أوض���ح 
تهيئة  تشمل  القوات  هذه  مهام  أن 
كافة اإلمكانات البشرية واآللية 
املدني  الدفاع  قوات  باقي  ملساندة 
امل��ش��ارك��ة يف احل����ج، س����واء يف 
املشاعر،  أو  امل��ق��دس��ة  العاصمة 
مبشعر  الوقائي  اإلشراف  وتشغيل 
عرفة، ودعم قيادات الدفاع املدني 

مب��ن��ى يف م��ن��ش��أة »اجل����م����رات«، 
املدني  الدفاع  قيادة  دعم  كذلك 
مب��ش��ع��ر م���زدل���ف���ة، ودع����م م��س��ار 
قطار املشاعر والتدخل يف مباشرة 
عمليات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 
وحوادث املواد اخلطرة، وانهيارات 
املائي،  واإلنقاذ  وال��زالزل،  املباني 
ما  وذلك حسب  الثقيلة،  واملعدات 

يتطلبه املوقف امليداني.
املعدات  تكامل  احلارثي  وأك��د 
الطوارئ  بقوات  اخلاصة  واآلليات 
واإلسناد، وارتفاع مستوى تقنياتها 
بعد  والسيما  الفنية،  ومواصفاتها 
استخدام عدد من املعدات اجلديدة 
اليت تستخدم ألول مرة يف حج هذا 
امل��ث��ال:  سبيل  ع��ل��ى  منها  ال��ع��ام، 
ت���راوح محولتها  راف��ع��ات ج��دي��دة 
م��ن 50 إىل 160 ط��ن��ًا، وس��ي��ارات 
ال���س���المل ب��ارت��ف��اع��ات ت��ص��ل إىل 

سيارات  من  وجمموعة  م��رًا،   56
احلريق واإلنقاذ واإلسعاف املزودة 
ب���أح���دث األج����ه����زة، وع�����دد من 
يف  اإلنقاذ  وآليات  اإلنقاذ،  قوارب 
حوادث األبار وسيارة حديثة خاصة 
الغوص،  لفرق  الفنية  بالتجهيزات 
التنفس  اسطوانات  لنقل  وس��ي��ارة 
وع���رب���ة ل���رص���د امل������واد اخل��ط��رة 

وسيارات لإلنقاذ اجلبلي.
الطوارئ  ق��وات  استعدادات  وع��ن 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح������وادث األب�����راج 
العميد  أش���ار  املرتفعة،  وامل��ب��ان��ي 
خطة  وج��ود  إىل  احل��ارث��ي  مستور 
النوعية  هذه  مع  للتعامل  تفصيلية 
م���ن احل�����وادث وع��ل��ى ض���وء ه��ذه 
اخل��ط��ة مت ت��أه��ي��ل جم��م��وع��ة من 
الضباط واألفراد من خالل دورات 
اإلنقاذ  بأعمال  للقيام  ختصصية 

واإلطفاء يف هذه املنشآت.

العميد الحارثي: تشكيالت متخصصة في 
قوات الطوارئ واإلسناد للتدخل السريع

800 رجل دفاع مدني لمواجهة الطوارئ في مشعر مزدلفة 
وخطة لإلسناد في مراكز المشاعر

أمحد  ب��ن  ع��اي��ش  العقيد  أك��د 
ال��دف��اع  م��رك��ز  ق��ائ��د  الطلحي 
تكامل  مزدلفة  مبشعر  امل��دن��ي 
ك��اف��ة االم���ك���ان���ات ال��ب��ش��ري��ة 
مواجهة  ت��داب��ري  لتنفيذ  واآلل��ي��ة 
ال��ط��وارئ واحل��ف��اظ على سالمة 
مبشعر  احل��رام  اهلل  بيت  حجاج 
م��زدل��ف��ة خ���الل م��وس��م احل���ج، 
الرصد  أعمال  ض��وء  على  وذل��ك 
الدقيق لكافة املخاطر احملتملة 
املستفادة  ال����دروس  واس��ت��ن��ب��اط 
م��ن م��واس��م احل���ج يف ال��س��ن��وات 

املاضية.
أبرز  أن  الطلحي  العقيد  وأوضح 
مشعر  يف  احمل��ت��م��ل��ة  امل���خ���اط���ر 
م��زدل��ف��ة وال����يت مت االس��ت��ع��داد 
احتماالت  ه��ي  معها،  للتعامل 
سقوط األمطار وحوادث احلرائق 
والعواصف  التقليدية  اخليام  يف 
إىل  باإلضافة  احلشود،  وتدافع 

اإلج��راءات اخلاصة 
ب����ت����أم����ني س���الم���ة 
م��س��ت��خ��دم��ي ق��ط��ار 
امل��ش��اع��ر م��ؤك��دًا 
عناصر  اخ��ت��ي��ار  أن 
ال������دف������اع امل����دن����ي 
مبزدلفة مت بناء على 
املهارات التخصصية 
واخل���������������������������ربات 
وبعد  امل��راك��م��ة، 

التدريبية  ال��دورات  من  عدد  اختبار 
املهام  وطبيعة  يتناسب  مبا  املكثفة 

املنوطة بهم.
وج��ود  إىل  الطلحي  العقيد  ول��ف��ت 
املدني  ال��دف��اع  م��راك��ز  م��ع  تنسيق 
لتحقيق  وع��رف��ات  منى  مشعري  يف 
يف  البيئية  امل��س��ان��دة  يف  التكامل 
أوق���ات ال���ذروة، م��ش��ريًا إىل أن��ه مت 
ت��غ��ط��ي��ة حم��ط��ات ق��ط��ار امل��ش��اع��ر 
الثالثة الواقعة بفرق اإلطفاء واإلنقاذ 

واحلماية  والسالمة 
امل��دن��ي��ة. ب��اإلض��اف��ة 
م��ع  ال����ت����ع����اون  إىل 
األجهزة األخ��رى يف 
ت��ف��وي��ج احل��ج��اج يف 

هذه احملطات.
وش���������دد ال���ع���ق���ي���د 
ال����ط����ل����ح����ي ع���ل���ى 
ض�������رورة االل����ت����زام 
حبظر  بالتعليمات 
املشاعر  يف  التقليدية  اخليام  إقامة 
ملا  مزدلفة،  مشعر  ومنها  املقدسة 
ت��ش��ك��ل��ه م���ن خ���ط���ورة يف ح���االت 
أن  م��ؤك��دًا  مزدلفة،  يف  احل��رائ��ق 
اإلش���راف  وف���رق  السالمة  دوري���ات 
ال��وق��ائ��ي س���وف ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع��دم 
والتنسيق  اخل��ي��ام  ه��ذه  مثل  إق��ام��ة 
ظاهرة  بشأن  األمنية  اجل��ه��ات  م��ع 
االفراش، ليتسنى عدم تعطيل طرق 

وممرات سيارات اخلدمة.

وح���ول ع��دد ق��وة ال��دف��اع املدني 
الطلحي  العقيد  قال  مزدلفة  يف 
ال��ق��وة أكثر  أف���راد  ع��دد  يبلغ   :
واألف���راد  الضباط  م��ن   800 م��ن 
ينتشرون يف مجيع أرجاء مزدلفة 
آالف  بعشرة  تقدر  مساحة  على 
اإلسناد  عن  فضاًل  تقريبًا.  مر 
ال��ب��ش��ري واآلل�����ي ل��ق��وة ال��دف��اع 
الذروة  أوقات  املدني مبزدلفة يف 
يف بقية مراكز املشاعر يف إطار 
من التعاون والتنسيق وفق خطط 

واضحة لإلسناد. 
املدني مبشعر  الدفاع  قائد  ودعا 
إشعال  عدم  إىل  احلجاج  مزدلفة 
س��ف��وح  إىل  ال��ص��ع��ود  أو  ال���ن���ار 
اجل���ب���ال احمل��ي��ط��ة ب��امل��ش��ع��ر أو 
املزدمحة  املناطق  يف  التكدس 
وااللتزام بتوجيهات رجال الدفاع 
أو  أمطار  املدني يف حال سقوط 

أي حاالت طارئة أخرى.
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العقيد ناصر النهاري: استعداد 
كامل إلسناد قوات الدفاع المدني 

بالمشاعر والعاصمة المقدسة
ي��ش��ارك أك��ث��ر م��ن 600 م��ن ض��ب��اط وأف���راد 
الدفاع املدني يف تأمني سالمة حجاج بيت اهلل 
التشريق.  أيام  احلرام مبنشأة اجلمرات طوال 

ي��زي��د ع��دده��م ألك��ث��ر م��ن ألف 
رج����ل دف�����اع م���دن���ي يف أوق����ات 

الذروة.
أوضح ذلك العقيد ناصر النهاري 
قائد قوات الدفاع املدني مبنشأة 
اجلمرات مشريًا إىل أن مهمة قوة 
تتضمن  باملنشأة  املدني  الدفاع 
على  احلفاظ  شأنه  من  ما  كل 

سالمة ضيوف الرمحن أثناء اجلمرات وتقديم 
ونقل  وإسعاف  لذلك.  احلاجة  عند  هلم  العون 
من يتعرض لإلصابة أو اإلرهاق أثناء الدخول 
أداء  أثناء  أو  اجلمرات  منشأة  من  اخل��روج  أو 

هذا النسك من مناسك احلج. 
ولفت العقيد النهاري أن قوة منشأة اجلمرات 
تقوم أيضًا ضمن خطة تدابري الدفاع املدني يف 
الدفاع  لقوة  البشري  باإلسناد  العام  هذا  حج 
الدفاع  ق��وات  إسناد  وكذلك  باحلرم  املدني 
متى  ومزدلفة  وعرفة  منى  مشاعر  يف  املدني 

دعت احلاجة إىل ذلك.
النهاري كما تتضمن اخلطة  العقيد  وأضاف 
ق��وات  م��ن قبل  ق��وة منشأة اجل��م��رات،  دع��م 
اإلس��ن��اد وال��ط��وارئ يف أوق��ات ال���ذروة لريتفع 
عددها من 600 إىل ألف من الضباط وضباط 
يتمركزون يف مجيع  والذين  واجلنود  الصف 
مدروسة  خطة  وف��ق  اجل��م��رات  منشأة  أحن��اء 
ت��راع��ي م��واق��ع االزدح���ام يف م��داخ��ل وخم��ارج 
امل��ن��ش��أة وم���واق���ع رم���ي اجل���م���رات يف مجيع 

الطوابق مؤكدًا أن 
القوة  عناصر  مجيع 
على  ت��دري��ب��ه��م  مت 
قبل  م��ه��ام��ه��م  أداء 
ب����دء أع���م���ال احل��ج 
إىل جانب اجلرعات 
التدريبية التنشيطية 

أثناء املهمة.
وح����ول اس��ت��ع��دادات 
الدفاع املدني للحفاظ 

املشاعر  قطار  مستخدمي  احلجاج  سالمة  على 
يف حمطات وصوهلم ملنشأة اجلمرات قال العقيد 
اليت  والفرق  الوحدات  من  عدد  هناك  النهاري 
ت��ت��واج��د ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة يف 
للمنشأة  احلجاج  وصول  حمطات 
ت��ت��وىل ك��اف��ة اج�����راءات سالمة 

مستخدمي القطار.
وع����ن آل���ي���ات م��ت��اب��ع��ة ح��رك��ة 
احلجيج يف منشأة اجلمرات أشار 
مشاركة  إىل  ال��ن��ه��اري  العقيد 
للعمل  املدني  الدفاع  أحد ضباط 
بغرفة التحكم ومراقبة املنشأة إلبالغنا بكل 
التعامل مع أي  ما من شأنه تعزيز قدرتنا على 
حاالت طارئة على ضوء ما يتم رصده من خالل 
مجيع  تغطي  ال��يت  التليفزيونية  ال��ك��ام��ريات 
باإلضافة  إليها  الوصول  ونقاط  املنشأة  أرج��اء 
املدني  الدفاع  عمليات  غرف  من  يردنا  ما  إىل 
باملشاعر، ومراكز القيادة والسيطرة مبنطقة 

اجلمرات.
وك��ش��ف ق��ائ��د ق���وة ال��دف��اع امل��دن��ي مبنشأة 
الفرز  نقاط  م��ن  ع��دد  حتديد  إىل  اجل��م��رات 
ح���االت  يف  اإلخ�����الء  خ��ط��ط  لتنفيذ  ال��ط��يب 
احلماية  إدارة  مع  بالتنسيق  وذل��ك  ال��ط��وارئ 
املدنية باحلج، حيث يتم نقل أي حاالت إصابة 
يف  املستشفيات  إىل  لنقلها  النقاط  ه��ذه  إىل 
ت��دري��ب مجيع  وق��ت ممكن حيث مت  اس���رع 
ع��ن��اص��ر ال��ق��وة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل���االت 
خالل  من  االخ��الء  عمليات  وتنفيذ  اإلسعافية 
تدريبات مكثفة وعدد من الفرضيات قبل بدء 

أعمال احلج.

أك����د ال��ع��ق��ي��د 
س��ع��د ب���ن غ��رم 
ال�������غ�������ام�������دي 
ق����ائ����د امل��ه��م��ة 
اخل��اص��ة ضمن 
ق�����وات ال���دف���اع 
امل���دن���ي ب��احل��ج 
ع��ل��ى ت��ك��ام��ل 

استعدادات رجال الدفاع املدني لدعم ومساندة 
كافة األجهزة األمنية يف جماالت عمل الدفاع 
املدني خالل موسم احلج مؤكدًا على أن املهمة 
درج��ات  ألعلى  ال��وص��ول  إىل  تهدف  اخل��اص��ة 
التنسيق بني قوات الدفاع املدني املشاركة يف 
أعمال احلج وقوات الطوارئ باألمن العام طبقًا 

ملهام الدفاع املدني وختصصاته.
املهمة  ق���وات  أن  ال��غ��ام��دي  العقيد  وأض����اف 
اخلاصة تضم عددًا كبريًا من وحدات اإلطفاء 
ودوريات  املدنية  واحلماية  واإلسعاف  واإلنقاذ 
ال��س��الم��ة م��ن ق��وة اإلس��ن��اد وق���وة ع��رف��ة وق��وة 
املقدسة  العاصمة  إدارة  تساند  وال��يت  مزدلفة 
عندما يتطلب األمر ذلك، مشريًا إىل أن مجيع 
الضباط واألفراد املشاركني يف املهمة اجتازوا 
تدريبات مكثفة قبل النزول ملهمة احلج إضافة 
إىل أن هناك فريق تدريب خاص باحلج يتوىل 

زيادة التأهيل والتدريب طوال فرة احلج. 
متركز  موقع  أن  إىل  الغامدي  العقيد  ولفت 
أثناء حترك احلجيج  قوة املهمة اخلاصة يتغري 
ألداء املناسك يف املشاعر املقدسة وفقًا جملموعة 
من املعايري بالتعاون مع اجلهات األمنية األخرى 
أي  م��ع  للتعامل  املهمة  جاهزية  على  م��ؤك��دًا 
اخلاصة  املهمة  قائد  وق��ال  حمتملة،  أخ��ط��ار 
املدني  الدفاع  أعمال  إن  باحلج  املدني  للدفاع 
مع  التنسيق  تتطلب  والعام  الشامل  مبفهومها 
كل القطاعات األمنية ذات العالقة من خالل 
علمية  منهجية  وفق  تنفيذها  يتم  خطط عملية 
حمدد بها املعايري الزمنية واملكانية ألداء املهام 

يف أصعب الظروف.

العقيد سعد الغامدي:
تنسيق كامل مع 
القطاعات األمنية 

لتنفيذ مهام الدفاع 
المدني في الحج

نقطة ضوء
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اإلعالم الجديد خيارًا 
استراتيجيًا للدفاع المدني

مل يعد من املقبول أو املنطقي جتاهل التأثري الكبري لوسائل اإلعالم اجلديد أو عقد 
التقليدي  مقارنات بني اإلعالم احلديث بكل قدراته اليت ال حدود هلا وبني اإلعالم 
وذلك  التليفزيونية  القنوات  وتى  املطبوعة  الصحافة  مقدمتها  ويف  املعروفة،  بوسائله 
لسبب بسيط يدركه اجلميع يف هذا العصر، وهو عامل الوقت واملكان الذي كان 

يتالشى يف تطبيقات ووسائل اإلعالم اجلديد.
مابني حدوث حدث مثاًل وعرضه بالصوت والصورة يف موقع يويتيوب أو مواقع التواصل 
تقنيات متطورة، فجهاز  أو حتى  االجتماعي. ويتطلب األمر مهارات معقدة أو خربات 
اجلوال يكفي لتصوير هذا احلادث أو ذاك بثه عرب اإلنرنت يف دقائق قليلة ليشاهده 
اجلميع يف مجيع دول العامل وليس أدل على ذلك من جلوء كثري من القنوات التليفزيونية 
والصحف اليومية إىل تطبيقات اإلعالم احلديث ووسائطه ملواكبة احتياجات القارئ 
وتنشئ  أخبار عاجلة،  تبث  التليفزيونية  والقنوات  ورأينا مواقع الصحف  املشاهد،  أو 

مواقع هلا على شبكة اإلنرنت وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي .
واحلقيقة أن جهاز الدفاع املدني كان سباقًا يف اإلفادة من اإلعالم اجلديد باعتباره 
خيارًا اسراتيجيًا ال ميكن جتاهله أو االستغناء عنه يف نشر ثقافة السالمة وإيصال 
رسائل التوعية الوقائية لفئات واسعة من اجملتمع من مجهور اإلعالم اجلديد ومستخدمي 
احلاسب اآللي وشبكة اإلنرنت والذين يتزايد عددهم بصورة هائلة يومًا بعد يوم، بل أن 
كثري منههم أصبح صانعًا للحدث وناقاًل لألخبار واألحداث . واحلقيقة أيضًا أن وسائل 
اإلعالم اجلديد فتحت آفاقًا رحبة للدفاع املدني للتواصل مع اجملتمع واالنفتاح على كل 
جديد من التجارب واخلربات ذات العالقة مبهامه يف محاية األرواح واملمتلكات ولعل 
من أمثلة ذلك اإلفادة اهلائلة من وسائل اإلعالم اجلديد يف توعية حجاج بيت اهلل احلرام 
باشراطات السالمة من املخاطر يف احلج قبل وصوهلم للملكة وأثناء أداء املناسك عرب 
صفحات الدفاع املدني على يوتيوب، وفيس بوك، وتوير، وموقع الدفاع املدني على 
اإلنرنت واليت تقدم هذه االرشادات التوعوية بعدد كبري من اللغات وجتيب على عدد 

كبري من التساؤالت اليت قد تتبادر إىل أذهان احلجاج أو القائمني على خدمتهم.
اإلع��الم كافة  وسائل  مشاركة  تعزيز  يف  اإلعالمية  الوسائط  هذه  من  واإلف��ادة  بل 
بكافة  وتزويدها  احلج،  املدني يف  الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات  األح��داث  متابعة  يف 
الدفاع  والبيانات عرب املركز اإلعالمي االلكروني. والذي كان  املعلومات والصور 
املدني سباقًا يف إنشائه منذ عدة سنوات، وحظي بإشادة كبرية من مندوبي وسائل 

اإلعالم كافة مبا يف ذلك اإلعالم التقليدي. 

العقيد
صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال
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شباب الدفاع المدني..
ما أشرف السهر للحفاظ على سالمة 

ضيوف الرحمن

عبروا عن فرحتهم بالمشاركة في مهمة الحج..

خدمة ضيوف الرحمن مصدر فخر واعتزاز

ونجاح موسم الحج هدف جدير بالتضحية

استطالع

استطالع: طالل الحداد
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استطالع  يف  الضباط  وأك���د 
وانطباعات  آلراء   »998« أجرته 
شباب الدفاع املدني املشاركني 
احلج،استشعارهم  أع��م��ال  يف 
املسؤولية املنوطة بهم،وحرصهم 
أ كمل  مهامهم على  أداء  على 
الدولة  تقدمه  ما  إط��ار  وجه يف 
ج��ه��ود  م����ن  اهلل-  رع����اه����ا   -
وإم���ك���ان���ات خل���دم���ة ح��ج��اج 
احلرام،مستفيدين  اهلل  بيت 
من  عليه  حصلوا  مم��ا  ذل��ك  يف 
يف  للمشاركة  وتأهيل  تدريب 
خطط  وت��ك��ام��ل  احل���ج  مهمة 
الدفاع املدني للتعامل مع كافة 

املخاطر االفراضية احملتملة.
ويف ه��ذا اإلط��ار أوض��ح الرائد 
عــلــي بــن ســعــد آل عـــدجل قائد 
املنطقة اخلامسة يف مشعر منى 

فور  الغامرة  سعادته 
اخ��ت��ي��اره  ن��ب��أ  تلقيه 
الدفاع  ق��وات  ضمن 
املشاركة يف  املدني 
مهمة احلج، مؤكدًا 
ك�����ان  ذل���������ك  أن 
الفخر  ع��ل��ى  ب��اع��ث��ًا 
والتهنئة  واالع���ت���زاز 
الزمالء،  مجيع  من 
ف����امل����ش����ارك����ة يف 
خ������دم������ة ض����ي����وف 
على  والسهر  ال��رمح��ن 
سالمتهم شرف يتمناه ويعتز به 

كل إنسان.
وأض��اف الرائد آل ع��دجل، وال 
مهمة  يف  امل��ش��ارك��ة  أن  ش��ك 
الدفاع املدني باحلج ختتلف عن 
أي مهمة أخرى، ونظرًا لشرف 
املهمة  ونبل  وال��زم��ان،  املكان 
ذاتها، واليت ختفف أي إحساس 
امل���ب���ذول،  أو اجل��ه��د  ب��ال��ت��ع��ب 
بيت اهلل احلرام جاءوا  فحجاج 
ومغاربها  األرض  م��ش��ارق  م��ن 
الغالية  ال��ف��ري��ض��ة  ه���ذه  ألداء 
ابتغاء مرضاة اهلل - وحتملوا يف 
املشاق  من  الكثري  ذلك  سبيل 
والتكاليف املادية، وقد شرف 
اهلل بالدنا برعايتهم واحلمد هلل 
– فإن قيادتنا الرشيدة ال تدخر 
القيام بذلك،  أو مااًل يف  جهدًا 
والقدوة  املثل  لنا مجيعًا  مقدمة 
يف خ��دم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، 
مؤكدًا أن سعادته بذلك تنسيه 
والعائلة  األهل  عن  البعد  هموم 
وأي��ام عيد  طوال موسم احلج، 

األضحى املبارك.

سلطان  الــرائــد  ق��ال  جانبه  من 
بــن عــزيــز الــعــنــزي  ال أستطيع 
وص�����ف س���ع���ادت���ي ب��رش��ي��ح��ي 
للمشاركة يف مهمة احلج هذا 
العام، فالنفس ترنو للمشاركة 
كل  العظيمة  املهمة  ه��ذه  يف 
ملن  الشرف  والشرف كل  عام 
بيته  حجاج  خلدمة  اهلل  يوفقه 
راحتهم  على  وال��س��ه��ر  العتيق 
أغبط  فإنين  ل��ذا  وسالمتهم، 

وهبين  أن  اهلل  وأمح���د  نفسي 
واحتسب  العظيم  الشرف  ه��ذا 
ما أبذله من جهد يف هذه املهمة 

لوجه اهلل سبحانه وتعاىل.
وأض�����اف ال���رائ���د ال��ع��ن��زي أن 
امل���ش���ارك���ة يف أع���م���ال احل��ج 
اململكة  أبناء  على كل  واجب 
الذين يتم اختيارهم هلذه املهمة 
وال����يت اع��ت��ربه��ا وس���ام���ًا على 

صدري ومصدر سعادة وفخر.
وح����ول اجل��ه��د ال��ض��خ��م ال���ذي 
يبذله رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
ال��ع��ن��زي - من  احل���ج - أك���د 
ي��ك��ون اجل��ه��د  أن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
احلج  موسم  يف  العمل  وضغط 
اليت  امل��ه��ام  م��ن  أك��رب بكثري 
ي��ؤدي��ه��ا رج���ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
لوجود  ن��ظ��رًا  ال��ع��ام  م��دار  على 
هذا العدد الكبري من احلجاج 
يف أم��اك��ن حم���ددة وت��وق��ي��ات 
ه��ذه  ش����رف  أن  إال  حم�����ددة، 
الزمانية  وخصوصيتها  املهمة 
وامل���ك���ان���ي���ة- ت��ت��ط��ل��ب ال��دق��ة 
ال��دؤوب دون  واحل��رص والعمل 
أي كلل، لتقديم أفضل خدمة 
وأرقى أداء، مشريًا إىل أن البعد 
ع��ن األه���ل واألص���دق���اء خ��الل 
واعتاد  يهون  أم��ر  احل��ج  موسم 
الدفاع املدني - وال  عليه رجال 
مسؤوليتهم  استشعار  مع  سيما 
يف احلفاظ على سالمة ضيوف 
األج��ر  إىل  وتطلعهم  ال��رمح��ن، 
واملثوبة من اهلل سبحانه وتعاىل 
حجاج  خدمة  يف  جهدهم  لقاء 

بيت اهلل احلرام.

صاحل  بن  اهلل  عبد  النقيب  أما 
الـــعـــمـــار م���ن م��ن��س��وب��ي ق���وات 
الطوارئ اخلاصة فقال: شرفت 
الدفاع  ق��وات  ضمن  باختياري 
هذا  ح��ج  يف  املشاركة  امل��دن��ي 
ال���ع���ام، وك��ن��ت أت��ط��ل��ع لذلك 
وص��ول  بشوق  وأنتظر  ال��ش��رف 

نبأ تكليفي بذلك.
أن  وتعاىل  اهلل سبحانه  وأمح��د 
خبدمة  وش��رف��ين  أمنييت  حقق 
ح���ج���اج ب��ي��ت��ه وامل���ش���ارك���ة يف 

وهم  سالمتهم  على  احملافظة 
يؤدون هذه الفريضة الغالية اليت 
املسلمني  قلوب  أدائها  إىل  تهفو 

يف مجيع أ حناء العامل.
طبيعة  أن  العمار  النقيب  وأشار 
احلج  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مهمة 
منا  ك��ل  يستشعر  أن  تقتضي 
يف  لبنة  وأنه  وواجبه  مسؤوليته 
بتناغم  تعمل  هائلة،  منظومة 
لتوفري  متقن  وتنسيق  ك��ام��ل 
كل سبل احلماية من املخاطر 
ج��اءوا  ال��ذي��ن  املسلمني  ملاليني 

ألداء  امل���ب���ارك���ة  ب���الدن���ا  إىل 
مناسك احلج.

