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الحرية المسؤولة
في الممارسات اإلعالمية

يشهد القاصي والداني على أن اإلعالم السعودي يعيش يف هذا العهد 
الزاهر خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حالة 
غري مسبوقة من االنفتاح واحلرية دون أي قيود أو وصاية على رأي أو 
فكر ما دام أنه ملتزم باملوضوعية واألمانة والصدق واحرتام تقاليد 

اجملتمع وثوابته.
إعطاء وسائل اإلعالم كل  الرشيدة يف  السياسة  ونلمس مثار هذه 
احلرية ألداء رسالتها من خالل ما يوجه من نقد لكثري من األجهزة 
أننا  ننكر  وال  املدني،  الدفاع  جهاز  ومنها  احلكومية،  واهليئات 
البناء اهلادف الذي يستند إىل معلومات صحيحة  نستفيد من النقد 
ورؤية موضوعية لعالج القصور إن وجد أو االرتقاء جبودة اخلدمات 

اليت يقدمها الدفاع املدني.
لكن مما يؤسف له أن بعض وسائل اإلعالم تسيئ استخدام احلرية 
اليت تتمتع بها، وتنشر معلومات وأخبار ال أساس هلا من الصحة، ويف 
بعض األحيان ختلط بني الرأي الذي هو حق لصاحبه وبني اخلرب الذي 
يتعرض لوقائع حمددة ال جمال لتحميلها ما ال حتتمل أو إظهارها على 

غري حقيقتها، وهو ما يثري البلبلة ويضر باملصلحة الوطنية.
ولعل من أمثلة هذه املمارسات اإلعالمية غري املنضبطة وغري املهنية 
ما نشر يف إحدى الصحف احمللية مؤخرًا حول زلزال القنفذة وتسبب 
ذلك يف حالة من الفزع واخلوف وإرباك الرأي العام، دون أن يكلف 
كاتب اخلرب نفسه عناء حتري صحة املعلومة من مصادرها ولو أنه 

فعل ذلك لتجنب هذه السقطة وما نتج عنها من تداعيات.
بأي حال من األحوال  أن احلرية اإلعالمية ال تعين  القول  وخالصة 
نشر ما يضر مبصاحل الوطن أو يتسبب يف »بلبلة« الرأي العام ولعله 
املسؤولة  اإلعالمية غري  املمارسات  هذه  ملثل  التصدي  املفيد يف  من 
ابتكار آليات لتطوير القدرات املهنية للعاملني يف وسائل اإلعالم يف 
املمارسات  هذه  العام ضد  الرأي  لتحصني  أكثر مشواًل  رؤية  إطار 
اإلعالمية غري املسؤولة ليكون القارئ أو املشاهد قادرًا على التمييز 
التصدي  يف  مسؤوليته  يتحمل  وأن  بل  واألك��اذي��ب،  احلقيقة  بني 

للشائعات.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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انطالق  بانوراما  رجال وأحداث  أعالم  خير زاد  تواصل  بوح القلم  صحتك  وسام  نقطة ضوء  فضاءات  أواًل بأول  رؤية  شعاع

أمير نجران يدشن مراكز ومباني 
الدفاع المدني الجديدة

رئيس الديوان الملكي يشيد 
بجهود تطوير الدفاع المدني

الدفاع المدني يحصل على جائزة 
أفضل نشرة توعوية 

ال مكان لليأس في اإلنقاذ

ال��س��ع��ودي  ال��ش��ع��ب  مج���وع  احتفلت 
للمملكة  ال��وط��ين  ب��ال��ي��وم  م��ؤخ��رًا 
والذكرى احلادية والثمانني مللحمة 
توحيد بالدنا املباركة على يد امللك 
طيب  سعود  آل  عبدالعزيز  املؤسس 

اهلل ثراه.
ال��ط��ال��ع أن تأتي  ول��ع��ل��ه م��ن ح��س��ن 
أيام  بعد  املناسبة  بهذه  االحتفاالت 
تدابري  إع��الن جن��اح خطة  من  قليلة 
رمضان  شهر  خ��الل  املدني  ال��دف��اع 
املبارك، وال سيما يف جانبها اخلاص 
حبماية أمن وسالمة ضيوف الرمحن 
للحرمني  وال������زوار  امل��ع��ت��م��ري��ن  م��ن 

الشريفني.
الوطن  بيوم  الفرحة  هذه  غمار  ويف 
للحماية  الدولية  املنظمة  إعالن  جاء 
من   18 مبنح  املدني  والدفاع  املدنية 
ضباط الدفاع املدني وضباط الصف 
وسام املنظمة من رتبة فارس تقديرًا 
املدني،  الدفاع  أعمال  يف  لتميزهم 
وإس��ه��ام��ات��ه��م يف أع���م���ال اإلن��ق��اذ 

واإلغاثة.
الرفيع جلهاز  املستوى  على  ليؤكد 
حيث  من  السعودي  املدني  ال��دف��اع 
وما  واآلل��ي��ة،  البشرية  إم��ك��ان��ات��ه 
ق��ادرة  مؤهلة  ك��وادر  من  به  يزخر 

على أداء كافة املهام.
وأسرة حترير جملة )998( إذ تهنئ 
كل أبناء اململكة والقيادة الرشيدة 
كل  تهنئ  فإنها  ال��وط��ين،  باليوم 
قيادات الدفاع املدني ومنسوبيه بهذا 
املستوى املتميز يف تنفيذ خطة تدابري 
الدفاع املدني لشهر رمضان املبارك 
باستمرار  ثقة  وعلى  1432ه���،  لعام 

التفوق ملا فيه خري الوطن واملواطن.
أسرة التحرير

أواًل بأول

جملة. دورية. فصلية
العدد السابع - ذو القعدة
1432هـ/ أكتوبر 2011م

كلمة التحرير
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أداء مهامهم يف مباشرة احلوادث 
املختلفة، وتعد غرفة »احملاكاة« يف 
معهد تدريب الدفاع املدني بالرياض 

واحدة من أحدث األنظمة...

يتحمل جهاز الدفاع املدني مسؤولية كبرية يف احلفاظ على 
سالمة األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة، 
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رسالة الدفاع املدني من منطقة إىل آخرى، تبعًا 
خلصائصها اجلغرافية واملناخية، والنشاط السكاني بها.

جملة )998( تستضيف يف هذا العدد اللواء عبدالواحد
ابن عويض الثبييت مدير الدفاع املدني مبنطقةعسري...
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رف���ع م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع 
عبداهلل  بن  سعد  الفريق  املدني 
ملقام  التهنئة  خالص  التوجيري 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
وول��ي  عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ع���ه���ده األم�����ني ومس����و ال��ن��ائ��ب 
الوطين  اليوم  مبناسبة  الثاني، 
للمملكة وذكرى ملحمة توحيد 
اململكة، على يد امللك املؤسس 
عبدالعزيز آل سعود – طيب اهلل 
املناسبة  بهذه  واالحتفال   – ث��راه 
ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل أب��ن��اء 

الشعب السعودي.
وقال الفريق التوجيري يف تصريح 
اليت  السعادة  إن  املناسبة  بهذه 
يشرف  م��واط��ن  ك��ل  بها  يشعر 
املباركة،  البالد  هلذه  باالنتماء 
ع��ن��دم��ا حت���ني ذك�����رى ال��ي��وم 
م���ع مشاعر  ت���رتاف���ق  ال���وط���ين، 
لبطل  والعرفان  بالوفاء  فياضة 
ملحمة توحيد اململكة، ومؤسس 
امللك  احلديثة،  السعودية  الدولة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود ورج��ال��ه 
األب��ط��ال، ال��ذي��ن س��ط��روا بداية 
العربية  اجل��زي��رة  لتاريخ  جديدة 
اليت  الصلبة  الركيزة  ووضعوا 
ال��ب��ن��اء  ص����روح  عليها  ارت��ف��ع��ت 
أن  سيما  وال  والتنمية  والنهضة 
وح��دة  حتقق  مل  امللحمة   ه���ذه 

أبناء  مجعت  ب��ل  فقط،  األرض 
ال��ش��ع��ب ال��س��ع��ودي حت���ت راي���ة 
الوالء  مشاعر  ورسخت  واح��دة، 
ل��وط��ن ش��ام��خ بهويته  واالن��ت��م��اء 
علمه  عنها  يعرب  اليت  اإلسالمية 
األخضر املزدان بشهادة اإلسالم.

وها  التوجيري  الفريق  وأض��اف 
حنن اليوم ننعم بثمار هذه الوحدة 
وحالة  ورخ���اًء،  واس��ت��ق��رارًا  أمنًا 
الشعب  بني  التالحم  من  فريدة 
أن  م��ؤك��دًا  الرشيدة،  وقيادته 
مناسبة  التوحيد  ملحمة  ذكرى 
ج���دي���رة ب��االح��ت��ف��ال ك��م��ا هي 
م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ج��دي��د ال��ب��ي��ع��ة ل��والة 
األمر – حيفظهم اهلل – ملواصلة 
مسرية التطور والتنمية واحلفاظ 
على املكتسبات الوطنية، واليت 
حتققت بفضل تضحيات وجهود 
اآلب���اء واألج����داد ال��ذي��ن خاضوا 
معركة التوحيد وعملوا للحفاظ 
وص��واًل  العصور  م��ر  على  عليها 
الزاهر اجمليد خلادم  العهد  هلذا 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
وال��ذي محل على  بن عبدالعزيز 
الدولة  حتديث  مسؤولية  عاتقه 
ال��س��ع��ودي��ة وت��س��ل��ي��ح��ه��ا ب��ع��ل��وم 
العصر لتنطلق إىل مصاف القوى 
العامل اعتمادًا على  الكربى يف 
من  بالدنا  على  به  اهلل  أنعم  ما 

شرفها  وما  وم��وارد،  إمكانات 
للعامل  كقائدة  مكانة  من  به 
اإلس���الم���ي، وح��اض��ن��ة ألق��دس 
الشريفني،  احلرمني  مقدساته 
الرجال  وأح��ف��اد  أبناء  ب��أن  وثقة 
التوحيد  ملحمة  س��ط��روا  ال��ذي��ن 
قادرون على صنع مالمح جديدة 
بقوة  والتواجد  التنمية  جمال  يف 

على خارطة املستقبل.
وأع���رب ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري عن 
عظيم االمتنان والتقدير لصاحب 
بن  نايف  األم��ري  امللكي  السمو 
لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز 
جملس ال��وزراء، وزير الداخلية، 
األمري  امللكي  السمو  وصاحب 
وزير  نائب  عبدالعزيز  بن  أمحد 
ال���داخ���ل���ي���ة، وص���اح���ب ال��س��م��و 
نايف  بن  حممد  األم��ري  امللكي 
للشؤون  الداخلية  وزي��ر  مساعد 
األم��ن��ي��ة، مل���ا ي��ول��ون��ه م���ن دع��م 
األجهزة  بتطوير قدرات  واهتمام 
األم��ن��ي��ة وج��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي 
والوطنية  اإلنسانية  مهامه  ألداء 
من  حتقق  م��ا  على  احل��ف��اظ  يف 
ومحاية  واجن����ازات  مكتسبات 
سالمة أبناء الوطن وممتلكاتهم 
ب���أع���ل���ى درج��������ات ال���ك���ف���اءة 
امللك  أن  م���ؤك���دًا  وامل����ق����درة، 
 – سعود  آل  عبدالعزيز  املؤسس 

أسس  عندما   – ث��راه  اهلل  طيب 
أن أجنز  بعد  لإلطفاء  فرقة  أول 
وال��يت  اململكة  توحيد  ملحمة 
ف��إن��ه وضع  ب��ذك��راه��ا،  حنتفل 
الذي  اجلهاز  هل��ذا  األوىل  ال��ن��واة 
امل��ع��دات  أح����دث  أص��ب��ح ميتلك 
واآلليات والقوى البشرية املؤهلة، 
وال����يت ت��س��ع��ى ك��ث��ري م���ن دول 
خرباتها  م��ن  لالستفادة  ال��ع��امل 
وتأمني سالمة احلشود  إدارة  يف 
البشرية الكبرية يف مواسم احلج 

والُعمرة.
وأوض����ح ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري أن 
والة  يعدون  املدني  الدفاع  رج��ال 
ببذل   – اهلل  حفظهم   – األم���ر 
ك���ل م���ا يف وس��ع��ه��م م���ن جهد 
حسن  عند  كعادتهم  ليكونوا 
الظن بهم، وعلى أهبة االستعداد 
الوطن  خدمة  يف  مهامهم  ألداء 
مكتسباته،  ومح��اي��ة  ورف��ع��ت��ه 
الغامرة  الفرحة  أن  إىل  م��ش��ريًا 
ب��ع��رس ال���وط���ن ال���يت ت��ع��م كل 
مناطق اململكة حتمل يف طياتها 
للمزيد  الطاقات  الستنفار  دعوة 
من العطاء، وأن يتحمل كل منا 
مسؤوليته للحفاظ على ما حتقق 
من إجنازات يف كافة قطاعات 
تنمية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اإلنسان السعودي.

مبناسبة االحتفال باليوم الوطين

الفريق التويجري:ذكرى ملحمة التوحيد حافز 
إلنجاز مالحم جديدة على طريق التنمية والتطور
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ال��س��م��و  ص���اح���ب  رأس 
بن  فهد  األم��ري  امللكي 
عبدالعزيز  ب��ن  سلطان 
أمري منطقة تبوك رئيس 
للدفاع  الرئيسية  اللجنة 
مؤخرًا   باملنطقة  املدني 
باإلمارة  مس��وه  مبكتب 
التكميلي  االج���ت���م���اع 
اليت  املستمرة  ل��ل��ق��اءات 
تدرس فيها اللجنة مجيع 
اإلج�����راءات االح��رتازي��ة 
اخلاصة  ل��الس��ت��ع��دادات 
مب��وس��م األم���ط���ار هل��ذا 

العام.

ب���داي���ة  وق�������ال مس������وه يف 
علينا  جيب  إنه   « االجتماع 
ال��ع��م��ل اجل��اد  ن��واص��ل  أن 
متخصصة  بطرق  والسليم 
حتى  األداء  يف  وك���ف���اءة 
ن��س��ت��ع��د مل��وس��م األم���ط���ار« 
م���ؤك���دًا مس���وه ب���أن على 
كل إدارة مراجعة خططها 
والتأكيد على سرعة إنهاء 
اخل��ط��وات ال��يت ح��ددت يف 

حماضر اللجان امليدانية،.
منطقة  أم���ري  وش����دد مس��و 
تبوك على الرفع من مستوى 
املعنية  اللجان  بني  التنسيق 

والعاملة يف هذا اإلطار مبا 
كل  م��ن  االن��ت��ه��اء  يكفل 

األعمال املناطة بها.
واس��ت��م��ع مس���وه إىل ش��رح 
مفصل من مجيع اإلدارات 

ال���ع���ام���ل���ة وال���واج���ب���ات 
إىل  إضافة  بها،  املناطة 
مناقشة عدد من النقاط 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 

األعمال.

أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

ال��س��م��و  ص���اح���ب  رأس 
امل���ل���ك���ي األم������ري خ��ال��د 
منطقة  أم����ري  ال��ف��ي��ص��ل 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��ؤخ��را 
االج��ت��م��اع احل���ادي عشر 
ملعاجلة  التنفيذية  للجنة 
أض����������رار ال����س����ي����ول يف 
مقر  يف  ج���دة،  حمافظة 

امارة املنطقة جبدة. 
وش��دد مس��و أم��ري منطقة 

املشاريع  إستكمال  ض��رورة  على  مكة 
اجلاري تنفيذها حاليا يف املناطق احلرجة 
واملؤثرة قبل دخول موسم األمطار املقبل، 
إضافة إىل جتهيز مراكز اإلسناد ال� 16 
اليت جرى حتديد مواقعها قبل ذلك املوعد 

بأية وسيلة. 
وتناول االجتماع موضوعات رئيسة قدمتها 
امل��ش��ارك��ة يف م��ش��روع معاجلة  اجل��ه��ات 
أضرار السيول واألمطار، مشلت عروضًا 
من  إجن��ازه  مت  ملا  مفصلة  وتقارير  مرئية 
التنفيذ وال  مراحل املشروع، وما هو قيد 
مناقشة  جانب  إىل  جارية،  أعماله  ت��زال 
ملواجهة  الالزمة  واآلل��ي��ات  املعدات  توفري 

الطوارئ. 
العمل  سري  جدة  حمافظة  أمانة  وعرضت 

يف مشروعي السامر وأم اخلري، ومشاريع 
ش��رق ج��دة، م��ؤك��دة أن أع��م��ال اإلزال��ة 
مع  التنسيق  ومهمات  واإلن��ش��اء  واحل��ف��ر 
اجل��ه��ات امل��ق��دم��ة ل��ل��خ��دم��ات ت��س��ري وف��ق 

املخطط احملدد هلا. 
الوطنية  امل��ي��اه  ش��رك��ة  ق��دم��ت  ح��ني  يف 
تقريرًا شاماًل حول سري العمل يف معاجلة 
املياه السطحية واجلوفية يف مدينة جدة، 
موضحة أنه جرى حتديد 18 نقطة عاجلة 
حتتاج إىل شبكة ختفيض املياه اجلوفية، 
الالزمة  الدراسات  إجراء  بدء  إىل  إضافة 
خل��ف��ض م��ن��س��وب امل��ي��اه يف أرب��ع��ة أح��ي��اء 
حرجة، إىل جانب تواصل أعمال الشفط 
النقاط  خمتلف  يف  الصهاريج  بواسطة 

احملددة. 
يف  أنها  املدني  الدفاع  مديرية  وأوضحت 

ملراكز  التجهيز  طور 
املوزعة   16 ال�  اإلسناد 
ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة ج��دة، 
م��ؤك��دة اس��ت��ع��داده��ا 
الكامل حاليًا حلاالت 
مستعينة  ال����ط����وارئ 
ب��اإلم��ك��ان��ات امل��ادي��ة 
ختدم  ال��يت  والبشرية 
احل�����ج، حتى  م���وس���م 
اك�����ت�����م�����ال جت��ه��ي��ز 
م���راك���ز اإلس���ن���اد واك��ت��م��ال امل��ع��دات 

الالزمة هلا. 
وت��ط��رق اجمل��ت��م��ع��ون إىل س��ري ال��ع��م��ل يف 
السيول،  وتصريف  األمطار  مياه  مشروع 
تضمن عرضًا مرئيًا يوضح األشواط اليت 
اليت واجهته،  والتحديات  املشروع  قطعها 
أن  امل��ق��رر  م��ن  ال��يت  املستقبلية  وامل��راح��ل 
احملددة.  الزمنية  اجل��داول  حبسب  يبلغها 
العالقة  تنظيم  اجملتمعون  ن��اق��ش  كما 
ي��ق��وم ب��ه االستشاري  ب��ني ال��دراس��ة ال��يت 
املكلف باملشروع )ايكوم( وبني املهمات 
املوكلة لشركة جدة للخدمات والتطوير 
العشوائية  باملناطق  يتعلق  فيما  خصوصًا 
لالزدواجية  تفاديًا  السريع،  اخلط  شرق 

يف الدراسات.

خالل ترؤسه االجتماع احلادي عشر للجنة التنفيذية ملعاجلة أضرار السيول

أمير مكة يشدد على استكمال مشاريع 
»المناطق الحرجة« قبل دخول موسم األمطار
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امللكي  السمو  ص��اح��ب  دش��ن 
األم������ري م��ش��ع��ل ب����ن ع���ب���داهلل 
ع���ددًا من  أم��ري منطقة جن���ران 
املدني  الدفاع  ومباني  مراكز 
اجلديدة يف املنطقة واحملافظات 
وامل���راك���ز ال��ت��اب��ع��ة هل���ا، كما 
دش��ن مس��وه اآلل��ي��ات وامل��ع��دات 
باملنطقة  املدني  للدفاع  احلديثة 
مدينة  يف  توزيعها  سيتم  ال��يت 
واملراكز  واحملافظات  جن��ران 

التابعة للدفاع املدني. 
الدفاع  مدير  من  لشرح  مسوه  واستمع 
على  اشتملت  اليت  اآلليات  عن  املدني 
سيارات إنقاذ وإطفاء مزدوجة وإطفاء 
إنقاذ  وس��ي��ارة  صغرية  وإط��ف��اء  كبرية 
ملباشرة  وسيارة سالمل  )غ��وص(  مائي 

احلوادث يف املباني العالية. 
وعرب مسوه عن تقديره لرجال الدفاع 
جهودهم  على  جنران  مبنطقة  املدني 
يف خدمة وطنهم وحثهم على مضاعفة 
اجل��ه��ود ل��الرت��ق��اء ب��أع��م��ال ال��دف��اع 

املدني. 
باملنطقة  املدني  الدفاع  مدير  ألقى  ثم 
منطقة  أم��ري  بسمو  فيها  رح��ب  كلمة 

جن���ران ب��امس��ه وزم���الئ���ه احل��اض��ري��ن 
وامل��راب��ط��ني يف م��واق��ع��ه��م م��ع��رب��ًا عن 
ونوه  هل��م.  زي��ارت��ه  على  لسموه  تقديره 
اللواء عسريي مبا تبذله حكومة خادم 
ومتابعة  دع��م  من  الشريفني  احلرمني 
جلميع القطاعات ومنها الدفاع املدني 
ال��ذي حظي يف منطقة جن��ران بدعمه 
باآلليات الفنية املتطورة اجملهزة بأحدث 
التقنيات، مبينا أن هناك مباني جديدة 
ضمن مشروع خادم احلرمني الشريفني 
مراكز  وهي  األمنية  املقرات  لتطوير 
أب���ا ال��س��ع��ود، ح��ي��ث مت االن��ت��ه��اء من 
املبنى إنشائيًا وجار التشطيب النهائي، 
واخلالدية  والشرفة  ثامر  أبو  ومراكز 

الفيصلية  وفرقيت  ويدمة  وث��ار 
تسليمها  مت  واملشعلية  ب��ش��رورة 
ل��ل��م��ق��اول وج����اري ال��ع��م��ل على 
عسكر  بئر  وف��رق��يت  إنشائها 
وسلطانه مت عرضها وسوف يتم 

تنفيذها يف املرحلة الثانية. 
وأش����ار م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
ه���ن���اك  أن  إىل  ب���امل���ن���ط���ق���ة 
م���ش���روع���ات ال���رتم���ي���م خ���الل 
ال��ث��الث س��ن��وات امل��اض��ي��ة وهي 
م��وق��ع إس���ن���اد ال���دف���اع امل��دن��ي 
ب��احل��ض��ن ال�����دور ال���راب���ع ب��امل��دي��ري��ة 
بنجران وترسية مشروع ترميم األدوار 
الثالثة ملبين املديرية باملنطقة ومركز 
ال���دف���اع امل��دن��ي ب��اخل��ال��دي��ة ب��ش��رورة 
غرفة  وب��ن��اء  الفيصلية  وح��دة  وج��دار 
باملنطقة  باملديرية  الكهربائي  احملول 
كهربائية  مولدات  وتركيب  وتوريد 
بئر  م��رك��ز  وإن���ش���اء  ملحقاتها  م��ع 
اإلم������ارة. حضر  ع��س��ك��ر يف جم��م��ع 
ام���ارة منطقة جن��ران  احل��ف��ل وك��ي��ل 
القحطاني  دليم  بن  عبداهلل  املكلف 
وع����دد م���ن امل���س���ؤول���ني م���ن م��دن��ي��ني 

وعسكريني.

أمير نجران يدشن مراكز ومباني الدفاع المدني الجديدة

ض��م��ن خ��ط��ة ع��ام��ة ل��دع��م وت��ط��وي��ر 
خ���دم���ات ال����دف����اع امل���دن���ي ال����يت مت 
الداخلية  وزارة  مقام  م��ن  اعتمادها 
حظيت مديرية الدفاع املدني مبنطقة 
وحدة  عشرة  سبع  ب��إح��داث  القصيم 
وحمافظات  م��دن  يف  امل��دن��ي  للدفاع 

املنطقة يتم اإلعداد لتنفيذها.
ذك���ر ذل���ك م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
مبنطقة القصيم اللواء فهيد بن فرحان 
وتقديره  شكره  رفع  ال��ذي  الفايدي 
مل���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني 
العهد  ولي  امللكي  السمو  ولصاحب 
وصاحب السمو امللكي النائب الثاني 
الداخلية  الوزراء وزير  لرئيس جملس 
وزير  نائب  امللكي  السمو  وصاحب 
امللكي  السمو  وص��اح��ب  الداخلية 

مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية 
ع��ل��ى م��ا حت��ظ��ى ب��ه أج��ه��زة ال��دول��ة 
بشكل عام واألجهزة األمنية بشكل 
متواصل...  وتطوير  دع��م  م��ن  خ��اص 
وأضاف اللواء الفايدي أن هذا الدعم 
بإذن  سيساهم  املدني  الدفاع  جلهاز 
املدني  الدفاع  تقديم خدمات  اهلل يف 
ويتماشى مع تطلعات  بشكل أفضل 
أمري  امللكي  السمو  ومتابعة صاحب 
منطقة القصيم ومسو نائبه مبا خيدم 
وق��دم  اجمل�����االت...  شتى  يف  املنطقة 
مدير  ملعالي  شكره  الفايدي  اللواء 
بن  سعد  الفريق  املدني  ال��دف��اع  ع��ام 
عبداهلل التوجيري الذي يقود اجلهاز 
إىل تطوير متواصل وملحوظ... وأوضح 
اللواء الفايدي أنه سيتم إكمال شغل 

الوحدات  لتلك  املخصصة  الوظائف 
عام  خ��الل  عليها  ال��ك��وادر  وتدريب 
تلك  دخول  الشروع يف  وسيتم  تقريبًا 
على  امليدانية  اخلدمة  إىل  الوحدات 

مراحل.

إحداث سبع عشرة وحدة للدفاع المدني في مدن 
ومحافظات منطقة القصيم
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ت��واص��ل��ت رس��ائ��ل اإلش���ادة 
تصدرها  اليت   998 مبجلة 
املديرية العامة للدفاع املدني 
م���ن ق��ب��ل ع���دد ك��ب��ري من 
ال��ذي��ن حرصت  امل��س��ؤول��ني 
امل���دي���ري���ة ع��ل��ى إه��دائ��ه��م 

أعدادًا من اجمللة.
رئيس  معالي  أرس���ل  حيث 
الديوان امللكي السكرتري 
اخل����اص خل����ادم احل��رم��ني 
خالد  األس���ت���اذ  ال��ش��ري��ف��ني 
التوجيري  عبدالعزيز  اب��ن 
مدير  ملعالي  خطية  برقية 
الفريق  املدني  ال��دف��اع  ع��ام 
التوجيري  بن عبداهلل  سعد 
العدد  إه��داءه  فيها  يشكر 

السادس من جملة )998(.
الديوان  رئيس  معالي  وقال 
امل��ل��ك��ي خل����ادم احل��رم��ني 
الربقية  م��ن  يف  الشريفني 
إنين أشيد باجلهود املبذولة 
لتطوير مرفق الدفاع املدني 

اهل����ام، ألش��ك��رك��م على 
ل��ك��م دوام  م��ت��م��ن��ي��ًا  ذل���ك 

التوفيق.
الفريق  أع���رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
مبا  سعادته  عن  التوجيري 
تضمنته برقية معالي رئيس 
إشادة  من  امللكي  الديوان 
الدفاع  جهاز  تطوير  جبهود 
أن ذلك  م��ؤك��دًا  امل��دن��ي، 
 – ال��دول��ة  تقدمه  م��ا  مث��رة 
رعاها اهلل – من إمكانات 
األجهزة  قدرة  لتعزيز  هائلة 
األمنية والدفاع املدني ألداء 
مهامها يف احلفاظ على أمن 
ال��وط��ن ومحاية  واس��ت��ق��رار 

املكتسبات الوطنية.

الفريق  معالي  تلقى  كما 
سعادة  من  برقية  التوجيري 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك���ي���ل 
واإلعالم لإلعالم اخلارجي 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

ص���احل ب��ن س��ل��م��ه، أع��رب 
ف��ي��ه��ا  ع���ن ش��ك��ره مل��دي��ر 
عام الدفاع املدني، إلهدائه 
السادس  ال��ع��دد  م��ن  نسخًا 
جمللة »998« اليت تصدرها 
تقديره  عن  معربًا  املديرية، 
إص��دار  يف  املديرية  جلهود 

اجمللة.  

العامة  اإلدارة  تلقت  كما 
للعالقات واإلعالم باملديرية 
العامة للدفاع املدني، برقية 
خالد  الدكتور  من  خطية 
العالقات  م��دي��ر  احل��رف��ش 
جبامعة  واإلع�����الم  ال��ع��ام��ة 
األمنية  للعلوم  العربية  نايف 
ي��ش��ي��د ف��ي��ه��ا ب��ت��م��ي��ز جملة 
اإلخ��راج  حيث  م��ن   »998«
للدفاع  متمنيًا  وامل��ض��م��ون 
املدني كل التوفيق والتقدم 
يف جمال أداء مهامه الوطنية 

النبيلة.

رئيس الديوان الملكي يشيد بجهود تطوير الدفاع المدني
تواصل برقيات اإلشادة مبجلة : »998« 

وكيل وزارة 
الثقافة واإلعالم 

يشكر جهود 
الدفاع المدني 

ويشيد بتميز
مجلة 998

مدير العالقات 
العامة واإلعالم 

بجامعة نايف
يشيد بمستوى 

المجلة

الفريق التو يجري:
العلم هو الطريق 

لتطوير القدرات

األمير محمد بن نايف 
يشيد بالخطة
اإلعالمية في الحج

معهد الدفاع 
المدني صرح 
تعليمي لتنمية 
القدرات

بدل 
بمواصفات 

عالمية 
لرجال 

اإلطفاء
واإلنقاذ

نقلة نوعية في طيران
الدفاع المدني

العميد القرني:
معايير دقيقة 
لالبتعاث 
ال يمكن 
تجاوزها الدفاع المدني 

في ضوء 
السنة المطهرة

تجديد رسائل التوعية ضرورة عصرية
إعالميون وأكاديميون:

الروبوت..
صديق رجل 
الدفاع المدني

عام من العطاءالدفا ع المدني.. 

الفريق التويجري:
المملكة وضعت سالمة 
الحجاج في صدارة أولوياتها

األمير خالد الفيصل:

ضيوف الرحمن
في القلب والعين..

األمير نايف يعتمد خطة تدابير 
الدفاع المدني لموسم الحج

الروبوت..
صديق رجل 
الدفاع المدني

األمير نايف يعتمد خطة تدابير 
الدفاع المدني لموسم الحج

مجلة »998« 
جسر للتواصل 
مع المجتمع

الدفاع المدني 
يحتفل بترقية 200 
من الضباط في 
جميع الرتب

األمير أحمد بن عبد العزيز:

معايير عالمية 
في تجهيزات 
رجل الدفاع 
المدني

األمري حممد بن نايف يفتتح مركز تدريب الدفاع املدني بالشرقية

اعتماد 200 مركز دفاع مدني في المملكة

خطوات واسعة 
على طريق الحكومة 
اإللكترونية

سلمت
وبالخير جئت

الدفاع المدني واألسرة..
شراكة من أجل السالمة

تغيير زي الدفاع المدني
»كشخة« أم ضرورة ؟

12 توصية لعالج
ظاهرة التجمهر

األمير محمد بن نايف..
أبوة حانية وإنسانية فياضة

سفير بريطانيا في المملكة 
يشيد ببطوالت الدفاع المدني

األمير نايف يأمر بتسليم 
معدات فريق اإلنقاذ
لحكومة باكستان

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين:

بطوالت
في مواجهة 

الطوفـان

السواعد السعودية في باكستان..

يف االحتفال بيوم الوطن..

الدفاع المدني:
خطوات واثقة 

نحو العالمية

الفريق التويجري:

إغاثة الملهوف 
ديدن مملكة 
اإلنسانية

اللواء العمرو:
»كلنا دفاع 
مدني« 
يؤكد نجاح 
برامج 
التوعية

وزير داخلية باكستان 
يشيد بدور فريق اإلنقاذ 

السعودي

افتتاح مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير

توصيات للحد من المخاطر 
في محطات الوقود

ماذا عن جائزة
رجل الدفاع المدني 

المثالي ؟!

3 محاور
لتطوير ورش 
الصيانة والتشغيل

الفريق التويجري:
أمن الوطن يتصدر أولويات 

سمو النائب الثاني

األمري أمحد بن عبد العزيز:
وسام المنظمة للحماية المدنية 
تعبير صادق لجهود حكومة 
خادم الحرمين  الشريفين

األمير محمد بن نايف
يوافق على دعم الدفاع

المدني بـ 6187 وظيفة 
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رع���ى م��دي��ر ع��ام 
ال����دف����اع امل��دن��ي 
ال����ف����ري����ق س��ع��د 
اب�������ن ع����ب����داهلل 
ال�������ت�������وجي�������ري 
معهد  اح���ت���ف���ال 
ال����دف����اع امل��دن��ي 
خب���ت���ام ال���ربام���ج 
لعام  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
1432ه���������������������، 
وخت��ري��ج ال���دورة 
ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة رق��م 
ل��ل��ض��ب��اط   »40«
امل��ع��ي��ن��ني ح��دي��ث��ًا 
ع������ل������ى م������الك 
العامة  امل��دي��ري��ة 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي، 

ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد اخل���رجي���ني 73 
ختصصات  خم��ت��ل��ف  يف  ض��اب��ط��ًا 

الدفاع املدني.
وأل��ق��ى ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري خ��الل 
مستهلها  يف  أع��رب  كلمة  احلفل 
عن تهنئته للضباط اخلرجيني بثقة 
تهنئة  نقل  كما  الرشيدة،  القيادة 
صاحب السمو امللكي األمري نايف 
ابن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
الداخلية،  وزي���ر  ال�����وزراء،  جملس 
وص���اح���ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ري 
أمح���د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب وزي��ر 
امللكي  السمو  وصاحب  الداخلية، 
نايف مساعد وزير  بن  األمري حممد 
الداخلية للشؤون األمنية، للخرجيني.
وقال الفريق التوجيري إن املسؤولية 
املدني  الدفاع  رج��ال  يتحملها  اليت 
ك���ب���رية واألم�����ان�����ة امل���ل���ق���اة ع��ل��ى 
وإياكم  وحن��ن  عظيمة،  عواتقهم 
مسؤولون أمام اهلل سبحانه وتعاىل، 
حيفظهم   – األم����ر  والة  أم����ام  ث���م 
على  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني   – اهلل 
األرواح  سالمة  عن  اململكة  أرض 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة، 

واحلفاظ على أمن وسالمة ضيوف 
واملعتمرين،  احلجاج  من  الرمحن 
امل��س��ؤول��ي��ة  م���ؤك���دًا أن ض��خ��ام��ة 
االستعداد  تتطلب  األم��ان��ة  وع��ظ��م 
واحل������رص ع��ل��ى ال��ت��س��ل��ح ب��ال��ع��ل��م 
كافة  ألداء  وال��ت��دري��ب  وامل��ع��رف��ة 
لآلليات  األمثل  واالستخدام  املهام 

واملعدات.
ثقته  عن  التوجيري  الفريق  وأع��رب 
يف ق����درات رج���ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
بهم،  املنوطة  باملسؤولية  ووعيهم 
أج��ل  م��ن  للتضحية  واالس���ت���ع���داد 
واإلنسانية،  الوطنية  رسالتهم  أداء 
وجهود  بتضحيات  ذلك  على  مدلاًل 
الضباط  من  املدني  ال��دف��اع  رج��ال 
واألفراد الذين ضربوا أروع األمثلة، 
ان��ق��اذ  أج���ل  م��ن  وض��ح��وا حبياتهم 
اآلخرين، مؤكدًا أن أكثر من 60 
استشهدوا  املدني  الدفاع  رجال  من 
مح��اي��ة  يف  ال����واج����ب  أداء  اث���ن���اء 
على  واحلفاظ  واملمتلكات  األرواح 

مكتسبات الوطن.
خماطبًا  التوجيري  الفريق  وأضاف 
أث��ق مبا  أن��ين  اخل��رجي��ني  الضباط 

اك���ت���س���ب���ت���م���وه م��ن 
مهارات وخربات سواء 
ك��ان أث��ن��اء ال��دراس��ة 
ب��ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ف��ه��د 
األمنية، أو عرب برامج 
التدريب مبعهد الدفاع 
علمته  وم���ا  امل���دن���ي، 
أننا  ق��درات��ك��م،  ع��ن 
اهلل  مبشيئة   – نسري 
الطريق  على   – تعاىل 
مهامنا  ألداء  الصحيح 

على أكمل وجه.
وأك�����������د ال����ف����ري����ق 
الدور  التوجيري على  
الكبري الذي قامت به 
السعودية  اجل��ام��ع��ات 
الدفاع  جهاز  دعم  من 
املدني باخلرجيني املتميزين يف عدد 
من التخصصات املهمة ألداء مهامه 
يف اهلندسة وغريها من التخصصات 
فيما  األثر  والذين كان هلم أكرب 
تطور  من  املدني  الدفاع  إليه  وصل 
 – األم�����ر  ت��ق��دي��ر والة  ه���و حم���ل 
حيفظهم اهلل – حيث قدموا العديد 
استفاد  اليت  العلمية  الدراسات  من 

منها عدد من اجلهات.
واليوم  التوجيري:  الفريق  واستطرد 
أص��ب��ح ال��ع��ل��م س��الح��ن��ا وط��ري��ق��ن��ا 
ملواجهة  التطوير  م��س��رية  مل��واص��ل��ة 

كافة احلوادث واملخاطر.
وخ��ت��م م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي 
ال���ك���وارث  إن  ب��ال��ق��ول  ك��ل��م��ت��ه 
واحلوادث عندما تقع ترتك أثارها، 
وال يستطيع جهاز الدفاع املدني أن 
مينع ذلك مهما أوتي من قوة وقدرة 
ذلك  على  أدل  وليس  وإمكانات، 
تستطع  الذي مل  اليابان  زل��زال  من 
كل اخلربات واالمكانات اليابانية 
أن حتول دون وقوعه، رغم تكامل 
هذه  مع  للتعامل  وجاهزية خططهم 
احلوادث، بل أن أثار كارثة اليابان 

خالل رعايته حفل ختام الربنامج التدرييب ملعهد الدفاع املدني وختريج عدد من الضباط

الفريق التويجري: 60 شهيدًا من رجال 
المدني ضحوا بأرواحهم في خدمة الوطن

حممد بن سعود املروانيسامي بن حممد آل سرحانمالزم خالد عوض العتييب
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الكربى  ال���دول  م��ن  كثري  جعلت 
تعيد النظر يف كثري من اإلجراءات 
اخلاصة باملفاعالت النووية، إال أن 
االستعداد  أهمية  من  يقلل  ال  ذلك 
وال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ب��ك��ر ل��ل��وق��اي��ة من 
احلوادث والتخفيف من أثاراها حال 
وعهدنا  واجبنا  هو  فهذا  حدوثها، 

الذي قطعناه على أنفسنا.
وك����ان ال��ع��ق��ي��د س��ب��يت ب��ن حممد 
السبيت مدير معهد الدفاع املدني، 
احلفل  ب��داي��ة  يف  أل��ق��ى كلمة  ق��د 
خ��الل  ن��ف��ذ  امل��ع��ه��د  أن  فيها  أك���د 
ال��ت��دري��ي 1432ه������، )40(  ال��ع��ام 
املستويات  لكافة  تدريبيًا  برناجمًا 
والتخصصات اليت تقع ضمن مهام 
وأعمال الدفاع املدني، استفاد منهم 
واألف��راد  الضباط  من  متدربًا   921
وم��ن��س��وب��ي ع����دد م���ن ال�������وزارات 

واملؤسسات احلكومية.
ويف ختام احلفل قام الفريق التوجيري 
على  احلاصلني  الضباط  بتكريم 
ال��دورة  يف  األوىل  الثالثة  امل��راك��ز 
امل��الزم  وه��م:  للضباط،  التدريبية 
خالد عوض العتيي، واملالزم سامي 
ب��ن حم��م��د آل س���رح���ان، وامل����الزم 

حممد بن سعود املرواني.

م����ن ج���ان���ب���ه���م أع������رب ال��ض��ب��اط 
بااللتحاق  سعادتهم  عن  اخلرجيون 
واستفادتهم  املدني،  الدفاع  جبهاز 
والتأهيلية  التدريبية  ال���دورات  من 
الدفاع  مبعهد  عليها  حصلوا  ال��يت 
املدني، لتنمية خرباتهم ألداء كافة 
مهام الدفاع املدني يف احلفاظ على 
العامة  واملمتلكات  األرواح  سالمة 

واخلاصة.
وأع���رب���وا ع���ن ش��ك��ره��م ل��رع��اي��ة 
خترجيهم  حلفل  التوجيري  الفريق 

وما ابداه من إشادة مبستواهم.
ويف ه��ذا اإلط��ار ق��ال امل��الزم خالد 
عوض العتيي احلاصل على املركز 
املعنيني  ال��ض��ب��اط  دورة  يف  األول 
حديثًا بالدفاع املدني، لقد استفدت 
كثريًا من الربامج التدريبية مبعهد 
توفر  ظل  يف  املدني  الدفاع  تدريب 
أح����دث االم���ك���ان���ات وال��ت��ق��ن��ي��ات 
أدي��ن  ال��ذي��ن  وامل��درب��ني  التدريبية، 
يف حصولي على   – بعد اهلل   – هلم 
ملعالي  وأش��ك��ر  األول،  امل��رك��ز 
م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي رعايته 
قدمه  وما  خترجنا  حلفل  وتشريفه 
للخرجيني،  قيمة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن 
مواصلة  يف  يوفقنا  أن  اهلل  س��ائ��اًل 

مسرية األداء املتميزة لزمالئنا رجال 
الدفاع املدني.

