


انطالقة
شباب الدفاع المدني

التناغم  من  ق��در  أك��ر  حتقيق  على  رسالتها  أداء  يف  املدني  الدفاع  جهاز  ومنها  األمنية  األجهزة  تعتمد 
وعمليًا  علميًا  املؤهل  الشباب  من  وقواها  املتميزة  اخلرات  أصحاب  من  منسوبيها  قدرات  بني  والتكامل 
الذي  امليداني  العمل  والتحديث يف مجيع جماالت عمل هذه األجهزة ويف مقدمتها  التطوير  لتنفيذ خطط 
ميثل الشباب ركيزته األساسية والقوة الدافعة لتحقيق أهدافه. وكلما جنحت قيادة األجهزة األمنية يف 
التناغم والتكامل بني أصحاب اخلرات الرتاكمية والقوى الشابة من منسوبيها استطاعت أن ترتقي جبودة 

خدماتها وحتقيق أهدافها على املدى القريب والبعيد على حٍد سواء.

واحلقيقة أن جهاز الدفاع املدني جنح إىل حد كبري يف حتقيق هذا التناغم والتكامل بني خرات رجاله 
من الضباط واألفراد اليت تراكمت عر سنوات طويلة وطاقات الشباب الذين يلتحقون بالعمل يف اجلهاز 
من الضباط خرجيي الكليات األمنية أو األفراد من خرجيي دورات التأهيل العسكري والفين على أعمال 

الدفاع املدني وحتى القوى الشابة من املتطوعني على أعمال الدفاع املدني يف أوقات األزمات.

املدني  الدفاع  مراكز  الشباب يف  جانب  إىل  اخل��رات  أصحاب  وجود  فقط يف  ليس  النجاح  هذا  ويتجلى 
املنتشرة يف مجيع مناطق اململكة أو الوحدات امليدانية لإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف بل أيضًا يف وجود ذلك 
املعلومات  وتقنيات  والتدريب  بالتخطيط  املعنية  واإلدارات  املدني  الدفاع  الرائع يف مركز عمليات  املشهد 
وصيانة اآلليات واملعدات وغريها من القطاعات األخرى ويف اجتاه أفقي ميتد يف مجيع مديريات وإدارات 

الدفاع املدني يف املناطق واحملافظات.

ويتيح مثل هذا التوجه انتقال خرات أصحاب اخلرة إىل األجيال اجلديدة لتتواصل مسرية العطاء يف احلفاظ 
اليت  العصر  اإلفادة من مستجدات علوم  تتيح  به، كما  واملقيمني  أبنائه  الوطن وسالمة  على مكتسبات 
حصل عليها الشباب من خالل الدراسة والتدريب داخل وخارج اململكة بصورة رمبا مل تتح ملن سبقهم من 
الزمالء يف عقود مضت يف رسم وإعداد اخلطط للتعامل مع حتديات املستقبل واالستعداد ملواجهة خماطره 

ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني.

بعد  فقط  املاضي  العام  املدني خالل  بالدفاع  للعمل  شاب  آالف   6 من  أكثر  بالتحاق  سعادتي  أخفي  وال 
جناحهم يف الدورات التدريبية على أعمال الدفاع املدني، باإلضافة إىل مئات من الضباط املسلحني بالعلم 
برامج  باستمرار  والثقة  التفاؤل  على  يبعث  أمر  الشباب  من  الكبرية  األعداد  مثل هذه  فانضمام  واملعرفة 
التطوير واالرتقاء جبودة خدمات الدفاع املدني وتوسيع مظلتها لتغطي مجيع أرجاء بالدنا املباركة مبا يف 
ذلك القرى واهلجر، فضاًل عما متثله هذه الطاقات الشابة من إثراء لقدرات الدفاع املدني من القوى البشرية 

اليت متثل ركيزة أساسية يف أداء رسالتها اإلنسانية والوطنية.

ومبشيئة اهلل تعاىل يستمر هذا التناغم وهذا التكامل بني القوى الشابة وأصحاب اخلرات من رجال الدفاع 
املدني وتقديم كل الدعم واملساندة هلذه السواعد الفتية الواعدة الكتساب اخلرات اليت تعزز من قدرتها 

ومهارتها على ضوء مستجدات العصر.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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وش���اه���د مس���و وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��رض��ًا 
م���ت���ك���ام���اًل مل����ه����ارات جم���م���وع���ات م��ن 
اخل���رجي���ني يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����وادث 
املختلفة، الذي قدم من خالله اخلرجيون 
أداًء متميزًا يف مباشرة احلرائق وحوادث 
وح���وادث  املباني  وان��ه��ي��ارات  امل��رك��ب��ات 
املواد اخلطرة مبشاركة عناصر من فريق 

اإلنقاذ السعودي.
واستعرض اخلرجيون أمام مسوه قدراتهم 

يف استخدام احلبال يف النزول من املباني 
العالية وإنقاذ احملتجزين بها، كما قدم 
إنقاذ  فريق من اخلرجيني عرضًا ملهارات 
احملتجزين واحملاصرين باستخدام أحدث 
اآلليات واملعدات، وكذلك مهارات إمخاد 
باستخدام  أنواعها  خمتلف  على  احلرائق 
امل��ي��اه وال���رغ���اوي وامل��س��اح��ي��ق وال��غ��ازات 
الكيميائي  التلوث  وح���وادث  املطفية، 
وعمليات اإلنقاذ املائي يف حوادث السيول 

مهارات  ع��رض  يتم  م��رة  وألول  واآلب���ار، 
استحداثه  مت  ال��ذي  اإلسكيت  لفصيل 
لسرعة  اإلسكيت  رياضة  من  لالستفادة 
ت��واج��د رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي يف امل��واق��ع 

املزدمحة والضيقة.
عرضًا  احل��ف��ل  خ��الل  مس��وه  شهد  كما 
ل��ن��م��اذج م��ن آل��ي��ات ال��دف��اع امل��دن��ي ال��يت 
عليها  العمل  على  اخل��رجي��ني  ت��دري��ب  مت 
وسيارات  النارية  الدراجات  فرق  ومشلت 
القيادة امليدانية احلديثة وسيارات اإلطفاء 
مبا  حجمها  بصغر  تتميز  ال��يت  الصغرية 
ي��ؤه��ل��ه��ا مل��ب��اش��رة احل�����وادث يف امل��ن��اط��ق 

وأبراج  اإلنقاذ  والوعرة،وسيارات  الضيقة 
اإلن������ارة وش��اح��ن��ة ال��ت��دخ��ل يف ح���وادث 
ان��ه��ي��ارات امل��ب��ان��ي وال�����زالزل وس��ي��ارات 
االسعاف اجملهزة بأحدث األجهزة الطبية 
ال��يت تستخدم لطرد  اهل���واء  وآل��ي��ات دف��ع 
وش��ف��ط ال���دخ���ان وال���غ���ازات ال��س��ام��ة يف 
حوادث األنفاق واملناطق احملصورة ورسم 
اخلرجيون عدة لوحات فنية وتشكيالت 
عسكرية بينت مدى جاهزية جنود الدفاع 

املدني لتلبية نداء الواجب.
ثم بدأت وقائع احلفل اخلطابي بهذه املناسبة 
بآيات من الذكر احلكيم ثم ألقى معالي 
كلمة  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
رحب يف مستهلها بسمو وزير الداخلية بني 
املدني،  ال��دف��اع  رج��ال  من  وإخ��وان��ه  أبنائه 
لسموه  والتقدير  االمتنان  عظيم  عن  معربًا 
على  وحرصه  للحفل  وتشريفه  رعايته  على 
م��ش��ارك��ة اخل��رجي��ني م��ن ش��ب��اب ال��دف��اع 
املدني فرحة التخرج وبدء مسريتهم العملية 

ضمن صفوف الدفاع املدني.

خالل رعايته حلفل خترج دورات التأهيل الفين على أعمال الدفاع املدني:

األمير محمد بن نايف يزف للعـــــــــمل بالدفاع المدني 2818 من الشباب

 الفريق التويجري: افتتاح 
197 مركزًا جديدًا للدفاع 

المدني خالل العام الجاري

رعى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء يوم 
الفني  التأهيل  دورة  تخرج  حفل  2013م  يوليو   2 الموافق  1434هـ  شعبان   23 الثالثاء 
على أعمال الدفاع المدني التي شارك فيها 2818 من األفراد الذين اجتازوا برامج التدريب 
في  وكان  المائي،  واإلنقاذ  اآلليات  وتشغيل  والقيادة  واإلنقاذ  اإلطفاء  تخصصات  في 
العسكري  العرض  بميدان  أقيم  الذي  الحفل  لمقر  وصوله  لدى  سموه  استقبال 
بمكة المكرمة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد اهلل 
التويجري ونائب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو وقيادات 

الدفاع المدني. 
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القوى البشرية املؤهلة علميًا وعمليًا ألداء 
مكتسبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  م��ه��ام��ه��ا 
هذا  أن  مؤكدًا  أبنائه،  وسالمة  الوطن 
الشباب  اخل��رجي��ني  م��ن  الكبري  ال��ع��دد 
يدعم توسيع مظلة خدمات الدفاع املدني 
من خالل افتتاح197 مركزًا مت اعتمادها 
يف ميزانية هذا العام بنسبة زيادة قدرها 
36% من إمجالي مراكز الدفاع املدني يف 

مجيع مناطق اململكة.
برامج  أن  إىل  التوجيري  الفريق  وأش��ار 
اليت  املدني  بالدفاع  والتأهيل  التدريب 
حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة وإش������راف مس���و وزي���ر 
ووفق  علمية  أس��س  على  بنيت  الداخلية 
الوحدات  احتياجات  لتلبية  مهنية  معايري 
والفرق امليدانية ودعم اخلطط املستقبلية 
واملتغريات  املستجدات  للتعامل مع كافة 
ومشلت  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��ه��ام  نوعية  يف 
كريات  يف  والتأهيل  لالبتعاث  ب��رام��ج 
اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د وإت���اح���ة ال��ف��رص��ة 
لرجال الدفاع املدني للحصول على أعلى 
اليت  التخصصات  يف  العلمية  الشهادات 
مثل  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير  ب��رام��ج  ت��دع��م 
والتخطيط  وال��س��الم��ة  اإلط��ف��اء  هندسة 
الدقيقة  بتخصصاتها  الطبيعية  والعلوم 
استمرار  إىل  باإلضافة  املعلومات،  ونظم 
التدريبية  للعملية  التحتية  البنية  تطوير 
م���ن م��ن��ش��آت وجت��ه��ي��زات مش��ل��ت معهد 
الدفاع  تدريب  وم��راك��ز  املدني  ال��دف��اع 
والتوجه إلنشاء  املناطق  املدني يف كافة 
مراكز للتدريب التخصصي يف جماالت 
م��ع ح���وادث  امل��ائ��ي  اإلن��ق��اذ  م��ث��ل  بعينها 
املواد اخلطرة، باإلضافة إىل توفري كل 
مقومات العمليات التدريبية وضمان جودة 
املعتمدة  املعايري  أرقى  بتطبيق  خمرجاتها 

يف هذا الشأن.

كلمته  التوجيري  الفريق  معالي  وختم 
مسريتهم  وبدء  بالنجاح  اخلرجيني  بتهنئة 
الدفاع  صفوف  ضمن  ال��وط��ن  خدمة  يف 
واملعرفة  بالعلم  تسلحوا  أن  بعد  امل��دن��ي 
ألداء  تؤهلهم  ال��يت  امل��ه��ارات  واكتسبوا 
أداء  يف  بالتفاني  إياهم  مطالبًا  مهامهم 
مما  االستفادة  على  واحل��رص  ال��واج��ب، 
معدات  –من  اهلل  رعاها   - الدولة  وفرته 
وآليات لرجال الدفاع املدني واالجتهاد يف 
تطوير قدراتهم وصقل خراتهم ليكونوا 
عند حسن الظن بهم وعلى قدر املسؤولية 

امللقاة على عواتقهم.
و أل��ق��ى ال��ط��ال��ب ال��ع��س��ك��ري ع��ب��داهلل 
ال��يت  حم��م��د اجل��ع��ي��د كلمة اخل��رجي��ني 
عر فيها عن إمتنانه وتقديره لرعاية مسو 
خترجهم،  حلفل  وتشريفه  الداخلية  وزير 
م��ؤك��دًا أن ذل��ك ميثل ح��اف��زًا هل��م لبذل 
ال��واج��ب  ك��ل اجل��ه��د وال��ت��ف��ان��ي يف أداء 
تدريب يف  واإلف��ادة مما حصلوا عليه من 
أداء مهامهم يف محاية مكتسبات الوطن 

وسالمة أبنائه.
وأع�����رب اخل���رجي���ون يف ك��ل��م��ت��ه��م عن 
شكرهم لقيادات الدفاع املدني حلرصها 
الدورات  لنجاح  البنية احملفزة  على توفري 
املدني حتت  بالدفاع  والتأهيلية  التدريبية 

إش�����راف خن��ب��ة م���ن امل���درب���ني األك��ف��اء 
الذين يرجع إليهم الفضل بعد توفيق اهلل 
تعاىل فيما وصلوا إليه من مستوى متميز 
املدني  الدفاع  أعمال  كل  ألداء  يؤهلهم 

مبهارة واقتدار. 
العسكري  العرض  طابور  بدء  ذلك  أعقب 
ثم  وال��ط��اع��ة  ال���والء  اخل��رجي��ون قسم  وردد 
اوائل  وأمس��اء  للدورة  العامة  النتيجة  أعلنت 
اإلنقاذ  تطبيقات  يف  واملتفوقون  اخلرجيني 
وقيادة  العسكري  واالن��ض��ب��اط  واإلط��ف��اء 

وتشغيل اآلليات، الذين تشرفوا بالسالم على 
مسو وزير الداخلية واستالم جوائز التفوق.

عام  مدير  معالي  ق��دم  احلفل  ختام  ويف 
بتقديم  التوجيري  الفريق  املدني  الدفاع 
هدية تذكارية لسمو راعي احلفل ختليدًا 
رج��ال  تقدير  ع��ن  وت��ع��ب��ريًا  املناسبة  هل��ذه 
للحفل،  وتشريفه  لرعايته  املدني  الدفاع 
امللكي  السالم  املوسيقى  تعزف  أن  قبل 
انتهاء وقائع احلفل وسط حالة من  معلنة 

البهجة والفرحة.

اللواء د. محمد القرني: 6 آالف ضابط
وفرد استفادوا من برامج التدريب

بن  ال��ل��واء د/ حممد  أك��د 
مساعد  ال��ق��رن��ي  ع��ب��داهلل 
م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع امل��دن��ي 
والتدريب  التخطيط  لشؤون 
جن����اح اخل���ط���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
للدفاع املدني للعام التدرييب 
1433ه� - 1434ه� يف تلبية 
تطوير  ب��رام��ج  اح��ت��ي��اج��ات 

عام  بشكل  املدني  الدفاع  رجال  قدرات 
مجيع  يف  امليدانية  باملراكز  والعاملني 
واإلسعاف  واإلن��ق��اذ  اإلط��ف��اء  ختصصات 
ودعم خطط توسيع مظلة خدمات الدفاع 
مجيع  يف  جديدة  مراكز  وإنشاء  املدني 

مناطق اململكة.
مبناسبة  تصرح  يف  القرني  اللواء  وأش��ار 
والفين  العسكري  التأهيل  دورة  خت��رج 
على أعمال الدفاع املدني اليت التحق بها 
2812 فردًا استكمااًل لتخريج عدد 6172 
فردًا يف هذا العام الذين مت تعيينهم على 
الوظائف اليت مت ختصيصها جلهاز الدفاع 
التدريبية  الرامج  من  استفادوا  املدني، 
اجل��اري  العام  بداية  منذ  املدني  بالدفاع 
العسكري  التأهيل  1434ه��� يف جماالت 
املدني  الدفاع  أعمال  مجيع  على  والفين 
النوعية  والتدريب التخصصي ألداء املهام 
وإدارة العمليات امليدانية اليت مت تنفيذها 

داخل وخارج اململكة.
وأعرب اللواء القرني عن شكره لصاحب 

السمو امللكي األمري حممد 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة، رئ��ي��س جملس 
ال���دف���اع امل���دن���ي ل��رع��اي��ت��ه 
ال���ك���رمي���ة حل���ف���ل خت���رج 
على  ال��ف��ين  ال��ت��أه��ي��ل  دورة 
الذي  املدني  الدفاع  أعمال 
يوم  املكرمة  مبكة  أقيم 
الثالثاء 23 شعبان 1434ه� املوافق 2 يوليو 
دعم  جيسد  ذل��ك  أن  م��ؤك��دًا  2013م، 
وبرامج  خلطط   – اهلل  حيفظه   – مس��وه 
املدني  بالدفاع  البشرية  القدرات  تطوير 
ألداء مهامه اإلنسانية والوطنية يف احلفاظ 
أبنائه  وسالمة  الوطن  مكتسبات  على 
كبريًا  حافزًا  متثل  كما  به،  واملقيمني 
واخلرجيني  عمومًا  املدني  الدفاع  لرجال 
املهام  أداء  يف  اجلهد  كل  لبذل  الشباب 
املنوطة بهم والتفاني يف ميادين الواجب ملا 

فيه خري الوطن.
وأوضح اللواء د/ القرني أن هناك ارتباطًا 
املدني  بالدفاع  التدريب  بني خطط  وثيقًا 
وبرامج  امليدانية  امل��راك��ز  واحتياجات 
املدني  ال��دف��اع  ق���درات  وحت��دي��ث  تطوير 
املستقبلية من خالل آليات دقيقة ملراجعة 
واألخذ  التدريبية  الرامج  كافة  وتقييم 
الرامج  هذه  تنفيذ  يف  األساليب  بأحدث 
التجهيزات  وت��وف��ري  كفاءتها  وحت��س��ني 

التدريبية املتطورة.

ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ع���ر 
للتدريب بالدفاع املدني اللواء 
امتنانه  ع��ن  ال��رك��ة  ص��احل 
السمو  ل��ص��اح��ب  وت��ق��دي��ره 
امل��ل��ك��ي األم����ري حم��م��د بن 
ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وزي��ر 
الداخلية لرعايته حفل خترج 
على  ال��ف��ين  ال��ت��أه��ي��ل  دورة 

أعمال الدفاع املدني.
وق�����ال ال����ل����واء ال���رك���ة يف 
مسو  رعاية  مبناسبة  تصريح 
وزير الداخلية للحفل: تعودنا 
 – حيفظه اهلل   – م��ن مس��وه 
احلرص على مشاركة رجال 
الدفاع املدني االحتفال بكل 
إجناز يسهم يف تطوير قدرات 

ألداء  اجل������ه������از 
اإلنسانية  مهامه 
وال�����وط�����ن�����ي�����ة يف 
احل������ف������اظ ع��ل��ى 
م����ك����ت����س����ب����ات 
ال���وط���ن وس��الم��ة 
أبنائه واملقيمني به 
وذل��ك يف إط��ار ما 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  توليه 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
 – اهلل  حيفظه   – عبدالعزيز 
الدفاع  جلهاز  ودع��م  عناية  من 

املدني.
وأضاف اللواء الركة أن رعاية 
وتشريفه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  مس��و 
التأهيل الفين  حلفل خترج دورة 

على أعمال الدفاع 
املدني متثل حافزًا 
العدد  هلذا  كبريًا 
الكبري من شباب 
اخلرجيني يف بداية 
العملية  مسريتهم 
ض����م����ن ص���ف���وف 
ال�����دف�����اع امل���دن���ي 
من  طاقتهم  يف  م��ا  ك��ل  ل��ب��ذل 
جهد واإلف��ادة مما حصلوا عليه 
من تدريب يف أداء املهام املنوطة 
بهم يف مراكز ووحدات الدفاع 
املدني يف مجيع مناطق اململكة.

وأوض�����ح ال���ل���واء ال���رك���ة أن 
الفين  التأهيل  دورة  خ��رجي��ي 
ع��ل��ى أع���م���ال ال���دف���اع امل��دن��ي 

متكاماًل  ب��رن��اجم��ًا  أمت���وا 
للتدريب العسكري ملدة 18 
التدريب  برنامج  ثم  أسبوعًا 
ع��ل��ى األع���م���ال األس��اس��ي��ة 
للدفاع املدني يف ختصصات 
واإلسعاف  واإلنقاذ  اإلطفاء 
واحلماية  السالمة  وأع��م��ال 
أس��ب��وع��ًا  مل����دة 18  امل��دن��ي��ة 
التأهيل  برنامج  ثم  أخ��رى، 
ال��ف��ين ال����ذي ي��رك��ز على 
التدريب التخصصي يف كل 
جماالت عمل الدفاع مبا يف 
اآلليات  وتشغيل  قيادة  ذلك 
مؤهلني  وأصبحوا  واملعدات 
مت���ام���ًا ل��ل��ع��م��ل ب��ال��وح��دات 

والفرق امليدانية.

اللواء البركة: أرقى المعايير الدولية لضمان جودة التدريب

أن  التوجيري يف كلمته  الفريق  وأضاف 
العدد الكبري من  االحتفال بتخريج هذا 
رجال الدفاع املدني ال ينفصل عن منظومة 
يفء  املدني  الدفاع  يشهدها  اليت  التطور 
احلرمني  خادم  بقيادة  الزاهر  العهد  هذا 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي 
وصاحب  عبدالعزيز  ب��ن  سلمان  األم���ري 
السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز 
النائب الثاني – حيفظهم اهلل – من حيث 
املنشآت  أو  اآلل��ي��ات  أو  البشرية  ال��ق��وى 

بأحدث  التدريبية اجملهزة  التحتية  والبنى 
العسكري  ال��ت��دري��ب  وأن��ظ��م��ة  تقنيات 

والفين والتدريب التخصصي.
وأكد معالي الفريق التوجيري أن النقلة 
الدفاع  ق���درات  يف  حتققت  ال��يت  اهلائلة 
املدني اليت تتجلى دالئلها يف أتساع مظلة 
خدماته لتغطي مجيع مناطق اململكة من 
خالل ثالثة عشر مديرية ومخس وتسعني 
إدارة و546 مركزًا للدفاع املدني ومخس 
قوات للطوارئ، كما تتجلى يف امتالك 
الدفاع املدني ألحدث اآلليات اليت تدعم 
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التأهيل  دورة  خ��رجي��ي  أوائ����ل  ع��ر 
املدني عن  الدفاع  الفين على أعمال 
الغامرة وابتهاجهم الكبري  سعادتهم 
برعاية صاحب السمو امللكي األمري 
حممد بن نايف وزير الداخلية حلفل 
فرحتهم  هل��م  ومشاركته  خترجهم 
ضمن  بالعمل  والتحاقهم  بالتخرج 

صفوف الدفاع املدني.
وأك��د أوائ���ل اخل��رجي��ني م��ن أف��راد 
ال��دف��اع امل��دن��ي يف ت��ص��رحي��ات على 
هامش حفل التخرج، أن رعاية مسو 
للحفل خري حافز هلم  الداخلية  وزير 
احلفاظ  يف  مهامهم  أداء  يف  للتفاني 
وس��الم��ة  ال��وط��ن  مكتسبات  ع��ل��ى 
أب��ن��ائ��ه، م��س��ت��ف��ي��دي��ن يف ذل���ك مبا 
م��ه��ارات وخ���رات يف  م��ن  اكتسبوه 

التعامل مع خمتلف أنواع احلوادث.

رقيب  وكيل  ق��ال  السياق  ه��ذا  ويف 
على  احلاصل  العتييب  سعد  حممد 
الفين  التأهيل  ب��دورة  األول  املركز 
على أعمال الدفاع املدني: ال أستطيع 
أن أعر عن سعادتي برعاية صاحب 
السمو امللكي األمري حممد بن نايف 
حل��ف��ل ال��ت��خ��رج وم��ش��ارك��ة أب��ن��ائ��ه 
يف  الفارقة  اللحظة  ه��ذه  اخلرجيني 
حياتهم وهم يقفون على أبواب احلياة 

العملية جنودًا يف خدمة الوطن.
وكيل  أشار  التفوق،  مقومات  وعن 
ت��ك��ام��ل  أن  إىل  ال��ع��ت��ي��يب  رق���ي���ب 
ال��ت��ج��ه��ي��زات يف م���راك���ز ت��دري��ب 
الدفاع املدني ووجود خنبة مميزة من 
مستوى  أعلى  على  املؤهلني  املدربني 
البيئة احملفزة كلها مقومات  وتوفر 
ال���دورات  لتفوق اخل��رجي��ني يف ه��ذه 
أعمال  على  والتأهيلية  التدريبية 

الدفاع املدني.

رقــيــب حبيب  وكــيــل  أوض��ح  من جانبه 
املركز  على  احل��اص��ل  الــعــنــزي  مقلب 
ال���دورة أن رع��اي��ة مس��و وزي��ر  الثاني يف 
التأهيل  دورة  خت���رج  حل��ف��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 
شرف  املدني  الدفاع  أعمال  على  الفين 
لكل اخلرجيني من األفراد وباعث على 
الرعاية  هذه  متثله  ملا  واالعتزاز  الفخر 
لشباب  وتشجيع  دع���م  م��ن  ال��ك��رمي��ة 
ب��داي��ة حياتهم  ال��دف��اع امل��دن��ي وه��م يف 

العملية وتكريم للمتفوقني منهم.

وحت���دث ال��ط��ال��ب جــنــدي عــبــداهلل 
احل���اص���ل على  حمـــمـــد اجلـــعـــيـــد 
فقال:  ال���دورة  يف  الثالث  امل��رك��ز 
سعدت كثريًا برعاية صاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف حلفل 
عندما  وش��ع��رت  وزم��الئ��ي  خترجي 
علمت بنبأ هذه الرعاية الكرمية أن 

والة األمر – حفظهم اهلل – يشدون 
على أيدي أبنائهم من شباب الدفاع 
التخرج  فرحة  ويشاركونهم  املدني 
أداء  يف  للتفاني  ي��دف��ع��ن��ا  م��ا  وه���و 
الواجب ملا فيه خري بالدنا املباركة 

وسالمة أبناء الوطن.

من جانبه قال اجلندي أول محدان 
الــعــلــيــانــي احل��اص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز 
العسكري  االن��ض��ب��اط  يف  األول 
التخرج  بفرحة  إحساسنا  تضاعف 
امللكي  ال��س��م��و  ب��رع��اي��ة ص��اح��ب 
األمري حممد بن نايف وزير الداخلية 
قائد  يلتقي  أن  أمج��ل  فما  للحفل 
األجهزة  مبنسوبي  األم��ن  منظومة 
خيطون  وه��م  الشباب  م��ن  األمنية 
ال��ع��م��ل يف  ب��اجت��اه  اخل��ط��وة األوىل 
إىل  يستمعوا  وأن  ال��وط��ن  خ��دم��ة 
بداية  يف  وهم  ونصائحه  توجيهاته 
نرفعه  ال��ش��ك��ر  ف��ك��ل  ال��ط��ري��ق 
شرف  م��ن  منحنا  م��ا  على  لسموه 
خترجنا  حلفل  وتشريفه  حبضوره 
ومشاغله  مسؤولياته  ضخامة  رغم 
ونعاهده – حيفظه اهلل – على بذل 
أداء  سبيل  يف  ون��ف��ي��س  غ���اٍل  ك��ل 
الواجب عرفانًا وتقديرًا ملا شرفنا به 

من رعاية وتكريم.

أول  اجلندي  السياق أوضح  ويف ذات 
احلاصل  الزهراني  حسن  اهلل  ضيف 
على املركز األول يف تدريبات اإلنقاذ 
امللكي  ال��س��م��و  ص��اح��ب  رع��اي��ة  أن 
الداخلية  األمري حممد بن نايف وزير 
من  ضاعفت  التخرج  حلفل  وتشريفه 
فرحة اخلرجيني خبتام عام كامل من 
للعمل  وانضمامهم  والتأهيل  التدريب 
امتنانه  عن  معربًا  امل��دن��ي،  بالدفاع 
اليت  الكرمية  الرعاية  هلذه  وتقديره 
للتفاني  متثل حافزًا لكل اخلرجيني 

يف أداء الواجب.
وق�����ال وك���ي���ل رق���ي���ب ال���زه���ران���ي: 
الدفاع  لقيادات  م��وص��ول  والشكر 
اإلمكانات  كل  وف��رت  اليت  املدني 
م��ن أج��ل إك��س��اب اخل��رجي��ني كل 
امل���ه���ارات ال���يت حي��ت��اج��ون هل��ا ألداء 
مبشيئة  األكمل  الوجه  على  عملهم 

اهلل تعاىل.