وع��ن اخ��ت��الف مهمة احل��ج عن 
غريها من مهام الدفاع املدني – 
الفرق  أن  العمار  النقيب  أوضح 
شاسع بني املشاركة يف أعمال 
وذلك  املهام  من  وغريها  احلج، 
تشارك  اجلليلة  املهمة  هذه  ألن 
ال���دول���ة -  أج��ه��زة  فيها مج��ي��ع 
وب���إش���راف وم��ت��اب��ع��ة ق��ي��ادت��ه��ا 
استشعارها  إط��ار  يف  الرشيدة 
ضيوف  خ��دم��ة  يف  ملسؤوليتها 
ملناسك  أدائهم  وتيسري  الرمحن 
ضخامة  لذلك  يضاف  احل��ج، 
باجتماع  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
هذا العدد الكبري من احلجاج 
على اختالف جنسياتهم ولغاتهم 
ما  وهو  التعليمية،  ومستوياتهم 

عبر الضباط الشباب المشاركون في 

تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني 

لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج 

هذا العام، عن سعادتهم باختيارهم 

لهذه المهمة النبيلة للحفاظ على 

سالمة ضيوف الرحمن مؤكدين أن 

ذلك مصدر فخر واعتزاز لكل من ينال 

ذلك الشرف.

المشاركة ضمن 
قوات الدفاع 

المدني بالحج مصدر 
للفخر واالعتزاز

الرائد علي بن سعد آل عدجل

النفس ترنو 
للمشاركة في 
هذه المهمة 

العظيمة كل عام
الرائد سلطان بن عزيز العنزي
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شرف  استشعار  ب��دوره  يتطلب 
امل��ك��ان وال��زم��ان هل��ذه املهمة، 
وال���س���ع���ي ل���ب���ذل ك���ل اجل��ه��د 
توليه  ملا  مشرفة  ص��ورة  لتقديم 
ب���الدن���ا م���ن اه���ت���م���ام ورع���اي���ة 
أن  مؤكدًا  الرمحن،  لضيوف 
يضاعف  املهمة  هذه  يف  النجاح 
من فرحة املشاركني بها بالعيد 
أبنائهم  ف���راق  ع��ن  وي��ع��وض��ه��م 

وعائالتهم.

ويف ذات االجتاه يؤكد النقيب 
اختياره  أن  الرويلي  عيد  منيف 
احل��ج،  مهمة  يف  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
بالنسبة  س���ارة  م��ف��اج��أة  ك���ان 
ذل��ك من  له رغ��م ما ترتب على 
تغيري وارتباك يف حياته األسرية 
احتياجات  توفري  يف  وخاصة   -

األسرة، ومدارس األبناء.
باملشاركة  أن سعادته  وأضاف 
يف م��ه��م��ة احل������ج، ت��ن��ب��ع م��ن 
والفرصة  ذات��ه��ا،  املهمة  ش��رف 
للظفر  فيها  يشارك  ملن  املتاحة 
وث��واب  الدنيا  أج��ر  باحلسنيني 
يف  النية  أخلص  ما  إذا  اآلخ��رة 
عمله لوجه اهلل سبحانه وتعاىل، 
مؤكدًا ان استشعار ذلك ميثل 
حافزًا للتفاني يف خدمة ضيوف 
الرمحن وال سيما عندما نلمس 
قطاعات  مجيع  جهود  تضافر 

العظيم  املوسم  ه��ذا  يف  ال��دول��ة 
خدمة  يف  جهودها  وتكامل   -
ال��رمح��ن، م��ؤك��دًا أن  ضيوف 
احلج  موسم  جن��اح  إىل  السعي 
وخلوه من أي حوادث أو أضرار 
احلجيج  وسالمة  أمن  تهدد  قد 
بها كل  ينشغل  اليت  الغاية  هو 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي، وال��يت 
آخ��ر، مبا  أي شئ  تشغلهم عن 
األبناء  مشاركة  ع��دم  ذل��ك  يف 

فرحة العيد.

خضري  بن  بندر  النقيب  ويتفق 
ال��دف��اع  منسوبي  م��ن  الــشــمــري 
امل���دن���ي مب��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض مع 
ال����رأي ال��س��اب��ق، م���ؤك���دًا أن 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي مجيعهم 
ي��غ��ب��ط��ون زم���الءه���م ال���ذي���ن مت 
مهمة  يف  للمشاركة  اختيارهم 
بالتوفيق  هل��م  وي��دع��ون  احل���ج، 

والنجاح.
وأضاف: وقد استقبلت اختياري 
باملشاركة يف مهمة احلج بكل 
نفسي  وهيأت  والسرور،  الفرح 
م��ب��ك��رًا ل��ذل��ك داع��ي��ًا اهلل أن 
ي��وف��ق��ين وزم��الئ��ي يف احل��ف��اظ 
ع��ل��ى س��الم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن 
ويعودوا  مناسكهم  يؤدوا  حتى 

ساملني غامنني إىل بالدهم.
وأضاف النقيب الشمري، وحنن 

ومدربون  مؤهلون  احلمد  وهلل 
ألداء مهامنا من خالل الدورات 
املديرية  تنفذها  اليت  التدريبية 
مدار  على  املدني  للدفاع  العامة 
العام للوصول بقدرات منسوبيها 
ألع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات وال��ك��ف��اءة 
خل���دم���ة ض���ي���وف ال���رمح���ن، 
اآلليات  أحدث  توفر  فضاًل عن 
املالئمة،  العمل  وبيئة  واملعدات 
وع��الق��ات احل���ب وامل����ودة ال��يت 
مهمة  يف  امل���ش���ارك���ني  جت��م��ع 
احل������ج، وال������يت جت���ع���ل ك���اًل 
وال  أه��ل��ه  وس��ط  أن��ه  يشعر  منا 
س��ي��م��ا ع��ن��دم��ا ن����رى ع��الم��ات 
ال��رض��ا وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى وج��وه 
رجال  - حنن  نبذله  ملا  احلجاج 
وكل اجلهات   – الدفاع املدني 
املشاركة يف أعمال احلج، وما 
جيزينا  أن  دع���وات  م��ن  نسمعه 

اهلل خري اجلزاء.

ــــــالزم أول  م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال امل
مــــهــــنــــدس فــــهــــد بــــــن حمــمــد 
باملشاركة  فرحيت  اخلطيب: 
صفوف  ضمن  احل��ج  مهمة  يف 
تضاهيها  ال  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
ت��ت��اح  ف���رح���ة، وم����ا أمج����ل أن 
ال����ف����رص����ة خل����دم����ة ض���ي���وف 
ال��رمح��ن، وه��م ي��ؤدون مناسك 
إن  أق��ول  أبالغ عندما  احل��ج.وال 

يتسابقون  املدني  الدفاع  رج��ال 
خص  الذي  الشرف،  هذا  لنيل 

سبحانه وتعاىل بالدنا به.
أول اخلطيب:  امل��الزم  وأض��اف 
وال شك أن مهمة الدفاع املدني 
يف احل���ج خت��ت��ل��ف ع���ن أع��م��ال 
امل��ن��اط��ق  امل���دن���ي يف  ال����دف����اع 
االمكانات  ظل  ويف  األخ��رى، 
ال��ض��خ��م��ة وت��ك��ام��ل اخل��ط��ط 
السالمة  درج��ات  أعلى  لتحقيق 
الطوارئ يف  ملواجهة  واجلاهزية 
التعاون  ظل  سيما يف  وال  احلج 
ال���وث���ي���ق ب���ني ال����دف����اع امل��دن��ي 
املشاركة  واهليئات  وال���وزارات 

يف هذه املهمة.
اخل��ط��ي��ب  أول  امل������الزم  وع����رب 
رجال  بنجاح  وتفاؤله  أمله  عن 
مهامهم  أداء  يف  املدني  الدفاع 
ومواصلة  العام  هذا  حج  خالل 
األداء املتميز الذي حتقق خالل 
أن  م��ؤك��دًا  املاضية،  امل��واس��م 
يتكاتف  الذي  اهلدف  ذلك هو 
أجل  من  الفريق  ب��روح  اجلميع 
الضغوط  كل  وحتمل  حتقيقه 
واملشاق يف سبيل سالمة ضيوف 
عن  البعد  ذلك  يف  مبا  الرمحن 
األه����ل وال��ع��ائ��ل��ة، وه���و ه��دف 
من  بالكثري  بالتضحية  جدير 
أجل حتقيقه، فما أشرف خدمة 

ضيوف الرمحن.

كنت أتطلع وصول 
نبأ تكليفي بالعمل 

في خدمة حجاج 
بيت اهلل الحرام

النقيب عبد اهلل بن صاحل العمار

رجال الدفاع المدني 
يغبطون زمالءهم 

المشاركين في 
مهمة الحج

النقيب بندر بن خضري الشمري

سعادتي 
بالمشاركة في 

الحج تنبع من شرف 
المهمة ذاتها

النقيب منيف عيد الرويلي

ما أجمل أن تتاح 
الفرصة لخدمة ضيوف 

الرحمن والسهر على 
سالمتهم

املالزم أول م فهد اخلطيب

استطالع
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العالقات اإلنسانية وأثرها
في تهيئة بيئة محفزة للعمل

تظل القدرة على العمل بروح الفريق الواحد حمدودة ما مل تتوفر بني أعضاء هذا 
والتنسيق  التعامل  على  فرد  قدرة كل  من  تعزز  إجيابية  إنسانية  الفريق عالقات 
والتواصل مع اآلخرين لتحقيق األهداف املنشودة للعمل اجلماعي بأعلى مستويات 

اجلودة يف األداء.
بناء  يف  الكبري  وتأثريها  لألفراد  الشخصية  السمات  ألهمية  إغفال  أدنى  ودون 
اهليئة  أو  العمل، تدعم قدرات اجملموعة  الزمالء يف  إنسانية إجيابية مع  عالقات 
أو اجلهاز وحتى الشركات واملؤسسات اخلاصة لتحقيق أهدافها فإن مثة عوامل 
ميكن من خالل ترسيخها بناء العالقات اإلنسانية مثل تنمية العالقات اإلنسانية 
املناسبات  يف  املشاركة  خ��الل  من  احلكومية  واألج��ه��زة  اهليئات  منسوبي  بني 
املختلفة والتعاون يف مد يد العون لزميل يتعرض حملنة أو مساعدة زميل جديد على 
 . أداء عمله  البدايات يف  لتجاوز صعوبات  وآلياته وتشجيعه  العمل  اإلملام خبربات 
باإلضافة إىل الدور الكبري للقيادة يف تنمية هذه العالقات اإلجيابية وتعظيم أثرها 
الذي حيظى  األمر  واإلجن��از وهو  للعمل  البيئة احملفزة  تهيئة  والفاعل يف  الكبري 
بعناية كبرية من قبل قيادة جهاز الدفاع املدني باململكة ، واليت ال تدخر جهدًا 
يف تنمية العالقات اإلنسانية بني منسوبي اجلهاز من الضباط واألفراد انطالقًا من 
حتمية أن مهام الدفاع املدني اإلنسانية يف إنقاذ األرواح واملمتلكات ال تتحقق على 

الوجه املطلوب دون تنامي روح احملبة والتعاون واإليثار والتضحية بني منسوبيه.
وما أكثر ما رأينا من والة األمر – حفظهم اهلل – يقدمون املثل والقدوة يف ذلك عرب 
مواساة املرضى واملصابني من رجال الدفاع املدني وما أكثر ما شاهدنا قيادات 
الدفاع املدني تفعل مثل ذلك، وترعى كل مناسبة ميكن اإلفادة منها  يف تفعيل 

التواصل والتفاعل اإلنساني بني منسوبي اجلهاز.
وتتجلى مثار ذلك يف موسم احلج من خالل العالقات الطيبة اليت جتمع آالف الزمالء 
من رجال الدفاع املدني من مجيع مناطق اململكة واليت تعد من مقومات جناحهم 
يف أداء مهامهم يف احلفاظ على سالمة ضيوف الرمحن . وذلك ألن هذه العالقات 
الطيبة توجد احلافز ألداء املهام على الوجه األكمل، وتهيئ البيئة املالئمة للعمل . 
ولعل هذا حبق من األسباب الرئيسية لنجاح الدفاع املدني يف مواسم حج األعوام 
املاضية . انطالقًا من حقيقة أن القوى البشرية هي حجر الزاوية لتحقيق أي جناح 

يف أي عمل.

العقيد
سعود العبد الكريم

مدير إدارة العالقات العامة 
بالمديرية العامة بالدفاع المدني

مقال
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اشتراطات السالمة في مساكن 
ومخيمات الحجاج

تحددها أنظمة الدفاع المدني ولوائحها التنفيذية

تتعدد مستويات تطبيق 
اشتراطات السالمة في منشآت 

إسكان الحجاج بالعاصمة 
المقدسة والمشاعر لتوفير أعلى 

درجات الوقاية من المخاطر 
ودعم جهود رجال الدفاع 

المدني في حاالت الطوارئ.

واخلاصة باألعمال اهلندسية واإلنشائية فضاًل 
عما نصت عليه أنظمة الدفاع املدني ولوائحها 
التنفيذية بهذا الشأن. وتضم قائمة اشراطات 
ال��س��الم��ة يف امل��ب��ان��ي امل��خ��ص��ص��ة إلس��ك��ان 
وجافة  رطبة  إط��ف��اء  شبكة  توفري  احل��ج��اج 
أدوار  أربعة  إىل  ارتفاعها  يصل  اليت  للمباني 
فأكثر كذلك توفري أجهزة لإلنذار املبكر، 
وكشافات الطوارئ االحتياطية الستخدامها 

يف حال انقطاع الكهرباء لسبب أو آلخر.
احلجاج  بإسكان  هلا  املصرح  املباني  وتلزم 
يزيد  ال��يت  للمباني  للطوارئ  خم��ارج  بتوفري 
للمواصفات  وفقًا  أدوار  أربعة  عن  ارتفاعها 
امل��ع��ت��م��دة وك���ذل���ك ت��وف��ري خم����ارج ط���وارئ 
للمباني اليت يقل ارتفاعها عن اربعة أدوار إذا 
وتنص  حاج.   300 عن  فيها  احلجاج  عدد  زاد 

الئحة اشراطات السالمة يف منشآت إسكان 
احلجاج على أنه يف حال عدم كفاية خمارج 
العمل  يتم  اإلخ��الء  لعملية  للمباني  الطوارئ 
على تقليل عدد احلجاج يف املبنى مبا يتناسب 
م��ع ع��دد امل��خ��ارج امل��وج��ودة ب��ه. وكما تنص 
للتعريف  إرشادية  لوحات  توفري  على  الالئحة 
مبكان خمارج الطوارئ على أن تكون بنفس 

اللغة اليت احلجاج ساكين املبنى. 
اخل��اص  للنظام  التنفيذية  الالئحة  وت��س��ري 
واملعتمدة  احلجاج  إلسكان  املعدة  باملنازل 
من قبل صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 
رئيس جلنة احلج العليا مضافَا إليها التعديالت 
اليت  املساكن  على  مس��وه،  بقرار  ال��ص��ادرة 
يرخص بإسكان احلجاج فيها، مبا يف ذلك 
وكذلك  اخلريية،  واألوق��اف  األربطة  مباني 

سالمة

وتتضمن قائمة اشراطات السالمة يف املباني 
واملنشآت املصرح هلم باستقبال احلجاج كافة 
السعودي  البناء  ك��ود  يف  املعتمدة  املعايري 
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والوكاالت  والشركات  احل��ج  بعثات  مقار 
السياحيةاخلارجية املستأجرة ألغراض إدارية 
وط��ب��ي��ة، وش���ددت ال��الئ��ح��ة على ع��دم ج��واز 
إسكان احلجاج إال يف منازل مطابقة لألصول 
األمن  ومقتضيات  العامة  واملواصفات  الفنية 
أن  على  ال��واردة  الصحية  والقواعد  والسالمة 
واملدينة  املكرمة  تشكل يف كل من مكة 
اإلسكان  جلنة  تسمى  رئيسية  جلنة  املنورة 
خت��ت��ص مب��ع��اجل��ة مج��ي��ع م��واض��ي��ع إس��ك��ان 
اختصاص  من  بها  أنيط  ما  وف��ق   .. احلجاج 
احلجاج  إلسكان  املعدة  املنازل  نظام  حسب 
بسمو  ارتباطها  ويكون  التنفيذية  والئحته 
أمري املنطقة .. وتتكون من اجلهات التالية : 
إمارة املنطقة »رئيسَا« األمانة »نائب الرئيس« 
وعضوية كل من وزارة احلج، الدفاع املدني، 
اإلسكان  جلنة  عن  تنبثق  حبيث  الشرطة، 
وفقًا  واملتابعة  للمراقبة  ميدانية  عمل  ف��رق 
وتضم كل  املنطقة  إمارة  تراه  الذي  للتنظيم 
فرقة ما يلي :فين من األمانة، موظف إداري 
من وزارة احلج صف ضابط من الشرطة،صف 
هذا  . يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��ن  ضابط سالمة 
االطار فندت الالئحة مهام اللجنة حيث تتوىل 
من مكة  الرئيسية يف كل  اإلسكان  جلنة 
للمواطنني  اإلع��الن  املنورة  واملدينة  املكرمة 
احلجاج  لسكنى  دوره��م  تأجري  يف  الراغبني 
أوضحت  كما  املختلفة،  اإلع���الم  بوسائل 
اإلسكان  فرق  مبهام  املتعلقة  املهام  الالئحة 

وح��ددت  احل��ج،  موسم  وأث��ن��اء  قبل  امليدانية 
حبيث  التصاريح  الستخراج  مواعيد  كذلك 
ض��رورة  مع  حم��رم  شهر  بداية  مع  عنها  يعلن 
املعدة  للمباني  التصاريح  إصدار  بفرة  التقيد 
العديد  الالئحة  احلجاج،وحددت  إلسكان 
من االشراطات واملتطلبات الواجب توفرها يف 
السالمة  باشراطات  بداية  احلجاج  مساكن 
ال��وق��ائ��ي��ة ك��م��ا ش���ددت ال��الئ��ح��ة ع��ل إل���زام 
أصحاب املباني اليت تزيد طاقتها االستيعابية 
عن )300( شخص بتوفري رجل سالمة ذو خربة 
يف أعمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ أو حيمل 
ومعتمدة  متخصصة  جهة  من  تدريبية  شهادة 
الالئحة  أوض��ح��ت  املدني،فيما  ال��دف��اع  م��ن 
واإلنشائية  املعمارية  االشراطات  من  العديد 
املباني مسلحة وعناصرها  وأهمها أن تكون 
أنظمة  م��واص��ف��ات  حسب  سليمة  اإلنشائية 
من  العديد  الالئحة  وحددت  باململكة  البناء 

املعاير لضمان سالمة املياه 
املوجودة يف املبين،ووضعت 
ال����الئ����ح����ة ال����ع����دي����د م��ن 
اش����راط����ات ال��ت��ج��ه��ي��زات 
واخلدمات العامة عند إبرام 
املوحد بني  عقد اإلسكان 
)مالك/مستأجر(  امل��ؤج��ر 
والشركات  احلج  وبعثات 
وال�����وك�����االت ال��س��ي��اح��ي��ة 
وفيما  ال��غ��رف.  اخل��ارج��ي��ة 

املقدسة  املشاعر  يف  احلجاج  إسكان  خيص 
يلي:على جلنة اإلسكان  ما  العمل وفق  فيتم 
يف مكة املكرمة التنسيق مباشرة مع وزارة 
للوقوف  احلج متى ما دعت احلاجة إىل ذلك 
يف  احل��ج��اج  إس��ك��ان  ومباني  خميمات  على 
للتأكد  مواقعها  حسب  املقدسة  املشاعر 
م��ن ح��س��ن إق��ام��ت��ه��ا وجت��ه��ي��زه��ا ب��اخل��دم��ات 
املطلوبة، كما نوهت الالئحة إىل العديد من 
االشراطات العامة اليت جيب االلتزام بها وهي 
: ضرورة كتابة اسم مالك السكن واملستأجر 
وعنوان السكن كامال يف التصريح مع وضع 
التصريح يف مكان بارز داخل العمارة،اضافة 
اىل عدد من االشراطات االخرى ويف حال إذا 
اتضح أن املبنى يشغل كمرفق إيواء سياحي 
أي  أو  مفروشة  سكنية  وح���دات  أو  )ف��ن��دق 
الرخيص  يتم  ال  السياحي(  اإلي���واء  من  ن��وع 
ترخيص  على  بعد حصوله  إال  باإلسكان  له 
استغالل  موسم  خالل  املفعول  س��اري  تشغيل 
العامة  اهليئة  م��ن  احل��ج��اج  إس��ك��ان  تصريح 

للسياحة واآلثار.
)بعثة  املستأجر  إل��زام  اىل  الالئحة  وتطرقت 

وجود مخارج الطوارئ 
وأنظمة اإلنذار وأنظمة 

اإلنذار واإلطفاء أهم 
االشتراطات في 
مساكن الحجاج

إلزام أصحاب المباني التي تزيد طاقتها االستيعابية عن 
)300( شخص بتوفير رجل سالمة ذو خبرة
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تقديم  احلجاج(  ممثل  أو  الشركة  أو  احل��ج 
البنوك  أحد  من  مشروط  غري  بنكي  ضمان 
بواقع  احل��ج  وزارة  باسم  باململكة  املعتمدة 
)50 ري���ااًل ع��ن ك��ل ح��اج ( وب��إمج��ال��ي عدد 
حجاجه، وذلك قبل البدء يف إبرام االتفاقات 
ل��وزارة  وحي��ق  امل��ب��ان��ي،  تأجري  عقود  وتوقيع 
معاجلة  يف  الضمان  ه��ذا  من  الصرف  احل��ج 
لديها  ثبت  ال��يت  املساكن  يف  خمالفات  أي 

مسؤولية املستأجر يف حدوثها .
ويشرط يف مباني إسكان احلجاج وفق مواد 
الالئحة وجود أنظمة لإلطفاء اآللي يف مواقع 
اخلطر مثل املطابخ واألقبية والبدروم، وعمل 
واإلطفاء  اإلن��ذار  دوري��ة ألجهزة  عقود صيانة 
ق��ب��ل ش��رك��ات وم��ؤس��س��ات متخصصة  م��ن 
باملباني  يتعلق  وفيما  األع��م��ال.  ه��ذه  لتنفذ 
تقدير  ض���رورة  على  الالئحة  تنص  الشعبية 
املباني إلسكان احلجاج  مدى صالحية هذه 
من عدمه من قبل جلنة فنية هلا حق التوجيه 
وتلزم  خطورته.  ثبوت  ح��ال  يف  املبنى  ب��إزال��ة 
بتدريب  احلجاج  إسكان  مؤسسات  الالئحة 
واإلطفاء،  السالمة  أعمال  على  بها  العاملني 
وإجياد سجل للسالمة يف كل منشأة لتدوين 
الفحوصات الشهرية ألنظمة السالمة بها. ومن 
عدم  احلجاج  مساكن  يف  السالمة  تعليمات 
إشغال أسطح املباني وتركها خالية مبا يتيح 
 . الطوارئ  حاالت  إخالئها يف  عمليات  تنفيذ 
إىل جانب توفري وسائل السالمة يف املصاعد 
واليت تشمل باب األمان ومروحة اتهوية وجرس 
السالمة  اش��راط��ات  الئحة  وتشمل  اإلن���ذار. 
ت��ك��ون ع���دادات  ب��أن  يف مساكن احل��ج��اج 
الكهرباء خارج املبنى وأن تكون حممية وال 
تشكل خطرًا. وأن تكون خراطيم املياه من 

املتكررة  األدوار  يف  والسيما  جيدة  نوعيات 
باإلضافة إىل ضرورة توفري أجهزة منع تسرب 
الغز لكل موقد. وعدم استخدام البدرومات 
اإلسكان.  أو  الطبخ  أو  التخزين  عمليات  يف 
السالمة  باشراطات  اخلاصة  الالئحة  وتنص 
بإسكان  هلا  اليت يصرح  املنشآت  إلزام  على 
احلجاج واليت يزيد عدد حجاجها عن )500( 
بتوفري  أدوار  أربعة  عن  ارتفاعها  ويزيد  حاج 
مشرف مؤهل خمتص بأعمال السالمة واألمن 

الصناعي. 
أما تعليمات السالمة يف خميمات احلجاج 
االش��راط��ات  منن  ع��ددًا  فتضم  باملشاعر 
السيارات  إيقاف  منع  يف  تتلخص  العامة 
خم��ارج  ام���ام  أو  املخيمات  م��داخ��ل  على 
ال���ط���وارئ أو ح��ن��ف��ي��ات احل��ري��ق وت��وف��ري 
ال��ي��وم مم��ن جييدون  م���دار  ح��راس��ة على 
ال��س��الم��ة. كما مينع  اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل 
باملشاعر  املسال  الغاز  استخدام  باتًا  منعًا 
وكذلك إدخال املواد البرولية إال للجهات 
استخدام  مينع  كما  بذلك.  هلا  املصرح 
ويقتصر  اخليام  داخ��ل  للطهي  وسائل  أي 
األمر على املطابخ العام املخصصة لذلك. 
خميمات  يف  السالمة  اش��راط��ات  وتشمل 
ب��امل��ش��اع��ر أن ت��ك��ون أب����واب  احل���ج���اج 
بواسطة  مقفلة  خميم  ك��ل  يف  ال��ط��وارئ 
يف  فتحها  لسهولة  بالستيكية  رب��ط��ات 
حاالت الطوارئ ومينع إغالقها بالسالسل 
استغالل  مينع  كما  واألق��ف��ال  احلديدية 
خم���ارج ال��ط��وارئ أو إش��غ��اهل��ا ب��أي م��واد 
من خالهلا.  احلجاج  وتدفق  اخل��روج  تعيق 
وتتضمن اشراطات السالمة يف املخيمات 
منع استخدام التوصيالت الكهربائية وأن 

يكون توصيل أي جهاز كهربائي باملأخذ 
املأخذ  حتميل  ومي��ن��ع  مباشرة  »ال��ف��ي��ش« 

بأكرب من طاقته.
وتشمل اشراطات السالمة يف املخيمات فيما 
أي  ختزين  ع��دم  والنظافة،  بالتخزين  يتعلق 
املخيم  داخل  غاز  أسطوانات  أو  برولية  مواد 
وأن  والبطانيات.  الفرش  ختزين  مينع  كما 
يكون ختزين احلطب والفحم والكريوسني 
بعيدًا عن مصادر االشتعال وخميمات احلجاج. 
وتنص الئحة اشراطات السالمة يف خميمات 
احلجاج باملشاعر على وجود طفايات احلريق 
يف ك���ل خم��ي��م وال��ت��أك��د م���ن ج��اه��زي��ت��ه��ا 
لالستخدام والتأكد من فعالية نظام اإلطفاء 

اليدوي واآللي.
توصيالت  أي  استحداث  أو  استخدام  وع��دم 
احتياطية  مولدات  أو  أو متديدات كهربائية 
غري املوجودة أساسًا يف كل موقع . كذلك 
عدم إجراء أي تعديل أو إضافة للمخيمات إال 
الغرض من  املشكلة هلذا  للجنة  الرجوع  بعد 
اجلهات املعنية وإعداد خمططات بالتعديالت 
ايسمح  ل  كما  عليها.  وامل��ص��دق  املطلوبة 
إض��اف��ة   – ت��ع��دي��ل   « ب��إق��ام��ة أي إح��داث��ي��ات 
ب��اش��راط��ات  اإلخ���الل  م��ن شأنها   « إزال���ة   –
اسكان  جل��ان  ال��س��الم��ة.وت��ت��وىل  ومتطلبات 
يف  االش��راط��ات  ه��ذه  تنفيذ  متابعة  احلجاج 
هلا  التصريح  قبل  احل��ج��اج  اس��ك��ان  منشأة 
السالمة  ودوري��ات  فرق  تتوىل  بذلك. يف حني 
متابعة هذه االشراطات يف خميمات احلجاج 
بالتنسيق مع كافة اجلهات املعنية وفق معايري 
واضحة تتضمن سالمة أو الفندق من الناحية 
وأنظمة  الطوارئ  خم��ارج  ووج��ود  االنشائية، 
اإلنذار وخلو الطرق املؤدية إىل هذه املباني من 
أي اشغاالت ووجود الكوادر البشرية املؤهلة 

من مشريف السالمة.
ومتنح الئحة اشراطات السالمة لرجال الدفاع 
يف  املخيم  أو  املينى  اخ��الء  صالحيات  املدني 
حال رصد أي خمالفات جسيمة تهدد سالمة 
احلجاج باإلضافة إىل اختاذ قرار بقطع التيار 
واملياه عن املبنى املخالف حلني ازالة املخالفة 
وتصحيح األوضاع فضاًل عن الغرامات املالية 
املخالفة  لنوع  تبعًا  الالئحة  حت��دده��ا  وال��يت 
السجن  عقوبة  إىل  وص��واًل  خطورتها  ودرج��ة 
يف حال تكرار املخالفة وعدم إزالة مسببات 
اخلطورة كما تتضمن الصالحيات اللمنوحة 
العالقة  ذات  واجلهات  املدني  الدفاع  لرجال 
لعدد  تبعًا  للفنادق  اإلستعابية  الطاقة  إن��زال 

خمارج الطوارئ املتوفرة بها.