أما املالزم سامي بن حممد آل سرحان 
احل��اص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ان��ي يف 
الدورة فقال أشعر بالسعادة والفخر 
اللتحاقي جبهاز الدفاع املدني لسمو 
األرواح  محاية  يف  اإلنسانية  رسالته 
على  احل���ف���اظ  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره 
مكتسبات الوطن، وأدعو اهلل – أن 
اخل��ربات  من  االستفادة  يف  يوفقين 
اليت حصلت عليها من خالل الربامج 
يف  املدني  ال��دف��اع  مبعهد  التدريبية 

خدمة بالدنا املباركة.
ل��ق��ي��ادات ال��دف��اع املدني  وأش��ك��ر 
يف  الضخمة  واجلهود  االمكانيات 
جبهاز  امللتحقني  الضباط  ت��دري��ب 

الدفاع املدني.
من جانبه أعرب املالزم حممد سعود 
املركز  على  احل��اص��ل  امل��روان��ي، 
الضباط  ت��أه��ي��ل  دورة  يف  ال��ث��ال��ث 
ع��ن س��ع��ادت��ه مب��ا ت��ول��ي��ه امل��دي��ري��ة 
اهتمام  م��ن  امل��دن��ي  للدفاع  العامة 
بتطوير قدرات رجال الدفاع املدني 
امل��ي��دان��ي��ني وإك��س��اب��ه��م امل��ه��ارات 
يف  واجبهم  ألداء  الالزمة  واملعارف 

محاية األرواح واملمتلكات.

عام  مدير  معالي  ت��رأس 
ال���دف���اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق 
س�����ع�����د ب�������ن ع�����ب�����داهلل 
اململكة  وف��د  التوجيري 
امل���ؤمت���ر  يف  امل�����ش�����ارك 
ال��ث��ال��ث عشر  ال��ع��رب��ي 
احلماية  أج��ه��زة  ل��رؤس��اء 
املدنية الذي عقد مؤخرًا 

يف دولة تونس.
وأّكد معاليه يف تصريح 
ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ح��رص 
احلرمني  خ��ادم  حكومة 
عبداهلل  امللك  الشريفني 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
ع��ل��ى  اهلل-  -ح���ف���ظ���ه 
مجيع  بني  التعاون  تعزيز 

يف  املدنية  احلماية  أج��ه��زة 
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، م��ؤك��دًا 
ص��اح��ب  ت���وج���ي���ه���ات  أن 
 السمو امللكي األمري نايف
سعود  آل  عبدالعزيز  اب��ن 
النائب الثاني لرئيس جملس 
ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
قنوات  مجيع  بفتح  تقضي 
األعضاء  الدول  مع  التعاون 
الداخلية  وزراء  جملس  يف 
ال���ع���رب. وب���ني م��ع��ال��ي��ه أن 
تقوم  ال���ذي  الفاعل  ال���دور 
العامة  األم��ان��ة  ب��ه  وتتطلع 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  جمل��ل��س 
والتواصل  باالتصال  العرب 
أجهزة احلماية  بني  املباشر 

املدنية أسهم يف خلق تعاون 
ت��ب��ادل  ف���اع���ل ومم���ي���ز يف 
اخل����ربات واالس��ت��ف��ادة من 
والعملية  العلمية  التجارب 
مضيفًا  األع��ض��اء،  ل��ل��دول 
عشر  الثالث  االجتماع  أن 
ل���رؤس���اء أج��ه��زة احل��م��اي��ة 
امل��دن��ي��ة ن��اق��ش ع�����ددًا من 
مشلت  املهمة  امل��وض��وع��ات 
اس��ت��ع��راض جت���ارب ال��دول 
م���واج���ه���ة  يف  األع�����ض�����اء 
ال���ك���وارث وامل��س��ت��ج��دات 
ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ة  يف أخ���ط���ار 
وأه��م  مكافحتها  وس��ب��ل 
أن��ش��ط��ة  يف  امل���س���ت���ج���دات 
وم���ه���ام أج���ه���زة احل��م��اي��ة 

ودوره���ا  العربية  املدنية 
م����ن ح�����وادث  يف احل�����د 
املرور ومساعدة املصابني 
واالرتقاء بالوعي الوقائي 
وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة احل��م��اي��ة 

املدنية.
اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن 
الوفد ضم كاًل من مدير 
للعالقات  العامة  اإلدارة 
صاحل  العقيد  واإلع���الم 
ب��ن ع��ل��ي ال��ع��اي��د وم��دي��ر 
شعبة التخطيط اهلندسي 
للحماية  العامة  ب���اإلدارة 
الدكتور  املقدم  املدنية 
عبدالرمحن  بن  عبداهلل 

الشمراني.

مدير عام الدفاع المدني يرأس وفد المملكة في اجتماع 
رؤساء أجهزة الحماية المدنية بتونس
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الدفاع  إدارة  حبث االجتماع التحضريي بني 
امللك  جامعة  وف��رع  راب��غ  مبحافظة  امل��دن��ي 
أوجه  مؤخرًا  عقد  ال��ذي  برابغ  عبدالعزيز 
التعاون بني الطرفني يف اجملاالت التطويرية 
املدني  ال��دف��اع  أع��م��ال  يف  منها  لالستفادة 
ومناقشة  للجامعة،  سيقدمه  م��ا  وحب���ث 
بعض احملاور يف عدة جماالت منها التقين، 
ال��ت��دري��ي، اإلع��الم��ي وال��ت��وع��وي واجمل���ال 

البيئي وإدارة املخاطر.
وأوضح مدير إدارة الدفاع املدني مبحافظة رابغ 
العقيد عبداهلل العمري أن االجتماع مع عميد 
كلية العلوم واآلداب يف جامعة امللك عبدالعزيز 
مبحافظة رابغ الدكتور حممد اجلحدلي يأتي 
املدني حنو  للدفاع  العامة  املديرية  توجه  ضمن 

مواكبة التطور احلاصل يف مجيع اجملاالت.
سبل  م��ن  ملسه  مب��ا  ال��ع��م��ري  العقيد  وأش���اد 

التعاون بني اجلهتني وطرح األفكار البناءة 
يف  الفعالة  املساهمة  يف  اجل���ادة  والرغبة 

التطوير.
من جهته قال الدكتور حممد اجلحدلي إن 
الطرفني،  بني  اتصال  قنوات  فتح  االجتماع 
اهلادفة  التعاون  التعرف على سبل  حيث مت 
إىل دع���م ب���رام���ج ال���دف���اع امل���دن���ي وحب��ث 

موضوعات التدريب والتنسيق. 

الدفاع المدني يد عم كلية رابغ

أطلق حمافظ الطائف فهد بن معمر ومدير 
عام الدفاع املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
التوجيري مشروعني جديدين من مشاريع 
افتتاح  مت  حيث  بالطائف.  املدني  الدفاع 
قسم باب الريع ومركز الكر، وبعد ذلك 
قام الفريق التوجيري بتفقد مشروع الورشة 
املركزية باحللقة الشرقية إضافة لتفقده 
مركز الدفاع املدني بالشفا لالطالع على 
املوجودة  العمليات  غرفة  على  العمل  سري 

هناك. 
الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  وكشف 
كبريًا  تطويرًا  هناك  أن  التوجيري  سعد 
ل��ي��س للدفاع  ل��أج��ه��زة األم��ن��ي��ة  وش��ام��اًل 
على  عمومًا  األمنية  للجهات  ب��ل  امل��دن��ي 
مستوى اململكة، مشريًا إىل أن مسو وزير 

الداخلية األمري نايف بن عبدالعزيز سيعلن 
تفاصيل ذلك قريبًا. 

امل��راك��ز  م��ن  ل��ع��دد  نصيب  للطائف  وأن 
تقدر قيمة مبانيها ومشاريعها ب�150 مليون 
متخصصة  شركات  استلمتها  وقد  ري��ال 
ومتقدمة يف بناء مثل هذه املشاريع وسرتى 
النور قريبًا خالل سنة وهي مركز رضوان 

وشقصان  واملويه  وظلم  واحملاني  وعشرية 
وثقيف والقريع بين مالك. وحول ختصيص 
مناطق  كافة  يف  األم��ين  للطريان  قواعد 
أن  إىل  التوجيري  الفريق  أش��ار  اململكة 
هناك مشروعًا كبريًا تتبناه وزارة الداخلية 
بعد  الداخلية  وزير  مسو  ومبتابعة  بتوجيه 
ومل��س يف بعض احل��وادث  أدرك مس��وه  أن 
بأنه  جدة  سيول  الكبرية كما حدث يف 
اململكة  مناطق  مجيع  تغطى  أن  جي��ب 
كما  وزاد  متخصصة،  أمنية  بطائرات 
طائرات  ثالث  ستصل  طائرة   41 تعلمون 
م��ن ن���وع ب���الك ه���وك مل��ط��ار ج���دة وتنقل 
املوجودة  القواعد  وستدعم  عسري  ملنطقة 
حاليًا واملرحلة األخرى سيتم التوزيع لباقي 

املناطق.

حممد  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  وج��ه 
ب���ن ن��اي��ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��س��اع��د وزي���ر 
جلنة  بتشكيل  األمنية  للشؤون  الداخلية 

الداخلية  ب���وزارة  األم��ين  املتحدث  برئاسة 
ومشاركة ممثلني عن الدفاع املدني واألمن 
ال��ع��ام واجل����وازات ل��دراس��ة واق���رتاح السبل 
خلطط  اإلعالمية  التغطية  لتطوير  املناسبة 
احلج  ملواسم  األمنية  اجلهات  واستعدادات 
إىل كافة  وص��وهل��ا  يضمن  ومب��ا  وال��ع��م��رة, 

وسائل اإلعالم احمللية واإلسالمية والدولية.
جاء ذلك يف برقية بعث بها مسو مساعد وزير 
الداخلية ملعالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
وأش��ار مسوه يف  التوجيري,  عبداهلل  بن  سعد 
بشأن  التوجيري  الفريق  رفعه  ما  إىل  الربقية 
خالل  للتوعية  اإلعالمية  املدني  الدفاع  خطة 
وال��يت  لعام 1432ه�����,  امل��ب��ارك  شهر رم��ض��ان 
تضمنت إنشاء مركز إعالمي للدفاع املدني, 

والتوعوية,  اإلعالمية  الرسائل  كافة  ألعداد 
دون  واحليلولة  اإلع��الم��ي  اخل��ط��اب  لتوحيد 
تصرحيات  يف  تعارض  أو  تضارب  أي  وج��ود 
تعزيز  يف  التجربة  ه��ذه  وجن���اح  امل��س��ؤول��ني, 
وسائل  يف  املدني,  للدفاع  اإلعالمي  احلضور 
من  واالس��ت��ف��ادة  واألجنبية,  العربية  اإلع���الم 
وسائل اإلعالم اجلديد, يف نشر رسائل التوعية 
للمعتمرين والزوار خالل شهر رمضان املبارك.
ب���اإلض���اف���ة إىل ب���ث ع����دد م���ن ال��ت��ق��اري��ر 
يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إن��ت��اج  م��ن  التليفزيونية 
ن��ش��رات األخ���ب���ار ب��ق��ن��اة اإلخ���ب���اري���ة, وه��ي 
التجربة اليت حققت جناحًا طيبًا يف ضمان 
وصول الرسالة اإلعالمية لشرائح واسعة من 

املعتمرين والزوار.

مشروعان جديدان للدفاع المدني في الطائف

يف إشارة إىل متيز خطة الدفاع املدني اإلعالمية يف شهر رمضان
األمير محمد بن نايف يوجه بتشكيل لجنة لدراسة سبل تطوير 

الخطط اإلعالمية للجهات األمنية في مواسم الحج والعمرة
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م��ؤخ��رًا  ج���ازان  منطقة  احتضنت 
أكرب فرضية عقدت على مستوى 
اململكة اذ استمرت ملدة اثين عشر 
يومًا نفذ فيها رجال الدفاع املدني 
والتدريبات  اخل��ط��ط  م��ن  العديد 
اإلن��ق��اذ  أع��م��ال  ك��اف��ة  أداء  على 
واإلط���ف���اء واإلس���ع���اف واإلخ����الء 
واإلي�������واء، وك��ش��ف��ت ال��ف��رض��ي��ة 
ع��ن اإلم��ك��ان��ات وال��ق��درات اليت 
وح��رص  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ميتلكها 
تكثيف  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ائ��م��ني 
الفرق  جاهزية  الختبار  التدريبات 
واآلل���ي���ات أث��ن��اء وق���وع ال��ك��وارث 
وتضمنت  اهلل،  الق���در  واألزم����ات 
الفرضية سيناريوهات مشابهة إىل 
على  حدوثه  ملا ميكن  حد كبري 
مهام  إتقان  أج��ل  من  الواقع  أرض 
وكفاءة  دقة  بكل  املدني  الدفاع 
خاصة يف حال حدوث أي طارئ ال 
مسح اهلل. وأكد عدد من املسؤولني 
التدريبات  ه��ذه  من  االستفادة  أن 
مجيع  يف  وجلية  واض��ح��ة  ك��ان��ت 
إطفاء  من  املشاركة  التخصصات 
وإن��ق��اذ وإس��ع��اف وإخ����الء وإي���واء 
مستمرة  مبتابعة  أوض���اع  وإع����ادة 
ودائ���م���ة م��ن والة األم����ر وم��ع��ال��ي 

الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير 
س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري. 
اخلطط  تلك  جن��اح  م��ؤك��دي��ن 
بدقة  طبقت  ال��يت  والفرضيات 
م��ت��ن��اه��ي��ة.وك��ان م��دي��ر ال��دف��اع 
العميد  جازان  منطقة  املدني يف 
القفيلي قد أطلع صاحب  حسن 
منطقة  أم���ري  امل��ل��ك��ي  ال��س��م��و 
ب��ن ناصر  ج���ازان األم��ري حممد 
إع��ادة  خطة  عن  عبدالعزيز  بن 
األهالي  القرى وإسكان  تأهيل 
يف ال���ق���رى امل��س��م��وح ب��ال��ع��ودة 
ال��دف��اع  أن  إىل  م��ش��ريًا  إل��ي��ه��ا، 
الفرضية  ه��ذه  يف  نفذ  امل��دن��ي 
يومًا مما  جت��ارب على مدى 12 
الفرضيات  أك��رب  م��ن  جيعلها 
على مستوى اململكة، واختربت 
فيها جاهزية الفرق، والشخوص 
ال��ف��رض��ي��ة  امل���واق���ع  ب��ع��ض  إىل 
ال��ك��وارث  وق���وع  ال���يت حيتمل 
فرضية  منها  فيها،  واألزم����ات 
م��داه��م��ة ال��س��ي��ول، وان��ف��ج��ار 
صهاريج أثناء القصف، واختبار 
عملية اإليواء واإلسناد واإلخالء 
واخ��ت��ب��ار ف��ري��ق ال��ك��ي��م��اوي��ات 

واملخاطر البيولوجية.

استمرت ملدة اثين عشر يومًا وحققت أهدافها بنجاح

جازان تحتضن أكبر فرضية للدفاع المدني على مستوى المملكة

املدني  للدفاع  العامة  املديرية  نالت 
وتثقيفية  توعوية  نشرة  أفضل  جائزة 
األم��ان��ة  نظمتها  ال���يت  امل��س��اب��ق��ة  يف 
العرب  الداخلية  وزراء  جمللس  العامة 
يف جم����االت احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ال��يت 
تركزت هذا العام على جمال الوقاية 

من احلرائق املنزلية.
تسلم اجلائزة معالي مدير عام الدفاع 
من  ال��ت��وجي��ري  سعد  الفريق  امل��دن��ي 
م��ع��ال��ي األم���ني ال��ع��ام جمل��ل��س وزراء 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب ال��دك��ت��ور حممد 
هامش  على  وذل��ك  كومان  على  بن 
لرؤساء  عشر  الثالث  العربي  املؤمتر 
أج��ه��زة ال��دف��اع امل��دن��ي ال���ذي اختتم 

أعماله يف العاصمة التونسية.

وأعرب الفريق التوجيري عن 
مثمنًا  اجلائزة  بهذه  اعتزازه 
دعم صاحب السمو امللكي 
عبدالعزيز  ابن  نايف  األم��ري 
ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  آل س��ع��ود 
وزير  ال��وزراء  لرئيس جملس 
التوعوية  للجهود  الداخلية 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال����يت ت��ب��ذهل��ا 
املديرية العامة للدفاع املدني 

لنشر ثقافة السالمة يف اجملتمع بكافة 
أشكاهلا.

العامة  األمانة  جوائز  على  وتنافست 
يف  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  جمل��ل��س 
 2011 لعام  املدنية  احلماية  جم��االت 
توعوية  وم��ل��ص��ق��ات  ون��ش��رات  أف���الم 

خمتلفة  عربية  دول  م��ن  وتثقيفية 
للدفاع  العامة  املديرية  توجت  حيث 
توعوية  نشرة  أفضل  جبائزة  املدني 
أفضل  جائزة  ذهبت  فيما  وتثقيفية 
وجائزة  التونسية  للجمهورية  فيلم 

أفضل ملصق إىل األردن.

الدفاع المدني يحصل على جائزة أفضل نشرة توعوية عربية
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أك����د م���دي���ر ال����دف����اع امل��دن��ي 
حممد  اللواء  الشرقية  باملنطقة 
اب��ن ع��ب��دال��رمح��ن ال��غ��ام��دي أن 
املقبل  ال��ع��ام  خ���الل  ال��ش��رق��ي��ة 
مباني  يف  نوعية  نقلة  ستشهد 
وحدات الدفاع املدني، موضحًا 
ذلك بقوله: مت اعتماد بناء »33« 
وح�����دة ج���دي���دة م���ن امل���راك���ز 
خادم  مشروع  ضمن  النموذجية 
 احلرمني الشريفني امللك عبداهلل

ابن عبدالعزيز لتطوير املنشآت األمنية.  
الدفاع  قطاع  أن  الغامدي  اللواء  وأض��اف 
املدني بالشرقية سيدعم بقرابة ألف فرد 
تلك  دور  لتفعيل  اجل���دد  اخل��رجي��ني  م��ن 
يتواكب  مبا  اجلميع  خدمة  يف  املراكز 
إىل  مشريًا  الرشيدة،  القيادة  وتطلعات 
السمو  صاحب  لدن  من  املباشرة  املتابعة 
واهتمام  فهد  ب��ن  حممد  األم��ري  امللكي 
مواكبة  وم���دى  البشرية  ب��ال��ق��وة  مس��وه 

التجهيزات احلديثة باملنطقة الشرقية. 
ال��غ��ام��دي خ���الل تدشينه ال���ل���واء   وق����ال 
م��ؤخ��رًا وح���دة ال��دف��اع امل��دن��ي خبضرية 
ال���دم���ام، ح��ي��ث ق��ص ال��ش��ري��ط وم���ن ثم 
الوحدة وك��ان يف استقباله  داخ��ل  جتول 
العقيد  بالدمام  املدني  الدفاع  عام  مدير 
سعيد الغامدي الذي قدم شرحًا تفصيليًا 
عن الوحدات اليت سوف تنفذ يف الدمام 
ومجيع حمتويات الوحدة اجلديدة، وحضر 
االفتتاح نائب مدير الدفاع املدني باملنطقة 
ومجيع  امل��احل��ي  سعيد  العميد  الشرقية 
املنطقة  ال���وح���دات مب��ح��اف��ظ��ات  م����دراء 
الشرقية ومت عقد اجتماع مبدراء الوحدات 
مع اللواء الغامدي الذي قال أن الوحدات 

احلديثة تعد بيئة عمل ممتازة ومرحية. 

بناء وحدة اخلضرية  أن تكلفة  وأض��اف 
بلغت 7 ماليني ريال ومت جتهيزها بأحدث 
اآلل��ي��ات وامل���ع���دات احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة 
العمل  رأس  على  التعليم  وسائل  ومجيع 
ومكتبات ثقافية ووسائل ترفيه، مشريًا 
املدني  ال��دف��اع  جهاز  يف  التطوير  أن  إىل 
افتتاح  مؤخرا  ومت  دائ��م  بشكل  مستمر 
م��راك��ز ج��دي��دة يف ك��ل م��ن حمافظة 
حفر  وحمافظة  األحساء  وحمافظة  بقيق 
تباعًا  ستتواىل  احملافظات  وباقي  الباطن 

يف القريب العاجل. 
أن إبالغنا  ال��غ��ام��دي  ال��ل��واء   واس��ت��ط��رد 
لنا  يسهل  السعودية  ارام��ك��و  قبل  م��ن 
عمل كافة االحتياطات الالزمة لسالمة 
املواطنني وعدم حدوث هلع بينهم، مشريًا 
إىل أنه إثر تليقنا البالغ ال مسح اهلل عن 
بعض التسربات يتيح لنا إطالق صفارات 
أو  ارام��ك��و  اإلن���ذار اخل��اص��ة مبنشآت 
إب����الغ امل��واط��ن��ني ع��ن ط��ري��ق ال��وس��ائ��ل 
الناس  اإلعالمية وغريها كي ال يصاب 

بالفزع واخلوف والقلق. 
وق����ال إن م��دن��ي ال��ش��رق��ي��ة وارام���ك���و 
السعودية لديهما العديد من أوجه التعاون 
يف جمال التدريب والفرضيات وصفارات 
اإلنذار وهم شركاء جناح معنا يف مجيع 

ال��يت تصب يف صاحل  اجمل���االت 
الوطن واملواطن. 

وأش���ار ال��ل��واء ال��غ��ام��دي إىل أن 
األم��ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب 
املنطقة  أم���ري  ف��ه��د  ب���ن  حم��م��د 
الشرقية تابع كل تفاصيل حادثة 
تسرب الغاز من شركة أرامكو 
النيرتوجني  غ��از  وه��و  السعودية 
ويعد غازًا »خاماًل » وليس له أي 

خطورة تذكر. 
وتعود تفاصيل احلادثة اليت سردها مدير 
أن  إىل  الشرقية  باملنطقة  املدني  ال��دف��اع 
الشرقية  ع��دد من حمافظات  إدارات���ه يف 
تنورة«  رأس  القطيف،  اخل��رب،  »الدمام، 
مواطنني  م��ن  البالغات  م��ن  ع���ددًا  تلقت 
يفيدون بأن هناك رائحة غاز وبنينَّ أنه على 
من  جلنة  تشكيل  مت  البالغات  تلك  إثر 
الدفاع املدني واألمانة وهيئة األرصاد لتتبع 
ومعدات  أجهزة  طريق  عن  الغاز  مصدر 
حديثة لدى الدفاع املدني لكشف الغازات 
ميدانية  والقيام جبوالت  اجلو  السامة يف 
وامل��دن  األح��ي��اء  من  العديد  على  خمتلفة 
بذل  وبعد  الشرقية  باملنطقة  الصناعية 
الوقت  مع  وسباق  ومضنية  كبرية  جهود 
كشفت  وخطورته،  الغاز  مصدر  ملعرفة 
ارام��ك��و  ش��رك��ة  املختصة يف  اجل��ه��ات 
نتيجة  منبعث  ال��غ��از  ه��ذا  أن  السعودية 
خامل  غاز  وهو  النيرتوجني  لغاز  تفريغها 
وساهمت سرعة الرياح يف انتشاره بشكل 

كبري. 
النرتوجني  غ��از  ب��أن  تصرحيه  واختتم 
يعترب غازًا خاماًل وغري ضار ومل تسجل 
بني  إغ���م���اءات  أو  م��رض��ي��ة  ح���االت  أي 

املواطنني.

خالل تدشني وحدة اخلضرية.. اللواء الغامدي:

نقلة نوعية لـ »مدني الشرقية« ببناء 33 وحدة 
نموذجية وتعيين ألف فرد من الخريجين الجدد

السامي  األم��ر  على  بناًء 
الكريم رقم 128 وتاريخ 
1432/4/30ه� وبناء على 
السمو  ص��اح��ب  ت��رش��ي��ح 
الثاني  ال��ن��ائ��ب  امل��ل��ك��ي 
ل��رئ��ي��س جم��ل��س ال����وزراء 

وزير الداخلية األمري/ نايف 
 7034 رق��م  العزيز  عبد  بن 
وت��اري��خ 1432/7/10ه����� مت 
العامة  اإلدارة  مدير  تعيني 
للسالمة العميد/ غالب ابن 
غ����ازي اجل��ه��ين ع��ض��وا يف 

جملس إدارة اهليئة السعودية 
ل��ل��م��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س 

واجلودة ملدة ثالث سنوات.
أن هذه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
بالدفاع  مرة  ألول  العضوية 

املدني هلذا اجمللس.

الجهني ممثاًل للدفاع المدني بالهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس 
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الفريق التويجري يرعى االجتماع التحضيري السنوي 
لقيادات الدفاع المدني لحج 1432هـ

رع����������ى م����ع����ال����ي 
الدفاع  ع��ام  مدير 
امل���دن���ي س��ع��د بن 
التوجيري  عبداهلل 
مب���ق���ر امل���دي���ري���ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��دف��اع 
امل��دن��ي ب��ال��ري��اض 
أع��م��ال االج��ت��م��اع 
ال�����ت�����ح�����ض�����ريي 

السنوي لقيادات الدفاع املدني 
خطة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل���ش���ارك���ني 
خالل  ال��ط��وارئ  مواجهة  تدابري 
م��وس��م احل���ج ل��ع��ام 1432ه������، 
العام  املدير  مساعدي  حبضور 
وقائد  املعنية  اإلدارات  ومديري 
قوات الدفاع املدني باحلج اللواء 

حممد بن عبداهلل القرني.
بكلمة  االجتماع  أعمال  وبدأت 
ل��ل��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري ع����رب يف 
وتقديره  شكره  ع��ن  مستهلها 
مساعد  العمرو،  سليمان  للواء 
املدني لشؤون  الدفاع  مدير عام 
الدفاع  ق��وات  قائد  العمليات، 
السنوات  خ��الل  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
املاضية على ما بذله من جهد، 
متمنيًا للواء حممد القرني قائد 
قوات احلج هلذا العام التوفيق يف 

أداء مهامه.
وأش����ار ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري يف 
 – الدولة  تبذله  ما  إىل  كلمته 
إم��ك��ان��ات  م��ن   – رع��اه��ا اهلل 
الرمحن  ضيوف  خلدمة  هائلة 
يف موسم احلج، وتيسري أدائهم 
ملناسك هذه الفرضية اليت تهفو 
ألدائها قلوب ماليني املسلمني يف 
واحلفاظ  ال��ع��امل،  أحن��اء  مجيع 
على أمنهم وسالمتهم، مؤكدًا 
أن أنظار العامل واليت تتجه إىل 
امل��م��ل��ك��ة خ���الل م��وس��م احل��ج 
ت��ت��ط��ل��ع إىل م���ا ت��ق��دم��ه ك��اف��ة 
مقدمتها  ويف  األمنية  األج��ه��زة 
أمن  للحفاظ على  املدني  الدفاع 
وسالمة احلجاج، وهو ما حيمل 

ق��ي��ادات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
األداء  ملواصلة  كبرية  مسؤولية 

املتميز خالل السنوات املاضية.
وأضاف الفريق التوجيري أنه مت 
اختيار قائد قوات الدفاع املدني 
وأرك���ان���ه وق��ي��ادات��ه حل��ج ه��ذا 
اخل��ربات  بني  من  بعناية،  العام 
ال���ك���ب���رية ل���ق���ي���ادات ال���دف���اع 
من  اهل��دف  أن  مؤكدًا  املدني، 
االجتماع التحضريي لقادة احلج 
هو الوقوف على مدى اجلاهزية 
لتنفيذ خطة مواجهة الطوارئ يف 
على ضوء  املبارك،  املوسم  هذا 
ما مت إجنازه من دراسات لرصد 
وحت��ل��ي��ل ك��اف��ة االف���رتاض���ات 

ل��ل��م��خ��اط��ر احمل��ت��م��ل��ة، 
وتعزيز اإلجراءات الوقائية 
حدوثها،  دون  اليت حتول 
والقدرة  املبادرة  وامتالك 
ع��ل��ى ال���ت���دخ���ل ال��س��ري��ع 
من  والتخفيف  ملواجهتها 

آثارها حال حدوثها.
وق���ال م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع 
م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا  إن  امل���دن���ي 

العظيمة يف احلفاظ على سالمة 
ال����رمح����ن يف مج��ي��ع  ض���ي���وف 
علينا  حت��ت��م  احل�����ج،  م��ن��اس��ك 
الوصول ألعلى درجات الكفاءة 
يف تقدير وإدارة املوقف من خالل 
يستند  ال��ذي  السليم  التخطيط 
من  وينطلق  واملعرفة،  العلم  إىل 
املسؤولية  لضخامة  استشعارنا 
التحديات  ملواجهة  وجاهزيتنا 
احلجاج  ماليني  بوجود  املرتبطة 

ب��ع��ي��ن��ه��ا وأوق�����ات  يف أم���اك���ن 
احل��ج  م��ن��اس��ك  ألداء  حم�����ددة 
يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��ش��اع��ر 

املقدسة.
وش���دد ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري على 
ض����رورة ت��ع��ري��ف رج���ال ال��دف��اع 
امل��دن��ي م��ن ال��ض��ب��اط واجل��ن��ود 
امل���ش���ارك���ني يف م��ه��م��ة احل��ج 
بأبعاد هذه املسؤولية وما تتطلبه 
من استعداد لتحمل املشاق وبذل 
اجلهد مشريًا إىل أهمية التنسيق 
مع كافة اجلهات املعنية خبدمة 
جهة  ك��ل  تتحمل  وأن  احل��ج��اج 

مسؤوليتها.
ول��ف��ت ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري إىل 

أه��م��ي��ة ت��ك��ام��ل االس��ت��ع��دادات 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع خم��اط��ر ال��س��ي��ول 
خالل موسم احلج والتنسيق مع 
ووزارة  اجل��وي��ة،  األرص���اد  هيئة 

الطريان.
كلمته  التوجيري  الفريق  وختم 
يف  املدني  الدفاع  لقادة  متمنيًا 
احلج كل التوفيق، وأن يكونوا 
على مستوى ثقة خادم احلرمني 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 

وول��ي  عبدالعزيز 
ع�����ه�����ده األم������ني 
ومس�������و ال���ن���ائ���ب 
ال����ث����ان����ي، ال���يت 
ترسخت من خالل 
ال��ن��ج��اح��ات ال��يت 
حت���ق���ق���ت ط�����وال 

األعوام السابقة.
وألقى اللواء حممد 
القرني قائد قوات الدفاع املدني 
باحلج كلمة شكر فيها رعاية 
ألعمال  التوجيري  الفريق  معالي 
لقيادات  التحضريي  االج��ت��م��اع 
احلج، واهتمامه بالوصول ألعلى 
درج���ات اجل��اه��زي��ة واالس��ت��ع��داد 
للحفاظ على أمن وسالمة ضيوف 

الرمحن يف حج هذا العام.
وأع������رب ال����ل����واء ال���ق���رن���ي عن 
العمرو  سليمان  ل��ل��واء  شكره 
ق��ائ��د ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
املاضية،  األع���وام  احل��ج خ��الل 
الدفاع  استعدادات  أن  مؤكدًا 
تضمنت  احل���ج  مل��وس��م  امل��دن��ي 
ع���ددًا م��ن ال��رتت��ي��ب��ات ال��يت بدأ 

انتهاء موسم حج  تنفيذها عقب 
ال��ع��ام امل��اض��ي، وال���يت تشكل 
تدابري  احملاور األساسية خلطة 
وتشمل إصدار  املدني،  الدفاع 
ت��ع��ل��ي��م��ات ال��س��الم��ة وم��ت��اب��ع��ة 
باحلج  العاملة  اللجان  كافة 
التنظيمية  اجل�����داول  وت��ه��ي��ئ��ة 
اجل��اه��زي��ة  وم��ت��اب��ع��ة  للمهمة، 
اإلداري���������ة، وم����واق����ع ال��ع��م��ل 

امليدانية واآلليات واملعدات. 
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الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  تابع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
فرضية  م���ؤخ���رًا  ال��ت��وجي��ري، 
مل��ك��اف��ح��ة ح������وادث األب�����راج 
واملباني العالية، نفذتها مؤخرًا 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مديرية 
ال���ري���اض، يف أح���د امل��راك��ز 
اإلنشاء  قيد  واإلدارية  التجارية 
من  أك��ث��ر  إىل  ارت��ف��اع��ه  يصل 
الرياض،  بالعاصمة  طابقًا   50
ووج������ه ال���ف���ري���ق ال���ت���وجي���ري 
خ�����الل ال���ف���رض���ي���ة ب���ض���رورة 
م��ت��اب��ع��ة إج�����راءات ال��س��الم��ة، 
وتطبيق  اإلن��ش��اء  عملية  خ��الل 
أي  حبق  النظامية  اإلج���راءات 
خم��ال��ف��ات ت��ه��دد ال��س��الم��ة يف 

مجيع مراحل البناء.
وت���ض���م���ن���ت ال���ف���رض���ي���ة ال���يت 
ش�����ارك�����ت ف���ي���ه���ا وح������دات 
أعمال  يف  متخصصة  ميدانية 
اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف، 
امل��ي��اه يف  واس��ت��خ��دام مضخات 
إط��ف��اء احل���رائ���ق ال���يت حت��دث 
األب��راج  من  العليا  الطوابق  يف 
وامل���ب���ان���ي امل���رت���ف���ع���ة وإن���ق���اذ 
اخلدمات  وتقديم  احملتجزين، 

موقع  يف  للمصابني  اإلسعافية 
احل������ادث ق��ب��ل إخ���الئ���ه���م إىل 
الطبية  واملراكز  املستشفيات 

لتلقي اخلدمات العالجية.
أن  التوجيري  الفريق  وأوض���ح 
اهل���دف م��ن ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
ألعلى  الوصول  هو  الفرضيات 
درجات اجلاهزية واالستعداد، 
األب��راج  التعامل مع ح��وادث  يف 
زيادة  ظل  يف  العالية،  واملباني 
املباني  م��ن  النوعية  ه��ذه  ع��دد 
اململكة،  مناطق  من  عدد  يف 
مكة  م��ن��ط��ق��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
املكرمة والرياض، واالستفادة 
من اآلليات املتطورة اليت وفرتها 
للدفاع  اهلل-  رعاها   – ال��دول��ة 
اليت  احل���وادث  ملواجهة  املدني 

قد تقع يف املنشأت العالية.
الدفاع  وشدد معالي مدير عام 
أصحاب  مسؤولية  على  املدني 
املباني العالية عن توفري وسائل 
بأبراجهم  واإلن���ق���اذ  ال��س��الم��ة 
السكنية، مؤكدا على كون 
مستمر  تزايد  يف  األب���راج  تلك 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
إج���راءات  م��ن  ت��واف��ر ألي  دون 

يف  األرواح  ومح��اي��ة  ال��س��الم��ة 
اليت  واحلرائق  الكوارث  حال 

قد تنشب فيها.
وأوضح الفريق سعد بن عبداهلل 
ال��ت��وجي��ري أن ال��دف��اع امل��دن��ي 
اجل��ه��ات  م��ع  بالتنسيق  يعمل 
البناء  تراخيص  بإصدار  املعنية 
اشرتاطات  لوضع  األب��راج  لتلك 
السالمة واإلنقاذ ضمن شروط 
احلصول على تلك الرتاخيص، 
وموضحًا أن الكثري من املباني 
العالية اليت تتجاوز أعدادها يف 
برجًا   30 السعودية  العاصمة 
منها  البعض  حاليًا،  سكنيًا 
املدربة  الفرق  من  أيًا  ميتلك  ال 
ح��االت  يف  اإلخ����الء  لعمليات 

الطوارئ.
الرتكيز  أهمية  على  مؤكدًا 
على احلماية الذاتية لأبراج من 
قبل املستثمرين هلا، ولفت إىل 
التأكيد على ضرورة استمرار 
للتجهيزات  الصيانة  عمليات 
والعمل  اإلنقاذ  بعملية  املتعلقة 
افرتاضية  عمليات  تنفيذ  على 
ل���إلخ���الء م���ن ق��ب��ل أص��ح��اب 
والعاملني  لساكنيها  األب���راج 

بها.

املدني  الدفاع  عام  مدير  وأمل��ح 
إىل أنه من أبرز ما يواجه فرق 
مع  التعامل  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
حرائق األبراج العالية الواجهات 
بأنها  يصفها  اليت  الزجاجية، 
امليدانية  للفرق  متويها  تشكل 
تلك  م��ن  أي  حت��دي��د  لصعوبة 
الواجهات الزجاجية تعترب نافذة 
مي��ك��ن ال���دخ���ول م���ن خ��الهل��ا 
للمبنى. وبني التوجيري أن جهاز 
الدفاع املدني ميتلك التجهيزات 
واملعدات الكافية، واليت يرى 
فيها أنها ال توجد لدى الكثري 
منها  املتقدم،  العامل  دول  من 
املباني  يف  املياه  لضخ  سيارات 
 4 تكلفتها  ت��ت��ج��اوز  ال��ع��ال��ي��ة 
قدرتها  تتجاوز  ري��ال،  ماليني 
يف رفع املياه 57 مرتا من سطح 

األرض.
استخدام  أن  التوجيري  وأكد 
الطائرات يف مكافحة حرائق 
جمٍد،  غري  عماًل  يعد  األب���راج 
استخدامها  ص��ع��وب��ة  م��رج��ع��ًا 
م��ك��اف��ح��ة  يف  وف���ع���ال���ي���ات���ه���ا 
بضغط  تتعلق  ألسباب  احلريق 
اهل������واء ال���ن���ات���ج ع���ن ش��ف��رات 
ولصعوبة  اهلليكوبرت،  طائرة 

خالل متابعة لفرضية التعامل مع حوادث األبراج

الفريق التويجري 
يوجه بمتابعة 

إجراءات السالمة في 
المباني تحت اإلنشاء
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من  امل��ي��اه  توجيه  يف  التحكم 
خ����الل ال���ط���ائ���رة حن���و ق��اع��دة 

احلريق.
استياءه  ال��ت��وجي��ري  خي��فِ  ومل 
للطوارئ  طرق  توافر  عدم  من 
ض���م���ن خت���ط���ي���ط ال�����ش�����وارع 
وال����ط����رق ال���س���ري���ع���ة ب���امل���دن 
ال��س��ع��ودي��ة، م��ع��ت��ربًا ذل���ك من 
العقبات والصعوبات اليت تؤدي 
من  املدني  الدفاع  ف��رق  لتأخر 
ال���وص���ول ألم���اك���ن احل��رائ��ق 
يف  اإلنقاذية  خدماتها  وتقديم 
ب��ض��رورة  مطالبًا  قصري  وق��ت 
خت��ط��ي��ط ال���ط���رق وال���ش���وارع 
لتوفري  التنبه  وض���رورة  ب��امل��دن 
الدفاع  س��ي��ارات  مل��رور  خطوط 
اهلندسي  رمسهم  ضمن  املدني 

ملشاريع تلك الطرق باملدن.
عيد  العقيد  أوض��ح  جانبه  من 
إدارة  مدير  العصيمي  عبداهلل 
ال���س���الم���ة مب���دي���ري���ة ال���دف���اع 
امل���دن���ي مب��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض أن 
أن��ظ��م��ة ال��س��الم��ة يف األب����راج 
السعودية،  العربية  باململكة 
تتفق مع املواصفات األمريكية 
إطفاء  أنظمة  وج��ود  وتتضمن 
وأنظمة  األب���راج  ه��ذه  يف  ذاتية 
للرش اآللي، مشريًا إىل متابعة 
أصحاب  اللتزام  املدني  الدفاع 

األبراج بهذه املواصفات.
أن  العصيمي  العقيد  وأض��اف 
األب��راج  يف  السالمة  إج���راءات 

البد أن يتم تطبيقها ومراعاتها 
االب��ت��دائ��ي��ة،  امل��خ��ط��ط��ات  يف 
السالمة  مهندس  ومبشاركة 
م���ع خ���رباء  ج��ن��ب��ًا إىل ج��ن��ب 
واإلنشائية،  املعمارية  اهلندسة 
مشريًا إىل أنه يف بعض األحيان 
تفرض إجراءات السالمة إجراء 
وتصميم  شكل  يف  تعديالت 

املبنى.
السالمة  إدارة  م��دي��ر  وأك���د 
مبديرية الدفاع املدني بالرياض 
أن األنظمة السعودية يف جمال 
إجراءات السالمة واضحة، وال 
فضاًل  استثناءات،  ألي  جم��ال 
عن أن أصحاب مثل هذه املباني 
التأمني  عند  واألب���راج  العالية 
على منشآتهم، سوف يتحملون 
مل  ل��و  ج���دًا،  عالية  تكاليف 
هذه  يف  السالمة  أنظمة  تكن 
املنشآت معتمدة من قبل الدفاع 

املدني.
م����ن ج���ان���ب���ه أوض������ح اخل��ب��ري 
األم��ري��ك��ي مل��ش��روع امل��رك��ز 
شهد  ال��ذي  واإلداري  التجاري 
أنه  دن��ي��س،  الفرضية  تنفيذ 
من املتعارف عليه أن الطائرات 
فاعلية  ذات  ليست  العمودية 
األب��راج،  حرائق  مكافحة  يف 
يقتصر  ي���ك���اد  دوره�����ا  وأن 
امليدانية  العمليات  إدارة  على 
يف ح���االت ح���دوث احل��رائ��ق، 
املتخصصة  ال���ف���رق  وت��وج��ي��ه 

يف أع��م��ال اإلن��ق��اذ واإلط��ف��اء، 
مؤكدًا أن اإلجراءات اخلاصة 
بالسالمة واليت يطبقها الدفاع 
املدني باململكة ال ختتلف عن 
اإلجراءات املعتمدة يف الواليات 
املتحدة األمريكية واليت تعزز 
حوادث  ضد  الوقائية  اجلوانب 

األبراج.
مدير  ق���ال  ذات���ه  االجت����اه  ويف 
م���ش���روع امل���رك���ز ال��ت��ج��اري 
تنفيذ  ش��ه��د  ال���ذي  واإلداري 
اهلل  ضيف  املهندس  الفرضية 
إج��راءات  أن مجيع  املزروعي، 
تنفيذها  مت  املبنى  يف  السالمة 
مب��ت��اب��ع��ة ال���دف���اع امل��دن��ي منذ 
املراحل األوىل لتنفيذ املشروع، 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا أرق���ى  وروع������ي يف 
العاملية،  واملعايري  املواصفات 
اإلنشائية  امل���واد  ذل��ك  يف  مب��ا 
وأن��ظ��م��ة ال��س��الم��ة واإلن�����ذار 

املبكر.
أن  امل��زروع��ي  املهندس  وأك��د 
للمشروع  امل��ن��ف��ذة  ال��ش��رك��ة 
تأمني  يف  صعوبة  أي  جتد  مل 
السالمة  وأن��ظ��م��ة  متطلبات 
وإج��راء  اململكة،  داخ��ل  م��ن 
للتأكد  التشغيلية  التجارب 
وفاعليتها،  صالحيتها  م��ن 
اإلخ��الء  نظام  أن  إىل  م��ش��ريًا 
خالل تشغيل املشروع يعد من 
أحدث األنظمة، باإلضافة إىل 
يعطي  جدًا  متطور  آخر  نظام 

يف  إش��ع��ارًا  املبنى  ملستخدمي 
مشكالت  أي  ح����دوث  ح���ال 
أو ح��وادث، وإرش��ادات ألسرع 

الطرق للخروج من املبنى . 
سامل  العقيد  أكد  جانبه  من 
آل مذهب مدير شعبة العمليات 
بإدارة الدفاع املدني بالرياض، 
التجربة  مت��ث��ل  ال��ف��رض��ي��ة  أن 
قدرة  لقياس  نوعها  من  األوىل 
مضخات الدفاع املدني للتعامل 
ال���ط���واب���ق  م����ع احل����رائ����ق يف 
املضخات  م��ن  وع���دد  العليا، 
مكافحة  يف  توافرها  الواجب 
الطرق  وأفضل  األب��راج  حرائق 
وسائل  إلس��ت��خ��دام  وال��وس��ائ��ل 

اإلطفاء.
م��ذه��ب  آل  ال��ع��ق��ي��د  واض�����اف 
عن  ك��ش��ف��ت  ال��ف��رض��ي��ة  أن 
ع������دد م�����ن امل����الح����ظ����ات يف 
اس���ت���خ���دام م��ض��خ��ات امل��ي��اه 
وم������واد اإلط����ف����اء يف إط��ف��اء 
حرائق األبراج، ومدى جاهزية 
امليدانية،  وال��وح��دات  ال��ف��رق 
يف  السالمة  أنظمة  وك��ذل��ك 
األب���راج، وال��يت س��وف يستفاد 
 – تعاىل  اهلل  مبشيئة   – منها 
الوقائية  اإلج���راءات  تعزيز  يف 
النوعية  ه��ذه  مواجهة  وخطط 
أفضل  وحتقيق  احل���وادث  م��ن 
اس��ت��خ��دام ل��آلل��ي��ات وامل��ع��دات 
من  والتخفيف  مكافحتها  يف 

آثارها.