رقــيــب حــســن حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
التفوق  جائزة  على  احلاصل  الــعــزي 
للمشاة: إن االنتساب ألي من األجهزة 
ذلك  يتيحه  ملا  كبري  ش��رف  األمنية 
املباركة  ب��الدن��ا  خلدمة  فرصة  م��ن 
واحلفاظ على أمنها واستقرارها وهو 
ما جيعلنا فخورين وسعداء باالنضمام 

يتحمل  الذي  املدني  الدفاع  لصفوف 
مسؤولية عظيمة للحفاظ على سالمة 
وم��ا  ب��ه��ا.  وامل��ق��ي��م��ني  اململكة  أب��ن��اء 
صاحب  تشريف  هو  بالسعادة  غمرنا 
السمو امللكي األمري حممد بن نايف 
ورعايته  التخرج  الداخلية حلفل  وزير 
وغري  طيبة  لفتة  يف  ل��ه،  ال��ك��رمي��ة 
مستغربة من مسوه الكريم ملا يعرفه 
اجلميع عن جهوده املخلصة والصادقة 
األمنية  األجهزة  بقدرات  االرتقاء  يف 
وم���ن���ه���ا ال����دف����اع امل����دن����ي وع��ن��اي��ت��ه 

مبنسوبيها من اجلنود واألفراد.

جــنــدي أول  ويف ذات االجت���اه، أك��د 
الفائز  القحطاني  حسني  بــن  ســطــام 
أن  القيادة  جم��ال  يف  األول  باملركز 
األفراد  من  الضخم  العدد  هذا  خترج 
الفين  التأهيل  دورة  يف  امل��ش��ارك��ني 
يزيد  الذين  املدني  الدفاع  أعمال  على 
مسو  ورعاية  شاب   2500 عن  عددهم 
يؤكد  املناسبة  هل��ذه  الداخلية  وزي��ر 
حرص والة األمر – حفظهم اهلل – على 
االستفادة من طاقات شباب الوطن يف 
محاية مكتسبات البالد اليت حتققت 
واجلهد  العمل  من  طويلة  سنوات  عر 
ودعم مسرية التنمية الشاملة اليت ميثل 

األمن أحد أهم ركائزها.

أن  أستطيع  وال  القحطاني  وأض��اف 
واالنضمام  بالتخرج  سعادتي  أص��ف 
جلهاز الدفاع املدني جنديًا يف خدمة 
الوطن وكل الشكر لفريق املدربني 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ذي��ن ب��ذل��وا كل 

العدد  هذا  وتأهيل  تدريب  يف  اجلهد 
وتسليحهم  اخل��رجي��ني  م��ن  الكبري 
بالعلم واملعرفة واملهارات العلمية ألداء 

املهام املناطة بهم.
حمــمــد  صـــــاحل  أول  اجلــــنــــدي  أم����ا 
السويد واحلاصل على املركز األول 
يف ت��دري��ب��ات اإلط��ف��اء ف��ق��ال: احلمد 
هلل أن هيأ لنا الفرصة خلدمة بالدنا 
املدني  ال��دف��اع  يف  بالعمل  املباركة 
الفين  التأهيل  دورة  من  خترجنا  بعد 
أن  وبعد  املدني  ال��دف��اع  أعمال  على 
وامل��ه��ارات  اخل����رات  م��ن  اكتسبنا 

زمالئنا  ملشاركة  فعليًا  يؤهلنا  م��ا 
أداء  امل��دن��ي يف  ال���دف���اع  م��ن رج����ال 
بذلك،  فخور  وأن��ا  النبيلة،  مهامهم 
من  كرمية  برعاية  بالسعادة  وأشعر 
خترجي  حلفل  الداخلية  وزي���ر  مس��و 
وزمالئي، وأسأل اهلل العلي القدير أن 
القيادة  ظن  حسن  عند  دائمًا  جيعلنا 
الرشيدة بنا وأن يوفقنا خلدمة بالدنا 

املباركة.

ويتفق اجلندي أول منصور بن عوضه 
األول  املركز  على  احلاصل  القرني 
يف اإلنقاذ املائي مع ما طرحه زمالؤه 
من إحساس بالسعادة الغامرة لرعاية 
األمري حممد  امللكي  السمو  صاحب 
خترج  حلفل  الداخلية  وزي��ر  نايف  بن 
أع��م��ال  ع��ل��ى  ال��ف��ين  ال��ت��أه��ي��ل  دورة 
أمر  ذلك  أن  املدني، مؤكدًا  الدفاع 
يبعث على السعادة واالعتزاز والفخر 
باملسؤولية  ال��ش��ع��ور  م��ن  وي��ض��اع��ف 
املنوطة به وزمالئه وحيفزهم على بذل 
إليهم  يوكل  ما  أداء  اجلهد يف  كل 
من مهام ضمن صفوف الدفاع املدني.

طــراد  أول  اجلــنــدي  ق��ال  ناحيته  م��ن 
اخلـــالـــدي واحل���اص���ل ع��ل��ى امل��رك��ز 
اآلل��ي��ات:  وت��ش��غ��ي��ل  ق��ي��ادة  يف  األول 

ع��ام كامل وحنن  ق��راب��ة  م��دار  على 
للحظة  انتظارًا  واجتهاد  جبد  نتدرب 
التخرج وما يتبعها من االلتحاق جبهاز 
مهمة  زمالءنا  لنشارك  املدني  الدفاع 
ونبدأ  واملمتلكات  األرواح  مح��اي��ة 
هذه  حانت  وعندما  العملية،  حياتنا 
لنا  ال��س��ارة  املفاجأة  كانت  اللحظة 
مج��ي��ع��ًا ه��ي رع��اي��ة ص��اح��ب السمو 
وزير  نايف  بن  األم��ري حممد  امللكي 
ليشارك  للحفل  وتشريفه  الداخلية 
بالتخرج  فرحتهم  وإخ���وان���ه  أب��ن��ائ��ه 
وهو ما جعلنا أكثر سعادة وابتهاجًا 
وإحساسًا باملسؤولية اليت تنتظرنا يف 

ميادين الواجب.

أول  اجلندي  آراء كل من  واجتمعت 
اجلندي  زمالئه  مع  البشري  سطام 
أول  واجلــنــدي  السفياني  طــالل  أول 
عمر  أول  واجلندي  الغامدي  فيصل 
الــســلــمــي ع��ل��ى أن ف��رح��ة اخل��رجي��ني 
برعاية صاحب السمو امللكي األمري 
الداخلية حلفل  وزير  نايف  بن  حممد 
واملعاني  ال��دالالت  من  تنبع  خترجهم 
يف  يأتي  اليت  الرعاية  بهذه  املرتبطة 
على  الكريم  مسوه  حرص  مقدمتها 
مشاركة أبنائه من اخلرجيني حلظة 
املدني  بالدفاع  العمل  وبدء  خترجهم 
وهو  هل��م  وتشجيعه  معهم  وت��واص��ل��ه 
األم��ر ال��ذي كان له أطيب األث��ر يف 
نفوس مجيع اخلرجيني وجعلهم أكثر 
محاسًا ورغبة يف تقديم صورة مشرفة 
يف أداء كل ما يكلفون به من مهام 
مبراكز  ألع��م��اهل��م  مباشرتهم  بعد 
امل��دن��ي متسلحني  ال��دف��اع  ووح����دات 
هلذه  االنتماء  مشاعر  بكل  ذل��ك  يف 
البالد املباركة وما حتصلوا عليه من 
خرات كبرية طوال الدورة التدريبية.

اجلندي أول صاحل حممد السويدوكيل رقيب حممد سعد العتييب جندي عبداهلل حممد اجلعيدالشمريوكيل رقيب حبيب مقلب العنزي

اجلندي أول طراد اخلالدي اجلندي أول منصور بن عوضه

اجلندي أول محدان العلياني

اجلندي أول طالل السفياني اجلندي أول سطام البشري

رقيب حسن حممد العزياجلندي أول ضيف اهلل حسن الزهراني

واجلندي أول عمر السلمي واجلندي أول فيصل الغامدي

جندي أول سطام بن حسني القحطاني

أوائل الخريجين: نفخر برعاية ســــمو وزير الداخلية لحفل تخرجنا

 نتطلع بشوق إلى 
مشاركة زمالئنا من 
رجال الدفاع المدني 

في حماية مكتسبات 
الوطن وسالمة أبنائه

 رعاية صاحب السمو 
األمير محمد بن نايف 

خير تتويج لما بذل من 
جهد التدريب على مدى 
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أواًل بأول

بن  األمري سعود  امللكي  السمو  رعى صاحب 
نايف بن عبد العزيز أمري املنطقة الشرقية،حفل 
دورة  املدني يف  الدفاع  أف��راد  من   723 خت��رج 
التأهيل الفين على أعمال الدفاع املدني الذي 
باملنطقة  املدني  الدفاع  تدريب  مبركز  أقيم 

الشرقية.
أوائ���ل  ال��ش��رق��ي��ة  املنطقة  أم���ري  وك���رم مس��و 
الدورة كما كرم  املشاركني يف  اخلرجيني 
أصحاب  من  املدني  الدفاع  ضباط  من  ع��ددًا 
اجل��ه��ات  م���ن  ع���دد  ومم��ث��ل��ي  امل��ت��م��ي��ز  األداء 

واملؤسسات الداعمة جلهود الدفاع املدني.
ثم  احلكيم،  الذكر  من  بآيات  احلفل  وبدأ 
الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  ألقى 
سعد بن عبد اهلل التوجيري - كلمة عر فيها 
عن امتنانه وتقديره لسمو أمري املنطقة الشرقية 
على  الفين  التأهيل  دورة  خترج  حفل  لرعايته 
اآلليات  قيادة  وتشغيل  املدني  الدفاع  أعمال 
مشاركة  على  واخلمسني،وحرصه  السابعة 
واالنضمام  التخرج  فرحة  اخل��رجي��ني  شباب 

للعمل بصفوف الدفاع املدني.
وأكد الفريق التوجيري أن ما يشهده الدفاع 
ب��ش��ه��ادة املنظمات  ت��ط��ور ك��ب��ري  امل��دن��ي م��ن 
يرجع  املدنية  واحلماية  املدني  للدفاع  الدولية 
وفرته  ما  إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد 

حكومة خادم احلرمني الشريفني 
العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
النائب  وول��ي عهده األم��ني ومس��و 
الثاني من إمكانات هائلة لتوفري 
املدني  الدفاع  احتياجات  كافة 
من املعدات واآلليات ودعم برامج 
فرص  وإتاحة  والتدريب  التأهيل 
االب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي وال��داخ��ل��ي 
أعلى  لنيل  املدني  الدفاع  لرجال 

ال��دف��اع  عمل  جم���االت  يف  العلمية  ال��درج��ات 
املدني.

خالل  كلمته  يف  التوجيري  الفريق  وع��رص 
التدريبية  املنظومة  تطور  من  جلوانب  احلفل 
الوحدات  احتياجات  يليب  املدني،مبا  بالدفاع 
من  امل��ؤه��ل��ة  ال��ك��وادر  م��ن  امليدانية  وال��ف��رق 
يدعم  واألف��راد ومبا  الصف  الضباط وضباط 
اخلطط املستقبلية ملواكبة كافة املستجدات 
الوطن  مكتسبات  على  للحفاظ  واملتغريات 

وسالمة أبنائه.
املتميز  املستوى  إىل  التوجيري  الفريق  وأش��ار 
للبنى التحتية التدريبية بالدفاع املدني واملمثلة 
تتيح فرص  التدريب اليت  يف معاهد ومراكز 
رجال  من  آلآلف  والتطبيقي  النظري  التدريب 
من  خنبة  إش��راف  سنويًا،حتت  املدني  الدفاع 
املدربني املؤهلني لتنفيذ كافة برامج التدريب 
وال��ت��أه��ي��ل ال��ف��ين وال��ع��س��ك��ري وال��ت��دري��ب 

التخصصي على أعمال الدفاع املدني.
ووجه الفريق التوجيري يف ختام كلمته التهنئة 
ضخامة  باستشعار  اياهم  مطالبًا  للخرجيني 
املسؤولية امللقاة على عواتقهم والتفاني يف أداء 
واحلفاظ  الوطن  خدمة  يف  بهم  املنوطة  املهام 
على ما وفرته الدولة- رعاها اهلل - من معدات 
وآليات لرجال الدفاع املدني ألداء رسالتهم يف 

محاية األرواح واملمتلكات.
الكريم  عبد  العسكري  الطالب  ألقى  ث��م 
عن  فيها  ع��ر  ال��يت  اخل��رجي��ني  عايش كلمة 
أمري  مسو  برعاية  اخلرجيني  وزمالئه  اعتزازه 

املنطقة الشرقية وتشريفه حلفل خترجهم.
وأعرب اخلرجيون يف كلمتهم عن شكرهم 
مبركز  واملسؤولني  املدني  ال��دف��اع  لقيادات 

تدريب الدفاع املدني باملنطقة الشرقية.
أم����ام مس��و أم���ري املنطقة  وق����دم اخل���رجي���ون 
مع  للتعامل  تدريبية  فرضيات  أربعة  الشرقية 
خماطر اهلزات األرضية،وما قد ينتج عنها من 
انهيارات يف املباني أو تسرب املواد الكيميائية 

من أحد املصانع أو حرائق خزانات الوقود.
ثم بدأ العرض العسكري الذي قدم من خالله 
خارطة  برسم  ب��دأت  رائعة  لوحات  اخلرجيون 
وأب��دع   »998« املدني  الدفاع  ورق��م  للملكة، 
استعراضية  ل��وح��ة  تشكيل  يف  اخل��رجي��ون 
كتبوا فيها لن ننساك يا نايف تعبريًا عن الوفاء 
والتقدير لفقيد الوطن صاحب السمو امللكي 
األمري نايف بن عبد العزيز- يرمحه اهلل - ملا 

قدمه لرفعة الوطن ومحاية أمن البالد.
ث��م أدى اخل��رجي��ون ق��س��م ال����والء وال��ط��اع��ة 
األوائ��ل  وأمس��اء  العامة  النتيجة  إع��الن  ليتم 
وامل��ت��ف��وق��ني ال��ذي��ن ت��ش��رف��وا ب��ال��س��الم على 
املنطقة  أم��ري  احلفل  راع��ي  مسو 
ال��ش��رق��ي��ة واس���ت���الم ج��وائ��زه��م 

التقديرية وجوائز التفوق.
التوجيري  الفريق  معالي  وأه��دى 
تذكارية  هدية  احلفل  ختام  يف 
لسمو أمري املنطقة الشرقية تعبريًا 
لرعايته  واالم��ت��ن��ان  الشكر  ع��ن 
هلذه  وخت��ل��ي��دًا  للحفل  وتشريفه 

املناسبة السعيدة.

لتسهيل إجراءات الدفاع املدني اخلدمية

خالد الفيصل يطلق »وقاية« على الشبكة العنكبوتية
دشن صاحب السمو امللكي 
أمري  الفيصل  خ��ال��د  األم���ري 
م��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل��ك��رم��ة 
م��وق��ع  م��ك��ت��ب��ه جب�����دة  يف 
اخل����دم����ات اإلل���ك���رتون���ي���ة 
)وقاية( التابع ملديرية الدفاع 
املدني باملنطقة، وذلك ضمن 
بتطوير  الدائم  مسوه  اهتمام 
القطاعات  كافة  يف  األداء 
اإلج��راءات  ويسهل  خيدم  ملا 

اخلدمية.
الفيصل  خالد  األم��ري  ولفت 
ضمن  ي��أت��ي  ال��ع��م��ل  أن  إىل 
اخلطوات اإلجيابية واملتزامنة 
مع اسرتاتيجية املنطقة املبنية 
وتنمية  اإلن���س���ان  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
أمتنى  مسوه:  وقال  املكان، 

أن ي��ك��ون امل��وق��ع اإلل��ك��رتون��ي اخل��اص 
الكبري  اخلري  فيه  املدني  الدفاع  خبدمات 
تسهيل  يف  يسهم  وأن  واملقيمني  للمواطنني 
أمورهم وإجراءاتهم بطريقة سريعة ومرحية.
م��ن جهته ق���ال م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
منطقة مكة املكرمة اللواء مجيل أربعني 
للموقع  الفيصل  خالد  األم��ري  تدشني  إن 
ي��ؤك��د ح���رص مس���وه ع��ل��ى دف���ع عجلة 
إىل  مشريًا  املنطقة،  يف  والتنمية  التطور 
الكرتوني  وجود  خلق  التحول يف  هذا  أن 
امل���دن���ي ع��ل��ى شبكة  ال���دف���اع  خل���دم���ات 
التصاريح  إص��دار  خدمة  لتقديم  االنرتنت 
ينعكس على مستوى اإلنتاجية من خالل 
على  احلصول  وسهولة  واجل��ودة  السرعة 

األساسية  السمات  إح��دى  وتعد  اخل��دم��ة 
هلذا التحول.

وأوضح اللواء أربعني أن تطبيقات اخلدمة 
الشبكة  على  وقاية  لنظام  االلكرتونية 
 »www.weqaya.gov.sa« العنكبوتية 
إج��راءات املسح  أغ��راض  تسهم يف خدمة 
الوقائي ملتطلبات السالمة من خالل توفري 
الشراكة  ألسلوب  املناسب  العام  اإلطار 
م���ع م���ؤس���س���ات ال���س���الم���ة وامل��ك��ات��ب 
املكاتب  مشاركة  حيقق  مبا  اهلندسية 
اهل��ن��دس��ي��ة يف دراس����ة امل��ش��اري��ع وإب����داء 
منظومة  وإجي����اد  )ال��ش��رك��اء(،  ال����رأي 
ال��ك��رتون��ي��ة م���وح���دة ل��رب��ط م��ؤس��س��ات 
ال��س��الم��ة وامل��ك��ات��ب اهل��ن��دس��ي��ة، كما 

يسهم يف توحيد عقود الرتكيب والصيانة 
والتعامل معها الكرتونيًا، والتعرف على 

جودة اخلدمات املقدمة.
وق����ال م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي إن اخل��دم��ة 
يف  التنظيمي  التكامل  بلوغ  م��ن  متكن 
امل��م��ارس��ة اإلداري�����ة وامل��ي��دان��ي��ة م��ن خ��الل 
التزام  مدى  ومتابعة  االلكرتونية  املراقبة 
م��ؤس��س��ات ال��س��الم��ة ب��ال��ع��ق��ود امل��رم��ة مع 
سجل  على  والتعرف  املستفيدة،  اجلهات 
السالمة باملنشآت إضافة لرصد املخالفات 
اهلندسية  املكاتب  أو  املنشآت  على  سواء 
السالمة  أنظمة  ج��اه��زي��ة  على  وال��ت��ع��رف 
األداء  ملستوى  م��ؤش��رات  إع��ط��اء  ك��ذل��ك 

الوظيفي للعاملني يف جمال السالمة.

الفريق التويجري ينقل تعازي وزير الداخلية  لذوي العميد الغانمي
ن��ق��ل م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع 
امل��دن��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د بن 
تعازي  التوجيري  عبداهلل 
امللكي  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
نايف بن  األم��ري حممد بن 
الداخلية  وزير  عبدالعزيز 
لذوي العميد عبد احلميد 
املنية  وافته  الذي  الغامني 
مب���دي���ن���ة ال�����ري�����اض ب��ع��د 

م��ع��ان��اة م��ع امل����رض. وحضر 
ال��ف��ري��ق ال���ت���وجي���ري ب��رف��ق��ة 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
مجيل  اللواء  املكرمة  مكة 
أربعني، ومدير الدفاع املدني 
جبدة العميد سامل املطريف، 
وجم��م��وع��ة م���ن ال��ض��ب��اط، 
وق��دم��وا واج��ب ال��ع��زاء لذوي 
الفقيد مبنزله مبحافظة جدة.

أمير المنطقة الشرقية يشهد تخرج 723 من أفراد 
الدفاع المدني ويكرم أوائل الخريجين
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نائب أمير القصيم يستقبل العميد العتيبي
اس��ت��ق��ب��ل ص���اح���ب ال��س��م��و 
امل��ل��ك��ي األم����ري ال��دك��ت��ور 
فيصل بن مشعل بن سعود بن 
منطقة  أمري  نائب  عبدالعزيز 
باإلمارة  مكتبه  يف  القصيم 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
الدكتور  العميد  القصيم 

علي العتييب، وعددًا من قيادات 
الذين  باملنطقة،  املدني  الدفاع 
مبناسبة  التهنئة  لسموه  قدموا 

حلول عيد الفطر املبارك.
باملثل،  التهنئة  مس��وه  وب��ادهل��م 
لرجال  امللموسة  اجلهود  مثمنًا 

الدفع املدني باملنطقة.

أكد استمرار برنامج الدفاع املدني السنوي للمشاركة اجملتمعية

الفريق التويجري يثني على جهود فريق الكشافة بجمعية 
مراكز األحياء بمكة المكرمة في رعاية ضيوف الرحمن

أث��ن��ى م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د بن 
ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري م��دي��ر عام 
فريق  جهود  على  املدني  الدفاع 
ال��ك��ش��اف��ة جب��م��ع��ي��ة م��راك��ز 
األح�����ي�����اء مب���ك���ة امل���ك���رم���ة 

يف دع���م ج��ه��ود رج����ال ال��دف��اع 
امل���دن���ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��الم��ة 
املعتمرين  م��ن  ال��رمح��ن  ضيوف 
خ��الل  احل����رام  امل��س��ج��د  وزوار 
والعمل  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر 

الدفاع  ق��وة  م��ع  جنب  إىل  جنبًا 
الشريف  املكي  باحلرم  املدني 
تقديم  اخل��ارج��ي��ة يف  وس��اح��ات��ه 
املساعدة للمرضى وكبار السن.

وأكد معالي مدير عام الدفاع 
الرنامج  استمرار  على  املدني 
وح������رص امل����دي����ري����ة ال��ع��ام��ة 
من  اإلفادة  على  املدني  للدفاع 
يف  التطوعي  العمل  مؤسسات 
املعتمرين  احلفاظ على سالمة 
الكشافة  ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 
أبناء  من  الشباب  واملتطوعني 
ب���ه على  ال���وط���ن وامل��ق��ي��م��ني 
أعمال الدفاع املدني، موضحًا 
ال���دف���اع  م��ن��ش��آت  أن مج��ي��ع 

وتدريب  خلدمة  مهيأة  املدني 
املتطوعني.

مجعية  كشافة  قائد  وحرص 
م��راك��ز األح���ي���اء وم��راف��ق��وه 
ال��ف��ري��ق يف ختام  م��ن أع��ض��اء 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره ال��ل��واء 
مدير  مساعد  الغنام  عبداهلل 
الدفاع املدني لشؤون العمليات 
مدير  املطريف  خلف  والعميد 
بالعاصمة  املدني  الدفاع  إدارة 
الصور  التقاط  على  املقدسة 
الفريق  معالي  مع  التذكارية 
ال����ت����وجي����ري وال���ت���ع���ب���ري ع��ن 
شكرهم جلهود الدفاع املدني 

يف خدمة اجملتمع.

الفريق التويجري يهنئ القيادة 
الرشيدة بنجاح خطة الدفاع المدني 

لمواجهة الطوارئ في رمضان

أمير الباحة يستقبل 
العميد السواط

رفع معالي مدير عام الدفاع 
امل���دن���ي ال���ف���ري���ق س��ع��د بن 
ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري أمس��ى 
معاني التهنئة والتقدير  ملقام 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
اخلطة  بنجاح  اهلل  حيفظه 
املدني  الدفاع  لتدابري  العامة 
مل���واج���ه���ة ال����ط����وارئ خ��الل 
ش��ه��ر رم���ض���ان ب��ال��ع��اص��م��ة 

املقدسة واملدينة املنورة يف احلفاظ على سالمة 
املعتمرين وزوار احلرمني  ضيوف الرمحن من 

الشريفني.
وأضاف الفريق التوجيري يف تصريح مبناسبة 
املقدسة  بالعاصمة  املدني  الدفاع  خطة  انتهاء 
خالص  نرفع  وحنن   - املنورة،يشرفنا  واملدينة 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  لسيدي  التهاني 
عهده  وول���ي  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
سلمان  األم��ري  امللكي  السمو  األم��ني صاحب 
بن عبد العزيز ومسو النائب الثاني - حيفظهم 
اهلل - أن نعلن جناح خطة تدابري الدفاع املدني 
ت��وف��ري ك��ل متطلبات  ال��ط��وارئ يف  مل��واج��ه��ة 
وال����زوار،  املعتمرين  م��ن  للماليني  ال��س��الم��ة 
والتدخل السريع والفاعل يف التعامل مع كافة 
البالغات عن احلوادث، حيث مل يتم تسجيل 
مؤثرة  ح���وادث  أي   - وتوفيقه  اهلل  -حب��م��د 
يرجع  ما  وهو  وال��زوار  املعتمرين  سالمة  على 
تكامل  إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد 
استعدادات الدفاع املدني البشرية واآللية ألداء 
مهامها اإلنسانية الوطنية -يف إطار ما تقدمه  
الدولة رعاها اهلل من إمكانات هائلة وجهود 
كبرية خلدمة ضيوف الرمحن وتيسري أدائهم 

ملناسك العمرة والزيارة.
عن  باألصالة  وإن��ي  التوجيري:  الفريق  وق��ال 
نفسي ونيابة عن كل رجال الدفاع املدني من 
الضباط واألفراد،أهدي هذا النجاح يف تنفيذ 
املقدسة   بالعاصمة  املدني  الدفاع  تدابري  خطة 
واملدينة املنورة إىل القيادة الرشيدة،اليت وفرت 
للدفاع املدني أحدث املعدات واآلليات،ودعمت 
الرامج التدريبية لرجاله لتحقيق أعلى درجات 
الصعوبات  على  والتغلب  األداء  يف  التميز 

العدد  هذا  باجتماع  املرتبطة 
الكبري من املعتمرين والزوار 
واملدينة  املقدسة  بالعاصمة 
رمضان  شهر  طيلة  امل��ن��ورة 
املبارك،والعشر األواخر منه 
على وجه اخلصوص والسيما 
الضخمة  امل��ش��اري��ع  ظ��ل  يف 

لتوسعة املسجد احلرام.
الدفاع  ع��ام  مدير  واستطرد 
ال��ت��ه��ن��ئ��ة  امل����دن����ي - وك�����ل 
وال��ع��رف��ان ل��ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ري

الداخلية  وزير  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  حممد 
الذي شٌرفنا باعتماده  خلطة تدابري الدفاع املدني 
ملواجهة الطوارئ خالل شهر رمضان وتوجيهاته 
احلكيمة للتنسيق والتعاون بني كافة اجلهات 
احلكومية املشاركة يف تنفيذها اليت كان هلا 

أطيب األثر فيما حتقق من جناح.
امللكي  السمو  لصاحب  م��وص��ول  والشكر 
مكة  منطقة  أم���ري  ال��ف��ي��ص��ل  خ��ال��د  األم����ري 
األم��ري   امللكي  السمو  وص��اح��ب  امل��ك��رم��ة، 
أمري  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  فيصل  األم��ري 
منطقة املدينة املنورة الذي كان  حريصًا على 
متابعة تنفيذ اخلطة يف مجيع مراحلها للحفاظ 
على سالمة زوار املسجد النبوي الشريف بدءًا 
مرحلة  وحتى  والتهيؤ  االستعداد  مرحلة  من 

تقييم األداء.
تدابري  خطة  أن  إىل  التوجيري  الفريق  وأش��ار 
توفرت  رمضان  شهر  خالل  الطوارئ  مواجهة 
مشاركة  خالل  النجاح،من  عوامل  كل  هلا 
املدني  الدفاع  ألف من رجال  يزيد عن 16  ما 

يدعمهم أكثر من 2200 آلية.
وختم الفريق التوجيري  بكلمة لرجال الدفاع 
املدني أشار فيها إىل ما حتملوا من مشاق وما 
واجبهم يف احلفاظ على  بذلوا من جهد ألداء 
سالمة ضيوف الرمحن وما أظهروا من مقدرة 
حسن  عند  كعادتهم  ف��ك��ان��وا   - وك��ف��اءة 
املدني  الدفاع  رج��ال  كل  بهم،مطالبًا  الظن 
املتميز  األداء  هذا  على  للحفاظ  اجلهد  ببذل 
ليكونوا دائمًا على أهبة االستعداد لتلبية نداء 
الوطن  مكتسبات  على  احلفاظ  يف  الواجب 

ومحاية األرواح واملمتلكات.