سالمة
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ماذا يريد المجتمع
من الدفاع المدني؟

أصبح الدفاع املدني ذا أهمية بالغة يف حياة اجملتمعات املعاصرة ملا يؤديه من 
دور حيوي يف سالمة األفراد واملمتلكات وتهيئة األجواء اآلمنة لعملية التنمية 

يف أوقات السلم واحلرب.
بهدف  املدني  والدفاع  فتح حوار بني شرائح اجملتمع  لزامًا  ومن هنا يصبح 
املدني حاضرًا ومستقباًل وحتديد  الدفاع  تكوين رؤية مشركة عن واقع 

مسؤوليات كل طرف جتاه اآلخر وتلمس أوجه التعاون املمكنة بينهما.
مسرية  تواجه  اليت  والعقبات  الصعوبات  على  التعرف  حماولة  إىل  إضافة 

الدفاع املدني والعمل املشرك على تذليلها.
اجلانب  هذا  متقدمة يف  املدني خطى خطوات  الدفاع  أن  من  الرغم  وعلى 
من خالل فتح قنوات التواصل مع العديد من املنظمات واملؤسسات واهليئات 
األهلية، إال أن األمر ال يزال حيتاج إىل مزيد من التنسيق والتواصل واملشاركة 

الفعالة كدعم ومساندة من اجملتمع املدني هلذا اجلهاز احليوي اهلام.
إن العالقة بني الدفاع املدني واجملتمع عالقة ثنائية وتظهر التالزم بني االثنني 
من خالل الدور الذي يتوقعه كل منهما من اآلخر فاجملتمع هو اإلطار الذي 
حيدد أهداف الدفاع املدني ويقنن مؤسساته ويعزز من تقدمها وجيدد دماءها 
ويكفل هلا البقاء والنماء واإلنتاجية بينما حيقق الدفاع املدني آمال اجملتمع 
وطموحاته يف سالمة األرواح واملمتلكات واحملافظة على املكتسبات، هذا 
وبني اجملتمع  واجتماعي  أمين  املدني كقطاع  الدفاع  العضوي بني  التالزم 
كإطار عام تنطوي حتته كافة املؤسسات يطرح مشكلة أساسية تواجه 
بقية  مع  إجيابية  بناء عالقة  تتمثل يف كيفية  املدني  الدفاع  على  القائمني 
املؤسسات االجتماعية األخرى وفق اسراتيجية واضحة تأخذ يف احلسبان 
متطلبات األدوار املختلفة واملهمات املرتبطة بكل دور إضافة إىل ما يعرض 
للعالقات  الفهم  سوء  أو  األدوار  باختالف  تتعلق  عوائق  من  العالقات  هذه 
التكاملية بني مؤسسات اجملتمع أو حتى جمرد اجلهل بأهمية هذه العالقات.
وحبكم أن الدفاع املدني هو املستأمن من قبل اجملتمع على سالمة األرواح 
واملمتلكات، فإنه أكثر استعدادًا للبحث يف أسباب هذه العوائق وحماولة 
االجتماعية  املؤسسات  احتياجات  يغفل  ال  أسلوب علمي  وفق  معها  التعامل 

األخرى.
إن موضوع العالقة التشاركية بني رجال الدفاع املدني والعناصر املكونة 
للمجتمع يعد من املوضوعات اليت أخذت اهتمام الباحثني يف العلوم األمنية 
واالجتماعية فتحول هذا املوضوع ليصبح من املفاهيم الرئيسية لعملية اختاذ 

القرار على مجيع املستويات.

العقيد
سالم بن محمد بن مذهب
مديرية الدفاع المدني
بمنطقة الرياض

مقال
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نود التعرف على أبرز بيانات سريتكم 1 
الذاتية والعلمية؟

 48 العمر   - ال��ش��ع��الن  ال��رمح��ن  عبد  ب��ن  فهد 
للدفاع  العامة  املديرية  يف  عقيد  الرتبة   - عامًا 
املدني بالرياض،املؤهل بكالوريوس علوم أمنية 
وحاصل على درجة املاجستري يف احلماية وطرق 

السالمة. 

ما الذي تذكره عن فرتات الطفولة 2 
والصبا والشباب؟

أذكر من فرة الطفولة بداية الدراسة يف املرحلة 
اليت  الوهمية  األع���ذار  وك��م  االبتدائية  األوىل 

حتول دون الذهاب إىل املدرسة،مع العلم أنها لن 
تفيد يف النهاية وأن الذهاب إىل املدرسة أمر البد 
منه ولو بالقوة،أما فرات الصبا فكانت فرات 
الشباب فهي  بينما فرات  العمر  وغفوة  الفزعة 

الطموح وأحرف مسار احلياة.

مــا هــو املشهد األكــثــر حــضــورًا يف 3 
الذاكرة عن مرحلة النشأة؟

املشهد األكثر حضورًا يف الذاكرة عن مرحلة 
النشأة،اختيار الصحبة بعناية تامة والتنازل عن 
األشياء احملبوبة يف ظل احملافظة على األصحاب 

الصاحلني ليكونوا عونًا يف نهج املسار املتقدم.

وما هو الدرس األصعب الذي تعلمته 4 
يف هذه املرحلة؟

الدرس الذي تعلمته يف هذه املرحلة أن أكون مثل 
أصحابي يف مسار احلياة للوصول للهدف األمسى.

 

احلياة العسكرية كيف تصفها؟وماذا 5 
أضافت لشخصيتك؟

احل��ي��اة ال��ع��س��ك��ري��ة ه��ي االن��ض��ب��اط وال��وف��اء 
واإلخالص والقدوة احلسنة وأضافت لشخصييت 
الكثري من الصفات أهمها التواضع وحيب لزمالء 

القطاع وحب الناس. 

في حياة كل إنسان مواقف ال تنسى وفي ذاكرة كل منا أحداث وشخصيات أسهمت في تكويننا وتشكيل قناعتنا وفي مخيلتنا أحالم 
نطمح لتحقيقها ولحظات من الماضي نحن إلى جمالها وبراءتها.وفي خواطر كل منا نجاحات سعدنا بها وإخفاقات تعلمنا منها رغم 

ما فيها من قسوة.وفي قاموس كل منا كلمات تلخص بعض قناعاته أو رؤيته في الحياة والناس. 
حول هذه المواقف والشخصيات واألحالم والتطلعات،وألبوم الذكريات طرحنا 20 سؤااًل أو أكثر على العقيد فهد بن عبد الرحمن 

الشعالن،مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض،في رحلة إنسانية للتعرف على بعض قناعاته 
وذكرياته واهتماماته وهواياته..فبماذا أجاب:

الصحبة الصالحة أثرت في مسار حياتي
العقيد فهد الشعالن:

حاوره: العقيد سعود العبد الكريم
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من هو املعلم أو األستاذ أو القائد الذي 6 
ترى أنه أثر يف تكوينك وقناعاتك وما هي أبعاد 

ذلك التأثري؟
املعلم الذي ترك أثرًا يف حياتي هو والدي أطال 
اهلل عمره فقد علمين القناعة والزهد يف احلياة 
شؤون  التدخل يف  وع��دم  لآلخرين  اخلري  وحب 
اآلخرين وكنت أرى فيه قلة الكالم عن الناس 

وكان دائم التذكري باهلل عز وجل.

أصدقاء الطفولة، هل التزال على تواصل 7 
معهم وكيف تدوم عالقة الصداقة من وجهة نظرك؟

نعم بعض أصدقاء الطفولة والشباب الزلت حريصًا 
وليس أكثرهم  التواصل معهم وهلل احلمد  على 

والصداقة تدوم بصفاء القلب وعدم اجملاملة.

املعاصرة،هل 8  للحياة  السريع  اإليــقــاع 
غــرار صداقات  على  تكوين صــداقــات  دون  حيــول 

املاضي؟
دون  حي��ول  ال  املعاصرة  للحياة  السريع  اإلي��ق��اع 
تكوين الصداقات وإمنا يزيد من العالقات ويأتي 

هنا دور اإلنسان يف االختيار. 

هــي مقومات 9  مــقــومــات،فــمــا  لــلــنــجــاح 
النجاح من وجهة نظرك؟

أول مقومات النجاح تقوى اهلل يف العمل.

الــقــيــادة عــلــم أم فــن مــن وجهة 10 
نظركم؟ وما هي مواصفات القائد الناجح؟

إخ��راج  يف  وعلم  األوىل  ال��درج��ة  م��ن  ف��ن  القيادة 
القيادة ومواصفات القائد الناجح من ميلك القدرة 

على سرعة اختاذ القرار السليم.

هـــل تــقــنــع بــأهــمــيــة »احلــــظ يف 11 
حياة اإلنسان« ومتى شعرت أنك حمظوظ؟

احلظ من اهلل وال يأتي إال بعمل خري أو فعل سبب 
وعنه قناعة تامة بأهمية احلظ يف حياة اإلنسان.

ومتى شعرت أن احلظ يعاندك؟12 
دائمًا احلظ يعاندني وأدعو اهلل أن يكون لي معه 

وفاق.

اليت 13  الكلمة  أو  ما هي احلكمة 
تعتربها منهج حياة بالنسبة لك؟

احلكمة )اتق شر من أحسنت إليه(.

وما هي الكلمة اليت ال وجود هلا 14 
يف قاموسك الشخصي؟

الكلمة )ما أقدر عمل ذلك(.

أن 15  درس تعلمته وحتــرص على 
تعلمه ألبنائك فما هو؟

عدم اليأس لتحقيق النجاح ألن الوصول إىل القمة 
حيتاج الصرب.

هــــل مثــــة مــــوقــــف جــعــلــك 16 
تذرف الدموع؟

وفاة سيدي صاحب السمو امللكي األمري نايف 
ابن عبد العزيز رمحه اهلل،فلم أستطع أن أمتالك 
نفسي عندما علمت بنبأ رحيله املفاجئ وغياب 

هذا القائد احلكيم واإلنسان النبيل.

وما هي أسعد اللحظات بالنسبة لك؟17 
أشعر بكل السعادة عندما أستطيع تقديم خدمة 

أو عون ملن هو يف حاجة إىل ذلك.

تستطع 18  ومل  متنيته  الـــذي  مــا 
حتقيقه؟

أمحد اهلل على كل شئ.

هـــنـــاك أمــــاكــــن حنــــن دائـــمـــًا 19 
إليها،فما هو هذا املكان بالنسبة لك؟

مكة املكرمة.

تــشــعــرك 20  أغـــنـــيـــة  أو  قـــصـــيـــدة 
بالطرب،فما هي؟

علينا كتبت  خطى  مشيناها 
ومن كتبت عليه خطى مشاها

وم����ن ك���ان���ت م��ن��ي��ت��ه ب���أرض
سواها أرض  يف  مي��وت  فليس 

كـــــتـــــاب حتــــتــــفــــظ بــــــه يف 21 
مكتبك وتستمتع بقراءته من حني آلخر؟

القرآن الكريم.

يقولون يف حياة كل إنسان 22 
نقطة ضعف فما هي نقطة ضعفك،وكيف 

تتعامل معها؟ 
قضاء  يف  معه  أتعامل  اليتيم  مقابلة  عند 

حاجته وتلبية مطالبه.

بيضاء، 23  صفحة  أمــامــك 
ماذا تكتب فيها؟

األمر  لولي  واخلدمة  والطاعة  ال��والء  جندد 
خادم احلرمني الشريفني ومسو نائبه سيدي 
بن  سلمان  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
السمو  ص��اح��ب  س��ي��دي  وإىل  ال��ع��زي��ز  عبد 
العزيز ومسو  بن عبد  األمري أمحد  امللكي 
سيدي صاحب السمو امللكي األمري حممد 
ابن نايف وسنكون على العهد دائم ونرقى 
بأعمالنا على الوجه الذي يرضي اهلل أواًل ثم 

والة األمر.

املفضلة 24  ـــة  اهلـــواي هـــي  مـــا 
لديكم يف أوقات الفراغ؟

الرياضة وكرة القدم وألعاب القوى.

لم أستطع أن أحبس دموعي عندما علمت برحيل
األمير نايف بن عبد العزيز - يرحمه اهلل -
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وتهدف الدراسة اليت أعدها فريق 
بإشراف  احلج  العلمي يف  البحث 
قائد قوات الدفاع املدني يف احلج 
اللواء حممد بن عبد اهلل القرني، 
ومبتابعة مباشرة من مدير مركز 
سعد  العقيد  والبحوث  الدراسات 
إىل  جليد  أب��و  ال��رمح��ن  عبد  ب��ن 
التعرف على مستوى التنسيق بني 
احلكومية  واألج��ه��زة  ال����وزارات 
املشاركة يف تنفيذ اخلطة العامة 
ملواجهة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ل��ت��داب��ري 
الطوارئ خالل موسم احلج وذلك 
تتضمن  رئيسية  أربعة حماور  عرب 
ورصد  التنسيق،  مستوى  قياس 
اليت  والصعوبات  املعوقات  أب��رز 
قد حتول دون فاعلية التنسيق يف 
أفضل  إىل  والتوصل  املهام،  أداء 
تسهم يف  اليت  واملقومات  العوامل 
تفعيل درجة التنسيق والتعاون بني 
الدفاع املدني واجلهات املشاركة 

يف مهمة احلج.
العلمي  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وح����رص 
ال�����ذي أع����د ال����دراس����ة ب��رئ��اس��ة 
بن  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د دك���ت���ور 
س��ع��د ال��ق��ح��ط��ان��ي، وع��ض��وي��ة 

اهلل  عبد  بن  علي  دكتور  املقدم 
ال��ش��ه��ري وامل��ق��دم ع��ب��د ال��رمح��ن 
والنقيب  امل��ال��ك��ي  اهلل  عبد  ب��ن 
مح��������دان حم���م���ل ال����غ����ام����دي، 
مندوبي  مج��ي��ع  آراء  رص���د  ع��ل��ى 
وال����وزارات  احلكومية  اجل��ه��ات 
املشاركني واملتواجدين يف غرفة 
املدني  بالدفاع  والسيطرة  القيادة 
ط���وال أع��م��ال احل���ج، وك��ذل��ك 
ق��اع��دة م��راك��ز ال��دف��اع امل��دن��ي 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة وامل��ش��اع��ر 
ال��س��الم��ة م��ن ضباط  وأرك�����ان 
االتصال  وضباط  املدني،  الدفاع 
املنهج  باستخدام  وذلك  والتنسيق 
حيقق  ال���ذي  التحليلي  ال��وص��ف��ي 
م��ف��ردات  ال��ش��ام��ل جلميع  امل��س��ح 

جمتمع الدراسة.
ومن خالل حتليل مالحظات وآراء 
جمتمع  عناصر  مجيع  ومقرحات 
البحث  ف��ري��ق  ت��وص��ل  ال���دراس���ة 
منها  النتائج  من  ع��دد  إىل  العلمي 
التعليمي  ب��امل��س��ت��وى  خي��ت��ص  م���ا 
بني  التنسيق  ب��أع��م��ال  للقائمني 
تنفيذ خطة  املشاركة يف  اجلهات 
تدابري الدفاع املدني باحلج، حيث 

احلاصلني  أن  ال��دراس��ة  كشفت 
ميثلون  البكالوريوس  درج��ة  على 
الفئة األكرب تليها درجة املاجستري 
ثم الدبلوم، ثم الثانوية فأقل، وفيما 
يتعلق بعدد سنوات اخلربة، أكدت 
ع�����ددًا ك���ب���ريًا من  أن  ال���دراس���ة 
أكثر  إىل  خربتهم  تصل  املندوبني 
من 20 عامًا، وأن غالبية املندوبني 
يف  املشاركة  هلم  سبق  والضباط 

أعمال التنسيق باحلج.

نتائج ودالالت
املستوى  أن  إىل  ال��دراس��ة  ولفتت 
ال���ع���ام ل��ل��ت��ن��س��ي��ق ب���ني اجل��ه��ات 
الدفاع  املشاركة يف خطة تدابري 
املدني يف احلج يف حدود املتوسط.
وفيما يتعلق مبحور أهمية التنسيق 
بني اجلهات املشاركة يف أعمال 
احلج، أكدت الدراسة ضمن ما 
ارتفاع  أن  نتائج  من  إليه  توصلت 
ال��وق��ت  ي��وف��ر  التنسيق  م��س��ت��وى 
واجلهد يف أداء املهام، ويزيد من 
بدرجة  يتعلق  فيما  سواء  الفاعلية 
ملواجهة  واالس��ت��ع��داد  اجل��اه��زي��ة 
العمل  أو  واألزم�����ات،  ال��ط��وارئ 
احلوادث  مع  التعامل  يف  امليداني 
أهمية  عن  فضاًل  واملشكالت، 

اجلهود  وتكامل  التعاون  حتقيق 
إلجن��از األع��م��ال عرب ف��رق العمل 
االسراتيجية  اخل��ط��ط  وإع����داد 
واك���ت���ش���اف ج���وان���ب ال��ق��ص��ور 
دوره  إىل  ب��اإلض��اف��ة  األداء،  يف 
الواضح يف سرعة اختاذ القرارات 
لإلمكانات  األمثل  واالستخدام 

املتاحة.
يف احمل�����ور اخل�����اص مب��ع��وق��ات 
املشاركة  اجلهات  بني  التنسيق 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  م��ه��ام  تنفيذ  يف 
البحث  ف��ري��ق  ت��وص��ل  يف احل���ج، 
امل��ش��ارك يف إع��داد ال��دراس��ة إىل 
األهمية  بالغة  النتائج  م��ن  ع��دد 
تناسب  ع��دم  يف:  تتلخص  وال���يت 
صالحيات مندوبي بعض الوزارات 
واهليئات مع طبيعة املهام املوكلة 

في دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث..

6 توصيات لالرتقاء بمستوى التنسيق 
بين الجهات المشاركة في خطة الدفاع المدني بالحج

أصدر مركز الدراسات والبحوث بالدفاع المدني مؤخرًا 
دراسة قيمة بعنوان » مدى إسهام التنسيق بين أعضاء 

لجان الوزارات واألجهزة الحكومية في تنفيذ تدابير 
ومهام الدفاع المدني في موسم الحج.

معارف

العدد الثاني عشر42
ذو احلجة 1433هـ/ أكتوبر



ال����ط����وارئ،  إل��ي��ه��م يف ح�����االت 
وضعف مستوى التدريب والتأهيل 
وعدم  اللجان  بعض  للمندوبني يف 
باختيار  اجلهات  من  عدد  اهتمام 
امل����ن����دوب امل���ن���اس���ب م����ن ح��ي��ث 
ال��س��م��ات  أو  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����ربات 

الشخصية.
بشأن  ال��دراس��ة  نتائج  وتضمنت 
اجل��ه��ات  ب��ني  التنسيق  م��ع��وق��ات 
املشاركة يف مهمة الدفاع املدني 
باحلج، عدم اهتمام بعض اجلهات 
مع  تتفق  بصورة  مهامها  بتحديث 
معطيات الواقع ومستجدات كل 
موسم من مواسم احلج وما يطرأ 
على خطة تدابري الدفاع املدني من 
فيما  سيما  وال  وتطوير  حتديث 
يتعلق بدمج مهام بعض اللجان أو 
استحداث جلان جديدة، باإلضافة 
إىل املعوقات النامجة عن اختالف 
طبيعة عمل املندوب يف جهة عمله 
األس���اس���ي ع���ن ع��م��ل��ه يف جل��ان 
كذلك  احل���ج،  خ��الل  التنسيق 
عدم اطالعه على خطة عمل جهة 
بنوعية  إمل��ام��ه  أو  احل��ج  يف  عمله 
لذلك  يضاف  بها،  املنوطة  املهام 
ع��دم ق��درة بعض امل��ن��دوب��ني على 
االستخدام األمثل لوسائل التقنية 
وعدم  أعماهلم،  أداء  يف  احلديثة 
جتاوب املرجع األساسي للمندوب 
بصورة  ال��ق��رار  اخت���اذ  ملتطلبات 

عاجلة، خبالف املعوقات املرتبطة 
بتدني مستويات اخلدمات الالزمة 
اللجان، وعدم توفر بيئة  ألعضاء 
من  لعدد  احلج  املالئمة يف  العمل 

املندوبني.

متطلبات ضرورية
ع��دد  إىل  ال����دراس����ة  وت��وص��ل��ت 
م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���ض���روري���ة من 
اجلهات  ب��ني  فاعل  تنسيق  أج��ل 
تدابري  تنفيذ خطة  املشاركة يف 
الدفاع املدني يف احلج ومن هذه 
بيانات  ق��اع��دة  توفري  املتطلبات 
ع���ن ح�����االت ال����ط����وارئ هل��دف 
املستفادة  ال����دروس  اس��ت��خ��الص 
م��ن��ه��ا ع��ن��د احل���اج���ة، وإي��ض��اح 
ألعضاء  وأهدافها  املهمة  طبيعة 
بإعداد  اجلهات  وقيام  اللجان، 
األس��س  على  ت��ق��وم  عمل  خطط 
عليها  امل��ن��دوب  وإط���الع  العلمية 
املندوب  عمل  تناسب  وفهمها، 
يف جهة عمله األساسي مع مهمته 
املؤهل  تناسب  كما  اللجنة،  يف 
العلمي للعضو مع متطلبات عمل 
التواصل  مستوى  ورف��ع  اللجنة، 
وتنمية  ال��ل��ج��ان،  أع���ض���اء  ب���ني 
الشخصية  باملسؤولية  ال��ش��ع��ور 
األع��م��ال،  أداء  يف  ذل��ك  وأهمية 
وحت��دي��ث م��ه��ام بعض ال���وزارات 
ضوء  على  احلكومية  واملصاحل 
أو  استحداث  أو  )دم��ج  عمليات 
إحلاق  مسمى(،  تغيري  أو  فصل 
أعضاء اللجان بدورات ختصصية 
مع  للتعامل  التنسيق  أهمية  عن 
منح  والطوارئ،  األزمات  ظروف 
ال��ص��الح��ي��ات ال��ك��اف��ي��ة الخت��اذ 
البيئة  تهيئة  ال��س��ري��ع،  ال��ق��رار 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ل��ع��م��ل ك��ال��س��ك��ن 
وامل��ك��ات��ب واإلع����اش����ة، ت��وف��ري 
املساعدة  احلديثة  التقنية  وسائل 

ال��ت��ن��س��ي��ق،  يف إجن�����اح ع��م��ل��ي��ة 
االخ���ت���ي���ار امل��ن��اس��ب ل��ل��م��ن��دوب 
معايري  وف��ق  اللجان  يف  امل��ش��ارك 
ال���ت���ع���اون  روح  ب����ث  حم�������ددة، 
اللجان،  أعضاء  بني  واملشاركة 
اعتماد األسس العلمية عند تقييم 
التجارب الفرضية لالستفادة من 

نتائجها لدعم عملية التنسيق. 