العقيد عيد العصيمي

ال استثناء في 
مجال أنظمة 

إجراءات 
السالمة

العقيد سامل آل مذهب

الفرضية 
كشفت عن 

عدد من 
المالحظات

اخلبري دنيس

الطائرات 
العمودية ليست 

ذات فاعلية في 
حرائق األبراج

م. ضيف اهلل املزروعي

نظام اإلخالء خالل 
تشغيل المشروع 

يعد من أحدث 
األنظمة
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 تتميز منطقة عسري بامكاناتها السياحية 
الكبرية، فماذا ميثل ذلك بالنسبة ملديرية 

الدفاع املدني باملنطقة؟
ال شك أن االمكانات السياحية الكبرية 
ملنطقة عسري تضاعف من املسؤولية امللقاة 
على عاتق رجال الدفاع املدني برفع درجة 
عدد  الرت��ي��اد  نظرًا  واملواجهة  االستعداد 
اليت  املنطقة  ه��ذه  املصطافني  من  كبري 
مبقومات  وت��ع��اىل  س��ب��ح��ان��ه  اهلل  ح��ب��اه��ا 

سياحية فريدة.   

ــفــرض اخلــصــائــص اجلــغــرافــيــة   وهـــل ت
خطط  على  نفسها  املنطقة  يف  واملناخية 

واستعدادات الدفاع املدني ألداء مهامه؟
اجلغرافية  واخلصائص  الظروف  تلك  إن   
إعداد  يف  أساسيًا  عنصرًا  تعترب  واملناخية 
خ��ط��ط م��واج��ه��ة ال���ط���وارئ واإلج�����راءات 
عسري  م��ن��ط��ق��ة  أن  وخ���اص���ة  ال���وق���ائ���ي���ة 
خب��ص��ائ��ص وت��ض��اري��س م��ت��ن��وع��ة ختتلف 
املناطق  ففيها  اململكة  مناطق  بقية  عن 
والسهول  والغابات  والصحراوية  اجلبلية 
تفرض  لذا  البحري،  الساحل  إىل  إضافة 

تلك اخلصائص نفسها على خطط الدفاع 
املدني يف مواجهة أي حدث. 

قدرات الدفاع المدني
 كيف ترون قدرات الدفاع املدني البشرية 

واآللية مبنطقة عسري ملواجهة الطوارئ؟
من  يعد  البشري  العنصر  أن  املعروف  من 
أو واجب،  العناصر إلجناح أي مهمة  أهم 
لذا أحب أن أتوقف عند العنصر البشري 
يف منطقة عسري فعلى سبيل املثال املناطق 
القوى  أع��داد  زي��ادة يف  اجلبلية حتتاج إىل 

اللواء عبدالواحد الثبيتي..

حوادث الطرق األكثر 
شيوعًا في منطقة عسير

يتحمل جهاز الدفاع المدني مسؤولية كبيرة في الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتختلف مالمح 
الخطط واالستعدادات ألداء رسالة الدفاع المدني من منطقة إلى آخرى، تبعًا لخصائصها الجغرافية والمناخية، والنشاط 

السكاني بها.
مجلة )998( تستضيف في هذا العدد اللواء عبدالواحد بن عويض الثبيتي مدير الدفاع المدني بمنطقةعسير في حوار شامل، 
حول مهام الدفاع المدني في هذه المنطقة السياحية التي يقصدها أعداد كبيرة من المواطنين لالستمتاع بطبيعتها الخالبة، 

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ضيف العدد
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البشرية ونوعية من اآلليات خالف املناطق 
من  أع��داد حم��دودة  ال��يت حتتاج  املفتوحة 

العناصر.

 بعد افتتاح مركز تدريب الدفاع املدني 
املــركــز  ـــذي يضيفه هـــذا  ال يف عــســري مــا 

إلمكانات الدفاع املدني باملنطقة؟
مركز تدريب الدفاع املدني بعسري يؤدي 
املنطقة   خدمة  يف  سنوات  ع��دة  منذ  دوره 
واملناطق اجملاورة هلا إال أن افتتاح املركز 
والوسائل  احلديثة  بإمكانياته  اجلديد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وق���اع���ات وم���واق���ع ل��ل��ت��دري��ب 
اجليد  والتأهيل  البناء  التدريب  سيضيف 
وحظي افتتاحه برعاية كرمية من صاحب 

السمو امللكي أمري منطقة عسري.

أهمية البرامج التدريبية
 هل مثة ارتــبــاط بني الــربامــج والـــدورات 
امليدانية  والعمليات  باملركز  التدريبية 

للدفاع املدني باملنطقة؟
والعمليات  التدريبية  الربامج  بني  االرتباط 
طردية  عالقة  وهناك  ج��دًا  وثيق  امليدانية 
ب��ي��ن��ه��م��ا، ف��ك��ل��م��ا ك����ان ال���ت���دري���ب يف 
تلقائيًا  ذل��ك  سينعكس  ح��االت��ه  أف��ض��ل 
بالصورة  بالظهور  امليدانية  العمليات  على 
املطلوبة ولذا يأتي اجتماع جملس التدريب 
يف كل عام فرصة للتأكيد على االهتمام 
بالتدريب وعقد الربامج اليت من شأنها رفع 

درجة االستعداد واملواجهة.

 على ضوء ما يردكم من بالغات ما هي 

احلوادث األكثر شيوعًا يف منطقة عسري؟ 
وما هي استعداداتكم للتعامل معها؟

احلوادث األكثر شيوعًا يف منطقة عسري 
ه��ي ح���وادث اإلن��ق��اذ يف ح���وادث الطرق 
االستعداد  عن  خيتلف  ال  هلا  واالستعداد 
وانتهاز  الوقت  اختصار  بهدف  حادث  ألي 
ال��ف��رص��ة إلن��ق��اذ تلك ال���روح ال��يت ش��اءت 

األقدار أن يصيبها ما أصابها.   

تطبيق األنظمة بحزم
 تــنــتــشــر أمـــاكـــن الــرفــيــه واملــتــنــزهــات 
إجـــراءات  مثــة  فهل  عــســري،  يف  السياحية 

ملراقبة متطلبات السالمة بهذه املنشآت؟
من أسس إعداد اخلطط اليت توضع قبل 
نشاطًا  يشهد  ال��ذي  الصيف  موسم  بداية 
السالمة  أنظمة  تطبيق  كبريًا،  سياحيًا 
استثناء  دون  املنشآت  مجيع  على  حب��زم 
التعاون  جسور  مد  على  حريصون  وحن��ن 
ال��ع��الق��ة من  ذات  م���ع ك��اف��ة اجل���ه���ات 
من  خالية  نقية  سياحة  إىل  الوصول  أجل 

احلوادث والكوارث.

العامني  خــالل  عسري  منطقة  تعرضت   
املـــاضـــيـــني حلــــــوادث الـــســـيـــول؟ فــمــا هي 
الـــــدروس املــســتــفــادة مــن ذلـــك؟ ومـــا هي 
استعداداتكم للتعامل مع هذه النوعية من 

احلوادث مستقباًل؟
احل��وادث  أشد  من  تعترب  السيول  ح��وادث 
يف  كبرية  خسائر  من  تسببه  ملا  خطورة 
منطقة  يف  وحن��ن  واملمتلكات.  األرواح 
عسري نعمل على كافة األصعدة ميدانيًا 

احل��ف��اظ على  اج��ل  م��ن  وت��وع��وي��ًا  وعلميًا 
األرواح واملمتلكات فعلى الصعيد امليداني 
اإلن��ق��اذ  عمليات  ع��ل��ى  األم���ر  ي��ت��وق��ف  ال 
واإلخ��الء واإلي���واء بل يتم رص��د األخطار 
ذات  احلكومية  اجلهات  مع  والتواصل 
العالقة الختاذ اإلجراءات املناسبة من أجل 
جملس  دور  يأتي  وهنا  املخاطر  تلك  درء 
املنطقة  أمري  سيدي  مسو  برئاسة  املنطقة 
ورئيس جلنة الدفاع املدني الرئيسية الذي 
باختاذ  دائمًا  العالقة  ذات  اجلهات  يوجه 
اإلجراءات اليت تصب يف مصلحة احلفاظ 
على األرواح واملمتلكات وأما من الناحية 
وهلل  وحب���وث  دراس����ات  ف��ت��وج��د  العلمية 
املدني  الدفاع  جهاز  أبناء  بها  قام  احلمد 
كان هلا األثر الكبري يف معاجلة األخطار 
دور  فيأتي  اإلعالمي  الصعيد  على  وأم��ا 
عرب  واإلرش���ادات  والتنبيهات  التحذيرات 
وس��ائ��ل اإلع����الم ب��ه��دف إش��ع��ار امل��واط��ن 
سالمته  أج��ل  م��ن  احل��ذر  بتوخي  واملقيم 

وسالمة اآلخرين.  

 كـــانـــت لــكــم مــالحــظــات بـــشـــأن نصب 
األوديــــة،  بــطــون  يف  الكهربائية  األعــمــدة 

فماذا مت يف هذا الشأن؟
 كما أش��رن��ا س��اب��ق��ًا م��ا يتم رص���ده من 
أمري  سيدي  على مسو  عرضه  يتم  أخطار 
املدني  الدفاع  جلنة  رئيس  عسري  منطقة 
العالقة  ذات  اجلهات  وحبضور  الرئيسية 
يف  الكهربائية  األعمدة  نصب  عن  وأم��ا 
شامل  رص��د  هناك  ك��ان  األودي���ة  بطون 

خطة متكاملة لمتابعة 
اشتراطات السالمة في 

المنشآت السياحية
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املوضوع وهناك حلول وضعت وبدأنا  هلذا 
امل��وض��وع  ه��ذا  متابعة  وي��ت��م  تطبيقها  يف 

بالتنسيق مع اجلهة املختصة. 

 وماذا عن حرائق الغابات واالعتداء على 
الغطاء النباتي يف مدن وقرى عسري وآليات 

مكافحتها؟
تتميز منطقة عسري بطبيعة خالبة من خالل 
انتشار الغابات يف بعض أجزائها وهي ثروة 

وطنية جيب عل اجلميع احملافظة عليها من 
االعتداء أو العبث الذي يؤدي إىل اإلضرار 
الغابات  حرائق  تقع  فحينما  الثروة.  بتلك 
يف ظل ظروف بيئية معينة ال تصل هلا يف 
وخراطيم  اإلطفاء  سيارات  األحيان  غالب 
املياه والبعض منها يف مناطق جبلية وعرة 
وتستمر لعدة أيام ويأتي دور الفرق األرضية 
من القوى البشرية اليت تأخذ الوقت وتبذل 
اجلهد الكبري حتى تتم عملية املكافحة 

اليت  العمودية  ال��ط��ائ��رات  باستخدام  أو 
تنقل القوى البشرية إىل تلك املناطق اليت 
األق��دام   على  س��ريًا  إليها  الوصول  يصعب 
ومتتد لكيلومرتات وتتم عمليات اإلطفاء 

باملطفيات اليدوية والوسائل املتاحة.   

 مت ختصيص عدد من الطائرات من طراز 
»بالك هوك« ملديرية الدفاع املدني بعسري، 
فـــمـــاذا أضــــاف ذلـــك لـــقـــدرات الـــوحـــدات 

والفرق امليدانية؟
مما يثلج الصدر وصول الطائرات اجلديدة 
مبنطقة  املدني  الدفاع  ط��ريان  قاعدة  إىل 
خالل  م��ن  اإلجي��اب��ي  دوره���ا  ملسنا  عسري 
األم��ط��ار  ه��ط��ول  أث��ن��اء  اإلن��ق��اذ  عمليات 
وجريان عدد كبري من األودية مبحافظيت 
اإلغاثة  عمليات  إىل  إضافة  وبلقرن  بيشة 
ال���يت مت��ت يف ت��ه��ام��ة ق��ح��ط��ان يف ال��ع��ام 
1431ه�، وتعترب نقلة نوعية وكان هلا دور 
مديرية  به  ونالت  املميز  األداء  يف  كبري 
الدفاع املدني مبنطقة عسري شكر سيدي 
الثاني  ال��ن��ائ��ب  امل��ل��ك��ي  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية على 

اجلهود املبذولة. 

متابعة مستمرة
 وماذا عن جهود الدفاع املدني يف مراقبة 
اشراطات السالمة يف الوحدات السكنية 

ضيف العدد

           نتطلع إلى زيادة العنصر البشري لمباشرة الحوادث في المناطق الجبلية
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املفروضة واالسراحات؟
أنظمة  تطبيق  متابعة  املدني  الدفاع  جهود 
السالمة وال يقتصر ذلك على نشاط دون 
األنشطة  لكافة  متابعة  ه��ن��اك  ب��ل  آخ��ر 
ال��س��ي��اح��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ومت 
تشكيل عدد من اللجان مع اجلهات ذات 
العالقة لتطبيق اشرتاطات السالمة حبزم 
واالسرتاحات  السكنية  الوحدات  ومنها 
ملالك  ك��ب��رية  مصلحة  تطبيقها  يف  ألن 
األمر  لسكانها  السالمة  وحتقيق  املنشأة 

الذي يسعى الدفاع املدني لتحقيقه. 

 متــيــز الـــدفـــاع املــدنــي يف عــســري بــإقــامــة 
الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة ملــواجــهــة الـــكـــوارث 
للمعلمني والطالب، فما هي إسراتيجيتكم 
أثـــر هــذه  يف هـــذا االجتــــاه، وهـــل تلمسون 

الدورات؟
هو  كما  عسري  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
احل����ال ع��ل��ى م��س��ت��وى م��دي��ري��ات مناطق 
الدفاع  بإعداد  خطط لفرق  اململكة قام 
الذاتي يف جمال اإلخالء واإلطفاء ومشلت 
ه��ذه اخل��ط��ط ع���ددًا م��ن اجل��ه��ات ومنها 
استشعارًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  منسوبي 
بأهمية الوقت ومباشرة احلادث يف دقائقه 
األوىل بهدف القيام باإلجراءات األولية من 
وإب��الغ  الكهربائي  للتيار  وفصل  إخ��الء 
للدفاع املدني حتى وصول الفرق وكان هلا 
األثر الكبري يف القضاء على الكثري من 

احلوادث يف مهدها.

منع الحادث قبل وقوعه
املدني  الدفاع  أبــرز مالمح خطة   ما هي 

ضد  الوقائية  التوعية  جمــال  يف  بعسري 
احلوادث؟

وقوعه  قبل  احل��ادث  منع  نسميه  ما  ه��ذا 
املواقف  من  يف كثري  األم��ر  هذا  ونلمس 
مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مديرية  وحت��رص 
من  االستفادة  على  اجمل��ال  هذا  عسري يف 
العاملي  كاليوم  وامل��ن��اس��ب��ات  الفعاليات 
للدفاع املدني ومواسم األمطار وبداية العام 
الدراسي وبداية موسم الصيف وغريها يف 
بعض  مبشاركة  التوعوية  املعارض  إقامة 
أجل  م��ن  واأله��ل��ي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
شرائح  جلميع  التوعوية  الرسالة  إيصال 
إليصال  املناسبة  الوسيلة  واختيار  اجملتمع 
تلك ال��رس��ال��ة ب��ه��دف إح���داث األث���ر لدى 

املتلقي.

االفــراضــيــة  باملخاطر  قائمة  مثــة  هــل   
املدني  الــدفــاع  تدخل يف نطاق عمل  الــي 

بعسري وما هي أبرز هذه املخاطر؟
نعم هناك حتليل وحصر للمخاطر يف املنطقة 
املنطقة  يف  املدنية  احلماية  ضباط  قبل  من 

وكما  ملواجهتها،  خطط  وهناك  وإداراتها 
تأتي يف صدارة  الطرق  ح��وادث  فإن  أشرنا 

هذه املخاطر االفرتاضية وحرائق الغابات.

وكيف جتدون مستوى التنسيق والتعاون 
مع أمانة منطقة عسري فيما يتعلق بتعزيز 

اإلجراءات الوقائية ضد الكوارث؟
اإلدارات  مج��ي��ع  م��ع  وال��ت��ع��اون  التنسيق 
وباألخص  الدوام  احلكومية موجود على 
يتم  األحيان  من  كثري  ويف  عسري  منطقة 
ال��يت تعرتض  ال��ع��وائ��ق  م��ن  إن��ه��اء الكثري 
مع  ليس  اهلاتفية  باالتصاالت  العمل  سري 
األمانة فقط وإمنا مع مجيع الزمالء مدراء 
اجلهات احلكومية الذين جند منهم كل 
إنهاء  يف  وااله��ت��م��ام  والتفاعل  ال��ت��ج��اوب 
والكتابة  صالحياتهم  حت��ت  ي��دخ��ل  م��ا 

ملراجعهم عمن خيالف ذلك. 

          طائرات »بالك هوك« إضافة
نوعية لقدرات الدفاع المدني في عسير
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نقطة ضوء

إستراتيجية شاملة
للجودة والتطوير في الدفاع المدني 

في إطار سعيها لتطبيق معايير الجودة الشاملة وصواًل إلى أفضل الممارسات 
العالمية في أداء مهام الدفاع المدني، بدأت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة 

تبني فلسفة لتوجيه كافة األنشطة اإلدارية والمالية والفنية والعملياتية نحو تحقيق 
رضا العمالء والجهات ذات المصلحة، من خالل آليات للتطوير والتحسين المستمر 

لجودة الخدمة، ووفق ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام بالتوجه المباشر نحو 
المستفيد من خدمات الدفاع المدني ومشاركة كافة منسوبي الدفاع المدني في 
تحقيق مفهوم الجودة، ووضع نظام متكامل لقياس األداء مقارنة بأرقى المعايير 

الدولية المعتمدة، ولتحقيق ذلك صدر قرار معالي مدير عام الدفاع المدني رقم 41135 
وتاريخ 1432/6/6هـ.

مقدم د. يحيى القحطاني
مدير إدارة اجلودة  والتطوير

وينص هذا القرار على اعتماد إحداث إدارة 
للعمل  وال��ت��ط��وي��ر«  اجل���ودة  »إدارة  مبسمى 
على تطبيق اجلودة الشاملة يف القطاع. ومت 
فيما  اجلديدة  اإلدارة  هذه  أه��داف  حتديد 

يلي:
- إجياد نظام شامل لأداء املتميز يف مجيع 

أعمال الدفاع املدني )اجلودة الشاملة(.
يف  التطويرية  امل��ب��ادرات  وحتليل  دراس���ة   -
املدني يف كافة اجمل��االت يف  الدفاع  جهاز 
والفنية وحتديد  وامليدانية  اإلدارية  اجلوانب 
م��ا مي��ك��ن أن ي���ؤدي إىل حت��س��ني ج��وان��ب 
املدني  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  يف  العمل 

بكافة فروعها.
- إعداد اخلطط املثلى لتطبيق نظام اجلودة 
املطلوبة  وامل�����وارد  اإلم��ك��ان��ي��ات  وحت��دي��د 
لتطبيق  ال��الزم��ة  وال��ع��ن��اص��ر  واإلج������راءات 

النظام.
- التنسيق مع اجلهات املعنية داخل املديرية 
يتعلق  فيما  وخارجها  املدني  للدفاع  العامة 

بأعمال وإجراءات اجلودة والتطوير.
- تكوين إسرتاتيجية الدفاع املدني للجودة 
نظام  لتطبيق  ال��زم��ن��ي��ة  اخل��ط��ط  وإع����داد 
اجلودة على أن تشمل اخلطة مرحلة اإلعداد 
اإلمكانيات  وحصر  واالستطالع  والتهيئة 

والتطبيق  احلالي  الوضع  وتشخيص  وتقييم 
والتقييم واملتابعة واملراجعة الداخلية وانتهاًء 
واحلصول  اجلودة  لنظام  النهائية  باملراجعة 
على الشهادة الدولية للجودة وفق املواصفات 
 )9001 )األيزو  اجلودة  إدارة  لنظام  الدولية 

وما يتبعها من إجراءات. 
إسرتاتيجية  إعداد خطة  ذلك مت  وبناًء على 
للجودة والتطوير يف الدفاع املدني بالتنسيق 
مع فريق استشاري رفيع املستوى تقوم على 
منهجية دقيقة إلحداث التنسيق والتعاون بني 
اجلودة  إسرتاتيجية  لتنفيذ  األنشطة  مجيع 

والتطوير يف القطاع.

أسلوب العمل
ال���ع���م���ل يف اخل��ط��ة  وي��ع��ت��م��د أس����ل����وب 

اإلسرتاتيجية على ما يلي:

1
االفتراضات األساسية للخطة 

اإلستراتيجية
كما  والتطوير  اجل��ودة  إدارة  خطة  تقوم 
ي��ق��ول امل��ق��دم ال��دك��ت��ور م��ه��ن��دس حييى 
على  اإلدارة  مدير  القحطاني  سعيد  ب��ن 
اليت  األساسية  االفرتاضات  من  جمموعة 

ميكن إجيازها على النحو التالي:

22
998 - العدد السابع



 ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة ب��ص��ورة مش��ول��ي��ة حتقق 
املستفيدة  األط���راف  توقعات  بني  ال��ت��وازن 

واحتياجات التحسني والتطوير باجلهاز.
احتياجات  لتحديد  املرجعية  امل��ق��ارن��ة   
األداء  بني  الفجوة  لسد  والتطوير  التحسني 

الفعلي وأهداف اجلودة.
من  األداء  والتميز يف  ثقافة اجلودة  نشر   
أجل حتسني بيئة العمل باجلهاز وتوفري القوة 

الدافعة لتنفيذ اخلطة بكفاءة وفاعلية.
رؤى  ذات  متوازنة  وخطط  برامج  وض��ع   
العمليات  مجيع  ج��ودة  لتحسني  مستقبلية 

واألنشطة باجلهاز.
 متتع مجيع العاملني على كافة املستويات 
لتطبيق  واملسؤولية  املشاركة  يف  باحلق 

اجلودة.
 وضع مقاييس واضحة لأداء.

 امل���ت���اب���ع���ة امل���س���ت���م���رة ل��ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة 
لعمليات  التنفيذية  واخلطط  اإلسرتاتيجية 

التحسني والتطوير.
 التقييم الدوري لأداء.

ال��دك��ت��ور مهندس حييى  امل��ق��دم  وي��وض��ح 
القحطاني أن أسلوب العمل يف بناء اخلطة 
اعتمد  اجل�����ودة  ل��ت��ط��وي��ر  اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة 

االستشاري  الفريق  خ��ربة  على  ب��األس��اس 
واملمارسات احمللية واإلقليمية باإلضافة إىل 

معايري جوائز التميز احمللية والعاملية.

تحديد الرؤية
اجلودة  إدارة  إسرتاتيجية  بناء  خطوات  أما 
الرؤية  بالتخطيط وحتديد  فتبدأ  والتطوير 
وحتليل  اإلسرتاتيجية  واأله��داف  والرسالة 
حتليل  ك��ذل��ك  للجهاز،  احل��ال��ي  ال��وض��ع 
عوامل  على  للوقوف  املماثلة  امل��م��ارس��ات 
واس��ت��خ��الص  األداء  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح 
لتطبيق  لبناء خارطة طريق  االسرتاتيجيات 

معايري اجلودة.

2
األطراف أصحاب المصلحة في 

الخطة اإلستراتيجية 
املصلحة  أص��ح��اب  األط���راف  يعد حت��دي��د 
اهلامة  ال��ع��وام��ل  م��ن   )Stakeholders(
لضمان فاعلية اخلطة، فمعرفة احتياجات 
وتوقعات تلك األطراف من أوىل الضمانات 
املقرتحة  اخلطة  واقعية  م��دى  توضح  ال��يت 
وم��دى  األداء  ومت��ي��ز  اجل����ودة  تطبيق  يف 

خلدمة  اجل��ه��از  يقدمها  ال��يت  املساهمات 
اجمل��ت��م��ع. وم���ن أب����رز األط�����راف أص��ح��اب 
املصلحة اليت مت حتديدها يف اخلطة: )وزارة 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية   - الداخلية 
-مديريات الدفاع املدني باملناطق -العاملون 
داخل اجلهاز -اجلهات احلكومية املختلفة 
-اجملتمع  العالقة  ذات  اخلارجية  -اجلهات 

بوجه عام(.

3
الخطة اإلستراتيجية

تنطلق خطة إدارة اجلودة والتطوير من رؤية 
أعمال  الشاملة يف  اجلودة  لتطبيق  واضحة 

الدفاع املدني وفق معايري التميز العاملية
املساهمة  يف  فتتلخص  اإلدارة  رسالة  أم��ا 
ملستويات  املستمر  والتطوير  التحسني  يف 
األداء وحتقيق رضا املستفيدين من خدمات 
الدفاع املدني وبناء املشاركة الفاعلة حنو 

حتقيق النجاح املشرتك

األهداف اإلستراتيجية
تسعى  والرسالة  ال��رؤي��ة  ه��ذه  ض��وء  وعلى 
إدارة اجلودة والتطوير إىل حتقيق جمموعة 

          أربعة مراحل لتطبيق معايير الجودة 
الشاملة في كافة أعمال الدفاع المدني
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نقطة ضوء
م���ن األه�����داف اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة، ميكن 

حتديدها كما يلي:
ع��اٍل  مستوى  على  للجودة  من��وذج  بناء   
أعمال  على كافة  وتطبيقه  الكفاءة  من 

اجلهاز.
ومالئمة  املستوى  عاملية  معايري  وض��ع   

للجهاز لقياس مستوى األداء.
التحسني  لتحقيق  عملية  آل��ي��ات  وض��ع   
األداء  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  واحمل��اف��ظ��ة  املستمر 

املطبقة.
 العمل على تطبيق أنظمة اجلودة املتعارف 

عليها عامليًا ومتابعة تنفيذ معايريها.
روح  ورف��ع  وتعميقها  التميز  ثقافة  نشر   

اإلبداع والتميز لدى منسوبي اجلهاز.
 تأهيل منسوبي القطاع وحتسني مستوى 

األداء لديهم.
 توفري الكوادر املؤهلة لتطبيق اجلودة.

 املساهمة يف حتسني الصورة الذهنية عن 
أعمال اجلهاز وحتقيق رضا املستفيدين.

4
تحليل الوضع الحالي للمديرية 

العامة للدفاع المدني:
وقد حددت اإلدارة يف هذا الشأن مسارات 
املدني  ال��دف��اع  يف  احلالية  األداء  تطوير 

وميكن تلخيصها فيما يلي:
الــتــنــظــيــمــيــة  اهلـــيـــاكـــل  مـــراجـــعـــة   -1

وتطويرها:
وقد حرصت املديرية العامة للدفاع املدني 
على مراجعة اهلياكل التنظيمية وتطويرها 
من أجل االستفادة من اإلمكانيات املتاحة 
بالشكل األمثل، وتوجيهها حنو األهداف 

اإلسرتاتيجية للجهاز.
2- حتديث اآلليات واملعدات:

حرصت املديرية العامة للدفاع املدني على 
حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ق���درات ال��دف��اع املدني 
بأحدث التجهيزات واملعدات لتنمية وتعزيز 
أداء  امل��دن��ي على  ال��دف��اع  ق���درات رج���ال 

مهامهم.
3- االهتمام بتطوير مستوى األداء:

وذل����ك م���ن خ���الل وض���ع م��ع��اي��ري حم���ددة 
للخدمات املقدمة وإعادة هندسة إجراءات 
التكاليف  تقليل  يف  يساعد  مب��ا  العمل 
املناسب  الوقت  يف  مبثالية  اخلدمة  وأداء 
لتحقيق  وواض���ح���ة  س��ه��ل��ة  وب����إج����راءات 
األهداف املرجوة. كذلك العمل على بناء 
خالل  من  وعمليًا  علميًا  العاملني  ق��درات 

تغطي  ال���يت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج  تصميم 
كافة احتياجات اجلهاز.

4- تطوير وتوثيق الوصف الوظيفي:
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  قامت  وقد 
وتطوير  سبيل حتسني  أولية يف  كمرحلة 
ك��اف��ة  ب��ت��وث��ي��ق  ف��ي��ه��ا،  األداء  م��س��ت��وى 
ذلك حتديد  بها مبا يف  املعتمدة  الوظائف 
املتطلبات اخلاصة لشاغلي هذه الوظائف.
5- بناء إسراتيجية تطبيق نظام اجلودة:

املمارسات  أفضل  م��ن  باالستفادة  وذل��ك 
احمللية واإلقليمية والعاملية قدر اإلمكان.

تطبيق الجودة
وحول متطلبات تطبيق اجلودة يقول املقدم 
مهما  القحطاني  حييى  مهندس  دكتور 
يف  ترتكز  فإنها  املتطلبات  ه��ذه  تعددت 
املوارد البشرية وتأهيلها وتوفري الدعم من 
الوظيفي  الكادر  وتأهيل  العليا،  اإلدارة 
أدوات  القائم على تطبيق اجلودة، وتوفري 
وضوح  إىل  باإلضافة  املناسبة،  التطبيق 

معايري قياس األداء.
املهمة  ال������دروس  أب����رز  وق���د مت حت��دي��د 
املستفادة من التجارب املماثلة اليت ميكن 
تطبيق  جناح  يف  فعال  بشكل  تساهم  أن 
للدفاع  العامة  املديرية  يف  الشاملة  اجلودة 
حباجة  الوعي  ال��دروس:  هذه  ومن  املدني 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي امل��اس��ة 
والرسالة  الرؤية  ووضوح  اجلودة،  لتطبيق 
واأله�����داف اخل��اص��ة ب��ذل��ك ع��ل��ى كافة 
من  واملستمر  الكامل  والدعم  األصعدة، 
العليا للتطبيق، والتواصل املستمر  اإلدارة 
واخل�����اص ب��ت��ط��ب��ي��ق اجل������ودة، ث���م ت��وف��ري 
القدرات العالية يف إدارة التغيري، والرتابط 
البشرية،  وامل��وارد  التخطيط  بني  الكبري 

وال��ت��ط��وي��ر  األداء  ق��ي��اس  ث��ق��اف��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
املستمر، ومشاركة كافة املعنيني.

أربع مراحل
وعن املراحل الرئيسية لتطبيق نظام اجلودة 
يف املديرية العامة للدفاع املدني يقول مدير 
أربع مراحل  والتطوير هناك  إدارة اجلودة 
العناصر  وتتضمن  التأسيس  مبرحلة  تبدأ 
الرئيسية الالزمة للبدء يف انطالق املشروع 

مثل:
 بناء اإلسرتاتيجية، وبناء التنظيم اإلداري 
ل���إلدارة، وب��ن��اء ال��ق��درات األس��اس��ي��ة، ثم 
تهيئة  التهيئة وتتضمن هذه املرحلة  مرحلة 
تطبيق  على  ستقوم  ال��يت  البشرية  امل��وارد 
مبادرات خمتلفة  تنفيذ  من خالل  اجل��ودة 
وتأهيل  ال��ق��ط��اع،  منسوبي  تثقيف  مثل: 
القائمني على تطبيق اجلودة،...اخل، تليها 
األدوات  توفري  وتتضمن  اإلع���داد  مرحلة 
والعناصر الفنية الضرورية لتطبيق اجلودة 
مثل: تنفيذ التقييم الذاتي، وإطالق جوائز 
التميز الداخلية، وتشكيل فرق التطوير، 
أما املرحلة الرابعة فخاصة بعملية التطبيق 
العملي  التنفيذ  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وتتضمن 
لعمليات التطوير املستمر يف املديرية العامة 
للدفاع املدني من خالل نشر تقارير قياس 
األداء ومتابعة أعمال فرق اجلودة املختلفة.

نموذج المؤسسة 
األوروبية

اجل��ودة يف  تطبيق  وألهمية حتديد من��وذج 
املديرية العامة للدفاع املدني فقد مت اختيار 
اجل��ودة  إلدارة  األوروب��ي��ة  املؤسسة  من��وذج 

)EFQM( كنموذج معتمد للتطبيق.
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العقيد/ صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مفارقات عجيبة
في الحقل اإلعالمي

التليفزيونية اليت حتظى بنصيب  والقنوات  عجبًا أن جند بعض الصحف 
املهنية تنساق  املهنية واخلربات  جيد من االنتشار اجلماهريي، واخلربات 
خلف بعض الصحف االلكرتونية واملواقع واملنتديات يف نشر بعض األخبار 
واملوضوعات اليت ال صحة هلا، دون أن تتحرى مصداقية هذه األخبار أو 
تعتمد  أن  تعودنا  قد  كنا  وإذا  املسؤولة،  املصادر   من  املعلومات  صحة 
الصحف االلكرتونية واملواقع واملنتديات على ما تنشره الصحف املطبوعة 
أو تبثه القنوات الفضائية فهذا أمر له أسبابه املعروفة، واليت تتلخص يف 
أن كثريًا من الصحف االلكرتونية ال تتوافر لديها الكوادر املهنية من 
احملررين امليدانيني ملتابعة كل األحداث، فضاًل عن حمدودية امكاناتها 
الوقت يف  واعتمادها األصيل فقط على عامل  أحيان كثرية،  املادية يف 

سرعة الوصول إىل قرائها من مستخدمي شبكة االنرتنت.
فيها  يتحكم  ال��يت  واملنتديات  املواقع  على  أك��رب  بصورة  ذل��ك  وينطبق 
وميتلكها فرد واحد أو جمموعة من األفراد، الذين ال ميتلكون القدرات 
الشخصية  القناعات  عامل  استبعدنا  إذا  ه��ذا  اإلم��ك��ان��ات  أو  املهنية 
واالهتمامات ملالك املوقع أو صاحب املنتدى، والذي ميثل حماور سياسة 

النشر يف موقعه أو منتداه.
لكن ما الذي يربر لصحف كبرية أو قنوات تليفزيونية تتوافر لديها كل 
اإلمكانات املهنية واخلربات لتنقل عن وسائط اإلعالم اجلديد، وتعتمد 

على مصادر جمهولة.
وهل تدرك إدارات هذه الصحف والقنوات حجم الضرر الذي ميكن أن 
العمل  املهنية يف  قواعد  أبسط  إىل  تفتقر  اليت  املمارسات  هذه  عنه  تنتج 
بأنها أحد  املمارسات،  نبالغ عندما نصف مثل هذه  ولعلنا ال  اإلعالمي؟ 
بالعمل  العالقة  ذات  األنظمة  جترمها  ال��يت  الشائعات  ترويج  أشكال 
إىل  تستند  يتم نشرها ال  اليت  اإلعالمية  امل��واد  أن هذه  اإلعالمي، طاملا 

معلومات صحيحة.
أن جناح وسائل اإلعالم اجلديد وانتشارها الواسع بين مستخدمي شبكة 
واملهنية  األخالقية  املعايري  اغفال  األح���وال  من  حب��ال  يعين  ال  االن��رتن��ت 

احلاكمة لكل املمارسات اإلعالمية.
من  تزال حتظى مبساحة كبرية  ال  واليت  التقليدي  اإلع��الم  وسائل  وأن 
تدفع يف  وأال  الوطنية،  تعي مسؤوليتها  أن  التأثري  على  والقدرة  االنتشار 
املعايري  القفز فوق  االنتشار إىل  للمنافسة وحتقيق مزيد من  إطار سعيها 

املهنية وأخالقيات العمل اإلعالمي.
وختامًا فإن سعادتنا بوسائل اإلعالم اجلديد ال يعين حبال من األحوال أن 
تكون ساحة للشائعات أو مصدرًا ألقاويل وتأويالت واجتهادات تضر وال 

تنفع.
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استطالع

الحكومة االلكترونية 
في الدفاع المدني..

ضرورة أم خيار؟

مع تسارع وتيرة التحول باتجاه أنظمة الحكومة االلكترونية في كثير 
من القطاعات، واالستفادة من هذه األنظمة في تطوير األداء واالرتقاء 

بالخدمات، واختصار الوقت والجهد، يبقى السؤال إلى أي مدى نجح الدفاع 
المدني في استخدام أنظمة ومعطيات الحكومة االلكترونية، وهل ال يزال 

األمر خيارًا متاحًا أم ضرورة ال غنى عنها.
مجلة 998  طرحت هذه التساؤالت على عدد من قيادات الدفاع المدني فكان 

هذا االستطالع؟

مدير  مساعد  أكد  البداية  يف 
ع����ام ال���دف���اع امل���دن���ي ل��ش��ؤون 
ال��ع��م��ل��ي��ات الـــــلـــــواء ســلــيــمــان 
الــعــمــرو، أن ال��وق��ت ق��د ح��ان 
الس��ت��ف��ادة ال���دف���اع امل��دن��ي من 
احلكومة  وتطبيقات  أنظمة 
االل���ك���رتون���ي���ة ع���ل���ى ال���وج���ه 
هناك  ت��ك��ون  وأن  األك��م��ل، 

ق���اع���دة ب��ي��ان��ات خت���دم ك��اف��ة 
ق����ط����اع����ات ال�����دف�����اع امل���دن���ي 
واملستفيدين من خدمات اجلهاز.
وأض�����اف ال���ل���واء ال���ٌع���م���رو أن��ه 
م��ن ال���ض���رورة مب��ك��ان جت��اوز 
تعتمد  ال��يت  التقليدية  ال��ط��رق 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��الت ال��ورق��ي��ة، يف 
املدني،  ال��دف��اع  أع��م��ال  كافة 

أن ذلك يتطلب  النظر إىل  الفتًا 
ب��ن��ي��ة حتتية  ب���األس���اس إجي����اد 
كافة  تستوعب  ال��ك��رتون��ي��ة، 
اإلجراءات واملعامالت يف الدفاع 
امل���دن���ي حب��ي��ث مي��ك��ن إجن���از 
الكرتونيًا  التعامالت  ك��اف��ة 
على غرار ما حدث يف عدد من 

الدوائر احلكومية.

وأش���ار ال��ل��واء ال��ع��م��رو  إىل أن 
كل املعطيات واملؤشرات تقول 
خبطى  يسري  املدني  ال��دف��اع  إن 
الصحيح  الطريق  على  كبرية 
باجتاه احلكومة االلكرتونية، 
لذا البد من تضافر جهود مجيع 
ال��دف��اع  وإدارات  ال��ق��ط��اع��ات 
مجيع  وصياغة  حلصر  املدني، 
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اإلجراءات واملعامالت يف قاعدة 
بيانات شاملة.

وعن أبرز الصعوبات اليت تواجه 
مسرية الدفاع املدني على طريق 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة ق��ال 
إرادة  ه��ن��اك  ال��ُع��م��رو،  ال���ل���واء 
التعامالت  كافة  لتصبح  قوية 
الكرتونية،  املدني  الدفاع  يف 
إىل خربات  األم��ر حيتاج  أن  إال 
م��ت��خ��ص��ص��ة ت���ت���وىل اإلع������داد 

والتنفيذ هلذا املشروع.
جزءًا  أن  الُعمرو  اللواء  وأوض��ح 
كبريًا من التعامالت يف شؤون 
عرب  يتم  املدني  الدفاع  عمليات 
أنظمة احلكومة االلكرتونية، 
ه��ذه  اك���ت���م���ال  أن  م����ؤك����دًا 
يعزز  أن  ش��أن��ه  م��ن  امل��ن��ظ��وم��ة 
امل��دن��ي ألداء  ال���دف���اع  ق����درات 
أن  سيما  وال  اإلنسانية،  مهامه 
التعامالت  باجتاه  يسري  اجملتمع 
االل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��الل زي��ادة 
يف  االن��رتن��ت  مستخدمي  ع��دد 
اخلدمات  على كافة  احلصول 

واملعامالت.