استقبل صاحب السمو امللكي األمري 
أمري  عبدالعزيز  بن  بن سعود  مشاري 
اإلم���ارة  يف  مبكتبه  الباحة  منطقة 
مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير  سعادة 
الباحة العميد علي بن عبداهلل السواط 
ال���ذي س��ل��م ل��س��م��وه ت��ق��ري��ر األم��ط��ار 
املنطقة  على  هطلت  ال��يت  وال��س��ي��ول 
وق��دم  اجل���وي  املنخفض  ف��رتة  خ��الل 
وما  التقرير  عن  موجزة  نبذة  لسموه 
اليت  واألع��م��ال  املنجزات  من  تضمنه 
وعمليات حصر  املدني  الدفاع  نفذها 

األضرار اليت حلقت باملمتلكات.
العميد  سعادة  من  مسوه  تسلم  كما 
ع��ل��ي ال���س���واط ت��ق��ري��رًا مم��اث��اًل عن 
األع��م��ال ال��يت ب��ذل��ت خ��الل عمليات 
العقيق  بسد  املفقودين  ع��ن  البحث 
واإلج��راءات  األعمال  كافة  متضمنًا 

اليت مت اختاذها.
ح��ض��ر االس��ت��ق��ب��ال م��دي��ر ال��ع��الق��ات 
األستاذ  الباحة  منطقة  بإمارة  العامة 
امح���د ال��س��ي��اري، وق���د أش���اد مس��وه 
اليت  باجلهود  اللقاء  خ��الل  الكريم 
باملنطقة  املدني  الدفاع  مديرية  تبذهلا 
موجهًا مبضاعفة اجلهود وبذل املزيد 
على  بهم  املناطة  بالواجبات  للقيام 
الوجه املطلوب منوهًا بأهمية األعمال 
اليت يقوم بها الدفاع املدني يف حفظ 
التوفيق  متمنيًا  واملمتلكات  األرواح 
والسداد للجميع لتحقيق كل ما فيه 

خري املواطن والوطن.
سعادته  ع��ن  ال��س��واط  العميد  وع���ررّ 
بلقاء أمري املنطقة وما استمع إليه من 
توجيهات خالل اللقاء وما جيده الدفاع 
املدني باملنطقة من متابعة مباشرة من 

جانب مسوه الكريم.

سمو أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة
ال��س��م��و  ص���اح���ب  رأس 
بن  فهد  األم���ري  امللكي 
عبدالعزيز  ب��ن  سلطان 
أم������ري م���ن���ط���ق���ة ت���ب���وك 
الرئيسية  اللجنة  رئيس 
باملنطقة  امل��دن��ي  للدفاع 
ب����اإلم����ارة  م��ك��ت��ب��ه  يف 
حبضور  اللجنة  اجتماع 
املنطقة  إم�����ارة  وك��ي��ل 
حممد عبداهلل احلقباني 

وأعضاء اللجنة من مديري اإلدارات املدنية والعسكرية.
باللجنة  املناط  ال��دور  أهمية  مس��وه  أك��د  االجتماع  بداية  ويف 
واالستفادة من التجارب السابقة واالضطالع باإلجراءات وخطط 

األرواح  حلماية  الطوارئ 
واملمتلكات.

ب��ع��د ذل����ك اط���ل���ع مس��وه 
ع���ل���ى ال���ت���ق���ري���ر ال����ذي 
أعدته اللجنة حيال ما مت 
اإلدارات  قبل  من  إجن��ازه 
احل���ك���وم���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة 
خم��اط��ر  درء  مب��ش��اري��ع 
حاثًا  والسيول،  األمطار 
مسوه على سرعة االنتهاء 
اجلهات  قبل  م��ن  ومتابعتها  عاجلة  ب��ص��ورة  املشاريع  ه��ذه  م��ن 
التنسيقية  توحيد اجلهود  عليها،إىل جانب  املشرفة  احلكومية 

بني اجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة.
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الدفاع المدني يجتمع بمالك ومستثمري األسواق الشعبية بجدة
لقاًء  جدة  مبحافظة  املدني  الدفاع  عقد 
الشعبية  األس��واق  ومستثمري  مالك  مع 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  إدارة  م��دي��ر  حب��ض��ور 
املطريف  س��امل  العميد  ج��دة  مبحافظة 
وذلك  املدني  ال��دف��اع  مراكز  وم��دي��ري 

بها. السالمة  وسائل  ملناقشة 
باجلميع  امل��ط��ريف  ال��ع��م��ي��د  رح���ب  وق���د 
أه��م��ي��ة  ي��ت��ض��م��ن  ت���ق���ري���ر  ع����رض  ومت 
واالقتصادية  التجارية  الشعبية  األسواق 
األسواق  على  رصدت  اليت  واملالحظات 
من الدفاع املدني واشرتاطات ومتطلبات 
ال���س���الم���ة امل��ط��ل��وب��ة ح��س��ب ال��الئ��ح��ة 
واستعراض بعض احلوادث اليت وقعت.

وبعد ذلك مت فتح النقاش مع املستثمرين 
وامل�����الك وذل����ك مل��ن��اق��ش��ة ال��ص��ع��وب��ات 

واملعوقات وأبرز اجلوانب ذات الصلة.
الدفاع املدني مبحافظة جدة  وأكد مدير 
مستمرًا  توجيهًا  هناك  أن  املطريف  العميد 
امللكي  ال��س��م��و  م��ن ص��اح��ب  وت��أك��ي��دًا 
على  ماجد  بن  مشعل  األمري  جدة  حمافظ 
توفري اشرتاطات السالمة يف هذه األنشطة 

تدابري  جانب  إىل  وغريها 
ال���س���الم���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
ال��وق��ائ��ي��ة ج��ل االه��ت��م��ام 
واحلرص على الوقاية من 
ح��وادث احل��ري��ق وآث��اره��ا 
امل���ت���ع���ددة، م���ؤك���دًا أن 
ستتواصل  االج��ت��م��اع��ات 
ب����ني ال���ط���رف���ني ل��ت��اليف 
املالحظات اليت سبق وأن 

امل��دن��ي م��ع متابعة  ال��دف��اع  رص��دت م��ن 
السالمة  واشرتاطات  ملتطلبات  مستمرة 
يف مجيع األسواق الشعبية والوصول إىل 
الوقائي  اجل��ان��ب  يف  املطمئن  املستوى 
السالمة  دوري����ات  وتكليف  بتوفرها 

مبتابعة األسواق وغريها من املنشآت.

بهدف احلصول على التصنيف الدولي الثقيل

اللواء العمرو يبحث مع الوفد السنغافوري الشراكة 
اإلستراتيجية لإلشراف على فريق البحث واإلنقاذ السعودي

اس��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب م���دي���ر ع���ام 
ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق ال��ل��واء 
ال���ع���م���رو   مبكتبه  س��ل��ي��م��ان 
املدني  للدفاع  العامة  باملديرية 
ب��ال��ري��اض وف����دًا م���ن ال��ف��ري��ق 
االس���ت���ش���اري ب��ق��ي��ادة ال��س��ي��د 
وأعضاء  كاتوش  سنق  أرجون 
لبحث  االسرتاتيجي  الشريك 
ال��ت��ع��اون وال��وق��وف على  س��ب��ل 
للتصنيف  الفريق  استعدادات 
2015/4/4م  املقرر يف  الدولي 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ام��ك��ان��ي��ات 
التدريبية  واحتياجاته  الفريق 
التنظيمية  اهلياكل  ومناقشة 
واح���ت���ي���اج���ات���ه م���ن ال������دورات 

للفريق. التدريبية 
وع����ر ال���ل���واء ال���ع���م���رو خ��الل 
ال��ل��ق��اء ع��ن ت��رح��ي��ب��ه ب��أع��ض��اء 
وموفد  السنغافوري  الشريك 
االستشارية  الدولية  اجملموعة 
يف  وث��ق��ت��ه  واإلن���ق���اذ،  للبحث 
ال��ش��راك��ة  ع��ق��د  ي��س��ه��م  أن 
فريق  امتالك  يف  اإلسرتاتيجية 

ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي 
على  احلصول  متطلبات  لكل 
الذي  الثقيل  الدولي  التصنيف 
أعمال  يف  للمشاركة  يؤهله 

اململكة  البحث واإلنقاذ خارج 
إطار حرص حكومة خادم  يف 
عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
يد  مل���د  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن  اهلل 

العون واملساعدة لكافة الدول 
ال��ش��ق��ي��ق��ة وال��ص��دي��ق��ة ودع���م 
ال��ت��ع��اون ال���دول���ي يف م��واج��ه��ة 
الكوارث واحلوادث الكرى.

وأك���د ال���ل���واء ال��ع��م��رو خ��الل 
ال��ل��ق��اء دع���م ال��ق��ي��ادة ل��ف��ري��ق 
ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي 
وح��رص��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري أرق���ى 
وبرامج  واآلل��ي��ات  التجهيزات 
داخ��ل  م��ه��ام��ه  ألداء  ال��ت��دري��ب 
درجات  بأعلى  اململكة  وخارج 

والتميز. الكفاءة 
اجلدير بالذكر أنه مت  خالل 
ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة ك��ل األم���ور 
املتعلقة بتطوير الفريق مع قائد 
على  واملشرف  الطوارئ  قوات 
املثال،  حممد  العميد  الفريق 
وضابط االتصال العقيد مشعل 
الشيخ، هذا وقد حضر  الوفد  
أقيمت  اليت  الفرضية  للتجربة 
ال��ف��ري��ق اجل��دي��د على  مب��وق��ع 
للوقوف  الدمام  الرياض  طريق 

الفريق. امكانيات  على 

يف حفل غداء على هامش االجتماع الـ 24 ملديري الدفاع املدني بدول اجمللس

المديرية العامة للدفاع المدني تحتفي بقيادات 
الدفاع المدني بدول مجلس التعاون

حفل  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  أقامت 
التعاون  جملس  دول  وف��ود  ألعضاء  غ��داء 
لدول اخلليج العربي املشاركني يف أعمال 
الدفاع  ملديري  والعشرين  الرابع  االجتماع 
بالعاصمة  عقد  الذي  اخلليج  لدول  املدني 
الرياض مؤخرًا وذلك حبضور سعادة اللواء 
سليمان بن عبداهلل العمرو نائب مدير عام 

الدفاع املدني،  ومساعد املدير العام.
وألقى اللواء العمرو يف بداية احلفل كلمة 
رحب فيها باملديرين العامني للدفاع املدني 
طيب  هل��م  متمنيًا  ال��ت��ع��اون  جملس  ب���دول 
العمرو  اللواء  ونقل  اململكة،  يف  اإلقامة 

املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  ترحيب 
ال��ت��وجي��ري  ب���ن ع��ب��د اهلل  ال��ف��ري��ق س��ع��د 
برؤساء وأعضاء وفود الدفاع املدني بدول 
االجتماع  يسهم  بأن  وثقته  التعاون  جملس 
يف متتني أواصر التعاون بني أجهزة الدفاع 
املدني يف دول اجمللس وتعزيز قدراتها ألداء 
واملمتلكات  األرواح  محاية  يف  رسالتها 
املعايري  وتوحيد  اخلرات  تبادل  خالل  من 
السالمة  متطلبات  يف  الفنية  واملواصفات 
ملواجهة  املشرتك  التدريب  برامج  وتنفيذ 
ب��أع��م��ال  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��خ��اط��ر  ك��اف��ة 

املدني. الدفاع 

م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��ر م��دي��رو أج��ه��زة ال��دف��اع 
امتنانهم  عن  التعاون  جملس  بدول  املدني 
االستقبال  حسن  من  وجدوه  ملا  وتقديرهم 
امل��دن��ي  ال����دف����اع  ال��ض��ي��اف��ة يف  وك�����رم 
اليت  األخ��وة  عالقات  إطار  يف  السعودي، 
للمديرية  ش��اك��ري��ن  اجمل��ل��س  دول  جتمع 
من  به  أحاطتهم  ما  املدني  للدفاع  العامة 
تقديم  على  ح��رص  م��ن  ملسوه  وم��ا  ح��ف��اوة 
باململكة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خ���رات  ك��اف��ة 
فيما  سيما  وال  اجمل��ل��س  ب���دول  إلخ��وان��ه��م 
ومكافحة  البشرية  احلشود  بإدارة  يتعلق 

والسيول. األمطار  خماطر 
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ــعــاون  ــت ـــة كــيــف تـــــرون حــجــم ال ـــداي  ب
والتنسيق بني اجلهات احلكومية األعضاء 
املدني من خالل عضوية  الدفاع  مبجلس 

وزارة التجارة والصناعة يف اجمللس؟
بني  ومستمر  فاعل  والتنسيق  التعاون  إن 
مبجلس  األع��ض��اء  احلكومية  اجل��ه��ات 
ورؤس��اء  وزراء  يضم  ال��ذي  املدني  الدفاع 
واملعنية  املختصة  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ذات  حكومية(  وجهة  وزارة   18 )عددها 
العالقة بتنفيذ تدابري الدفاع املدني ملواجهة 
ح��االت ال��ط��وارئ وال��ك��وارث، حيث إن 
ب��ق��م��ة هرمها  م��ش��ارك��ة ه���ذه اجل��ه��ات 
التنسيق  مستوى  رفع  يف  يساهم  اإلداري 
املشرتكة بشكل عاجل  وإجناح اجلهود 
وخاصة  املختلفة  ال��ك��وارث  مواجهة  يف 
وفيضانات  )سيول  الطبيعية  ال��ك��وارث 
سببها  يكون  اليت  احل��وادث  أو  وزالزل( 
اإلنسان أو اليت تقع يف املنشآت الصناعية 
الكرى أو التجمعات الصناعية )كاملدن 
الصناعية(، وهذا التنسيق له دور أساسي 
يف ختفيف األض��رار واحلد من احلوادث 
ال���يت ت��ؤث��ر ع��ل��ى س��الم��ة امل���واط���ن وم��ن 
األمثلة على ذلك تكاتف اجلهود للجهات 
الطارئة  احلاالت  يف  املختلفة  احلكومية 
اليت  والفيضانات  السيول  مواجهة  مثل 

اجتاحت بعض مناطق اململكة مؤخرًا.

 مــا هــي املــهــام املــنــوطــة بــــوزارة الــتــجــارة 
والـــصـــنـــاعـــة يف تــنــفــيــذ االســراتــيــجــيــة 
ـــكـــوارث واحلـــــوادث  الــوطــنــيــة يف حــالــة ال

الكربى؟
من  ع��ددًا  والصناعة  التجارة  وزارة  تتوىل 

املهام واملسؤوليات يف إطار تنفيذ متطلبات 
الدفاع املدني بنظام الدفاع املدني ولوائحه 
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التنفيذية 
وم��ن  1405/5/10ه��������  وت��اري��خ  )م/10( 

أهمها:
- إعداد اخلطط الالزمة لضمان توفر املواد 
األس��واق  يف  األساسية  التموينية  والسلع 

أثناء حاالت الطوارئ.
- إجي���اد امل��خ��زون االح��ت��ي��اط��ي م��ن امل���واد 
التموينية والغذائية األساسية لدى املوردين.

وخاصة  األس��ع��ار  مراقبة  يف  االستمرار   -
ومنع  واألساسية  الغذائية  امل��واد  أسعار 

ظهور سوق سوداء هلا.
- العمل على ضمان استمرارية عمل مجيع 

املنشآت الصناعية احليوية.
- حث املصانع احمللية املنتجة للمواد التموينية 
والغذائية األساسية بزيادة اإلنتاج وختزينه.

اإلن��ذار  وس��ائ��ل  متطلبات  كافة  توفري   -
والسالمة والوقاية من احلريق يف مجيع 
وحث  هل��ا،  التابعة  املنشآت  أو  مرافقها 
خطط  ب��إع��داد  عليها  املشرفة  اجل��ه��ات 
إخ��الء العاملني مع إج��راء التجارب على 

ذلك.
- اختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة 

االستهالكية  امل���واد  بضائع  دخ��ول  ملنع 
امللوثة باملواد الكيماوية السامة أو املشعة 

إىل املوانئ السعودية.
- التنسيق مع وزارة الثقافة واإلعالم إلعداد 
وبث برامج التوعية حول مستويات املخزون 
والتمويين وكذلك احلث على  الغذائي 

االبتعاد عن اإلسراف يف اقتنائها.
- التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفري خمزون 
احتياطي من احملاصيل الغذائية األساسية 
اليت يتم إنتاجها حمليًا )القمح، الدقيق، 

التمور، احلليب ومشتقاته(.
التنسيق مع اهليئة السعودية للمهندسني   -
لالستفادة من خدماتهم الفنية يف تقديم 
سالمة  وتقييم  اهلندسية  االس��ت��ش��ارات 
املباني واجلسور واملنشآت العامة وتدعيم 
حاالت  أثناء  األنقاض  ورف��ع  التصدعات 

الطوارئ وإعادة األوضاع.

التعاون بني وزارة  أبــرز جمــاالت   ما هي 
املدني  الدفاع  وجهاز  والصناعة  التجارة 
املنشآت  يف  الوقائية  اإلجــــراءات  لتعزيز 

التجارية الصناعية؟
ب��ني اجلهتني  ال��ت��ع��اون  أب���رز جم���االت  إن 
تتمحور  ال��وق��ائ��ي��ة،  اإلج�����راءات  لتعزيز 
بدراسة  ال��وزارة  خمتصي  مشاركة  حول 
إليها من  ال��يت حت��ال  األن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 
الدفاع املدني إلبداء املالحظات واملرئيات 
بتعزيز  تعنى  اليت  اللجان  يف  واملشاركة 
التجارية  املنشآت  يف  الوقائية  اإلج��راءات 
املنشآت  والتعميم على كافة  والصناعية 
الطارئة  للحاالت  لالستعداد  الشأن  بهذا 

اليت قد حتدث ال مسح اهلل.

أشاد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة 
والصناعة بمستوى التعاون والتنسيق بين 

وزارة التجارة والمديرية العامة للدفاع 
المدني في اتخاذ كافة التدابير الخاصة 

بمواجهة حاالت الطوارئ والكوارث وتعزيز 
اإلجراءات الوقائية في المدن الصناعية 

والمنشآت التجارية. وأكد معالي الدكتور 
الربيعة في حوار شامل لمجلة 998 حرص 
وزارة التجارة والصناعة على سالمة كافة 

السلع الواردة للمملكة ومطابقتها 
للمواصفات المعتمدة والسيما التوصيالت 

واألجهزة الكهربائية لدعم جهود الدفاع 
المدني في الوقاية من مخاطر الحريق 

الناجمة عن تدني جودة هذه المنتجات في 
حال تسللها لألسواق السعودية.

وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة خالل 
الحوار التزام جميع المنشآت والهيئات 

التابعة للوزارة باشتراطات الدفاع المدني 
للسالمة عند منح التراخيص الالزمة 

لممارسة هذه الهيئات والمؤسسات 
لنشاطها وبعد مزاولة النشاط من قبل 

إدارة السالمة والبيئة وإدارة المتابعة 
الصناعية، كاشفًا عن تشكيل لجنة 

للطوارئ بالوزارة لمتابعة تنفيذ تدابير 
واشتراطات الدفاع المدني واالستعداد 

لتنفيذ خطط مواجهة الطوارئ في جميع 
قطاعات الوزارة، وفيما يلي نص الحوار:

معالي وزير التجارة والصناعة لـ 998:

إجراءات صـــــــــارمة لمكافحة تسلل 
المنتجات الـــــــكهربائية متدنية الجودة

 إلزام جميع المنشآت 
الصناعية باشتراطات 

السالمة للدفاع المدني 
عند إصدار التراخيص
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املركبة وتوزيع هذه املطبوعات يف املرافق 
مثل  املناسبات  يف  للوزارة  التابعة  واملباني 
املرور  وأسبوع  املدني  للدفاع  العاملي  اليوم 

اخلليجي وغريها.

والصناعية  التجارية  األنشطة  بعض   
ترتفع بها احتماالت املخاطر تبعًا لنوعية 
نشاطها، فكيف يتم التعامل مع هذا األمر 

من قبل الوزارة؟
من  النوعية  ه��ذه  ب��إش��ع��ار  ال����وزارة  ت��ق��وم 
األن��ش��ط��ة ب��اش��رتاط��ات ال��س��الم��ة واألم���ن 
الصناعي اليت تصدرها اجلهات املختصة 
)ال���دف���اع امل���دن���ي/ اهل��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا لألمن 
الصناعي( لتطبيقها والتقيد بها وخصوصًا 
األنشطة احليوية واالسرتاتيجية حيث يتم 
عمل زيارات دورية هلذه األنشطة. ومن ناحية 
أخرى تشارك الوزارة مع الدفاع املدني يف 
الصناعية  األنشطة  بعض  وتنظيم  دراس��ة 
ذات املخاطر احملتملة ومن أمثلة ذلك تنظيم 
مصانع تكرير الزيوت املستعملة مبنطقة 
الرياض وتشارك الوزارة أيضًا ضمن جلان 
الدفاع املدني لتقدير خسائر املصانع اليت 
احلريق  أسباب  ودراس��ة  للحرائق  تتعرض 
األخ��رى.  املصانع  يف  مستقباًل  لتالفيها 
ويف هذا اجملال فقد اقرتحت الوزارة على 
الدفاع املدني الختصاصها تشكيل جلنة 
لتصنيف املنشآت الصناعية حسب أهميتها 

وخطورتها وحسب نوع النشاط وموقعه.

 هـــــل مثـــــة إحــــــصــــــاءات عـــــن املـــنـــشـــآت 
التجارية والصناعية اليت ثبت خمالفتها 
الشراطات السالمة ومت تطبيق اإلجراءات 

النظامية حبقها من قبل الوزارة؟
نعم مثة إحصاءات عن املنشآت الصناعية 
السالمة  اش��رتاط��ات  خمالفتها  ثبت  ال��يت 
هناك  ك��ان  املنصرمني  العامني  فخالل 
29 منشأة صناعية غري ملتزمة باشرتاطات 
ال��وزارة  إليها  وجهت  حيث  املدني  الدفاع 

إن�������ذارات ب��س��رع��ة ت��ص��ح��ي��ح أوض��اع��ه��ا 
وم��ع��اجل��ة خم��ال��ف��ات��ه��ا واحل���ص���ول على 
مل  اليت  واملصانع  املدني.  الدفاع  تصريح 
ال��وزارة مت تطبيق اإلج��راءات  تتجاوب مع 
النظامية حبقها ومن ذلك إيقاف اخلدمات 
حلني  املنشأة  إغ��الق  أو  عنها  الصناعية 
واحلصول  السالمة  باشرتاطات  التزامها 

على تصريح الدفاع املدني.

بني  التنسيق  مستوى  تقيمون  كيف   
املدني عمومًا والسيما يف  والدفاع  الــوزارة 

جمال تطبيق اشراطات السالمة؟
ال��ت��ج��ارة  وزارة  ب��ني  دائ���م  تنسيق  ه��ن��اك 
والصناعة والدفاع املدني مبختلف اجلوانب 
اش��رتاط��ات  تطبيق  جم���ال  يف  والس��ي��م��ا 
السالمة حيث إن الوزارة تشارك بعضوية 
امل��دن��ي وك��ذل��ك عضوية  ال��دف��اع  جملس 
بالدفاع  الفورية  واللجنة  الرئيسية  اللجنة 
اململكة  ومدن  مناطق  خمتلف  يف  املدني 
الدفاع  متطلبات  تنفيذ  يف  يساعد  مم��ا 
املدني واالستمرار يف بذل اجلهود من هذه 
الوزارة ضمن اختصاصها. ونأمل -إن شاء 
بني  التنسيق  فاعلية  زي��ادة  يتم  ب��أن  اهلل- 

اجلهتني يف شتى اجملاالت.

 تـــقـــوم الـــــــوزارة حبــمــلــة إعــالمــيــة كــبــرية 
ومتنوعة مثل )أعرف حقك وال تسأل بكم( 
هل لكم أن تسلطوا الضوء على هذه احلملة؟
نفذت وزارة التجارة والصناعة جمموعة من 

احلمالت التوعوية اليت تهدف إىل تعريف 
باحلقوق  التجارية  وامل��ن��ش��آت  املستهلك 
وااللتزامات اليت تفرضها األنظمة املعمول 
مكتسبًا  ح��ق��ًا  وتعتر  اململكة  يف  بها 

للمستهلكني.
وكانت أوىل احلمالت منع كتابة عبارة 
تستبدل(  وال  ت��رد  ال  املباعة  )البضاعة 
داخ��ل احملالت  أو  البيع  فواتري  س��واًء يف 
التجارية وذلك لتأكيد حق املستهلك يف 
رد البضاعة املعيبة أو املغشوشة أو املقلدة 
املعتمدة،  للمواصفات  املطابقة  غري  أو 
الستخدام  محلة  ال����وزارة  ن��ف��ذت  كما 
وكافة  البيع  ف��وات��ري  يف  العربية  اللغة 
ع��ن��وان  حت��ت  املستهلك  م��ع  ال��ت��ع��ام��الت 
محلة  ال��وزارة  نفذت  كما  بلغتنا(  )نعتز 
وضع  إىل  تهدف  اليت  بكم؟(  تسأل  )ال 
بطاقة السعر على كافة السلع املعروضة 
يف احملالت التجارية كما نفذت الوزارة 
إص��دار  مسؤولية  لبيان  ت��وع��وي��ة  محلة 
ال��ش��ي��ك��ات وال��ع��ق��وب��ات امل��رتت��ب��ة على 
حتت  رصيد  ب��دون  الشيكات  مصدري 

عنوان )حررته فقيدني(.
وق���د ح��ق��ق��ت ه���ذه احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة 
تعاون  أن  كما  جيدة  نتائج  اهلل  حبمد 
ال��وزارة ساهم يف ضبط  املستهلكني مع 
الكثري من املخالفات من خالل تواصلهم 
الرقم  بالوزارة على  البالغات  مع مركز 
تطبيقات  خالل  من  أو   )8001241616(
اجلوال أو شبكات التواصل االجتماعي.