توصيات مقترحة
من  ع��دد  إىل  ال��دراس��ة  وخلصت 
التوصيات املقرحة واليت تتلخص 

يف: 
1- منح أعضاء اللجان الصالحيات 
الالزمة الختاذ القرارات املناسبة، 
على  املشاركة  اجلهات  حث  مع 
واملؤهل  املناسب  املندوب  اختيار 
بتمثيل جهته  للقيام  علميًا وعمليًا 
على أكمل وجه، وفقًا ملا ورد يف 
تعميم صاحب السمو امللكي ولي 
اهلل  حفظه  الداخلية  وزي��ر  العهد 
رق��م 1586 يف 1431/5/14ه�����، 
 7672 رقم  الكريم  وق��رار مسوه 
1432/7/24ه���������  وت���اري���خ  ف  د 
العامة  اخلطة  باعتماد  القاضي 

للدفاع املدني يف احلج.
ألعمال  بيانات  قاعدة  توفري   -2
املدني  ال��دف��اع  يف  اللجان  كافة 
املعلومات  قسم  تطوير  خالل  من 
مع  تنسيقًا  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  يف 

لتحقيق  ضمانًا  التخطيط،  إدارة 
وحدة التعليمات وسرعة اسرجاع 

املعلومات وقت احلاجة.
3- عقد دورة تدريبية ألعضاء جلان 
التنسيق بشكل عام واملشاركني 
لتوضيح  خاص  بشكل  احلج  يف 
مع  التعامل  أثناء  التنسيق  أهمية 
ظ��روف األزم��ات وال��ط��وارئ، من 
خالل برنامج تدرييب يعد من قبل 
بالتنسيق  للتدريب  العامة  اإلدارة 
املختصة  األكادميية  مع اجلهات 
على  اإلدارة  ومعهد  كاجلامعات 

سبيل املثال.
لضمان  مناسبة  آل��ي��ة  وض���ع   -4
م��ع��رف��ة أع��ض��اء ال��ل��ج��ان خبطط 
عملهم  جهات  وإمكانات  ومهام 
يف حاالت الطوارئ وموسم احلج، 
القسم  من  العضو  يكون  ك��أن 
ال��ذي أش��رف على إع��داد اخلطة 

لتلك اجلهة مثالًً.
اجل���ه���ات  ب���ع���ض  خم���اط���ب���ة   -5
مهامها  حتديث  حيال  وال���وزارات 
الدمج  مع حاالت  تتناسب  بصورة 
هل��دف  اجل����دي����دة،  اإلن���ش���اء  أو 
حتديث ذلك يف اللوائح التنظيمية 
ونقرح  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  نظام  يف 
بأن يتم ذلك من قبل األمانة العامة 

جمللس الدفاع املدني.
وحتديث  تطوير  على  العمل   -6
بيئة عمل اللجان ومندوبي اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة يف احل����ج )امل��ك��ات��ب، 

السكن(.

أربعة محاور رئيسية لقياس مستوى التنسيق
ورصد أبرز المعوقات والصعوبات في الحج
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ال��ن��ظ��ام يف جممله  وي��ش��ك��ل 
تعتمد  متقدمة  إن��ذار  شبكة 
يف األس������اس ع��ل��ى ال��س��رع��ة 
عرب  املعلومات  نقل  يف  الفائقة 
ب��واس��ط��ة   »UHF« ش��ب��ك��ة 
من  تعد  وال��يت    »RDi« تقنية 

استشعار  يف  التقنيات  أح��دث 
حميط  يف  تلقائيًا  احل����وادث 
دائرة قطرها 5 كيلومر ومن 
ث��م إرس����ال إش����ارة ب��ذل��ك إىل 
املدني  الدفاع  عمليات  غرفة 

بالعاصمة املقدسة.

ربط مجيع  النظام  هذا  ويتيح 
امل���ب���ان���ي وامل���ن���ش���آت اهل���ام���ة 
واحليوية يف املنطقة املركزية 
آليًا  احل��رام  املسجد  مبحيط 
بعمليات الدفاع املدني. حبيث 
مي��ك��ن ل��ض��ب��اط ال��ع��م��ل��ي��ات 

اس��ت��ق��ب��ال اإلش�����ارات ع��ن أي 
حوادث أو خلل يف أي من هذه 
املنشآت يف اللحظة األوىل من 
أبراج  خالل  من  وذلك  حدوثه 
خاصة تعمل بتقنية االستشعار 
ع��رب اإلن���رن���ت م��ن خ���الل ما 

بعد بدء تشغيله التجريبي بالعاصمة المقدسة

  W.N.S نظام االسشعار عن بعد
نقلة نوعية في اإلنذار المبكر وسرعة 

االستجابة في حاالت الطوارئ
يعد نظام االستشعار عن بعد »w.n.s« من أحدث التقنيات التي بدءت المديرية العامة للدفاع 

المدني في استخدامها لتحقيق أعلى درجات سرعة االستجابة في التعامل مع الحوادث 
بالعاصمة المقدسة واختصار زمن تلقي البالغات إلى ما ال يتجاوز  3 ثواني، ومن ثم توجيه 

الوحدات الميدانية إلى موقع الخطر فور استشعاره.

مقال

كتبه: محمد يحي
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يوفره هذا النظام من إمكانية 
اإلنذار  أنظمة  ومتابعة  مراقبة 
امل��ن��ش��آت  ع���ن احل����رائ����ق يف 
من  ربطها  يتم  ال��يت  وامل��ب��ان��ي 
خالله بعمليات الدفاع املدني، 
وك����ذل����ك م���ت���اب���ع���ة أن��ظ��م��ة 
ومستوى  وال��س��الم��ة  اإلط��ف��اء 
امل��ي��اه يف خ���زان���ات احل��رائ��ق 
باإلضافة  املصاعد،  وسالمة 
منه  اإلف������ادة  ام��ك��ان��ي��ة  إىل 
ألعمال  املستمرة  املتابعة  يف 
هذه  داخل  الصيانة  شركات 

املنشآت.
للدفاع  العامة  املديرية  وتعول 
املدني كثريًا على هذا النظام 
املتطور لرفع مستوى السالمة 
ل��ل��م��ب��ان��ي وامل��ق��ي��م��ني ب��ه��ا من 
وكذلك  واملعتمرين  احلجاج 
احلكومية  اجلهات  منسوبي 
خدمة  يف  العاملني  واخل��ريي��ة 
ض����ي����وف ال����رمح����ن وض��ب��ط 
والسيطرة،  التحكم  درج��ة 
وفاعلية  سالمة  من  والتأكد 
يف  احلرائق  مكافحة  أنظمة 
واإلسراتيجية  احليوية  املباني 

ومحايتها من العبث أو التعطيل 
امل��ت��ع��م��د ف��ض��اًل ع��ن اإلن����ذار 
ال��ط��وارئ  ح���االت  يف  املبكر 
مع  التنسيق  س��رع��ة  وحتقيق 
للدفاع  املشاركة  اخل��دم��ات 
واإلسعاف  كالشرطة  املدني 
واملستشفيات كما يوفر نظام 
إمكانية  بعد  عن  االستشعار 
م��ت��اب��ع��ة ت���أه���ي���ل ش���رك���ات 
ج��ودة  م��ن  للتأكد  ال��س��الم��ة 
وفعالية  وأع��م��اهل��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
العمل  ق��وة  وك��ف��اءة  أنظمتها 
اخل��اص��ة ب��ه��ا وال��ت��أك��د من 
انتظام أعمال الصيانة الدورية 
يف املواعيد احملددة هلا. فضاًل 
حتديد  يف  النظام  فاعلية  عن 
ال��يت قد تقع  مواقع احل��وادث 
قي هذه املنشآت بدقة متناهية 
الرقمية،  اخلرائط  عن طريق 
الدفاع  رج��ل  يستطيع  حبيث 
ما  العمليات  غرفة  يف  املدني 
من  املنبعث  الدخان  إذا كان 
مطبخ الفندق على سبيل املثال 
أو من إحدى الفرق املخصصة  
واملعتمرين  احلجيج  إلسكان 
ك��م��ا مي��ك��ن حت��دي��د موقع 
يقف  ال��ذي  املصعد  يف  اخللل 

يف أحد طوابق املنشاة.
وي���ؤك���د خ�����رباء ال��ع��م��ل��ي��ات 
نظام  أن  امل��دن��ي  ال���دف���اع  يف 
وال��ذي مت  بعد  االستشعار عن 
البدء يف جتريبه على ما يزيد 
عن 50 منشأة حيوية يف حميط 
احل���رم امل��ك��ي ال��ش��ري��ف، مت 
ال��دف��اع  بعمليات  آل��ي��ًا  ربطها 

يف  املقدسة  بالعاصمة  املدني 
تشغيل  بدء  من  األوىل  املرحلة 
ال��ن��ظ��ام ي��ب��ث إش����ارات إن���ذار 
 6  –  3 تتجاوز  ف��رة ال  خ��الل 
حريق  اشتعال  ب��دء  من  ثواني 
او انبعاث دخان يف أي مكان 

داخل املبنى أو املنشأة.
ف���رد  أو  ض����اب����ط  وي���ت���ل���ق���ى 
واليت  اإلش��ارة  ه��ذه  العمليات 
نقطة ضوئية  ص��ورة  تظهر يف 
وإش����ارة ص��وت��ي��ة ع��ل��ى شاشة 
الدخان  انبعاث  مصدر  حتدد 
أو النريان ومكانها ليتم على 
املسئولني  مع  التواصل  الفور 
يف املنشأة من مشريف السالمة 
ويف   . بها  العاملني  من  أي  أو 
الفرق  الوقت يتم حتريك  ذات 
وال����وح����دات امل��ي��دان��ي��ة ت��ب��ع��ًا 
من  ميثله  وما  اإلن��ذار  لطبيعة 
احل���ادث  ن��وع��ي��ة  ع��ن  دالالت 
وإذا تأكد صحة اإلنذار عرب 
السالمة  مشريف  مع  التواصل 
تواصل  امل��ن��ش��أة  أو  املبنى  يف 
للتعامل  حتركها  الفرق  هذه 

متامًا  تعلم  وه��ي  احل��ادث  مع 
وكذلك  املبنى  داخ��ل  موقعه 
أف��ض��ل ال��س��ب��ل ل��ل��وص��ول إىل 
أس��رع وقت ممكن  املوقع يف 
ويف حالة ما أتضح أن اإلنذار 
سببه خل يف األنظمة اإلطفاء 
أو اإلنذار أو السالمة يف املبنى 
مفتش  ارس��ال  يتم  املنشأة  أو 
ال��س��الم��ة الخت���اذ اإلج����راءات 

الالزمة.
ويتفق رجال العمليات على أن 
يعد  بعد  عن  االستشعار  نظام 
احليوية  املنشآت  مجيع  رب��ط 
بالعاصمة املقدسة ميثل إضافة 
هائلة لقدرات الدفاع املدني يف 
جمال تعزيز متطلبات السالمة 
يف ه����ذه امل��ن��ش��آت وم��راق��ب��ة 
أنظمة السالمة فيها على مدار 
دقيقة  آل��ي��ة  بطريقة  ال��س��اع��ة 
يف  ال��زم��ين  العامل  واستثمار 
وال��ق��ي��ام  احل��رائ��ق  مكافحة 
ب��أع��م��ال اإلن���ق���اذ واإلخ�����الء 
ف�����ور ث���ب���وت ج���دي���ة اخل��ط��ر 

واالكتشاف املبكر له.   

3 ثوان لتلقي 
البالغات عن 
الحوادث من 
خالل نظام 
االستشعار

45 العدد الثاني عشر
ذو احلجة 1433هـ/ أكتوبر



على مدى ما يقرب من أربعة عقود من الزمن امتدت مسيرة عطاء اللواء متقاعد صالح بن سالم المهوس 
بجهاز الدفاع المدني من خالل عدد كبير من المناصب التي تقلدها وحقق فيها كثير من اإلنجازات قبل 

تقاعده وهو مدير للدفاع المدني بمنطقة الدفاع المدني بالمدينة المنورة. 
حول هذه المسيرة الممتدة والحافلة بالعطاء واإلنجاز التقت »988« اللواء متقاعد صالح المهوس في 

محاولة الستخالص الدروس المستفادة من تجربته الثرية وتقديمها لألجيال الجديدة من شباب الدفاع 
المدني فكان هذا الحوار.

ال مجال
لمقارنة قدرات الدفاع 

المدني بما كانت عليه 
في الماضي

يروي تفاصيل قرابة 4 عقود بالدفاع المدني..

اللواء المتقاعد صالح المهوس: 

أعالم

  بداية نود التعرف على أبرز حمطات مسريتكم 
العملية بالدفاع املدني قبل التقاعد، وكيف تنظر 

إليها اآلن؟
لقد عملت يف بداية حياتي العملية بعد خترجي عام 
1394ه� يف صفوف قوات الطوارئ السريعة بالدفاع 
املدني ومنها إىل معهد الدفاع املدني وتدرجت يف 
إىل  ومنه  للمعهد..  م��دي��رًا  تعييين  مت  حتى  العمل 
ثم  االبتعاث  إلدارة  مديرًا  للتدريب  العامة  اإلدارة 
مديرًا إلدارة املؤمترات والندوات عندما مت إحداثها 

الدفاع  لقائد  كمساعد  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد 
املدني مبنطقة الرياض. 

ويف بداية عام 1412ه� انتقلت للعمل مديرًا للدفاع 
األم��ر  امل��ن��ورة حتى ص��در  املدينة  امل��دن��ي مبنطقة 

امللكي بإحاليت للتقاعد 
وقد شاركت خالل هذه املسرية يف مجيع مؤمترات 
احل��ج يف  مهمة  املدني وكما شرفت يف  ال��دف��اع 
مجيع سنوات خدميت كما شاركت يف العديد من 
املؤمترات الدولية والندوات وتشرفت باملشاركة يف 

اجتماعات املدراء العامني للدفاع املدني كرئيس 
للحماية  الدولية  املنظمة  واجتماع  اململكة  لوفد 
املدنية جبنيف واحلمد هلل أشعر بالرضا والسعادة 
امل��واق��ع  م��ه��ام��ي يف مج��ي��ع  ألداء  اهلل  وف��ق��ين  أن 

واملناصب اليت شرفت بالعمل بها.

  يف هذه املسرية احلافلة باإلجناز والعطاء ما 
هو املوقع أو املنصب الذي تعتزون بإجنازكم من 

خالله؟
يف كل هذه املواقع اليت تشرفت بالعمل بها أجد 
وأعتز  وتفان  بإخالص  بلدي  أخ��دم  جنديًا  نفسي 
بذلك وليس هناك حمطة حمددة كانت متثل حجر 
زاوي��ة بالنسبة لي فجميع املواقع اليت كلفت بها 
كان فيها كثري من فرص اإلب��داع ملن أراد ذلك 
وأعتقد أنين ساهمت ضمن زمالئي يف دفع عجلة 
التقدم بالدفاع املدني حتى وصل إىل هذا املستوى 

الذي نفخر به.
  جتربتك العملية الطويلة وعطاؤك الكبري 
بالدفاع املدني تدفعنا للتساؤل عن رؤيتك لواقع 

حاوره: بندر بن ذياب المطيري
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الدفاع املدني السعودي مقارنة مبا كان عليه يف 
العقود املاضية؟

 - مقارنته مباضيه  اآلن ال ميكن  املدني  الدفاع 
فاملهام كثرت وكربت والتقنية احلديثة أوجدت 
حلواًل ملشكالت كثرية والقدرات البشرية واآللية 
وفرت  احلديث  التدريب  ووسائل  وزادت  تطورت 
إمكانات هائلة، ولك أن تعرف أن الدفاع املدني 
كان يباشر مهمة احلج بعدد أربع فرق إطفاء فقط. 
رغم الصعوبات اجلمة يف أعمال احلج حيث اخليام 
القابلة للحريق والطرق الضيقة واحملدودة وغريها 

من الصعوبات وهذا مثال بسيط للمقارنة.
رعاها   - قيادتنا  وف��رت��ه  م��ا  ي��رى  وال��ي��وم اجلميع 
واملعدات  واآللية  البشرية  اإلمكانيات  من  اهلل- 

والتنظيمات املالئمة لكل مهمة. 

  مــا هــو احلـــدث األكــثــر حــضــوراً يف ذاكــرة 
اللواء املهوس من خالل عملكم بالدفاع املدني، وملاذا 

يصعب نسيان مثل هذا احلدث؟
األحداث كثرية يف ذاكرتي وال ميكن نسيان أي 

منها.

  ومــا هــو املــوقــف األكــثــر صعوبة خــالل هذه 
املسرية الثرية؟ وكيف تعاملتم معه؟

مواقف  هناك  ولكن  صعب  موقف  هناك  ليس 
مواقف كثرية مت  وهناك  تتطلب جهدًا مضاعفًا 
التعامل معها حبزم وعزم وعدم االستسالم أو اليأس 
السالمة يف  األمثلة على ذلك فرض ش��روط  ومن 
مباني املنطقة املركزية باملدينة املنورة ووضع آلية 
لتنفيذها وكانت هذه التجربة جديدة وغري عادية 

احلكومية  األجهزة  مع  املدني  الدفاع  تعامل  يف 
األخرى وكانت تواجه بالكثري من الرفض من قبل 
هذه اجلهات وكذلك من قبل املالك واملستفيدين. 
وكان هذا التوجه يضع الدفاع املدني يف مواجهة 

مع اجلميع 
ولكن بعون اهلل وتوفيقه أواًل وعزم الرجال من هذا 

اجلهاز استطعنا الوصول إىل أهدافنا بنجاح تام. 

  ما لذي اكتسبته على املستوى اإلنساني من 
العمل بالدفاع املدني؟ وتأثري ذلك على حياتك 

بعد التقاعد؟
عندما عملت بالدفاع املدني وتدرجت يف العمل ويف 
املراتب اكتسبت أشياًء كثرية يف مقدمتها إخواني 
الذين مل تلدهم أمي لقد اكتسبت إخوانًا كثر.
أعتز بأخوتهم مبعرفتهم وال زلت أتواصل معهم وهم 
رجال الدفاع املدني الذين تشرفت بالتعامل معهم 
رئيسًا او مرؤوسًا أو زمالء كما أن عملي كرئيس 
مسح لي أن أطلع على كثري من املشاكل واملعوقات 
واليت  زمالئي  بعض  منها  يعاني  اليت  االجتماعية 

حاولت قدر استطاعيت إجياد حلول هلا.

  اجلدية واالنضباط واملبادرة صفات ضرورية 
عــرفــتــم بــهــا طــــوال عملكم بــالــدفــاع املــدنــي فما 

انعكاسها على حياتكم بعد التقاعد؟
لقد عملت يف هذا اجلهاز أكثر من مثانية وثالثني 
عامًا ال أعرف من خالل هذه اخلدمة أنين طأطأت 
أتعامل بغري ص��دق -  أو  رأس��ي إال هلل ومل أعمل 
فكنت دائمًا صادقًا مع نفسي ومع من عملت معه 
من رؤساء أو مرؤوسني لذلك كنت أراجع رؤسائي 

يف بعض األمور اليت لدي قناعة بها وأعرض عليهم 
ما خيالف توجيهاتهم ويف الكثري أجد قبول لدى 
رؤسائي هذا املبدأ طبيعي يف حياتي وأتعامل به مع 
أسرتي لذلك مل يكن هناك مثة تغري يف حياتي 

بعد التقاعد.

  تعاملت مع عدد كبري من القيادات والضباط 
من رجــال الدفاع املدني.. فهل مثة أمســاء حتظى 

مبكانة خاصة لديكم؟
إن سنوات اخلدمة الطويلة جعلتين أتشرف بالعمل 
مع الكثري من رجال الدفاع املدني منهم األحياء 
واألم��وات وكثري منهم له مكانة خاصة وال يسع 

اجملال لذكرهم فهم كثر.

الدفاع  ومــعــدات  آلــيــات  إىل  تنظرون    كيف 
الــراهــن، مقارنة مبا كــان عليه  الوقت  املدني يف 

الوضع من قبل؟
كثرية  وجتهيزاته  ومعداته  املدني  الدفاع  آليات 
وبعضها كبري وبعضها معقد وحتتاج إىل تدريب 

مطول. 
والدفاع املدني مبا جيده من دعم قيادتنا الرشيدة 
استطاع أن يوفر العديد من تلك املعدات واألجهزة 
وال شك أن تعدادها ونوعيتها يف الوقت احلاضر ال 

يقبل املقارنة مع املاضي.

  هؤالء الرجال ساهموا يف تطوير الدفاع املدني 
السعودي من هم؟وماذا تقول عنهم؟

لقد ساهم العديد من الرجال من أبناء هذا اجلهاز 
دور  هلا  القيادة  أن  كما  املدني  الدفاع  تطور  يف 

كبري يف تفهم عمل 
هذا اجلهاز وإذا كان من الضروري ذكر األمساء 
فإن أول ما يتبادر للذهن هو صاحب السمو امللكي 
األمري نايف بن عبدالعزيز رمحه اهلل الذي دعم مسرية 

قدم الكثير لتطوير قدرات الدفاع المدني

األمير نايف - يرحمه اهلل -

أذكر أن الدفاع المدني كان يباشر الحج بـأربعة فرق لإلطفاء
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التطور يف هذا اجلهاز كما ال يفوتين ما قدمه معالي 
اجلهاز  هلذا  تطوير  من  عبدالرمحن  هاشم  الفريق 
املهام  استوعب  ال��ذي  الكبري  القالب  ال��ذي ك��ان 

واألعمال فيما بعد 

أو  املــخــاطــر  نــوعــيــة  اختلفت  مـــدى  أي  إىل    
احلوادث يف الوقت الراهن عما كانت عليه من قبل 
وهل ميثل ذلك حتديًا لرجال الدفاع املدني بدرجة 

أكرب؟
نوعية املخاطر واحلوادث يف الوقت الراهن ختتلف 
من  السابق  يف  واحل����وادث  املخاطر  ع��ن  ك��ث��ريًا 
حيث احلجم ومن حيث النوع ويف السابق كانت 
واخليام  العشش  حرائق  على  مقصورة  احل��وادث 
للمباني  اآلن فهناك ح��وادث  أم��ا  العادية  وامل��ن��ازل 
العالية واحلوادث الكيمائية وحوادث املواد اخلطرة 

واحلوادث التخريبية.
والسيول اجلارفة وانهيار السدود وغريها من احلوادث 
اليت قد تقع مبصانع املواد اخلطرة وأماكن التخزين 

وهذا ميثل حتديًا لرجل الدفاع املدني.
والتجهيز  والتدريب  والوقائي  بالعمل اجلاد  ولكن 
جند أبناء الدفاع املدني بإذن اهلل عند حسن الظن بهم 

يف القدرة على مواجهتها وقبول التحدي الذي متثله.

  مــن خـــالل عملكم مــديــراً لــلــدفــاع املــدنــي 
كيف  عديدة..  لسنوات  املنورة  املدينة  مبنطقة 
تنظرون إىل خطة تدابري مواجهة الطوارئ خالل 

موسم احلج؟
إن خطة مواجهة الطوارئ يف احلج تتضمن تدابري 
وقائية ممتازة ويف احلقيقة أنها تنم عن فهم املخاطر 
واملشاعر  املكرمة  وأقصد خطة احلج يف مكة 
أما إذا تكلمنا عن خطة تدابري مواجهة الطوارئ 
يف موسم احلج باملدينة املنورة فهي أقل من حيث 
املخاطر  حجم  لتدني  وذل��ك  والشمولية  املستوى 
يف  عليه  هي  مبا  مقارنة  اإلمكانات  وحم��دودي��ة 

مكة املكرمة.
فدائماًً جتد اخلطة ال متثل الواقع وال يتم دعم املدينة 

املنورة إال باجلزء اليسري من اخلطة وهذا يضاعف 
اجلهد على رجال الدفاع املدني باملدينة املنورة ولك 
أن تعلم أن مراكز إنقاذ مومسية يف وقت احلج ال 
يوجد فيها سيارة إنقاذ وهذه حقيقة ال تقبل النقاش. 

  يتعرض رجل الدفاع املدني أثناء أدائه ملهامه 
الــيت متس مشاعره  اإلنسانية  املــواقــف  لكثري من 
ورمبا تستدر دموعه..فما هو هذا املوقف بالنسبة 

إليكم؟
ال شك أن رجل الدفاع املدني من خالل عمله يتعرض 
ملخاطر مجة وعديدة منها ما هو معلوم ومنها ما 
املستوى  وعلى  سنوات.  بعد  إال  تأثرياته  تتضح  ال 
يرى ما ميس مشاعره ويكدر  اإلنساني فهو قد 
املشاعر  ه��ذه  مثل  أن  وأعتقد  كإنسان  عيشه 
الدفاع  لرجال  بالنسبة  وتتكرر  تكررت كثريًا 
املدني ويصعب حصرها لكثرتها ولكن استذكر 
منها على سبيل املثال يف يوم من أيام العمل وكنت 
يف جولة ميدانية على بعض املراكز مسعت إشارة 
من العمليات عن سقوط طائرة مستأجرة من قبل 
وزارة الزراعة لرش املبيدات مشال املدينة وانتقلت 
ف��ورًا للموقع وكنت من أوائ��ل الواصلني وسبقين 
زميلي العميد علي عطا اهلل العتييب للحادث ووجدنا 
الطائرة حمطمة وقائد الطائرة ومساعده قد فارقا 
احلياة والستكمال إجراءات التحقيق مع اجلهات 
املختصة ونقل اجلثث علمت أن الطيار تنتهي مهمته 
بوصوله ملطار املدينة املنورة وأنه قرر البقاء يومي 
اخلميس واجلمعة باملدينة املنورة وكانت احلادثة 
يف يوم األربعاء وقد حجز يف أحد الفنادق القريبة من 
احلرم وكانت زوجته يف الطريق إىل املدينة املنورة 

ملقابلة زوجها واإلقامة معه 
ف��ع��ن��دم��ا وق���ع احل����ادث ك��ان��ت يف م��ط��ار امللك 
عبدالعزيز جبده مستعدة للمغادرة إىل املدينة ولكن 

مؤثر  موقف  لقيآهم فكان  بني  حالت  اهلل  إرادة 
بالنسبة لي.