أهمية التعامالت 
االلكترونية

عبداهلل  الــلــواء  ق��ال  جانبه  م��ن 
بــــــن هــــــــــادي عـــــســـــريي م���دي���ر 
احلدود  مبنطقة  املدني  الدفاع 

ال��ش��م��ال��ي��ة، ك��ل ي���وم ت��ت��زاي��د 
االلكرتونية  التعامالت  أهمية 
يف مج��ي��ع اجمل������االت، وه��ن��اك 
م���ا ي��ش��ب��ه ح��ال��ة م���ن ال��ت��س��اب��ق 
لتحقيق أفضل استفادة من هذه 
تطوير  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
األداء واالرتقاء باخلدمات، لذا 
واألجهزة  اجلهات  كافة  على 
أن��ظ��م��ة  ت��ط��ب��ي��ق  اإلس�������راع يف 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة يف 

كافة تعامالتها.
ويضيف اللواء عسريي وال شك 
أن النجاح يف ذلك األمرسيساهم 
امل��ع��ام��الت،  تيسري  يف  ك��ث��ريًا 
األداء،  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق 
ال��دف��اع  أن خ���ربات  م��ش��ريًا إىل 
تقنيات  م��ع  التعامل  يف  امل��دن��ي 
االت���ص���االت وامل��ع��ل��وم��ات متثل 
املنشود  اهل��دف  لتحقيق  كنزًا 
احلكومة  أنظمة  إىل  والتحول 
االل���ك���رتون���ي���ة، ي��ؤك��د ذل��ك 
ت���ف���وق ال����دف����اع امل����دن����ي ع��ل��ى 
والقطاعات  األجهزة  من  كثري 
احلكومية يف استخدام أنظمة 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة، يف 
ج���زء م��ن ت��ع��ام��الت��ه، وع��ن��دم��ا 
ت��ك��ت��م��ل م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ح��ول 
النهائية  م��راح��ل��ه��ا  إىل  وت��ص��ل 
نلمس  استخدامها، سوف  ويتم 
من  الكبرية،  الفوائد  مجيعًا 

واخ��ت��ص��ار  األداء  ت��ط��ور  خ���الل 
الوقت واجلهد.

فائدة للمواطن
أم��������ا الـــــــــلـــــــــواء حمـــــمـــــد بـــن 
مدير  ــغــامــدي  ال عــبــدالــرمحــن 
الشرقية  باملنطقة  املدني  الدفاع 
أنظمة  على  خ��الف  ال  فيقول، 
فقد  االلكرتونية،  احلكومة 
تسهيل  يف  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  أث��ب��ت��ت 
اإلجراءات والتعامالت وال سيما 
إىل  مشريًا  للمواطنني،  بالنسبة 
للمواطن  توفر  األنظمة  هذه  أن 
أعمال  ح��ول  املعلومات  كافة 
ثم  ومن  ومهامه،  املدني  الدفاع 
تيسر اإلج��راءات مثل استخراج 
ت��ص��اري��ح امل��ن��ش��آت م���ن خ��الل 
إط����الع ص��اح��ب امل��ن��ش��أة على 
التصريح  شروط احلصول على 
الطلب عرب  تقديم  إمكانية  مع 

االنرتنت.
وأضاف اللواء الغامدي والفائدة 
يف مثل هذه احلاالت تعود على 
املدني  ال��دف��اع  وعلى  امل��واط��ن، 
املعنيني  منسوبيه  جهد  لتوفري 
بالطريق  اخلدمات  هذه  بتقديم 

التقليدية والتعامالت الورقية.
وأوض�����ح ال���ل���واء ال��غ��ام��دي أن 
أصبحت  ال��ورق��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت 
ب��ال��ف��ع��ل ج�������زءًا م����ن امل���اض���ي 

وه���و أم���ر حي��ت��م ع��ل��ى ض���رورة 
أن��ظ��م��ة  ت��ط��ب��ي��ق  األس�������راع يف 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة يف 
مج��ي��ع ال��ت��ع��ام��الت، م��ؤك��دًا 
ع��ل��ى ض�����رورة إجي����اد ب��رن��ام��ج 
ال����ك����رتون����ي م����وح����د ل��ك��ل 
الفنية  املدني  ال��دف��اع  تعامالت 
كافة  يف  والتدريبية  واإلداري���ة 
املناطق، مبا يوفر اجلهد وحيد 

من األخطاء واالجتهادات.
بإدخال  الغامدي  اللواء  وأش��اد 
ن��ظ��ام األرش���ف���ة االل��ك��رتون��ي��ة 
ون��ظ��ام اخل��رائ��ط ال��رق��م��ي��ة يف 
املدني،  للدفاع  العامة  املديرية 
مؤكدًا أن هذه اخلطوة املمتازة 
آخرى  خطوات  تتبعها  أن  جيب 
الدفاع  تعامالت  مجيع  لتصبح 

املدني الكرتونية.
وحول الصعوبات اليت قد تواجه 
الغامدي رمبا  ال��ل��واء  ق��ال  ذل��ك 
تدريب  ال��ص��ع��وب��ات يف  ت��ك��ون 
أع��م��اهل��م  أداء  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ني 
احلكومة  أنظمة  ب��اس��ت��خ��دام 
متطلباتها  وتأمني  االلكرتونية 
م��ن األج��ه��زة وال���ربام���ج، وه��ي 
يشهده  م��ا  ظ��ل  يسرية يف  أم��ور 
ال���دف���اع امل���دن���ي م���ن ت��ط��ور يف 

كافة أعماله.

توفير االمكانات
ــلــواء حمــمــد بــن عــبــداهلل  أم��ا ال
الـــقـــرنـــي م��س��اع��د م���دي���ر ع��ام 
الدفاع املدني لشؤون التخطيط 

اللواء عبداهلل عسريياللواء سليمان العمرو

هناك إرادة لتصبح 
كافة التعامالت 

في الدفاع 
المدني الكترونية

نلمس جميعًا 
تطور األداء 

واختصار الوقت 
والجهد

اللواء حممد الغامدي

التعامالت 
الورقية

أصبحت جزءًا من 
الماضي
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الدفاع  كان  فيقول  والتدريب 
امل����دن����ي م����ن أوائ�������ل اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة ال���يت ب����ادرت إىل 
االلكرتونية  التعامالت  تطبيق 
وذل��ك من خ��الل ص��رف روات��ب 
بالتعاون  منسوبيه  ومستحقات 
وكذلك  البنوك،  من  عدد  مع 
تفعيل أنظمة العاملني واألنظمة 

اإلدارية والوظائف والعمليات.
ومت��ك��ن ال���دف���اع امل���دن���ي من 
فوائد كبرية من خالل  حتقيق 
استخدام هذه التقنيات وهو ما 
احلاسب  تطبيقات  أن  يؤكد 
اآلل������ي وأن���ظ���م���ة احل��ك��وم��ة 
ض��رورة  أصبحت  االلكرتونية 

ملحة وليست ترفًا.
وي�������رى ال�����ل�����واء ال���ق���رن���ي أن 
االستفادة من أنظمة احلكومة 
االل���ك���رتون���ي���ة ع���ل���ى ال���وج���ه 
على  بالعمل  ت��ك��ون  األك��م��ل 
خالل  من  األنظمة  كفاءة  رفع 
برامج متطورة وفاعلة، مؤكدًا 
أن ذلك حتقق يف بعض األعمال 
األس���اس���ي���ة ب���ال���دف���اع امل��دن��ي 
وامليزانية  املالية  األنظمة  مثل 
وامل����ش����رتي����ات وامل���س���ت���ودع���ات 
وم���راق���ب���ة امل����خ����زون، وه��ن��اك 
خاصة  الكرتونية  أنظمة  أيضًا 

بالوحدات امليدانية.
وأض�����اف م��س��اع��د م��دي��ر ع��ام 
الدفاع املدني لشؤون التخطيط 
والتدريب أن الدفاع املدني يسري 
خب��ط��ى ج��ي��دة يف ه���ذا االجت���اه 

يف  املنشودة  األه���داف  لتحقيق 
وقت قريب، إال أن ذلك يتطلب 
وتفاعل  اإلم��ك��ان��ات،  ت��وف��ري 
العمل  م��س��ت��وى  ل��رف��ع  اجل��م��ي��ع 

التقين بالدفاع املدني.
وح����ول أوج����ه االس���ت���ف���ادة من 
اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة ق��ال 
هناك  ال��ق��رن��ي،  حممد  ال��ل��واء 
خلدمة  األول  لذلك،  م��س��ارات 
أع��م��ال  م��ن  املستفيد  امل��واط��ن 
تراخيص  م��ث��ل  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ال���س���الم���ة وت���ص���اري���ح ال��ع��م��ل 
الثاني  امل��س��ار  أم��ا  للمنشآت، 
ف��ي��س��ت��ه��دف م��ن��س��وب��ي ال��دف��اع 
األداء،  متابعة  املدني من خالل 
وق��ي��اس ك��ف��اءت��ه، م��ش��ريًا إىل 

يشمل  أن  جيب  املسار  ذل��ك  أن 
أيضًا املتقاعدين حبيث يستطيع 
متابعة  املدني  الدفاع  متقاعدو 
ك��اف��ة أم���وره���م امل��ال��ي��ة دون 
مراجعة  أو  السفر  عناء  حتمل 

املكاتب.
القرني  حممد  ال��ل��واء  وأوض���ح 
ه��ذه  يف  امل���دن���ي  ال����دف����اع  أن 
لتقديم  ال��ع��م��ل  عليه  امل��رح��ل��ة 
لالستفادة  الكرتونيًا  خدماته 
اليت  الضخمة  اإلمكانات  من 
ي��ق��دم��ه��ا م���رك���ز امل��ع��ل��وم��ات 
الوطين بوزارة الداخلية، واليت 
تتضمن أنظمة إدارية مثل نظام 
)ARB(  والنظام املالي املوحد 
والذي نأمل أن نراه قريبًا لرفع 

مستوى العمل اإلداري واملالي.
وعن العقبات اليت قد تؤثر سلبًا 
إلجناز  املدني  ال��دف��اع  جهود  يف 
الكرتونيًا  ال��ت��ع��ام��الت  ك��اف��ة 
أن  القرني  حممد  ال��ل��واء  أك��د 
وإىل  وق��ت  إىل  حي��ت��اج  التطوير 
املفاهيم، حبيث  بعض  تغيري يف 
يكون هناك قبول هلذا التطوير 
وم����ن ال��ع��ق��ب��ات أي���ض���ًا ت��ف��اوت 
من  امليدانية  ال��وح��دات  مستوى 
وامل��ال��ي��ة،  الفنية  ال��ق��درة  حيث 
اخلدمة  إيصال  إىل  يساعد  مبا 
يف م��س��ارات م��ت��وازي��ة وك��ف��اءة 
إجي��اد  األهمية  م��ن  ل��ذا  عالية، 
البيئة املناسبة من خالل العناصر 
القادرة على االستفادة من أنظمة 

اللواء عبداهلل القرنياللواء حممد القرني

ضرورة إيجاد 
البيئة المناسبة 

والعناصر
القادرة

الدفاع المدني 
كان سباقًا في 
االستفادة من 

األنظمة االلكترونية

استطالع

اللواء قابل الغامني

متى توافرت 
اإلرادة ال يوجد 
ما يحول دون 

تحقيقها
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وهذا  االلكرتونية،  احلكومة 
يتطلب بدوره حتديد وصف دقيق 
لكل األعمال واملهام اليت تسند 

لرجل الدفاع املدني.

ثمارها ملموسة
وي���ت���ف���ق م���س���اع���د م���دي���ر ع���ام 
اإلداري��ة  للشؤون  املدني  الدفاع 
وامل���ال���ي���ة الــــلــــواء عــــبــــداهلل بــن 
بأن  القول  مع  القرني،  حممد 
يف  سباقًا  ك��ان  املدني  ال��دف��اع 
أنظمة احلكومة  االستفادة من 
االل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى أك��ث��ر من 
بالعمل  خيتص  م��ا  منها  صعيد 
خيتص  وم���ا  وامل���ال���ي،  اإلداري 
على  واألمثلة  امليدانية  باألعمال 
ومثارها  وواض��ح��ة  كثرية  ذل��ك 
ملموسة يف تطور خدمات الدفاع 
املدني سواء للمواطنني أو داخل 

اجلهاز.
العام  امل��دي��ر  مساعد  وأض���اف 
ل��ل��ش��ؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة، أن 
االلكرتونية  احلكومة  أنظمة 
خالل  م��ن  سريع  بإيقاع  تتطور 
االت��ص��االت  تقنيات  تشهده  م��ا 
وامل���ع���ل���وم���ات م����ن ت��ط��ب��ي��ق��ات 
م��ت��واص��ل��ة، وه����ذا األم����ر ميثل 
التطور،  ه��ذا  ملواكبة  حت��دي��ًا 
م��ن��ه��ا يف حتسني  واالس���ت���ف���ادة 

املؤهلة  الكوادر   وإجياد  األداء 
لذلك.

مسيرة التطوير
أما اللواء قابل بن مقبل الغامني 
للشؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��س��اع��د 
يعد  ف��ي��ق��ول، مل  ال��ع��س��ك��ري��ة 
هناك أدن��ى خ��الف ح��ول أهمية 
االلكرتونية  احلكومة  أنظمة 
الوقت  اخ��ت��ص��ار  يف  وفاعليتها 
واجل��ه��د وامل����وارد امل��ال��ي��ة، عند 
خمتلف  يف  اخل���دم���ات  ت��ق��دي��م 
القطاعات، وليس أدل على ذلك 
اليت كان  التوظيف  طلبات  من 
شخصية  بصفة  استقباهلا  يتم 
التوظيف،  الراغبني يف  قبل  من 
وف��ح��ص��ه��ا م���ن ق��ب��ل امل��وظ��ف��ني 
الشروط،  انطباق  من  للتأكد 
األمر الذي كان يسبب ازدحامًا 
تلقي  فيتم  اآلن  أم���ا  ك��ب��ريًا، 
وهناك  ال��ك��رتون��ي��ًا،  الطلبات 
أم��ث��ل��ة ك��ث��رية م��ث��ل ف��ت��ح ال��ب��اب 
الدفاع  أعمال  على  للمتطوعني 
ضد  التوعية  وب��رام��ج  امل��دن��ي، 
تدخل  ال��يت  واحل���وادث  املخاطر 

يف نطاق عمل الدفاع املدني.
واحلمد  الغامني  اللواء  ويضيف 
املدني  ال��دف��اع  حقق  فقد  هلل، 
استخدام  يف  مشهودة  إجن��ازات 

التطبيقات والربامج االلكرتونية 
من  ك��ث��ري  يف  األداء  ل��ت��ط��وي��ر 
اهلل  ومبشيئة  ع��م��ل��ه،  جم���االت 
تعاىل، ستتواصل مسرية التطوير 
ال��دول��ة  ج��ه��ود  م��ع  ينسجم  مب��ا 
باجتاه احلكومة االلكرتونية، 
ومتى توافرت اإلرادة ال يوجد ما 

حيول دون حتقيق ذلك.

ال توجد صعوبات
ناصر  الــلــواء  يقول  ناحيته  من 
ابن سعيد عسريي مدير الدفاع 

ميتلك  جن���ران  مبنطقة  امل��دن��ي 
بيانات  ق��اع��دة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ذات  املعلومات  لكافة  كبرية 
العالقة بعمله، بدءًا من بيانات 
اخلطط  أو  اجل��ه��از،  منسوبي 
بالتعامل  اخل��اص��ة  التفصيلية 
التدريب  مع احل��وادث، وبرامج 
إىل شبكة  باإلضافة  وغريها، 
املديرية  ب��ني  للتواصل  داخلية 
العامة، ومديريات الدفاع املدني 
يف خمتلف املناطق، وتوفر هذه 
ال��ب��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة أس��ه��م يف 

اللواء فهيد الفايدي اللواء ناصر عسريي

األمر يحتاج إلى 
توسيع دائرة 
االشتراك في 

الخدمات

على رجال الدفاع 
المدني تطوير 

قدراتهم الذاتية 
لالستفادة منها
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االرتقاء خبدمات الدفاع املدني 
وتبسيط اإلجراءات والتعامالت 
م���ن خ����الل س���رع���ة ال���وص���ول 
كثري  يبعث  كما  للمعلومة، 
أنظمة  باستخدام  التفاؤل  من 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة يف 
املستقبل  يف  املعامالت  كافة 
القريب، وال سيما أنه ال توجد 
دون  حت��ول  جوهرية  صعوبات 
ذل��ك، وإن ك��ان األم��ر حيتاج 
إىل توسيع دائ��رة االش��رتاك يف 
لكي  االلكرتونية  اخل��دم��ات 
تتطلب  ال��ذي��ن  العاملني  تشمل 

طبيعة أعماهلم ذلك.

حاجة ملحة
أم���ا الـــلـــواء فــهــيــد بـــن فــرحــان 
املدني  ال��دف��اع  مدير  الــفــايــدي 

مبنطقة القصيم فيقول ال شك 
االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت  أن 
س�����وف ت���ض���ي���ف إم���ك���ان���ات 
وذلك  امل��دن��ي،  للدفاع  كبرية 
يف ظ��ل ح��اج��ة ال��دف��اع امل��دن��ي 
وأن  الناحية،  للتطوير من هذه 
نعي أن التعامالت االلكرتونية 
ال تقف عند حد معني أو إجراء 
مستمر  تطور  يف  فهي  بعينه، 
م��ت��واص��ل  ج���ه���د  إىل  حي���ت���اج 
يتم  وأن  ب��أول،  أواًل  ملواكبتها 
املؤهلة،  ال��ك��وادر  استقطاب 
وي��ؤك��د ال��ل��واء ال��ف��اي��دي على 
رج��ال  ك��ل  يسعى  أن  أه��م��ي��ة 
قدراتهم  لتطوير  املدني  الدفاع 
أنظمة  من  لالستفادة  الذاتية 
احل���ك���وم���ة االل���ك���رتون���ي���ة، 
الذاتي  التطوير  أن  إىل  ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال����ف����ردي هو مشريًا 

برامج  مبواصلة  سيسمح  الذي 
التطوير املؤسسي واملضي قدمًا 

لتقديم خدمات عالية املستوى.
ال  أن��ه  الفايدي  ال��ل��واء  ويوضح 
توجد عوائق أو صعوبات حتول 
احلكومة  أنظمة  تطبيق  دون 
ال����دف����اع  يف  االل����ك����رتون����ي����ة 
كبرية  أع���داد  فهناك  امل��دن��ي 
املتخصصني  اخل���رجي���ني  م���ن 
االت�����ص�����االت  ت���ق���ن���ي���ات  يف 
وامل���ع���ل���وم���ات واحل���اس���ب���ات، 
منهم  االستفادة  ميكن  الذين 
يف ه����ذا اجل���ان���ب، م��ؤك��دًا 
االلكرتونية  التطبيقات  أن 
الدفاع  أداء  تطوير  شأنها  من 
النواحي  من  كثري  يف  املدني 
وال��ك��وادر  اجلهد  توفري  منها 
ال����ب����ش����ري����ة وال��������يت مي��ك��ن 
االستفادة منها يف مواقع أخرى 

كذلك سرعة ودقة األداء.

ضرورة ال غنى عنها
صاحل  العميد  يرى  جانبه  من 
العامة  اإلدارة  مدير  الــربكــة 
احلكومة  أنظمة  أن  للتدريب 
االل���ك���رتون���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
عنها  غ��ن��ى  ال  ض�����رورة  ب��ات��ت 
يف ه���ذا ال��ع��ص��ر، ول��ي��س أدل 
التدريب  برامج  من  ذل��ك  على 

تقنيات  وفرتها  وال��يت  بعد  عن 
وكذلك  احلديثة،  االتصاالت 
تقنيات  يف  جديد  كل  متابعة 

ووسائل التدريب يف العامل.
وأضاف العميد الربكة أن الدفاع 
من  به  حيظى  ما  ظل  يف  املدني 
حريص  الرشيدة،  القيادة  دع��م 
من  استفادة  أفضل  حتقيق  على 
التقنيات يف الوصول ألعلى  هذه 

درجات التميز يف األداء.
وهناك آفاق رحبة تتيحها هذه 
األن��ظ��م��ة يف جم���ال ال��ت��دري��ب 
على  التدريبية  الربامج  وتنفيذ 
أنظمة  وكذلك  العمل،  رأس 
احمل��اك��اة االل��ك��رتون��ي��ة اليت 
تضع رج��ل ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
تواجهه  ق��د  مل��ا  ظ��روف مماثلة 

أثناء مباشرة احلوادث.
ويف املقابل  أن حتقيق االستفادة 
يتطلب  األنظمة  من هذه  املثلى 
ت��دري��ب��ًا م��س��ت��م��رًا الس��ت��ي��ع��اب 
تقنيات  يف  اجلديدة  التطورات 
وبرامج  واملعلومات  االتصاالت 

احلاسب اآللي.

انطالقة ناجحة
الزهراني  إبراهيم  العميد  أم��ا 
امل��دن��ي مبنطقة  ال��دف��اع  م��دي��ر 
ل��ق��د متكنت  ال��ب��اح��ة ف��ي��ق��ول 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 

العميد إبراهيم الزهراني

هذا العمل يحتاج 
إلى تدريب على 
استخدام هذه 

التقنيات
العميد صاحل الربكة

حريصون على 
تحقيق أفضل 

استفادة من هذه 
التقنيات

استطالع
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باجتاه  ج���ادة  خ��ط��وة  ختطو  أن 
احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة من 
البيانات  ق��واع��د  ت��وف��ري  خ���الل 
وش��ب��ك��ات االت���ص���ال وت��ق��دي��م 
ك���ث���ري م����ن اخل�����دم�����ات ع��رب 

االنرتنت.
تبشر  الناجحة  االنطالقة  وهذه 
ب����أن ي���ك���ون ه���ن���اك ب��رن��ام��ج 
متكامل لتقديم خدمات الدفاع 
مثل  أن  إال  الكرتونيًا،  املدني 
إىل  حيتاج  الضخم  العمل  ه��ذا 
ت���دري���ب ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ه��ذه 
التقنيات، ووضع خطة مستمرة 

ملواكبة كل تطور فيها.

العمل مستمر
العميد غصاب  يرى  ناحيته  من 
العامة  اإلدارة  مدير  القحطاني 
للحاسب اآللي وتقنية املعلومات 
االل��ك��رتون��ي��ة  اخل����دم����ات  أن 
تطوير  يف  ساهمت  واإلن��رتن��ت 
امل��دن��ي وتوفري  ال��دف��اع  أع��م��ال 
وال����وق����ت س����وى على  اجل���ه���د 
أو  الداخلية  اخلدمات  مستوى 
بذلك  وه��ي حتقق  اخل��ارج��ي��ة، 
االلكرتونية  التعامالت  أهداف 
املستفيد  إىل خدمة  اليت تسعى 
اإلج����راءات  وتقليل  موقعه  يف 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه واحل��ص��ول على 

اخلدمة يف وقت قصري.
من  القحطاني  العميد  واض��اف 
االلكرتونية  التعامالت  خ��الل 
األع��م��ال  أداء  م��س��ت��وى  ي��رت��ف��ع 
ويكون  بها  والتحكم  واملهام 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ أس����رع وم��ب��ن��ي��ًا على 
س��واًء  وحم���ددة  تابثة  معطيات 
امليدانية،  أو  اإلداري��ة  لأعمال 
اخل����دم����ات  أن  إىل  م����ش����ريًا 
املدني  الدفاع  يف  اإللكرتونية 
مرت بعدة مراحل منذ أن بدأت 
العامة  امل��دي��ري��ة  م��وق��ع  ب��إن��ش��اء 
يعرف  وال���ذي  االن��رتن��ت،  على 
وفروعها  العامة  املديرية  مبهام 
وطريقة  وأخ��ب��اره��ا  وأنظمتها 
ال��ت��واص��ل م��ع��ه��ا، ك��م��ا يقدم 
ب��ع��ض اخل���دم���ات م��ث��ل )خ��دم��ة 
تسجيل  وخ���دم���ة  ال��ت��وظ��ي��ف، 

امل��ت��ط��وع��ني، وخ���دم���ة ال��ربي��د 
اجلهاز،  ملنسوبي  اإللكرتوني 
اإلع��الم��ي��ة(،  التوعية  وخ��دم��ة 
فهي يف  الداخلية  أما اخلدمات 
وال  والتكامل،  التحسني  طور 
اجلهات  مع  مستمرًا  العمل  زال 
املعنية يف املديرية لتقديم املزيد 

من اخلدمات.
وأشار العميد غصاب القحطاني 
للحاسب  العامة  اإلدارة  أن  إىل 
تسعى  املعلومات  وتقنية  اآلل��ي 
دائ���م���ًا ومب���ش���ارك���ة اجل��ه��ات 
حتسني  إىل  اخل���دم���ة  م��ق��دم��ة 
داخليًا  سوى  القائمة  اخلدمات 
أو خ��ارج��ي��ًا، واالس��ت��م��رار يف 
األعمال  بعض  وميكنة  تطوير 
اآلخ��رى، مثل األنظمة اإلداري��ة 
واملالية أو األرشفة اإللكرتونية 
ُبدئ  اليت  الرقمية  اخلرائط  أو 
ب��ه��ا م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل وحت��ت��اج 
التقنية  ي���واك���ب  ت��ط��وي��ر  إىل 

االلكرتونية املتسارعة.

منذ عامين
عبداهلل  العميد  يرى  ناحيته  من 
العامة  اإلدارة  مدير  روحــني  أبــو 
املديرية  أن  والتموين،  لإلمداد 
املدني بدأت فعليًا  للدفاع  العامة 
االلكرتونية  التعامالت  تطبيق 
منذ عامني من خالل ربط اإلدارة 

ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  املالية 
املالية، مما كان له أكرب األثر 
يف سرعة إجناز املعامالت، ودقة 
امل��ع��ل��وم��ات وس��ه��ول��ة احل��ص��ول 
ال��ث��م��ار  ب��اإلض��اف��ة إىل  ع��ل��ي��ه��ا، 
جمال  يف  اخل��ط��وة  هل��ذه  الطيبة 
اإلح����ص����اء وحت���دي���د امل��ي��زان��ي��ة 
وتقدميها  قطاع،  لكل  العامة 
استفادة  وهناك  دوري،  بشكل 
احلكومة  أن��ظ��م��ة  م��ن  ك��ب��رية 
وتصنيف  االلكرتونية يف حصر 
آليات ومعدات الدفاع املدني من 
خ��الل ب��رام��ج حت��دد ب��داي��ة عمل 
كل معدة وآلية، وهو ما يفيد يف 
الوقوف على االحتياجات الفعلية 
وه��ن��اك مكتبة  اآلل���ي���ات،  م��ن 
ال���ك���رتون���ي���ة، ب���اإلض���اف���ة إىل 

خدمات موقع الدفاع املدني على 
االنرتنت، ومعهد الدفاع املدني.

أثبتت نجاحها
 م���ن ج��ه��ت��ه ي���رى الــعــقــيــد علي
مدير  الغامدي  حــزام  أمحد  ابن 
ال��روات��ب،  ونظام  التأدية  إدارة 
احل���ك���وم���ة  ت���ط���ب���ي���ق���ات  أن 
االل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، 
أن جهاز  رغ���م  أث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا 
غريه  عن  خيتلف  املدني  الدفاع 
م���ن األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة من 
يف  خدماته  مظلة  ات��س��اع  حيث 
ومدن  مناطق وحمافظات  مجيع 
يتطلب  ال���ذي  األم���ر  اململكة، 
جهدًا أكرب ليتسنى تقديم هذه 

اخلدمات الكرتونيًا.

العميد عبداهلل أبو روحنيالعميد غصاب القحطاني

الدفاع المدني 
بدأ فعليًا في 

تطبيق التعامالت 
االلكترونية

الخدمات 
االلكترونية 

الداخلية في طور 
التحسين والتكامل  

العقيد علي الغامدي

األمر يتطلب 
جهدًا أكبر 

ليتسنى تقديم 
هذه الخدمات
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دراسة

تعرف جماالت )حقول( الرتدد املنخفضة جدًا 
300 هريتِز،  من  األقل  ال��رتدداِت  تلك  بأنها 
الناتج  الكهرومغناطيسي  اجمل��ال  ويصنف 
أنه  على  300 هريترز  من  أق��ل  ت��رددات  عن 
 Extremely( جدًا  املنخفض  الرتدد  جمال 
هذه  ويف   ،)Low Frequency، ELF
املوجة  أط��وال  تكون  املنخفضة  ال���رتدداِت 
اهلواِء طويلة جدًا، حنو 6000 كيلومرت  يف 
للرتدد 50 هريتِز و5000 كيلومرِت للرتدد 60 
اجملاالت  َتتصّرُف  احلالة  هذه  ويف  هريتِز، 
مستقل،  بشكل  واملغناطيسية  الكهربائية 
وت��ن��ت��ج خ��ط��وط ك��ه��رب��اء ال��ض��غ��ط ال��ع��ادي 
إىل  طاقتها  تصل  ج���دًا  ضعيفة  إش��ع��اع��ات 
حنو 0,0001 ميكرو وات على السنيت مرت 
القمر  من  ال��ص��ادر  باإلشعاع  مقارنة  املربع 
بطاقة  إشعاع  يصدر  وال��ذي  اكتماله  عند 
ميكرو   0,2( الطاقة  هذه  مرة   2000 تفوق 

وات للسنيت مرت املربع(.

الشحنات  عن  الكهربائية  اجمل��االت  َتْنشأ 

الكهربائي  اجمل��ال  ويقاس  الكهربائيِة، 
كيلوفولت  َأو  م��رِت  لكّل  ال��ف��ول��ِت  ب��وح��دة 
)kV/m(، ويكون لكل جهاز  مرِت  لكّل 
إىل  أوص��ل  م��ا  إذا  آل��ة جم��ال كهربائي  أو 
مَلْ يكن اجلهاز  إذا  خمرِج كهربائِي حتى 
مع  الكهربائي  اجمل��ال  ويتناسب  ع��ام��اًل، 
فرق جهد املصدر املوصل به تناسبًا طرديًا، 
ويكون اجملال الكهربائي قويًا بالقرب من 

املواد  وتشكل  عنه،  بالبعد  وينعدم  اجلهاز 
من  واقيًا  درعًا  واملعادن  من اخلشب  العادية 

اجملال الكهربائي.

حركِة  ع��ن  املغناطيسية  اجمل���االت  َت��ْن��ش��ُأ 
للتيار  نتيجة  أي  الكهربائيِة،  الشحنات 
املغناطيسي  اجمل��ال  وي��ق��اس  الكهربائي، 
ما  ع��ادة  م��رِت، لكن  األم��ب��رِي لكّل  بوحدة 
املقاس  املقابل  املغناطيسِي  يعرب عنه باحلثِّ 
األحيان  َبْعض  ويف   ،tesla التيسال  بوحدة 
التيسال  ويساوى   ،gauss اجل��اوس  بوحدِة 
ج��اوس  واح���د  أن  أو  ج���اوس  آالف  ع��ش��رة 
ويكون لكل  تيسال،  ميكرو   100 يعادل 
جهاز أو آلة جمال مغناطيسي إذا ما أوصل 
عاماًل  اجلهاز  وكان  كهربائِي  خمرِج  إىل 
اجملال  ويتناسب  الكهربائي،  التيار  وتدفق 
تناسبًا  الكهربائي  التيار  مع  املغناطيسي 
قويًا  املغناطيسي  اجمل��ال  ويكون  ط��ردي��ًا، 
وال  عنه،  بالبعد  وينعدم  اجلهاز  من  بالقرب 
تستطيع املواد العادية من اخلشب واملعادن أن 

ينتج عن سريان التيار الكهربائي مجااًل )حقاًل( كهرومغناطيسيًا، يشْمُل المجال الكهرومغناطيسي موجات كهربائيةِ وأخرى 
مغناطيسية تنتقل سوية بسرعة الضوء بشكل متعامد، وتتميز هذه الموجات بتردد وطول موجة، إذ أن الترددَ هو عددُ الذبذبات 
في الموجةِ لوحدةِ الزمن )ثانية(، ويقاس التردد بوحدة الهيرتز )hertz( )يساوي الهيرتز دورة بالّثانية(، وطول الموجة هو المسافُة 

التي تقطعها الموجةِ في تذبذِب واحد )َأو دورة واحدة(.

الخطر الكهرومغناطيسي 

أ.د. إبراهيم بن صالح المعتاز
رئيس اجلمعية السعودية

للهندسة الكيميائية

المجاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة
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توفر وقاية من اجملال املغناطيسي، إذ ينفذ 
من خالهلا بسهولة.

ي���ك���ون م���س���ت���وى اجمل������ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
ال��ع��ادي  الكهربائي  للتيار  واملغناطيسي 
؛  ج��دًا  منخفضًا  هريتِز   60/50 ال��رتدد  ذي 
ويكون اجملال الكهربائي حبدود 0,0001 
فولت على املرت، كما أن اجملال املغناطيسي 
أما  تيسال،  ميكرو   0,00001 حنو  يكون 
الطاقة  ُت��وّزُع  واليت  العالية  الضغط  خطوط 
الكهربائية ِمْن حمطاِت الَتوليد الكهربائية 
ف��ي��ص��ل اجمل����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي هل��ا حن��و 12 
املغناطيسي  واجمل��ال  امل��رت  على  كيلوفولت 
توليد  حم��ط��ات  ويف  تيسال،  ميكرو   30
الكهرباء نفسها يكون اجملال الكهربائي 
املغناطيسي  واجمل��ال  للمرت  كيلوفولت   20

270 ميكرو تيسال.

عدد من العوامِل
َتعتمُد اجملاالت الكهربائية واملغناطيسية يف 
املنازل على عدد ِمْن العوامِل، ويصل اجملال 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ن��اش��ئ ع��ن ب��ع��ض األج��ه��زة 
على  فولت   500 إىل  املنزلية  الكهربائية 
املرت، ويكون اجملال املغناطيسي بنحو 150 

ميكرو تيسال.
وي��ت��ع��رض ال��ع��ام��ل��ون يف حم���ط���ات ت��ول��ي��د 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة  جم������االت  إىل  ال���ك���ه���رب���اء 
 25 إىل  تصل  ج���دًا،  ك��ب��ريِة  ومغناطيسية 
و2  الكهربائي  للمجال  املرت  كيلوفولت يف 
ملي تيسال ضمن اجملال املغناطيسي الناشئ 

من هذه احملطات.

التأثيرات الصحية
ت��أث��ريات كيماوية  امل��ت��أي��ن  ُي��ن��ت��ُج اإلش��ع��اِع 
الكيماوية  ال���رواب���ط  ك��س��ر  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
واجلسيمات  األي��ون��ات  وإن��ت��اج  التساهميِة، 
الكيميائِية األخرى الفعالة، وعلى أية حال 
واملغناطيسية  الكهربائية  اجمل��االت  تعترب 
والكهرومغناطيسية ضمن جماالت اإلشعاِع 
مقارنة  جدًا  حمدودة  وتأثرياتها  املتأينة  غرِي 

بتأثريات اإلشعاع املؤين.

تكون طاقة الفوتونات الناجتة عن اجملاالت 
تقوى  وال  جدًا  الكهرومغناطسيسة ضغيفة 
على كسر أو اخرتاق أو التأثري املباشر على 
جزيئات أو خاليا اجلسم، وإمنا يكون تأثري 

جماالت الرتّدد املنخفض جدًا على األنسجِة 
وتيار  كهربائية  جم���االت  ب��إح��داث  احل��ي��ة 

كهربائي فيها، وحّث التياراِت يف األنسجِة 
وتشكيَل  الطاقِة  امتصاص  إىل  باإلضافة 
قطيب )dipoles( كهربائي وإعادة توجيِه 
أية  وعلى  األنسجة،  يف  املوجودة  القطيبات 
حال، فإن مقدار هذه التينَّارات املستحّثِة ِمْن 
جدًا  املنخفضة  الرتّدد  إىل جماالت  التعّرِض 
يف حدود املستويات املوجودة عادة يف البيئة، 
دُث بشكل طبيعي  وأقل ِمْن التياراِت اليت حَتْ

يف اجلسِم.
أك��دت ال��دراس��ات ال��ع��دي��دة ملعرفة ح��دود 
وتأثري اجملال الكهربائي بأن التعرض جملال 
غري  للمرت  كيلوفولت   20 حتى  كهربائي 
وهناك  واض��ح،  تأثري  عنه  ينجم  وال  م��ؤذي 
بعض الشكوك على أن التعرض للمجاالت 
املغناطيسية النامجة عن الرتددات املنخفضة 
جدًا قد يؤثر على وظائف األعضاء والسلوك 
ال��دراس��ات  م��ن  العديد  أن  غ��ري  اإلن��س��ان��ي، 
واالختبارات السريريِة والفسيولوجية أكدت 
عدم ظهور هذه التأثريات حتى جمال 5 ميلي 

تيسال. 
للمجاالت  ال��ت��ع��رض  أن  ي���رى  م��ن  وه��ن��اك   
عن  ال��ن��اجت��ة  واملغناطيسية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الرتددات املنخفضة جدًا قد تتسبب يف احلد 
 ،Melatonin ميالتونن  هرمون  إنتاج  من 
وهو اهلرمون املرتبط بالتوافق النهاري الليلي 
تكون  ض���ّد  ي��ك��ون  ق��د  وال����ذي  للجسم، 
سرطان الثدي، وقد يؤدي النقص يف إفراز 
ه���ذا اهل��رم��ون اح��ت��م��ال اإلص��اب��ة بسرطان 
الثدي، وليس هناك دليل مقنع وكايف بأن 
التعّرض إىل الرتددات املنخفضة جدًا تسبب 
ومن  اجلسم،  يف  احليويِة  للجزيئاِت  ض��ررًا 
غري احملتمل أن يكون هذا التعرض سببًا يف 

بدء التسرطن للخاليا. 

دراسات عديدة
بأن  اعتقاد  هناك  ك��ان  1979م  ع��ام  ومنذ 
التعّرِض إىل الرتددات املنخفضة جدًا يتسبب 

يف سرطان الدم )اللوكيميا( عند األطفال، 
من  العديد  أجريت  فقد  احل��ني،  ذلك  ومنذ 
يكن  ومل  ذل��ك،  م��ن  للتأكد  ال���ِدراس���اِت 
السكن  ارت��ب��اط  ق��اط��ع على  دل��ي��ل  ه��ن��اك 
الكهربائية  الضغط  خطوط  م��ن  بالقرب 
عند  الدم  بسرطان  اإلصابة  بارتفاع  العالية 

األطفال أو باألمراِض السرطانية األخرى. 

املعهد  خلص  1998م  يونيو/حزيراِن  يف  و 
البيئيِة  الصحِة  لُعلوِم  األمريكي  الوطين 
مخس  دام�����ت  دراس������ة  ب��ع��د   )NIEHS(
س���ن���وات وف���ق م��ع��اي��ري ال���وك���ال���ِة ال��دول��ي��ِة 
ألحباث السرطاِن بأن التعّرض إىل الرتددات 
املنخفضة جدًا يعترب مسرطنًا حمتماًل، وهذا 
هو النوع األضعف للتصنيفات الثالثة لأدلة 
العلمية للمسرطنات، وهي مسرطن حمتمل 

ومسرطن ممكن ومسرطن.
للداللة  و يستخدم تصنيف مسرطن حمتمل 
لتكون  حم�����دودًا  دل���ي���اًل  ه��ن��اك  أن  ع��ل��ى 
السرطان أقل ِمْن الدليِل الكايِف يف اختبارات 
احليواناِت التجريبيِة، وقد كان رأي املعهِد 
البيئيِة  العمِل  صحِة  ُعلوِم  جملموعة  الوطيِن 
مبنيًا على ما شوهد يف الدراسات اإلحصائية 
بوجود احتمال عالي لإلصابة باللوكيميا يف 
األطفاِل الذين يسكنون مع أسرهم بالقرب 
من األبراج اخلاصة حبمل خطوط الكهرباء 

ذات الضغط العالي.

قضية محسومة
وثابت  دليل حاسم  يوجد  ال  القول  وخالصة 
الكهربائيِة  اجمل��االت  إىل  التعّرِض  أن  يبني 
اخلاصة  األب��راج  من  الناشئة  واملغناطيسيِة 
الضغط  ذات  ال��ك��ه��رب��اء  خ��ط��وط  حب��م��ل 
ُتنتُج سرطانًا، وعمومًا فإن اجملاالت  العالي 
الناشئة من بعض  واملغناطيسية  الكهربائية 
األجهزة املنزلية مثل جهاز احلالقة وجمفف 
الشعر تصل إىل مستويات عالية أضعاف ما 
الكهرباء  خلطوط  احلاملة  األب���راج  ينشأ 
ذات الضغط العالي، إذ تطلق هذه األجهزة 
على  فولت   200 يتجاوز  كهربائيًا  جم��ااًل 
يفوق 100 ميكرو  مغناطيسيًا  املرت وجمااًل 
من  حم��س��وم��ة  القضية  أن  وي��ب��دو  ت��ي��س��ال، 
الناحية العلمية بعدم وجود دليل علمي قاطع 
على تأثري هذه األبراج على الصحة، غري أن 
إقناع عامة الناس وقبوهلم هلذا األمر سيظل 
القضية  أمرًا صعبًا وسببًا داعيًا لطرح هذه 

بشكل مستمر. 

ال تستطيع المواد العادية 
من الخشب والمعادن أن 
توفر وقاية من المجال 

المغناطيسي
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]] سؤااًل [[]]سؤااًل[[

ما هو الرقم الذي ال تزال تذكره من 1. 
مراحل الطفولة والصبا.. وملاذا؟

حفيظة  على  احلصول  أح��اول  كنت  ألن��ين 
عامًا   )17( مازلت يف سن  لي  فقالوا  نفوس 

لذا أذكر هذا الرقم جيدًا.

تعين 2.  املالية هل  األمور  خربتكم يف 
تفوقًا يف مادة احلساب والرياضيات 

يف مراحل التعليم املختلفة؟
نعم األساس القوي والتفوق يف علوم احلساب 
التعامل مع األمور  والرياضيات يساعد على 
على  احل��ص��ول  بعد  عالية  بكفاءة  املالية 

املؤهل العلمي.

وم���ا ه���و ال���رق���م ال��ص��ع��ب يف ح��ي��اة 3. 
األستاذ سعيد القحطاني، وملاذا؟

ال ي��وج��د واحل��م��د هلل رق��م ص��ع��ب، ألن مع 

الصرب واحملاولة واجلهد تهون الصعاب.

هل يتوىل مدير عام امليزانية بالدفاع 4. 
املدني مسؤولية إدارة ميزانية املنزل 

واألسرة؟
إىل  يرجع  املسؤولية  من  وج��زء  ما،  إىل حد 
ببنود  واملعرفة  التخصص  حبكم  األس���ره 

اإلنفاق املنزلي.