 أثبتت األحداث والتجارب أن تسرب بعض 
املنتجات متدنية اجلودة للسوق السعودية 
يــعــد ســبــبــًا رئــيــســيــًا حلــــــوادث احلــريــق 
توجهات  أو  جــهــود  مثــة  فهل  الكهربائية، 

للوزارة للتصدي ملثل هذه املنتجات؟
الواردة  السلع  الوزارة على سالمة  حترص 
للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية 
املعتمدة لذلك سعت الوزارة إىل االستعانة 
ب��امل��خ��ت��رات اخل���اص���ة يف ف��س��ح ال��س��ل��ع 
الواردة وتبعًا لذلك صدر املرسوم امللكي 
الكريم رقم )م/3( وتاريخ 1423/2/8ه� 
قيام  يتيح  الذي  اخلاصة  املخترات  بنظام 
القطاع اخلاص بإنشاء وتشغيل املخترات 
املتخصصة لفحص واختبار السلع املختلفة. 
ك��م��ا ت����درس ال������وزارة ح��ال��ي��ًا اش���رتاط 
األج��ه��زة  وب��ع��ض  التوصيالت  فسح  ع��دم 
واختبارها  فحصها  بعد  إال  الكهربائية 
ل����دى امل���خ���ت���رات األه���ل���ي���ة امل��ت��خ��ص��ص��ة 

واجتيازها للمواصفات املعتمدة.
خالل  م��ن  تقوم  حاليًا  ال����وزارة  أن  كما 
أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري جبوالت 
السلع  م��ن  عينات  وسحب  األس���واق  على 
الكهربائية  السلع  وخ��اص��ة  امل��ع��روض��ة 
للمواصفات  اليت يشك يف عدم مطابقتها 
وإخضاعها للفحص واالختبار واستكمال 
خمالفة  أي��ة  جت��اه  النظامية  اإلج�����راءات 
الغش  مكافحة  نظام  به  يقضي  ملا  وفقًا 

التجاري.
ك��م��ا أن���ه م��ن اجل��دي��ر ذك����ره يف ه��ذا 
ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ن  ورغ��ب��ة  أن���ه  ال��ص��دد 
اإلمكانيات  م��ن  لالستفادة  والصناعة 
السعودية  للهيئة  املتاحة  الفنية  واخل��رات 
من  سواًء  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات 
الكوادر  أو  املتخصصة  املخترات  خالل 
الفنية املؤهلة فقد مت الرفع للمقام السامي 
اجلهات  إىل  )اهليئة(  تضم  ب��أن  الكريم 

اليت حيق هلا تطبيق نظام مكافحة الغش 
مساهمة  ذل��ك  حيقق  أن  ويؤمل  التجاري 
متدنية  للمنتجات  ال��ت��ص��دي  يف  ك��ب��رية 
الكهربائية  السلع  م��ن  خ��اص��ة  اجل���ودة 

واملنتجات االستهالكية.

التابعة  املنشآت  إللـــزام  آلــيــات  هــل مثــة   
ــــــــوزارة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بــتــنــفــيــذ  ل
اشـــراطـــات الــســالمــة فــيــهــا وكــيــف يتم 
التعامل مع ما يرد من مالحظات الدفاع 

املدني يف هذا اجملال؟
التابعة  املنشآت  إج��راءات إلل��زام  نعم هناك 
اشرتاطات  بتنفيذ  والصناعة  التجارة  لوزارة 
السالمة أو املنشآت اليت تشرف عليها الوزارة 
عند منح الرتخيص الصناعي وكذلك عند 
مزاولة النشاط الصناعي من خالل متابعتها 
من قبل إدارة السالمة والبيئة وإدارة املتابعة 
الصناعية. وكذلك مت تشكيل فريق جلنة 
اإلدارات  مجيع  متضمنًا  بالوزارة  الطوارئ 
الدفاع  واش��رتاط��ات  ت��داب��ري  بتنفيذ  املعنية 
املدني وكذلك من أجل التأهب واالستعداد 

ال��ط��وارئ  ال���وزارة يف جم��ال  لتنفيذ خطط 
الدفاع  مديرية  مع  الدائم  بالتنسيق  وتقوم 
املدني وفيما يتعلق باملالحظات اليت ترد من 
للوزارة  التابعة  املنشآت  على  املدني  الدفاع 
تلك  معاجلة  سرعة  على  تعمل  ال��وزارة  فإن 
املالحظات ألن أغلبها يتعلق بسالمة األرواح 

ومحاية املمتلكات.

 هـــل يــتــم إلــــــزام املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة 
عند  للسالمة  املدني  الــدفــاع  باشراطات 

إصدار أو جتديد الراخيص الصناعية؟
ن��ع��م ي��ت��م إل������زام امل���ن���ش���آت ال��ص��ن��اع��ي��ة 
أو  إصدار  عند  املدني  الدفاع  باشرتاطات 
جتديد الرتاخيص وينطبق ذلك على كافة 

املنشآت الصناعية.

لتنفيذ  املـــدنـــي خــطــة  الـــدفـــاع  يــتــبــنــى   
الفرضيات التدريبية يف املراكز التجارية 
رفع  بــهــدف  الــكــربى  الصناعية  واملــنــشــآت 
درجــــة اجلـــاهـــزيـــة واالســـتـــعـــداد ملــواجــهــة 
احلوادث اليت قد تقع بهذه املنشآت، فكيف 

تنظرون إىل هذه اخلطة؟
األساليب  م��ن  الفرضية  احل���االت  تعتر 
املخاطر  مواجهة  على  والعملية  التدريبية 
الصناعية  واملنشآت  التجارية  املراكز  يف 
الكرى حيث إنها ُتكسب املختصني يف 
السالمة  أمور  والعاملني يف  املدني  الدفاع 
يف هذه املراكز واملنشآت املرونة واخلرة 
واجل��اه��زي��ة مل��واج��ه��ة احل����االت ال��ط��ارئ��ة 
واحل�������وادث ح���ني وق��وع��ه��ا ال ق����در اهلل 
وتطوير أعمال التصدي للحوادث احملتملة 
واك��ت��ش��اف أوج���ه ال��ق��ص��ور واخل��ل��ل إن 

وجدت بالنواحي اإلدارية والفنية.

والصناعة  التجارة  لـــوزارة  دور  مثــة  هــل   
هلا  التابعة  اجلــهــات  منسوبي  توعية  يف 
هي  وما  السالمة،  ومتطلبات  باشراطات 

أبرز جهودكم يف هذا اجملال؟
املختصة  اإلدارة  خ��الل  من  ال���وزارة  تقوم 
النشرات  وتوزيع  بإعداد  والسالمة  باألمن 
واالستعانة  والتثقيفية  التوعوية  واملطويات 
ل��ل��وزارة  اإلل��ك��رتون��ي  التعاميم  مب��رك��ز 
حول خمتلف جوانب األمن والسالمة اليت 
ت��واج��ه امل��وظ��ف يف األم��اك��ن ال��يت يوجد 
فيها سواء يف املنزل أو العمل أو أثناء قيادة 

 إنذار 29 منشأة صناعية 
مخالفة الشتراطات السالمة 

لتصحيح أوضاعها خالل 
العامين الماضيين

 حمالت توعوية 
تهدف لتعريف المستهلك 

بالحقوق التي تفرضها 
األنظمة المعمول بها في 

المملكة
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اليت متثل خطورة على سالمة ضيوف 
بالعاصمة  ت��واج��ده��م  أث��ن��اء  ال��رمح��ن 
طوال  العمرة  مناسك  ألداء  املقدسة 
األواخر  العشر  والسيما  رمضان  شهر 
أع��داد  زي���ادة ك��ب��رية يف  تشهد  ال��يت 

املعتمرين.
والشامل  الدقيق  التحديد  ضوء  وعلى 
إع��داد  مت  احملتملة  املخاطر  لكافة 
باعتماد صاحب  اليت شرفت  اخلطة، 
نايف  بن  األمري حممد  امللكي  السمو 
الوقائية  اإلج��راءات  تعزيز  بهدف  هلا 
املخاطر  هذه  حدوث  دون  حتول  اليت 
يف  الكفاءة  درجات  ألعلى  والوصول 

وقوعها. حال  معها  التعامل 
ألف   16 من  أكثر  مبشاركة  وذل��ك 
ما  يدعمهم  املدني  الدفاع  رج��ال  من 
ومعدة من خالل  آلية   2500 يزيد عن 
كافة  م��ع  للتنسيق  واض��ح��ة  آل��ي��ات 
مبجلس  األعضاء  احلكومية  اجلهات 

املدني. الدفاع 
الدفاع  خطة  مقومات جناح  وتواصلت 
بالعاصمة  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��دن��ي 
بتميز  رم��ض��ان  شهر  ط��وال  امل��ق��دس��ة 
اإلجراءات االستباقية لتجنب املخاطر 

من خالل إجراء مسح وقائي شامل ملا 
بالعاصمة  منشأة  آالف   10 عن  يزيد 
الفندقية،  املنشآت  تشمل  املقدسة 
وامل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة، وامل��ط��اع��م، 
خدماتها  تقدم  اليت  املنشآت  وكافة 
تهدد  أي خمالفات  وإزالة  للمعتمرين، 
ت��ع��وق  ال��رمح��ن، أو  س��الم��ة ض��ي��وف 
مهامهم  أداء  عن  املدني  الدفاع  رجال 

البالغات عن احلوادث. مباشرة  يف 
ومش���ل���ت أع����م����ال امل���س���ح ال���وق���ائ���ي 
املقدسة  بالعاصمة  األنفاق  شبكات 

املدني  الدفاع  فرق  بها  تواجدت  اليت 
االنبعاثات  ملراقبة  الساعة  مدار  على 
ال���ك���رب���ون���ي���ة ب���اس���ت���خ���دام أح����دث 
امللوثات  وحتليل  ق��ي��اس  يف  األج��ه��زة 
خطة  تنفيذ  إىل  باإلضافة  اهلوائية، 
والقائمني  املعتمرين  لتوعية  متكاملة 
ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م مب��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��الم��ة 
ع��ر ط��ب��اع��ة وت��وزي��ع ع��دد ك��ب��ري من 
اإلص������دارات ال��ت��وع��وي��ة، وت��رك��ي��ب 
واللوحات  التلفزيونية  الشاشات  مئات 
املعتمرين  وصول  منافذ  يف  اإلرشادية 

الدفاع  خطة  جن��اح  مقومات  ت��ع��ددت 
بالعاصمة  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��دن��ي 
امل��ق��دس��ة خ���الل ش��ه��ر رم��ض��ان ه��ذا 
املتميز  األداء  مسرية  لتتواصل  العام، 
يف توفري أعلى درجات السالمة ملاليني 

الدولية  املنظمات  بشهادة  املعتمرين، 
اليت  املدني  والدفاع  املدنية  للحماية 
تدابري  بتكامل  إعجابها  أبدت  طاملا 
تأمني  يف  اململكة  يف  املدني  الدفاع 
س��الم��ة ه���ذه األع����داد ال��ك��ب��رية من 

من  االستفادة  يف  ورغبتها  املعتمرين، 
اململكة يف هذا اجملال. خرات 

خطة  جن���اح  م��ق��وم��ات  أوىل  وجت��ل��ت 
ال���دف���اع امل���دن���ي مل��واج��ه��ة ال���ط���وارئ 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة يف رم��ض��ان يف 
التخطيط العلمي املدروس جيدًا الذي 
االفرتاضية  املخاطر  كافة  يستوعب 
يف  اجلهود  من  منظومة  وفق  احملتملة 
رصد وحتليل املخاطر وحتديد املواقع 

 16 ألف رجل دفاع مدني و2500 آلية شاركوا في تنفيذ الخطة 

ألول مرة مباشرة الحوادث 
في األماكن المزدحمة 

باستخدام الدرجات النارية 
ذات األربعة عجالت

23 22

تقرير
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تقرير

السيارات  حجز  وم��واق��ف  للمملكة 
وامل���رك���ب���ات ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة، 
ع���دد ك��ب��ري من  ب��ث  ب��اإلض��اف��ة إىل 
ال��رس��ائ��ل ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وامل��ط��ب��وع��ة 

لغة.  20 بأكثر من  املرتمجة 
املدني  الدفاع  قنوات  من  واالستفادة 
يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
السالمة  مبتطلبات  املعتمرين  توعية 

للمملكة. وصوهلم  قبل 
العامة  املديرية  ب��دأت  االجت��اه  هذا  ويف 
الرسائل  ب��ث  م��رة  ألول  امل��دن��ي  للدفاع 
للمعتمرين  املصورة  واإلرشادية  التوعوية 

الذكية. اهلواتف  تطبيقات  عر 
سرعة  درج��ات  أعلى  لتحقيق  وسعيًا 
عن  البالغات  مباشرة  يف  االستجابة 
احل����وادث مت حت��دي��ث خ��ط��ة ان��ت��ش��ار 

وحدات وفرق الدفاع املدني يف مجيع 
أرج����اء ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة وال��ط��رق 
امل���ؤدي���ة إل��ي��ه��ا وت��ك��ث��ي��ف ال���وج���ود 
املركزية مبحيط  املنطقة  امليداني يف 
امل��س��ج��د احل������رام، حب��ي��ث ت��ت��ح��رك 
أق���رب ال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة مل��ب��اش��رة 
حمددة  جغرافية  مساحة  يف  احلوادث 
ملوقع  الوصول  تأخر  احتماالت  لتجنب 
يف  ال��ش��دي��د  ال��زح��ام  نتيجة  احل���ادث 

الذروة. أوقات 

من  أك��ث��ر  ن��ش��ر  مت  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
املدني  الدفاع  وأفراد  ضباط  من   3000
املتخصصني يف اإلسعاف واإلنقاذ يف 35 
والساحات  املكي  احلرم  داخل  موقعًا 
احمليطة به للتعامل مع أي حاالت طارئة 
التوسعة  مشاريع  تتطلبه  ما  مراعاة  مع 
احل���رام  امل��س��ج��د  يف  تنفيذها  اجل���اري 

مواقع حمددة. والبقاء يف 
وداخ�����ل غ���رف وم���راك���ز ع��م��ل��ي��ات 
ال���دف���اع امل��دن��ي جت��س��دت م��ق��وم��ات 

بث حي للحوادث عبر 
الهواتف الذكية لدعم إدارة 

الوحدات والفرق الميدانية
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بتلقي  ال��ع��الق��ة  ذات  اخل��ط��ة  جن���اح 
ال��ب��الغ��ات ع���ن احل�����وادث وت��وج��ي��ه 
أس��رع  يف  إليها  امليدانية  ال��وح��دات 
وق���ت مم��ك��ن ب���ل وحت���دي���د أف��ض��ل 
ط��رق ال��وص��ول إىل م��واق��ع احل��وادث 
جلميع  حية  ص��ور  متابعة  خ��الل  م��ن 
أكثر  تلتقطها  اليت  العاصمة  أرجاء 
تغطي  تلفزيونية  كامريا   3000 من 
مج��ي��ع أح��ي��اء ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة، 
وب��اس��ت��خ��دام ن��ظ��ام حت��دي��د م��وق��ع 
امل���ت���ص���ل ل����إلب����الغ ع����ن احل������وادث 
الدقة،  عالية  اجلغرافية  واملصورات 
املباشر  التلفزيوني  النقل  إىل  وصواًل 
ل��ل��ح��وادث ع���ر اهل���وات���ف ال��ذك��ي��ة 
ل��ق��ي��ادات ال���دف���اع امل��دن��ي ال���ذي مت 
هذا  رم��ض��ان  يف  م��رة  ألول  تطبيقه 
األمثل  ال��ق��رار  اخت��اذ  بهدف  ال��ع��ام، 
أسرع  امليدانية يف  العمليات  إدارة  يف 
وق���ت مم��ك��ن، وامل��ت��اب��ع��ة ال��ف��وري��ة 
يف  امليدانية  والفرق  الوحدات  جلهود 

املختلفة.  احلوادث  مع  التعامل 
ومن مقومات جناح اخلطة أيضًا النقلة 
تقنيات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  يف  ال��ك��ب��رية 
تفويج  تنظيم  واملعلومات يف  االتصاالت 
رسائل  عر  احلرام  للمسجد  املعتمرين 

منها  امل��الي��ني  ب��ث  مت  ال���يت   sms ال���� 
خماطر  لتجنب  رم��ض��ان  ش��ه��ر  ط���وال 
املسجد  داخ����ل  وال���زح���ام  ال��ت��ك��دس 

املركزية. واملنطقة  احلرام 
اخلطة  جناح  مقومات  عن  ينفصل  وال 
املعتمرين  إليواء  تفصيلية  خطة  وجود 

تتطلب  ال���يت  ال���ط���وارئ  ح����االت  يف 
مواقع   »103« حتديد  مت  حيث  ذل��ك 
املعتمرين  إلي��واء  املقدسة  بالعاصمة 
مش��ل��ت ع����ددًا ك���ب���ريًا م���ن امل����دارس 
احلكومية،  واملنشآت  واجلامعات، 
الرياضية  واملنشآت  األفراح،  وقصور 
الطيب  اإلخالء  خطط  تنفيذ  وكذلك 
واهل��الل  الصحة  وزارة  م��ع  بالتنسيق 

السعودي. األمحر 
للتعامل مع احلوادث  تطور جديد  ويف 

وامل����زدمح����ة  ال��ض��ي��ق��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة، ن��ش��رت ف��رق 
فرقة   300 من  أكثر  املدني  الدفاع 
قدرتها  من  لإلفادة  النارية  للدراجات 
امل��زدمح��ة يف  امل��واق��ع  ال��ن��ف��اذ يف  على 
ال���وص���ول مل���واق���ع احل�����وادث ب��أس��رع 
ي��ش��ارك  م���رة  وألول  وق���ت مم��ك��ن، 
عدد  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خطة  تنفيذ  يف 
األرب���ع  ال��ن��اري��ة ذات  ال���دراج���ات  م��ن 
ع��ج��الت واجمل���ه���زة ب��وس��ائ��ل اإلن��ق��اذ 
كل  حتمل  حيث  احل��رائ��ق،  وإط��ف��اء 
لرت   300 بسعة  للمياه  خ��زان��ًا  دراج��ة 
 13 مسافة  إىل  مضختها  ق��وة  وتصل 
دقيقة  12 تزيد عن  زمنية  ولفرتة  مرتًا 
م��ا أث��ب��ت ف��اع��ل��ي��ة ك��ب��رية يف إط��ف��اء 
املنشآت  وحرائق  املركبات،  حرائق 
كفاءة  وتبقى  بدايتها،  يف  الصغرية 
ال��ق��وى ال��ب��ش��ري��ة م��ن ض��ب��اط ورج��ال 
ال��ع��ام��ل احلاسم  ه��ي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
املتميز  األداء  يف   – اهلل  توفيق  بعد   –
يكشف  ال��ذي  رمضان،  شهر  ط��وال 
والتأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  رق��ي  ع��ن 
والقدرة  الظروف،  أصعب  يف  للعمل 
االستخدام  أعلى معدالت  على حتقيق 

واملعدات.  لآلليات  األمثل 

نقلة نوعية في استخدام 
تقنيات المعلومات للحفاظ 

على سالمة ضيوف الرحمن
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 واقع الدراسات والبحوث بالدفاع املدني
حول واقع الدراسات والبحوث بالدفاع املدني 
والبشرية،  امل��ادي��ة  إمكانياته  حيث  م��ن 
القرني  بن عبداهلل  د. حممد  اللواء  أكد 
لشؤون  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  مساعد 
التخطيط والتدريب أن وزارة الداخلية أولت 
البحث العلمي اهتمامًا خاصًا وجعلته جزءًا 
وأهدافها  ورسالتها  رؤيتها  من  يتجزأ  ال 
ووجهت  الشامل،  مبفهومه  األمن  لتحقيق 
املدني  ال��دف��اع  ومنها  املختلفة  قطاعاتها 
األنشطة  وتشجيع  وإدارة  ودع��م  لتخطيط 
املختلفة  العلمية  الدراسات  البحثية وإجراء 
واملتوقعة  القائمة  املشكالت  تالمس  اليت 
ومقرتحات  حللول  التوصل  بغية  مستقباًل 
علمية ناجعة لرفع مستويات األداء والوصول 
لدرجات  القطاع  يقدمها  ال��يت  باخلدمات 
وامل��س��ؤول  اجل��م��ه��ور  رض���ا  ت��ن��ال  متقدمة 
اهتمت  اإلط��ار  ه��ذا  على حد س��واء، ويف 
املديرية العامة للدفاع املدني بشأن البحث 
العلمي فابتعثت منسوبيها للدراسات العليا 
البحث  على  العلمية  كفاءاتها  وشجعت 
العلمية  ال��دراس��ات  وإع���داد  واالستقصاء 
املعرفة  م��ي��ادي��ن  يف  التجريبية  وال��ب��ح��وث 
خمرجات  من  لالستفادة  ودع��ت  املختلفة 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة واحمل��ل��ي��ة وم��راك��ز 
يف  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  األحب��اث 
حتقيق أه���داف ال��دف��اع امل��دن��ي، وأض��اف 
العامة  املديرية  تكتِف  ومل  القرني:  اللواء 
للدفاع املدني بذلك بل مت اعتماد تشكيل 
مركز الدراسات والبحوث باملديرية العامة 
العلمية  بالكفاءات  وتزويده  املدني  للدفاع 
وقد  املديرية،  منسوبي  من  واألكادميية 
فتشكر  ت��ذك��ر  خ��ط��وات  امل��رك��ز  خطا 
يف جمال البحث العلمي وإجراء الدراسات 
نتائج  وج���دت  وق��د  املتخصصة،  العلمية 
على  للتنفيذ  ط��ري��ق��ه��ا  ال���دراس���ات  ه���ذه 
اإلمكانات  ناحية  من  هذا  الواقع،  أرض 
فقد  املالي  الدعم  حيث  من  أما  البشرية، 
الدراسات  مت توفري ميزانية خاصة ملركز 
والبحوث وإن كنا نطمح لدعم هذا اجلانب 
املخصصة  الالئحة  واعتماد  أوسع  بشكل 
ب��ذل  ل��ل��م��رك��ز  ليتسنى  ال��ب��ح��وث  ل��دع��م 
البحوث  العطاء يف جانب إجراء  املزيد من 
االستطالعية  وال��دراس��ات  االسرتاتيجية 
املعمقة واملوسعة على مستوى الوطن وتوفري 
البيانات  جلمع  املناسبة  واألدوات  الوسائل 
للخروج  وق��ي��اس��ه��ا  وحتليلها  وامل��ع��ل��وم��ات 
خدمات  لتحسني  تعميمها  ميكن  بنتائج 
من  للجمهور  املقدمة  احليوي  القطاع  هذا 
مواطنني ومقيمني وزوار ومعتمرين وحجاج. 

بن حممد  اللواء عبداهلل  أكد  جانبه  من 

املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  مساعد  الــغــنــام 
لشؤون العمليات حول رؤيته لواقع الدراسات 
والبحوث باجلهاز أن الدفاع املدني له مسرية 
واألحب��اث  ب��ال��دراس��ات  يتعلق  فيما  طويلة 
مستوى  على  عمله  جم��ال  يف  املتخصصة 
بامكانياتها  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
ذوي  قبل  م��ن  تتم  ال��يت  امل��ت��وف��رة  البحثية 
الكفاءة يف اجلوانب البحثية املختلفة وإن 
األخرى  باجلهات  االستعانة  يتم  ذلك  تعذر 
العزيز  عبد  امل��ل��ك  ومدينة  كاجلامعات 
للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبد اهلل للطاقة 
ذات  اجلهات  من  وغريها  واملتجددة  الذرية 
بإذن  القادمة  املرحلة  واملأمول يف  العالقة، 
اهلل تعاىل دعم هذا اجلانب بالنواحي املادية 

وكذلك بالعناصر املؤهلة. 

أما اللواء علي بن عطا اهلل القثامي مدير 
املدني  ب��ال��دف��اع  للمتابعة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
أولت  املدني  الدفاع  جهاز  قيادة  أن  ف��ريى 
وبالنظر  خاصة  عناية  والبحوث  الدراسات 
أن  جن��د  امل��دن��ي  ال��دف��اع  تشكيالت  إىل 
للدفاع  العامة  للمديرية  التنظيمي  اهليكل 
امل��دن��ي ب��ه م��رك��ز ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
ويرتبط مباشرة باملساعد لشؤون التخطيط 
له  املركز حدد  أن هذا  والتدريب، كما 
أهداف ومهام واضحة ختدم أهداف الدفاع 
املدني ومت توفري الكوادر البشرية املؤهلة 
اليت  امل��ادي��ة  واإلمكانيات  امل��رك��ز  بهذا 

املناطة  املهام  أداء  على  املركز  هذا  تعني 
العامة  اإلدارات  أن  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ب���ه، 
املدني  الدفاع  ومديريات  العامة  باملديرية 
جهات  تشكيالتها  ضمن  يوجد  واملناطق 

تعنى بالدراسات والبحوث. 

ويف ذات االجت���اه، أك��د الــلــواء زهــري بن 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير  سبيه  أمحــد 
والبحوث  الدراسات  أن واقع  املنورة  املدينة 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن ح��ي��ث اإلم��ك��ان��ات 
املادية والبشرية يؤكد مدى عناية املديرية 
بالبحوث  واهتمامها  املدني  للدفاع  العامة 
املدني  الدفاع  قيادات  وقناعة  والدراسات 
ب��أه��م��ي��ت��ه��ا وأث���ره���ا يف ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
االهتمام من خالل  ذلك  يتجسد  املختلفة، 
باإلمكانيات  والبحوث  ال��دراس��ات  دع��م 
املؤهلة  البشرية  القوى  والسيما  املختلفة 
ه���ذا ف��ض��اًل ع���ن خت��ص��ي��ص ج��ه��ة ضمن 
للدفاع  العامة  للمديرية  التنظيمي  اهليكل 
مبسمى  والبحوث  بالدراسات  ُتعنى  املدني 

)مركز الدراسات والبحوث(. 

مدير  الشهري  رافــع  بن  حممد  اللواء  أما 
يف  فيقول  عسري،  مبنطقة  املدني  ال��دف��اع 
بالدفاع  والبحوث  ال��دراس��ات  لواقع  رؤيته 
امل��دن��ي: ال ي���زال ه��ذا اجل��ان��ب م��ن وجهة 
نظري حباجة ماسة إىل املزيد من الكوادر 
البشرية املتخصصة يف مجيع التخصصات 

 الدراسات والبحوث..
هل تدعم برامج تطوير الدفاع المدني؟

هل يلبي واقع الدراسات والبحوث بالدفاع المدني احتياجات خطط وبرامج التطوير والتحديث وإلى أي مدى يتم 
االستفادة من مخرجات البحث العلمي في تصميم وتنفيذ الخطط المستقبلية وتعزيز قدرات الفرق والوحدات 

الميدانية ألداء مهامها في حماية األرواح والممتلكات. 
وهل أسهمت رسائل الماجستير والدكتوراه التي أنجزها المبتعثون من رجال الدفاع المدني في تقديم حلول 

علمية قابلة للتطبيق لتطوير قدرات الجهاز.. وهل ثمة معوقات تحد من هذه االستفادة؟ 
مجلة 998 طرحت هذه القضية للنقاش سعيًا إلى تعزيز االستفادة من الدراسات والبحوث في االرتقاء بجودة 

خدمات الدفاع المدني ومواكبة المستجدات واإلفادة من التجارب العلمية المتقدمة في هذا الشأن. 

 صناعة القرار في 
الدفاع المدني تعتمد 

على منهجية علمية تأخذ 
بأسباب العلم

اللواء د. حممد بن عبداهلل القرني
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اليت ختدم الدفاع املدني حبيث ال يقتصر 
ذلك على جانب فقط فنحن ندرك أن أعمال 
التخصص  واق��ع  من  تنبثق  املدني  ال��دف��اع 
والتنظيمية  اإلداري���ة  اجلوانب  إىل  إضافًة 
علم  الباحثني يف  إىل  زالت حباجة  ما  اليت 
اإلدارة...كذلك اجلوانب اإلنسانية واملعنوية 
اليت ميارس فيها الباحثون ختصصات علم 
النفس وعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية. 
ه��ذه  م��ث��ل  إج������راء  أن  إىل  اإلش������ارة  م���ع 
الدراسات لن يتحقق إال بتوفر اإلمكانات 
الدراسات خصوصًا  إن بعض  املادية حيث 
الوقت  من  الكثري  يتطلب  منها  التجريبية 
امل��ال��ي��ة، كذلك  واجل��ه��د واالل���ت���زام���ات 
عينة  فيها  اليت تكون  املسحية  الدراسات 
وبالتالي  كبرية.  الدراسة  جملتمع  البحث 
الدفاع  والبحوث يف  ال��دراس��ات  واق��ع  ف��إن 
امل���دن���ي حب��اج��ة إىل م��زي��د م���ن ال��رع��اي��ة 
واالهتمام بكال اجلانبني البشري واملادي. 