اختلفت  وهـــل  اآلن  وقــتــك  تقضي    كــيــف 
اهتماماتكم وهواياتكم عما كانت اثناء العمل؟

أما  اهلل  ش��اء  إن  تتغري  ول��ن  تتغري  مل  ه��واي��ات��ي 
إن  حيث  تتغري  أن  الطبيعي  فمن  اهتماماتي 
اهتمامات اإلنسان مرتبطة بقدرته على تنفيذها 
إنسان تكون  واحتياجه هلا وكل  وتعامله معها 

اهتماماته مرتبطة بعمله.
أما كيف أقضي وقيت فإنين بكل الصدق واألمانة 
ال��وق��ت ال��ك��ايف لرتيب بعض أم��وري  ليس ل��دي 
مستمر  اتصال  على  ذل��ك  رغ��م  ولكين  اخلاصة 
مع إخواني رجال الدفاع املدني باملديرية العامة أو 
مديريات املناطق كما إن عملي اجلديد يستهلك 

جزءًا كبريًا من وقيت.

املهوس  الــلــواء  يوجهها  الــيت  النصيحة  مــا    
لزمالئه وأبنائه من رجال الدفاع املدني؟

نصيحيت لزمالئي رجال الدفاع املدني يف البداية 
واالع��ت��زاز  وال��ص��دق  وت��ع��اىل  خمافة اهلل سبحانه 
بالنفس واالفتخار بانتمائهم هلذا اجلهاز واملثابرة يف 
العمل كما أتوجه إىل زمالئي بامليدان وأقول هلم أن 
أجركم عند اهلل سبحانه وتعاىل أكثر بكثري مما 

تتقاضونه فاحتسبوا يف عملكم.

  كلمة أخــرية.. ملن توجهونها ومــاذا تقولون 
فيها؟

إىل مجيع زمالئي اتركوا أثرًا طيبًا يف نفوس من 
تتعاملون معهم فنحن مجيعًا زائلون وهذه سنة احلياة 
وليعمل اإلنسان بكل إخالص وتفان فمن املؤسف 

أن يندم اإلنسان على ضياع وقته سدى.

مازلت على تواصل 
بكل رجال الدفاع 

المدني الذين 
تشرفت بالعمل 

معهم

أعالم
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اإلدارة فن الممكن

تسعى اإلدارة الناجحة بكل جهد لتحقيق أهداف املؤسسة اهليئة اليت تنتمي 
مقومات  ماهية  يف  العلمية  املصطلحات  عن  وبعيدًا  التكاليف،  بأقل  إليها 
اإلداري��ة  للعلوم  ال��دارس��ني  كل  يعرفها  ال��يت  عملها  وآليات  الناجحة  اإلدارة 
تبقى هناك دائمًا مساحة لإلبداع يف جماالت العمل اإلداري ختتلف باختالف 
البشرية  الطاقات  من  استفادة  أفضل  على حتقيق  وقدرتها  اإلداري��ة  القيادات 
اإلبداعية يف جماالت  املساحة  وهذه  األه��داف.  هلا يف حتقيق  املتاحة  واملادية 
العمل اإلداري هي ما جتعل الكثريون يرون أن اإلدارة فن إىل جانب كونها 

علم له قواعده وأصوله.
القول أن اإلدارة هي فن املمكن، وخري مثال على ذلك،  وعلى ذلك ميكن 
جناح بعض القيادات اإلدارية يف حتقيق أهداف املؤسسات واهليئات اليت تديرها 
بإمكانات أقل من مثيالتها يف هيئات أو أجهزة أخرى، ورمبا تفوقت يف ذلك 
من  أكرب  جناح  ومقومات  أك��رب،  امكانات  هلا  تتوفر  إداري��ة  قيادات  على 

الناحية العلمية البحثية .
ووفق هذه الرؤية تتضح أهمية التدقيق يف اختيار كوادر العمل اإلداري للتأكد 
القدرات واإلمكانات  القدرة على اإلبداع والتكيف وتوظيف  من امتالكها 
على  قدرتها  وكذلك  التكاليف  من  قدر  بأقل  األه��داف  حتقيق  يف  املتاحة 
من  قدر  بأكرب  منها  واإلف��ادة  واستيعابها  واملتغريات  املستجدات  مع  التعامل 

املرونة والوعي.
لإلمداد  العامة  اإلدارة  مهام  طبيعة  أن  على  التأكيد  القول  نافلة  من  ولعله 
والتموين يف جهاز حبجم الدفاع املدني تتطلب باألساس امتالك مثل هذه الرؤية 
لتحقيق أكرب استفادة من االمكانات واملواد املتاحة والسيما يف بعض املهام 
املومسية ويف مقدمتها مهمة احلج، واليت يشارك فيها أعداد كبرية من القوى 
احلج،  يف  املدني  الدفاع  جلهاز  املتميز  األداء  أن  والش��ك  واآلل��ي��ات.  البشرية 
وغريها من املهام املومسية والنوعية، يؤكد رسوخ مفهوم أن اإلدارة إىل جانب 
كونها علمًا فإنها أيضًا »فن املمكن« الذي ال يقبل التسليم بكلمة املستحيل 
مواجهة  على  دأبوا  الذين  املدني  الدفاع  رجال  طبيعة  عن  ينفصل  ال  أمر  وهو 
اإلبداع  أن  ونفوسهم  وعيهم  يف  ورسخ  أعماهلم  واملخاطر يف مجيع  التحديات 

واالبتكار جيعل التعامل مع أصعب التحديات أمرًا ممكنًا. 

العميد
عبداهلل أبو روحين
مدير اإلدارة العامة لإلمداد والتموين

مقال
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1- اإلعالم االلكتروني 
والدفاع المدني

إسهامات اإلعالم االلكروني 
اجل���دي���د يف ت��ع��زي��ز ال��ربام��ج 
هي  املدني  بالدفاع  اإلعالمية 
 - العلمية  األط��روح��ة  موضوع 
صاحل  د.  العقيد  أعدها  اليت 
القحطاني  شايع  آل  علي  بــن 
ب�������إدارة ال����ربام����ج وال��ت��وع��ي��ة 
الوقائية لنيل درجة الدكتوراه.
فصول   5 ال��دراس��ة  وتتضمن 

أج����اب م���ن خ��الهل��ا ال��ب��اح��ث 
على  ال��ق��ح��ط��ان��ي  د.  ال��ع��ق��ي��د 
ع����دد م���ن ال���ت���س���اؤالت ح��ول 
االل��ك��رون��ي  اإلع���الم  ماهية 
وخ��ص��ائ��ص��ه وأن���واع���ه وأن���واع 
ال���ربام���ج اإلع��الم��ي��ة ب��ال��دف��اع 
املدني اليت تستخدم تطبيقات 
ووس���ائ���ط اإلع����الم اجل��دي��د، 
استخدامًا  األكثر  والوسائل 
بالدفاع  اإلعالمية  الربامج  يف 
امل��دن��ي م��ن وج��ه��ة نظر رج��ال 
ال�����دف�����اع امل����دن����ي أن��ف��س��ه��م 
واجل��م��ه��ور وم���دى إس��ه��ام��ات 

وس��ائ��ط اإلع����الم اجل��دي��د يف 
تعزيز برامج التوعية واستفادة 

اجلمهور منها.
ك��م��ا ت��رص��د ال���دراس���ة أب��رز 
اليت حتد من فاعلية  املعوقات 
االلكروني  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
اإلعالمية  الربامج  يف  اجلديد 
ب���ال���دف���اع امل����دن����ي، وأف��ض��ل 
األساليب لتطوير هذه الربامج.

وقد استخدم العقيد الدكتور 
ال��ق��ح��ط��ان��ي امل��ن��ه��ج ال��وص��ف��ي 
الوثائق  مبدخليه:  التحليلي 
واملسح االجتماعي - يف دراسة 

وال��ذي  ال��دراس��ة  جمتمع  آراء 
وأف��راد  ضباط  من   119 مشل 
الدفاع املدني العاملني بإدارات 
وش���ع���ب ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
اإلعالمية  واللجنة  واإلع��الم، 
بالدفاع املدني وغرفة الطوارئ 
اإلعالمية، باإلضافة إىل عينة 
ف��ردًا من سكان  ضمت 385 

مدينة الرياض.
وت���وص���ل ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور 
دراسته  خ��الل  من  القحطاني 
املهمة،  النتائج  م��ن  ع��دد  إىل 
ال���دف���اع  ب���رام���ج  أن  أه��م��ه��ا 

تزخر مكتبة الدفاع المدني بباقة من الدراسات الحديثة التي أنجزها ضباط الدفاع المدني من خالل 
أطروحاتهم العلمية لنيل أرفع الدرجات العلمية في عدد من الجامعات السعودية واألجنبية التي تدعم 

مسيرة تطوير قدرات الدفاع المدني في كافة مجاالت العمل الميداني وبرامج التدريب والتوعية الوقائية.
وفي السطور التالية نعرض ثالث دراسات جديدة، حصل أصحابها من ضباط الدفاع المدني بموجبها على 

درجة الدكتوراه وأضافوا من خاللها زادًا معرفيًا وعلميًا لتعزيز قدرات الجهاز ألداء مهامه الوطنية واإلنسانية.

3 رسائل دكتوراه حديثة 
 تدعم برامج تطوير الدفاع المدني

دراسات
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التوعوية اليت تستهدف  املدني 
ال��ت��ح��ذي��ر م���ن امل��خ��اط��ر عرب 
وس���ائ���ط اإلع�����الم اجل��دي��د، 
اإلخبارية  الربامج  على  تتفوق 
ال���يت ت��غ��ط��ي أن��ش��ط��ة ال��دف��اع 
أن���واع   6 ه��ن��اك  وأن  امل��دن��ي، 
من الربامج تستخدم تطبيقات 
االلكروني  اإلعالم  ووسائط 
تراوح  بنسبة  متوسطة  بدرجة 
تشمل   5 م��ن   261  :3.35 م��ن 
املتعلقة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال���ربام���ج 
والربامج  واألزمات  بالكوارث 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب���ه���دف حت��ق��ي��ق 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة 
تعزيز  بهدف  املوجهة  والربامج 
ال���ص���ورة ال��ذه��ن��ي��ة اإلجي��اب��ي��ة 
املدني  الدفاع  دور  أهمية  عن 
املوجهة  الوقائية  وال��ربام��ج   –
الصناعية  باملنشآت  للعاملني 
وك���ذل���ك ال���ربام���ج ال��وق��ائ��ي��ة 
التجارية  باملنشآت  للعاملني 
وال��س��ك��ن��ي��ة ح�����ول ت��ط��ب��ي��ق 
م��ع��اي��ري ال��وق��اي��ة ال��ع��ام��ة، يف 
أن��واع من  حني أن هناك ثالثة 
وسائط  تستخدم  الربامج  تلك 
بدرجة  االل��ك��رون��ي  اإلع���الم 
التثقيفية  ال��ربام��ج  منها  قليلة 
املوجهة ملنسوبي الدفاع املدني 
لتحفيز  امل��وج��ه��ة  وال����ربام����ج 
اجلمهور للمشاركة يف أعمال 
ال���دف���اع امل���دن���ي ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
والربامج اهلادفة لالستفادة من 
تطوير  يف  اجلمهور  مقرحات 

خدمات الدفاع املدني.
وح��������ول وس�����ائ�����ط اإلع������الم 

االل������ك������رون������ي األك����ث����ر 
ال����ربام����ج  يف  اس����ت����خ����دام����ًا 
الدراسة  كشفت  اإلعالمية، 
على  امل��دن��ي  ال��دف��اع  موقع  أن 
ش��ب��ك��ة االن����رن����ت ي���أت���ي يف 
بنسبة  الوسائط  ه��ذه  ص��دارة 
بدرجة  يليها   »5 م��ن   »3.97«
االلكرونية  الصحافة  أق��ل 
 you  « تطبيقات  ثم  املستقلة 
tube« والشاشات التليفزيونية 
العامة  امل��ي��ادي��ن  يف  امل��ن��ت��ش��رة 
االجتماعي  التواصل  وم��واق��ع 

وتطبيقات اهلاتف النقال.
استخدام  ال��دراس��ة  ورص���دت 
الدفاع املدني لعدد من وسائط 
اإلع�����الم اجل���دي���د يف ب��رام��ج 
ال���ت���وع���ي���ة، م��ن��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اهل����وات����ف ال���ذك���ي���ة »ب����الك 
االلكرونية  واملدونات  بريي« 

و«الواتس آب«.
وت��ض��م��ن��ت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة 
استفادة  على  واضحة  إشارات 
برامج التوعية يف الدفاع املدني 
من وسائل اإلعالم اجلديد من 
املعلومة  وص���ول  س��رع��ة  حيث 
وسرعة  اإلع���الم،  وسائل  إىل 
اجلمهور،  إىل  أيضًا  وصوهلا 
وس��ائ��ط  أث����ر  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
اجلديد  االلكروني  اإلع��الم 
برامج  يف  العاملني  حتفيز  يف 
تطوير  ع��ل��ى  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
منو  وزي����ادة  املهنية  ق��درات��ه��م 
الوعي الوقائي لدى اجلماهري، 
ونقل الربامج اإلعالمية بالدفاع 
امل���دن���ي م���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة إىل 

والتقليل  املهنية،  االح��راف��ي��ة 
من انتشار الشائعات حول أداء 

الدفاع املدني. 
وب����ن����اء ع���ل���ى ذل�����ك ع��رض��ت 
التوصيات  من  ع��ددًا  الدراسة 
فيما  تتلخص  وامل��ق��رح��ات، 

يلي: 
ضرورة مواكبة النقلة النوعية 
واإلع��الم،  االتصال  يف جم��ال 
واالستفادة من تقنيات اإلعالم 
علمية  خ��ط��ط  وف���ق  اجل���دي���د 
مدروسة والعمل على استحداث 
صحيفة الكرونية متخصصة 
ب��ش��ؤون ال��دف��اع امل��دن��ي تعنى 
الركيز  الوقائية مع  بالتوعية 
االحرايف  التأهيل  برامج  على 
الربامج  على  للعاملني  الدقيق 
يف  امل��دن��ي  بالدفاع  اإلعالمية 
جم���ال اإلع����الم االل��ك��رون��ي 

اجلديد.

2- فاعلية إجراءات 
السالمة الوقائية 

فاعلية  م���دى  ع���ن���وان:  حت���ت 
الوقائية  ال��س��الم��ة  إج�����راءات 
ضوء  يف  اخلاصة  املنشآت  يف 
قدم  للسالمة  الدولية  املعايري 
بــــن ســعــد  ــعــقــيــد د. ســـيـــف  ال

أطروحته  يف  السيف،  حممد 
دراسة  الدكتوراه  درجة  لنيل 
امللك  مؤسسة  على  تطبيقية 
من  حتويه  مبا  اخلريية  فيصل 
ج��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات وم���دارس 
وخ���دم���ات ف��ن��دق��ي��ة وأس����واق 
لرصد مدى  وأب��راج سكنية، 
تطبيق املعايري الدولية للسالمة 

يف هذه املنشآت.
ومشلت جمتمع الدراسة مجيع 
املسؤولني  والعاملني  املشرفني 
امللك  عن السالمة يف مؤسسة 

فيصل اخلريية.
وت���وص���ل ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور 
ال��س��ي��ف م���ن خ����الل دراس��ت��ه 
ميكن  النتائج  م��ن  ع��دد  إىل 

تلخيصها فيما يلي: 
 أن أســبــاب احلــــوادث حسب 
ال��رت��ي��ب ال��ت��ن��ازل��ي: األس��ب��اب 
البشرية، ثم األسباب اإلدارية، 
اهلندسية،  األس��ب��اب  ويليها 
وكذلك رداءة الصيانة الدورية 
بشكل عام تعد أسباب مهمة 

الحتمالية وقوع احلوادث.
 من أهم أسباب وقوع حوادث 
احلــــــريــــــق ح���س���ب ال���رت���ي���ب 
ال��ت��ن��ازل��ي: ال��ع��ب��ث ب��األج��ه��زة 
وامل����ع����دات، ت���س���رب ال���غ���از، 

التماس الكهربائي.
 مـــن أهــــم أســـبـــاب املــخــاطــر 
على  العاملني  ت��دري��ب  ضعف 
األدوات  م��ع  التعامل  كيفية 
السالمة  ومعدات  الكهربايئة 
ال���وق���ائ���ي���ة، إض���اف���ة ل��ت��وف��ري 
من  للنجاة  املناسبة  ال��ت��داب��ري 
احلريق  ح��دوث  عند  األخطار 

بدرجة عالية جدًا.
 أبــرز املعوقات اليت حتد من 
السالمة هي  إجــراءات  تطبيق 

على الرتيب: 
عدم توفر املكافآت واحلوافز 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف جم�����ال األم����ن 
على  االطالع  عدم  والسالمة، 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 
السالمة، عدم حصول العاملني 
على دورات تدريبية متخصصة 
ك��اف��ي��ة يف ال��س��الم��ة، ع��دم 

العقيد القحطاني 
يقدم حلواًل لتعزيز 

استفادة الدفاع 
المدني من وسائط 

اإلعالم الجديد
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والعاملني  امل��س��ؤول��ني  ح��ض��ور 
والدولية  احمللية  للمؤمترات 
القصور  ال��س��الم��ة،  يف جم��ال 
التخطيط إلجراءات  يف عملية 
ال�����س�����الم�����ة، ع�������دم ت����واف����ر 
والفنية  البشرية  اإلمكانات 

الالزمة يف جمال السالمة.
إىل  ال��س��ي��ف  العقيد  وت��وص��ل 
منها:  ال��ت��وص��ي��ات  م���ن  ع���دد 
يف  السالمة  إج����راءات  تفعيل 
املنشآت اخلاصة عرب الفحص 
ال����دوري ل��ألج��ه��زة وامل��ول��دات 
بالرصد  والقيام  الكهربائية، 
ميكن  اليت  باملخاطر  والتنبؤ 
أن تتعرض هلا املنشآة، وتطوير 
وحت���دي���ث أن��ظ��م��ة امل���رش���ات 
احلماية  نظم  وكذلك  اآللية 
م��ن ال��ص��واع��ق وال��ع��م��ل على 
التشجيعية  املكافآت  توفري 
واحلوافز الكافية للعاملني يف 

جمال األمن والسالمة وضرورة 
دورات  على  العاملني  حصول 
وكافية  متخصصة  تدريبية 
الوقائية  ال��س��الم��ة  جم���ال  يف 
واالل���ت���زام ب��امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 
يتوافق  ومبا  الوقائية  للسالمة 
وظ��روف  الداخلي  النظام  م��ع 

املؤسسة.
إدارة  يف  اإلبداعية  القيادة   -3

عمليات حوادث الدفاع املدني

3- القيادة اإلبداعية 
في إدارة العمليات 

وحتت عنوان القيادة اإلبداعية 
يف إدارة عمليات حوادث الدفاع 
بن  فهد  د.  املقدم  قدم  املدني 
إبراهيم املرشد أطروحته لنيل 
تطبيقية  دراس���ة  ال��دك��ت��وراه 
بإدارة  العاملني  الضباط  على 
الرياض  مبدينة  املدني  الدفاع 
مخسة  على  الدراسة  واحتوت 

فصول 
العام  اإلط���ار  األول:  الفصل 
على  اشتمل  وق��د  ل��ل��دراس��ة، 
ومشكلتها  الدراسة،  مقدمة 
وأه���م���ي���ت���ه���ا، وأه����داف����ه����ا، 
وال����ت����س����اؤالت ال�����يت جت��ي��ب 
وأهم  الدراسة  وحدود  عليها، 
استخدمت  اليت  املصطلحات 

يف ثنايا البحث.
تناول  منها  األول  الفصل  ويف 
ال��دراس��ة  مشكلة  ال��ب��اح��ث 
القيادة  ب���دور  ح��دده��ا  وال���يت 
عمليات  إدارة  يف  اإلب��داع��ي��ة 
ح�������وادث ال����دف����اع امل���دن���ي، 

وت��ك��م��ن أه��م��ي��ة ال���دراس���ة 
مفهوم  ب��إب��راز  تهتم  أن��ه��ا  يف 
والتفاعل  اإلبداعية،  القيادة 
اإلب����داع����ي ب���ني ال���ق���ي���ادات، 
أه���م عناصر  ت��ت��ن��اول  وك��م��ا 
والعوامل  اإلبداعي،  التفاعل 
امل���ؤث���رة يف ه����ذا ال��ت��ف��اع��ل، 
ومساتها  العمل  ف��رق  وأهمية 
ودور غرفة العمليات يف حتقيق 
ودعم  اإلبداعي  التفاعل  هذا 
ال��ق��ي��ادة اإلب��داع��ي��ة ب��امل��وق��ع، 
من  أهميتها  تستمد  وك��م��ا 
اخلطر الذي ميثله القرار الذي 
يصدره القائد ويوجه للعاملني 
يف امليدان للعمل به للتعامل مع 
األخطار، وما يرتب على ذلك 
واجتماعية  أمنية  تبعات  م��ن 
األرواح  أو خسائر يف  ومالية، 

واملمتلكات.
التعرف  إىل  ال��دراس��ة  وتهدف 
ع��ل��ى ح��ج��م ح�����وادث ال��دف��اع 
املدني خالل السنوات اخلمس 
امل��اض��ي��ة، وال��ت��ع��ري��ف ب��ف��رق 
)تشكيلها،  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
جتهيزاتها، مهامها(، وتوضيح 
التفاعل اإلبداعي بني  عناصر 
القيادات امليدانية لفرق الدفاع 
امل���دن���ي يف م��وق��ع احل����ادث، 
ب��روح  العمل  أهمية  وتوضيح 
القيادة  يف  وتأثريها  الفريق، 
وال��ت��ع��رف على  اإلب���داع���ي���ة، 
ال��ع��وام��ل امل��ؤث��رة يف ال��ق��ي��ادة 
عمليات  إدارة  يف  اإلب��داع��ي��ة 
ح�������وادث ال����دف����اع امل���دن���ي، 
وحت���دي���د م��ع��وق��ات ال��ق��ي��ادة 
عمليات  إدارة  يف  اإلب��داع��ي��ة 

حوادث الدفاع املدني.

فقد  األه���داف  ه��ذه  ولتحقيق 
ص��اغ امل��ق��دم د. امل��رش��د عــددًا 
من التساؤالت العلمية متثلت 

فيما يلي: 
م���ؤش���رات حتليل  ه���ي  م���ا   
إح���ص���اءات ح�����وادث ال��دف��اع 

املدني مبدينة الرياض؟
الدفاع  بفرق  املقصود  وم��ا   

امليدانية؟
التفاعل  عناصر  ه��ي  وم��ا   
اإلب�����داع�����ي ب����ني ال���ق���ي���ادات 
املدني  الدفاع  لفرق  امليدانية 
مب��وق��ع  ال��ع��م��ل��ي��ات  إدارة  يف 

احلوادث؟
 وهل هناك عالقة بني القيادة 
اإلبداعية والعمل بروح الفريق 

يف عمليات الدفاع املدني؟
يف  املؤثرة  العوامل  هي  وما   
إدارة  يف  اإلب��داع��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

عمليات الدفاع املدني؟
 وم���ا ه��ي م��ع��وق��ات ال��ق��ي��ادة 
عمليات  إدارة  يف  اإلب��داع��ي��ة 

الدفاع املدني؟
م��ن  الــــثــــانــــي  الــــفــــصــــل  ويف 
ال�����دراس�����ة ت���ط���رق ال��ب��اح��ث 
ل��إلط��ار ال��ن��ظ��ري ل��ل��دراس��ة، 
وتضمن املبحث األول القيادة، 
اإلبداعية،  والقيادة  واإلبداع، 
وفرق العمل وأثرها يف التفاعل 
ب���ني ال���ق���ي���ادات اإلب���داع���ي���ة، 
اإلب��داع��ي  التفاعل  وك��ذل��ك 

بني القيادات.
ت��ط��رق  الـــثـــانـــي  املــبــحــث  ويف 
الدفاع  عمليات  إىل  الباحث 
املدني، وتضمن هذا املبحث: 
ومهام  ومبادئها  العمليات،   
غرفة العمليات وكذلك مهام 
إىل  تطرق  ثم  العمليات،  قائد 
وفّصل  املدني  الدفاع  ح��وادث 
يف )حوادث احلريق، وحوادث 
اإلن�����ق�����اذ(، ث����م ت���ط���رق إىل 
امليدانية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ف��رق 
لتصنيفها  بالتفصيل  وتعرض 

وتشكيلها وجتهيزاتها.
ت��ط��رق  الـــثـــالـــث  ــبــحــث  امل ويف 
املؤثرة  العوامل  إىل  الباحث 
إدارة  يف  اإلبداعية  القيادة  يف 

العقيد السيف يرصد 
فعالية إجراءات 

السالمة الوقائية 
في المنشآت الخاصة 

وسبل تفعيلها

دراسات

العدد الثاني عشر52
ذو احلجة 1433هـ/ أكتوبر



عمليات حوادث الدفاع املدني، 
عوامل،  عشرة  إىل  وقسمها 
م��ن��ه��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ص��ف��ات 
ومنها  ل��ل��ق��ائ��د،  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
العاملني  ب���األف���راد  يتعلق  م��ا 
وال��وح��دات،  بالفرق  بامليدان 
بالتفكري  يتعلق  م��ا  وم��ن��ه��ا 
االب�����ت�����ك�����اري وال���ت���ح���ل���ي���ل 
يتعلق  م��ا  وم��ن��ه��ا  اإلب���داع���ي، 
احل����ادث، وكذلك  ب��ظ��روف 
وأيضًا  القيادة  بنمط  يتعلق  ما 
وما  ال��وق��ت،  ب���إدارة  يتعلق  ما 
وكذلك  باالتصاالت،  يتعلق 
م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ني 
باإلعالم  يتعلق  وما  القيادات، 
وتأثريه يف الضغط على القائد 

ومرؤوسيه، وعوامل أخرى.