م��اه��و ال��ب��ن��د ال���ذي ت��ت��وق��ف��ون عنده 5. 
ك��ث��ريًا وت��دق��ق��ون أرق��ام��ه س��واء يف 

حياتكم اخلاصة أو عملكم؟
ال  عاجزًا  البند  يكون  عندما  ذل��ك  حي��دث 
سواء  البند  ذل��ك  على  مطلوب  هو  مبا  يفي 
أن ال  وآم��ل  املنزل،  أو  العمل  كان ذلك يف 

يكون هناك أي عجز ال ميكن معاجلته.

ت��ك��ت��ب ال��ت��واري��خ ب��ل��غ��ة األرق����ام، 6. 
عنده  يتوقف  ال��ذي  التاريخ  هو  فما 

األستاذ سعيد القحطاني؟
هذا  أمر  رسم  ال��ذي  اململكة  توحيد  تاريخ 
الصرح العظيم، وأرسى اللبنة األوىل للدولة 

السعودية احلديثة.

إن كان لبعض األرقام دالالت كما 7. 
رق���م )1(  ف��م��ا ه��ي دالالت  ي��ق��ول��ون 

بالنسبة لكم؟
التفوق  األجيال  معظم  واحد يف  الرقم  يعين 

عندما يكون يف هذا السياق.

عملية 8.  نظركم  وجهة  من  الصداقة 
»مجع« بني اثنني أم »قسمة« عليها؟

تكون  أن  جي��ب  حيث  اث��ن��ني،  على  قسمة 
الصداقة من الطرفني ال من طرف واحد.

يجيد مدير عام الميزانية األستاذ سعيد القحطاني لغة األرقام، عرف بنودها 
وأسرارها، لذا اخترنا هذه اللغة ونحن نطرح عليه 20 سؤااًل، قد تزيد أو تنقص، سعيًا 

إلى استكشاف بعض قناعاته واهتماماته التي ال شك تزخر بالكثير من الدروس 
المفيدة التي يجدر تقديمها لرجال الدفاع المدني من العسكريين والمدنيين.

أتوقف عند تاريخ
توحيد المملكة الذي 

أرسى دعائم الدولة 
السعودية الحديثة

مدير عام امليزانية
األستاذ/ سعيد القحطاني 

ال يوجد رقم صعب مع االجتهاد والصبر

حاوره: الرائد عبد اهلل الحارثي
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أذكر رقم )17( منذ 
حاولت الحصول على 
حفيظة نفوس

أطرح من حساباتي 
من يلجأون إلى الكذب 
والخداع

الصداقة »قسمة«
على اثنين وأسعى

لـ »جمع« األوفياء 

م�����ن ه�����و ال��ش��خ��ص 9. 
ال�������ذي ت����ق����دم ع��ل��ى 
»طرحه« من قائمة معارفك أو 

أصدقائك؟
ال���ط���رح ق���د ي��ك��ون م��ؤق��ت��ًا 
ع��ن��دم��ا ي��ل��ج��أ امل���ط���روح إىل 

الكذب واخلداع.

الشخص 10.  هو  وم��ا 
ال������ذي ت���أم���ل أن 

»جتمعه« معك؟
الصادق الويف.

ب��ني ب��ن��ود االن��ف��اق 11. 
املدني  ال��دف��اع  يف 
م��ا،  ع��الق��ة  ال��ب��ش��ر  وأرواح 

فكيف تراها؟
محاية  إىل  حت��ت��اج  ال��ب��ش��ر  أرواح  م��ت��الزم��ة 

واحلماية حباجة إىل إنفاق.

ه���ل مث���ة ك��ت��اب حت����رص على 12. 
م��ن  رص����ي����دك  إىل  »مج����ع����ه« 

الكتب.. وملاذا؟
نعم كتاب الشيخ/ عايض القرني )ال حتزن( 

ألنه يعلمك الصرب.

امل��رأة 13.  أن  م��ن  يقال  م��ا  م��ا صحة 
أكثر قدرة من الرجل يف التعامل 

مع املال؟
ق���د ي��ك��ون ص��ح��ي��ح��ًا ول��ك��ن ل��ي��س على 

اإلطالق.

يف 14.  تعتمدها  ال��يت  احلكمة  م��ا 
التعامل مع بنود امليزانية وترتيب 

أولويات اإلنفاق؟
حتقيق األهداف اليت رمست من أجلها هذه 

البنود حسب أولويات اخلطط.

وجود فائض يف امليزانية، هل يشعرك 15. 
بالسعادة، وماذا يف حالة العجز؟

حاجة  هناك  ك��ان  إذا  بالسعادة  أشعر  ال 
للصرف ومل حتقق، وكذلك عندما أرغب 

الصرف وال يتوفر املبلغ.

إدارة األموال ختتلف عن األعمال 16. 
انعكاس  فما  األخرى،  اإلدارية 

ذلك على حياتك الشخصية؟
األعمال اإلدارية يف معظمها تتحول إىل مالية 

وال يوجد لدي مشكلة يف ذلك.

ن��ص��ي��ب، 17.  أم  ح���ظ  »امل���ق���س���وم« 
لك  املقسوم  مع  تتعامل  وكيف 

أو عليك؟
احلظ والنصيب يعين أن املقدر ال مناص منه 

وجيب تقبله سلبًا أو إجيابًا.

الوقت من ذهب، فهل تدير وقتك 18. 
بنفس طريقة إدارة امليزانية؟

نعم يف معظم األحيان.

ماهي 19.  األرق���ام،  لغة  عن  بعيدًا 
هواياتك املفضلة؟

املشي.

ترتمجه 20.  ه��ل  النجاح  أو  ال��ف��وز 
دائمًا بلغة األرقام؟

يف بعض األحيان.

عن 21.  فماذا  حياة،  املرأة شريك 
إسراف بعض النساء وهل يضر 

بهذه الشراكة؟
عندما يكون هناك إسراف يقع الضرر ألن اهلل 
ال حيب املسرفني كما ورد يف القرآن الكريم.

النجاح معادلة ما هي مفرداتها 22. 
الرقمية من وجهة نظركم؟

البحث عن املزيد وعدم القول بأنك وصلت 
للنجاح الذي تريده حتى ال تنكسر.

الفشل هل هو دائمًا عملية طرح، 23. 
أم خربة جيب االستفادة منها؟

خربة جيب اإلستفادة منها.

هل مثة رقم ال حتبه وملاذا؟24. 
ال، ال أتشاءم من األرقام
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رجال وأحداث

بن عبدالقادر احلفظي  أول عبداالله  املالزم 
مدير شعبة اإلنقاذ مبديرية الدفاع املدني يف 
عسري، يستعيد بعض هذه املواقف واللحظات 
فيقول: النفس البشرية فطرت على التعاطف 
ورجل  مؤملة،  ألحداث  يتعرضون  من  مع 
األمر،  ذلك  يف  استثناء  ليس  املدني  الدفاع 
يباشرها،  اليت  احلوادث  ببعض  ويتأثر 
من  ألكثر  السيول  اجرتاف  حادث  وأذكر 
27 شخصًا يف »عقبة ضلع« يف مدة مل تتجاوز 
االجرتاف  ذلك  من  ينُج  ومل  معدودة  دقائق 

سوى طفلة تبلغ من الُعمر 11 عامًا.

الدروس المستفادة
احلادث  ذلك  يف  الطفلة  هذه  فقدت  وقد 
نفسها  لتجد  الثمانية  وإخوتها  وإلديها  املؤمل 
يف حلظات انقاذها وحيدة، وقد فقدت كل 
عائلتها وليس هلا هناك من تلجأ إليهم- بعد 
الدفاع  رجال  سوى   – وتعاىل  سبحانه  اهلل 
األسرة  مبثابة  حبق  كانوا  الذين  املدني، 
ذاكرتي  يف  وتظل  الطفلة،  هلذه  احلانية 
مشاهد إنسانية بالغة ال�تأثري، أبداها األفراد 

والضباط الذين باشروا هذا احلادث.
أضاف  احلادث  هذا  من  املستفاد  الدرس  وعن 
املالزم أول احلفظي، كل حادث يواجهه رجال 
من  خيلو  ال  حجمه  كان  مهما  املدني  الدفاع 
منها،  يستفاد  ودروس  اكتسابها  يتم  خربات 
وقد كان أهم الدروس اليت استنفدتها من هذا 
عن  البحث  عند  لليأس  ال مكان  أنه  احلادث، 

املفقودين، وإن كان األمل ضعيفًا يف العثور على 
ناجني، فهذه الطفلة مت العثور عليها وإنقاذها مع 
آخرين بعد فرتة طويلة من أعمال البحث واإلنقاذ.
املدني  الدفاع  أن رجل  آخر هو  وهناك درس 
قد جيد نفسه فجأة مبثابة أب أو شقيق لطفل 
أو طفلة شاءت إرادة اهلل أن يتوفى ولي أمرها 
حلني  أمورها  تدبري  يتوىل  وأن  أسرتها،  أو 

حضور أحد أقاربها.

سيول جدة
امللقاة  األمانة  استشعار  حيتم  الذي  األمر 
كل  جتاه  املدني  الدفاع  رجال  عاتق  على 
يف  اخلربات  بعض  ميتلك  وأن  منكوب، 
اإلنسانية  احلاالت  هذه  مثل  مع  التعامل 

وخاصة مع األطفال.
وعن احلادث الذي ترك تأثريًا نفسيًا حزينًا 
احلفظي  عبداالله  أول  املالزم  قال  عليه 
فرغم  أحزنتين كثريًا،  كارثة سيول جدة 
الدفاع  رجال  بذهلا  اليت  اجلبارة  اجلهود 

املدني فإن حجم اخلسائر كان كبريًا.
أهمية  إىل  احلفظي  أول  املالزم  وتطرق 
رجال  قدرات  تعزيز  يف  احلديثة  التقنيات 

أن  مؤكدًا  مهامهم،  ألداء  املدني  الدفاع 
يف  جنحت  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
توفري أحدث التقنيات مبا يساهم يف الوصول 
ألعلى درجات االستعداد واجلاهزية للتعامل 
مع كافة أنواع احلوادث، بل أن األمر جتاوز 
إىل  احلديثة  واآلليات  املعدات  هذه  تأمني 
االستفادة  ومدى  ألدائها  شامل  تقييم  إجراء 
امليدان،  يف  العاملني  قبل  من  عمليًا  منها 
فرق  إلجياد  التوجه  زيادة  إىل  باإلضافة 
حوادث  مثل  بعينها  جماالت  يف  ختصصية 

انهيارات املباني والزالزل واإلنقاذ املائي.

التجهيزات الوقائية
الدفاع  لرجال  يقدمها  اليت  النصيحة  وعن 
املدني قال املالزم أول احلفظي أمتنى من مجيع 
الزمالء رجال الدفاع املدني التقيد بارتداء مجيع 
احلوادث،  مباشرة  أثناء  الوقائية  التجهيزات 
وأتباع توجيهات القائد يف موقع احلادث، وجتنب 
اجملازفة واملخاطرة العشوائية، أما أبناء اجملتمع 
فآمل االلتزام بتعليمات الدفاع املدني واالستفادة 

من األنشطة التوعوية الوقائية.
وعن أثر التكريم الذي يلقاه اجملدون من رجال 
أن  احلفظي  أول  املالزم  أوضح  املدني  الدفاع 
الدافع  مبثابة  واملعنوي  املادي  بشقيه  التكريم 
التكريم  يكون  وعندما  التميز،  من  للمزيد 
حد  إىل  عملهم  أداء  يف  اجتهادهم  يصل  لرجال 
التضحية بالنفس، فال شك أن أثره يكون أبلغ 

ونتائجه أعظم.

في حياة كل رجل من رجال الدفاع المدني مواقف ولحظات ال تنسى، 
حُفرت في الذاكرة لخطورتها أو تأثيرها في وجدان من مر بها، ورغم 

صعوبة هذه المواقف فإنها ال تخلو من دروس وخبرات جديرة 
باستيعابها واالستفادة منها.

ال مكان لليأس
في أعمال اإلنقاذ 

المالزم أول عبداإلله الحفظي

رجل الدفاع المدني قد 
يجد نفسه أبًا أو شقيقًا 

لطفل فقد عائلته 
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الرقيب رياض غبني:

علمتني درسًا ال ينسى

ساعة تحت الماء
جتربة بالغة الصعوبة واملخاطرة 
حسن  بن  رياض  الرقيب  يرويها 
مناحي غبني من منسوبي الدفاع 
بداية  يف  جازان  مبنطقة  املدني 
عرف  لكنه  امليداني،  عمله 
ويثري  منها  يستفيد  كيف 
التجربة  هذه  تفاصيل  خرباته، 
غبني  رياض  الرقيب  يرويها 

فيقول:
أول  من  لتوي  خترجت  كنت 
دورة من دورات الغوص وأعمال 
قد  أكن  ومل  املائي،  اإلنقاذ 
ميدانية  أعمال  أي  بعد  مارست 
تلقينا  أن  وحدث  الغوص  يف 
غرق يف  حادث  وقوع  عن  بالغًا 
سد جيزان العمالق الذي حيجز 
املياه  من  هائلة  كميات  خلفه 
باحليوانات  تعج  اليت  الضحلة 

والثعابني.

برودة الماء
وعندما انتقلت إىل موقع احلادث 
شروط  اكتمال  بعدم  فوجئت 
واليت  األساسية  الغواص  نزول 
التدريبية،  الدورة  يف  تعلمتها 
مساعد  غواص  وجود  عدم  مثل 
وحيدًا  نزولي  ووجوب  باملوقع، 
رجل  جثة  عن  والبحث  املاء  إىل 

جاء  عمره كما  من  الستني  يف 
يف البالغ.

واضطررت لنزول املاء يف ساعات 
الصباح األوىل وكان املاء شديد 
الربودة، وبعد الغوص ملسافة مرت 
واحد اكتشفت أنين ال أمتكن 
البحث  فعلي  ثم  ومن  الرؤية  من 
اللمس  طريق  عن  الضحية  عن 
بواسطة اليد، دون معرفة صفحة 
التحقيق  بعد  إال  امللموس  الشيء 

ومترير راحة يدي عليه.
وظللت  غبني  الرقيب  ويضيف 
املاء،  حتت  كاملة  ساعة  ملدة 
بالتسبيح  أهلج  ووجدتين 
اهلل  من  العون  وطلب  والتهليل، 
هلل،  واحلمد  وتعاىل،  سبحانه 
الغريق  العثور على  متكنت من 
تغب  ومل  جثمانه،  وانتشال 
يف  الطاعن  املتوفى  هذا  صورة 
عن  احلالة  تلك  يف  وهو  السن 

خميليت.
احلادث  هذا  من  استفدت  وقد 
على  االعتماد  أن  صعوبته  رغم 
وحسن  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
النجاح  موجبات  من  التوكل، 

يف كل عمل.
وأن رجل الدفاع املدني جيب أن 
وال  واملثابرة،  باإلقدام  يتحلى 

على  حيرص  وأن  اليأس  يعرف 
الالزمة  الشروط  كل  استيفاء 
لسالمته الشخصية قبل االنتقال 

إىل موقع احلادث.

ذكرى مؤلمة
حتمل  اليت  احلوادث  وعن 
املهنية  حياته  يف  مؤملة  ذكرى 
يقول الرقيب غبني أذكر حريقًا 
العوائل  إحدى  شقة  يف  نشب 
األسرة،  رب  غياب  يف  األجنبية 
كل  أغلق  قد  كان  الذي 
األبواب والشبابيك املصنوعة من 
احلديد قبل مغادرة الشقة، ومل 
اخلمسة  وأطفاهلا  األم  تستطع 
وعندما  النريان،  من  اهلرب 
وقمنا  احلادث  موقع  إىل  وصلنا 
وقد  باألم  صدمنا  باقتحامه، 
قد  ومجيعهم  أبنائها  احتضنت 

تفحموا يف مشهد يدمي القلب.
أن  غبني  الرقيب  ويؤكد 
تتوافر  اليت  احلديثة  التقنيات 
ساعدت  املدني  الدفاع  لفرق 
على إجناز الكثري من األعمال 
واملهام على أكمل وجه، مدلاًل 
»اهلورست«  مبعدات  ذلك  على 
القص  يف  تستخدم  اليت 
والفصل يف حوادث السيارات، 

اليت  احلديثة،  اإلطفاء  وآليات 
أكثر  يف  مثيالتها  تضاهي 

الدول تقدمًا.

عدم المغامرة
حديثه  رياض  الرقيب  وختم 
رجل  مسؤولية  على  بالتأكيد 
تطوير  الذاتية يف  املدني  الدفاع 
باإلطالع  وخرباته،  مهاراته 
يف  جديد  كل  على  املستمر 
من  واالستفادة  عمله،  جمال 
الربامج التدريبية على استخدام 
استخدامها  وحسن  املعدات 
بعيدًا عن  عليها  مبني  كما هو 

االرجتال.
إهمال  عدم  على  شدد  كما 
أثناء  الشخصية  الوقاية  معدات 
وعدم  احلريق  حوادث  مباشرة 
أثناء  الزمالء  بأرواح  املغامرة 

اقتحام مواقع احلوادث.
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السبورة الذكية.. 

شعاع

تقدم حلواًل عملية لمشكلة نقص المدربين

من تقنيات التدريب في الدفاع المدني
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الوسائل  م��ن  الذكية  السبورة 
استخدامها  يتم  اليت  والتقنيات 
يف ب���رام���ج ال���ت���دري���ب ب��ال��دف��اع 
ح��ل��واًل عملية  وت��ق��دم  امل���دن���ي، 
كما  امل��درب��ني،  نقص  ملشكلة 
لتنفيذ  هائلة  إم��ك��ان��ات  تتيح 

برامج التدريب عن بعد.
االستفادة من شاشة  حول حجم 
ال��س��ب��ورة  أو  التفاعلية  ال��ش��رح 
ص��احل  العميد  ي��ق��ول  ال��ذك��ي��ة 
العامة  اإلدارة  مدير  ال��ربك��ة، 
ل��ل��ت��دري��ب ب���ال���دف���اع امل���دن���ي، 
التعليمية  ال��وس��ي��ل��ة  ه���ذه  تعترب 
وصلت  مل��ا  من��وذج��ًا  والتدريبية 
العالي  التعليم  تكنولوجيا  إليه 

والتدريب يف العامل.

الشاشة التفاعلية
تصميم  يف  التفكري  ب��دأ  وق��د 
وت���ن���ف���ي���ذ ه������ذه ال���وس���ي���ل���ة أو 
الشاشات التفاعلية يف تسعينات 
ال��ق��رن امل��اض��ي، م��ن قبل بعض 
ال��ش��رك��ات ال���رائ���دة يف جم��ال 
والتدريب  التعليم  تكنولوجيا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

وكندا.
ويف عام 1991م طرحت شركة 
ذكية  ل��وح��ة  أول   « مس���ارت   «
وت��وال��ت ال��ن��م��اذج امل��ط��ورة منها 
لتقدم تطبيقات وإمكانات هائلة 
وتطبيقات  ب��رام��ج  م��ن  تستفيد 

احلاسب اآللي املتنوعة.

اختصار الوقت
وي���ض���ي���ف ال���ع���م���ي���د ال���ربك���ة 
من  تتكون  الذكية  السبورة 
شاشة بيضاء تشتمل على أربعة 
ومساحة  ال��ك��رتون��ي��ة،  أق���الم 
ال���ك���رتون���ي���ة ي���ت���م ت��وص��ي��ل��ه��ا 
ب���احل���اس���ب اآلل�������ي، وج���ه���از 
»امللتميديا  بروجكرت« وميكن 
شبكة  استخدام  طريقها  عن 
تقنيات  استخدام  يف  االن��رتن��ت 
»وبرامج«  كونفرانس  الفيديو 
النت ميتنج » يف عروض الندوات 
وورش العمل واملؤمترات وتنفيذ 

دورات التدريب عن بعد.
وعن املزايا اليت تتيحها السبورة 
الذكية لربامج التدريب، أوضح 
للتدريب  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر 
الربكة  العميد  املدني  بالدفاع 
أن هذه التقنية، ختتصر كثريًا 
للمحاضرات  املطلوب  الزمن  من 
النظرية  التدريبية  واحل��ص��ص 
ملشكلة  حلواًل  وتوفر  والعلمية، 
املتخصصني  امل���درب���ني  ن��ق��ص 
امل��م��ي��زي��ن يف ب��ع��ض اجمل����االت، 
تدريب  خ��الل  من  ميكن  حيث 
عدد كبري من املتدربني يف وقت 

واحد.
كما  الذكية  السبورة  ومتتاز 
بإمكانية  الربكة  العميد  يقول 

ح��ف��ظ وخت���زي���ن وط��ب��اع��ة كل 
عليها،  ي��ع��رض  أو  يكتب  م��ا 
ت��ت��ي��ح��ه من  م���ا  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
إم����ك����ان����ات ك����ب����رية ل��ع��رض 
بطريقة  وش��رح��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
املتدربني  إك��س��اب  م��ع  مشوقة 
استخدام  مثل  أخ���رى  م��ه��ارات 

احلاسب اآللي.

يزيد درجة التفاعل
حممد  املقدم  يؤكد  جانبه  من 
شعبة  مدير  الغامدي  أمح��د  بن 
ومساعدات  التعليمية  الوسائل 
ال����ت����دري����ب ب����������اإلدارة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ت��دري��ب ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، أن 

درجة  من  يزيد  السبورة  جهاز 
ال��ت��ف��اع��ل واالس��ت��ج��اب��ة من 

ما  م��ع  امل��ت��درب��ني  قبل 
من  امل���درب،  يطرحه 
خالل إمكانية عرض 

التعليمية  واملقاطع  الصور 
وال��رس��وم��ات، ب��اإلض��اف��ة إىل 
إم��ك��ان��ي��ة اس��ت��خ��دام مجيع 
أنواع األقالم يف الشرح عليها، 
باللمس  ت��ع��م��ل  أن��ه��ا  ك��م��ا 
باحلاسب  توصيلها  مب��ج��رد 
احل���ال���ة  ه�����ذه  ويف  اآلل�������ي، 
ال��ت��ح��ك��م يف مجيع  مي��ك��ن 

ب���رام���ج احل���اس���ب م���ن خ��الل 
االعتماد  دون  مباشرة  السبورة 

على لوحة املفاتيح امللحق بها.

وتوفر السبورة الذكية والكالم 
عدة  ال��غ��ام��دي  للمقدم  ي���زال  ال 
خيارات للحفظ والطباعة، تشمل 
  )BDFو  Word( ملفات  كل 
وم��ل��ف��ات ال��ص��ور وال��رس��وم��ات، 
أنها  كما  االن��رتن��ت،  وصفحات 
أنظمة  من  ع��دد كبري  مع  تعمل 
 –  XP )وي���ن���دوز  م��ث��ل  التشغيل 

وفيستا( وأنظمة املاكنتوش.
وأش�����ار امل���ق���دم ال���غ���ام���دي إىل 
أن���ه مت إدخ����ال س��ب��ورة ال��ش��رح 
التفاعلية لعدد كبري  من معهد 
املدني  الدفاع  تدريب  ومراكز 
يف إطار خطة الستبدال الفصول 
الدفاع  تدريب  مبعهد  التقليدية 
االلكرتونية،  بالفصول  املدني 
ال���يت ت��ت��وف��ر ب��ه��ا أح��دث 
التعليم  تقنيات 

والتدريب.

           المقدم الغامدي: خيارات كبيرة للسبورة الذكية في الحفظ والطباعة
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شعاع

أحدث األنظمة للتدريب على التنفس الصناعي 
أثناء مباشرة الحوادث

غرفة الغاز..
إضافة كبرية ملنظومة البنى التحتية التدريبية بالدفاع املدني 

تتنوع تقنيات وأنظمة التدريب 
بالدفاع المدني بهدف وضع رجال 

الوحدات والفرق الميدانية في ظروف 
مشابهة تمامًا لما قد يواجهونه أثناء 

أداء مهامهم في مباشرة الحوادث 
المختلفة.

وتعد غرفة » المحاكاة » في معهد 
تدريب الدفاع المدني بالرياض واحدة 

من أحدث أنظمة وتقنيات التدريب 
التي تضع المتدربين في ظروف 

مماثلة للظروف التي قد يتعرضون 
لها في عملهم الميداني.
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خاصًا  جناحًا  الغرفة  وت��ض��م 
املدني  ال��دف��اع  رج��ال  لتدريب 
التعامل مع خماطر نقص  على 
األك���س���ج���ني ع��ن��د م��ب��اش��رة 
اآلبار  ح��وادث  اإلنقاذ يف  مهام 
خماطر  وكذلك  املناجم،  أو 
أو  اخلانقة  ل��ل��غ��ازات  التعرض 
ال��س��ام��ة يف ح����وادث احل��رائ��ق 

والتلوث الكيميائي.
وحي���ت���وي ه���ذا اجل���ن���اح ال���ذي 
التنفس،  أجهزة  جناح  يسمى 
ال��غ��از« على أح��دث  أو »غ��رف��ة 
التقنيات والتجهيزات يف جمال 
ال��غ��ازات  انبعاث  يف  التحكم 
والتعقيم وتأهيل األفراد بدنيًا.

ال تتجاوز 15 دقيقة
وي����ب����دأ امل����ت����درب����ون ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف ج��ن��اح أج��ه��زة 
معدات  كل  بارتداء  التنفس، 
الشخصية،  احلماية  ووس��ائ��ل 
وال���يت ت��ت��ك��ون م��ن اس��ط��وان��ة 
أكسجني وقناع واٍق ومعطف.

جمموعة  على  اجلناح  وحيتوي 
اليت  وامل��م��رات،  الدهاليز  من 
اجتيازها  املتدربني  على  جيب 
التدريبية  العملية  من  كجزء 
مدة  خالل  اإلنقاذ  أعمال  على 
وخالل  دقيقة،   15 تتجاوز  ال 
وحدة  من خالل  يتم  املدة  هذه 

الكنرتول إطالق غاز صناعي 
أثناء  املنبعثة  ال��غ��ازات  يشبه 
احلرائق، باإلضافة إىل إشعال 
وبث  املواقع،  بعض  النريان يف 
أصوات استغاثة وأصوات تشبه 
حاالت تسرب الغاز عرب أنظمة 
ص��وت��ي��ة م���ت���ط���ورة، وي��ت��م من 
الكنرتول مراقبة  خالل غرفة 
ح��رك��ة امل��ت��درب��ني م��ن خ��الل 
م���راق���ب���ة متكن  ك����ام����ريات 
القائم على عملية التدريب من 
متابعة األداء وتوجيه املتدربني.

إجراء االختبارات
يف  املستخدمة  التقنيات  ح��ول 
غ��رف��ة ال��غ��از »ال��ت��ن��ف��س« يقول 
امل��الزم  ال��غ��رف��ة  امل��ش��رف على 
دخول  قبل  امل��ربد:  تركي  أول 
امل��ت��درب يتم إج���راء ع��دد من 
لياقته  للتأكد من  االختبارات 
عامل  ذل��ك  أن  حيث  البدنية 
مهم يف تنفيذ املهمة، بعدها يتم 
إعداد املتدرب يف صالة رياضية 
جمهزة بكل ما يلزم لذلك، ثم 
والزمن  املهمة  طبيعة  يتم شرح 
املتدرب  وتعريف  هل��ا،  احمل��دد 
ب��أن��ه م��راق��ب ب��ال��ك��ام��ريا من 
املهمة  بالتوجيهات  أجل تزوديه 

إلجناز املهمة.
ومع دخول املتدرب لغرفة الغاز 

تعيق  كثيفة  غ����ازات  تنطلق 
الرؤية وتنطلق أصوات خمتلفة 
مثل اليت تصدر عن املتضررين 
يف ح���وادث احل��ري��ق وذل��ك من 
خالل قياس قدرة املتدرب على 
األجواء  هذه  مثل  يف  الرتكيز 

الصعبة.
تركي  أول  امل����الزم  وي��ض��ي��ف 
داخل  املتدرب  امل��ربد، وميضي 
ال��غ��رف��ة رب��ع س��اع��ة زاح��ف��ًا يف 
هذه الظروف مما يكسبه روح 
اخت��اذ  على  وال��ق��درة  التحدي 
أسرع  يف  الصحيحة  القرارات 

وقت.

قياس اإلنجاز
إىل خط  املتدرب  وعند وصول 
ال��ن��ه��اي��ة ي��ت��م ق��ي��اس اإلجن����از 
اليت  الزمنية  امل���دة  خ��الل  م��ن 
استغرقها ألداء مهمته ومعرفته 
واملخارج،  باملداخل  الكاملة 
وع��ن��د خ��روج��ه ي��ب��دأ امل��ت��درب 
الصناعي  التنفس  خلع مالبس 
تعقيم  غرفة  داخ��ل  وتعقيمها 
م���ت���ط���ورة، ل��ت��ك��ون ج��اه��زة 
متدربني  قبل  من  الستخدامها 

آخرين.

هذه  من  االستفادة  حجم  وعن 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ط��ورة 
أوض������ح امل�������الزم امل�������ربد، أن 
مطلع  تشغيلها  ب���دأ  ال��غ��رف��ة 
وب��دأت عملية  العام 1432ه���، 
واألفراد  للضباط  بها  التدريب 
هلل  واحلمد  الوقت،  ذلك  منذ 
فإن النتائج اليت حتققت ممتازة 
ت��ع��ك��س ال���ف���ائ���دة ال��ك��ب��رية 
يكتسبها  ال����يت  وامل����ه����ارات 
امل��ت��درب م��ن خ��الل وض��ع��ه يف 
أثناء  يواجهه  ملا  مماثلة  أج��واء 
أن  كما  احل����وادث،  مباشرة 
ميكن  حبيث  جمهزة  الغرفة 
يتناسب مع  الظروف مبا  تغيري 
تنوع احل��وادث، فمثاًل خماطر 
ح��وادث  يف  األكسجني  نقص 
اآلبار واألنفاق واملناجم ختتلف 
لغازات  التعرض  خماطر  ع��ن 

تعيق الرؤية.

تركي  أول  امل����الزم  وي��ؤك��د 
املربد أن هذه الغرفة من خالل 
جتهيزاتها والتقنيات اليت تعمل 
ب��ه��ا، ت��ع��د م���ن أف��ض��ل غ��رف 
يف  الصناعي  التنفس  ت��دري��ب 

منطقة الشرق األوسط.

مراقبة حركة المتدربين من خالل 
كاميرات مراقبة
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أعالم

بداية نود التعرف على أبرز حمطات مسرية 
عطائكم بالدفاع املدني قبل التقاعد؟

عملت مساعدًا ملدير منطقة مكة املكرمة 
نائبًا ملدير  للشؤون اإلدارية ملدة عامني ثم 
تلك  وك��ان��ت  التقاعد  ح��ني  إىل  املنطقة 
ال��ف��رتة غنية ب��اخل��ربة وامل��م��ارس��ة اإلداري���ة 
ملا  تبعًا  باملنطقة،  احمللية  للشؤون  واملالية 
يتاح من اعتمادات وامكانات وما حتتمه 
الظروف اجلغرافية والعوامل الطبيعية من 
استعدادات ملواجهة احل��وادث.   وكذلك 
النظامية  وااللتزامات  العالقات  متليه  ما 
حلماية األرواح واملمتلكات،  وتفادي وقوع 
امليدانيني  العاملني  ميكن  وما  احل��وادث 
لبذل اجلهد يف تطوير العمل وأدائه بصورة 
عن  تقاعدي  ورغ��م  تأخري،  دون  مرضية 
جيري  مبا  معرفيت  وع��دم  الرمسي  العمل 
إال  مستجدات  م��ن  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جبهاز 
الدائم من  العاملني  أنين أشعر أن محاس 
ضباط وأفراد سيحقق أفضل نتائج وأكرب 
بالعزمية واألمانة  والتفوق  النجاح  قدر من 
ال��واج��ب  أداء  يف  وال��ت��ف��ان��ي  واإلخ�����الص 

واألهداف. 
كيف ينظر اللواء نصري إىل هذه املسرية 

اآلن بعد التقاعد؟
أعتقد أن كثريًا من اجلهود مازالت تبذل 

مع  يتناسب  مبا  املسارات  بعض  لتصحيح 
عاتق  على  امل��ل��ق��اة  امل��س��ؤول��ي��ات  ضخامة 
دقة  أكثر  ضوابط  وهناك  املدني  الدفاع 
م��ن ال��س��اب��ق ق��د وض��ع��ت ك��ي يستطيع 
حنو  رسالتهم  أداء  امل��ي��دان��ي��ون  العاملون 
جمتمع خال من الفواجع واحلوادث، وقد 
واالتصال  التنسيق  زاد  قد  أنه  لي  ت��راءى 
بقية  م��ع  امل��ن��اط��ق  ووح����دات  إدارات  ب��ني 
لتنفيذ اخلطط  واألهلية  الرمسية  اجلهات 
ومحاية املمتلكات من أخطار اإلهمال أو 
املتاجر  السالمة يف  بشروط  االلتزام  عدم 

وامل��ص��ان��ع وال�����ورش وامل�����دارس وامل��ب��ان��ي 
األخرى.

ينبغي  األم��ور  هذه  ملثل  احلقيقية  والنظرة 
اليومي  الروتيين  العمل  على  تقتصر  أال 
تقليدية  بطرق  احل��وادث  معاجلة  أجل  من 
ي���زداد  أن  تقتضي  ال��راه��ن��ة  ف���األوض���اع 

مجيع  استخدام  على  والتثقيف  التدريب 
يعي  وأن  املستحدثة  وامل���ع���دات  اآلل��ي��ات 
األفراد تلك احلقيقة ليتمكنوا من اإلبداع 
يف أداء مهامهم ألن العمل املتصف بالدقة 
من  ي��أت��ي  ال  امل��م��ي��ز  واألداء  والتخطيط 
فراغ،  بل جبهد مضاعف وإبداع يف العمل 

التخطيطي وامليداني.

منصب أعتز به
ما هو املنصب الذي تعتزون به بني املناصب 
املدني،   بالدفاع  توليتموها  الي  القيادية 

وملاذا؟
يف  تقلدتها  ال���يت  امل��ن��اص��ب  ب��ك��ل  أع��ت��ز 
وخاصة  امل��دن��ي.   للدفاع  العامة  املديرية 
عامًا  وأمينًا  املدني،  الدفاع  معهد  مدير 
جمللس الدفاع املدني،  ونائبًا ملدير منطقة 

مكة املكرمة 
بالرياض يف  للمعهد  مديرًا  فعندما كنت 
هذا  حقق  1403ه����   إىل  ه�   1400 الفرتة 
ال��دورات  من  عدد  تنفيذ  يف  تفوقًا  املعهد 
التدريبية واستقدمنا وقتها خرباء ومدرسني 
من الواليات املتحدة األمريكية،  ووفرت 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي م��ع��دات 
وأدوات  وس��ائ��ل  م��ع  ل��ل��ت��دري��ب،   كافية 
على  ال��دارس��ني  ساعدت  تدريبية  وأف��الم 

اللواء متقاعد حممد علي نصري:

التخطيط االستراتيجي
كلمة السر في تميز 
جهاز الدفاع المدني 

تولى اللواء متقاعد محمد محمد علي نصير الكثير من المناصب القيادية في جهاز الدفاع المدني، أبرزها مدير معهد تدريب 
الدفاع المدني، وأمين عام مجلس الدفاع المدني، ونائبًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وعاصر خالل مسيرته الحافلة بالعطاء مراحل مفصلية في تاريخ الدفاع المدني، حول تفاصيل هذه المسيرة، ورؤيته لواقع 
جهاز الدفاع المدني، والمواقف التي ال تزال محفورة في ذاكراته، والدروس المستفادة منها، تحدث اللواء متقاعد محمد 

نصير فكان هذا الحوار:

نلمس مزيدًا من 
التنسيق مع الجهات 
الحكومية في مجال 
عمل الدفاع المدني 
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تالفيها،   وكيفية  احل���وادث  طبيعة  فهم 
لتطبيق  للمتعلمني  مهيئة  الفرص  وكانت 
على  التدريب  بواسطة  نظريًا  تعلموه  ما 
اس��ت��خ��دام اآلل���ي���ات احل��دي��ث��ة يف إمخ��اد 
احلرائق فضاًل عن معرفة وسائل السالمة 
امليدانية  ال��زي��ارات  طريق  ع��ن  واحل��م��اي��ة 
للورش واملصانع مبرافقة املدربني أنفسهم.

ال����دورات مت استضافة  وم��ن خ��الل ه��ذه 
ض��ب��اط وأف������راد م���ن دول اخل��ل��ي��ج وق��د 
وعادوا  الربامج  تلك  من  كثريًا  استفادوا 
إىل أوط��ان��ه��م وع��م��ل��وا يف أج��ه��زة ال��دف��اع 

املدني فيها.
املدني  ال��دف��اع  العامة جمللس  األم��ان��ة  أم��ا 
فقد مت وقتها إعادة تشكيل جملس الدفاع 
الداخلية وعدد  وزير  برئاسة مسو   املدني 
من الوزراء،  ذوي العالقة بأعمال الدفاع 
اجمللس  هل��ذا  ع��ام��ًا  أمينًا  وكنت  امل��دن��ي 
احمللية  املدني  الدفاع  جلان  تشكيل  ومت 
أيضًا  املدني  الدفاع  نظام  وص��در  آن��ذاك 
لوائحه  ال��ف��رتة،  كما ص��درت  تلك  يف  
العامة  ب��األم��ان��ة  وتشكلت  التنفيذية،  
كثريًا  حركت  ال��يت  التحضريية  اللجنة 
من املواضيع الراكدة وأبلى اجمللس بالًء 
طيبًا يف إقرار مواضيع ذات أهمية متيزت 
األوىل  اخلليج  أحداث  معاجلة  نتائجها يف 
وكان للحماية املدنية بالتعاون مع األمانة 
االت��ص��االت  تنسيق  يف  ه���ام  دور  ال��ع��ام��ة 
واالج��ت��م��اع��ات اخل���اص���ة ب��ف��رتة احل���رب 

ومعاجلة أحداثها.  
وعندما كنت مساعدًا ونائبًا ملدير الدفاع 
شعرت  امل��ك��رم��ة  مكة  مبنطقة  امل��دن��ي 
أنين اقرتبت كثريًا من العمل امليداني من 
لرئيس  كسكرتري  اجتماعاتي  خ��الل  
جلنة الدفاع املدني احمللية مع بقية أعضاء 
مبعاناة  معرفة  أك��ث��ر  أصبحت  اللجنة 
احل��وادث  طبيعة  على  التعرف  يف  املناطق 
خربتي  وزادت  وم��ع��اجل��ت��ه��ا،   وأس��ب��اب��ه��ا 
باجلهات  واالت���ص���ال  التنسيق  بعمليات 
اليت  األم���ور  ملناقشة  واأله��ل��ي��ة  ال��رمس��ي��ة 
ومعاجلة  اخل��ط��ط  تنفيذ  ع��ل��ى  س��اع��دت 
احل�������وادث،  وحم���اول���ة ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود 
العاملني امليدانيني يف التخفيف من آثارها 
عمل  فإن  شك  وال  تالفيها.   على  والعمل 
امليداني  بالعمل  واحتكاكه  الضابط 
م��ن حمصلته وخ��ربت��ه ومم��ارس��ات��ه  ي��زي��د 
بني  التوفيق  من  مبوجبها  يتمكن  أبعادًا 
ويساعد  والتنفيذي،  التخطيطي  العمل 

ذلك على طرح مقرتحاته ومرئياته للجهاز 
املدني  للدفاع  العامة  )املديرية  املركزي 
بالرياض(  وذلك ملعرفته وعالقته املباشرة 
باحلوادث ومسبباتها وطرح احللول الناجعة 

هلا من واقع خربة عملية مباشرة.

مواقف مؤثرة
مــا هــو املــوقــف الـــذي ال يـــزال حــاضــرًا يف 
بالدفاع  مسريتكم   خــالل  مــن  ذاكــرتــكــم 

املدني؟
ال أذكر مواقف مؤثرة كثرية عدا موقفني:  
األول عندما كنت مشاركًا بأعمال احلج 
ومواقد  اسطوانات  استخدام  كان  حيث 
ال��غ��از مم��ن��وع��ًا يف اخل���ي���ام،  ويف إح��دى 
الزيارات امليدانية باملخيمات اضطررنا إىل 
أسرة  من  واألسطوانة  الغاز  موقد  سحب 
مكونة من ستة أشخاص كانوا يطبخون 
يرتجون  فكانوا  العيد  أيام  ثاني  غذاءهم 
وال��دع��اء  بالسخط  وب����ادروا  ويصيحون، 
الطبخ وعدم متكنهم  لعدم متكنهم من 
عن  للبحث  الشمس  ح��ر  اخل���روج يف  م��ن 
غ����ذاء ك���اف وحم��ب��ب هل����م،  ك��م��ا أن 
عند كثري  مقبولة  ليست  املعلبة  الوجبات 
املشكلة  ف��إن  واحلمد هلل  احل��ج��اج.   من 
مت حلها بإجياد املطابخ اجلماعية اجملهزة 

بكل وسائل السالمة.

وامل���وق���ف ال��ث��ان��ي ع��ن��دم��ا ش���ارك���ت يف 
متطور يف  ح��ري��ق  ح���ادث  على  اإلش����راف 
جبدة  القديم  باملطار  »ال��ك��ن��درة«  فندق 
وكانت ألسنة النار تتصاعد وبعض نزالء 
فلجأت  اخل��روج  من  يتمكنوا  مل  الفندق 
عائلة مكونة من امرأة وطفلني إىل شباك 
النافذة األمامية للنفدق وخرجوا من الغرفة 
قاصدين القفز من الدور الرابع إىل أسفل  
ومن سوء احلظ تعطل »السنوركل« يف تلك 
اآلونة فتربع أحد الشباب الشجعان بتسلق 
واجهة املبنى إلنقاذ العائلة، وفعاًل استطاع 
تتصاعد  النار كانت  ألسنة  أن  ذلك رغم 
وذل���ك إلن��ق��اذ ح��ي��اة ال��ع��ائ��ل��ة وس��الم��ت��ه��ا.  
وساعده رجال اإلنقاذ بسلم بعد صعوده، 
وك���ان م��ن��ظ��رًا م���ؤث���رًا وع��م��اًل إن��س��ان��ي��ًا 
كرميًا،  وقمنا باستدعائه وتكرميه يف 

إدارة املنطقة لقاء عمله البطولي.