والبحوث  ال��دراس��ات  لواقع  رؤيته  وح��ول 
يتوفر هلا من  ما  املدني من حيث  بالدفاع 
إم��ك��ان��ات م��ادي��ة وب��ش��ري��ة، ق��ال الــلــواء 

حــســن بـــن عــلــي الــقــفــيــلــي م��دي��ر ال��دف��اع 
أن  على  ج��ازان: ال خالف  املدني مبنطقة 
ركائز  من  العلمية  والبحوث  ال��دراس��ات 
أنها  ب��ل  جم��ال  أي  يف  والتطوير  التنمية 
اهتمت  ل��ذا  التميز  معايري  م��ن  أصبحت 

وأنشأت  العلمي  بالبحث  الداخلية  وزارة 
م��راك��ز ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث يف مجيع 
قطاعاتها ومنها الدفاع املدني بهدف إجراء 
واإلداري���ة  امليدانية  وال��دراس��ات  البحوث 
والفنية لتطوير األداء ومعاجلة أي سلبيات 
الفنية  امل��واص��ف��ات  وإع���داد  ب��ه  قصور  أو 
املستخدمة  والتجهيزات  واملعدات  لآلليات 

بالدفاع املدني. 
بالرضا  نشعر  القفيلي:  ال��ل��واء  وأض���اف 
الدراسات  يقدمه مركز  ما  إزاء  والقناعة 
والبحوث بالدفاع املدني يف ظل اإلمكانات 
املادية والبشرية املتاحة له وقد أسهم بالفعل 
يقدمه  ما  األداء من خالل  رفع مستوى  يف 
إىل  نتطلع  كنا  وإن  علمية  دراس���ات  م��ن 
املستجدات  يواكب  مبا  اجلهد  من  املزيد 
الدفاع  مهام  طبيعة  يف  الكبري  والتطوير 

املدني. 
 

 دور الدراسات والبحوث يف توجيه خطط 
تطوير الدفاع املدني 

توجيه  يف  والبحوث  ال��دراس��ات  دور  وع��ن 
اللواء  ق��ال  املدني،  الدفاع  تطوير  خطط 
القرني: التخطيط عبارة عن خارطة طريق 
املدني  والدفاع  املرجوة،  األهداف  لتحقيق 
ال��دراس��ات  على  امل��ب��ين  بالتخطيط  يهتم 
أن  البديهي  ومن  للمستقبل،  االستشرافية 
علمية  منهجية  على  القرار  صناعة  تعتمد 
كونهما  وامل��ع��رف��ة  العلم  ب��أس��ب��اب  ت��أخ��ذ 
السليم  للتخطيط  األساسيتني  الركيزتني 
مرونة  للمستقبل  الستشرافه  يضيف  الذي 
وفاعلية  بديناميكية  التفاعل  من  متكنه 
وذل��ك حيقق  املفاجآت،  وق��وع  حال  أكر 
بعدًا إداريًا يف إجناح إدارة احلاالت الطارئة 
األزمات بشكل  إدارة  ثم  والكوارث ومن 
الدراسات  تسهم  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ع��ام، 
منظومة  تطوير  خطط  وض��ع  يف  البحثية 
وعالج  األول��وي��ات  وحتديد  املدني  ال��دف��اع 
العمل،  سري  تعرتض  ال��يت  املعوقات  بعض 
الدفاع  خدمات  تطوير  م��ؤداه  ذل��ك  وك��ل 

املدني بأعلى معايري التميز يف األداء. 

اخلطط  أن  الغنام  اللواء  يرى  ناحيته  من 
التطويرية يف أي جمال ال بد أن تستند إىل 
حمصلة كبرية من احلقائق واملعلومات اليت 
توفرها الدراسات واألحباث املتخصصة يف 

فلن  وبغري ذلك  ي��راد تطويره  ال��ذي  اجمل��ال 
يكون هناك تطوير باملعنى احلقيقي. ويف 
العملية أكثر  ف��إن  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جم��ال 
وضوحًا ذلك أن أعمال الدفاع املدني تعتمد 
العلوم  يف  دقيقة  علمية  ختصصات  على 
املختلفة الكيميائية والكهربائية والنووية 
وغريها  اهلندسية  وال��ع��ل��وم  واجليولوجيا 
وك��ذل��ك األع��م��ال امل��ي��دان��ي��ة ال��يت تهدف 
احلريق  من  والوقاية  السالمة  حتقيق  إىل 
بالعناصر  سواء  ملكافحته  املثلى  والطرق 
ومن  واآللية  الفنية  التجهيزات  أو  البشرية 
تصميم  يف  الدراسات  أهمية  تتضاعف  ثم 

وتنفيذ ومتابعة خطط التطوير. 

أن  الــقــثــامــي  الـــلـــواء  ي��ؤك��د  ناحيته  م��ن 
األساس  العامل  متثل  والبحوث  الدراسات 
لكل خطط وبرامج التطوير يف أي جمال 
وال���دف���اع امل��دن��ي مل ي��غ��ف��ل ه���ذا اجل��ان��ب 
خمرجات  على  أس��اس��ي  بشكل  ويعتمد 
العلمية  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات  وت��وص��ي��ات 
يف إع����داد اخل��ط��ط وت��ط��وي��ر أع��م��ال��ه مبا 
مستوى  على  س���واء  املستجدات  ي��واك��ب 
التخطيط  مستوى  على  أو  امليداني  العمل 
ول���ذل���ك جن���د أن م��رك��ز  اإلس����رتاجت����ي 
باملساعد  ي��رت��ب��ط  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
يتوىل  ال��ذي  والتدريب  التخطيط  لشؤون 
املدني  ال��دف��اع  أع��م��ال  لكافة  التخطيط 
سواء تلك اليت تتعلق بالكوادر البشرية أو 

اآللية أو املالية أو العملياتية. 
من شك  ما  فيقول:  زهــري سبيه  اللواء  أما 
الدراسات  يتم االستفادة من خمرجات  أنه 
املختلفة  إع���داد اخل��ط��ط  ل��دى  وال��ب��ح��وث 
الدارسات  نتائج  تأخذ  إذ  املدني  بالدفاع 
والبحوث املتصلة مبوضوع اخلطة التطويرية 
التفصيلية  واخل��ط��ط  إع��داده��ا  يتم  ال��يت 
حمققة  اخلطط  تلك  لتأتي  بها  وامللحقة 
لنتائج حبوث ودراسات سابقة أو مقاربة ملا 

انتهت إليه. 

وي���رى الـــلـــواء حمــمــد بـــن رافــــع الــشــهــري 
هي  والبحوث  الدراسات  تكون  أن  أهمية 
مجيع  منها  تنطلق  ال��يت  وال��ن��واة  األس���اس 
حتقق  متى  أن��ه  مؤكدًا  التطوير،  خطط 
ذلك سنلمس جناح هذه اخلطط يف حتقيق 
الدراسات  كافة  أن  ن��درك  ألننا  أهدافها 
ومتى  وتوصيات  نتائج  إىل  ختلص  العلمية 
التوصيات  هذه  إىل  استنادًا  اخلطة  أعدت 
ومتى  امل��ن��ش��ود  ال��ت��ط��وي��ر  يتحقق  العلمية 
حقيقية  ال��دراس��ات  ه��ذه  نتائج  كانت  ما 
برامج  على  إجيابًا  ذلك  انعكس  وواقعية 

التطوير بالدفاع املدني على أرض الواقع. 

توجيه  يف  والبحوث  ال��دراس��ات  دور  وع��ن 
اللواء  املدني، أكد  الدفاع  تطوير  خطط 
القفيلي أن خمرجات الدراسات والبحوث 
التخطيط  جم��ال  يف  األس��اس  هي  العلمية 

والتقويم لكل أعمال الدفاع املدني مبا يف 
ذلك حتديث اآلليات واملعدات. 

يقدمه  ما  خ��الل  من  بوضوح  ذل��ك  ونلمس 
مركز الدراسات والبحوث بالدفاع املدني 
الصعوبات  ك��اف��ة  لتذليل  دراس����ات  م��ن 
تنفيذ  س��ب��ل  ت���ع���رتض  ال����يت  وامل���ع���وق���ات 
االس��ت��ف��ادة  على  وال��ع��م��ل  التطوير  ب��رام��ج 
املتابعة  تقارير  اإلحصائية  املعلومات  من 
امليدانية والفنية واإلدارية يف االرتقاء جبودة 
األداء واإلفادة من التقنيات احلديثة يف أداء 
املهام وقياس آراء رجال الدفاع املدني حول 
بأعماهلم  العالقة  ذات  املوضوعات  كافة 

يف محاية األرواح واملمتلكات. 

قــدرات  دعــم  والبحوث يف  الــدراســات  دور   
الوحدات امليدانية 

ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث يف دع��م  وع���ن دور 
ق������درات ال����وح����دات وال����ف����رق امل��ي��دان��ي��ة 
د. حممد  الــلــواء  أوض��ح  امل��دن��ي،  بالدفاع 
العام  امل��دي��ر  الــقــرنــي مساعد  بــن عــبــداهلل 
الدراسات  أن  والتدريب  التخطيط  لشؤون 
ارتباطًا  ترتبط  املدني  بالدفاع  والبحوث 
وثيقًا باحتياجات العمل امليداني وما تواجهه 
الوحدات والفرق من صعوبات ومشكالت 
وكذلك على الصعيد اإلداري بهدف إجياد 
للفرق  املناسبة  العمل  وبيئة  املالئم  املناخ 
امليدانية على وجه التحديد، ودعم املوقف 
املناسبة  واآلل��ي��ات  البشرية  بالقوى  ال��ع��ام 

 الدفاع المدني يعتمد 
على مخرجات وتوصيات 

الدراسات والبحوث في إعداد 
خطط التطوير

 نتطلع إلى دعم 
الدراسات والبحوث بالعناصر 

المؤهلة واالمكانيات 
المادية

اللواء علي بن عطا اهلل القثامي اللواء عبداهلل بن حممد الغنام 

قضية العدد
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حسب  والوحدات  الفرق  تلك  عمل  لطبيعة 
موقعها اجلغرايف وطبيعة املنطقة السكنية 
البقعة،  تلك  يف  طلبًا  األكثر  واخلدمات 
على  امليدانية  ال��ف��رق  جتهيزات  أن  كما 
وامل��ع��دات وك��ذل��ك على  اآلل��ي��ات  مستوى 
مستوى جتهيزات الوقاية الشخصية تعد من 
والبحوث  الدراسات  تسعى  اليت  األولويات 
املنطقة  لطبيعة  م��الءم��ت��ه��ا  م��ن  للتأكد 
اجلغرافية ولنوعية احلوادث اليت قد تقع، 
وذلك من خالل دراسات ميدانية تقف على 
امليدانية عن  الوحدات  منسوبي  مدى رضا 
بغية  والتجهيزات  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ات  تلك 

الوصول ألفضل املواصفات العاملية. 

الــغــنــام  الـــلـــواء  ي��ؤك��د  االجت����اه  ذات  ويف 
أن  العمليات  لشؤون  العام  املدير  مساعد 
والبحوث هو  ل��ل��دراس��ات  األس���اس  اهل��دف 
امليدانية  وال��ف��رق  ال��وح��دات  رف��ع ك��ف��اءة 
وال��واق��ع  امل��دن��ي  ال��دف��اع  أع��م��ال  تنفيذ  يف 
الدراسات  يؤكد ذلك من خالل عدد من 
والبحوث اليت مت االستفادة منها يف تطوير 
اخلاصة  ال��دراس��ة  مثل  امليدانية  ال��ق��درات 
باالحتياج الفعلي من خدمات الدفاع املدني 
باململكة وفقًا للمعايري العاملية اليت أجريت 
العمليات  بالتعاون بني شؤون  عام 1429ه� 
وشؤون التخطيط والشؤون الفنية والتنسيق 
بأعمال  العالقة  ذات  اجلهات  من  عدد  مع 
اخلاصة  الدراسة  وكذلك  املدني  الدفاع 

مراكز  يف  املناوبات  بنظام  العمل  بفعالية 
ال��دف��اع امل��دن��ي أث��ن��اء م��واج��ه��ة احل���وادث 
لنيل  العريض  ناصر  العقيد  أعدها  ال��يت 
درج��ة املاجستري ع��ام 1425ه��� وم��ن مناذج 
الدراسات املتميزة دراسة الغازات واألخبرة 
السامة اليت يتعرض هلا رجال الدفاع املدني 
مع  بالتعاون  حاليًا  تنفيذها  جي��ري  ال��يت 

مدينة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. 

ويؤكد اللواء علي بن عطا اهلل القثامي 
مدير اإلدارة العامة للمتابعة أن الدراسات 
والفرق  الوحدات  قدرات  تدعم  والبحوث 
ال��دراس��ات  تلك  خ��الل  م��ن  ألن��ه  امليدانية 
واضحة  ص��ورة  تقديم  نستطيع  والبحوث 
تتعلق  أم�����ور  أي  ع���ن  ال���ق���رار  مل��ت��خ��ذي 
عند  فمثاًل  امليدانية،  والفرق  بالوحدات 
الرغبة يف دعم وحدة ميدانية بإمكانات 
أو  آل��ي��ات  س���واء ك��ان��ت  آل��ي��ة  أو  بشرية 
أجهزة اتصاالت أو خالفه فإن ذلك حيتاج 
تلك  بدعم  القرار  متخذ  تقنع  دراس��ة  إىل 
الوحدات امليدانية وكنموذج على ذلك مت 
إعداد دراسة باملديرية العامة حتدد معايري 
فتح وح��دة دف��اع مدني يف أي منطقة من 
مناطق اململكة وقد حددت تلك الدراسة 
امل��ع��اي��ري ال���يت مب��وج��ب��ه��ا ي��ت��م ف��ت��ح وح��دة 

ميدانية للدفاع املدني. 

ويتفق اللواء زهري سبيه مدير الدفاع املدني 

مبنطقة املدينة املنورة على الفائدة الكبرية 
الفرق  أعمال  دعم  والبحوث يف  للدراسات 
هذه  أن  والسيما  املدني  بالدفاع  امليدانية 
حقيقية  م��ش��ك��الت  ت��ن��اق��ش  ال���دراس���ات 
والوحدات.  للفرق  امليداني  العمل  أفرزها 
وم��ن أمثلة ذل��ك م��ا مت إجن���ازه م��ن حبوث 
الوحدات  وتوزيع  االحتياج  بتقدير  متصلة 
والبحوث  ال��دراس��ات  وك��ذل��ك  امليدانية 
العمل لرجال  بالتدريب على رأس  اخلاصة 
الدفاع املدني العاملني يف الوحدات امليدانية. 

من جانبه يؤكد مدير الدفاع املدني مبنطقة 
عسري اللواء حممد بن رافع الشهري فعالية 
الدراسات والبحوث يف دعم قدرات الوحدات 
هذه  إج���راء  أدوات  على  يعتمد  امل��ي��دان��ي��ة 
تعد  اليت  واملقابلة  املعايري  ومنها  الدراسات 
من األدوات املثلى للوقوف على املشكالت 
ورؤيتهم  امل��ي��دان  يف  العاملني  ت��واج��ه  ال��يت 
تتضاعف  ذل��ك  حتقق  ومتى  معها  للتعامل 
االستفادة من نتائج هذه الدراسات يف تطوير 
القدرات امليدانية لذا من األهمية الرتكيز 
التجريبية بدرجة أكر من  على الدراسات 
الدراسات الوصفية واالستطالعية والسيما 
الفرق  وواق��ع  امليداني  بالعمل  يتعلق  فيما 

والوحدات امليدانية. 

وفيما يتعلق بإسهامات الدراسات والبحوث 
يف دعم قدرات الوحدات والفرق امليدانية، 

أكد مدير الدفاع املدني مبنطقة جازان أن 
ذلك يتجلى يف احللول العملية اليت قدمتها 
اليت  املشكالت  م��ن  للكثري  ال��دراس��ات 
تواجه رجال الدفاع املدني يف امليدان سواء 
يف أع��م��ال اإلط��ف��اء أو اإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف 
ورف��ع  املدنية  واحلماية  السالمة  وأع��م��ال 
امليدانية  وال��ف��رق  للوحدات  العملي  األداء 
»شاص  الستخدام  التوجه  ذلك  أمثلة  ومن 
يف  اجلبلية  املناطق  يف  اجلبلي«  اإلط��ف��اء 
كبريًا  جناحًا  أثبت  ال��ذي  فيفا  حمافظة 
يف التعامل مع احلرائق يف هذه املواقع ذات 

التضاريس اجلغرافية الصعبة. 

العلمية  الــرســائــل  مـــن  اإلفــــــادة  آلـــيـــات   
للمبتعثني من رجال الدفاع املدني 

العلمية  الرسائل  من  االستفادة  حجم  وعن 
الدفاع  رج��ال  م��ن  املبتعثون  ينجزها  ال��يت 
املاجستري والدكتوراه  لنيل درجات  املدني 
املديرية  إن  القرني  حممد  د.  اللواء  يقول 
العامة للدفاع املدني عندما تبعث منسوبيها 
اململكة  داخ��ل  العليا  دراساتهم  إلكمال 
اهلل  بعد   – اآلم���ال  تعلق  فإنها  وخ��ارج��ه��ا 
الوطن  خ��دم��ة  يف  سيقدمونه  م��ا  على   –
ومعارف  علوم  من  اكتسبوا  ما  خالل  من 
وخرات علمية واإلسهام يف تطوير قدرات 

جهاز الدفاع املدني. 
ومن هنا يطلب من كل مبتعث أن تكون 
جم��ال  يف  العلمية  أط��روح��ت��ه  أو  رس��ال��ت��ه 

املدني  الدفاع  اهتمامات  وضمن  ختصصه 
وهناك بالفعل عشرات من الرسائل العلمية 
واألطروحات اليت ناقشت مشكالت قائمة 
خدمات  ج��ودة  لتحسني  هلا  حلواًل  وقدمت 

الدفاع املدني. 

الرسائل  أن  الغنام  اللواء  يرى  جانبه  ومن 
األكادميية اليت يعدها املبتعثون من رجال 
من  بد  ال  ثروة عظيمة  املدني متثل  الدفاع 
من  ب��دءًا  وجه  أفضل  على  منها  االستفادة 
اختيار املواضيع البحثية اليت ختدم أعمال 
إليه  التوصل  يتم  ما  وتطبيق  املدني  الدفاع 

من نتائج وتوصيات. 
وحنن نلمس حرص قيادة الدفاع املدني على 
االستفادة من هذه األطروحات العلمية من 
خالل تكليف أصحابها بالعمل يف اجملال 

الذي درسه وختصص فيه. 

أما اللواء القثامي فيقول إن ابتعاث رجال 
الدفاع املدني لنيل الشهادات العليا يتم وفق 
إليها  حيتاج  اليت  التخصصات  تراعي  آلية 
اجلهاز لذا جند أن كثريًا من هذه الرسائل 
واألطروحات تطرقت جملاالت تفيد خطط 
التطوير والسيما فيما يتعلق بالعمل امليداني 
وخاصة يف التعامل مع املخاطر اليت تتطلب 
ختصصات نوعية مثل املخاطر الكيميائية 

واإلشعاعية والبيولوجية. 
ومل يغفل القائمون على التخطيط بالدفاع 

منسوبي  ابتعاث  عند  اجلانب  هذا  املدني 
للتخصصات  ش��ام��ل��ة  رؤي���ة  وف���ق  اجل��ه��از 
امل��ط��ل��وب��ة وح��ج��م االح��ت��ي��اج إل��ي��ه��ا وسبل 

االستفادة منها. 

وي����رى الــــلــــواء زهـــــري ســبــيــه أن ال��رس��ائ��ل 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���يت أجن���زه���ا م��ن��س��وب��و ال��دف��اع 
يف  املاضية  السنوات  خالل  املبتعثون  املدني 
من  منها  االستفادة  يتم  التخصصات  كافة 
العمل  وورش  وامل��ؤمت��رات  ال��ن��دوات  خ��الل 
الرسائل  ه��ذه  تتناقش  ال��يت  واحمل��اض��رات 
وسبل تنفيذ توصياتها ونلمس ذلك بوضوح يف 
العمل امليداني وكذلك يف برامج التدريب. 

يف حني يرى اللواء حممد بن رافع الشهري 
الرسائل  م��ن  االس��ت��ف��ادة  حجم  معرفة  أن 
العلمية ملنسوبي الدفاع املدني من املبتعثني 
الرسائل  هلذه  شامل  حصر  إج��راء  يتطلب 
وال��ت��خ��ص��ص��ات ال���يت ت��ن��اول��ت��ه��ا واآلل��ي��ات 
املناسبة اليت ميكن من خالهلا االستفادة 
من هذه الدراسات وهذا احلصر أو الدراسة 
ميكن أن يكون عنوانًا لدراسة علمية يتم 
اإلفادة من نتائجها يف حتقيق أكر قدر من 

االستفادة بهذه الرسائل العلمية. 
وحول سبل االستفادة من رسائل املاجستري 
والدكتوراه للمبتعثني بالدفاع املدني، شدد 
على  الرتكيز  ضرورة  على  القفيلي  اللواء 
البحوث التطبيقية يف هذه الرسائل العلمية 

 الدراسات تقدم حلواًل 
لمشكالت حقيقية تواجه 
الفرق والوحدات الميدانية

 يجب التركيز على 
الدراسات التجريبية بدرجة 

أكبر من الدراسات الوصفية 
واالستطالعية

اللواء حممد بن رافع الشهرياللواء زهري بن أمحد سبيه

قضية العدد
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بهدف إجياد حلول ملشكالت فعلية تواجه 
أن كل  املعلوم  ومن  املدني،  الدفاع  رجال 
مبتعث من رجال الدفاع املدني ملزم بتزويد 
من  بنسخة  والبحوث  ال��دراس��ات  مركز 
حبثه العلمي مقرتحًا إنشاء رابط على موقع 
املديرية العامة للدفاع املدني على اإلنرتنت 
أو إنشاء قاعدة بيانات تتيح ملنسوبي اجلهاز 
لالطالع على هذه الرسائل العلمية لإلفادة 

منها ومناقشة سبل تنفيذ توصياتها. 

 معوقات االستفادة من الدراسات والبحوث 
من  حتد  قد  معوقات  بوجود  يتعلق  وفيما 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث يف 
امل��دن��ي م��ن خالل  ال��دف��اع  ق���درات  تطوير 
اللواء  قال  ال��دراس��ات،  هذه  نتائج  تنفيذ 
حمــمــد بـــن عـــبـــداهلل الــقــرنــي إن ال��دف��اع 
امل��دن��ي ال ي��ت��أخ��ر يف م��ن��اق��ش��ة ت��وص��ي��ات 
تعرض  ال��يت  املوقوفة  العلمية  ال��دراس��ات 
عليه وال يتوانى يف تنفيذ ما ميكن تنفيذه 
قدرته  م��ن  يعزز  مب��ا  التوصيات  ه��ذه  م��ن 
يف  والوطنية  اإلنسانية  رسالته  أداء  على 
على  واحلفاظ  واملمتلكات  األرواح  محاية 
األولويات  مراعاة  مع  الوطن  مكتسبات 
بالدفاع  التطويرية  اإلجن��ازات  من  وكثري 
املدني متت بناء على نتائج دراسات حبثية 
متخصصة بدءًا من اختيار التوزيع املكافئ 
املناسب ملواقع فرق التدخل الدائمة واملؤقتة 
واس���ت���ح���داث ال��ت��ش��ك��ي��الت واهل��ي��اك��ل 

التنظيمية وصواًل الختيار املعدات واآلليات 
وجتهيز  اجل���ودة  عالية  امل��واص��ف��ات  ذات 
الوقاية  جتهيزات  بأفضل  الفرق  منسوبي 
قياس  تقنيات  بأفضل  ودعمها  الشخصية 
املفقودين  عن  البحث  وأجهزة  اإلشعاعات 
التدريب  إىل  وصواًل  املعدات،  من  وغريها 
والتأهيل وجتهيز املنشآت التدريبية بأرقى 

التجهيزات والقوى البشرية املؤهلة. 

ال��ع��ام لشؤون  امل��دي��ر  ي��رى مساعد  يف ح��ني 
التحدي  أن  الغنام  عبداهلل  اللواء  العمليات 
احلقيقي لإلفادة من الدراسات والبحوث هو 
التغلب على ما يعرتض سبيل إجناز األعمال 
طموحات  حيقق  ومب��ا  امل��رض��ي��ة  ب��ال��ص��ورة 
امل��س��ؤول��ني ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، م��ؤك��دًا أن 
بكل  تسعى  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
جهد لتحقيق هذا اهلدف سواء بإمكانياتها 
الكفاءة  ذوو  عليها  يشرف  ال��يت  البحثية 
باالستعانة  أو  العلمي  ال��ب��ح��ث  جم���ال  يف 
باجلامعات واملؤسسات األكادميية والعلمية 

يف معاجلة متطلبات حمددة. 

م��ن ن��اح��ي��ت��ه ي��وض��ح الـــلـــواء عــلــي بـــن عطا 
للمتابعة  العامة  اإلدارة  مدير  القثامي  اهلل 
بالدفاع املدني أنه ال يوجد معوقات حتد من 
تطوير  والبحوث يف  الدراسات  االستفادة من 
وإن كان هناك بعض  املدني  الدفاع  قدرات 
من  معاجلتها  اليت ميكن  الضرورية  األم��ور 
خالل تنفيذ توصيات بعض الدراسات العلمية 
قد  عقبات  أي  إزال��ة  يتم  ميدانيًا،  وتطبيقها 
حتول دون ذلك سواء كان ذلك بالتشكيالت 
العمل  تساير  عليها حتى  التعديل  أو  املعتمدة 

التطبيقي وتسهم يف تطوير العمل امليداني. 

أما اللواء زهري سبيه فريى أنه من الطبيعي 
أن ت���واج���ه ب��ع��ض ال����دراس����ات وال��ب��ح��وث 
أو  توصياتها  تنفيذ  تأخر  أو  تعيق  معوقات 
االستفادة منها، إال أنه غالبًا ما يتم معاجلة 
تلك املعوقات وجتاوزها متى ثبت قابلية هذه 
التوصيات للتنفيذ وفائدتها يف تطوير العمل 
جم��االت  م��ن  وغ��ريه��ا  امليداني  أو  اإلداري 

عمل الدفاع املدني. 

يف ح��ني ي��ؤك��د الـــلـــواء حمــمــد بـــن رافـــع 
الشهري مدير الدفاع املدني مبنطقة عسري 
أن ضعف الوعي بأهمية الدراسات والبحوث 
املعوقات  مقدمة  يف  يأتي  العمل  تطوير  يف 
اإلف��ادة من خمرجاتها يضاف إىل ذلك  يف 
الدراسات  اإلشرافية على  مركزية اجلهة 
خمتلف  يف  قنوات  وج��ود  وع��دم  والبحوث 
مناطق اململكة متخصصة يف هذا اجلانب 
الكاملة  القناعة  وج��ورد  عدم  عن  فضاًل 
الدراسات والبحوث متثل  البعض بأن  لدى 
أن  جي��ب  ال��يت  الصلبة  العلمية  ال��رك��ي��زة 
تنطلق منها كل اخلطط والرامج لالرتقاء 

بسري العمل وجتاوز الصعوبات. 

االستفادة  اليت قد حتد من  املعوقات  وعن 
م��ن ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث، أش���ار الــلــواء 
القفيلي إىل أن ذلك يشمل عدم ختصيص 
ل��ل��دراس��ات  وم��ش��ج��ع��ة  مستقلة  م��ي��زان��ي��ة 
والبحث العلمي وضعف آليات التواصل بني 
الدفاع  الدراسات والبحوث ورجال  مركز 
املدني يف مجيع مناطق اململكة، إىل جانب 
امليدان يف  العاملني يف  حمدودية مشاركة 
اليت  حبثها  يتم  ال��يت  املشكالت  مناقشة 

ختتلف من منطقة ألخرى. 

أصبح من الصعوبة مبكان تصور جماالت اإلفادة من تقنية االتصاالت واملعلومات وتطبيقات 
هذه التقنيات اليت تتطور يومًا بعد يوم بشكل يتعذر مالحقته أو اإلملام جبميع تفاصيله.