ت��ط��رق  الــــرابــــع  املـــبـــحـــث  ويف 
القيادة  معوقات  إىل  الباحث 
الدفاع  عمليات  يف  اإلب��داع��ي��ة 
معوقات  عدة  وتضمن  املدني، 
القيادات،  بني  بالصراع  تتعلق 
القيادة  بنمط  تتصل  ومعوقات 
وت���دخ���الت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا، 
ومعوقات تتعلق باملوقع اجلغرايف 
ل��ل��ف��رق  أو  ال��ع��م��ل��ي��ات  مل��س��رح 
املساندة، وأخرى تتعلق بضعف 
ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ي��دان، 
وكذلك معوقات تتعلق بضعف 
وكذلك  للعمليات،  التخطيط 

معوقات تتصل بضعف التنسيق 
اجلهات  أو  األمنية  اجلهات  مع 
عرض  وقد  املساندة،  األخ��رى 
ال��يت  ال��ط��رق  لبعض  ال��ب��اح��ث 
مي��ك��ن م���ن خ���الهل���ا ال��ت��غ��ل��ب 
على ه��ذه امل��ع��وق��ات وواج��ب��ات 
القائد امليداني املبدع جتاهها، 
ال���ب���اح���ث فيه  ت���ط���رق  ك��م��ا 
اليت  السابقة  ال���دراس���ات  إىل 
بعض  أو  امل����وض����وع  ت���ن���اول���ت 
أجزائه والعالقة بينها وبني هذه 

الدراسة.
أم���ا يف الــفــصــل الــثــالــث من 
ال���دراس���ة ف��ق��د ت��ن��اول امل��ق��دم 
املنهجي  اإلط����ار  ال���راش���د  د. 
للدراسة، وقد استخدم املسح 
بالنسبة  الشامل  االجتماعي 
خالل  م��ن  امليدانية  ل��ل��دراس��ة 
االستبانة اليت صممت لإلجابة 
ع���ل���ى ال����ت����س����اؤالت ال��ث��ال��ث 
والسادس،  واخلامس  والرابع 
ال��ب��اح��ث جمتمع  واس��ت��ع��رض 
ضباط  من  املكون  ال��دراس��ة 
مبدينة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إدارة 
ال����ري����اض، ك��م��ا اس��ت��خ��دم 
مجع  يف  أخ��رى  أداة  الباحث 
املقابلة  يف  متثلت  املعلومات 
وف���ق أس��ئ��ل��ة ق���ام ب��إع��داده��ا 
مع  املفتوحة  املقابلة  بأسلوب 

عدد من قيادات اإلدارة.
ق���دم  الـــــرابـــــع  الـــفـــصـــل  ويف 
الباحث عرضًا وحتلياًل للنتائج 

اليت مت التوصل إليها.
ومتثلت أهمها فيما يلي: 

مع  يتعامل  امل��دن��ي  ال��دف��اع   
م��ن احل���وادث  أع���داد ضخمة 
ب��ك��اف��ة أن��واع��ه��ا وأس��ب��اب��ه��ا 
مدن  كافة  يف  يومية  بصورة 
وهذا  اململكة،  وحمافظات 
يستدعي وجوب االستفادة من 
للقائد  ال��راك��م��ي��ة  اخل���ربات 
وابتكار  العمليات،  موقع  يف 
احل���ل���ول واألف����ك����ار ل��ت��وف��ري 
واإلمكانات  وال��وق��ت  اجلهد 

املتاحة. 
التفاعل  ع��ن��اص��ر  أه���م  أن   
هي:  القيادات  بني  اإلب��داع��ي 
الوقت،  وإدارة  )االت��ص��االت، 
وال���ت���ن���س���ي���ق، وال���ت���ف���وي���ض، 

والتخطيط، ووحدة القيادة(.
املؤثرة  العوامل  أهم  من  أن   
يف القيادة اإلبداعية هي: )ثقة 
ال��ق��ائ��د يف ن��ف��س��ه، وك��ذل��ك 
ال������روح امل��ع��ن��وي��ة وال��س��م��ات 
والتخطيط  للقائد  الشخصية 

للعمليات(.
 أن أهم املعوقات متثلت يف: 
)ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف مل��راك��ز 
السلطة  وحب  املدني،  الدفاع 
وأن���ان���ي���ة ال���ق���ائ���د، وض��ع��ف 
وضعف  املتاحة،  اإلمكانات 

صالحيات القائد(.
وخلصت الدراسة إىل عدد من 

التوصيات تتلخص يف: 

الضباط يف جماالت  تأهيل   
اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ وال��ق��ي��ادة، 
وإجياد تنظيم جديد حيتم على 
رائد  رتبة  يتجاوز  أال  الضابط 
إال وقد حصل على دورتني يف 

كل جمال على األقل.
 إعداد برنامج تدرييب مبعهد 
ال���دف���اع امل��دن��ي ع��ن ال��ق��ي��ادة 
بالضباط  خ��اص  اإلب��داع��ي��ة، 

ذوي الرتب القيادية.
 إع��ادة تقييم ودراس��ة مواقع 
وح���دات ال��دف��اع امل��دن��ي، مع 
م���راع���اة ال��ت��ط��ور ال��ع��م��ران��ي 
وتقديم  وامل��روري  والسكاني 
لتحسني  ال��الزم��ة  امل��ق��رح��ات 
وض��ع��ه��ا م���ن ح��ي��ث امل��س��اف��ة 

الفارقة، وعدد العاملني.
 ت���ع���دي���ل ن���ظ���ام احل���واف���ز 
املدني  الدفاع  يف  واملكافآت 
وت��ف��ع��ي��ل��ه، ل��ي��ك��ون داع���م���ًا 
يف  العاملة  الوسطى  للقيادات 

امليدان.
الدراسات  مركز  يقوم  أن   
علمية  ب����دراس����ة  وال���ب���ح���وث 
م��س��ت��وى  ت��ق��ي��ي��م  إىل  ت���ه���دف 
ضباط  ل��دى  الوظيفي  الرضا 
ع��ن وضعهم  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
احل����ال����ي، ودراس�������ة أس��ب��اب 
غياب التحفيز، وأسباب عدم 
القيادة  مالءمة الظروف لربوز 
التوصيات  وط��رح  اإلبداعية، 

العالجية له.

القيادة اإلبداعية في 
إدارة عمليات الدفاع 

المدني في رسالة 
دكتوراه للمقدم 

فهد المرشد
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المنظمة الدولية للحماية المدنية تشيد 
بخطة تدابير الدفاع المدني في الحج

وق���ال���ت امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��م��اي��ة 
ال��دول��ي��ة وال��دف��اع امل��دن��ي يف 
إدارة  أع��دت��ه  ب��ي��ان��ه��ا،وال��ذي 
منذ  أنه  باملنظمة،  العمليات 
يف  لإلطفاء  فرقة  أول  إنشاء 
1926م  عام  املكرمة  مكة 
امل���ؤس���س  امل����ل����ك  ع���ه���د  يف 
عبدالعزيز آل سعود - رمحه 
املديرية  تأسيس  وبعد   - اهلل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دن���ي يف 

السعودية  العربية  اململكة 
جهاز  اس��ت��ط��اع  1965م  ع��ام 
ال���دف���اع امل���دن���ي ال��س��ع��ودي 
ق���ف���زات ك��ب��رية  حي��ق��ق  أن 
واآلل��ي��ة  البشرية  ق��درات��ه  يف 
وخرباته يف التعامل مع كافة 
من  واإلف���ادة  املخاطر  أن���واع 
ك����ل ج���دي���د وم���ت���ط���ور يف 
على  احلفاظ  يف  مهامه  أداء 
والبيئة. واملمتلكات  األرواح 

أب��رز  أن  املنظمة  وأوض��ح��ت 
م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��دف��اع امل��دن��ي 
احلفاظ  ع��ام  كل  السعودي 
احلجاج  ماليني  سالمة  على 
خ���الل م��وس��م احل����ج، وه��ي 
امل��ه��م��ة ال����يت ح��ق��ق جن��اح��ًا 
ب��ه��ا من  ال��ق��ي��ام  ك���ب���ريًا يف 
خ�����الل خ������ربات ت��راك��م��ي��ة 
من  مستفادة  ودروس  هائلة 
العمل يف احلج. باإلضافة إىل 
ق��درات��ه  يف  املتميز  امل��س��ت��وى 
واآلليات  امل��ع��دات  من  اآللية 
احلديثة واملهارات االحرافية 
لرجاله من الضباط واألفراد. 
تتابع  أنها  املنظمة  وأك��دت 
ع��ن ق��رب م��ا ي��ق��وم ب��ه جهاز 
جبار  عمل  من  املدني  الدفاع 
لضمان أمن وسالمة احلجاج 
اطلعت  أنها  كما  عام.  كل 
احلج  يف  اجلهاز  جتربة  على 
م���ن خ���الل ال���ع���روض احل��ي��ة 
معالي مدير عام  اليت قدمها 
رئاسته  خالل  املدني  الدفاع 
ل��وف��د امل��م��ل��ك��ة يف اج��ت��م��اع 
باملنظمة  التنفيذي  اجمل��ل��س 
عام 2004م واحتفاالت اليوم 
واليت  املدني  للدفاع  العلمي 
الدول  استحسان مجيع  نالت 
أع���ض���اء امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وال���دف���اع 
امل��دن��ي مب��ا يف ذل���ك ال���دول 
غ��ري اإلس��الم��ي��ة وال���يت لفت 
ان��ت��ب��اه��ه��ا ض��خ��ام��ة اجل��ه��د 
وث������راء  احل������ج  م����وس����م  يف 
امليدانية  واخل��ربات  التجربة 
واليت  املدني  الدفاع  لرجال 

تتضاعف من عام آلخر . 
وذل�������ك رغ�����م ال���ص���ع���وب���ات 

باختالف  واملرتبطة  الكبرية 
ل���غ���ات وث���ق���اف���ات احل���ج���اج 
املناخية  األح���وال  واخ��ت��الف 
م����ن م����وس����م آلخ�����ر ص��ي��ف��ًا 
وش����ت����اءًا ف���ض���اًل ع���ن ت��ن��وع 
الكهول  من  احلجاج  أعمار 
وال���ش���ب���اب وح��ت��ى األط��ف��ال 
حتديًا  ميثل  ما  وهو  والرضع 
املدني  ال��دف��اع  ق��وات  جنحن 
خ���الل  م����ن  م���واج���ه���ت���ه  يف 
يتم  متكاملة  ت��داب��ري  خطة 
حت��دي��ث��ه��ا ب��ص��ف��ة م��س��ت��م��رة 
املتغريات  ك��اف��ة  إلستيعاب 
املنظمة  وأثنت  واملستجدات 
على  املدنية  للحماية  الدولية 
اخلطة  تنفيذ  آل��ي��ة  تكامل 
ت���داب���ري ال���دف���اع امل���دن���ي يف 
ال��ط��وارئ  مل��واج��ه��ة  اململكة 
خالل موسم احلج واليت تبدأ 
للحجاج  ال��وق��ائ��ي��ة  بالتوعية 
احملتملة  املخاطر  ضد كافة 
م��ن خ���الل ب��رام��ج إع��الم��ي��ة 
للحجاج  ال��وص��ول  تستهدف 
 . اململكة  اىل  قدومهم  قبل 
الرسائل  هذه  بث  خالل  من 
ال���ت���وع���وي���ة ع����رب ال���ق���ن���وات 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
وش���ب���ك���ة اإلن����رن����ت ب��ع��دد 
ك��ب��ري م���ن ال��ل��غ��ات وت��وزي��ع 
على  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ط��ب��وع��ات 
ك��اف��ة ش���رك���ات ال��ط��ريان 

احلجاج. نقل  املعنية 
فور  يستمر  الذي  األمر  وهو 
من  للملكة  احلجاج  وص��ول 
من  هائلة  أعداد  توزيع  خالل 
التوعوية  واهلدايا  املطبوعات 
والبحرية  ال��ربي��ة  امل��ن��اف��ذ  يف 
واجل����وي����ة. وع����رب ش��ب��ك��ات 

في بيان أعدته إدارة العمليات بالمنظمة

أشادت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع 
في جنيف بتكامل خطط تدابير مواجهة الطوارئ حالل 

موسم الحج والتي ينفذها الدفاع المدني السعودي 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية 

في المملكة من أجل ضمان سالمة ماليين الحجاج 
كل عام. وأشارت المنظمة في بيان لها بمناسبة بدء 

تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني في حج هذا العام 
إلى حرصها على اإلفادة من الخبرات السعودية والتي 
تراكمت على مدى سنوات طويلة في خدمة الحجاج 

والمعتمرين في تعزيز قدرة الدول األعضاء بالمنظمة.

نافذة
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اململكة.  داخل  احلجاج  نقل 
ال��ت��ن��س��ي��ق  ج���ان���ب  إىل  ه����ذا 
املدني  ال��دف��اع  بني  الكامل 
واهليئات  ال����وزارات  وك��اف��ة 
احلج  وبعثات  باحلج  املعنية 
الطوافة  ومؤسسات  الرمسية 
السالمة  إجراءات  متابعة  يف 
احل����ج����اج  م����س����اك����ن  يف 
وامل���خ���ي���م���ات ون����ش����ر ع���دد 
امليدانية  الوحدات  من  كبري 
أعمال اإلطفاء  املخصصة يف 
واإلسعاف يف مجيع  واإلنقاذ 
املناطق واملواقع اليت يرتادها 
املناسك  أداء  أث��ن��اء  احل��ج��اج 
وجت���ه���ي���ز ه�����ذه ال����وح����دات 
وال���ف���رق ب���أح���دث امل���ع���دات 
من  ب��دع��م  م��ه��ام��ه��ا،  ألداء 
العمودية. وخلصت  الطائرات 
اخل����ربات  أن  إىل  امل��ن��ظ��م��ة 
ال��راك��م��ي��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي 
أهم  وال��يت هي من  يف احل��ج 
ع��ل��ى سالمة  وس��ائ��ل احل���اظ 
ب���رام���ج  . وجن�����اح  احل���ج���اج 
مع  الفاعل  والتعامل  توعيتهم 
احلج  واحل��وادث يف  املخاطر 
وسام شرف على صدر جهاز 
ال��دف��اع امل��دن��ي ال��س��ع��ودي، 
امل��ب��ذول��ة  إىل ج��ان��ب ج��ه��وده 
أبناء  العام حلماية  على مدار 

بها. واملقيمني  اململكة 
عطوان  رياض  األستاذ  وعرب 
م����س����ؤول م���رك���ز ال��ب��ح��ث 
وال���ع���الق���ات مع  وال���ت���وث���ي���ق 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��امل��ن��ظ��م��ة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
عن  باملنظمة  املدني  والدفاع 
تقدير األمانة العامة للمنظمة 
وال���دول األع��ض��اء مل��ا حيظى 
ب��ه ج��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي من 
امللكي  السمو  صاحب  دعم 
عبدالعزيز  بن  أمح��د  األم��ري 
جلنة  رئيس  الداخلية،  وزير 

احل����ج ال���ع���ل���ي���ا. وال����ذي 
ي���ع���زز م����ن ق������درة ه���ذا 
مهامه  أداء  على  اجلهاز 
ب��ه��ذا امل��س��ت��وى امل��ش��رف 
وال��راق��ي يف احل��ج وعلى 

العام. مدار 
املنظمة  أن  عطوان  وأض��اف 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
متخصصة يف احلماية املدنية 
وال���دف���اع امل��دن��ي ت����درك أن 
من  يبدأ  املدني  الدفاع  جناح 
الكوادر  وحتضري  التدريب 
أجل  من  والتجهيز  واملنشآت 
أحسن  على  مبهامه  ال��ق��ي��ام 
إال  ذل����ك  ي���ت���أت���ى  وال  وج����ه 
وتنفيذ  امل��س��ب��ق  بالتخطيط 
بكيفية  امل��خ��ط��ط��ات  ه���ذه 
بالراخي  جهاز  ألي  التسمح 
تنفيذها  على  القدرة  عدم  أو 
مم���ا ي��ع��ق��د جن����اح ال��ع��م��ل��ي��ة 
شيئ  ح���دث  إذا  امل��خ��ط��ط��ة 
الذي  األمر  وهو  القدر اهلل، 
الدفاع  أداء  يف  جبالء  يتضح 
امل���دن���ي ال���س���ع���ودي وح���رص 
على  مستمر  بشكل  قيادته 
ومعداته  أف��راده  أداء  تطوير 

امل��س��ت��م��ر  س��ع��ي��ه  إط������ار  يف 
ل���ت���ق���دي���م أق���ص���ى درج�����ات 
ال��رمح��ن،  لضيوف  ال��رع��اي��ة 
وسائل  وتطوير  عصرنة  عرب 
مع  ومتشيا  انسجاما  العمل 
هذا  يف  احلاصلة  التطورات 

اجملال.
ال  امل��خ��ط��ط��ات  جن����اح  وان 
ي��ت��وق��ف ف��ق��ط ع��ل��ى أج��ه��زة 
باعتبارها  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
احمل�����رك األس����اس����ي هل���ا بل 
اهليئات  ك��اف��ة  إىل  ي��ت��ع��داه 
ال���يت  امل���ع���ن���ي���ة  واالدارات 
أن  األخ��رى  هي  عليها  ينبغي 
الدفاع  جهاز  خطط  تساير 
وم��ن  ط����ارئ  أي  يف  امل���دن���ي 
ما  على  ال��وق��وف  ينبغي  هنا 
املدني  الدفاع  جهاز  به  يقوم 
ش��ؤون  إدارة  يف  ال��س��ع��ودي 
احل����ج وه�����ذا م���ا الح��ظ��ن��اه 
ففي  ميدانيا؛  عليه  ووقفنا 

وب��دع��وة كرمية   2006 ع��ام 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  م��ن 
 10 املنظمة  أوف���دت  امل��دن��ي 
م��ن م���دراء ع��ام��ني، وق���ادة، 
وم������دراء ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع 
املدني، وكانت هلم الفرصة 
ل��الط��الع ع��ن ك��ث��ب وع��ل��ى 
يتعلق  ف��ي��م��ا  االم����ور  دق��ائ��ق 
مب��خ��ط��ط��ات ال��دف��اع امل��دن��ي 
السعودي يف استقبال وتأمني 

احلجاج .
وت��ك��ررت ه��ذه ال��زي��ارة يف 
ي��ن��ب��غ��ي  وه���ن���ا   2008 ع����ام 
ه��ذه  ت��ق��اري��ر  إىل  االش������ارة 
ال����وف����ود ال����يت وص���ل���ت إىل 
على  تعميمها  ومت  املنظمة 
كافة الدول مبا تشيد به من 
والتنظيمي  العملي  املستوى 
املدني  ال��دف��اع  جهاز  وق��درة 
على السيطرة على أي طارئ 
اليومي  عمله  ننسى  أن  دون 

نجاح الدفاع المدني في موسم الحج يبدأ من التدريب 
والتجهيز من أجل القيام بمهامه على أحسن وجه

أداء الدفاع المدني السعودي يؤكد حرص قيادته على تطوير أداء 
قدرات رجاله ومعداته ومواكبة المستجدات
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توجيه  احل��ج يف  ف��رة  خ��الل 
احلجاج،  وتفويج  ومساندة 
لكل  نقول  ذلك  وعلى ضوء 
املدني  الدفاع  جتربة  أن  ثقة 
أص��ب��ح��ت مب��ث��اب��ة م��درس��ة 
إدارة  يف  بها  يقتدى  عاملية 
احل��ش��ود وم��واج��ه��ة األزم��ات 
وت���س���ي���ريال���ت���ج���م���ع���ات ألن���ه 
ن��رك��ز  ب��س��ي��ط ال  حب��س��اب 
ف��ق��ط ع��ل��ى ع����دد احل��ج��اج 
ونصف  املليونني  يفوق  الذي 
ينبغي  ول��ك��ن  ح��اج  امل��ل��ي��ون 
القول من منظور اختصاصي 
ف��ي��ه��ا  جي��ت��م��ع  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان 
م���الي���ني   6 م����ن  م����اي����ق����رب 
ش���خ���ص م����ن ح���ج���اج وم���ن 
ك���ل خي��دم��ه��م م���ن ك��اف��ة 
اهل��ي��ئ��ات وال��ش��رك��ات، مع 
املنطقة  سكان  إغفال  عدم 
تأمني  ينبغي  الذين  املقيمني 

اليومية. وحياتهم  نشاطهم 
وأك�������د ع����ط����وان أن������ه م��ن 
املعروف خلرباء الدفاع املدني 

واحل���م���اي���ة امل��دن��ي��ة ص��ع��وب��ة  
ه���ذا  ت���أم���ني  ال��ت��ح��ك��م يف 
ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن احل��ج��اج 
زم��ن��ي��ة  وم������دة  م���س���اح���ة  يف 
خ��الل  م���ن  إال  حم���دودت���ني، 
خ��ط��ط م��ت��ك��ام��ل��ة وب���رام���ج 
منضبطة تراعي حتى اجلانب 
مليوني  من  ألكثر  النفساني 
ح����اج وب���اخ���ت���الف أن��واع��ه��م 
وأص����ن����اف����ه����م وم���ش���ارب���ه���م 
ومتت  س��اب��ق��ا،  أش��رن��ا  كما 
املدني  الدفاع  خطط  دراس��ة 
مم����ا ي���س���م���ح ب��ان��س��ج��ام��ه��ا 

العملية. هلذه  واستجابتها 
البشري  للطاقم  بالنسبة  أما 
والتحضري  ال��ت��دري��ب  فليس 
اجل����ي����د ل���ك���اف���ة ال����ق����ادة 
اجلانب  من  فقط  واملأمورين 
العملي أو املهين بل من جانب 

مهم  وه��و  النفسي  التحضري 
أرض  على  وما الحظناه  جدا 
الفعل  ورد  الصرب  هو  الواقع 
والسريع  املناسب  الوقت  يف 
ب��اح��راف��ي��ة ع��ن��د ال��ط��ل��ب، 
ف����ض����ال ع�����ن اإلج�����������راءات 
االح��ت��ي��اط��ي��ة واالس��ت��ب��اق��ي��ة 
املعدة سلفا لتجنب الوقوع يف 
إش��ك��االت ك��ربى، وك��ذا 
كافة  ب��ني  اهل��ائ��ل  التنسيق 
االخرى  واهليئات  القطاعات 
قاعة  يف  شاهدناه  م��ا  وه��ذا 
ومركز  منى  يف  العمليات 

القيادة يف العزيزية .
وه���������ذه ال������ق������وة ال���ب���ش���ري���ة 
حالة  وك���ذا  واإلم��ك��ان��ي��ات 
التأهب ألي طارئ مسح أتاحت 
يتعامل  أن  ملدني  الدفاع  جلهاز 
ب��ك��ل س��رع��ة واح���راف���ي���ة يف 
تزامنت  وال��يت  جدة  فيضانات 
م��ع م��وس��م احل��ج مم��ا ميكن 
املدني  ال��دف��اع  ق��وة  ان  ال��ق��ول 
بشرية  ط��اق��ات  يف  تكمن  ال 
يف  جناحه  بل  فحسب؛  وعتاد 
والتحضري اجليد  االسراتيجية 
ل��ل��ت��ك��ف��ل ب����أي ط�����ارئ ع��ل��ى 
اململكة  أرجاء  كافة  مستوى 
جناحه  هو  ذل��ك  على  والدليل 
ع��ل��ى ك��ارث��ة  ال��س��ي��ط��رة  يف 
أخرى  ومناطق  جدة  فيضانات 
يف  العادية  مهامه  مواصلة  مع 

كافة املدن يف اململكة .

ول����ي����س ه������ذا ص����دف����ة ب��ل 
اليت  الكبرية  للميزة  ن��ظ��رًا 
وص����ل إل��ي��ه��ا م��ي��دان��ي��ا مما 
مس���ح ل���ه ب��ال��ت��ط��ور أك��ث��ر 
جيدا  نفسه  بتحضري  سنويا 
املالحظات  انطالقا من كل 
والسلبيات اليت تسجل سنويًا 
وه�����ذا م���ا ت��ط��ل��ب��ه امل��ن��ظ��م��ة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
م��ن كافة  امل��دن��ي  وال��دف��اع 
ال����دول ال��ع��م��ل ب���ه، ف��م��ا هو 
اجيابي يعترب جناحا، ولكن 
كافة  على  الركيز  ينبغي 
سنويا  املسجلة  امل��الح��ظ��ات 
وإع���ادة  إزال��ت��ه��ا  على  للعمل 

املخططات. تكييف 
صنفنا  م���ا  إذا  ه���ذا  وع��ل��ى 
يف  السعودي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
القول  ميكنين  اجمل��ال  ه��ذا 
واإلط�������ارات  ال���ض���ب���اط  ان 
بالسالمة  املكلفة  واهليئات 
ال�����يت ت���ق���وم ب��ف��ح��ص ك��ل 
ص��غ��رية وك��ب��رية ق��ب��ل ق��دوم 
احل���ج���اج ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة 
ومب��ق��اي��ي��س دول���ي���ة خ��اص��ة 
التجمعات  وأماكن  بالفنادق 
زود  مما  واالنفاق  والطرقات 
بكافة  العملياتية  اهليئات 
وأخ��ذه��ا  ال��دق��ي��ق  املعلومات 
امل��خ��ط��ط��ات  ب��احل��س��ب��ان يف 
ه����ذه  م����ث����ل  يف  ال���ع���م���ل���ي���ة 

املناسبات.