أمر يدعو للتفاؤل
تطور جهاز الدفاع املدني عملية تراكمية 
فماذا  طويلة  ســنــوات  مــدى  على  امــتــدت 
تقولون عن مستوى الدفاع املدني يف الوقت 

الراهن؟
والتلفاز  اجلرائد  يف  نتابعها  اليت  األخبار 
أهم  من  تأتي  املدني  الدفاع  خدمات  عن 
م��ن خالهلا  ال��ق��ارئ  يتعرف  ال��يت  األن��ب��اء 

أعتز بكل المناصب التي تقلدتها في الدفاع المدني
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واالستعدادات  احلج  قوات  تشكيل  على 
سالمة،   دوري��ات  من  املوسم  قبل  املتخذة 
التدريب على  يتم  اليت  افرتاضية  وحوادث 
اإلدارات  بقية  مع  واجتماعات  مواجهتها 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل����اص وأرب����اب 
وم��ن يف حكمهم.   وامل��ط��وف��ني  ال��ط��وائ��ف 
كذلك االستعراضات لكامل القوة أثناء 
امل��وس��م ه��ي م��ن األخ��ب��ار  ال��يت يشاهدها 

املواطنون واملقيمون على حد سواء.
املستوى  أن  ذل��ك  خ��الل  م��ن  نلمس  كما 
املدني  ال��دف��اع  لضباط  واملهين  التعليمي 
إىل  األم��ر  ورمب��ا حيتاج  ج��دًا  أصبح جيد 
الطوارئ  علم  يف  املتخصصني  من  املزيد 
وط����ب ال����ط����وارئ واإلن����ق����اذ واإلس���ع���اف 
املتخصصني  ال��ض��ب��اط  ت��وزي��ع  وم��راج��ع��ة 
على مناطق اململكة حبيث يعني يف كل 
حبسب  متخصصة  جم��م��وع��ات  منطقة 
وخبصوص  املنطقة،  وج��غ��راف��ي��ة  طبيعة 
اآلليات واملعدات واملركبات. فإنين أحلظ 
واآلليات  النارية اجلديدة  الدراجات  بعض 
عمودية  طائرات  تأمني  أن  كما  األخ��رى 
بتحسني  للتفاؤل  يدعو  أمر  املدني  للدفاع 

اخلدمة وبتحقيق نتائج أفضل.

العمل التطوعي
املدني  الــدفــاع  يف  التطوع  عن  دراســة  لكم 
خــــالل مـــوســـم احلـــــج،  فــمــا هـــي رؤيــتــكــم 
الــتــطــوعــي يف  الــعــمــل  إســهــامــات  لتفعيل 

جمال الدفاع املدني؟

فريق  أع��م��ال  ع��ن  م��س��ؤواًل  عندما كنت 
املاضية  احل��ج  مواسم  يف  العلمي  البحث 
للدراسة  املختارة  املواضيع  بني  من  كان 
)التطوع يف الدفاع املدني باحلج(.  وكان 
مبشاركة متعاونني من املهندسني وأساتذة 
اجلامعة،  ومن واقع الدراسات بهذا الصدد 
ومن حيثيات الزيارات امليدانية اليت قام بها 
العربية  للدول  املدني  الدفاع  بعض ضباط 
أن  استخلصوا  األوروب��ي��ة  ال���دول  وب��ع��ض 
)أو  املدني  الدفاع  أجهزة  معظم  العمل يف 
احلماية املدنية( يف تلك البلدان يقوم على 
تنظيمات  مبوجب  وه��م  املتطوعني  جهود 
امليدانية  الفرق  يف  العمل  يتناوبون  إداري��ة 
مثانية  ومبعدل  األسبوع  يف  مرتني  أو  مرة 
سكان  م��ن  وبنسبة  ف��رد  لكل  س��اع��ات 
املدينة وهذه املساهمات التطوعية حتتسب 
للمشاركني من خدمتهم املدنية.  وهناك 
املسؤوليات  ب��ه��ذه  قبلهم  م��ن  ت��ام  ال��ت��زام 
بنسبة  ال���دول  ومساهمة  مدينتهم  جت��اه 
أجهزة  يف  والعينية  املادية  االعتمادات  من 
املناطق  تتقاسم  كما  امل��دن��ي.   ال��دف��اع 
اجمل����اورة مب��ا فيها امل��ص��ان��ع وامل��ؤس��س��ات 
باملدينة  املدني  الدفاع  إمداد  يف  اإلنتاجية 
للعاملني  اجمل��ال  وإفساح  املنتجات  ببعض 
امل��ت��ط��وع��ني ب��ال��ت��دري��ب يف م��ي��ادي��ن جتهز 
قوة  املؤسسات  تلك  وتعترب  الغرض.   هلذا 
التصنيف  حتت  تندرج  وال  نظامية،   غري 
العسكري بل هي خدمات تطوعية شعبية 
ومسؤولية  نشاط  بكل  تقدم  وخدماتها 

والتزام.
أم���ا ال��ت��ط��وع يف ال���دف���اع امل���دن���ي ب��احل��ج 
املدني  ال��دف��اع  مديرية  أعطته  فموضوع 
شيئًا من االهتمام وقدمت فيه للمشاركني 
والتقديرية وشارك  املعنوية  بعض احلوافز 
كثري من املواطنني يف هذه األعمال ونالوا 
شهادات تقدير وشكر،  لكن إحساسي 
املتطوعني  إعطاء  متأثرًا جتاه عدم  مازال 
كثريًا من االهتمام من قبل بعض رؤساء 
ه��ؤالء  أن  لعلمهم  ب��امل��ش��اع��ر  ال���وح���دات 
وليسوا مسؤولني  نظاميني  املتطوعني غري 
رغم أن بعض ضباط الدفاع املدني أعاروهم 
شيئًا من االهتمام،  مما حدا ببعضهم ألن 
تكون مشاركته يف أعمال احلج ألكثر 
من مرة.  وأذكر أن قسم املتطوعني بإدارة 
نظام  ملشروع  مسودة  أعد  املدنية  احلماية 
ثم  وأقر  اجمللس  على  وعرض  للمتطوعني 
الداخلية  وزاراء  مؤمترات  أحد  يف  عرض 
وأعطيت  وتعديل  دراس��ة  بعد  وأقر  العرب 
فرصة للتطبيق ثم التقييم إىل جانب نظام 
الدفاع املدني املوَحد الذي أقر أيضًا يف تلك 
املزايا  من  النظام كثري  الفرتة.  ويف هذا 
واحلوافز اليت إذا اعتمدت وطبقت الزداد 
إذا خصصت  املتطوعني،  خصوصًا  عدد 
هلم مزايا مادية ختفف  من أجور التنقالت 
املرتفعة عندما يشاركون يف احلوادث أو 
وأج��ور  الرياضية  ال��ن��وادي  يف  ختفيضات 
التطوع  أن  شك  وال  وغ��ريه��ا.   املكاملات 
يف موسم احلج خري وبركة ومؤشر على 
إنسانية املواطن السعودي وجهده يف خدمة 

ضيوف الرمحن.

تخصيص برامج تلفزيونية
كيف تنظرون جلهود الدفاع املدني لنشر 
ضد  الوقائية  والتوعية  السالمة  ثقافة 

املخاطر واحلوادث؟
املزيد  إىل  جهود مشكورة لكنها حتتاج 
الوقائية  الثقافة  ونشر  واملفيد.  واجلديد 
ال يكون وقت احلدث بل ينبغي أن تنظم 
وأن��اس متخصصون يف  وأوق��ات  برامج  له 
جمال اإلعالم واإلع��الن.  والدفاع  املدني 
املتعلقة  التلفازية  الربامج  ما يف  نوعًا  مقل 
بأمور السالمة واملواضيع اليومية واحلاجة 
لطرح  اجل��ه��ود  ه��ذه  اس��ت��م��راري��ة  تقتضى 
املواضيع اليت تهم سالمة األسرة واجملتمع 
واألف���راد من األخ��ط��ار،  وض��روري ايضًا 
على  تدريبية  تلفازية  برامج  ختصص  أن 

أعالم
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أساسيات استخدام وسائل اإلطفاء وطرق 
الوقاية من أخطار الكهرباء والغاز والنار 

بصورة عامة.
اللواء نصري رجل الدفاع املدني أين يلتقي 

مع اللواء نصري الشاعر؟
أعتقد أن كل إنسان له شعور وأحاسيس،  
وت��ت��ف��اع��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات وال��ع��وام��ل مع 
األحداث،  وأكاد أشّبه يف بعض األحيان 
املمثل  بعمل  )ال��ش��اع��ر(  ال��ض��اب��ط  ع��م��ل 
اليت  الشخصيات  يتقمص  حيث  احل��اذق 
باجلد  يتصف  فحالة  عليه.   دوره  ميليها 
واحلنو،   باللني  يتصف  وحالة  واحل���زم،  
االث��ن��ني،  ويف كلتا  ب��ني  وأخ���رى جيمع 
إنسان  بأنه  نصري  ال��ل��واء  يشعر  احلالتني 
للقسوة  ميله  من  أكثر  ال��رأف��ة  إىل  مييل 
ميله  م���ن  أك��ث��ر  ال��وس��ط��ي��ة  إىل  ومي��ي��ل 
شويعرًا  منه  جعلت  مزّية  وهي  للنقيضني 
مرهفًا إىل جانب كونه رجل أمن فيه من 
صفات احلزم ما يساعده على تنفيذ مهامه 

بهمة واقتدار إن شاء اهلل.  

االبتعاث ضرورة
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  يف  دراستكم 
يف  البكالوريوس  درجــي  على  وحصولكم 
إدارة الشرطة واملاجستري يف اإلدارة العامة 
لــلــتــســاؤل عـــن رؤيــتــكــم ألهمية  يــدعــونــا 
االبــتــعــاث ضــمــن خــطــط تــطــويــر قـــدرات 

الدفاع املدني؟
تدريبية  وضع خطة  الضرورة مبكان  من 
ودراس���ي���ة ش��ام��ل��ة ل��رف��ع ق����درات ك���وادر 
حبيث  وامل��ادي��ة  البشرية  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

يف  التخصصات  مجيع  االب��ت��ع��اث  يشمل 
املدنية  واحلماية  واإلن��ق��اذ  اإلطفاء  جم��ال 
وط��ب ال��ط��وارئ واس��ت��ع��دادات ال��ط��وارئ 
وختصصات مالئمة تتماشى وطبيعة كل 
منطقة من حيث اجلغرافية والطبوغرافية. 
وي��ت��وازى ه��ذا االجت��اه مع اجت��اه آخ��ر وهو 
تكون  قد  لتخصصات  الداخلي  االبتعاث 
كي  عليا  معاهد  ويف  داخ��ل��ي��ًا  م��وج��ودة 
وتقنية  فنية  علومًا  املتدربون  فيها  يتلقى 
إىل  ج��ن��ب��ًا  ت��ق��ف  وعلمية  إداري����ة  وأخ����رى 
يف  امل��ب��اش��رة  املهنية  التخصصات  ج��ن��ب 
جماالت الدفاع املدني كاإلطفاء واإلنقاذ 

واستعدادات الطوارئ وغريها.
يزيد جهاز  البالد  إىل  املتخصصني  وعودة 
التخطيط  وأن  ودعمًا  قوة  املدني  الدفاع 
هي  املستقبلية  واخل��ط��ط  االس��رتات��ي��ج��ي 
االستغناء  ميكن  حبيث  ضرورية  عوامل 
جماالت  يف  ووافدين  خرباء  استخدام  عن 
على  العامة  السالمة  أو  اإلطفاء  هندسة 
مما  اململكة  يف  واملناطق  امل��دن  مستوى 
والتشغيل  ال��ص��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ي��ق��ل��ل 

واإلصالح للمعدات واألجهزة املستخدمة.
من خطط  بد  ال  ه��ذه اخلطط  جانب  إىل 
والتجديد آلليات ومعدات  أخرى لإلحالل 
وأجهزة الدفاع املدني املختلفة،  وال بديل 
خلطط اإلحالل،  وال مناص من اعتمادات 
مالية كافية هلا.  ولو كانت على مراحل 
ْث كل عشر سنوات أو حنوه.   حبيث حتدنَّ
التنظيمات  إع�����ادة  ض�����رورة  ج��ان��ب  إىل 
السالمة  ألمور  املنظمة  واللوائح  والقواعد 
واش��رتاط��ات امل��ب��ان��ي وامل��ت��اج��ر واألس���واق 

آلخر  وقت  من  حكمها  يف  وما  واملصانع 
ي��ك��ون ه��ن��اك ض��م��ان��ات كافية  ح��ت��ى 
مقتضياتها  وتطبيق  تنفيذها   إلمكانية 
االلتزام  لعدم  املناسبة  اجل��زاءات  وإجي��اد 

بها.

بحوث ميدانية
ــًا مــيــدانــيــة وأّلــفــتــم كتبًا  أعــــددمت أحبــاث

أمنية فما هي؟
اشرتكت مع جمموعة من أساتذة اجلامعة 
لستة مواسم وأجرينا أحباثًا ميدانية خالهلا 

من أبرزها:  
احمللية  الكوارث  من  )الوقاية  يف  دراس��ة 
دراس����ة  وه����ي  األم���ن���ي���ة(  األج���ه���زة  ودور 
مقدمة  لدورة ضباط الدفاع املدني واليت 
الرياض،  جبامعة  الرتبية  بكلية  عقدت 
العربي  للمركز  مقدمة  أخ��رى  ودراس���ة 
املنظمات  )دور  ع��ن  األم��ن��ي��ة  ل��ل��دراس��ات 
احلماية  جم���ال  يف  واإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
إىل حب��ث مشرتك  وب��اإلض��اف��ة  امل��دن��ي��ة( 
املدني حلج  الدفاع  )املتطوعون يف  بعنوان 
عام 1408ه�( وهو دراسة مسحية وصفية 
الوقاية  حتليلية، وحبث مشرتك يف )سبل 
املقدسة  املشاعر  منطقة  يف  احلريق  من 
لعام 1409ه����(، وحب��ث مشرتك يف  مبنى 
)دراسة الستجابة احلجاج لوسائل التوعية 
واإلعالم عام 1410ه�( وحبث مشرتك يف 
)تطوير سبل مكافحة احلريق يف منطقة 

املشاعر املقدسة حلج عام 1411ه�(.
تأليفي  من  الكتب  من  جمموعة  وهناك 
السمر(  )ترانيم  باسم  شعر  دي���وان  ه��ي: 
ص��در يف ع��ام 1416ه�����، وك��ت��اب األم��ن 
والتنمية، وكتاب بعنوان  الدفاع املدني – 
باملؤسسات  وعالقته  واختصاصاته  مهامه 
السلم  ظ���روف  يف  واأله��ل��ي��ة  احلكومية 
والكوارث واحلروب وصدر يف 1419ه�، 
وكتاب الدفاع املدني – جتربة يف مقاالت 

– 1417ه�.
وماذا عن مؤلفاتكم اجلديدة؟

يف هذا العام إن شاء اهلل سوف يصدر لي 
االجتماعية  التنشئة  باسم  األول  كتابان 
ودور الفرد يف التنمية اجملتمعية،  والثاني 
أحدد  ومل  السابق  الشعر  لديوان  امتداد 
امس���ه ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د ول��ك��ن��ه ع��ب��ارة عن 
قصائد ومناسبات رمسية وخاصة.  ورمبا 
ثانية  طبعه  وي��ع��اد  األول  ل��ل��دي��وان  أضمه 

مضافًا إليها القصائد اجلديدة. حضر اللواء حممد واللواء علي القحطاني نيابة عن سعادة مدير عام الدفاع املدني حفل خترج دورة الضباط من كلية اإلطفاء بربيطانيا
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ع�����ادة كلمة  م��س��ام��ع��ن��ا  ع��ل��ى  ي�����رتدد 
إىل  البعض  من  إشارة  »البريوقراطية« يف 
املعقدة  اإلج��راءات  اإلجن��از وكثرة  بطء 
اليت تعيق التنفيذ خاصة إذا ما ذكرنا أن 
هذه الكلمة ارتبطت بشكل كبري بسري 
هذه  احلكومي.  القطاع  يف  اإلج���راءات 
ظل  يف  فشيئًا  شيئًا  تتبدد  ب��دأت  الصفة 
»الثورة املعلوماتية« اليت يعيشها العامل يف 
الثورة  هذه  ألقت  اجملاالت حيث  خمتلف 
بظالهلا على مجيع مناحي احلياة. حيث 
تلحق  أن  احلكومات  على  لزامًا  أصبح 
بوترية  ينمو  الذي  التقين  التطور  بركب 
عزلة  يف  نفسها  وجدت  وإال  جدًا  سريعة 

وفجوة كبرية عن حميطها اخلارجي.
وحيث أن التقدم يف جمال تقنية املعلومات 
أص���ب���ح امل���ق���ي���اس ال��ف��ع��ل��ي مل����دى ت��ق��دم 
احل��ادي  القرن  يف  احلكومات  وفاعلية 
وال��ع��ش��ري��ن، ف��إن م��ن ال��ض��روري تطوير 
متطورة  بأساليب  احلكومات  عمل  أداء 
تعتمد على التقنيات احلديثة اليت تضمن 
ممكن  قدر  بأعلى  مبسؤولياتها  القيام 

من الكفاءة والفاعلية.
ومن هذا اجلانب حرصت اململكة العربية 
التعامالت  مشروع  تنفيذ  على  السعودية 

منها  إمي��ان��ًا  احلكومية  اإلل��ك��رتون��ي��ة 
بأهمية هذا املشروع وما حيققه من منافع 
كبرية على كافة األصعدة، ويظهر ذلك 
جليًا يف حزمة القرارات واإلجراءات اليت 
تدعم وتعزز آلية التحول ملفهوم التعامالت 
اإللكرتونية احلكومية باململكة العربية 
اململكة  حتقيق  عنه  نتج  مما  السعودية 
لتقدم مطرد يف هذا اجملال حيث حققت 
مؤشر  تقرير  حبسب  اجن����ازًا  اململكة 
اإللكرتونية  للحكومة  املتحدة  األم��م 
على  م��رك��ًزا   12 بتقدمها  2010م  لعام 
املستوى الدولي لتحتل املركز 58 عامليًا 
املتحدة  األم��م  تقرير  يف  ج��اءت  أن  بعد 
السابق لعام 2008 يف املرتبة 70، ولتأتي 
يف املرتبة اخلامسة عربيًا، والثالثة عشرة 
آسيويا من أصل 192 دولة مشلها التقييم.

وت����ع����رف ال���ت���ع���ام���الت اإلل���ك���رتون���ي���ة 
يسر  برنامج  أورده��ا  »كما  احلكومية 
الفعال  التكاملي  االس��ت��خ��دام  »ب��أن��ه��ا« 
واالت��ص��االت،  املعلومات  تقنيات  جلميع 
عالية  بدقة  التعامالت  وتسريع  لتسهيل 
)حكومة-  احلكومية  اجل��ه��ات  داخ��ل 
تلك اليت  حكومة »G-G«( وبينها وبني 
G”- فرد   - )حكومة  باألفراد  تربطها 

)حكومة- األع��م��ال  وق��ط��اع��ات   ،)«C
تطبيقات  وت��ن��ق��س��م   .)G”-“B أع��م��ال 
اجلهات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تقنية 
احلكومية إىل ثالثة أقسام رئيسة، هي: 
اجلهات  مجيع  يف  منتشرة  تطبيقات   
مثل:  النمطية(،  )التطبيقات  احلكومية 
أنظمة شؤون املوظفني، واألنظمة املالية، 

وأنظمة حفظ امللفات، وغريها. 
  ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ش��رتك��ة ب���ني ع���دد من 
طلبات  كنظام  احلكومية،  اجل��ه��ات 

االستقدام. 
 تطبيقات خاصة باجلهة احلكومية.

التعامالت  تطبيق  أن  ال��ق��ول  املهم  وم��ن 
على  يقتصر  ال  احلكومية  اإللكرتونية 
مفهوم  إن��ه  ب��ل  التقنية  اجل��اه��زي��ة  ت��وف��ر 
خطة  وض��ع  على  العمل  يتطلب  مش��ول��ي 
طريق  خارطة  مبثابة  تكون  إسرتاتيجية 
اإلل��ك��رتون��ي  للعمل  ل��ل��ت��ح��ول  للمنشأة 
على  منها  رئيسية  عناصر  على  تشتمل 
هيكلة  وحت��س��ني  تطوير  امل��ث��ال:  سبيل 
املسؤوليات  وحتديد  املنشأة  وإج���راءات 
وامل���ه���ام مل��وظ��ف��ي اجل��ه��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف 
مستوياتهم اإلدارية. وكذلك توفر الدعم 
الصعيدين  على  العليا  القيادة  من  الالزم 

نقيب / أمحد بن حييى الزهراني
مدير شعبة أمن النظام والصالحيات - باإلدارة 

العامة للحاسب اآللي وتقنية املعلومات
سكرتري اللجنة العليا للتعامالت االلكرونية 

باملديرية العامة للدفاع املدني

التعامالت االلكترونية الحكومية 
ضرورة لعمل منظم
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امل��ع��ن��وي وامل������ادي، ب��اإلض��اف��ة إىل ت��وف��ري 
اإلج��راء  س��ري  تدعم  ال��يت  القانونية  البيئة 
قابلة  وق��وان��ني  ألنظمة  وف��ق��ًا  اإلل��ك��رتون��ي 
وكذلك  العمل.  ملتطلبات  وف��ق��ًا  للتعديل 
البشرية  الكوادر  كفاءة  رفع  على  العمل 
اإللكرتونية  التعامالت  جمال  يف  للمنشأة 
املتخصصني  غري  أو  املتخصصني  من  سواء 
يف جمال التقنية وذلك من خالل رفع مستوى 
وتهيئتهم  لديهم  الرقمية  واملعرفة  الثقافة 
للتغريات اليت سوف تطرأ على أسلوب تنفيذ 
أعماهلم بعد إدخال التقنيات احلديثة وذلك 
من خالل إعداد برنامج تثقيفي منظم يشمل 
احملاضرات وورش العمل والدورات التدريبية 
اجلهة.  منسوبي  جلميع  التعليمية  وامل���واد 
احملفزات  من  تعترب  اإلج���راءات  ه��ذه  مجيع 
قد  ال��يت  الطبيعية  املقاومة  م��ن  تقلل  ال��يت 
تواجه أي منشأة ترغب يف االنتقال من بيئة 
العمل التقليدية إىل بيئة العمل االلكرتونية.

ال��ت��ع��ام��الت  تطبيق  أن  ف��ي��ه  ش��ك  ال  ومم���ا 
يعد عملية حتولية  اإللكرتونية احلكومية 
األع��م��ال  أداء  يف  التقليدي  األس��ل��وب  م��ن 
ما  وع���ادة  اإلل��ك��رتون��ي  العمل  أس��ل��وب  إىل 
يصاحب عمليات التحول الكثري من اآلثار 
اإلجي��اب��ي��ة وال��س��ل��ب��ي��ة، ومي��ك��ن ال��ق��ول أن 
احلكومية  اإللكرتونية  التعامالت  تطبيق 
على  تطغى  اليت  اإلجيابيات  من  الكثري  له 
سلبياته احملدودة اليت يتم تالفيها مع مرور 
بشكل  وتطبيقه  امل��ش��روع  ون��ض��وج  ال��وق��ت 

تكاملي. 
ويطول احلديث عن املكاسب اليت ميكن 
حت��ق��ي��ق��ه��ا م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ام��الت 
اإللكرتونية احلكومية سواء على املستوى 
حتى  أو  املنظمات  مستوى  على  أو  الوطين 
على مستوى األفراد. ولكن أحببنا أن نسلط 
التعامالت  تطبيق  اجي��اب��ي��ات  على  ال��ض��وء 
مستوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  اإلل��ك��رتون��ي��ة 
الركيزة  كونها  خاص  بشكل  املنظمات 

األساسية يف هذا التحول.
اإللكرتونية  التعامالت  تطبيق  حيث حيقق 
احلكومية للمنظمات تغريًا جذريًا يف مسار 
العمل اخلاص بها مما يزيد يف قدرتها على 
الوصول  على  ويساعدها  والتميز  التنافس 
إىل مستوى عالي من اخلدمات اليت تقدمها 

للمستفيدين.
عمل  حياة  دورة  على  التغيري  ه��ذا  ويطغى 
الوقت  خ��الل  م��ن  كلي  بشكل  املنظمة 
واجل���ه���د ال�����ذي ي��ت��م ت���وف���ريه ب��اس��ت��خ��دام 

التكاملية  األنظمة 
ل�����ل�����ت�����ع�����ام�����الت 
االل���ك���رتون���ي���ة 
ال����يت ي��ت��م من 

خ��������الهل��������ا 
ال��رب��ط بني 
خم����ت����ل����ف 

امل����م����ارس����ات 
وامل������������ه������������ام 

واإلج�������������راءات 
اإلداري������ة وامل��ال��ي��ة، 

ويسهل تطبيق التعامالت االلكرتونية 
اجلهات  مع  والتنسيق  والربط  عملية 

يساعد يف سرعة  األخ��رى مما  احلكومية 
تبادل املعلومات وبالتالي سرعة إنهاء اإلجراء 
واالرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة للجمهور 

اخلارجي أو الداخلي.
التعامالت  أنظمة  تطبيق  أن  يف  ش��ك  وال 
حفظ  م��ن  املنظمة  مي��ك��ن  االل��ك��رتون��ي��ة 
من  ميكنها  بشكل  معلوماتها  وأرش��ف��ة 
الرجوع هلا وقت احلاجة بكل يسر وسهولة 
ملتخذي  متكاملة  بيانات  قاعدة  يوفر  مما 
بالكمية  املعلومات  توفر  خالل  من  القرار 

والكيفية الالزمة الختاذ القرار السليم.
وتلعب التعامالت االلكرتونية دورًا جوهريًا يف 
عملية الرقابة الفعالة داخل املنظمة وذلك من 
خالل نظم املعلومات اليت تقدم تفصياًل دقيقًا 
عن سري العمليات واإلجراءات املختلفة باملنظمة 
وحتديد مصادر القصور واخللل اليت قد تعيق 

ها  تنفي���ذ
بالشكل املطلوب، وكذلك عن 
مالءمتها  ومدى  اليت مت حتقيقها  اإلجن��ازات 

لأهداف الرئيسية للمنظمة.
باإلضافة ملا تقدم فإن تطبيق أنظمة التعامالت 
االلكرتونية يف ظل بيئة تقنية متكاملة يوفر 
حصانة أمنية منيعة ملعلومات وبيانات املنظمة 

حلمايتها من التلف والقرصنة. 
املميزات  من  بعض  إال  هو  ما  ذك��ر  ما  إن 
اليت سوف تتحقق للمنظمة يف حال رغبة يف 
إحداث نقلة نوعية يف طريقة أدائها من خالل 
التحول ألسلوب التعامالت اإللكرتونية ولن 
يتحقق ذلك إال من خالل العمل اجلاد على 
والقانونية  والبشرية  الفنية  املتطلبات  توفري 
االنتقال  حن��و  الطريق  متهد  ال��يت  وامل��ال��ي��ة 
الناجح والسليم لبيئة العمل االلكرتوني يف 
العليا  القيادة  من  مباشرة  ومتابعة  دعم  ظل 

للمنظمة.
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يف حياة كل أمة أيام جميدة، 
ألنها ترتبط بتاريخ شعوبها وما 
فيها من أحداث عظيمة  حتقق 
يف  وحن���ن  م��س��ت��ق��ب��اًل..  صنعت 
يف  حنفظ  الغالية  ال��ب��الد  ه��ذه 
اململكة  توحيد  يوم  ذاكرتنا 
باليوم  احتفاالتنا  يف  ونسرتجع 
الوطين كل عام فصول ملحمة 
رائ���ع���ة ورائ������دة ك����ان رج��ل��ه��ا 
امللك  ال��ب��ان��ي  امل��ؤس��س  األول 
آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز 
ال��ذي   – اهلل  يرمحه   – سعود 
وجهده  وجبهاده  بإميانه  أسس 
ووضع  العظيم،  الكيان  ه��ذا 
البالد  هل��ذه  األساسية  اللبنات 
ومكانة  ثقل  هل��ا  أص��ب��ح  ال��يت 
يف ش��ت��ى امل��ي��ادي��ن احل��ض��اري��ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 

واالجتماعية وغريها.
 ف���ف���ي ه�����ذا ال����ي����وم أك��م��ل 
بن  عبدالعزيز  امل��ؤس��س  امللك 
طيب   – سعود  آل  عبدالرمحن 
اململكة  ت��وح��ي��د   – ث���راه  اهلل 
راي��ة  حت��ت  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
اهلل حممد  إال  اله  )ال  التوحيد 
إيذانًا  ذلك  وكان  اهلل(  رسول 
بإحياء دولة اإلسالم، وجتديدًا 
دول��ة  وب��ن��اء  التوحيد،  لعقيدة 
والسنة  ال��ك��ت��اب  م��ن  اخت���ذت 
دس��ت��ورًا هل��ا، ومنهج ح��ي��اة يف 
هذه  فكانت  شؤونها،  مجيع 
ع��زًا  اهلل-  ب��ف��ض��ل   – ال���دول���ة 
للمسلمني،  وع���ون���ًا  ل��إلس��الم 
وخادمة للمقدسات اإلسالمية، 
فاجتهت همة امللك املؤسس إىل 
باحلرمني  وااله��ت��م��ام  العناية 
األماكن  وجلميع  الشريفني، 
عليها  واإلن����ف����اق  امل���ق���دس���ة، 
امل��وارد يف ذلك  بسخاء مع شح 

املدينتني  حال  فتغريت  الوقت، 
امل��ق��دس��ت��ني، وص����ار احل��ج��اج 
وامل��ع��ت��م��رون وال������زوار ي���ؤدون 
وسهولة،  يسر  يف  مناسكهم 
العيش  ت��وف��ري ض���روري���ات  م��ع 
ومل  هل��م،  الكرمية  واإلق��ام��ة 
 – ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   – يكتف 
بذلك بل جعل االهتمام بالدعوة 
توحيد  أثر  فكان  اإلسالمية، 
اململكة وتأسيس دولة اإلسالم 
خ������ريًا وب����رك����ة ع���ل���ى مج��ي��ع 
املسلمني، وهذه حقيقة ناصعة 
واألدل���ة  أح���د،  فيها  ال مي���اري 

حتصى،  أن  م��ن  أكثر  عليها 
ولو أردنا أن نستعرض مجيع ما 
قام به امللك املؤسس من أعمال 
والوطن  الدين  خدمة  يف  جليلة 
واألم������ة اإلس���الم���ي���ة ل��ض��اق��ت 
مالمحه  ذك���ر  يف  اجمل���ل���دات 

ومناقبه.
التاريخ  شهد  ال��ي��وم  ذل��ك  ويف 
ترتكز  حديثة  والدة  احلديث 
منهجًا  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  على 
وتنبذ  للسالم  وت��دع��و  وع��م��اًل 
العلم  وتشجع  وال��ع��دوان  الظلم 
وبناء اإلنسان، وتواصلت مسرية 
أبناء  ي��د  على  والتنمية  البناء 

سعود  امل��ل��وك  امل��ؤس��س،  امللك 
يرمحهم  وفهد  وخالد  وفيصل 
هذا  إىل  وص���واًل  مجيعًا،  اهلل 
احلرمني  خل��ادم  الزاهر  العهد 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
 - اهلل  حيفظه   – عبدالعزيز 
اليوم اجمليد  ه��ذا  ويف ذك��رى 
وامل�����ش�����رق مب���ش���اع���ر ال���ف���رح 
ال��وج��وه  تعلو  ال���يت  وال��س��ع��ادة 
ما حتقق،  على  التهاني  نتبادل 
قيادتنا  خلف  وقوفنا  ونؤكد 
اإلجن��ازات،  من  املزيد  لتحقيق 
ه��ذا  يف  التنمية  عجلة  ودف���ع 

فيه  ترتفع  الذي  امليمون  العهد 
معلنة  شاخمة  التنمية  ص��روح 
عما تشهده بالدنا املباركة من 
رخ��اء وازده����ار، وم��ا تتمتع به 
من مكانة رفيعة على الصعيد 

العربي واإلسالمي والدولي.
الشواهد  ه��ذه  عند  ولنتوقف 
املواطن  وسالمة  أمن  يف جمال 
ومكتسبات التنمية، فقد ملس 
املبذولة  اجلهود  بأسره  العامل 
الشريفني  م��ن خ��ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك 
وول����ي ع��ه��ده األم����ني ص��اح��ب 
سلطان  األم��ري  امللكي  السمو 

النائب  ومس��و  عبدالعزيز،  بن 
الثاني يف حماربة اإلرهاب بشتى 
والدعوة  التطرف  ونبذ  ص��وره 
إىل االعتدال والوسطية، وأشاد 
العامل بتجربة اململكة الناجحة 
يف التصدي للفئة الضالة، هذه 
حلكومة  امل��خ��ل��ص��ة  اجل���ه���ود 
وولي  الشريفني  خادم احلرمني 
النائب  ومس���و  األم����ني،  ع��ه��ده 
ال���ث���ان���ي، يف احل������رص ع��ل��ى 
السعودي  املواطن  رفاهية وأمن 
وب��ن��اء االق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي، 
به  تقوم  ال��ذي  الكبري  وال��دور 
اململكة يف السياسة اخلارجية 
جهود  ه��ي  العاملي  واالق��ت��ص��اد 
تستحق التقدير والثناء من أبناء 
الوطن وشعوب العامل تتجلى يف 
أروع صورها يف االحتفال باليوم 
ال���وط���ين وال�����ذي ت��ت��ج��دد فيه 
والوفاء  وال��والء  احملبة  مشاعر 
بقيادته  الكبري  ال��وط��ن  هل��ذا 
مسرية  ل��ت��ت��واص��ل  ال��رش��ي��دة، 
يعيشها  ال��يت  والتنمية  العطاء 
أدعو  مواطن،  كل  بها  وينعم 
حيفظ  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
هلذا الوطن دينه وأمنه ورخاءه، 
الرشيدة  قيادتنا  حيفظ  وأن 
عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
وول����ي ع��ه��ده األم����ني ص��اح��ب 
سلطان  األم��ري  امللكي  السمو 
النائب  ومس��و  عبدالعزيز،  بن 
أن  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م  ال���ث���ان���ي، 
حنتفل بهذا اليوم عاما بعد عام 
وحنن ننعم بنعمة الدين واألمن 

والتنمية.

يوم مجيد في 
ذاكرة الوطن

لواء/ عبداهلل بن هادي عسريي
مـدير الدفـاع املـدنـي 

مبنطقة احلـدود الـشمـالـية 
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احتفل أبناء اململكة مؤخرًا بذكرى ملحمة 
توحيد اململكة ال� 81، هذه املناسبة العزيزة 
ففي  املعطاء،  الوطن  ه��ذا  أبناء  كل  على 
هذا اليوم سطر - املغفور له بإذن اهلل - امللك 
آل  ال��رمح��ن  عبد  ب��ن  العزيز  عبد  امل��ؤس��س 
لتظهر  ذهب  من  مبداد  اجملد  ملحمة  سعود 
بنيت على قواعد راسخة تستمد  أمة  للعامل 
قوتها من تعاليم اإلسالم ومن تالحم أبنائها 
من  عليها  اهلل  من  مبا  البالد  ه��ذه   لتصبح 
يف  السبق  ذات  املتقدمة  البلدان  من  نعم، 
على  التطور  وتتسارع عجلة  كل اجملاالت، 
وخالد وفهد - رمحهم اهلل مجيعًا - إىل هذا يد أبناء امللك املؤسس امللوك سعود وفيصل 

العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني امللك 
حفظه   - سعود  آل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل 
اإلجن��ازات  وتتواصل  البناء  وليستمر   - اهلل 
فالوالء منا لك يا خادم احلرمني الشريفني، 
كل الوالء جندده ونؤكده كبارًا وصغارًا 
بإذنه   ورفعة  رقي  يف  املباركة  بالدنا  لتبقى 

تعاىل.
األم��ني  عهدكم  ول��ول��ي  سيدي  ي��ا  فلكم   
ال��والء،  مشاعر  أمس��ى  احلاكمة  واألس���رة 
ودم��ت يا وط��ن اجمل��د، ودام ع��زك ورفعتك 
شاخما أبيًا، وحفظ اهلل لك قادتك املخلصني 

وأبناءك األوفياء.

ملحمة المجد بمداد من ذهب

اقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة
للمواد  الكبرية  التكلفة  تعد 
األس���اس���ي���ة ال���الزم���ة ألج��ه��زة 
اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة اجل��دي��دة 
وامل��ت��ج��ددة م��ن أه���م ال��ع��وام��ل 
ال��يت حت��د م��ن اس��ت��خ��دام هذه 
بعض  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��ط��اق��ة 
ال��ع��وام��ل األخ����رى ال���يت حت��ول 
ال��وق��ت  يف  اس��ت��خ��دام��ه��ا  دون 
اق��ت��ص��ادي،  بشكل  احل��اض��ر 
م���ث���ل ق���ل���ة ك���ث���اف���ة اإلش���ع���اع 
األم��اك��ن  بعض  يف  الشمسي 
وكذلك  األرض��ي��ة  الكرة  من 
تأثري بعض العوامل اجلوية مثل 
وتغري  والثلوج  واألمطار  الرياح 
ال��ط��ق��س خ���الل ال��س��ن��ة وبعض 
من  وبالرغم  األخ��رى،  العوامل 
بعض  هناك  ف��إن  العوامل  ه��ذه 
اجلديدة  للطاقة  االستخدامات 
وامل���ت���ج���ددة أث��ب��ت��ت ج���دواه���ا 
احلاضر  الوقت  يف  االقتصادية 
وحتلية  الكهرباء  توليد  مثل 
وض��خ امل��ي��اه وإن����ارة اإلش���ارات 
ال���ض���وئ���ي���ة ل���ل���ط���رق وال���ب���ث 
تسخني  وك��ذل��ك  الالسلكي 
امل����ي����اه وجت���ف���ي���ف احمل��اص��ي��ل 

الزراعية.
ومل�����ع�����رف�����ة م�������دى اجل�������دوى 

االق��ت��ص��ادي��ة الس��ت��غ��الل ال��ط��اق��ة 
الشمسية يتطلب بيان نوع التطبيق 
دراسة  وكذلك  استخدامه  املراد 
وبيان  التطبيق  مكان  مواصفات 
م���دى احل���اج���ة ل��ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة 
وص��ي��ان��ة أج��ه��زت��ه��ا. ع����الوة على 
النفط  من  البلد  بإنتاج  االهتمام 

والغاز. 
وي���راع���ى دع����م ال���دول���ة ألس��ع��ار 
ال��ك��ه��رب��اء امل���ول���دة ع���ن ط��ري��ق 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رتول��ي��ة وذل���ك عند 

مقارنتها بالطاقة الشمسية. 
ول�����دراس�����ة ح���س���اب ال��ت��ك��ل��ف��ة 
الس��ت��خ��دام سخان  االق��ت��ص��ادي��ة 
مش��س��ي ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال���دراس���ة 
يوفره  أن  ميكن  ما  أس��اس  على 
يف امل��س��ت��ق��ب��ل م���ن س��ع��ر ال��ط��اق��ة 
وذل��ك  التسخني  يف  امل��س��ت��خ��دم��ة 
للسخان  االفرتاضي  العمر  خالل 
ال��ش��م��س��ي ع�����الوة ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  أن س��ع��ر 
السخان  قيمة  كانت  ف��إذا  ثابت 
معرفة  ميكن  فإنه   A الشمسي 
القسط السنوي من أجل اسرتجاع 
رأس املال وذلك بقسمة رأس املال 
وي��رم��ز ل��ه ب��ال��رم��ز B ع��ل��ى قيمة 

السخان الشمسي.

م��ع��ام��ل   B/A امل���ق���دار  وي���ع���رف 
وي��رم��ز هلا  امل���ال  إس��رتج��اع رأس 
معامل   B/A = C أي   C بالرمز 

إسرتجاع رأس املال.
وبفرض عدم وجود سخان مشسي 
ستكون تكلفة استهالك الطاقة 
استغالل  يكون  ولكي   M هي 
السخان  استخدام  يف  امل��ال  رأس 
أن  ب��د  ف��ال  اق��ت��ص��ادي��ًا  الشمسي 

يتحقق:
M/A> C 

الشمسي  السخان  تكلفة  أن  أي 
امل���ق���دار  ع���ن  ت���زي���د  ال  أن  جي���ب 
حيث   M/C> A أن  أي   M/C
السنة  يف  الكهرباء  تكلفة   M

للسخان الكهربائي.
C معامل إسرتجاع رأس املال.

وه����ن����اك ع�����دة وس����ائ����ل حت��س��ني 
الستخدام  اإلق��ت��ص��ادي��ة  اجل���دوى 
الطاقة اجلديدة واملتجددة ميكن 

إجيازها فيما يلي: 
1-إجي��اد طرق علمية متقدمة من 
املوصالت  أشباه  مواد  تنقية  أجل 
على  للحصول  السيلكون  مثل 

بلورات نقية بأسعار منخفضة.
م���واد شبه  2-ال��ع��م��ل على إجي���اد 
تكون  للسيلكون  بديلة  موصلة 

أرخ�����ص م��ن��ه س���ع���رًا وأع��ل��ى 
كفاءة.

الطاقة  ختزين  ط��رق  3-تطوير 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل���ول���دة وإجي���اد 
وسائل التخزين املناسبة للطاقة.
4-العمل على تصنيع بعض الوحدات 

حمليًا مثل أبراج طاقة الرياح.
إنشاء  إمكانية  على  5-العمل 
حم��ط��ات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
عن  وال��ب��ع��ي��دة  النائية  امل��ن��اط��ق 
امل���دن ألن��ه��ا أك��ث��ر ج���دوى من 

الناحية االقتصادية.
التدريبية  ال����دورات  6-اخ��ت��ي��ار 
من  املناسبة  التعليمية  والربامج 
أجل تطوير الكوادر البشرية. 