ومل نكن نتخيل يومًا أن تسهم هذه التقنيات يف حتويل األموال من مكان آلخر أو إرسال 
الرسائل وتلقيها فإذا بنا نستخدمها يف مشاهدة أحداث تقع على بعد ماليني الكيلومرتات 
اللحظة بل ومتتلك قدرة تصويرها وتوثيقها بالصوت  العامل يف ذات  نائية من  ويف مناطق 
والصورة وحتى التعليق عليها وإبداء الرأي فيها فضاًل عما أتاحته هذه التقنيات من قدرات 
هائلة لتنفيذ برامج التدريب عن بعد وبث الرسائل التوعوية واإلرشادية والتحذيرية للوقاية 

من املخاطر.

وهذا العام جنح الدفاع املدني ضمن خطة مواجهة الطوارئ يف رمضان بالعاصمة املقدسة 
يف اإلفادة من هذه التقنيات يف بث وتوثيق احلوادث تلفزيونيًا من مواقع حدوثها واإلفادة 
التوعوية  من تطبيقات اهلواتف الذكية مثل آي باد، آي فون وغريها يف إيصال الرسائل 
منها يف  اإلفادة  إىل جانب  الذكية،  التطبيقات  للماليني من مستخدمي هذه  واإلرشادية 
التواصل الفوري بالصوت والصورة بني الوحدات امليدانية وعمليات الدفاع املدني ملتابعة سري 
العمليات يف مواجهة احلوادث أو تقديم صورة شاملة عن احلادث للقيادات الختاذ القرار 
املناسب يف التعامل معها يف أسرع وقت ممكن، فضاًل عن االستفادة من هذه التقنيات يف 
التواصل مع مندوبي وسائل اإلعالم وتزويدهم بكافة املعلومات والبيانات اخلاصة بأعمال 
املنورة  واملدينة  املقدسة  العاصمة  يف  والسيما  املبارك  رمضان  شهر  طوال  املدني  الدفاع 

للحفاظ على سالمة ضيوف الرمحن من املعتمرين والزوار.

ومل يكن مستغربًا أن جند بعض رجال الدفاع املدني الذين يعملون يف بعض املراكز خالل 
أيام عيد الفطر يهنئون بعضهم البعض بالعيد ويتبادلون بطاقات التهنئة عر »الواتس آب« أو 
مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« و»تويرت« فيما يشبه حفالت معايدة إلكرتونية بعدما 
حالت ظروف العمل من املشاركة يف االحتفال بالعيد مع زمالئهم يف مقرات عملهم األصلية.

ورغم حداثة استخدام هذه التطبيقات نسبيًا إال أنها رمبا تكون بدياًل عن حفالت املعايدة 
بصورتها التقليدية يف األجهزة واملصاحل احلكومية رغم خلو هذه احلفالت اإللكرتونية 
للمعايدة من أطباق احللوى أو األطعمة وكذلك خلوها من دفء احلضور املباشر واجتماع 

الزمالء يف أجواء العيد.

العميد/ صالح بن علي العايد

مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال

حفل 
معايدة 
على
الواتس آب

 محدودية مشاركة 
العاملين في الميدان تحد 
من االستفادة المأمولة 

من الدراسات
اللواء حسن بن علي القفيلي

قضية العدد
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 ختتلف املخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع 
املــدنــي مــن منطقة ألخـــرى.. فما هــي أبــرزهــا 
املدني  الــدفــاع  رجـــال  يواجهها  الــيت  املــخــاطــر 

مبنطقة احلدود الشمالية؟
ن��ظ��رًا ل��ل��زي��ادة يف أع����داد س��ك��ان احل���دود 
تتنوع  عمراني  منو  من  تشهده  وما  الشمالية 
املدني  الدفاع  رج��ال  يواجهها  ال��يت  املخاطر 
عام  من  نوعيتها  من  املخاطر  نسبة  وختتلف 
مع  عكسيًا  االختالف  هذا  ويتناسب  آلخر 
السالمة  اش���رتاط���ات  وتطبيق  تنفيذ  م���دى 
وجتاوب  الوقائية  التوعية  خطط  فعالية  ومع 
ط��ردي��ًا  تتناسب  ح��ني  يف  معها  األش��خ��اص 
التجاهل  أو  االل���ت���زام  أو  ال��وع��ي  ن��ق��ص  م��ع 
اإلنقاذ  ح���وادث  وتعد  السالمة  الش��رتاط��ات 
الشائعة  احل��وادث  من  للمركبات  واحلريق 
باملنطقة  املدني  الدفاع  رج��ال  يواجهها  اليت 

وذلك لوقوع املنطقة علي الطريق الدولي الذي 
والدول  بالشام  اخلليج  ودول  اململكة  يربط 
العربية ومرور العديد من املركبات املختلفة 
من حيث النوع أو احلمولة ولكن احلمد هلل 
تقريبًا عن سابق  نسبتها  قلت  احل��وادث  هذه 
مشاريع  احلاصل يف  التطور  بسبب  السنوات 
وغري  املباشرة  الوقائية  التوعية  ث��م  ال��ط��رق 
املباشرة، وهناك أيضًا احلوادث املنزلية اليت 
تشكل نسبة من املخاطر اليت نواجهها وذلك 
بسبب اإلهمال البشري أو سوء االستخدام أو 
املنطقة  ولطبيعة  الكهربائية،  االلتماسات 
تعتر  أودي��ة  بني جم��اري  ووقوعها  اجلغرافية 
اليت  املخاطر  م��ن  وال��س��ي��ول  ال��غ��رق  ح���وادث 
نواجهها يف فصل الشتاء باإلضافة إىل حوادث 
املنازل وكذلك حوادث  األطفال يف  احتجاز 
وال��ري��ة،  ال��ص��ح��راوي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  التائهني 
اليت  املخاطر ليست وحدها  أن هذه  وأكرر 
ولكنها  باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  يواجهها 
اختالف  مع  املاضية  السنوات  خ��الل  األب��رز 

نسبة وقوعها من عام آلخر.

الثلوج  السيول وتساقط  تتزايد احتماالت   
شهور  بعض  يف  الشمالية  احلـــدود  مبنطقة 
للدفاع  خاصة  اســتــعــدادات  مثــة  فهل  السنة 

املدني ملواجهة هذه النوعية من املخاطر؟
املخاطر  هذه  مثل  مع  للتعامل  استعداداتنا 
الوقائية  التوعية  على  ال��ب��داي��ة  يف  تعتمد 
الشتاء  فصل  بداية  قبل  واملكثفة  املباشرة 
التدريب  مع  بالتزامن  خالله  واستمرارها 
كيفية  ع��ل��ى  واألف�����راد  للضباط  املستمر 
من  النوعية  ه��ذه  ملثل  وامل��ب��اش��رة  امل��واج��ه��ة 
احل����وادث، وم��ن ضمن ه��ذه االس��ت��ع��دادات 
التجهيزات  وصالحية  فعالية  من  التأكد 
اإلنقاذ وحتديث  واملعدات اخلاصة حبوادث 
اخلطط وزيادة اجلرعات التدريبية للغواصني 
وم��ع��رف��ة امل���واق���ع اخل��ط��رة ل��ن��ش��ر دوري����ات 

السالمة بالقرب منها وقت وقوع األمطار.

 طــبــيــعــة مــنــطــقــة احلــــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة- 
احلدودية،هل متثل حتديًا لرجال الدفاع املدني 
باملنطقة والسيما يف تأمني سالمة املركبات؟ 
السالمة  اشراطات  ملتابعة  وما هي جهودكم 
يف املــنــشــآت الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة واملــواقــع 

الربية؟
تنوع املركبات اليت متر عر املنطقة واختالف 
تنقل  اليت  الصغرية  السيارات  فمن  محوالتها 
املسافرين وحتى الشاحنات اليت تنقل البضائع 
تلك  باملواد اخلطرة، كل  والصهاريج احململة 
املدني  ال��دف��اع  لرجال  حتديًا  تشكل  األم��ور 
احل��وادث  ومباشرة  التعامل  طريقة  الختالف 
املركبات  هذه  من  نوع  تقع يف كل  قد  اليت 
وهو ما يستلزم االستعداد الدائم لذلك، وفيما 
املنشآت  السالمة يف  اشرتاطات  يتعلق مبتابعة 
فتقوم شعبة السالمة يف إدارات الدفاع املدني 
واإلج��راءات  الالزمة  اخلطط  بوضع  باملنطقة 
اخل��اص��ة ملثل ه��ذه األم���ور وذل���ك ب���دءًا بعدم 
ال��ت��ص��ري��ح ألي م��ن��ش��أة خم��ال��ف��ة الش��رتاط��ات 

خاص  ملف  عمل  إىل  إضافة  بالعمل  السالمة 
بكل منشأة واملتابعة امليدانية اجملدولة لتأكد 
تبعًا  السالمة  واشرتاطات  متطلبات  توفر  من 
السالمة  دوري���ات  وتكثيف  نشاطها  لنوعية 
خطط  وتنفيذ  واألوق���ات  املناسبات  بعض  يف 
وجلميع  بالشعب  للعاملني  املستمر  التدريب 
املخالفات  وتطبيق  املنشآت،  تلك  يف  العاملني 
وال��غ��رام��ة ألي م��ن��ش��أة خم��ال��ف��ة الش��رتاط��ات 
السالمة حسب ما نصت عليه الئحة النظر يف 

خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدني.

 تعاني كثري من إدارات الدفاع املدني من 
استئجار املباني للوحدات والفرق امليدانية 
وعدم مالءمة هذه املباني الحتياجاتها، فما 

هو احلال يف منطقة احلدود الشمالية؟
من  بفضل  نالت  الشمالية  احلدود  منطقة 
اهلل حصة جيدة يف مشروع خادم احلرمني 
حيث  األمنية  املقرات  لتطوير  الشريفني 
إدارة  مت استالم ثالثة مشاريع وهي مبنى 

تتميز منطقة الحدود الشمالية بخصائص جغرافية ومناخية تضاعف من حجم األعباء والمسؤوليات التي يتحملها 
رجال الدفاع المدني ألداء مهامهم في الحفاظ على األرواح والممتلكات فضاًل عما تفرضه الطبيعة الحدودية 
للمنطقة من استعدادات مكثفة لتأمين الطرق الدولية التي تربط المملكة بالشام ودول الخليج العربي ويسلكها 
نظرًا  الصيف  شهور  طوال  الشمالية  بالحدود  المدني  الدفاع  مسؤوليات  وتتضاعف  يوميًا.  المركبات  من  اآلالف 

لنشاط حركة السياحة بالمنطقة وتزايد أعداد المصطافين لالستمتاع بجوها اللطيف.
حول أبرز المخاطر االفتراضية التي يواجهها رجال الدفاع المدني والبرامج الوقائية التي يتم تنفيذها لتجنب هذه 
المخاطر والحد من آثارها التقت مجلة 998 العميد عبداهلل بن صالح اليوسف مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود 
الشمالية في حوار تطرق إلى قدرات الدفاع المدني وجهوده لنشر ثقافة السالمة ومتابعة االلتزام باشتراطاتها 

في جميع المنشآت السياحية والتجارية والصناعية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار.

مدير الدفاع املدني باحلدود الشمالية.. العميد عبداهلل اليوسف:

متابعة كاملة الشتراطات 
السالمة في المنشآت 
السياحية خالل الصيف

 إجراءات خاصة 
لتفقد اشتراطات 

السالمة في المنشآت 
السياحية خالل الصيف
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لقاء



ومبنى  ط��ري��ف  مبحافظة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
اجلالميد  حزم  يف  املدني  الدفاع  مركز 
باملنطقة وهناك  والصيانة  التشغيل  ومبنى 
مشروعان سيتم استالمهما خالل شهرين 
وهما مبنى مديرية املنطقة يف حي الدوائر 
احلكومية بطريق رفحاء الذي يعد واحدًا 
من ستة مشاريع فقط مت تنفيذها ملديريات 
ومبنى  اململكة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ن��اط��ق 
مركز الدفاع املدني حبي الفيصلية ولدينا 
يف  آخ��ران  مشروعان  اآلن  اإلن��ش��اء  حتت 
املرحلة الثانية وهما مشروع مركز الدفاع 
املدني حبي املطار ومركز الدفاع املدني 
مشروعان  الثالثة  املرحلة  ويف  باملركوز 
املدني  ال��دف��اع  مركز  مبنى  هما  أي��ض��ًا 
الدفاع  مركز  ومبنى  العويقيلة  مبحافظة 
الرتسية خلمسة  يتم  واآلن  بالثنيان  املدني 
وطلعة  ولينه  الشريم  يف  جديدة  مراكز 
أضف  بعرعر  الصاحلية  وح��ي  التمياط 
الشؤون  مع  التنسيق  مت  قد  أن��ه  ذل��ك  إىل 
مراكز   )3( إلنشاء  واملشاريع  اهلندسية 
للدفاع املدني وعلى أراضي خاصة بالقطاع 
نصاب  وشعبة  عرعر  جديدة  من  كل  يف 
هذه  ان��ت��ه��اء  بعد  وم��ن  ال��ت��م��ي��اط،  وطلعة 
املشاريع مبشيئة اهلل تعاىل ستنخفض نسبة 
احلكومية  املباني  من  املستأجرة  املباني 
احلدود  املدني مبنطقة  الدفاع  مديرية  يف 

الشمالية إىل أقل من %15.

 وما هو تقييمكم الستفادة إدارات الدفاع 
من  الشمالية  احلـــدود  منطقة  يف  املــدنــي 

تقنيات االتصاالت وأنظمة املعلومات؟
إدارات  يف  االت���ص���االت  تقنية  س��اع��دت 
الشمالية  احل��دود  مبنطقة  املدني  الدفاع 
ع��ل��ى س��رع��ة ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 
احلوادث  ملواقع  الفرق  وتوجيه  والبالغات 
سريع  بشكل  ميدانيًا  احل���وادث  وإدارة 
أفضل  وتوفري  بتأمني  وذل��ك  ج��دًا  وممتاز 

نظام  يف  الالسلكي  االت��ص��ال  تقنيات 
اآلل��ي��ات  مج��ي��ع  أن  ك��م��ا   )duplex(
ال  اتصال  بأجهزة  م��زودة  باملنطقة  الفنية 
سلكي علمًا بأنه ال توجد يف املنطقة أي 
سلكي  ال  باتصال  جمهزة  غري  فنية  آلية 
يشمل  الذي  السلكي  االتصال  وكذلك 
خطوط الطوارئ اليت تعتر اإلشارة األوىل 
الستقبال البالغات حيث مت تأسيس عدد 
بشكل  العمليات  غ��رف  يف  منها  كبري 
وذلك  األخ��رى  القطاعات  يف  مسبوق  غري 
كي يضمن استقبال البالغات مهما كثر 
خطوط  وكذلك  واح��د  وق��ت  يف  عددها 
اليت  بلص«  »األث��ري  االحتياطية  ال��ط��وارئ 
يف  األرضية  اخلطوط  تلف  حال  يف  تعمل 
ال��ك��وارث ال مسح اهلل وكذلك  ح��االت 
اخل��ط��وط ال��س��اخ��ن��ة وه��وات��ف »ال��راف��و« 
املرئي  االتصال  وتقنيات  »الثريا«  وهواتف 
قيام  أج���ل  م��ن  مج��ي��ع��ًا  تأمينها  مت  ال���يت 
يف  ممكن  وقت  بأسرع  بأعماله  القطاع 
البالغات  ونقل  احل���وادث  إدارة  مباشرة 
الفاكس  أجهزة  جانب  إىل  واملعلومات، 
ح��ي��ث إن���ه ال ي��وج��د م��رك��ز خ��ارج��ي إال 
مت  كما  الفاكس،  خدمة  لديه  وتتوفر 
)الفاكس  ت��راس��ل  ن��ظ��ام  إض��اف��ة خ��دم��ة 
يف  والعمليات  اإلدارات  مجيع  يف  املشفر( 
اهلاتف  خدمة  توفر  إىل  باإلضافة  املنطقة 
احلصني والفاكس األمني وذلك من أجل 
السرية التامة يف نقل التوجيهات يف حاالت 

الطوارئ.
 كيف جتدون مستوى التعاون والتنسيق 

الــدفــاع  باللجنة  األعـــضـــاء  اجلــهــات  بــني 
املدني يف املنطقة؟

هناك اجتماع يعقد بصفة دورية بني أعضاء 
إىل  ب��اإلض��اف��ة  أوق���ات حم���ددة  اللجنة يف 
االجتماعات اليت تعقد يف حال حدوث أي 
طارئ ال مسح اهلل ومجيع اجلهات متعاونة 
وتقوم بتنفيذ ما يطلب منها على أمت وجه 
أو  الوقائية  املدني  الدفاع  تدابري  لتنفيذ 

العملياتية يف حاالت احلوادث الكرى. 

 هــل مثــة إحـــصـــاءات أو مـــؤشـــرات حــول 
منطقة  يف  شـــيـــوعـــًا  األكـــثـــر  احلـــــــوادث 
احلدود الشمالية وارتباطها باالحتياجات 

امليدانية؟
شيوعًا  األك��ث��ر  اإلن��ق��اذ  ح����وادث  تعتر 
الدولي  الطريق  بها  مير  املنطقة  لكون 
اخلليج  ودول  ال��ش��ام  ب���الد  ب��ني  ال���راب���ط 
وقت  السياح وخصوصًا يف  توافد  وكثرة 
الصيف وما يتطلبه األمر من تأمني آليات 
ومعدات وجتهيزات فنية خاصة بالسيارات 
الكبرية مثل )الشاحنات والرادات( اليت 

متر باملنطقة وهي حمملة بالبضائع.

 وماذا عن جهود الدفاع املدني يف مراقبة 
املنشآت  يف  السالمة  اشــراطــات  ومتابعة 
والفندقية  السكنية  والوحدات  السياحية 
اســتــعــدادات خاصة  ثــم  وهــل  املنطقة؟  يف 

ملوسم الصيف؟
ترتكز اجلهود يف شعب السالمة باإلدارات 
ع��ل��ى وض���ع خ��ط��ط ال��س��الم��ة مل��ث��ل ه��ذه 

املنشآت  من  كغريها  السياحية  املنشآت 
ومن  الوقائي  لإلشراف  اخلاضعة  األخرى 
الواقع  أرض  على  اخلطط  هذه  تطبق  ثم 
ومتابعة ومراقبة توافر اشرتاطات السالمة 
والوقاية ومدى مالءمتها بالكم والكيف 
على  املنشآت  تلك  يف  العاملني  وت��دري��ب 
السالمة  ل��وس��ائ��ل  الصحيح  االس��ت��خ��دام 
املكافحة  يف  األول  اخلط  يعترون  ألنهم 
ق��ب��ل وص���ول ف���رق ال��دف��اع امل��دن��ي، ويتم 
إعداد خطة خاصة لفصل الصيف أوقات 
هذه  خلصوصية  وامل��ن��اس��ب��ات  اإلج����ازات 
السنة  أوقات  بقية  األوقات واختالفها عن 
وك��ل ه��ذه اخل��ط��ط ت��ن��درج وت��رت��ب��ط مع 
بعضها البعض لتكون منظومة متكاملة 
السالمة  إلدارة  العامة  اخلطة  مع  مرتبطة 

يف املنطقة.

 ومـــا هــي أبــــرز املــخــالــفــات الشــراطــات 
التعامل  وآليات  رصدها  مت  اليت  السالمة 

معها؟
يف  رصدها  يتم  ال��يت  املخالفات  أب��رز  من 
بعض املنشآت اخلاضعة لإلشراف الوقائي 
ع���دم ت��وف��ري م���ع���دات ال��س��الم��ة أو ع��دم 
صيانتها ومالحظات على خمارج الطوارئ 
نسبة كبرية  املنشآت..، ولكن  بعض  يف 
متطلبات  بتوفري  تقوم  املنشآت  ه��ذه  من 
واشرتاطات السالمة بعد اإلنذار األول أو 
تلتزم  اليت ال  املنشآت  أما  الثاني،  اإلنذار 
بذلك فيتم تنفيذ عقوبة الغرامات وفقًا ملا 
نصت عليه الئحة النظر يف خمالفات نظام 

ولوائح الدفاع املدني.

 مــا هــي أبـــرز مــالمــح اخلــطــة التدريبية 
للدفاع املدني يف منطقة احلدود الشمالية؟
عمل  ألي  ال��زاوي��ة  حجر  ال��ت��دري��ب  ميثل 
احلقيقي  ال��راف��د  وه��و  وم��ي��دان��ي  إداري 
لإلدارة ملسايرة أعماهلا وأدائها بالشكل 
الدفاع  مديرية  وهلذا حرصت  الصحيح، 
على  الشمالية  احل���دود  مبنطقة  امل��دن��ي 
تفعيل كافة برامج التدريب املعتمدة من 
اإلدارة العامة للتدريب إضافة إىل تدريب 
باملنطقة  املدني  الدفاع  منسوبي  وتأهيل 
معتمدة  تدريبية  ب��رام��ج  ع��دة  خ��الل  م��ن 
العمل  رأس  على  التدريب  ب��رام��ج  منها 
اليومي وبرامج التدريب املوجهة لألعمال 

واإلنقاذ  اإلطفاء  برامج  ومنها  امليدانية 
واإلس��ع��اف وامل����واد اخل��ط��رة، وكذلك 
إدارة العمليات امليدانية يف احلوادث وهي 
برامج يتم تطويرها بالتنسيق مع املديرية 
اجلاهزية  لضمان  املدني  للدفاع  العامة 
العمل  م��ع  بالتزامن  امليدانية  لألعمال 
مشرتكة  ب��رام��ج  إىل  إض��اف��ة  اإلداري 
للجهات احلكومية لنشر ثقافة السالمة 

والتوعية يف اجملتمع.

 هل مثة دور للدفاع املدني مبنطقة احلدود 
الشمالية يف جمال التوعية الوقائية؟ وما 

أبرز جهودكم يف هذا الشأن؟
يتمثل دور الدفاع املدني يف جمال التوعية 
مجيع  يف  امل��ش��ارك��ة  خ��الل  م��ن  الوقائية 
املنطقة  يف  املقامة  واالحتفاالت  الفعاليات 
ومنها  الفعاليات  من  بالعديد  يقوم  كما 
يف  يقام  الذي  املدني  للدفاع  العاملي  اليوم 
مارس كل عام وحبضور  األول من شهر 
واخلاصة  اجلهات احلكومية  من  العديد 
اليت  الرامج  من  العديد  هناك  أن  كما 
إدارة  مع  التنسيق  خالل  من  تنفيذها  يتم 
هلا  التابعة  واحملافظات  باملنطقة  التعليم 
لزيارة طالب املدارس وإقامة احملاضرات، 
وكذلك املشاركة يف الفعاليات الصيفية 
إىل  إضافة  باملنطقة  املقامة  واملهرجانات 
واملنشورات  املطويات  م��ن  العديد  ت��وزي��ع 
الفنادق  وخصوصًا  األماكن  خمتلف  يف 
كافة  واستخدام  السكنية،  والوحدات 
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي لنشر 

الوعي وثقافة السالمة.

 ما هي أكثر الصعوبات اليت تواجه رجال 
الدفاع املدني مبنطقة احلدود الشمالية؟

قد تكون الصعوبات ليست خاصة باملنطقة 
ف��ق��ط، ب��ل ص��ع��وب��ات ب��ش��ك��ل ع���ام وذل��ك 
اعتمادًا على نوعية وآلية عمل الدفاع املدني 

يف كل مكان فعنصر املفاجأة يف احلوادث 
املدني يف  الدفاع  ووقت وقوعها جيعل رجال 
ال  ع��دو  مع  والتعامل  دائ��م،  استعداد  حالة 
وتصرفاته  بسلوكه  التنبؤ  يعقل وال ميكن 
اليت  النار(، ومجيع احلاالت األخرى  )أعين 
حتت  وتندرج  املدني  الدفاع  رج��ال  يباشرها 
مفهوم الوقاية والطوارئ واحلاالت اإلنسانية، 
تلك األمور تعتر من الصعوبات اليت يشرتك 
رجال  مع  باملنطقة  املدني  الدفاع  رجال  فيها 
الدفاع املدني يف كل مكان وسبب صعوبتها 
حتتاج  م��واق��ف  م��ن  وخ��الهل��ا  عنها  ينتج  م��ا 
واهل��دوء يف  واالحرتافية  الدقة  من  مزيد  إىل 

التعامل وحسن التصرف.

 كلمة أو رسالة تودون توجيهها لرجال 
الدفاع املدني مبنطقة احلدود الشمالية؟

يف  هنا  نتواجد  إننا مل  وهلم  لنفسي  أقول 
اخلدمة  لتقديم  إال  اإلنساني  القطاع  هذا 
ال��ك��ام��ل��ة وال��ش��ام��ل��ة يف جم���ال أع��م��ال 
السالمة والطوارئ وبذل اجلهد يف سبيل 
خدمة الوطن وألجل اإلنسان يف هذا الوطن 
وحلماية املمتلكات والثروة الوطنية، وما 
نقوم به من أعمال )إغاثة وإنقاذ ومساعدة 
اآلخرين( حيسدنا الكثري عليها ألننا متى 
وأحسنا  فيها  اهلل  خمافة  استشعرنا  م��ا 
األجر  قد كسبنا  اهلل  بإذن  نكون  النية 
أن  ونسأله  تعاىل  ونرجو اهلل  األج��رة،  مع 
يديم  وأن  واآلخ���رة  الدنيا  خل��ريي  يوفقنا 

لبالدنا أمنها وأمانها.

 15 % نسبة المقرات 
المستأجرة بالمنطقة 

بعد انتهاء المشاريع 
الجديدة

 برامج توعوية على 
مدار العام لنشر ثقافة 

السالمة بالتعاون مع إدارة 
التربية والتعليم
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باملواقف املضيئة واألخالق الكرمية إضافة 
إىل ماتعلمته من والدي »رمحه اهلل« من حب 

وتسامح مع اآلخرين.

أصدقاء الطفولة والشباب، هل ال 5 
تزال على تواصل معهم وكيف تدوم عالقة 

الصداقة من وجهة نظرك؟
ال��ذي  اجلميل  امل��اض��ي  إىل  منا  حنني ك��ل 
على صداقة  واحل��رص  دوم��ًا مجياًل  نعتره 
امل��غ��زى فال  ال��ط��ف��ول��ة ش���يء مج��ي��ل عميق 
ميكن أن ننساهم بأي حال من األحوال وما 
زالت العالقة مستمرة معهم واحلمد هلل، أما 
كيف تدوم هذه العالقة فباحلب والتضحية 

والتغافل عن الزالت تدوم هذه الصداقة. 

املعاصرة 6  للحياة  السريع  اإليقاع 
غــرار  تكوين صــداقــات على  دون  هــل حيــول 

صداقات املاضي؟
ال، ال أرى ذلك، بل أرى أن احلياة املعاصرة 
ومتكني  تعزيز  مبقومات  مليئة  أصبحت 
هذه العالقة شرط أن تبنى على أسس متينة 
وتبادل  النصيحة  وب��ذل  والتفاهم  ال��ود  من 

الرأي واملشورة وإحسان الظن.

للنجاح مقومات فما هي مقومات 7 
النجاح من وجهة نظرك؟

الشك أن اإلمي��ان باهلل واحل��رص على عبادته 
القاسم  ه��و  نواهيه  واج��ت��ن��اب  ل��ه  واإلخ���الص 
يتحقق  فمعه  الناجحني  مجيع  ب��ني  امل��ش��رتك 

اإلخالص واجلد واالنضباط للوصول للنجاح.

يف 8  احلـــظ   « بأهمية  تقتنع  هــل 
حياة اإلنسان، ومتى شعرت أنك حمظوظ؟
نعم، احلظ موجود يف حياة اإلنسان ولكن 
ال جيب االعتماد عليه للوصول إىل األهداف 
لفشل  م���ررًا  منه  جتعل  أن  جي��ب  ال  كما 

وجناح األشخاص.

ومتى شعرت أن احلظ يعاندك؟9 
شعرت  ول��و  ب��ذل��ك،  احلمد  وهلل  أشعر  مل 
بذلك لبحثت عن البديل واستخرت اهلل فيه.

الكلمة 10  أو  احلكمة  هــي  مــا 
اليت تعتربها منهج حياة بالنسبة لك؟

رأس احلكمة خمافة اهلل.