تجربة الدفاع 
المدني في الحج 
أصبحت بمثابة 

مدرسة عالمية في 
إدارة الحشود

نافذة
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آليات الدفاع المدني 
ومسيرة تحديث ال تتوقف

مدير إدارة الشؤون الفنية مبديرية الدفاع املدني مبنطقة مكة املكرمة
مع تسارع عجلة التنمية الشاملة يف بالدنا املباركة ، تضاعفت التحديات 
واملخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني للحفاظ على مكتسبات الوطن 
وسالمة أبنائه واملقيمني به  ويف القلب منهم ضيوف الرمحن الذين يقدمون 

باملاليني إىل اململكة كل عام ألداء مناسك احلج والعمرة.
يف  جهدًا  تدخر  مل  الرشيدة  السعودية  القيادة  أن  والداني  القاصي  وشهد 
توفري كل ما حيقق سالمة احلجاج وتوفري كل احتياجات األجهزة املعنية 
بذلك من اآلليات واملعدات واحلرص الشديد على تطوير هذه القدرات اآللية 
ملواكبة كافة املستجدات وتعزيز اإلجراءات الوقائية من املخاطر يف مواسم 

احلج والعمرة.
ونال جهاز الدفاع املدني نصيبًا وافرًا من هذا الدعم السخي  ألداء مهامه 
خادم  مشروع  ذلك  على  شاهد  وخري  األكمل  الوجه  على  احلج  موسم  يف 
احلرمني الشريفني – حيفظه اهلل- لتطوير آلياته ومعداته بتكلفة تزيد عن 

مليار و200 مليون ريال.
وألن النعم تدوم بالشكر ، حرصت قيادة لدفاع املدني عرب إدارات الشؤون 
الفنية يف خمتلف مناطق اململكة على تنفيذ خطط الصيانة الدورية لآلليات 
أرقى  يف  تدريبية  ب��دورات  الفنية  الكوادر  وتأهيل  املعايري  بأرقى  واملعدات 
شركات تصنيع الدفاع املدني يف مجيع دول العامل للقيام بأعمال الصيانة 
من أجل ضمان كفاءة املعدات واآلليات وحتقيق أفضل استفادة منها . وهو 
العدد  بعد عام. من خالل هذا  الطيبة يف موسم احلج عام  نلمس مثاره  ما 
سالمة  على  احلفاظ  يف  املهام  كافة  ألداء  واملعدات  اآلليات  من  الكبري 
امللك  الشريفني  الشكر حلكومة خادم احلرمني  الرمحن. فكل  ضيوف 
عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه اهلل- على ما يقدمه من دعم لتطوير آليات 
الدفاع املدني حتى أضحت تضاهي مثيالتها يف كثري من الدول تقدمًا  وقوة 
جبارة لتوسيع مظلة السالمة لتغطي ربوع بالدنا املباركة ، بل ومد يد العون 
الشقيقة والصديقة يف حاالت الكوارث ونثق مبشيئة اهلل تعاىل أن  للدول 
مسرية حتديث وتطوير الدفاع املدني ستتواصل ومتتد ملواكبة برامج التنمية 
اليت ترتفع صروحها يف ربوع البالد . وكذلك توفري أعلى درجات السالمة 

من املخاطر ملاليني احلجاج كل عام. 

العقيد طالل الغانمي
مدير إدارة الشؤون الفنية 
المركزية بمديرية الدفاع المدني 
بمنطقة مكة المكرمة

مقال
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وأبدى املفوض العام للدفاع املدني يف اسراليا - 
ترحيبه بالتعاون مع جهاز الدفاع املدني باململكة 
واملعرفة  والتدريب  اخل��ربات  تبادل  جم��االت  يف 
اليت جتمع  الشراكة  مبادرات  إطار  الفنية، يف 
املفوضية العامة للدفاع املدني بوالية » نيو ساوز« 
مع عدد كبري من أجهزة احلماية املدنية يف عدد 

من دول العامل.
وق����ال امل��ف��وض ال��ع��ام ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ب��ال��والي��ة 
ل� »998« حول مهام  االسرالية خالل لقاء خاص 
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ يف »نيو ساوز« نسعى بكل 

جهد لتطبيق أعلى معايري املهنية يف تقديم خدمات 
مع  التعامل  م��ه��ارات  وتطوير  ال��ط��وارئ  مواجهة 
احلوادث - من خالل االستجابة السريعة - وفق ما 
تنص عليه القوانني االسرالية ومنها قانون اإلطفاء 
العام والذي يعطي ملفوض املطايف ومنسوبي إدارة 
ملكافحة  الصالحيات  كافة  واإلنقاذ  اإلطفاء 
كل  واخت���اذ  اإلن��ق��اذ  بأعمال  والقيام  احل��رائ��ق 

التدابري الالزمة للوقاية من املخاطر.
وأضاف املفوض العام للدفاع املدني االسرالي، 
»نيو  والي��ة  يف  املطايف  إدارة  أعمال  مجيع  وتتم 

ساوز ويلز« تبعًا خلطة إدارة الطوارئ والكوارث 
وكالة  لكل  وامل��ه��ام  املسؤوليات  حت��دد  وال��يت 
م��ن وك����االت ال���ط���وارئ م��ن ح��ي��ث االس��ت��ع��داد 
واالس��ت��ج��اب��ة وال��ت��ع��ايف م���ن ح����االت ال���ط���وارئ 
عددًا  تشمل اخلطة  الكربى، حيث  واحل��وادث 
من اخلطط الفرعية اليت تعاجل خماطر حمددة 
وتفاصيل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��دع��م  خ��ط��ط  وك��ذل��ك 
تتحمل  اليت  الوكاالت  حتدد  كما  الرتيبات، 
للمخاطر  العاجلة  األول��ي��ة  االستجابة  مسؤولية 
عن  املسؤولة  وه��ي  الريفية  اإلطفاء  خدمة  مثل 

تواصل

المفوض العام 
للدفاع المدني 
بوالية نيو ساوز 
ويلز األسترالي:

ننظر بكثير من اإلعجاب
لخبرات الدفاع المدني السعودي في 

إدارة الحشود الكبيرة في الحج
أعرب المفوض العام للدفاع المدني بوالية نيو ساوز ويلز االسترالية السيد قريك مالينز عن إعجابه 
بتجربة المملكة في إدارة وتأمين الحشود البشرية الكبيرة خالل موسم الحج مؤكدًا أن ذلك يوفر 

خبرات كبيرة يمكن اإلفادة منها على المستوى الدولي.

حاوره الرائد حممد الغامدي 
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ال��ط��وارئ  ال��غ��اب��ات، وخ��دم��ة  مكافحة ح��رائ��ق 
العواصف  مع  التعامل  مهام  وتتوىل  احلكومية 
وهي  اإلطفاء،  وإدارة  واألعاصري  والفيضانات 
املناطق  يف  احلريق  ح��وادث  مع  بالتعامل  املعنية 
احلضرية باملدن وكذلك حوادث املواد اخلطرة 
يف املنشآت الصناعية، وعمليات البحث واإلنقاذ 

يف هذه املناطق.
وأكد املفوض العام للدفاع املدني بوالية »ساوز 
ويلز«- أن إدارة املطايف واإلنقاذ ال تتبع أي قطاع 
عسكري أو أمين، بل أنها جزء من املؤسسات 
بوصفها  وتعمل  الوالية  حلكومة  التابعة  املدنية 
دائ����رة ح��ك��وم��ي��ة يف إط����ار م��ن��ظ��وم��ة خ��دم��ات 
الريفية  اإلط��ف��اء  خ��دم��ة  تضم  وال���يت  ال��ط��وارئ 

وخدمات حاالت الطوارئ، وقوة الشرطة.
وحول اإلجراءات املتبعة يف اختيار العاملني بإدارة 
رجال  اختيار  يتم  قال:  بالوالية  واإلطفاء  املطايف 
التفرغ،  ويشرط  كامل  ب��دوام  للعمل  اإلطفاء 
يتألف  ال��ذي  الكفاءة  اختبار  اجتياز  وكذلك 
خدمة  خ��الل  من  التقييم  منها  عناصر  ع��دة  من 
الطيب  والتقييم  البدنية  وال���ق���درات  االن��رن��ت 
اجلنائي  السجل  وفحص  الشخصية،  واملقابلة 

واملروري.
وهناك أيضًا رجال إطفاء يعملون بدوام جزئي يف 
جمتمعاتهم احمللية والبد أيضًا من اجتياز االختبار 
السابق - وعقب ذلك يتم تدريبهم من خالل عدد 

من الربامج، تشمل برنامج التدريب على املهارات 
إىل  اجل��دد  للعاملني  أسبوعًا   12 مدته  األول��ي��ة 
جانب التدريب املستمر من خالل التعلم عن بعد 
والذي يستمر ملدة 3 سنوات وهناك برامج تطوير 
ل��رت��ب كبري رج���ال اإلط��ف��اء وض��ب��اط مراكز 
برامج  وه��ن��اك  االطفائيني  واملفتشني  اإلط��ف��اء 
تدريبية لكبار الضباط يقدمها املعهد االسرالي 
يف  التدريبية  الربامج  وكذلك  الشرطة،  إلدارة 
اجلامعات وهناك أيضًا التدريب التخصصي على 
اخلطرة  املواد  ومعاجلة  والطريان  املعدات  قيادة 
الطبية  واالستجابة  االتصاالت  أجهزة  ومشغلي 
األولية »اإلسعاف« والتحقيق يف احلوادث، كما 
مهارات  بتنمية  وال��ت��دري��ب  التعليم  شعبة  تقوم 

العاملني بإدارة املطايف بصفة مستمرة.
وعن حجم احلوادث اليت تباشرها إدارة املطايف 
واإلنقاذ يف والي��ة » نيو س��اوز ويلز« ق��ال، وصل 
حادث  أل��ف   140 املنصرم  العام  احل��وادث  ع��دد 
منها أكثر من 26 ألف حادثة حريق وأكثر من 
ألف   16 من  يقرب  وما  إنقاذ،  عملية  آالف   10

حادث مواد خطرة.
وع��ن إس��ه��ام��ات ال��دف��اع امل��دن��ي يف اس��رال��ي��ا يف 
جمال التوعية الوقائية أشار: - إن برامج التوعية 
األولية،  امل��راح��ل  يف  امل���دارس  ط��الب  تستهدف 
م��ن خ��الل ب��رن��ام��ج خ��اص ع��ن احل��رائ��ق وط��رق 
فيتم  العليا،  امل���دارس  لطالب  أم��ا  مكافحتها 
اإلنقاذ  أعمال  على  تدريبهم 

والسالمة على الطرق.
للدفاع  ال��ع��ام  امل��ف��وض  ولفت 
ويلز  س��اوز  نيو  بوالية  املدني 
ال���دف���اع  ب���ني  ال���ت���ع���اون  إىل 
القطاعات  وكافة  امل��دن��ي، 

مع  والتعامل  العامة  السالمة  جم��ال  يف  املدنية 
منسوبي  مشاركة  خ��الل  من  ال��ط��وارئ  ح��االت 
املعنية  ال��رق��اب��ي��ة  اجمل��ال��س  امل��دن��ي يف  ال���دف���اع 
مبتابعة معايري السالمة يف املباني وتدريب طالب 
املدارس وكذلك اجملالس الرقابية املعنية بالبيئة 
واألنشطة الصناعية، مؤكدًا أن العاملني بإدارة 
ثالث  إىل  ينقسمون  ب��ال��والي��ة  واإلن��ق��اذ  امل��ط��ايف 
فئات األوىل تضم املتفرغني الذين يعملون بدوام 
والثانية  إط��ف��اء،  رج��ل   3500 وع��دده��م  كامل 
تضم العاملني بدوام جزئي، وعددهم 3500 رجل 
الوالية  ضواحي  يف  يتمركزون  وه��ؤالء  إطفاء 
وال��ب��ل��دي��ات ال��ص��غ��رية يف 338 م��رك��ز إط��ف��اء، 
باإلضافة إىل ما يزيد عن 10 آالف متطوع، لدعم 
وحدات اإلطفاء الصغرية يف األحياء السكنية، 
احلماية  توفري  عن  مسؤولة  تكون  وحدة  وكل 
ملا يراوح ما بني 12 إىل 20 منزاًل يف حال اندالع 

حرائق الغابات.
االس��رال��ي يف جمال  املدني  ال��دف��اع  وع��ن جهود 
قال   - ال��ك��وارث  ملكافحة  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون 
املفوض العام للدفاع املدني بوالية نيو ساوز ويلز: 
لدينا فريق للتدخل السريع، ويشارك يف أعمال 
اإلنقاذ يف حاالت الكوارث داخل وخارج البالد 
الدولية  اجملموعة  قبل  من  ومعتمد  مصنف  وهو 
األمم  منظمة  مع  تتعاون  وال��يت  واإلنقاذ  للبحث 

املتحدة يف حاالت الكوارث.
السعودي  املدني  ال��دف��اع  ب��ق��درات  معرفته  وع��ن 
للخربات  اإلع��ج��اب  م��ن  بكثري  ننظر  أوض���ح: 
احل��ش��ود  س��الم��ة  وت��أم��ني  إدارة  يف  ال��س��ع��ودي��ة 
الكبرية يف احل��ج، ون��رى أن يف ه��ذه اخل��ربات 
اليت تتجدد وتنمو كل عام ما يفيد أجهزة الدفاع 
مع  التعامل  يف  العامل  دول  من  كثري  يف  املدني 
ترحيبه  م��ب��دي��ًا  الضخمة  البشرية  التجمعات 
للدفاع  العامة  واملفوضية  اململكة  بني  بالتعاون 
التدريب  جم��االت  يف  س��اوز  ويلز  نيو  يف  املدني 

وتبادل اخلربات.

فريق للتدخل السريع 
للمشاركة في 

مكافحة الكوارث 
داخل وخارج البالد

أكثر من 10 آالف متطوع لدعم وحدات اإلطفاء في 
ضواحي والية نيو ساوز ويلز
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وفق آليات دقيقة للتسجيل والقبول والتدريب واإلعاشة

خطة متكاملة
الستقبال 300 متطوعًا
على أعمال الدفاع المدني بالحج

إتاحة الفرصة ألبناء 

المملكة الراغبين 

في التطوع بالدفاع 

المدني خالل موسم 

الحج

برامج تدريبية 

لتأهيل 

المتطوعين على 

أعمال الدفاع 
المدني

أعدت المديرية العامة للدفاع المدني خطة الستقبال وتشغيل 
المتطوعين ضمن صفوف الدفاع المدني خالل موسم حج هذا 

العام. تتضمن آليات واضحة لإلفادة من الراغبين في التطوع بعد 
تأهيلهم وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني للحفاظ على 

سالمة ضيوف الرحمن.

مدني × مدني
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اعتمدها  ال���يت  اخل��ط��ة  واش��ت��م��ل��ت 
م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
السمو  م��واف��ق��ة ص��اح��ب  ب��ن��اًء على 
امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز 
ال��ق��رارات  ب��إص��دار  تفويضه  ع��ل��ى 
ملوسم  التطوع  ب��اب  بفتح  اخل��اص��ة 
احلج بصفة دائمة وحتديد مراكز 
من  التطوع  يف  ال��راغ��ب��ني  لتسجيل 
وتشكيل  اململكة  مناطق  مجيع 
جلان لتلقي الطلبات وفرزها، وقبول 
املستوفيني للشروط وفقًا الحتياجات 

الدفاع املدني ومتطلبات املوقف.

استثمار الطاقات
الستقبال  املدني  الدفاع  خطة  وتستند 
وتشغيل املتطوعني يف موسم احلج هلذا 
العام على ما ورد يف املادة الثالثة من نظام 
الدفاع املدني والصادر باملرسوم امللكي 
1406/5/10ه�����  بتاريخ   )10/3( رق��م 
والئحة املتطوعني ألعمال الدفاع املدني 
باململكة والصادرة بقرار رئيس جملس 
د ف  و/1/  رق��م 2/12  املدني  ال��دف��اع 

بتاريخ 1422/1/15ه�.
وتهدف اخلطة إىل إتاحة الفرصة ألبناء 
ضمن  التطوع  يف  ال��راغ��ب��ني  اململكة 
صفوف الدفاع املدني خالل موسم احلج 
وتهيئة كافة الظروف املناسبة لذلك، 
الطاقات  من  املتطوعني  هؤالء  واعتبار 
املدني  الدفاع  لقوات  املساندة  البشرية 
تنفيذ  يف  املدني  أعمال  يف  املشاركة 
خطة تدابري مواجهة الطوارئ يف مجيع 
أعمال احلج. احلج أثناء أداء واالستعداد 
الستقبال املتطوعني وتهيئتهم مبا يسهم 

يف إجناح مساهمتهم مع قوات الدفاع
وبدأت مراحل تنفيذ اخلطة وفق اجلدول 

الزمين املقرر هلا باإلعالن يف الصحف 
السعودية وعدد من القنوات التلفزيونية 
احمللية عن فتح باب التسجيل للمواطنني 
الراغبني يف التطوع على أعمال الدفاع 
امل��دن��ي خ��الل م��وس��م ح��ج ه��ذا ال��ع��ام. 
اعتبارًا من صباح يوم السبت املوافق 2 
رمضان 1433ه� وحتى نهاية يوم األحد 
24 رم��ض��ان 1433ه���� وذل��ك يف مجيع 
مديريات الدفاع املدني باململكة كما 
نشر اإلعالن عرب موقع املديرية العامة 

للدفاع املدني على شبكة اإلنرنت. 
وتواصلت مراحل تنفيذ اخلطة بفتح باب 
مع حتديد  التطوع  للراغبني يف  القبول 
املتطوعني من كل منطقة والذين وصل 
املدني  الدفاع  تبعًا الحتياجات  عددهم 

إىل )300( متطوعًا.
طلبات  وف��رز  تسجيل  وتشكلت جلان 
ال��ت��ط��وع يف م��دي��ري��ات ال��دف��اع امل��دن��ي 
باملناطق من مساعد مدير الدفاع املدني 
يف كل منطقة لشؤون العمليات رئيسًا 
ومدير إدارة احلماية املدنية ومدير شعبة 
االستعداد واملواجهة وأحد ضباط إدارة 

احلماية املدنية.
وتولت جلان التسجيل والفرز اإلشراف 
على اختيار املتطوعني حسب الشروط 
احملددة لفئاتهم واليت تضمنتها استمارة 
الكشف  إج��راءات  والقبول  التسجيل 
البدنية  لياقتهم  م��ن  للتأكد  ال��ط��يب 
وحالتهم الصحية مبا يتناسب مع ما قد 

يناط بهم من مهام خالل أعمال احلج.
بالدفاع  للتدريب  العامة  اإلدارة  وتولت 
الربامج  م��ن  ع��دد  تنفيذ  مهمة  امل��دن��ي 
قبوهلم  مت  الذين  للمتطوعني  التدريبية 
وذلك عن طريق مراكز تدريب الدفاع 

املدني يف كافة مناطق اململكة.
دورات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  ومش��ل��ت 
يسبق  مل  الذين  للمتطوعني  تأسيسية 

هلم التطوع ودورات تنشيطية للمتطوعني 
املدني  بالدفاع  التطوع  هلم  سبق  الذين 
مع مراعاة عدم إلزام املتطوع املتخصص 
الدفاع  أعمال  خمتلف  على  بالتدريب 
املدني إال بناًء على موافقته ورغبته يف 

ذلك.

تدريب وإعداد
تكليف  اخل��ط��ة  ت��ض��م��ن��ت  ك��م��ا 
وتنفيذ  إعداد  باحلج  التدريب  فريق 
ت��دري��يب م��ي��دان��ي لتأكيد  ب��رن��ام��ج 
مع  املتطوعني  وج��اه��زي��ة  استيعاب 
وذلك  املهمة،  بداية مشاركتهم يف 
املكلف  ال��ض��اب��ط  م��ع  بالتنسيق 
إدارة  يف  املتطوعني  على  اإلش���راف 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ب��احل��ج وأس��ن��دت 
يف  املدني  ال��دف��اع  ملديريات  اخلطة 
التنسيق  مجيع املناطق مهمة إج��راء 
املتطوعني  نقل  ال��الزم بشأن وسائل 
وإن���ه���اء  امل���ق���دس���ة  ال��ع��اص��م��ة  إىل 
تذاكر  وص��رف  الطريان  حجوزات 
امللك  مطار  إىل  وإيابًا  ذهابًا  السفر 
عبدالعزيز الدولي يف حمافظة جدة 
اعتبارًا من يوم 5 ذو القعدة 1433ه�.

احلماية  إدارة  تزويد  إىل  باإلضافة 
أمس��اء  يوضح  ببيان  باحلج  املدنية 
املتطوعني وأرقام هواتفهم وكذلك 
وأرق��ام  وامل��غ��ادرة  ال��وص��ول  مواعيد 
ال���رح���الت وف���ق امل��واع��ي��د احمل���ددة 

لذلك.
والتموين  اإلم��داد  إدارة  تولت  بينما 
مهمة  النقل  شعبة  خالل  من  باحلج 
املتطوعني  ان��ت��ق��ال  وس��ائ��ل  ت��وف��ري 
الدولي  عبدالعزيز  امللك  مطار  من 
الوبر  بدقم  إقامتهم  معسكر  إىل 
املشاعر  إىل  نقلهم  وسائل  وكذلك 

املقدسة.
احلماية  إلدارة  اخل��ط��ة  وأس���ن���دت 
املدنية باحلج مهمة توزيع املتطوعني 
املدني مبشاعر  الدفاع  قيادات  على 
لالستفادة  وع��رف��ات  ومزدلفة  منى 
للدفاع  األساسية  األعمال  يف  منهم 
امل��دن��ي وأع���م���ال احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ع م����راع����اة األع���م���ال 
احلرفية  أو  التقنية  أو  التخصصية 
والعمل  متطوع  ك��ل  جييدها  ال��يت 

على تذليل كافة الصعوبات اليت قد 
تواجههم أثناء أداء مهامهم.

سبل  اخل��ط��ة ك��ل  تضمنت  ك��م��ا 
ت���وف���ري اإلع����اش����ة ل��ل��م��ت��ط��وع��ني يف 
عملهم  أث��ن��اء  أو  إقامتهم  معسكر 
باملشاعر على أن يتم صرف املالبس 
من  للمتطوعني  اخل��اص��ة  الرمسية 
ق��ب��ل م��دي��ري��ات ال���دف���اع امل��دن��ي يف 
املناطق. مع تكليف شعبة امللبوسات 
باحلج  ال��ع��س��ك��ري��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ب��ت��وف��ري أع�����داد ك��اف��ي��ة م��ن ال��زي 
منه  لالستفادة  للمتطوعني  الرمسي 
احل��اج��ة. يف ح��ني مت تكليف  عند 

وشعبة  وال��ت��م��وي��ن  اإلم�����داد  إدارة 
بتجهيز  واملشاريع  اهلندسية  الشؤون 
معسكر املتطوعني يف » دقم الوبر« 
م��ت��ط��ل��ب��ات سكنهم  وت��وف��ري ك��ل 
حسب  باملشاعر  عملهم  وأم��اك��ن 
عملهم  وأم��اك��ن  توزيعهم  ج���داول 
لتوفري  باإلضافة  مهمتهم.  وظ��روف 
ال��رع��اي��ة الصحية  ك��اف��ة خ��دم��ات 
وال���رف���ع ع��ن أي ح��ال��ة م��رض��ي��ة أو 
إصابة بني املتطوعني يتم إحالتها إىل 
اجلهات الطبية وحتديد املستشفيات 
اليت تستقبل املتطوعني يف العاصمة 
الصحية  الرعاية  ومراكز  املقدسة 
احل��ك��وم��ي��ة ب��امل��ش��اع��ر. وح���ددت 
اخل��ط��ة واج���ب���ات امل��ت��ط��وع��ني على 
ومنها  باحلج،  املدني  الدفاع  أعمال 
وأخ���رى  ال��ع��ام  للمتطوع  واج���ب���ات 

للمتطوعني املتخصصني.

61 العدد الثاني عشر
ذو احلجة 1433هـ/ أكتوبر



إمكانية  ع��ن  ال��ت��س��اؤل  وي��ب��ق��ى 
جت��ن��ب اإلص����اب����ة ب���اإلج���ه���اد أو 
خفض احتماالت حدوثها وهو ما 
سليمان  بن  د. صاحل  عنه  أج��اب 
احلربي - استشاري طب األسرة 
بوزارة الصحة – مقدمًا عددًا من 
الوقاية  اإلرش��ادات اليت تعزز من 
من اإلجهاد بني احلجاج والقائمني 

على سالمتهم: 
ت���ت���زاي���د اح���ت���م���االت اإلص���اب���ة 
اجلهات  منسوبي  ب��ني  ب��اإلج��ه��اد 
الرمحن  ض��ي��وف  خب��دم��ة  املعنية 
الرتفاع  نظرًا  العام  ه��ذا  حج  يف 

والزحام وضخامة  احل��رارة  درجة 
والسيما  املبذول  البدني  النشاط 
واألجهزة  املدني  الدفاع  قبل  من 
األمنية املشاركة يف أعمال احلج.
إمكانية  ع��ن  ال��ت��س��اؤل  وي��ب��ق��ى 
جت��ن��ب اإلص����اب����ة ب���اإلج���ه���اد أو 
خفض احتماالت حدوثها وهو ما 
سليمان  بن  د. صاحل  عنه  أج��اب 
احلربي - استشاري طب األسرة 
بوزارة الصحة – مقدمًا عددًا من 
الوقاية  اإلرش��ادات اليت تعزز من 
من اإلجهاد بني احلجاج والقائمني 

على سالمتهم: 
أوض����ح ال��دك��ت��ور احل���رب���ي أن 
اح��ت��م��االت اإلص���اب���ة ب��اإلج��ه��اد 
خالل موسم احلج تتضاعف هذا 
العام نظرًا الرتفاع درجة احلرارة 
املاضية  بالسنوات  مقارنة  نسبيًا 
احلجاج  يبذله  ما  إىل  باإلضافة 
والقائمون على شؤونهم من جهد 
امل��ن��اس��ك وم��ا  أداء  ب��دن��ي خ���الل 
يستلزمه ذلك من حركة لفرات 
طويلة يف أماكن مزدمحة وحتت 

أشعة الشمس.