نقيب/ صاطي بن مجحان العتييب
اإلدارة العامة للحماية املدنية

إدارة التخطيط للطوارئ

عميد/ عبدالعزيز بن يوسف العواد 
نائب مدير الدفاع املدني

مبنطقة احلدود الشمالية
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وسام

والد الشهيد
ت��ف��اص��ي��ل اس��ت��ش��ه��اد اجل��ن��دي 
الشيخ  وال���ده  يرويها  م��ش��اري 
صويلح بن سويد العتيي جمللة 
هلل  احل��م��د  ف��ي��ق��ول:   )998(
بنعمة  الشهيد  على  أن��ع��م  أن 
يف  واجبه  ي��ؤدي  وه��و  الشهادة 
م��ي��دان ال���واج���ب، م��ش��ريًا إىل 
أن ذل��ك ح��دث ي��وم االثنني 24 
حيث  1429ه�������،  احل��ج��ة  ذو 
أحد  من  هاتفيًا  اتصااًل  تلقينا 
أنه  يفيد  مشاري،  ابين  زم��الء 
م��روري على طريق  وقع حادث 
عفيف – البجادية على بعد 24 
الدفاع  مركز  مقر  من  كم، 
املدني باجلمش والذي يعمل به.
الشهيد كان يف طريقه  وأن 
موقع  إىل  إنقاذ  دوري��ة  ضمن 
احلادث، إال أن سيارة الدفاع 
املدني تعرضت حلادث مروري 
وأنه  بشاحنة  تصادمها  عقب 

مت نقله إىل املستشفى يف حالة 
حرجة.

مكالمة انسانية
الشهيد مشاري  والد  ويضيف 
مبشاعر  العتيي  صويلح  ب��ن 
األب أحسست أن األمر أكرب 
من جمرد إصابة وأن ابين قد 
على  اهلل  ومح��دت  استشهد، 
وتوجهنا  ب��ذل��ك،  أك��رم��ه  أن 
تأكد  وهناك  املستشفى  إىل 
إبالغنا  مت  حيث  إحساسنا، 
ب��ن��ب��أ وف���ات���ه ج�����راء إص��اب��ت��ه 

البالغة.
أن��ه يف ه��ذه اللحظة  وأذك���ر 
من  ه��ات��ف��ي��ًا  ات���ص���ااًل  تلقينا 
معالي الفريق سعد بن عبداهلل 
الدفاع  ع��ام  مدير  التوجيري 
املدني ينقل لنا تعازيه وتعازي 
 – حيفظهم اهلل   – والة األم��ر 
وقد كان هلذا االتصال أكرب 

األثر يف نفوسنا.
وتأكدت من احملبة الكبرية 
اليت كان حيظى بها الشهيد 

زمالئه  بني   – اهلل  يرمحه   –
وق��ادت��ه خ��الل ال��ع��زاء، ال��ذي 
ح���ض���ره ع�����دد ك���ب���ري ج����دًا 
م��ن رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي من 

الضباط واجلنود.
ال أنسى خالل العزاء مكاملة 
صاحب السمو امللكي األمري 
وزير  مساعد  نايف  بن  حممد 
اليت  األمنية  للشؤون  الداخلية 
»م��ش��اري«  إن  فيها،  ل��ي  ق��ال 
ولكنه  وح���دك،  اب��ن��ك  ليس 
ال��وط��ن، وأن��ه يشعر مبا  اب��ن 

أشعر به من حزن لرحيله.
ويستطرد والد الشهيد مشاري 
يكتِف  ومل  ق��ائ��اًل:  العتيي 
الداخلية  وزي���ر  مساعد  مس��و 
تعازيه  بتقديم  األمنية  للشؤون 
بل  اهلاتف،  لنا عرب  ومواساته 
عليه،  والسالم  بلقائه  شرفنا 
وخالل هذا اللقاء شعرت بعمق 
القيادة  بني  الوطيدة  العالقة 

الجندي الشهيد.. مشاري بن صويلح العتيبي

طلب الشهادة 
فنالها في 

ميدان الواجب
لم يكن الجندي مشاري بن صويلح العتيبي يعلم وهو يهم مسرعًا 

إلنقاذ عدد من المصابين في حادث مروري قبل ما يقرب من ثالث 
سنوات، أنه على موعد مع نيل شرف االستشهاد، وتسجيل اسمه 
وصورته في سجل شهداء الواجب من رجال الدفاع المدني الذين 

تبقى تضحياتهم وبطوالتهم نبراسًا على الطريق لمواصلة العطاء في 
خدمة الوطن.

والده: قدمت 
حمد ليواصل 

عطاء أخيه 
الشهيد في 
خدمة الوطن

بالتعاون مع إدارة شؤون املتقاعدين
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ما  وه��و  ال��س��ع��ودي،  والشعب 
مس��وه  م��ن  أرج���و  أن  شجعين 
فرصة  »مح��د«  اب��ين  مينح  أن 
وأن  الشهيد  م��س��رية  إك��م��ال 
يوجه بتعيينه مكانه مبركز 
ال����دف����اع امل���دن���ي ب��اجل��م��ش، 
رجائي  بقبول  مس��وه  وتفضل 
وحت��ق��ي��ق أم��ن��ي��يت، ف��ل��ه منا 
مجيعًا كل الشكر والتقدير.

شقيق الشهيد
من جهته قال خالد بن صويلح 
ال��ع��ت��ي��ي ال��ش��ق��ي��ق األك���رب 
للشهيد مشاري شعرت حبجم 
الذي ميأ قلب زمالئه  احلب 

من خالل سيل االتصاالت اليت 
الكبرية  واجل��م��وع  تلقيتها، 

اليت قدمت للعزاء يف وفاته.
ولقد رحل ومل يرتك إال زوجته 
وهذه احملبة الكبرية يف قلوب 
عملوا  أو  ع���رف���وه  م���ن  ك���ل 
اتصال  أذك��ر  زلت  وال  معه، 
م��ن أح��د امل��واط��ن��ني يثين فيه 
الشهيد وإقدامه  على شجاعة 
وبسالته، وحيكي كيف أن 
مشاري – يرمحه اهلل – أنقذه 
بعد أن تعرض حلادث مروري.

وقد راح صاحب هذا االتصال 
يدعو اهلل له بالرمحة واملغفرة، 
وكذلك ما رواه  زم��الؤه من 

رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ذي��ن 
عملوا معه يف احلج، وكيف 
تواصله  للجميع يف  أخًا  كان 

وحرصه على سالمة زمالئه.
وي���ض���ي���ف ش��ق��ي��ق ال��ش��ه��ي��د 
وأذك��ر  صويلح،  بن  مشاري 
أن  يتمنى  أن��ه ك��ان  ك��ث��ريًا 
ي��ن��ال ال��ش��ه��ادة وك���ان يغبط 
كل من يناهلا من رجال األمن 

والدفاع املدني.

شكر للمعزين
خالص  الشهيد  شقيق  ويرفع 
لصاحب  وت��ق��دي��ره،  ش��ك��ره 
حممد  األم��ري  امللكي  السمو 
بن نايف مساعد وزير الداخلية 
به  ملا أحاط  األمنية،  للشؤون 
ومواساته  رعاية،  من  أسرته 
هلم، والشكر موصول ملعالي 
مدير عام الدفاع املدني الفريق 
التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد 
بأسرة  ال��دائ��م  ات��ص��ال��ه  على 
بإجناز  وتوجيهاته  الشهيد، 
يف  مبعامالته  يتعلق  ما  كل 
الدفاع املدني وكلماته األبوية 

احلانية يف ختفيف آالمنا.
وخي���ت���م خ���ال���د ب����ن ص��وي��ل��ح 
شكره  ع��ن  م��ع��رب��ًا  العتيي 
وإدارة  املدني  الدفاع  ملنسوبي 
ش�����ؤون األف������راد ع��ل��ى وج��ه 
لكل  ملتابعتها  اخل��ص��وص 
 – الشهيد  ارت��ب��اط  ما خيص 

يرمحه اهلل. 

شقيقه: 
الشهيد ترك لنا 
محبته ومحبة 

كل من عرفه

قصيدة نشرت للشهيد مشاري بن صويلح العتيبي
للشاعر: ضيف اهلل بن محدان الدلبحي

ع����ل����ى ن����ه����اي����ة ع�������ام ت���س���ع���ه وع���ش���ري���ن 
م�������ن ق�����ب�����ل ش�����ه�����ر احل���������ج ي����ع����ل����ن خ���ت���ام���ه 

س����ج����ل م������ش������اري ل���ل���ب���ط���ول���ة ع����ن����اوي����ن 
ال���ش���ه���ام���ة  ح���ت���ى أص����ب����ح امس������ه يف س���ج���ل 

امل����ي����ادي����ن  داس  ب����ال����ع����زم  واج������ب������ه  يف 
وي����ش����ه����د ع����ل����ى م������ا ق�������ول ي�������وم اس���ت���الم���ه 

االث���ن���ني  ي�����وم  ال����وط����ن  اب�����ن  ال���ش���ج���اع  راح 
ي����������وم ف����ض����ي����ل وم������������وت ع�������ز وك������رام������ه 

م����ن ف���ض���ل رب�����ي م�����ات ي��س��ع��ف م��ص��اب��ني 
ب����������در ك�����س�����وف�����ه ص����������ار ل�����ي�����ل�����ة مت����ام����ه 

ف��ان��ني  اخل����ل����ق  ت�����رى  واال  ال�����ع�����زا..  ه�����ذا 
ان����ص����رام����ه  وم���ق���ت���ف���ي���ه  زرع،  وال�����ع�����م�����ر 

ال����زي����ن  ف����امل����وق����ف  م�������ات  م�����ن  وال����ع����ب����د ال 
ي���ب���ع���ث ع����ل����ى م�����ا م�������ات ي�������وم ال���ق���ي���ام���ة 

وال����ع����م����ر واح��������د ب�����س ب����ال����ذك����ر ع���م���ري���ن 
واح������رتام������ه  مس����ع����ت����ه  ت����ب����ق����ى  راح  م������ن 

ح��ي��ني  ال������ن������اس  م������ع  زال������������وا  ال  أم������������وات 
وح�����ي�����ني م�����وت�����ى ب�������ال�������ردى وال�����ن�����دام�����ة 

ال���ط���ني  م������ن  آدم  اب�������ن  م���ن���ش���ي  ي������ا  ي�������اهلل 
ن���ظ���ام���ه  ب�����ام�����رك س����اي����ر يف  وال������ك������ون 

وب���س���ات���ني  روض  ب�����ني  م�����ش�����اري  أس�����ك�����ن 
وع�������ن اله�������ب ال������ن������ريان ح�������رم ع���ظ���ام���ه 

واك������ت������ب ل������ه ال��������ف��������ردوس ب������ني ال���ن���ب���ي���ني 
م����ق����ام����ه  رف������ي������ع  ع������ن������دك  م������ن������زل  يف 
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أجهزة رصد  ومكافحة حوادث 

التلوث الكيميائي  واإلشعاعي

رؤية

عبدالرحمن الحساوي
كبري أخصائيي السالمة

العمليات / احلماية املدنية

التعامل مع حوادث التلوث البيئي أو تسرب 
يتطلب  أو اإلشعاعية  الكيميائية  امللوثات 
التقنيات اخلاصة سواء  من  منظومة  توفر 
القيام  أو  وقياسها  امللوثات  ه��ذه  لرصد 
باإلضافة  واملكافحة،  التطهري  بأعمال 
إىل املستلزمات الشخصية لرجال احلماية 
املدنية املختصني بالتعامل مع هذه النوعية 

من املخاطر.
ويف السطور التالية عرض موجز ألبرز هذه 

التقنيات:
1-ج���ه���از امل��س��ح وال���ق���ي���اس اإلش��ع��اع��ي 

.)RNI-10(
هو جهاز  متنقل صمم للكشف عن أشعة 
جاما وميتاز بسهولة استخدامه وخفة وزنه 
وإمكانية تغيري مدى القياس اتوماتيكيًا 
حسب اجلرعة اإلشعاعية، وتظهر القراءة 
يف الشاشة على مقياس رقمي مدرج يقوم 
كضعف  الضرورية  احل��االت  يف  بالتنبيه 
البطارية ويستخدم وحدة القياس السيفرت  

.gy اجلراي sv
ال���ع���وام���ل احل��رب��ي��ة  2- ج���ه���از ك��ش��ف 

.)CAM(
يتم محله  ال���وزن  خفيف  ج��ه��از  وه��و 
العوامل  وج��ود  عن  يكشف  يدويًا 
ال���ك���ي���م���اوي���ة احل���رب���ي���ة ون��س��ب��ة 
ت���رك���ي���زه���ا، مب����ا يف ذل�����ك غ���از 

.H وغاز اخلردل  G األعصاب
ال��ع��وام��ل  ج���ه���از ك��ش��ف   -3

.)RAID-M( احلربية
ل��ل��ك��ش��ف عن  ي��س��ت��خ��دم  و 
الكيماوية  امل���واد  بعض 
ودرج��ة  اهل��واء  يف  العالقة 

تركيزها مثل غازات األعصاب، والغازات 
احلربية األخرى وإعطاء إنذار تلقائي عن 
الوصول إىل قياس حمدد سلفًا، وميكن 
اس��ت��خ��دام اجل��ه��از يف ح��ال��يت احل��رك��ة 

والثبات نظرًا خلفة وزنه.
ويعطي اجلهاز إنذارًا يف حال جتاوز احلد 
املسموح به من تركيز الغاز مثل غاز أول 

اكسيد الكربون.
ال���ع���وام���ل احل��رب��ي��ة  4 - ج��ه��از ك��ش��ف 

)كمربو100(
ال���وزن  م��ن األج���ه���زة خفيفة  أي��ض��ًا  وه���و 
وي��س��ت��خ��دم ل��ل��ك��ش��ف ع���ن ب��ع��ض امل���واد 
الكيماوية احلربية العالقة يف اهلواء ودرجة 
تركيزها مثل غازات األعصاب والغازات 
احلربية األخرى  وإعطاء إنذار تلقائي عند 
ويتميز  سلفًا،  حمدد  قياس  إىل  الوصول 
اجلهاز باحتوائه على مكتبة لعدد كبري 
من الغازات احلربية اليت ميكنه رصدها، 
من  السعودي  املدني  الدفاع  متكن  وقد 
خالل خرباته تعريب اجلهاز من اإلجنليزية 
بطريقة  استخدامه  يتم  حتى  العربية  إىل 

) RNI-10( جهاز املسح والقياس اإلشعاعي)جهاز )كمربو100
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سهلة يف جتربة غري مسبوقة عامليًا.  
5- ج��ه��از امل��س��ح وال��ق��ي��اس اإلش��ع��اع��ي 

.)FH40G(
وهو جهاز يستخدم لكشف وقياس أشعة 
وزنه،  وخفة  حجمه  بصغر  وميتاز  جاما، 
باإلضافة إىل عدد من املميزات اليت تزيد 
من سهولة استخدامه ووظائفه ودقة قياسه 
البيانات  عرض  شاشة  يف  القراءة  وتظهر 
وميكن  وت��درجي��ي،  رقمي  مقياس  على 
لذاكرة اجلهاز ختزين 256 قيمة قياس. 
كما يوجد جمسات مستقلة تستخدم مع 
اجلهاز ميكن من خالهلا قياس أشعة ألفا 
وبيتا وأيضا ميكن من خالل تلك اجملسات 
الوحيد  اجلهاز  القياس.وهو  دائرة  توسيع 
بالعامل النقال الذي يتميز بكشف طردي 
واسع النطاق لقياس معدالت اإلشعاع من 

.)100R/h( حتى )1µR/h( مدى
ال���غ���ازات  وق���ي���اس  6- ج���ه���از ك��ش��ف 

)TX418( الكيميائية الصناعية
عبارة عن جهاز يكشف ويقيس جمموعة 
أساسي  منها  واحد  وقت  الغازات  يف  من 
وهو غاز O2  والثالثة املتبقية تعتمد على 
اجلهاز  وي��ت��ع��رف  امل��خ��ت��ار.  السنسور  ن��وع 
املوجود  السنسور  ن��وع  على  اتوماتيكيًا 
بداخله.. ويستخدم اجلهاز يف قياس نسبة 
الغازات  وتركيز  اهل��واء  يف  االكسجني 
إن��ذارًا يف حال  الصناعية األخ��رى ويعطي 

جتاوز احلد املسموح به من تركيز الغاز.
ال���غ���ازات  وق���ي���اس  7- ج���ه���از ك��ش��ف 

)ITX( الكيميائية الصناعية
غازات   6 ويقيس  اجلهاز  هذا  يكشف  و 
ويستخدم   ،O2 غاز  منها  واحد  وقت  يف 
ق��ي��اس نسبة األك��س��ج��ني يف  اجل��ه��از يف 
ال��غ��ازات  تركيز  قياس  وك��ذل��ك  اهل���واء 
إن��ذارًا يف حال  الصناعية األخ��رى ويعطي 
الغاز  جتاوز احلد املسموح به من تركيز 

مثل غاز أول اكسيد الكربون.
8- جهاز مقياس اجلرعة اجليي 

وهو جهاز دقيق يقيس الكمية الرتاكمية 
ألشعة  قصرية  لفرتة  اإلشعاعي  للتعرض 

جاما واألشعة السينية العالية واملنخفضة، 
اجلهاز على شكل قلم ميكن تعليقه على 
جسم  أي  أو  املدني  الدفاع  رج��ال  مالبس 
التعرض  إمجالي  قياس  امل��راد  املنطقة  يف 
هي  ب��ه  القياس  ووح���دة  فيها.  اإلشعاعي 
القياس  أداة  تصفري  وجي��ب  ال��رون��ت��ج��ني 

باستخدام جهاز الشحن قبل االستعمال.
الدفاع  لرجال  الشخصية  املستلزمات  أما 
املتخصصة  امليدانية  وال��وح��دات  ال��ف��رق 
الكيميائي  التلوث  ح��وادث  مع  للتعامل 

واإلشعاعي فتشمل: 
1- القناع الواقي 

وهو عبارة عن قطعة مطاطية توضع على 
الوجه بها صمام لدخول اهلواء يركب به 
ومثبت  اهل���واء.  إلخ��راج  آخ��ر  وصمام  فلرت 
الشفاف  البالستيك  من  عدسات  بالقناع 
للنظر وبه أربطة من املطاط لتثبيت القناع 

على الوجه.
الفلرت )املرشح(

وي���رك���ب يف ص���م���ام ال���ق���ن���اع إلدخ����ال 
معدني  بنوعني  متوفر  وامل��رش��ح  اهل���واء، 
األجزاء  دخول  منع  وظيفته  وبالستيكي 
الصلبة والسائلة والغازات السامة واألخبرة 
إىل جسم  األخ��رى  واجلسيمات  وال��دخ��ان 

رجل الدفاع املدني.
2- البدلة الواقية 

)Tuchem 10000( بدلة التايكم

ت��وف��ر ه���ذه ال��ب��دل��ة احل��م��اي��ة ض��د امل���واد 
والغازية،  والسائلة  الصلبة  الكيميائية 
وبيتا،  الفا  وأشعة  اجلرثومي،  والتلوث 
احمليط  ع��ن  ل��ل��ع��زل  مصممة  أن��ه��ا  ح��ي��ث 
اخلارجي، وتتكون من بنطلون وجاكيت 
ومبطنة  كيماوية  مب���واد  معاجلة  وه��ي 
الداخل حبيث  النشط من  النباتي  بالفحم 
تسمح مرور اهلواء النقي إىل داخل اجلسم 

فقط 
3- احلذاء املطاطي 

وهو مصنوع من املطاط الطبيعي ويستخدم 
حلماية األرجل من املواد اخلطرة واالنزالق.

4- القفازات
القطن  م��ن  مصنوع  ابيض  قفاز  وتشمل 
يلبس أواًل ثم قفاز اسود مصنوع من املطاط 
من  األي��دي  ويستخدم حلماية  فوقه  يلبس 

الغازات السامة.
5- بدلة محاية لكامل اجلسم مستوى أ: 

وه�����ي ب���دل���ة مح���اي���ة ل���ك���ام���ل اجل��س��م 
م���ن ال�����رأس ح��ت��ى ال��ق��دم��ني ض���د امل���واد 
والغازية  والصلبة  السائلة  الكيميائية 
والتلوث اجلرثومي، وهي مقاومة للتعرض 
القصري للهب وقوية ومرنة يف نفس الوقت 
املغطى من  البوليمايد  مادة  ومصنوعة من 
جهتني مبادة الكلوروبرين ومغطاة إضافيًا 
م��ن ال��داخ��ل ب��ع��دة ط��ب��ق��ات ش��رحي��ي��ة من 
البوليمر، والبدلة جمهزة للتهوية الداخلية 

 )CAM( جهاز كشف العوامل احلربية
جهاز كشف وقياس الغازات الكيميائية 

) TX418( الصناعية

جهاز كشف العوامل احلربية 
) RAID-M(

جهاز كشف العوامل احلربية 
)كمربو100(

بندقية رش مواد التطهري
بإسطوانة حممولة

PRNDS/12 MIL 
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بواسطة وحدة تنفس وتلبس وحدة التنفس 
بعض  لتسرب  مقاومة  وهي  البدلة.  داخ��ل 
املواد الكيميائية ملدة تزيد عن 8 ساعات.
للتدخل  اخلفيفة  البالستيكية  البدلة   -6

يف حوادث املواد اخلطرة: 
واح��دة تغطي مجيع  هي عبارة عن قطعة 
اج���زاء اجل��س��م م��ا ع��دا ال��وج��ه وتكون 
م��ص��م��م��ة حب��ي��ث مي��ك��ن ل��ب��س ال��ق��ن��اع 
ال��س��وائ��ل  ل��ت��س��رب  ال��واق��ي معها وم��ان��ع��ة 
العوائق  او  ال��س��ام��ة  وال��غ��ازات  واألخب����رة 
ال��ب��ك��ت��ريي��ة وت��وف��ر مح��اي��ة ك��ام��ل��ة من 
اخلطرة  وال��ع��وال��ق  البيولوجية  ال��ع��وام��ل 
واملواد احلربية وهي مصنوعة من البوليمر 
التلوث  مناطق  يف  استخدامها  وميكن 
العالي حيث مت استخدامها من قبل الدفاع 

اجلمرة  ح���وادث  امل��دن��ي يف 
اخلبيثة.

7- مراوش ومعدات التطهري:
وه����ي ع���ب���ارة ع���ن م����روش ت��ط��ه��ري سهل 
االس����ت����خ����دام ي���ت���م م����ن خ���الل���ه ت��ط��ه��ري 
حوض  على  وحيتوي  امللوثني  األش��خ��اص 
البوليسرت  م��ن  مصنوع  ال��س��وائ��ل  جتميع 
ومقاوم  جوانبه  على   PVC مبادة  مغطى 
للتمزق، كما يتوفر أيضًا معدات تطهري 
امللوثة  والتجهيزات  املعدات  لتطهري  يدوية 
مبا يتناسب مع كل حالة كما يتم تطهري 
وسيارات  امللوثني  األشخاص  نقل  عربات 
الطوارئ اخلاصة باإلسعاف واإلنقاذ أثناء 
قيامهم بنقل اإلصابات إىل مواقع اإلخالء 

وتطهري األماكن امللوثة.
معدات التطهري

ب��ن��دق��ي��ة رش م����واد ال��ت��ط��ه��ري ب��إس��ط��وان��ة 
حممولة 

PRNDS/12 MIL
والتطهري مبواد  العادي  للغسيل  وتستخدم 
ضغط  على  وتعمل  وال��ش��ط��ف،  التطهري 
على  تعمل  ب���ار، كما   100 ح��ت��ى   امل���اء 
وتستطيع  وامل��اء،  التطهري  مسحوق  خلط 
االختيار بني خروج املاء الصايف أو ممزوج 

مبادة التطهري
SANITGUN بندقية رش مواد التطهري
والتطهري  العادي  للغسيل  أيضًا  وتستخدم 
حتى  امل��اء  ضغط  على  وتعمل  والشطف، 
100 بار، تعمل على خلط مسحوق التطهري 
امل��اء  االخ��ت��ي��ار خب��روج  وتستطيع  وامل���اء، 
ومتتاز  التطهري،  أو مم��زوج مب��ادة  ص��ايف 

ال�����وزن حيث  خب��ف��ة 
يبلغ وزنها تقريبًا   6 
مبادة  معبئة  كيلو  

التطهري 
ومت تصميم البندقية 
نفس  يف  ل��الخ��ت��ي��ار 
التطهري  ب��ني  ال��وق��ت 

ويعمل  النظيف  ب��امل��اء  والشطف  ب��امل��واد 
شخص واحد فقط عليها أما مادة التطهري 
مسحوق  هي  البندقية  داخ��ل  املستخدمة 

 BX 24  مادة
ب��ن��دق��ي��ة رش م����واد ال��ت��ط��ه��ري ب��إس��ط��وان��ة 

حممولة 
PSDS/10 MIL )بضغط هواء يدوي(

و تعمل على رش مواد التطهري السائلة فقط 
التنقل  سهلة  يدوية  هواء  مضخة  بواسطة 
بدون قيود مع املطهر ومزودة مبؤشر ملعرفة 
درجة الضغط الداخلي، كما أنها مزودة 

بصمام أمان ملنع الضغط الزائد.

رؤية
جهاز كشف وقياس الغازات الكيميائية 

) ITX( الصناعية

بندقية رش مواد التطهري 
SANITGUN

بندقية رش مواد التطهري
بإسطوانة حممولة 

بدلة التايكم
 Tuchem )10000(

مراوش ومعدات تطهري 

الفلر )املرشح (

احلذاء املطاطي 

القفازاتجهاز مقياس اجلرعة اجلييب  القناع الواقي 

البدلة البالستيكية
اخلفيفة 

بدلة محاية لكامل
اجلسم مستوى أ  

54
998 - العدد السابع



مقدم/ فراج بن عبداهلل الشهري
مدير إدارة القبول والتسجيل
باإلدارة العامة للتدريب 

البعد الغائب في االستفادة
من تقنية المعلومات 

ال خالف على أن الدفاع املدني كان سباقًا يف االستفادة من 
ثورة املعلومات واالتصاالت واليت تعد أبرز مسات هذا العصر 
اإلداري��ة  األعمال  ج��ودة  واالرت��ق��اء مبعايري  خدماته  تطوير  يف 

وامليدانية على حد سواء.
والشواهد على ذلك كثرية ولعل أبرزها، موقع املديرية العامة 
للدفاع املدني على االنرتنت، والذي يقدم الكثري من اخلدمات 
بالتعريف  الوقائية، مرورًا  التوعوية  بدءًا من خدمات  لزواره، 
باألنظمة اخلاصة بالدفاع املدني وصواًل إىل خدمات التسجيل 

والقبول للراغبني يف االلتحاق للعمل باجلهاز.
وال شك أن تلقي طلبات الراغبني يف التوظيف بالدفاع املدني 
باستقبال  املرتبطة  األعباء  املوقع من شأنه ختفيف  من خالل 
أعداد كبرية منهم يف مديريات الدفاع املدني يف كافة املناطق 
واختصار الوقت، إال أن الوصول إىل املستوى املنشود يف تقديم 
خدمات التسجيل والقبول الكرتونيًا، ال يقتصر على امتالك 
لكنه  استثمارها  وحسن  املعلومات  لتقنيات  املدني  الدفاع 
يرتبط يف جانب كبري منه باملواطنني املستفيدين من خدمات 
باستخدام  معامالتهم  بإجناز  قناعاتهم  ومدى  املدني  الدفاع 
تقنيات العصر، وفق الشروط والضوابط املقررة لكل نوع من 

أنواع املعامالت.
وعلى سبيل املثال شروط التوظيف يف الدفاع املدني، من حيث 

السن واملؤهل الدراسي واألوراق النظامية املطلوبة وغريها.
بالدفاع  للتوظيف  يتقدمون  من  بعض  أن  نلمسه كثريًا  ومما 
امل��دن��ي يتجاهلون ه��ذه ال��ش��روط وال��ض��واب��ط، وه��و م��ا حيد 
م��ن فاعلية ال��وس��ائ��ل االل��ك��رتون��ي��ة يف إجن���از امل��ع��ام��الت يف 
أنظمة احلكومة  فاعلية  أن  نقول  األحيان، وعلى هذا  بعض 
االلكرتونية عمومًا ال تنفصل عن الثقافة السائدة يف اجملتمع 
وقناعات أفراده، واملستفيدين من اخلدمات اليت يتم تقدميها 

من خالل هذه األنظمة.

55
998 - العدد السابع



دور القيادات الميدانية
في بناء فرق العمل الفعالة بالدفاع المدني 

يف دراسة مشلت 237 من الضباط وصف الضباط

حتت عنوان » دور القيادات امليدانية يف 
العقيد  قدم  الفعالة،  العمل  فرق  بناء 
القرني،  اهلل  ج��ار  حممد  على  مصلح 
مدير إدارة الدفاع املدني مبدينة جيزان 
العلمية  ال���دراس���ات  أه���م  م��ن  واح����دة 
والوحدات  الفرق  بناء  مقومات  لتعزيز 
يف  مهامها  أداء  على  القادرة  امليدانية 
وحتدد  واملمتلكات،  األرواح  محاية 
امليدانية  ال��ق��ي��ادات  مسؤولية  ج��وان��ب 

بالدفاع املدني لتحقيق هذا اهلدف.
وتتمحور مشكلة الدراسة واليت حصل 
العقيد مصلح القرني مبوجبها على درجة 
حول  الشرطية،  العلوم  يف  املاجستري 
مدى تفهم القيادات امليدانية ألدوارها يف 
مبا  والناجحة،  الفعالة  العمل  فرق  بناء 
ينعكس إجيابًا على إنتاجية هذه الفرق 

وجودة اخلدمات اليت تقوم بها.

معارف
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وت��ط��رح ال��دراس��ة ع���ددًا م��ن ال��ت��س��اؤالت 
اإلجابة  القرني  العقيد مصلح  اليت حاول 
حول  التساؤالت  ه��ذه  وتتلخص  عنهما، 
وبناء  إع���داد  يف  امليدانية  ال��ق��ي��ادات  دور 
مسات  توفر  ومدى  امليداني،  العمل  فرق 
املدني،  الدفاع  العمل كفريق يف أعمال 
فرق  لنظام  املدني  الدفاع  أعمال  وحاجة 

املعوقات  أب��رز  هي  وما  امليدانية،  العمل 
والصعوبات اليت تواجه القيادات امليدانية 
ال��ف��رق، وحجم  بناء  امل��دن��ي يف  ب��ال��دف��اع 
ألهمية  امليدانية  ال��ف��رق  أع��ض��اء  إدراك 
الفرق،  بناء  يف  امليداني  القيادي  ال��دور 
ف��روق ذات دالل��ة بني اجتاهات  وه��ل مثة 
القيادات  دور  حنو  املدني  ال��دف��اع  رج��ال 
باختالف  الفريق ختتلف  بناء  امليدانية يف 

اخلصائص الشخصية والوظيفية.
وسعت الدراسة من خالل حماولة اإلجابة 
ع��دد  إىل حتقيق  ال��ت��س��اؤالت  ه���ذه  ع��ن 
دور  على  ال��ت��ع��رف  أهمها  األه����داف  م��ن 
الفرق  وبناء   عداد  يف  امليدانية  القيادات 
امليدانية بالدفاع املدني، وسبل تفعيل هذا 
الدور وإجياد حلول للمعوقات اليت حتول 
الفرق  لبناء  امليدانية  القيادات  قدرة  دون 

الفعالة.
وت��ك��م��ن أه��م��ي��ة دراس����ة دور ال��ق��ي��ادات 
امليدانية يف بناء فرق العمل الفعالة، يف قلة 
عدد الدراسات العلمية واألكادميية اليت 

فريق  بناء  يف  امليداني  القائد  بدور  تتعلق 
العمل اجليد، باإلضافة إىل ما متثله هذه 
االستفادة  إمكانية  حيث  من  ال��دراس��ة 
أو  امليدانية  القيادات  اختيار  عند  منها 
مالءمة  األكثر  القيادية  األمناط  حتديد 
فرق  تشكيل  أو  املدني  ال��دف��اع  ألعمال 
من  احتياجاتها  وحتديد  املدني،  الدفاع 

الربامج التدريبية واألجهزة الفنية.
وقد اعتمد العقيد مصلح القرني يف دراسته 
وال��ذي  التحليلي  ال��وص��ف��ي  املنهج  على 
املوضوعات  ل��دراس��ة  األم��ث��ل  املنهج  يعد 
وقناعات  بقدرات  ترتبط  اليت  اإلنسانية 
أسلوب  الدراسة  اعتمدت  األفراد، كما 
البحث،  عينة  أو  جملتمع  الشامل  املسح 
وضباط  ال��ض��ب��اط،  مجيع  مشلت  وال��يت 

الصف الذين يرأسون اجملموعات املناوبة 
بإدارة الدفاع املدني مبدينة الرياض، وبلغ 
عدد أفراد عينة الدراسة 273من الضباط 

وضباط الصف.
النتائج  من  ع��دد  إىل  ال��دراس��ة  وتوصلت 
يف  امليدانية  القيادات  أن  أهمها،  املهمة 
يف  متوسطة  بدرجة  تسهم  املدني  الدفاع 

وهو  امليداني،  العمل  ف��رق  وبناء  إع��داد 
لتقرير  الالزمة  اآلليات  إجياد  يتطلب  ما 

إسهامات هذه القيادات يف ذلك االجتاه.
العمل  مس���ات  أن  ال���دراس���ة  وك��ش��ف��ت 
ك��ف��ري��ق م��ت��وف��رة ب��درج��ة م��ت��وس��ط��ة يف 

أعمال الدفاع املدني مبدينة الرياض، وأن 
الفعالة،  العمل  فرق  لبناء  قائمة  احلاجة 
املعوقات  من  عدد  وجود  الدراسة  وبينت 
بناء  عند  امليدانية  القيادات  تواجه  اليت 
فرق العمل منها قلة الدعم املعنوي واملادي 

ونقص الصالحيات.
إدراك كبري  وج���ود  ال��دراس��ة  ورص���دت 
ألهمية الدور القيادي يف بناء فرق العمل، 
فيما  إحصائيًا  دال��ة  ف��روق  وج��ود  وع��دم 
أبداه املشاركون يف عينية الدراسة نتيجة 

الختالف السمات الشخصية والوظيفية.
وأوص������ت ال����دراس����ة ب����ض����رورة ت��وس��ي��ع 
صالحيات قيادات الوحدات امليدانية مبا 
يدعم قدراتها لبناء الفرق الفعالة وكذلك 
اليت  والبحوث  العلمية  ال��دراس��ات  توفري 
اختيار  يف  والتدقيق  ذل��ك  على  تعينهم 
تفهم  على  القدرة  ذات  امليدانية  القيادات 
العمل  ف��رق  بناء  يف  ومسؤوليتها  دوره���ا 

واالرتقاء مبستوى أدائها اجلماعي.

إدراك كبير ألهمية الدور 
القيادي في بناء الفرق 

الميدانية

نقص الدعم المادي 
والمعنوي ونقص 

الصالحيات أبرز المعوقات 
التي تواجه القيادات 

الميدانية لبناء فرق العمل 

العقيد مصلح القرني
مدير إدارة الدفاع املدني

مبدينة جازان
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وقاية

يف  ووحداته  املدني  الدفاع  إدارات  بعض  تضع 
عدد من الدول لوائح وتعليمات إلزامية للعاملني 
معاقبة  إىل  تصل  احل���وادث  م��ع  تعاملهم  عند 

املتساهلني واملتهاونني يف إتباع أمور السالمة.
اليت  واخل��ط��وات  ب��اإلج��راءات  التدابري  وت��ب��دأ 
بسيارة  انتقاله  منذ  املدني  الدفاع  رجل  يتبعها 
ال��ط��وارئ وح��ت��ى وص��ول��ه إىل م��وق��ع احل��ادث 

وتعامله معه، وعودته إىل مقر عمله.
كل  يف  املتبعة  ال��س��الم��ة  إج����راءات  وختتلف 
احلريق خيتلف  ح��وادث  مع  فالتعامل  ح��ادث، 
الكيميائية  امل���واد  ح���وادث  م��ع  التعامل  ع��ن 

واملواد املشعة، لكون كل منها يتطلب أسلوبًا 
معينًا من إجراءات السالمة وجتهيزًا خاصًا من 

وسائل احلماية الشخصية.

وجود شخص مسؤول
للعاملني  احل��م��اي��ة  م��ن  ق��در  أك��رب  ولتحقيق 
ض��رورة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إدارات  بعض  تفرض 
وجود شخص مسؤول عن السالمة الوقائية يف 
اإلش��راف  يتوىل  الطوارئ  فرق  من  فرقة  كل 
أمسائهم  وتسجيل  ومتابعتهم،  العاملني  على 
من  والتأكد  احل��وادث،  ملواقع  الدخول  عند 
وجتهيزاتها  الفردية  الوقاية  مالبس  ارتدائهم 
يف  الضغط  مقدار  ومعرفة  كامل،  بشكل 
األف��راد  قبل  م��ن  اهل���واء احملمولة  اس��ط��وان��ات 
للدخول  الكافية  الزمنية  وامل���دة  العاملني، 
وإجي��اد  للفرد،  اخلطر  مكان  م��ن  واخل���روج 
وس��ي��ل��ة االت��ص��ال ال��الزم��ة ع��ن��د ت��ع��رض أح��د 
يف  إن��ق��اذه  ليتم  املوقع  داخ��ل  للخطر  العاملني 

أسرع وقت ممكن.
رجال  هلا  يتعرض  اليت  املخاطر  طبيعة  وحتدد 
الدفاع املدني نوع الوسائل والتجهيزات الوقائية 

الالزمة ألداء املهمة.
واإلنقاذ  اإلط��ف��اء  يف  املثال  سبيل  على  فالعمل 

يف  فالعاملون  أخ��رى  مهمة  أي  يف  عنه  خيتلف 
معني  ن���وع  إىل  حي��ت��اج��ون  احل��رائ��ق  مكافحة 
احل��رارة  تتحمل  الشخصية  احلماية  وسائل  من 
وامل��واد  للماء،  مقاومتها  وك��ذل��ك  ال��ش��دي��دة، 
ه��ذه  تتميز  أن  ع��ل��ى  املختلفة،  الكيميائية 
التجهيزات خبفة الوزن وصغر احلجم، وسهولة 
النقل والتحرك استعدادًا لتشغيلها دون أي تأخري.
ال��ش��خ��ص��ي��ة وسيلة  ال��وق��اي��ة  م���ع���دات  وت��ع��ت��رب 
اإلج���راءات  جملموعة  ومكملة  إضافية  وق��اي��ة 
لتأمني  تتخذ  اليت  والطبية  الفنية  واالحتياطات 
األفراد ومحايتهم من املخاطر املهنية املختلفة يف 
بيئة العمل، وهلذه التجهيزات أو املعدات أهمية 
التعرض  احتماالت  تقليل  فعال يف  ودور  خاصة 
للمخاطر وما ينتج عنها من آثار يف حال وقوعها. 

الحماية الشاملة للفرد
بالدفاع  للعاملني  الشخصية  بالوقاية  ويقصد 
املدني من هذا اجلانب احلماية الشاملة للفرد 
اليت  ال��واق��ي��ة  امل��الب��س  ب��ارت��داء  وذل��ك  العامل 
حتمي اجلسم، وكذلك اخلوذة حلماية الرأس 
واألذن����ني وال��وج��ه، وح���ذاء ال��س��الم��ة حلماية 
اهلواء  واسطوانة  التنفس  وكمامة  القدمني، 
احملمولة، والقفازات حلماية اليدين،باإلضافة 

لحماية رجال الدفاع المدني
التدابير الوقائية

تعكس التدابير الوقائية الجيدة والمتبعة بأي إدارة من إدارات الدفاع المدني مدى 
االهتمام الذي توليه تلك اإلدارة بسالمة منسوبيها وتوفير أكبر قدر ممكن من 

الحماية لهم عند تعاملهم مع الحوادث المختلفة.

لواء/ سليمان العمرو
مساعد مدير عام الدفاع املدني 

لشؤون العمليات 
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رج��ال  ال���يت حيملها  األخ����رى  ال��وس��ائ��ل  إىل   
الدفاع املدني معهم لتساعدهم لالستدالل على 
أماكن  وعلى  والدخان  الظالم  أثناء  الطريق 
اإلن��ذار  وج��ه��از  االس��رتش��اد،  اخلطر كحبل 

الشخصي وجتهيزات اإلضاءة الليلية.
الشخصية  احلماية  وسائل  استخدام  ويهدف 
للمخاطر،  ال��ت��ع��رض  م��ن  ال��ف��رد  مح��اي��ة  إىل 
الفيزيائية  للعناصر  السلبية الضارة  والتأثريات 
بيئة  يف  امل��وج��ودة  والبيولوجية  والكيميائية 

العمل.

الحد من قدرة الفرد
تؤدي  احملمولة  التجهيزات  كثرة  أن  شك  وال 
إىل احل���د م���ن ق����درة ال���ف���رد ع��ل��ى احل��رك��ة 
وخصوصًا ألولئك األشخاص الذين مل يتدربوا 
عالية  بدنية  بلياقة  يتمتعون  وال  جيدًا،  تدريبًا 
استخدام مجيع  على  العاملني  بعض  تثين  مما 

هذه الوسائل وذلك لأسباب اآلتية:
يف  الزيادة  حتمله  وع��دم  بامللل  الفرد  شعور   

الوزن واحلجم.
كفاءته،  باخنفاض  العامل  ال��ف��رد  شعور   
وذلك لزيادة اجلهد املبذول عند ارتداء مالبس 

الوقاية الفردية.