إنــســان نقطة 11  يف حياة كــل 
حتول.. فما هي نقطة التحول بالنسبة لك؟

ك��ث��رية ه��ي ن��ق��اط التحول ال��يت أراه���ا يف 
أنها  أرى  عمري  من  مرحلة  فكل  حياتي 
نقطة حتول بذاتها نقلتين إىل حمطة أخرى 
أكثر تعقيدًا زادت معها املسؤوليات وتغريت 
فيها االهتمامات وكرت معها الطموحات.

درس تعلمته وحترص على 12 
أن تعلمه ألبنائك فما هو؟

كن مع اهلل يكن معك.

هل مثة موقف جعلك تدمع؟13 
اإلنسان  فيها  يفقد  ال��يت  املواقف  أن  شك  ال 
شخصًا عزيزًا إىل قلبه هي من أصعب املواقف 
ولعل من أهمها فقدي لوالديَّ )رمحهما اهلل(.

اللحظات 14  أســعــد  هــي  ومــا 
بالنسبة لك؟

عندما أفرج هم أحد.

مـــــا الــــــــذي متـــنـــيـــتـــه ومل 15 
تستطع حتقيقه؟

يستطيع  قد ال  ال��يت  األه��داف  بعض  هناك 
إال  إل��ي��ه��ا،  ال��وص��ول  أو  اإلن��س��ان حتقيقها 
مع  ل��ك  اهلل  قسم  مب��ا  والقناعة  ال��رض��ا  أن 

تعني  قد  ال��يت  األسباب  ب��ذل  يف  االستمرار 
بإذن اهلل للوصول إىل األهداف واألمنيات.

دائمًا 16  حنن  أماكن  هناك 
إليها، فما هو هذا املكان بالنسبة لك؟

م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل���دي���ن���ة امل���ن���ورة على 
صاحبهما أفضل الصالة وأزكى التسليم.

بيت شعر يتفق أو يعرب عن 17 
بعض قناعاتك؟

على قدر أهل العزم تأتي العزائم.... وتأتي على 
قدر الكرام املكارم

يف  وتصغر  صغارها.  الصغري  عني  يف  وتكر 
عني العظيم العظائم

كــــتــــاب حتـــتـــفـــظ بـــــه يف 18 
مكتبتك وتستمتع بقراءته من حني آلخر؟

»ال���رح���ي���ق امل���خ���ت���وم« ل��ص��ف��ي ال���رمح���ن 
املباركفوري.

املفضلة 19  اهلـــوايـــة  هـــي  مـــا 
لديكم يف أوقات الفراغ؟
القراءة يف أوقات الفراغ.

بيضاء، 20  صفحة  أمــامــك 
ماذا تكتب فيها؟

هذه  على  القائمني  جلميع  خ��اص  شكر 
مباركة  جهود  من  يبذلونه  ما  على  اجمللة 

إلظهارها باملظهر الذي نراه اليوم.

بداية نود التعرف على أبرز بيانات 1 
سريتكم الذاتية والعملية؟

ال��رت��ب��ة/ ع��م��ي��د وأع��م��ل م���دي���رًا لشعبة 
بالرياض،  املدني  الدفاع  بإدارة  العمليات 
م��ت��زوج ول��ي 8 م��ن األب��ن��اء، حاصل على 
األمنية  العلوم  يف  البكالوريوس  شهادة 
من  اجل��ن��ائ��ي��ة  واألدل����ة  التحقيق  ودب��ل��وم 
ج��ام��ع��ة ن��اي��ف ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم األم��ن��ي��ة 
وكذلك دبلوم القيادة اإلدارية من املعهد 

العالي للدراسات األمنية.

مــــا الــــــذي تــــذكــــره عــــن فــــرات 2 
الطفولة والصبا والشباب؟

بها  مي��ر  ال��يت  الطفولة  مرحلة  أن  ش��ك  ال 
من  الكثري  طياتها  يف  حتمل  إن��س��ان  أي 
ال��راءة  ففيها  تنسى  ال  ال��يت  ال��ذك��ري��ات 
احلياة  مع  التعامل  يف  والعفوية  والبساطة 
مرحلة  فهي  الصبا  مرحلة  أم��ا  اليومية 
هي  الشباب  مرحلة  بينما  الالمسؤولية 
مرحلة  وه��ي  اجلهد  وب��ذل  السعي  مرحلة 

البحث عن االستقالل.

مــا هــو الــــدرس األصــعــب الــذي 3 
تعلمته يف هذه املرحلة؟

الثقة بالنفس وعدم التسرع يف اختاذ أي قرار قبل 
دراسته دراسة وافية ومعرفة ما يرتتب عليه من آثار.

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد 4 
ــه أثــر يف تكوينك  ــرى أن الـــذي ت

وقناعاتك وما هي أبعاد ذلك التأثري؟
عليه  اهلل  صلى  احلبيب  النيب  أن  ش��ك  ال 
مليئة  فسريته  مسلم  لكل  املعلم  هو  وسلم 

في حياة كل منا مواقف ال تنسى وذكريات تظل محفورة في طيات الذاكرة وأشخاص أثروا 
في مسيرة حياتنا وقرارات أسهمت في تشكيل قناعتنا ورؤيتنا للحياة. حول كل هذه المواقف 
والذكريات واألشخاص والدروس والطموحات والتطلعات، طرحنا 20 سؤااًل أو أكثر على العميد 

فواز السبيعي مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع المدني بالرياض فماذا قال؟؟ 

ما أجمل ذكريات الطفولة والصبا والشباب
ال يجب أن يكون الحظ مبررًا للفشل أو النجاح

حاوره: بندر المطيري

الحظ ليس مبررًا للفشل أو النجاح
مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع المدني بالرياض:



1- مشاركة املوظفني يف إدارة سالمة العمليات 
اليت يتوجب على صاحب العمل أو جهة اإلدارة 
مبشاركة  تتعلق  للعمل  مكتوبة  خطة  وضع 
املوظفني يف تنفيذ وتطوير برنامج إدارة سالمة 
حتليل  عملية  يف  معهم  والتشاور  العمليات، 
املتصلة  املعلومات  وتوفري  املخاطر،  وتقييم 

بذلك جلميع املوظفي�ن. 

2- معلومات سالمة العمليات 
أو  العمل  احمل��ور جيب على صاحب  ه��ذا  ويف 
اإلدارة جتميع معلومات إدارة سالمة العمليات 
قبل إجراء أي حتليل ملخاطر العمليات، وذلك 
لتمكني صاحب العمل واملوظفني العاملني يف 
عملية التشغيل من حتديد وفهم املخاطر اليت 

تشكلها تلك العمليات اليت تنطوي على مواد 
معلومات  وتشتمل  اخلطورة.  عالية  كيميائية 
املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ات  س��الم��ة 
اخلطورة  عالية  الكيميائية  امل��واد  مبخاطر 
املستخدمة أو الناجتة عن العمليات، وكذلك 
واملعلومات  العمليات  بتقنية  املتصلة  املعلومات 

املرتبطة باملعدات يف هذه العمليات. 

3- حتليل خماطر العمليات 
التحليل  بإجراء  الرنامج  هذا  املعايري يف  تلزم 
ب��امل��واد  امل��رت��ب��ط��ة  العمليات  مل��خ��اط��ر  األول����ي 
كل  حيدث  وأن  اخلطورة  عالية  الكيميائية 
مناسبًا  التحليل  يكون  وأن  سنوات،  مخس 
يتضمن  وأن  العملي�ات،  يف  التعقيد  حلج�م 

اليت  املخاطر  يف  والتحكم  وتقييم  حتديد 
العمليات. كما جيب على  تنطوي عليها هذه 
األولية  ترتيب  ويوثق  حيدد  أن  العمل  صاحب 
يف إجراء حتليل املخاطر استنادًا إىل األساس 
حجم  مثل  اعتبارات  يتضمن  ال��ذي  املنطقي 
احملتمل  املوظفني  ع��دد  العمليات،  خم��اط��ر 
وال��ت��اري��خ  للعملية  ال��زم��ين  ال��ع��م��ر  ت��أث��ره��م، 

التشغيلي للعمليات. 
أو  من طرق  أكثر  أو  واحد  باستخدام  وذلك 
املناسبة مثل طريقة  املخاطر  منهجيات حتليل 
 check( قائمة الفحص ،)what-if( ماذا إذا
شجرة   ،)hazop( التشغيل  خماطر   ،)list
األخطاء )fault tree( أو غريها من الطرق أو 

املنهجيات املناسبة. 
على أن يقوم بعملية حتليل املخاطر فريق من 
ذوي اخلرة يف جمال هندسة وتشغيل العمليات 
اخلطورة،  عالية  الكيميائية  باملواد  املرتبطة 
وأن يتواجد يف الفريق على األقل أحد املوظفني 
يتم حتليل  اليت  العمليات  يف  اخل��رة  ذوي  من 
أو تقييم خماطرها، إضافة إىل أحد املوظفني 

التحليل  منهجيات  تطبيق  الدراية يف  ذوي  من 
كما جيب. 

على صاحب العمل أو إدارة املنشأة الصناعية 
النتائج  ملعاجلة  نظام  تضع  أن  الكيميائية 
الفريق  إليها  يتوصل  اليت  التوصيات  وتنفيذ 
يف الوقت املناسب، وتوثيق اإلجراءات املطلوب 
اخت��اذه��ا، واإلج���راءات املمكن اخت��اذه��ا يف 
الستكامل  زمين  جدول  ووضع  وقت،  أقرب 
تلك اإلجراءات. وأن يتم إبالغ تلك اإلجراءات 
من  وغريهم  والصيانة  التشغيل،  يف  للعاملني 
بتلك  مرتبطة  عمل  مهام  هلم  الذين  العاملني 
التوصيات  بتلك  تأثرهم  واحملتمل  العملية 

واإلجراءات. 

4- إجراءات التشغيل وممارسات العمل اآلمنة 
جيب على صاحب العمل أو إدارة املنشأة تطوير 
وتنفيذ إجراءات التشغيل املكتوبة اليت توفر 

تعليمات واضحة لتأمني سالمة إجراء األنشطة 
املتعلقة بكل عملية بشكل يتفق مع معلومات 
سالمة العمليات، وجيب أن تغطي اإلجراءات 

على األقل العناصر التالية:
• اخلطوات لكل مرحلة تشغيلية.

• حدود التشغيل.
• اعتبارات السالمة والصحة والبيئة.

• أنظمة السالمة ووظائفها. 
كما جيب تسهيل الوصول إلجراءات التشغيل 
أو  العمليات  يف  العاملني  املوظفني  قبل  م��ن 
كان  كلما  تراجع  وأن  عليها.  احلفاظ  على 
ممارسة  تعكس  أنها  لضمان  ض��روري��ًا  ذل��ك 
التشغيل اجلارية اليت تتضمن التغريات الناجتة 
التغريات الكيميائية والتقنية يف املعدات  عن 

والعمليات، والتغريات يف املرافق. 
العمل  ممارسات  وتنفيذ  تطوير  إىل  باإلضافة 
اآلمنة لتوفري التحكم باملخاطر أثناء العمليات 
Tagout-( الطاقة  مصادر  ع��زل  تأمني  مثل 
فتح  احمل��ص��ورة،  املناطق  دخ���ول   ،)Lagout
معدات أو أنابيب العملية، التحكم يف الدخول 
للمرفق من قبل العاملني يف الصيانة، املخترات 
وغريهم من موظفي الدعم. وأن تطبق ممارسات 

العمل اآلمنة على كافة العاملني باملنشأة. 

معايير برنامج إدارة سالمة العمليات 
للمواد الكيميائية عالية الخطورة

تهدف إلى منع وتقليل آثار التسربات الكارثية للمواد الكيميائية

يتضمن برنامج إدارة سالمة العمليات 
المرتبطة بالمواد الكيميائية عالية 

الخطورة باقة متكاملة من اإلجراءات 
والمعايير التي تهدف إلى منع وتقليل 

آثار التسربات الكارثية للمواد الكيميائية 
السامة، التفاعلية، القابلة لالشتعال 

والمتفجرة. وتعتبر المنشآت الصناعية 
الكيميائية والبتروكيميائية والبترولية من 

أهم المنشآت التي تنطوي على هذه األنواع 
من المواد الكيميائية عالية الخطورة. 

ويشتمل هذا البرنامج المعيار على عدد 
من المحاور المرتبطة ببرنامج إدارة سالمة 

العمليات، التي تتلخص فيما يلي:

 يتوجب على صاحب 
العمل أو اإلدارة التشاور مع 

الموظفين في عملية تحليل 
وتقييم المخاطر

عقيد د. طالل بن عبداهلل العتييب 
مدير إدارة السالمة مبديرية الدفاع املدني بالشرقية

سالمة
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5- التدريب 
ت��دري��ب كل  يتم  أن  األول���ي: جي��ب  التدريب   •
العمليات  تشغيل  يف  ح��دي��ث��ًا  ي��ش��ارك  م��وظ��ف 
اخلطورة،  عالية  الكيميائية  باملواد  املرتبطة 

وك���ذل���ك ك���ل م��وظ��ف ق��ب��ل أن ي���ش���ارك يف 
العمليات  على  حديثًا  اجملهزة  العمليات  تشغيل 
على  التشغيل  إج����راءات  وعلى  ع��ام،  بشكل 
التشغيل يف  إج���راءات  احمل��دد يف حم��ور  النحو 
الرتكيز  التدريب  يتضمن  أن  وجيب  الرنامج. 
ال��س��الم��ة احمل����ددة، املخاطر  إج�����راءات  ع��ل��ى 
الصحية، عمليات الطوارئ اليت تتضمن إيقاف 
التشغيل الطارئ، وممارسات العمل اآلمنة اليت 
ويستثنى  للموظف.  الوظيفية  املهام  على  تنطبق 
املشاركون  العاملون  األول��ي  التدريب  ذلك  من 
صاحب  يقدم  الذين  التشغيل،  عملية  يف  فعليًا 

العمل أو إدارة املنشأة إقرارًا بأن لديهم املعرفة 
بشكل  للقيام  وال��ق��درات  وامل��ه��ارات  املطلوبة 
حمور  يف  احملددة  واملسؤوليات  بالواجبات  آمن 

إجراءات التشغيل يف هذا املعيار. 
• التدريب التنشيطي: جيب تنفيذ دورة تدريبية 
تنشيطية على األقل كل ثالث سنوات، وأكثر 
لكل  وذلك  ذلك ضروريًا،  إذا كان  دورة  من 
لضمان  التشغيل  عملية  يف  ي��ش��ارك  م��وظ��ف 
احلالية  التشغيل  بإجراءات  والتزامه  استيعابه 
بالتشاور  العمل  صاحب  على  وجيب  للعمليات. 
مع املوظفني املشاركني يف تشغيل العمليات أن 

حيدد الوترية املناسبة للتدريب التنشيطي. 
• التوثيق التدرييب: جيب على صاحب العمل أو 
التأكد بأن كل موظف يشارك  املنشأة  إدارة 
التدريب  وف��ه��م  تلقى  ق��د  التشغيل  عملية  يف 
املطلوب، وأن يقوم بإعداد سجل يتضمن هوية 
املستخدمة  والوسائل  التدريب  تاريخ  املوظف، 
للتحقق من أن املوظف قد استفاد من التدريب. 

6- املقاولون 
صاحب  على  جيب  العمل:  صاحب  مسؤوليات 
أن  )املقاول(  العقد  صاحب  اختيار  عند  العمل 
السالمة  وأداء  برنامج  املتعلقة  املعلومات  يقيم 
مبخاطر  امل��ق��اول  ب��إب��الغ  ي��ق��وم  وأن  للمقاول، 

التسربات  أو  االن��ف��ج��ارات  احملتملة،  احل��ري��ق 
بأعمال  املتعلقة  الكيميائية  للمواد  السامة 
املقاول والعمليات، وأن يش�رح للمقاول األحكام 
املعمول بها يف خطة االستجابة للطوارئ. وعلى 
العمل  ممارسات  وتنفيذ  تطوير  العمل  صاحب 
واخلروج  والتواجد  الدخول  للتحكم يف  اآلمنة 
اليت  املناطق  املقاول يف  والعاملني لدى  للمقاول 
تشملها العمليات، وأن جيري تقييمًا دوريًا ألداء 
املقاول يف الوفاء بااللتزامات املطلوبة منه، وأن 
ملوظفي  واألم���راض  اإلص��اب��ات  بسجل  حيتفظ 
املقاول املرتبطة بعمل املقاول يف مناطق العملية. 
على  )املقاول(: جيب  العقد  مسؤوليات صاحب 
صاحب العقد )املقاول( ضمان أن موظفي العقد 
العمل اآلمنة الضرورية  مدربون على ممارسات 
ألداء أعماهلم بأمان، وضمان أن لديهم التعليمات 
مب��خ��اط��ر احل���ري���ق احمل��ت��م��ل��ة، االن���ف���ج���ارات 
والتسربات السامة للمواد الكيميائية املرتبطة 
بأعماهلم وبالعمليات، ولديهم األحكام املعمول 
بها يف خطة االستجابة للطوارئ، وأن يقدم وثيقة 
املطلوب،  التدريب  وفهموا  تلقوا  قد  أنهم  تثبت 
املوظف،  يتضمن هوية  بإعداد سجل  يقوم  وأن 
تاريخ التدريب والوسائل املستخدمة للتحقق من 
أن املوظفني قد فهموا التدريب، وأن يؤكد أن 
للمنشأة  السالمة  قواعد  يتبعون  موظفيه  كل 
اليت تتضمن ممارسات العمل اآلمنة، وأن يقدم 
النصيحة لصاحب العمل عن أي خماطر حدثت 
بسبب موظفيه أو شوهدت من قبل موظفيه أثناء 

العمل. 

7- مراجعة السالمة قبل التشغيل 
جيب على صاحب العمل إجراء مراجعة للسالمة 
واملرافق  اجل��دي��دة  للمرافق  التشغيل  ب��دء  قبل 
بشكل  كبريًا  التعديل  يكون  عندما  املعدلة 
العمليات،  سالمة  معلومات  يف  التغيري  يتطلب 
يتم  أن  قبل  تتأكد  أن  واملراجعة، كما جيب 
إىل  اخلطورة  عالية  الكيميائية  امل��واد  إدخ��ال 
وفقًا  واملعدات  اإلن��ش��اءات  يلي:  مما  العملي�ات 
مل��واص��ف��ات ال��ت��ص��م��ي��م، إج�����راءات ال��س��الم��ة، 
ال��ت��ش��غ��ي��ل، ال��ص��ي��ان��ة وال���ط���وارئ م��ع��م��ول بها 
والتوصيات  املخاطر  حتليل  عملية  وكافية، 
للمرافق اجلديدة قد نفذت قبل البدء بالتشغيل، 
الواردة يف حمور  املتطلبات  تليب  املعدلة  املرافق 
وانه  الحقًا،  ذك��ره  س��ريد  ال��ذي  التغيري  إدارة 
يف  املشاركني  املوظفني  تدريب  استكمال  مت 

تشغيل العمليات. 

8- السالمة امليكانيكية
جيب على صاحب العمل أن يضع وينفذ إجراءات 
مكتوبة للحفاظ على سالمة معدات العمليات، 
التدريب على أنشطة صيانة العمليات، التفتيش 
ذلك  يكون  وأن  العمليات  مل��ع��دات  واالخ��ت��ب��ار 
متسقًا مع توصيات املصنعني املطبقة واملمارسات 
أو  تفتيش  ك��ل  يوثق  وأن  اجل��ي��دة،  اهلندسية 

اختبار مت تنفيذه على معدات العمليات يتضمن 
اسم الشخص، الرقم التسلسلي للمعدة، وصف 
التفتيش أو االختبار ونتائجه، وجيب أن يصحح 
اليت  املعدات  يف  القصور  أوج��ه  العمل  صاحب 
هي خارج احلدود املقبولة قبل استخدامها مرة 
املستخدمة  املعدات  ج��ودة  يضمن  وأن  أخ��رى، 

وتوافر قطع الغيار الالزمة هلا. 

9- تصريح العمل الساخن
جيب على صاحب العمل إصدار تصريح العمل 
أو  على  إج��راؤه��ا  يتم  ال��يت  للعمليات  الساخن 
بالقرب من العمليات املرتبطة باملواد الكيميائية 
عالية اخلطورة وجيب أن يوثق يف تصريح العمل 
والوقاية من احلريق  املنع  أن متطلبات  الساخن 
الساخن،  العمل  بعمليات  البدء  قبل  نفذت  قد 
وأن يوضح فيه تاريخ التصريح للعمل الساخن، 
وأن حيدد طبيعة العمل الساخن املطلوب القيام 
به، وأن حيتفظ بالتصريح يف ملف حتى االنتهاء 

من عمليات العمل الساخن. 

10- إدارة التغيري 
ويتطلب هذا احملور من صاحب العمل أن يضع 
يف  التغيريات  إلدارة  مكتوبة  إج���راءات  وينفذ 
املواد الكيميائية للعمليات، التقنية، املعدات، 
اإلجراءات والتغيريات يف املرافق اليت تؤثر على 
تلك  وأن تضمن  املعيار،  بهذا  املغطاة  العمليات 
اإلجراءات أن تتناول االعتبارات التالية قبل البدء 
املقرتح،  للتغيري  التقين  األس��اس  تغيري:  أي  يف 
التعديالت  والصحة،  السالمة  على  التغيري  أثر 
الالزمة  الزمنية  الفرتة  التشغيل،  على إجراءات 

املقرتح.  للتغيري  الرتخيص  ومتطلبات  للتغيري، 
كما أن املوظفني العاملني يف تشغيل العمليات، 
الصيانة، واملقاولني الذين سوف تتأثر مهامه�م 
يبلغوا  أن  جيب  العمليات  يف  بالتغيري  الوظيفية 
ويدربوا على التغيري قبل البدء فيه، وإذا نتج عن 
سالمة  معلومات  يف  تغيري  العمليات  يف  التغيري 
العمليات فالبد من حتديث هذه املعلومات، وإذا 
إجراءات  تغيري يف  العمليات  التغيري يف  نتج عن 
يتم  ف��إن��ه  اآلم��ن��ة  العمل  ومم��ارس��ات  التشغيل 

حتديث تلك اإلجراءات واملمارسات.

11- التخطيط واالستجابة للطوارئ 
وينفذ خطة  يضع  أن  العمل  على صاحب  جيب 
عمل للطوارئ تغطي كامل املنشأة لالستجابة 
للحاالت الطارئة نتيجة تسرب املواد الكيميائية 
عالية اخلطورة، وأن تشتمل اخلطة على كيفية 

التعامل مع تلك التس�ربات الكبرية والصغرية.

12- مراجعة االمتثال للمتطلبات 
العمل  صاحب  أن  على  احمل��ور  ه��ذا  ويتضمن 
جيب أن يقدم شهادة بأن لديه يف املنشأة تقييم 
كل  األقل  على  املعيار  هذا  ألحكام  االمتثال 
ثالث سنوات للتحقق أن اإلجراءات واملمارسات 
وأنها  املعيار هي كافية  اليت طورت وفقًا هلذا 
تتبع، ويتعني إجراء مراجعة االمتثال فيما يتعلق 
بهذه العمليات املرتبطة باملواد الكيميائية عالية 
ل��دي��ه اخل���رة يف  اخل��ط��ورة مبشاركة م��وظ��ف 
جوانب هذه العمليات مع فريق مراجعة االمتثال، 
وأن يوضع تقرير عن النتائج املرتتبة على عملية 
وجه  على  العمل  صاحب  على  وجيب  املراجعة. 

السرعة حتديد وتوثيق االستجابة املناسبة لكل 
تلك النتائج املرتتبة على املراجعة، وتوثيق أوجه 

القصور اليت مت معاجلتها أو تصحيحها. 

13- التحكم يف خماطر الطاقة
والغرض منه وضع نظام عمل آمن لعزل مصادر 
الطاقة عن املعدات أو اآلالت يف حالة اخلدمة أو 
الصيانة، وذلك ملنع أي حوادث تقع أثناء العمل 

على املعدة أو اجلهاز. 
وي��ل��زم ه���ذا امل��ع��ي��ار ال��ف��رع��ي ص��اح��ب العمل 
ب��وض��ع ب��رن��ام��ج وإج�����راءات اس��ت��خ��دام اللصق 
أجهزة  املتمثلة يف  الطاقة  املناسب ألجهزة عزل 
ووض���ع   ،)Lockout( وال���ت���أم���ني  اإلغ�����الق 

الالفتات)Tagout( املرتبطة بها. وبشكل آخر 
تعطيل األجهزة أو املعدات ملنع الطاقة الكامنة 
الطاقة  تسرب  أو  التشغيل  ب��دء  املتوقعة،  غري 
املخزونة، وذلك ملنع حدوث اإلصابة للموظفني. 

ويعتر هذا املعيار من ممارسات العمل اآلمنة، 
لذلك وضعت له إدارة السالمة والصحة املهنية 
يوضح  مستقاًل  ف��رع��ي��ًا  م��ع��ي��ارًا  األم��ري��ك��ي��ة 
اإلجراءات اخلاصة بكيفية تنفيذه عند التعامل 

مع مصادر الطاقة اخلطرة.

سالمة

 ضرورة ترتيب 
األولويات في إجراءات تحليل 

المخاطر وآليات التعامل 
معها

 على إدارة المنشآت 
تطوير إجراءات التشغيل 

لتأمين سالمة العمليات في 
جميع مراحلها

 يجب مراعاة اعتبارات 
السالمة والصحة والبيئة 

وتنفيذ ممارسات العمل اآلمنة 
للتحكم بالمخاطر
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أضرار  أو  األم��وال  أو  األرواح  يف  خسائر 
يبقى  لي  بالنسبة  لكن  الوطن  باقتصاد 
ال��ذي وق��ع يف مشعر منى  ح��ادث احلريق 
للنفس،  إيالمًا  عام 1395ه��� هو األكثر 
وكنت وقتها مكلفًا مع عدد من الزمالء 
عرفة  مشعر  يف  امل���رور  رج��ال  م��ع  للعمل 
خميمات  يف  اللهب  ألسنة  تعالت  وعندما 
من  رؤيتها  ميكن  وك��ان  مبنى  احلجاج 
خارج مكة، تركت العمل فورًا يف املرور 
املسافة  وقطعت  منى  مشعر  إىل  وتوجهت 
من أول مزدلفة إىل منى سريًا على األقدام 
ل��ص��ع��وب��ة حت���رك ال��س��ي��ارات وش��ارك��ت 
الكارثة  هذه  مع  التعامل  يف  زمالئي  مع 
ومنها  حدثت  ال��يت  السلبيات  بعض  رغ��م 
إحضار عدد من سيارات اإلطفاء احلديثة 
األف���راد على  ت��دري��ب  دون  ملوقع احل���ادث 
كبري  جبهد  أمكن  أن��ه  إال  استخدامها 
الرياح  ش��دة  رغ��م  احلريق  على  السيطرة 
وإع��ادة األوض��اع ملا كانت عليه يف وقت 
أداء  ال��رمح��ن  لضيوف  ليتسنى  قياسي 

مناسك احلج. 
 

 ومــا هــو احلـــادث أو املــوقــف الـــذي تــرون 
فــرة عملكم  أنــه األكــثــر صعوبة خــالل 

وكيف تعاملتم معه؟ 
من  ق���درًا  اإلن��ق��اذ حتمل  ح���وادث  مجيع 
السيارات  وح��وادث  عامة  بصفة  الصعوبة 
وامل��رك��ب��ات على وج��ه اخل��ص��وص حيث 
ت��زي��د اح��ت��م��االت اإلص���اب���ات وال��وف��ي��ات 
واحتجاز الضحايا داخل كتل من احلديد 

مع احتمال اشتعال احلرائق نتيجة تسرب 
والدقة  السرعة  من  بد  ال  ثم  ومن  الوقود 
واحلذر يف التعامل مع مثل هذه احلوادث 
رجال  تواجه  اليت  الصعوبة  من  ويضاعف 
أع���داد كبرية من  امل��دن��ي جتمع  ال��دف��اع 
الفضوليني يف موقع احلادث يعطل جهود 
اإلنقاذ ورمبا جند بعض هؤالء الفضوليني 
دون  املدني  الدفاع  لرجال  النقد  يوجهون 
اليت  واملصاعب  اخلطورة  بدرجة  معرفة 
يتم التعامل معها إلنقاذ املصابني أو إخراج 

الضحايا. 