وأض����اف ال��دك��ت��ور احل��رب��ي أن 
بذل  عن  والناتج  العادي  اإلجهاد 
جم��ه��ود ك��ب��ري ق���د ي��ت��ط��ور إىل 
عدد  يف  يتضح  وال���ذي  اإلره����اق 
االحن��ط��اط  منها  األع����راض  م��ن 
اجلسدي وصعوبة االستيقاظ من 
النوم والتشنجات اجلسدية. إال ان 
أخطر ما قد يرتب على اإلجهاد 
هو اخنفاض درجة مناعة اجلسم 
م��ن األم����راض امل��ع��دي��ة، وم��ن ثم 
تزايد فرص اإلصابة بها، والسيما 
أم�����راض اإلس���ه���ال واالن��ف��ل��ون��زا 
يساعد على ذلك الزحام الشديد 
قد  ما  وهو  النوم،  مواعيد  وتغري 
الشعور  أو  األرق  ب���دوره  يسبب 
بالغثيان وإنهاك احلر والذي ينتج 
ومن  باجلسم  السوائل  نقص  عن 
وشحوب  الصداع  أعراضه  أب��رز 
يتطور  وق��د  الفم  وج��ف��اف  ال��ل��ون 
األم���ر إىل ض��رب��ات ال��ش��م��س يف 
ل��درج��ات  الشخص  ت��ع��رض  ح��ال 
طويلة.  وألوق�����ات  ع��ال��ي��ة  ح����رارة 
اإلجهاد  من  الوقاية  سبل  وح��ول 
يؤكد الدكتور احلربي أن ذلك 

يبدأ بتنظيم مواعيد النوم والراحة 
كافية  جرعات  على  واحلصول 
منهما واحلرص على تناول الغذاء 
الصحي املتوازن الذي ميد اجلسم 
والفيتامينات  بالسعرات احلرارية 

واألمالح املعدنية.
ومن األهمية أيضًا شرب كميات 
املظلة  واستعمال  املاء  من  كبرية 
ال��ش��م��س، وجتنب  ل��ل��وق��اي��ة م��ن 
املباشرة  الشمس  ألشعة  التعرض 
قدر اإلمكان، كما ينبغي على 
الذين يعانون من أمراض القلب او 
األدوية  تناول  الدم  ضغط  ارتفاع 
وب��اجل��رع��ات  منتظمة  وب���ص���ورة 
امل��ع��اجل،  الطبيب  ح��دده��ا  ال��يت 
يضاعف  ذل���ك  يف  ال��ت��ه��اون  ألن 
ومن  باإلجهاد  اإلصابة  من فرص 
عند  اتباعها  جيب  اليت  النصائح 
الدكتور  ق��ال  باإلجهاد  الشعور 
احل���رب���ي يف ه���ذه احل���ال���ة جيب 
األم��اك��ن  ع��ن  للبعد  امل��س��ارع��ة 
امل���زدمح���ة واألم����اك����ن احل����ارة 
وال��ب��ق��اء يف م��ك��ان ب����ارد ق��در 
املستطاع وشرب كميات من املاء 
اجلسم  لتزويد  احملالة  والعصائر 

بالسوائل السكرية.

اإلجهاد في الحج..
مع تزايد احتماالته بفعل ارتفاع درجات الحرارة

صحة ورياضة

كيف يمكن 
تجنبه

تتزايد احتماالت اإلصابة باإلجهاد بين منسوبي الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن 

في حج هذا العام نظرًا الرتفاع درجة الحرارة والزحام وضخامة النشاط البدني المبذول 

والسيما من قبل الدفاع المدني واألجهزة األمنية المشاركة في أعمال الحج.

د. صاحل بن سليمان احلربي
استشاري طب األسرة بوزارة الصحة
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اجلهات  منسوبي  كنانة  أمل  االكلينيكية  التغذية  اخصائية  نصحت 
االف��راط  بعدم  احل��ج  موسم  خ��الل  ال��رمح��ن  ضيوف  خدمة  يف  العاملة 
لتجنب خطر  ل��ل��ب��ول  امل����درة  وامل��ش��روب��ات  وال���ش���اي  ال��ق��ه��وة  ت��ن��اول  يف 

بدني  جهد  من  يبذلونه  ما  ظل  يف  باجلفاف  االصابة 
كبري لساعات طويلة حتت اشعة الشمس.

اهمية  اىل  االكلينيكية  التغذية  اخصائية  وأش��ارت   
من  اعمال احلج كميات كبرية  املشاركني يف  تناول 

العام واملواظبة على  املياه قبل أسبوع من مباشرة مهامهم يف حج هذا 
سوائل  من  اجلسم  يفقده  ما  لتعويض  احلج  اعمال  ط��وال  ذلك 

الطازج  الليمون  بتناول عصري  كما نصحت 
بعد الوجبات ملا حيتويه من معادن ضرورة 

بعض  من  ووقايته  اجلسم  ونشاط  لصحة 
ومشاكل  اهلضمي  اجلهاز  ام��راض 

التسمم الغذائي.

عصير الليمون واإلكثار من شرب المياه لتجنب مخاطر الجفاف في الحج

الواقي الشمسي يفيد يف جتنب اإلصابة باحلروق الشمسية والكلف

%6 زيادة بمعدالت اإلصابة باألمراض الجلدية 
خالل موسم الحج

أج��راه��ا  طبية  دراس���ة  كشفت 
ال����دك����ت����ور خ���ال���د ال���غ���ام���دي 
اس��ت��ش��اري األم�����راض اجل��ل��دي��ة 
الربوفسور املشارك بكلية الطب 
يف جامعة امللك سعود عن ارتفاع 
خالل  اجل��ل��دي��ة  األم����راض  نسبة 
يف   %6 تفوق  بنسبة  احل��ج  موسم 

املواسم األخرى.
ذلك  الغامدي  الدكتور  وأرج��ع 
اىل االزدح��ام الشديد خالل أداء 
الطويل  والتعرض  احلج  مناسك 
ألش��ع��ة ال��ش��م��س والس��ي��م��ا بني 
خبدمة  املعنية  اجلهات  منسوبي 
أمنهم  ع��ل��ى  وال��س��ه��ر  احل��ج��ي��ج 
وس��الم��ت��ه��م وأوض����ح ال��دك��ت��ور 
 »998« ل���  تصريح  يف  ال��غ��ام��دي 
احلج  يف  اجللدية  األم���راض  أن 
قسمني:  يف  تصنيفها  مي��ك��ن 

اجل��ل��دي��ة  األم������راض  ه���و  األول 
موجودة  تكون  قد  اليت  املزمنة 
وتتفاقم  قبل  م��ن  امل��ري��ض  ل��دى 
خ��الل احل��ج يسبب اإله��م��ال يف 
ع��الج��ه��ا أو ع���دم االن��ت��ظ��ام يف 
تزيد  ملثريات  التعرض  أو  تناوله 
من حدة اإلصابة والسيما بالنسبة 
ترتبط حبساسية  اليت  لألمراض 
أو درج���ات  ل��ل��ش��م��س  ال��ت��ع��رض 
يضم  ح��ني  يف  العالية،  احل���رارة 
القسم الثاني عددًا من األمراض 
اليت حتدث اإلصابة بها يف احلج 
الدكتور  وأش��ار  للعدوى.  نتيجة 
األمراض  أن من أكثر  الغامدي 
ال����يت ت��ت��ف��اق��م ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ع��رض 
احلمراء  الذئبة  م��رض  للشمس 
الضيائية.  واحلساسية  والكلف 
التعرض  جت��ن��ب  ف���إن   َََ ث��م  وم���ن 
للشمس يعد من األمور األساسية 
األمراض  هذه  تفاقم  من  للوقاية 

بني املصابني بها.
وح���ذر ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي من 
ت��زاي��د م��رض اإلص��اب��ة باحلروق 
الشمسية يف حج هذا العام بسبب 
ارتفاع درجة احلرارة يف األماكن 
يتعرض  ق��د  وال���يت  امل��ك��ش��وف��ة 
على  وال��ق��ائ��م��ون  احل��ج��ي��ج  فيها 
خدمتهم من رجال الدفاع األمين 
إىل  الفتًا  الشمس.  واألمن ألشعة 

الكمادات  استخدام  إمكانية 
الباردة وبعض املسكنات املخففة 
احلروق  هذه  عن  النامجة  لآلالم 

اليت يصاحبها حكة شديدة.
وح�����ول ال���ت���ه���اب ث��ن��ي��ات اجل��ل��د 
ال������ذي ي���ع���د م����ن امل��ش��ك��الت 
ال��ش��ائ��ع��ة خ����الل م���وس���م احل��ج 
أش����ار ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي أن 

السمنة  من  يعانون  الذين  البدناء 
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��إلص��اب��ة ب��ه��ذه 
االلتهابات نتيجة ختمر اجللد يف 
منطقة  وخاصة  الثنيات  منطقة 
ب���ني ال��ف��خ��ذي��ن وحت���ت اإلب���ط، 
وق���د ي��س��ت��دع��ي ذل���ك اس��ت��خ��دام 
للفطريات  م���ض���ادة  ك���رمي���ات 
ان����ه مي��ك��ن خفض  م����ؤك����دًا 
ب��ه��ذا النوع  اح��ت��م��االت اإلص��اب��ة 
بارتداء  اجللدية  االلتهابات  من 
املالبس القطنية واالهتمام بتهوية 
اجل��س��م واس���ت���خ���دام ك��رمي��ات 

عازلة او بودرة لتجفيف العرق يف 
هذه املناطق.

ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي إىل 
ض�����رورة اه��ت��م��ام رج����ال األم���ن 
بعد  القدم  بتهوية  املدني  والدفاع 
ساعات طويلة من ارتداء احذيتهم 
الثقيلة والواقية. واستخدام بودرة 
القدم لتجنب إصابتها بااللتهابات 

األصابع.  مابني  وختمر  الفطرية 
احل��ج��اج  ال���غ���ام���دي  د.  ون���ص���ح 
وامل��ش��ارك��ني يف أع��م��ال احل��ج 
من  الوقاية  كرميات  باستعمال 
بشكل  واس��ت��خ��دام��ه��ا  الشمس 
ب���وض���ع كمية  وذل�����ك  ص��ح��ي��ح 
الواقية  ال��ك��رمي��ات  م��ن  واف���رة 
على الوجه واليدين قبل التعرض 
وتكرار  دقيقة،   20 ب�  للشمس 
ذلك كل 3 ساعات ملن يضطرون 
املكشوفة  امل��ن��اط��ق  يف  ل��ل��ب��ق��اء 

طوال ساعات النهار.

د. خالد الغامدي
استشاري األمراض اجللدية
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وجه فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن فوزان الفوزان 
أستاذ الفقه املشارك جبامعة 
اإلم�������ام حم���م���د ب����ن س��ع��ود
اإلسالمية عددًا من الرسائل 
ل����رج����ال ال�����دف�����اع امل���دن���ي 
احلج  مهمة  يف  امل��ش��ارك��ني 
بالتأكيد  بدأها  العام  ه��ذا 
حرمة  استشعار  أهمية  على 

الزمان واملكان واحلال.
ال��ف��وزان يف  الدكتور  وق��ال 
رسائله لرجال الدفاع املدني: 
لقد مجع اهلل لكم يف هذا 
امل���ك���ان امل���ب���ارك وامل��وس��م 
ال��ع��ظ��ي��م ث����الث ف��ض��ائ��ل ال 
اآلفاق  أهل  من  جتتمع ألحد 
فأنتم  ملن كان معكم،  إال 
كما  األرض  ب��ق��اع  خ��ري  يف 
ب��أف��ض��ل  اهلل  أك���رم���ك���م 

األزم����������ان ف��أن��ت��م 
ذي  ع��ش��ر  يف 

اليت  احلجة 
اهلل  أقسم 
س��ب��ح��ان��ه 
وت�����ع�����اىل 
فقال«  بها 

وال����ف����ج����ر 
عشر  ول��ي��اٍل 

والوتر  والشفع 

» واليت قال فيها النيب صلى 
أيام  من  ما  وسلم:  عليه  اهلل 
العمل الصاحل فيها أحب إىل 
اهلل م��ن ه��ذه األي���ام – يعين 

األيام العشر«.
ال��ف��وزان  الدكتور  وأض���اف 
وإىل جانب الزمان واملكان، 
احل��ال  أي��ض��ًا فضيلة  ه��ن��اك 
وهي االشتغال خبدمة حجاج 
بيت اهلل احلرام والسهر على 
فأنتم  ومح��اي��ت��ه��م  راح��ت��ه��م 
األجر  يف  شركاؤهم  بذلك 
وأع��وان��ه��م ع��ل��ى اخل���ري، إن 
واحتسبتم  ال��ن��ي��ة  أح��س��ن��ت��م 

األجر وأتقنتم العمل.
وأشار الدكتور الفوزان إىل 
احل��رام  اهلل  بيت  ح��ج��اج  أن 
ي���ن���ظ���رون ل��ل��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى 
أحفاد  أن��ه��م  على  خدمتهم 
ال��ص��ح��اب��ة وال��ت��اب��ع��ني وأه��ل 
يتوقعون  لذا  وحراسه  احلرم 
والتفاني  ب��ق��دوم��ه��م  ال��ف��رح 
ي��ك��ادون  وال  خ��دم��ت��ه��م  يف 
منكم  ت��ق��ع  أن  ي��ت��ص��ورون 
مع  أنه  إال  تقصري.  أو  إس��اءة 
واللهجات  اللغات  اخ��ت��الف 
وت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ات وال��ع��ادات 

قد يصدر من بعض احلجاج 
تصرف غري الئق أو عمل غري 
أن  ينبغي  ل���ذا  مستحسن، 
نلتمس هلم العذر وأن حنسن 
أنفسنا  نوطن  وأن  بهم  الظن 
بعضهم  ج��ه��ل  حت��م��ل  ع��ل��ى 
الصاحلني  بأخالق  والتحلي 
م��ن ال��ص��رب واحل��ل��م وال��رف��ق 

واللني يف التعامل معهم. 
واستطرد الشيخ الدكتور يف 
املدني  الدفاع  لرجال  رسائله 
احلج  مهمة  يف  امل��ش��ارك��ني 
أخي  إن طبيعة عملك  فقال: 
املبارك يكتنفها من املخاطر 
ش��ي��ئ ك��ث��ري، -أس����أل اهلل 
أن  فأعلم  السالمة-  للجميع 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
منهم  ذك��ر  الشهداء  عد  ملا 
ميوت  ومن  والغريق  احلريق 
الصالة  عليه  ف��ق��ال  ب��اهل��دم 
شهيد  »ال���غ���ري���ق  وال���س���الم 
شهيد  اجلنب  ذات  وصاحب 
وامل��ب��ط��ون ش��ه��ي��د وص��اح��ب 
ميوت  وال��ذي  شهيد  احلريق 

حتت اهلدم شهيد«
ال��دك��ت��ور يف  وخ��ت��م فضيلة 
أن  إىل  ب����اإلش����ارة  رس��ائ��ل��ه 

جاهليتها  يف  كانت  قريش 
باحلجاج  حتتفي  وكفرها 
وتفتخر خبدمتهم وإكرامهم 
والدفاع  وسقيهم  وإطعامهم 
ودول  أم��ن��ه��م.  وح��ف��ظ  عنهم 
وجتتهد  تسعى  اآلن  ال��ع��امل 
والزوار ألجل  السياح  خلدمة 
ال��دن��ي��ا وال��س��م��ع��ة احل��س��ن��ة 
لعبادة  ي��أت��وا  أن���اس مل  وم��ع 
يكن  ف��ال  منسك،  أداء  أو 
أولئك أحسن حااًل منا وحنن 
الذين  الرمحن  وفود  نستقبل 
وحتملوا  الصعاب  جتشموا 
امل��ش��اق ط��اع��ة هلل وام��ت��ث��ااًل 
خبدمة  لكم  فهنيئًا  ألم��ره. 
ضيوف الرمحن وحجاج بيته 
رجل  أخي  ولنتذكر  احلرام 
النعمة  ه��ذه  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ون��ق��در امل��س��ؤول��ي��ة واألم��ان��ة 
وجنتهد يف أدائها. أسأل اهلل 
فضيلة  الغ��ت��ن��ام  يوفقنا  أن 
ال���زم���ان وامل���ك���ان واحل���ال 
إلمتام  بيته  حجاج  يوفق  وأن 
ح��ج��ه��م ع��ل��ى أك���م���ل وج��ه 
وأحسنه وأن جيزي كل من 
خدمتهم  يف  وأس��ه��م  أعانهم 

خري اجلزاء.

احرصوا على اغتنام فضائل المكان 
والزمان والحال في خير بقاع األرض

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان

الشيخ د. عبدالعزيز الفوزان
أستاذ الفقه املشارك جبامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية  

االشتغال

بخدمة الحجاج والسهر 

على حمايتهم 

يجعلكم شركاؤهم 

في األجر
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مقال
الدفاع المدني

واستشراف المستقبل
ورسالتها  أداء مهامها  املدني يف  أو مؤسسات اجملتمع  األهلية  أو  واهليئات احلكومية  واألجهزة  املؤسسات  يتوقف جناح كافة 
املتغريات  تأثري هذه  به من مستجدات ومتغريات ومدى  يأتي  ما  املستقبل، ومعرفة  وحتقيق أهدافها على قدرتها يف استشراف 
املستقبلية على جمال عملها واملهام املنوطة بها ومن ثم االستعداد للتعامل مع هذه املتغريات واملستجدات عند حدوثهما، دون أي 

تأثري سليب قد حيدث نتيجة للمفاجأة بهذه املتغريات يف حال عدم االستعداد هلا.
واحلقيقة أن جهاز الدفاع املدني يف اململكة من أكثر اجلهات اهتمامًا باستشراف املستقبل على املدى القريب والبعيد، وذلك 
نظرًا جلسامة املسؤولية املنوطة به يف احلفاظ على مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه واملقيمني به، واليت ال تتحمل أي نوع من 

االرتباك نتيجة املفاجأة بأحداث طارئة دون االستعداد هلا.
وال يقتصر هذا احلرص يف استشراف املستقبل - كما يتبادر للبعض على معرفة األحوال اجلوية واملناخية - خالل األيام أو الشهور 
املقبلة، ومن ثم التحسب ملا قد يرتب عليها من خماطر األمطار أو السيول أو العواصف أو احلرائق النامجة عن ارتفاع درجات 
احلرارة كما ال يقتصر على رصد اهلزات األرضية والتغريات اجليولوجية واحتماالت التلوث البيئي - وإجياد اآلليات القادرة على 

مكافحة ما قد ينجم عن ذلك من خماطر وتأهيل الكوادر املتخصصة يف التعامل مع هذه النوعية من احلوادث والطوارئ.
ورغم أهمية ما سبق، فإن جهود الدفاع املدني يف استشراف املستقبل واالستعداد لكل ما يصاحبه من مستجدات ومتغريات 

وحتديات، تتجاوز هذه النظرة احملدودة إىل آفاق أكثر رحابة وامتداد ومشولية.
ومن هذه اآلفاق على سبيل املثال دراسة برامج التنمية الوطنية ومسريتها املستقبلية وما يرتب على ذلك من تغري يف أمناط وأشكال 
املباني واملنشآت السكنية والصناعية واالقتصادية وتنوع أنشطتها، كذلك الزيادة يف عدد األبراج واملباني املرتفعة وما يستلزم 

ذلك من معدات وآليات وقدرات فنية وبشرية ملواجهة احلوادث يف هذه املنشآت.
املخاطر  نوعية  مع  يتناسب  مبا  اجملتمع،  فئات  كافة  إىل  بها  والوصول  الوقائية  التوعية  برامج  تفعيل  أيضًا  اآلف��اق  هذه  ومن 
على  املستقبل  يف  تنتشر  قد  واليت  املنزلية  باألجهزة  املرتبطة  املخاطر   - ذلك  ومثال  احلياة  أمناط  بتطور  واملرتبطة  املستقبلية 
غرار أجهزة امليكروويف وأجهزة الطهي بالغاز والدفايات وأجهزة فرم اللحوم وغريها واليت مل يكن هلا وجود يف فرات سابقة 

وضاعفت من حجم املخاطر يف املنازل مقارنة مبا كانت عليه يف املاضي.
ومن آفاق استشراف املستقبل يف توجهات الدفاع املدني - تعزيز القدرات الذاتية لألفراد واملؤسسات للتعامل مع املخاطر واحلوادث 
واهليئات احلكومية  والشركات  امل��دارس  مع  ومتواصلة  شاملة  تدريب  برامج  من خالل   - املدني  الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات 
انطالقًا من قناعة  الربامج بصفة دورية منتظمة،  تنفيذ مثل هذه  بل وتشجيع هذه املؤسسات على  املدني،  ومؤسسات اجملتمع 
حقيقية بأن احلفاظ على مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه مسؤولية اجملتمع بأسره وليس الدفاع املدني - وهو األمر الذي عرب عنه 

فقيد الوطن صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز - يرمحه اهلل - بقوله »كلنا دفاع مدني ».
ومن آفاق استشراف املستقبل بالدفاع املدني متابعة كل جديد من اآلليات واملعدات والتجارب اإلقليمية والدولية، واإلفادة منها يف 
تطوير القدرات ألداء املهام وال ينفصل عن ذلك حبث كل جديد ونافع يف جمال توفري مستلزمات احلماية الشخصية لرجال الدفاع 
املدني بأحدث املواصفات، وتوفري مستلزمات التدريب اليت تليب احتياجاتهم للتعامل مع املخاطر واحلوادث احملتملة يف املستقبل 
وكذلك العمل املتواصل من أجل حتسني بيئة العمل وتنمية املهارات الفردية لرجال الدفاع املدني على أساس من التخصص الدقيق 

ملكافحة كل أنواع احلوادث.
دعم  اجملتمع يف  وخدمة  التطوعي  العمل  مؤسسات  من  واإلف��ادة  له  واالستعداد  املستقبل  استشراف  تتضمن  ذاته،  السياق  ويف 
جهود الدفاع املدني، وتوجيه املتطوعني - بعد تدريبهم وتأهيلهم إىل بعض جماالت العمل، اليت تستلزم مشاركة جمتمعية أكرب 

كالتوعية الوقائية ضد املخاطر وتدريب أفراد األسرة وسكان احلي على التعامل األمثل مع احلوادث.
ويف ذات االجتاه - التنسيق مع اجلامعات واملؤسسات األكادميية بشأن إجياد ختصصات دراسية وعلمية بها، تليب احتياجات 
الدفاع املدني للتعامل مع خماطر املستقبل املتوقعة مثل حوادث التلوث الكيميائي والتسرب اإلشعاعي أو الرباكني والزالزل أو 

سالمة املنشآت، أو صيانة املعدات املتطورة.
ومثل هذا االستشراف الواعي للمستقبل هو الطريق األمثل لنجاح ليس الدفاع املدني فحسب - بل اجملتمع بأسره للحفاظ على 

مكتسباته وسالمة أبنائه.

اللواء
سليمان بن عبد اهلل العمرو
نائب مدير عام الدفاع المدني
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رؤية
الدفاع المدني في الحج

نموذج يحتذى في إدارة الحشود
بكل اهتمام وتقدير يتابع العامل جهود اململكة العربية السعودية خالل موسم 
احلج، وما تبذله أجهزة الدولة من جهود جبارة لتأمني سالمة هذا العدد اهلائل 
من احلجاج الذين ينتمون إىل ثقافات خمتلفة ويتحدثون لغات خمتلفة، وتتفاوت 
مستوياتهم وأعمارهم وغريها من األمور اليت تضاعف من حجم التحديات يف 
إدارة هذه احلشود البشرية املليونية واحلفاظ على سالمتها. وقد اطلعت الدول 
أعضاء املنظمة الدولية للحماية املدنية عن قرب على خطة تدابري الدفاع املدني 
السعودي ملواجهة الطوارئ يف احلج، وهذه التجربة الثرية اليت تراكم خرباتها 

عام بعد عام.
الدفاع  قيادة  قبل  من  املبذول  باجلهد  وتقديري  الشخصي  إعجابي  أخفي  وال 
املدني باململكة يف إعداد هذه اخلطة وتوفري كل مقومات تنفيذها بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية األحرى، بدءًا من برامج التوعية الوقائية ونشر ثقافة 
العامة بني احلجاج وصواًل إىل استثمار اآلليات واملعدات احلديثة يف  السالمة 

التعامل مع املخاطر املختلفة يف خمتلف مناسك احلج.
وجتهيز  ومكثف  طويل  تدريب  مث��رة  هو  املتميز  األداء  ه��ذا  أن  متامًا  وأث��ق 
مستوى،  أعلى  على  علمي  وختطيط  وج��ه،  أفضل  على  املهام  ألداء  متواصل 
انتقاهلا من جيل  العمل يف احلج مت  وخربات تراكمت عرب سنوات طويلة من 
آلخر . مبا يف ذلك خربات العمل حتت الضغط الشديد ولساعات طويلة وهو ما 
الحظته على أرض الواقع عندما تلقيت دعوة كرمية من قيادة الدفاع املدني 
النجاح  أن هذا  أقول  العمل يف موسم احلج. وبكل صدق  لإلطالع على سري 
الذي شهد به العامل للدفاع املدني السعودي خالل مواسم احلج املاضية، ليس 
الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  توفره  ملا  طبيعية  نتيجة  بل  الصدفة  وليد 
الواضح  التنسيق  وكذلك  رسالته.  ألداء  اجلهاز  هلذا  ضخمة  إمكانات  من 
بني اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ خطة الدفاع املدني يف احلج. فضاًل عن 
خربات قيادات الدفاع املدني وقدراتهم العلمية والعملية اليت جتعلين أقول بكل 
صراحة أن هذه اخلربات واإلمكانات والتجارب يف احلج تضع الدفاع املدني 
السعودي يف مصاف أفضل أجهزة احلماية املدنية على املستوى الدولي كما 
املنظمة  وتأمني سالمتها. وحنن يف  إدارة احلشود  به يف  تقدم منوذجًا حيتذى 
الدولية للحماية املدنية حريصون على تسويق هذه التجربة لكافة دول العامل 

لإلفادة منها.
وأني إذ أهنئ كل رجال الدفاع املدني السعودي على هذا األداء املتميز يف موسم 
احلج، ال أغفل جهودهم يف مدم يد العون إىل الدول املتضررة من الكوارث. يف 
إطار السياسات احلكيمة للقيادة السعودية الرشيدة، سائاًل اهلل عز وجل هلم 

التوفيق والسداد ومواصلة هذا األداء املتميز يف حج هذا العام. 

نواف الصليبي
األمين العام للمنظمة الدولية 
للحماية المدنية
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