هذه  استخدام  أهمية  الفرد  يدرك  ال  قد   
امل����ع����دات،أو أن ي��رتك��ه��ا م��ك��اب��رة وق��د 
يكون يف ذلك أكرب اخلطورة عليه حيث 
أن تصميم الوسيلة عادة حيقق قدرا كافيًا 
العامل  الفرد  يقبل  ال  ذلك  ومع  الراحة  من 
لكرهه  إال  لسبب  ال  اس��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ل��ى 
إىل جتربة سابقة  ذل��ك  يرجع  وق��د  إي��اه��ا، 
املكابر  القديم  الفرد  يصبح  ما  وكثريًا 
لذا  اجل��دد.  العاملني  من  لغريه  سيئة  ق��دوة 
أهمية كبرية يف هذا اجلانب  للتوعية  فإن 
إهمال  على  املرتتبة  النتائج  بتوضيح  وذل��ك 

الوقاية الشخصية.
أدوات  استخدام  على  الفرد  إقبال  ع��دم   
أشكاهلا  تكون  كأن  الشخصية  الوقاية 
تتشابه  أن  أو  ل��دي��ه  مقبولة  غ��ري  وأل��وان��ه��ا 
النظافة  عمال  مالبس  مع  الوقاية  مالبس 
املدني حرجًا يف  الدفاع  رجل  فيجد  العامة 

استخدامها.
 يستدعي األمر أحيانًا استخدام أكثر من 
فرد ألداة وقاية فردية واحدة مما قد يؤدي 
إىل انتشار األمراض بني املستخدمني وعلى 
األخص االلتهابات اجللدية أو األنفلونزا عند 
وجود  تعذر  وإذا  التنفس،  أقنعة  استخدام 

أداة وقاية مستقلة لكل شخص فإن تطهري 
جتهيزات الوقاية الفردية يعترب أمرًا حيتمه 
وتشري  العاملني  سالمة  على  احلرص  مبدأ 
إحصائية احلوادث السنوية اليت تصدر من 
املديرية العامة للدفاع املدني إىل ارتفاع نسبة 
اآلونة  يف  املدني  الدفاع  يف  العاملني  إصابات 
يتطلب  مؤشر خطري  بال شك  وه��ذا  األخ��رية 

البحث عن األسباب احلقيقية وراء ذلك.

عدم إدراك األبعاد الخطرة
إىل  تشري  األولية  التقارير  بعض  كانت  وإن 
ب��ارت��داء م��الب��س وجتهيزات  ع��دم االه��ت��م��ام 
ال��وق��اي��ة ال��ف��ردي��ة ب��ال��رغ��م م��ن ت��أم��ني أفضل 
يف  املستخدمة  ال��وق��ائ��ي��ة  امل��الب��س  وأح��س��ن 
املكابرة  إن  س��اب��ق��ًا  أش���رت  ال��ع��امل وك��م��ا 
عدم  جراء  من  اخلطرة  األبعاد  إدراك  وعدم 
ارتداء مالبس الوقاية الفردية وجتهيزاتها عند 
حاضرًا  يكون  ال  قد  احل��وادث  مع  التعامل 
لدى عدد كبري من األف��راد مما يدعونا إىل 
إللزامهم  وحزمًا  إقناعًا  أكثر  طرق  انتهاج 
الوقائية  واإلج���راءات  التدابري  كافة  باختاذ 
الالزمة حلمايتهم مع إجراء مزيد من الدراسة 

والبحث حول هذا املوضوع.
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صحة ورياضة

الني   ع��ن  عنهما  اهلل  رض��ي  عمر  اب��ن  ع��ن 
صلى اهلل عليه وسلم قال: )احلمى من فيح 
وعن  الشيخان.  رواه  باملاء(  فأطفئوها  جهنم 
أبي بكر  بنت  أن أمساء  املنذر  بنت  فاطمة 
رضي اهلل عنهما كانت إذا أتيت باملرأة قد 
محت أخذت باملاء فصبته بينها وبني جبينها 
وق��ال��ت: )ك��ان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يأمرنا أن نربدها باملاء(]1[.
وعن رافع بن خديج قال مسعت الني صلى 
اهلل عليه وسلم يقول: )احلمى من فور جهنم 

فأبردوها باملاء( ]2[.
وعن مسرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال: )احلمى قطعة من النار 
فأطفئوها عنكم باملاء البارد. وكان رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ حم دعا بقربة 

من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل( ]3[.
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنهما أن الني 
صلى اهلل عليه وسلم قال: )إذا حم أحدكم 
ثالث  املاء  عليه  فليسن  رواي��ة:  ويف  فليشن، 
ليال من السحر( ]4[ والشن الصب املنقطع، 

والسن: املتصل.

عمل الكمادات بالماء
معاجلة  يف  يفيد  باملاء  التربيد  أن  واحلقيقة 
الني  مراد  فليس  االنتانية،  احلميات  كل 
معاجلة  يف  حمصورًا  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اهلل  صلى  الني  نصح  ولقد  الشمس  ض��وء 
للحمى،  البارد  امل��اء  باستعمال  وسلم  عليه 
ينقص من حرارتها ويقلل من تأثريها، وليس 
هناك مبخصص لنوع منها وهذه وليس أدل 
على ذلك أن أول ما ينصح به الطبيب اليوم 
الثلج  ووض��ع  البارد  باملاء  الكمادات  عمل 
لقد كان  ذل��ك؟  وغ��ري  احمل��م��وم  رأس  على 
الذي  الني صلى اهلل عليه وسلم يف مرضه 
لقي به ربه مصابًا باحلمى، فكان يضع إىل 
جواره إناء من ماء بارد وميسح بها وجهه صلى 
ارتفاع  كل  هي  واحلمى  وسلم.  عليه  اهلل 
أن يف اجلسم  املعروف  حل��رارة اجلسم ومن 

بالدماغ  منطقة  يف  احلرارة  لتنظيم  مركزًا 
Hypothalamus امل��ه��اد  بتحت  ت��ع��رف 
ارتفعت  ف��إذا  ال���دم،  ح���رارة  تستشعر  وه��ي 
ليتم  اجللد  من  العرق  إف��راز  زادت يف  قلياًل 
خروج احلرارة من اجلسم إىل اجلو احمليط. 
ولكن إذا كانت حرارة اجلو فوق األربعني 
ف��ال ميكن حل���رارة اجل��س��م أن خت��رج إىل 
اهلواء احمليط وال بد من استخدام املاء البارد 

واملثلج.
يف  أنها  إال  أسبابًا كثرية  للحمى  أن  ورغ��م 
للحرارة  رافعة  م��واد  بسبب  تكون  النهاية 
ت��ؤث��ر ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة حت���ت امل���ه���اد وحت���دث 

الرعشة وتقلص العضالت فتزيد من ارتفاع 
الشمس  أسبابها ضربة  أشهر  ومن  احل��رارة 
الربد  ونوبات  واألنفلونزا  املالريا  أو  وال��ربداء 
واملعاجلة  وغريها  واملالطية  التيفية  واحلمى 
هام  ن��وع  املثلج  وامل���اء  ال��ب��اردة  بالكمادات 
وإذا كانت  ذات��ه��ا  ل��أع��راض  ال��ع��الج  م��ن 
االنتانية  للحميات  املضادة  النوعية  األدوي��ة 
عشر،  التاسع  ال��ق��رن  يف  إال  تكتشف  مل 
كاألسربين  احل���رارة  خمفضات  وك��ذل��ك 

البارد  امل��اء  استعمال  كان  فقد  والكينني 
كان  وإذا  األوىل  العالجية  ال��واس��ط��ة  ه��و 
الني صلى اهلل عليه وسلم قد نبه إىل هذه 
الواسطة العالجية اهلامة فاإلعجاز يف دعوته 
العالج  يزال  باملاء ما  أن تربيد احلمى  تلك، 
معه  يتم  ال��ذي  اآلن  حتى  األم��ث��ل  العرضي 

استخدام األدوية النوعية.

طرق تبريد الحمى بالماء
لتربيد احلمى باملاء طرقًا عديدة نذكر منها
الباردة:كاملناشف  بالكمادات  اللف   �1
حيث  ال��ب��ارد:  ب��امل��اء  املبللة  القماش  وقطع 
وال��رأس  ال��ب��دن كاجلبهة  م��ن  أج���زاء  تلف 
واألطراف، أو يلف كامل البدن. وتستعمل 
ال��ط��ري��ق��ة خل��ف��ض ح����رارة احملمومني  ه���ذه 
احلمى  أو  الشمس  ضربة  حبمى  املصابني 
ارتفاع احلرارة  التيفية وغريها وخاصة عند 
الشديد أو املرتافقة بهذيانات. ويكرر اللف 
مرة كل 3�4 ساعات وال جيوز تطبيق اللف 
رئوية  أو  قلبية  بآفة  املصابني  عند  الكامل 
الباردة  املوضعية  بالكمادات  يكتفى  بل 

للتخفيف من شدة احلرارة.
 2� احلمام البارد:اقرتح براند محامًا بدرجة 
فهو  التيفية  باحلمى  للمصابني  مئوية   20ْ�15
وينشط اجلسم  البول  ويدر  خيفض احلرارة 
فتفيد   25ْ�20 بدرجة  الباردة  احلمامات  أما 
العصبيني وبعض احملمومني وخريه ما كانت 

درجة حرارته من 25�32ْ.
3� مغطس املاء البارد لتخفيض حرارة احملموم 
بوضعه يف مغطس ثلثه ماء بدرجته 32�35ْ، 
ب��ارد كل 5 دقائق حتى تصل  ي��زاد م��اء  ثم 
املغطس  يستعمل  وال   15,5ْ إىل  امل��اء  درج��ة 
والنزلة  بالربداء  للمصابني  الباردين  واحلمام 

الوافدة وال املصابني بآفة قلبية أو رئوية.

املصدر..
»روائع الطب اإلسالمي« 
للدكتور حممد نزار الدقر

عالج الحمى بالماء
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ج������اء 
يف 

احل����دي����ث 
صلى  اهلل  رس��ول  أن  الشريف 
»ال  ق�����ال:  وس���ل���م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
على  م��رض��اك��م  ت��ك��ره��وا 
الطعام والشرب، فإننَّ اهلل عز 

وجل يطعمهم ويسقيهم« 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  وق��ول��ه 
على  مرضاكم  تكرهوا  »ال 
معناه  ليس  والشراب«  الطعام 
أال  وإمن��ا  امل��رض��ى،  أال نطعم 
الطعام،  تناول  على  جنربهم 
تناول ما يرغبون  بل يرتك هلم 
م���ن ال���ط���ع���ام، وه����ذا ال��ق��ول 
أم��ر حيتمل  ع��ن  نهي  ال��ن��ب��وي 
من  أن  ه���و  احل��ق��ي��ق��ة،و  يف 
حول املريض، والقائمون على 
خدمته حياولون إجبار املريض 
منهم:  ظنًا  الطعام  تناول  على 
أن ذلك يقوي الصحة ويساهم 
يف ال��ش��ف��اء. وح��ق��ي��ق��ة األم���ر 

ثبت  إذ  كذلك،  ليست 
احلديث:  ال��ط��بِّ  يف 

أننَّ معظم األمراض 
ت����راف����ق ب��ن��ق��ص 
إىل  ال����ش����ه����ي����ة 
والرغبة،  الطعام 

األطباء  ويتفق  فيه 
علوم  يف  املختصون 

اجلهاز اهلضمي أن إجبار 
املريض على الطعام يعين: عدم 
الطعام،  من  املريض  استفادة 
بل إن ذلك يسبب عسرة هضم 
ل���دى امل���ري���ض، وه����ذه ت��زي��د 
احلالة س��وءًا، ورمب��ا أدت إىل 

تأخر الشفاء. 

إذا  أن���ه  وجت���در اإلش����ارة إىل 
ك�����ان ف����ق����دان ال���رغ���ب���ة يف 

دالئل  من  نقصانها  أو  الطعام 
امل��رض،ف��إننَّ ع��ودة الرغبة إىل 
كانت  م��ا  سابق  إىل  الطعام 

عليه قبل املرض هو من 
دالئل الشفاء.

السديد  والتعامل 
م���ع امل���ري���ض يف 
الطعام  م��س��ائ��ل 
والشراب هو: أن 

ندخل على أنبوب 
الطعام  م��ن  اهل��ض��م 

وال���ش���راب ال��ق��در ال��ذي 
يستطيع التعامل معه، فمقدار 
مبقدار  مرتبط  هنا  ال��ط��ع��ام 
فعالية اجلهاز اهلضمي وقدرته 
على العمل ويستحب أن يكون 
وحيدد  قلياًل،  الطعام  مقدار 
ه����ذا امل����ق����دار ح��س��ب رغ��ب��ة 
يكون  أن  وشهيته،و  املريض 
ن���وع ال��ط��ع��ام س��ه��ل اهل��ض��م، 
وسهل االمتصاص أي: يستفاد 
م��ن��ه ب��أق��ل ع��م��ل مم��ك��ن من 
جهاز اهلضم، وينطبق 
أي��ض��ًا على  ذل���ك 

الشراب. 
قوله صلى  أما 
ع���ل���ي���ه  اهلل 
وس����ل����م »ف����إن 
ي��ط��ع��م��ه��م  اهلل 
ليس  وي��س��ق��ي��ه��م« 
ينزل  اهلل  أن  م��ع��ن��اه: 
على املرضى الطعام والشراب 
ك��ي ي��ت��ن��اول��ون��ه، وإمن���ا هي 
إشارة إىل سر طينَّ ظل جمهواًل 

قرونًا كثرية، وتكشف 
ل���ل���ع���ل���م احل����دي����ث 

أن  ث���ب���ت  ح���ي���ث 
املريض يكسب 
ال�����ط�����اق�����ة م��ن 
داخلية،  مصادر 

استقالب  امل��ص��ادر هي  وه��ذه 
خ����ر يف  ال��غ��ل��ي��ك��وج��ني امل����دنَّ
ال��ك��ب��د وال��ع��ض��الت، وه��ذا 
النفاذ،  سريع  املصدر 
املرض  استمر  فإذا 
حتول اجلسم إىل 
الثاني   امل��ص��در 
استحداث  وه��و 
أي:  ال��س��ك��ر، 
الغلوكوز  توليد 
مصارد شحمية  من 
اجل��س��م  يف  وب���روت���ي���ن���ة 
إىل  ال��ربوت��ي��ن��ات  تتحلل  حيث 

أمح������اض أم��ي��ن��ي��ه، 
الشحوم  وتتحلل 

أمح����اض  إىل 
ش����ح����م����ي����ة 
ومن  دهنية، 
ه���ن���ا ت��ن��ق��ص 

ال������ش������ح������وم 
وت��������ض��������م��������ر 

ال����ع����ض����الت ع��ن��د 
يظهر  م���ا  ه����ذا  امل����ري����ض،و 
يعاني  الذي  باهلزال،  خارجيًا 

منه الكثري من املرضى.
على أنه متى عاد املريض إىل رغبته 
شهيته  درج���ة  بنفس  ال��ط��ع��ام  يف 
املعتادة قبل اإلصابة باملرض يعود 
خر الغذاء على شكل  اجلسم فيدنَّ
ما  فيكتنز  وبروتينات،  شحوم 
وتنمو  ب��ال��ش��ح��وم،  حت��ت اجل��ل��د 
العضالت مرة أخرى لتصل إىل ما 

كانت عليه.

م����ن ك���ت���اب اإلع���ج���از 
ال��س��ن��ة  يف  ال���ط���ي 

النبوية.
ل�����ل�����دك�����ت�����ور 

كمال املويل 
دار ابن كثري

السواك.. 
مطهرة للفم.. 

مرضاة للرب
عن أبي هريرة رضي اهلل عن 
أن الني صلى اهلل عليه وسلم 
قال: » لوال أن أشق على أميت 
كل  م��ع  ب��ال��س��واك  ألمرتهم 
صالة � ويف رواية � عند كل 
وعن  الشيخان.  رواه  وض��وء« 
عبد اهلل بن عباس رضي اهلل 
صلى  اهلل  رس��ول  أن  عنهما 
اهلل عليه وسلم قال: » عليك 
للفم  مطهرة  فإنه  بالسواك 
البيهقي  رواه  للرب:  ومرضاة 
عائشة  ع��ن  ال��ب��خ��اري  ورواه 
بلفظ: » السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب« ورواه ابن ماجة 
عن أبي أمامة رضي اهلل عنه.

 ال���س���واك ون��ظ��اف��ة ال��ف��م 
وأثرها على الصحة العامة:

م��وق��ع��ه  حب���ك���م  ال���ف���م  إن 
والشراب،  للطعام  كمدخل 
اخلارجي،  بالعامل  وباتصاله 
ي��ص��ب��ح م��ض��ي��ف��ة ل��ك��ث��ري من 
نسميها  ال���يت  اجل���راث���ي���م،و 
الفموية«  اجلرثومية  »الزمرة 
العنقوية  امل���ك���ورات  وم��ن��ه��ا 
والرئوية،والعصيات  والعقدية 
اخلناقة  وال��ع��ص��ي��ات  اللبنية 
الفوهية  وامللتويات  الكاذبة، 

والفنسانية وغريها.

من كتاب روائع الطب اإلسالمي
اجلزء الرابع الدكتور 
حممد نزار الدقر -  بتصرف

من اإلعجاز الطبي في السنة المطهرة

 )عدم إكراه المرضى على الطعام (!؟
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عناية اإلسالم بمعايير خي
السالمة في الُطرق 

ال��ع��ام��ة، وش��ري��ان  امل��راف��ق  أح��د  الطريق 
داخل  أك��ان  س��واء  ال��دول��ة،  بل  املدينة، 
يطرقه  خ��ارج��ه��ا مم��ا  أم ك���ان  امل��دي��ن��ة 
الناس ويسلكونه يف ذهابهم وإيابهم ويف 

أسفارهم ورحالتهم.
ع��ن��اي��ت��ه  ال���ط���ري���ق  اإلس������الم  أوىل  وق����د 
واه��ت��م��ام��ه، وم���ن م��ع��امل ه���ذه ال��ع��ن��اي��ة 

واالهتمام: 
1- أن يــكــون الــطــريــق مــنــاســبــًا مــن حيث 

السعة:
حب��ي��ث ال ي��ك��ون ض��ي��ق��ًا، ومل���ا مصرت 
على  البصرة  عنهم  اهلل  رض��ي  الصحابة 
عنه  اهلل  رض��ي  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  عهد 
ج��ع��ل��وا ع���رض ش��ارع��ه��ا األع���ظ���م ستني 
ذراعًا،  ما سواه عشرين  ذراع��ًا، وعرض 

وج��ع��ل��وا ع���رض ك��ل زق���اق سبعة 
أذرع.

وإذا كان هذا يف مثل عصر 
الصحابة، فكيف بعصرنا 
الذي اقتضت احلاجة فيه 
توسعة الشوارع أضعاف ما 
كانت عليه سابقًا، نظرًا 

والدراجات  العربات  لوجود 
يف  والسيما  كبرية،  بأعداد 

املدن الكبرية.

اجللوس  عند  حقه  الطريق  إعطاء   -2
فيه:

إليه رسول اهلل صلى اهلل  وّجه  ما  وهو 
عليه وسلم بقوله: »إياكم واجللوس يف 
الطرقات، قالوا : يا رسول اهلل ما لنا بد 
من جمالسنا، نتحدث فيها، قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فإذا أبيتم إال 
قالوا:  حقه،  الطريق  فأعطوا  اجمللس 
البصر وكف  ق���ال: غ��ض  وم��ا ح��ق��ه؟ 
ب��امل��ع��روف  واألم����ر  ال��س��الم  ورد  األذى 

والنهي عن املنكر«.
التوجيهات  أعظم  من  اهلل  لعمُر  وه��ذا 
ضمنت  طبقت  إذا  ال���يت  والتعليمات 

سالمة الطرق.

3- إماطة األذى عن الطريق: 
وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية، منها 
قوله صلى اهلل عليه وسلم: »بينما رجل 
على  ش��وك  غصن  وج��د  بطريق  ميشي 
الطريق فأخره فشكر اهلل له فغفر له«.
وقوله: »لقد رأيت رجاًل يتقلب يف اجلنة 
الطريق  ظ��ه��ر  م��ن  قطعها  ش��ج��رة  يف 

كانت تؤذي الناس«.
خاليًا  نظيفًا  الطريق  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 
م��ن ال���ق���اذورات وامل���ؤذي���ات، ول���و أن 
ملا  عليه  ينبغي  مب��ا  ق��ام  شخص  ك��ل 
احتاج الناس إىل عمال خاصني مبهمة 

النظافة.

4- عدم منع فضل املاء:
ق��ال:  ه��ري��رة رض��ي اهلل عنه  أب��ي  فعن 
وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صلى  رس��ول  ق��ال 
»ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال 
رجل كان  أليم:  ع��ذاب  وهلم  يزكيهم 
ابن  م��ن  فمنعه  بالطريق  م��اء  فضل  ل��ه 

السبيل...«.
وإذا كان الطريق، والسيما الطويل أو 
ما وقع خارج املدن، قد هيئت فيه املياه 
البال  آمنًا مطمئن  فإن سالكه يكون 

ال خيشى أن مينع عنه املاء.

الطرق  النهي عن قضاء احلاجة يف   -5
املسلوكة واألماكن اليت يستفاد منها:
 ألن ذلك يتسبب يف إيذاء الناس ويف مقتهم 
وبغضهم للمتسبب، قال احلق سبحانه: 
بغري  واملؤمنات  املؤمنني  يؤذون  »والذين 
وإمثًا  بهتانًا  احتملوا  فقد  اكتسبوا  ما 
مبينًا« األحزاب 58، ويف احلديث يقول 
اللعانني،  »اتقوا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
قالوا وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى يف 

طريق الناس أو يف ظلهم«.

6- وتقتضي قواعد السالمة املرورية يف 
هذا العصر تصميم الطرق على أحدث 
للحركة  مناسبة  لتكون  األساليب، 
املرورية دون إزعاج أو إعاقة، هذا فضاًل 

عن أن تكون سببًا يف احلوادث.

الشيخ أ. د. عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي
عضو هيئة التدريس  جبامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

تقتضي

قواعد السالمة 

 تصميم الطرق

على أحدث

األساليب
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بتحديد  السالمة  مسؤول  ذمة  تربأ  هل 
املخالفة وإبالغ صاحب النشاط بها أم ال 

تربأ إال إذا متت إزالة املخالفة؟
النشاط  ص��اح��ب  أن  علم  إذا  اجل����واب: 
سوف يهتم بهذه املخالفة ويقوم مبا يلزمه 
ذمة  ب��رئ��ت  مناسب  عمل  أو  عقوبة  م��ن 
مسؤول السالمة الذي شاهد املخالفة أو 
الذين صاروا سببًا  املخالفني  على  قبض 
أن  إذا علم  أما  أشبهه،  وما  احل��ادث  يف 
إما  بالواجب،  يقوم  ال  النشاط  صاحب 
النشغاله أو أخذه رشوة، وإما حملاباة أو 
قبول وساطة وما أشبه ذلك، فنرى أنه ال 
تربأ ذمة مسؤول السالمة إال بفعل العقوبة 
أو بتمام املخالفة بإزالتها وحتديد ما يلزم 
حنو أولئك املخالفني من سجن أو تنكيل 
أو جلد أو غرامة، حتى تقل املخالفات، 
خاضع  املخالفة  حت��دي��د  أن  يف  والش���ك 
برئت  عليهم  وأكد  بلغ  فإذا  لالجتهاد، 
بعضهم  تساهل  خ��اف  إذا  لكن  ذمته، 

لزمه أن يتابعهم حتى يزيل تلك املخالفة.

مــا احلــكــم لــو أهــــدى صــاحــب الــنــشــاط 
مــســؤول الــســالمــة هــديــة؟ وهــل هــي من 

الغلول؟ وما الضابط الشرعي لذلك؟
اجلواب: ال جيوز قبول اهلدايا، ملا جاء يف 
احلديث: »هدايا العمال غلول«، وصاحب 
النشاط عليه أن يتابع من وكله يف متابعة 
أهل الورش أو التجار وحنوهم، أو متابعة 
أهل املخالفات بنوع خمالفة، وال شك أنه 
متى قبل اهلدية فإنه قد يتغاضى ويتسامح 
عن صاحبها، وإذا تغاضى أو حكم مبا 
ذلك  فعل  بأنه  التهمة  إليه  توجهت  ي��راه 
العلماء:  بعض  ق��ال  وق��د  اهل��دي��ة،  ألج��ل 
»اهلدية تفقأ عني احلاكم«، وعلى هذا 
تكون من الغلول أو من الرشوة، أما إذا 
كان صاحب النشاط يتهادى مع مسؤول 
منه،  ويقبل  له  يهدي  قدميًا،  السالمة 
فنرى واحلال هذه أن هذه اهلدية ال تؤثر 

على مسؤول السالمة.

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

فتاوى * »ال يدخل الجنة قتات«

حذيفة  رواه  قتات(  اجلنة  يدخل  )ال  حديث: 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الني  عن  اليمان  بن 
وهو حديث صحيح اتفق على صحته البخاري 
وم��س��ل��م وه���ي أع��ل��ى درج����ات احل��دي��ث عند 

العلماء.
العرب  من  كثري  يفهمها  ال  )َق��تنَّ��ات(  وكلمة 
ومعنى  الفصحى،  العربية  عن  لبعدنا  اليوم 
ام الذي يسعى بالنميمة بني الناس،  القتنَّات النمنَّ
والوقيعة  اإلف��س��اد  وج��ه  على  الكالم  وينقل 
املنافقني  م��ن خ��ص��ال  امل��ؤم��ن��ني، وه���ي  ب��ني 
احلديث  َق��ّت  من  م��أخ��وذة  وه��ي  والفاسقني. 
َيقتُّه إذا مَسعه ُثم نقله لغريه. قال اإلمام النووى 
)باب  الصاحلني(:  )رياض  املبارك  فى كتابه 
الناس  النميمة: وهى نقل الكالم بني  حتريم 
على جهة اإلفساد(. فقد جعل النبى صلى اهلل 
الشر والفساد  النميمة من أسباب  عليه وسلم 
وهى من كبائر الذنوب كما فى احلديث أن 
فقال:  بقربين  مر  وسلم  عليه  اهلل  الني صلى 
)إنهما يعذبان، وما ُيعذبان فى كبري، بلى إنه 
بالنميمة  ميشي  فكان  أحدهما  أما  كبري: 
متفق  بوله(  من  يسترت  ال  اآلخ��ر فكان  وأم��ا 
عليه، قال العلماء: معنى وما يعذبان فى كبري 
تركه  كبري  وقيل  زعمهما.  ف��ى  كبري  أى 

عليهما.أ. ه� 
هلذا  ال��ي��م��ان  ب��ن  حذيفة  رواي���ة  مناسبة  ويف 
املسجد  معه يف  جلوسًا  أنهم كانوا  احلديث 
فقال  األم��ري،  إىل  ينقل احلديث  وكان رجل 
إىل  احلديث  ينقل  ممن  ه��ذا  حلذيفة:  القوم 
األمري. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة: 
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

بعظيم  ق��ت��ات« حتى خي��ربه  اجل��ن��ة  ي��دخ��ل  »ال 
الكبائر  م��ن  لكبرية  وارت��ك��اب��ه  جرميته، 
الوقيعة  وج��ه  على  اجمل��ال��س  ألح��ادي��ث  بنقله 
يقع  م��ا  أكثر  وم��ا  املسلمني.  ب��ني  واإلف��س��اد 
هذا يف زمان املسلمني اليوم، فقد تفرغ بعض 
املنهي  األع��م��ال  ه��ذه  ملثل  الفسقة  املسلمني 
ونقل  النميمة  الشاغل  شغلهم  وأصبح  عنها، 
الكالم على جهة اإلفساد، والكذب يف ذلك.
احلديث  إليَك  َننَّ  )َم��ْن  العلم:  أهل  بعض  قال 
كالم  إليك  نقل  م��ن  أن  واملعنى  منك(  ���ُه  مَننَّ
أيضًا فاحذره  أنت  ينقل كالمك  فإنه  الناس 
إال إن كان نصيحة كأن يقول لك شخص إن 
فالنًا ينقل كالمك وخيدعك وأنت مغرور فيه 
أن  لك  ذلك وجيوز  له  احلالة جيوز  ففى هذه 
تسمعه وأن تنتصح ألمره إذا ثبت ذلك بالفعل.

احلديث  فى  اجلنة(  يدخل  )ال  قوله:  ومعنى 
أي ال يدخل اجلنة مع أول الداخلني أو معناها 
ال  ألنه  بإسالمه،  اجلنة  يدخل  ثم  أواًل  يعذب 
أما  وامل��ش��رك،  الكافر  إال  ال��ن��ار  ف��ى  خيلد 
املسلم املوحد فإنه وإن كان عاصيًا بارتكابه 

مثل هذه الكبائر فإنه ال خيلد يف النار.
ويف هذا احلديث وعيٌد شديد ملن امتهن وظيفة 
النميمة ونقل الكالم على جهة اإلفساد، ولو 
بالصاحلني  للوقيعة  رمس��ي��ًة  وظيفة  ك��ان��ت 
ويأمرون  للخري،  يدعون  الذين  والناصحني 
باإلصالح يف جمتمعات املسلمني، فيشون بهم 
لدى السلطة أو الوالي ألخذهم وسجنهم فهم 
عرضة هلذا الوعيد كما قال حذيفة بن اليمان 
رضي اهلل عنه الراوي هلذا احلديث، وأعرف 
الناس مبقصود الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

د. عبدالرمحن بن معاضة الشهري
مدير عام مركز تفسري للدراسات القرآنية

أستاذ مشارك جبامعة امللك سعود
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امللكي  السمو  صاحب  أص��در 
 األم���������ري حم����م����د ب�����ن ن���اي���ف
وزي��ر  مساعد  عبدالعزيز  اب��ن 
قرارًا  األمنية  للشؤون  الداخلية 
من  لكل  شهر  رات���ب  ب��ص��رف 
العريف عبداهلل بن سالمة عطا 

الرقيب  ووك��ي��ل  ال��ع��ل��ون��ي،  اهلل 
الشهراني  مبارك  سعد  بن  حممد 
ومنحهما نوط اإلنقاذ ملا قاما به من 
أعمال جليلة لصاحل األمن الوطين 
يف  ومتيزهما  العامة،  والسالمة 

عمليات اإلنقاذ واإلغاثة.

ووكيل  العلوني  العريف  وأع��رب 
سعادتهما  عن  الشهراني  الرقيب 
ب����ه����ذا ال�����ق�����رار ورف����ع����ا ع��ظ��ي��م 
لسمو  وام��ت��ن��ان��ه��م��ا  ش��ك��ره��م��ا 
للشؤون  الداخلية  وزي���ر  مساعد 
ميثل  الذي  التكريم  هلذا  األمنية 

حافزًا كبريًا لبذل كل اجلهد 
يف خدمة الوطن.

عن  والشهراني  العلوني  وع��رب 
ش��ك��ره��م��ا مل��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
لرتشيحهما لنيل هذا التكريم 

واحلصول على نوط اإلنقاذ.

راتب شهر ونوط اإلنقاذ للعلوني والشهراني 

ترقية عدد من الضباط
ص��درت م��ؤخ��را ترقية ع��دد من 
للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  ض��ب��اط 
املدني وقد قام معالي مدير عام 
 ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق / سعد
ابن عبد اهلل التوجيري بتقليدهم 

رتبهم اجلديدة.
الفريق/  أوض��ح  املناسبة  وب��ه��ذه 
التوجيري أن هذه الرتقيات تعترب 
من  املزيد  لبذل  للمرتقني  حافزًا 
اجل��ه��د وال��ع��ط��اء يف خ��دم��ة هذا 
أرض��ه  على  يعيش  وم��ن  ال��وط��ن 
بالدعم  ال��وق��ت  ذات  يف  مهيبًا 
الالحمدود الذي جيده أبناء هذا 
احلرمني  خ��ادم  ل��دن  من  اجلهاز 
الشريفني ومسو ولي عهد األمني 
نائبه  الداخلية ومسو  وزير  ومسو 
األمنية  للشؤون  مساعده  ومس��و 

يقدمون  زال��وا  وما  قدموا  اللذين 
بسخاء كل ما من شأنه حتقيق 
األمن هلذا البلد ومن يعيش على 

ثراه.

ه���ذا وق���د أع����رب امل���رتق���ون عن 
لوالة  وامتنانهم  شكرهم  عظيم 
األمر على هذه الثقة اليت أولوهم 
أن  وج��ل  عز  اهلل  سائلني  إياها، 

الطاعة  على  هل��م  ع��ون��ًا  ت��ك��ون 
هلذا  والسالمة  األم��ن  حيقق  مبا 
القيادة  ظ��ل  يف  وأب��ن��ائ��ه  ال��وط��ن 

الرشيدة. 

ق����ّدم حم��اف��ظ ش��ق��راء حم��م��د ب��ن سعود 
للعريف  وت��ق��دي��ر  اهل���الل خ��ط��اب ش��ك��ر 
مثعي العتيي الذي يعمل يف الدفاع املدني 

مبحافظة شقراء نظري ما قام به بشجاعة 
خ��زان��ات  وس��ط  مقيم  جثة  اس��ت��خ��راج  يف 
وق���ود إلح���دى حم��ط��ات ش��ق��راء وتعريض 
نفسه للخطر مقابل 
اس���ت���خ���راج اجل��ث��ة 
وبذل مساعيه إلنقاذ 
مفارقته   قبل  املقيم 
نقص  نتيجة  للحياة 
ووجود  األكسجني 
من  متطايرة  غازات 
ال����وق����ود، حب��ض��ور 
العبيد  ماهر  املقدم 
الدفاع  إدارة  مدير 

العمليات  شعبة  وم��دي��ر  ب��ش��ق��راء  امل��دن��ي 
ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ي���وس���ف، كما 
ق��دم احمل��اف��ظ درع ال��دف��اع امل��دن��ي وهدية 
الدكتور فالح  وقدم  نت  منتديات شقراء 
األهلية،  التنمية  جلنة  من  هدية  اجلوفان 
البطولي  العمل  ه��ذا  إن  )اهل����الل(:  وق��ال 
مبعثه  ألن  وذل��ك  مجيعًا  لنا  مفخرة  يعد 
أن  ودعا  الوطن  الفرد خلدمة  من محاسة 
لتأدية  لزمالئه  ق��دوة  البطل  ه��ذا  يكون 
اإلنسان  وجه خلدمة  أكمل  على  واجبهم 
وتقديم  والكوارث  الظروف  هذه  مثل  يف 
املواقف  هذه  لدعم  علينا  واج��ب  الشكر 

البطولية.

محافظ شقراء يكرم العريف العتيبي 
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كرم رئيس مركز الطوال األستاذ علي 
الكاملي ومدير الدفاع املدني مبنطقة 

القفيلي  علي  بن  حسن  العميد  ج��ازان 
الرقيب  هما  املدني  الدفاع  من  منقذين 
ووكيل  عطيف  علي  ب��ن  حسني  أول 
رقيب أمحد حممد عكور وذلك ملا قاما 
حمتجزين  إنقاذ  يف  بطولي  دور  من  به 
بعد أن داهمتهم سيول وادي بن عبداهلل 
أول أيام عيد الفطر املبارك واحتجزتهم 
من  اجلارفة،  السيول  جترفهم  أن  قبل 

عطيف  حسني  أول  الرقيب  ب��نّي  جانبه 
االحتجاز  ع��ن  تبليغهم  مت  عندما  أن��ه 
ومت  للموقع  انتقلوا  العيد  يوم  يف صباح 
إىل  للوصول  اإلن��ق��اذ  ح��ب��ال  اس��ت��خ��دام 
احملتجزين وإخراجهم وكانت فرحتهم 
غامرة بإنقاذهم، وأضاف أسأل اهلل أن 
يكون هذا التكريم حافزًا لبذل املزيد 

من العطاء يف ظل قيادتنا الرشيدة.

رئيس مركز الطوال ومدير مدني جازان يكرمان منقذي السيول

منحت املنظمة الدولية للحماية املدنية 
رتبة  من  املنظمة  وسام  املدني  والدفاع 
فارس ل� 18 من قيادات وضباط الدفاع 
السهاماتهم  الصف،  وضباط  املدني 
امل��ت��م��ي��زة يف جم���ال احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 

باململكة.
طيار حممد  ال��ل��واء  م��ن  وحصل ك��ل 
ب��ن ع��ي��د احل���رب���ي، وال��ع��م��ي��د حممد 
راف���ع ال��ش��ه��ري، وال��ع��ق��ي��د ص���احل بن 
علي العايد، والنقيب تركي بن سعد 
رتبة  من  املنظمة  وس��ام  على  العسريي 
ضمت  بينما  2010م،  لعام  »ف���ارس« 
للعام  ال��وس��ام  على  احلاصلني  قائمة 
مهندس  ال��دك��ت��ور  العقيد  2011م، 
ع��ل��ي ع��م��ري م��ش��اري، وال��ع��ق��ي��د سعد 
حييى  دكتور  واملقدم  حلوان،  حممد 

نايف  بندر  والرائد  الغامدي،  دم��اس 
ال��غ��ام��دي،  أمح��د  وال��رائ��د  العتيي، 

والرائد حممد ظافر العمري، والرائد 
حممد  والنقيب  األملعي،  زاه��ر  حممد 
ع��ل��ي ال��ش��ه��ران��ي، وال��ن��ق��ي��ب ع��ب��داهلل 

ماجد  رقباء  ورئيس  الصعب،  فيصل 
م��ط��ل��ق ال��ق��ح��ط��ان��ي، ورئ���ي���س رق��ب��اء 
عبداهلل سعيد الشهراني، ورقيب أول 
أول  والرقيب  الزهراني،  أمحد سعيد 
فيصل حممد السراني، والرقيب علي 

محود العيد.
وأوضح اللواء امساعيل بن حممد بدوي 
منح  أن  ال��دول��ي،  التعاون  إدارة  مدير 
هذا  املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 
الوسام الرفيع هلذه النخبة املتميزة من 
ضباط الدفاع املدني وضباط الصف، 
الدقيقة  املعايري  من  وفق جمموعة  يتم 
وامليدانية،  العلمية  باخلربات  اخلاصة 
العامة  املديرية  من  ترشيح  على  وبناء 
املتميز  األداء  ألصحاب  املدني  للدفاع 

من رجال الدفاع املدني.

تقديرًا جلهودهم املتميزة يف أداء مهامهم
المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح وسام فارس

لـ 18 من ضباط الدفاع المدني وضباط الصف

امل���دن���ي يف  ال���دف���اع  إدارة  م��دي��ر  ق��ل��د 
حم��اف��ظ��ة ج���دة، ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل بن 
الدفاع  مركز  مدير  ج���داوي،  حسن 
امل��دن��ي يف ج��ن��وب ج��دة غ���ازي ب��ن غرم 
اهلل الغامدي رتبة عقيد، حبضور مدير 
علي  العقيد  بالنيابة  العمليات  شعبة 
التخطيط  شعبة  ومدير  عسريي  مبارك 
والتدريب العقيد راجح مطريان اجلهين. 

جداوي يقلد 
الغامدي رتبة عقيد
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المسؤولية االجتماعيةرؤية
في دعم جهود الدفاع المدني

د. توفيق بن عبدالعزيز 
السويلم

رئيس جمعية أواصر
نائب رئيس مجلس األعمال

السعودي الهندي 

املدني  اجملتمع  تطور  مع  تطورت  قدمية  منظومة  االجتماعية  املسؤولية  تعترب 
وهى واجب إنساني ووطين تفرضه التغريات االجتماعية وميس كافة كيانات 
اجملتمع..... حتى أصبحت هذه القضية مؤخرًا أحد املعايري اليت تأخذ بها األمم 

املتحدة لتقييم مدى تقدم الدول والشعوب.
  جند أن البعض منا يتوهم بأن املسؤولية االجتماعية تقتصر فقط على خدمة 
للرعاية، مثل األيتام واملعاقني والفقراء  ورعاية بعض فئات اجملتمع املستحقة 
ملفهوم  الضيقة  النظرة  ه��ذه  مثل  أن  واحلقيقة  وغريهم،  واملرضى  واألرام���ل 
املسؤولية االجتماعية جندها حترم اجملتمع من توظيف إمكانات كامنة لدى 
فئات قادرة فيه، واليت ميكن استثمارها يف جماالت ختدم اجملتمع إضافة إىل 

الفئات اليت ورد ذكرها أعاله. 
 دعونا نتوقف عند رسالة منظومة وطنية مثل منظومة جهاز الدفاع املدني الذي 
يقدم رجاله كل يوم خدمات كبرية تصل إىل حد التضحية بالنفس حلماية 
األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة وهنا دعونا مرة أخرى... نتساءل عن دور 
رجال األعمال واملوسرين والشركات الوطنية يف دعم جهود الدفاع املدني ألداء 

رسالته النبيلة.
ومن منطلق املسؤولية االجتماعية جند أن هناك آفاقًا كبرية ميكن توظيفها 
الصناعية  الوطنية  الشركات  التزام  أيسرها  من  لعل  الدعم  هذا  خدمة  يف 
والتجارية بشروط ومتطلبات السالمة يف مجيع منشآتها مما يقلل من فرص 
تعرضها للمخاطر ذات العالقة بعمل الدفاع املدني، كذلك جند أوجهًا أخرى 
التوعوية  وبراجمه  املدني   الدفاع  دعم جهود  االجتماعية ميكنها  للمسؤولية 
للوقاية من وقوع احلوادث وذلك من خالل رعاية محالت التوعية تلك وتوفري 
ال  بل  الوطنية،  والشركات  األعمال  ورج��ال  املوسرين  قبل  من  مستلزماتها 
برامج  إعداد  الوطنية  للشركات  األمر عند ذلك احلد حيث ميكن  يقتصر 
تعاون مع الدفاع املدني لتدريب منسوبيها على التعامل مع املخاطر املختلفة اليت 

قد تعرتض أعماهلم قبل أن تتفاقم وتستلزم تدخل رجال الدفاع املدني.
 إن تبين رجال األعمال ملثل هذه الربامج وغريها ميثل منوذجًا تفاعليًا للمسؤولية 
التنمية  وبرامج  يدعم خطط  نفعها اجلميع، مما  يعم  اليت  احلقة  االجتماعية 
رجال  يتحملها  االجتماعية  للمسؤولية  أخ��رى  ص��ورة  وهناك  الحقًا،  الوطنية 
الدفاع  أو جمموعة من رجال  احتفالية تكريم فرد  تبنيهم  تتمثل يف  األعمال 
املدني املتميزين ملا لذلك التكريم من أثر طيب يف نفوس رجال الدفاع املدني.

  وأخريًا إذا كنا نفرح ونسعد بكل من ميد يد العون لرعاية يتيم أو مريض 
املسؤولية  منظومة  تفعيل  عند  فرحني  نبتهج  نفسه  الوقت  يف  فإننا  معاق،  أو 
االجتماعية تلك يف دعم جهود ورسالة جهاز الدفاع املدني خدمة لوطننا املعطاء.
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