املدني  بالدفاع  أضافه عملكم  الــذي  ما   
اللواء الرديعان اإلنسان وتأثري ذلك  إىل 

على حياتكم بعد التقاعد؟ 
طبيعة مهام الدفاع املدني اإلنسانية تفرض 
نفسها عل كل من يشرف بالعمل يف هذا 
من  الكثري  لشخصيته  وتضيف  اجلهاز 
إلغاثة  املسارعة  مثل  اإلجيابية  الصفات 
ومساعدة  ال��ك��رب��ات  وت��ف��ري��ج  امل��ل��ه��وف 
ومشاركة  مساعدة  إىل  من حيتاج  كل 
واستشعار  وآالم��ه��م  أح��زان��ه��م  اآلخ��ري��ن 

أبــرز حمطات  التعرف على  نــود  بــدايــة   
املدني؟  الدفاع  جبهاز  العملية  مسريتكم 

وكيف تنظر إليها اآلن؟ 
الكريم  أخ��ي  لكم  أش��ك��ر  ال��ب��دء  يف 
العامة  العالقات  إدارة  الزمالء يف  ولكل 
صفحات  على  ضيفًا  اختياري  واإلع���الم 
تطور  دالئ��ل  أح��د  متثل  ال��يت   998 جملة 

جهاز الدفاع املدني. 
بالدفاع  العملية  مبسريتي  يتعلق  فيما  أما 
املدني، فقد بدأت فور خترجي يف كلية 
األمنية«  فهد  امل��ل��ك  »كلية  األم���ن  ق��وى 
حاليًا عام 1394ه��� حيث عملت مبديرية 
ثم  5 سنوات  ملدة  تبوك  املدني يف  الدفاع 
ملدة  حائل  مبنطقة  املدني  الدفاع  مديرية 
العامة  للمديرية  انتقلت  ث��م  س��ن��وات   10
بها  أعمل  وظللت  بالرياض  املدني  للدفاع 
حتى ص��دور ق��رار تقاعدي ع��ام 1427ه��� 
واحل��م��د هلل ف��ق��د اس��ت��ف��دت ك��ث��ريًا من 

إليها  وأنظر  املسرية  هذه  حمطات  مجيع 
بكثري من الرضا والسعادة واالعتزاز وهو 
شعور طبيعي يعرفه كل من شرف بالعمل 
جبهاز الدفاع املدني وشارك بالعمل جبهاز 
ال���دف���اع امل��دن��ي وش����ارك جب��ه��د يف أداء 
احلفاظ  يف  والوطنية  اإلنسانية  رسالته 
على مكتسبات بالدنا املباركة وسالمة 

أبناء الوطن. 
 

 تقلدمت الكثري من املناصب واملسؤوليات 
فــمــا هو  املـــدنـــي،  بــالــدفــاع  خـــالل عملكم 
املــنــصــب الـــذي تــعــتــزون بــإجنــازاتــكــم من 

خالله؟ 
بالعمل  شرفت  اليت  املواقع  جبميع  أعتز 
من  رائعة  خنبة  خالهلا  من  وزاملت  فيها 
ق��ي��ادات ورج����االت ال��دف��اع امل��دن��ي وق��د 
أن  اهلل  وأس����أل  مج��ي��ع��ًا  منها  اس��ت��ف��دت 
أكون قد قدمت فيها ما ينفع أبناء الوطن 

وأسهم يف تطور الدفاع املدني واحلقيقة أن 
العملية  واملناصب سواء  املواقع  كل هذه 
امليدانية أو اإلدارية والفنية تكمل بعضها 
امليداني ألن  بالعمل  إال أنين أعتز كثريًا 
ومن  ال��واق��ع  أرض  على  نلمسها  نتائجه 
ذلك عندما كلفت من قبل الفريق حممد 
وكذلك  للصيانة  مديرًا  السحيلي  علي 
بن  سعد  الفريق  معالي  كلفين  عندما 
عبداهلل التوجيري مدير عام الدفاع املدني 
يف  واملالية  اإلداري���ة  للشؤون  له  مساعدًا 
فرتة مهمة يف مسرية تطوير قدرات الدفاع 
املدني ملواكبة ما تشهده بالدنا من تنمية 

وتطور يف مجيع اجملاالت. 
 

عن  للتساؤل  تدفعنا  الثرية  جتربتكم   
املــدنــي السعودي  الــدفــاع  لــواقــع  رؤيــتــكــم 
مقارنة مبا كان عليه يف العقود املاضية؟ 
ال جمال للمقارنة بني قدرات الدفاع املدني 
يف حقبة الثمانينات أو التسعينات مبا هي 
عليه اآلن فقد كانت وقتها بسيطة جدًا 
امليدانية  والوحدات  الفرق  من حيث عدد 
أو مستوى القوى البشرية واآلليات وبعض 

املناطق مل يكن يوجد بها سوى مركز 
أو مركزان للدفاع املدني ومن أمثلة ذلك 
إدارة الدفاع املدني يف تبوك كانت عبارة 
يتعامل مع مجيع  واحد فقط  عن مركز 
وما  تبوك  مدينة  يف  تقع  ال��يت  احل���وادث 
الدفاع  إدارة  يف  احلال  وكذلك  جاورها 
حمدودة  اآلليات  كانت  حائل  يف  املدني 
يف  وتفانيها  البشرية  القوى  تفاعل  أن  إال 
أداء املهام كان يعوض كل نقص اآلليات 
واملعدات، باإلضافة إىل بساطة احلوادث 

مقارنة باحلوادث احلالية. 
أم����ا ال����ي����وم، ف���ن���رى ال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ري 
العمران  جم��ال  يف  ب��الدن��ا  تشهده  ال���ذي 
الصناعية  واألنشطة  االقتصادية  والتنمية 
االتصاالت  وخ��دم��ات  الطرق  وشبكات 
وقد واكب الدفاع املدني هذا التطور من 
حيث عدد القوى البشرية املدربة واملؤهلة 
يف مج��ي��ع خت��ص��ص��ات ال���دف���اع امل��دن��ي، 
وكذلك التطور اهلائل يف اآلليات واملعدات 
والزيادة الكبرية يف عدد املراكز والفرق 
اململكة  م��ن��اط��ق  وان��ت��ش��اره��ا يف مج��ي��ع 

ووصول خدماتها للقرى واهلجر. 
 

 ومـــا هـــو احلــــدث األكـــثـــر حـــضـــورًا يف 
عملكم  خالل  من  الرديعان  اللواء  ذاكــرة 

امليداني بالدفاع املدني؟ 
ذاك��رة  يف  تبقى  كثرية  ح���وادث  هناك 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي مل��ا ن��ت��ج عنها من 

على مدى 33 عامًا تواصلت مسيرة عطاء اللواء متقاعد سليمان سالم الرديعان داخل جهاز الدفاع المدني منذ تخرجه في كلية قوى األمن. وشغل 
اللواء متقاعد الرديعان طوال هذه المسيرة الحافلة باإلنجازات الكثير من المواقع القيادية الميدانية واإلدارية والفنية التي وصل من خاللها إلى منصب 

مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون اإلدارية والمالية قبل تقاعده. وحول تفاصيل هذه المسيرة وأبرز ما فيها من إنجازات وصعوبات ودروس 
التقت مجلة 998 اللواء الرديعان في حوار يغطي أكثر من 3 عقود من العطاء المخلص واإلسهام الفاعل في مسيرة تطور الدفاع المدني.. فماذا قال؟ 

اللواء متقاعد سليمان الرديعان:

العمل بالدفاع المدني يزيد من 
إنسانية اإلنسان واستعداده للتضحية 

عطاء أجيال

 ال مجال لمقارنة قدرات 
الدفاع المدني بما كانت عليه 

في العقود الماضية

 ال أنسى حريق منى 
عام 1395هـ وحوادث 

اإلنقاذ هي األكثر صعوبة 
في العمل الميداني
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أن  ظ��ين  ويف  ذل��ك  يف  بالنجاح  السعادة 
احل��وادث  ومعرفة  املدني  بالدفاع  العمل 
إنسانية  أكثر  اإلنسان  جيعل  قرب  عن 
يشاهد  مبا  تأثرًا  وأكثر  إميانًا  وأعمق 

من حوادث. 
 

القيادات  من  مع عدد كبري  تعاملت   
والــضــبــاط مـــن رجــــال الـــدفـــاع املــدنــي، 
خاصة  مبكانة  حتظى  أمســاء  مثة  فهل 

لديكم؟ 
مجيع من شرفت بالعمل معهم من قيادات 
فايز  أول  الفريق  من  ب��دءًا  املدني  الدفاع 
الفريق  معالي  وحتى  اهلل(  )رمحه  العويف 
سعد بن عبداهلل التوجيري ومدراء املناطق 
وع��زي��زة  خ��اص��ة  مكانة  هل��م  واإلدارات 
مجيعًا  منهم  اس��ت��ف��دت  وق���د  نفسي  يف 
وتشاركنا حلظات ال تنسى بكل ما فيها 

من صعوبات وإجنازات. 
 

املخاطر  نوعية  اختلفت  مــدى  أي  إىل   
عما  املدني  الــدفــاع  رجــال  يواجهها  الــيت 
كانت عليه من قبل وهل يتطلب ذلك 
بـــرامـــج أخـــــرى لــلــتــعــامــل مـــع املــخــاطــر 

احلالية؟ 
اختلفت  وإن  ومتعددة  م��وج��ودة  املخاطر 

معها  التعامل  وصعوبة  اخل��ط��ورة  درج���ة 
أمثلة  ومن  واملستجدات  للمتغريات  نتيجة 
السيول  ح���وادث  امل��ث��ال  سبيل  على  ذل��ك 
اليت مل تكن بنفس درجة اخلطورة اليت 
قريبة  املباني  اليوم حيث مل تكن  نراها 
هلذه الدرجة من مصارف السيول وكانت 
ان��س��ج��ام��ًا م��ع طبيعة  ال���ش���وارع أك��ث��ر 
جمراها  السيول  تأخذ  حبيث  األرض، 
»السيول  ال��ق��ائ��ل  للمثل  وف��ق��ًا  الطبيعي 
تعود جملاريها الطبيعية« أما اآلن فاألرض 
ومن  لطبيعتها  خالفًا  واخنفضت  ارتفعت 
أيضًا  وهناك  السيول  تزايدت خماطر  ثم 
املناطق الصناعية واملصانع اليت تستخدم 
امل����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ت��زي��د م��ن خ��ط��ورة 
املقابل  ويف  املنشآت،  ه��ذه  يف  احل���وادث 
فإن التصوير والنقل املباشر للحوادث عر 
تطوير  االتصال احلديثة أسهم يف  وسائل 
على  باعثًا  كان  ورمب��ا  الناس،  مفاهيم 
كثرية  أح��ي��ان  يف  ال��ظ��امل  النقد  توجيه 
عند  توقف  أو  إنصات  دون  املدني  للدفاع 
يقدمها  ال��يت  التضحيات  أو  اإلجيابيات 
هذه  مع  التعامل  يف  املدني  الدفاع  رج��ال 

احلوادث عالية اخلطورة. 

 مـــا الــنــصــيــحــة الــــيت يــقــدمــهــا الـــلـــواء 
الـــرديـــعـــان إلخـــوانـــه وأبــنــائــه مـــن شــبــاب 

الرجال الدفاع املدني؟ 
أقول لكل أبنائي من شباب الدفاع املدني 
أبذلوا كل ما تستطيعون من جهد يف أداء 
واحرصوا  بكم  املنوطة  اجلسيمة  املهام 
وخراتكم  قدراتكم  تطوير  على  دائمًا 
من  م��س��رية  واس��ت��ك��م��ال  األداء  لتطوير 
سبقكم من رجال الدفاع املدني ولديكم 

الكثري الذي تستطيعون القيام به وأسال 
اهلل أن حيقق على أيدي الزمالء األوفياء 
قدرات  يف  وتقدم  تطور  كل  واملخلصني 
على  للحفاظ  املدني  الدفاع  وإمكانات 
م��ك��ت��س��ب��ات ال���وط���ن وس���الم���ة أب��ن��ائ��ه، 
جيعل  أن  وت��ع��اىل  سبحانه  أس��أل��ه  كما 
الكريم  لوجهه  أعمالكم خالصة  مجيع 
والتناصح  املسؤولية  استشعار  وعليكم 

فيما بينكم. 
 

 هل مثة تواصل مع زمالئكم من قيادات 
الدفاع املدني؟ 

نعم واحلمد هلل مازلت على تواصل مستمر 
املتقاعدين  ال��زم��الء  م��ن  ع��دد كبري  م��ع 
والقيادات احلالية وقد عرضت على أحد 
الزمالء عقد اجتماع سنوي لرجال الدفاع 
أو  الضباط  ن��ادي  يف  املتقاعدين  املدني 
التواصل  ه��ذا  لتعزيز  العامة  املديرية  يف 
ومناقشة ما ميكن أن يفيد يف دعم جهود 

إخواننا يف اجلهاز. 
 

 ومــــا الـــــذي يــشــغــل الــــلــــواء املــتــقــاعــد 
الرديعان اآلن؟ 

اإلنسان  أن  يرى  البعض  أن  املؤسف  من 
ب��ع��د ال��ت��ق��اع��د ي��ق��ل ع��ط��اؤه وه����ذا غري 
صحيح فاخلرات اإلنسانية والعملية تتيح 
لإلنسان يف هذه املرحلة أن يشارك برأيه 
ينقل  وأن  جمتمعه،  خدمة  يف  وفكره 
حريص  وأنا  اجلديدة،  لألجيال  خراته 
جدًا على هذا األمر من خالل املشاركة 
وامللتقيات  واللقاءات  الندوات  كافة  يف 
اليت تناقش جماالت عمل الدفاع املدني 
السالمة  ب��أع��م��ال  يتعلق  م��ا  وك��ذل��ك 
واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة إىل ج��ان��ب ال��ق��راءة 

واالطالع يف جماالت كثرية. 
 

يوجهها  أن  الــيت جيــب  الكلمة  هــي  مــا   
اللواء الرديعان لرجال الدفاع املدني ؟ 

ال أحد ميلك كلمة يسديها لنفسه وغريه 
تعاىل  قوله  القرآن يف  جاء يف  أعظم مما 
ويرزقه  خمرجًا  له  جيعل  اهلل  يتِق  »وم��ن 
من حيث ال حيتسب« وما ورد يف احلديث 
الشريف عندما سئل النيب صلى اهلل عليه 
اجلنة؟  الناس  يدخل  ما  أكثر  »ما  وسلم 

فقال: تقوى اهلل وحسن اخللق«.

قرين  التقاعد  الصدور وكأمنا  وتضيق  األنفس  وتشمئز  إال  التقاعد ألحد  يذكر  أن  ما 
املوت، إال أنه بإمكان أي منا أن جيعل حلظة التقاعد حلظة انتظار لضيف قادم وانطالقة 
جديدة مع عجلة احلياة إىل آفاق طاملا حجبتك عنها الوظيفة وهمومها، ولذا ندعو إىل أن 
ننظر إىل اجلوانب املشرقة يف التقاعد وال ننظر النظرة املظلمة، ولذا ينبغي التخطيط قبل 

التقاعد ألمور منها:

اجلوانب  تستمر  حتى  العمل  يف  ال��زم��الء  دائ��رة  خ��ارج  االجتماعية  العالقات  دع��م  أواًل: 
االجتماعية يف حياة املتقاعد.

ثانيًا: أهمس يف أذنك أخي املتقاعد وأدعوك دعوة صادقة إىل رؤية مجال احلياة والنظر إىل 
اجلوانب املشرقة للتقاعد فالتقاعد مينحك وقتًا والوقت نعمة كبرية إذا ما استغل كما 
ينبغي، كما ميكن أن جتعل من التقاعد فرصة مثينة للتفرغ ألسرتك وأبنائك والنظر يف 

أمورك اخلاصة دنيوية وأخروية، وأقول لك كما قال الشاعر:
»كن مجياًل ترى الوجود مجيال«.

عميد/ علي بن مصلح الشمراني

مدير إدارة شؤون املتقاعدين

مقال

الضيف 
المنتظر

عطاء أجيال

 التقاعد ال يعني 
توقف العطاء ومازلت على 
تواصل مع كثير من قيادات 

الدفاع المدني
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القلق  ه��ذا  مع  التعايش  على  القدرة  وتبقى 
الدائم مصدر قوة وعونًا لكل رجال الدفاع 
أمهاتهم  ووس��ام��ًا على ص��دور ك��ل  امل��دن��ي 

وزوجاتهم، وباألخص الشهداء منهم.
املشاعر  جملة 998 حرصت على رصد هذه 
أمهات  م��ن  ع��دد  ان��ف��ع��االت  وال��ت��ع��رف على 
املدني وم��ا يتحملن  ال��دف��اع  وزوج���ات رج��ال 
واجبهم  أداء  يف  هلم  عونًا  ليكن  معاناة  من 

الوطين واإلنساني.

ال أجد أمامي سوى الدعاء
باثنني  اهلل  أك��رم��ين  حم��م��د:  أم  ت��ق��ول 
بالتجارة  ويعمل  حممد  هما  األب��ن��اء  م��ن 
وعبدالعزيز ويعمل بالدفاع املدني، وكل 
ألراه  باكرًا  االستيقاظ  على  أحرص  يوم 
أن��ه  أع���رف  ألن���ين  لعمله  ي��ذه��ب  أن  ق��ب��ل 
لإلصابة  يتعرض  قد  ورمبا  اخلطر  يواجه 
أو يلقى ربه وأظل مستيقظة حتى أتأكد 
يضطر  ورمب��ا  البيت  إىل  ساملًا  عودته  من 
للمبيت يف العمل فأتصل به عشرات املرات 

ألتأكد من أنه خبري.
األمطار  أثناء  وأذك��ر  حممد:  أم  وتضيف 
والسيول اليت تعرضت هلا بعض حمافظات 
الرياض مؤخرًا أنه بقي ملدة 3 أيام يف العمل 
يرد  ال  لكنه  به  أتصل  ما كنت  وك��ث��ريًا 
األمطار  من  املتضررين  مبساعدة  النشغاله 
سوى  أمامي  أجد  وال  يقتلين  القلق  وك��ان 
الدعاء أن حيفظه اهلل وزمالءه من كل سوء.

مهمة صعبة
بأحد  األك��ر  ابنها  يعمل  اليت  خالد  أم  أما 
مراكز الدفاع املدني مبنطقة مكة املكرمة 
املدني  الدفاع  أن مهمة رجال  فتقول: أعرف 
يضحون  ورمب��ا  امل��وت  يواجهون  وأنهم  صعبة 
وهل��ذا  اآلخ��ري��ن  إن��ق��اذ  أج��ل  م��ن  بسالمتهم 
أوصي ابين خالد وأشدد عليه أن يتصل بي 

قبل اخلروج يف أي مهمة وكذلك عند عودته 
منها وينتابين الفزع عندما أعلم بوقوع حريق 
القريبة من مقر  املناطق  أو حادث يف  كبري 
عمله وال أستطيع أن أتناول الطعام أو أذهب 

للنوم قبل أن أطمئن عليه.
األحيان  من  كثري  ويف  خالد:  أم  وتستطرد 
يباشرها  اليت  احل��وادث  تفاصيل  عن  أسأله 
إنين  وأسبابها وخاصة حوادث احلريق حتى 
هذا  لكن  ذل��ك،  يف  كثريًا  أفهم  أصبحت 
ال يدفع القلق عين يف كل مرة يذهب فيها 
للعمل وأحزن جدًا عندما أعلم بنبأ إصابة أو 
استشهاد أي من رجال الدفاع املدني وأتصور 
أن الذي أصيب أو استشهد هو ابين فأجدني 
أو  املصاب  زوج��ة  أو  بوالدة  باالتصال  أب��ادر 

الشهيد ملواساتها وكأنين أواسي نفسي.

إميان كامل بقضاء اهلل وقدره
أم سلطان زوجة أحد رجال  ترى  من جانبها 
الدفاع املدني أن زوجات وأمهات وأبناء رجال 
الدفاع املدني اعتادوا على القلق وأصبح جزءًا 
من حياتهن ومل يعد أمامهن بعد الدعاء إىل 
اهلل أن حيفظ أزواجهن وأبنائهن وذويهم سوى 

أن يتعايشوا مع هذا القلق الدائم.
وأذكر عندما يذهب أبو سلطان للعمل ضمن 
هناك  ويبقى  احل��ج  املدني يف  ال��دف��اع  ق��وات 
ملدة شهر تقريبًا أضع يدي على قليب وأجلس 
اهلل  أدعو  التلفزيون  جهاز  أمام  الوقت  طوال 
له ولكل زمالئه بالسالمة وكأنين أريد أن 
أشاركه ولو نفسيًا يف أداء مهمته العظيمة يف 
السهر على سالمة ضيوف الرمحن، وأتأكد 

بنفسي م��ن أن��ه��م مج��ي��ع��ًا خب��ري م��ع إمي��ان��ي 
تعرضه  وق��دره يف حال  اهلل  بقضاء  الكامل 
ألي مكروه – ال قدر اهلل – وأن تضحيته يف 

أداء واجبه مصدر فخر لنا مجيعًا.
وتستطرد أم سلطان: ورغم ذلك تبقى مشاعر 
القلق الذي أحاول أن أخفيه عن عيون األبناء 
عندما أعلم بذهابه ملباشرة أي حادث كبري 
ويتحول القلق رمبا بعد حلظات إىل ابتسامة 
شكر هلل سبحانه وتعاىل أن رده لي وألبنائه 

ساملًا.

مسؤولية الزوجة
أم��ا أم ط��الل زوج���ة أح��د ض��ب��اط ال��دف��اع 
الدفاع  املدني فتقول: معاناة زوجات رجال 
املدني ورجال األمن عمومًا ال تقتصر على 
يواجهونه  ما  جراء  واخل��وف  القلق  مشاعر 
من خماطر لكنها أيضًا ترتبط مبسؤولية 
إدارة ش��ؤون األس��رة يف غياب  ال��زوج��ة يف 
ال����زوج ال���ذي ق��د ت��ض��ط��ره ظ���روف العمل 
للبقاء خارج البيت أليام تكون الزوجة هي 
املسؤولة متامًا عن كل أفراد األسرة رغم 
أخبار  معرفة  يف  ورغبتها  الطبيعي  قلقها 

زوجها والتأكد من أنه خبري.
وه��ذا هو ق��در زوج��ات رج��ال الدفاع املدني 
عونًا  ليكن  ال��وق��ت  ذات  يف  ومسؤوليتهن 
عن  ف��ض��اًل  مهامهم،  أداء  على  ألزواج��ه��ن 
دورهن يف توفري كل سبل الراحة واهلدوء هلم 
داخل البيت وعدم إشغاهلم باألمور البسيطة 
امل��رأة حتى يكون  اليت ميكن أن تقوم بها 

الزوج أكثر قدرة على أداء واجبه.

أمهات وزوجات 
رجال الدفاع 

المدني يواجهن 
المخاوف بالدعاء

كيف تعيش أم أو زوجة وهي تعرف 
أن ابنها أو زوجها على موعد دائم مع 
الخطر وأنه ربما يلقى ربه وهو يؤدي 

واجبه فال تراه مجددًا.
ما هو حال هذه األم أو الزوجة وهي 

تتلقى اتصااًل من االبن أو الزوج يخبرها 
أنه ذاهب إلطفاء حريق أو إنقاذ غريق 

وأنه أراد أن يستمع إلى صوتها ويودعها 
ويطلب منها الدعاء وما هو شعور 

مثال هؤالء األمهات والزوجات عندما 
يصل إلى أسماعهن نبأ عن إصابة أو 

استشهاد أحد أبنائهن أو أزواجهن وهو 
يؤدي واجبه في ميادين الشرف.

هذه التساؤالت ربما تشتعل في قلوب 
أمهات وزوجات رجال الدفاع المدني 

مئات المرات في كل يوم ويبقى 
الرجاء واألمل أن يرد اهلل لهن أوالدهن 

وأزواجهن سالمين.

بني القلق على األبناء واألزواج والفخر ببطوالتهم

وسام

  القدرة على التعايش 
مع القلق وسام على صدور 

كل أمهات وزوجات رجال 
الدفاع المدني وباألخص 

الشهداء منهم
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جملة )998( ملست هذه املشاعر 
عندما  املدني  ال��دف��اع  لرجال 
امليدانية  الفرق  عايشت إحدى 
اإلن���ق���اذ  بأ‘مال  امل��ك��ل��ف��ة 
واإلسعاف داخل احلرم املكي 
رمضان  شهر  خ��الل  الشريف 
العام ورص��دت عن قرب  ه��ذا 
يتحملها  اليت  الضخمة  املشاق 
رجال الدفاع املدني بكل حب 
هذه  وسط  العمل  أثناء  ورض��ا 
املعتمرين  من  اهلائلة  األع��داد 
وال�������زوار ال���ذي���ن ي��ت��واج��دون 
األواخ��ر  العشر  خالل  باحلرم 

من شهر رمضان املبارك.
امل��س��ج��د  يف أح�����د أرك�������ان 
احل����رام، وب��ال��ق��رب م��ن ب��اب 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، وق��ف 
الوكيل رقيب أمحد الشمري 

أح���د رج����ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
املشاركون يف قوة دعم احلرم 
ال��ع��ري��ف  زم��ي��ل��ه  ج����واره  وإىل 
حم��م��د احل���س���ن ع��ل��ى أه��ب��ة 
اخلدمات  لتقديم  اإلستعداد 
اإلسعافية للمعتمرين واملصلني 
م���ن امل���رض���ى وك���ب���ار ال��س��ن 

ال���ذي���ن ق���د ي��ت��ع��رض��ون ألي 
نتيجة  ص��ح��ي��ة  م��ش��ك��الت 
اإلج���ه���اد وال���زح���ام ال��ش��دي��د 
وك����ل م��ن��ه��م��ا حي��م��ل ج��ه��از 
ال��ب��الغ��ات  لتلقي  الس��ل��ك��ي 
امليدانية  قيادته  مع  والتواصل 
املدني  الدفاع  عمليات  وغرفة 
ميسح  منهما  ك��ل  ب��احل��رم، 
بناظريه املنطقة املكلف بأداء 
بسرعة  وخيطو  فيها،  مهامه 
ليأخذ  م��س��ن  معتمر  ب��اجت��اه 
ب��ي��ده إىل م��وق��ع أق���ل زح��ام��ًا 

وأكثر سهولة يف التحرك.
دون  واح����دة  دق��ي��ق��ة  وال مت��ر 
أو  املعتمرين  أح��د  يتوقف  أن 
املصلني ليسأل الوكيل رقيب 
احلسن  العريف  أو  الشمري، 
الوصول إىل أحد  عن كيفية 
السالمل  أو  احل���رم،  خم���ارج 
امل��ؤدي��ة ل��ل��ط��واب��ق ال��ع��ل��وي��ة أو 

 رافقت إحدى الفرق اإلسعافية باحلرم الشريف يف رمضان

رجال الدفاع المدني يقدمون 
أروع صور العطاء للحفاظ 
على سالمة ضيوف الرحمن

إحساس رجال الدفاع 
المدني بطبيعة 

المهام اإلنسانية 
والوطنية في حماية 

األرواح والممتلكات 
ورغبتهم الصادقة 

في مد يد العون 
والمساعدة لكل من 

يتعرض لحادث يتضاعف 
آالف المرات عندما 

تكون هذه المهام 
في أطهر البقاع داخل 
بيت اهلل الحرام، وفي 
أعظم األوقات شهر 

رمضان المبارك، حيث 
تصبح المبادرة والرغبة 

الصادقة في تقديم 
المساعدة لكل من 

يحتاج إليها ليس فقط 
عماًل يؤديه رجل الدفاع 
المدني بحكم انتسابه 
لهذا الجهاز، بل سبياًل 

لنيل األجر والثواب األكبر 
من اهلل سبحانه وتعالى 

لقاء خدمة ضيوفه 
وزوار بيته الحرام.

في الميدان

العريف حممد احلسن وكيل رقيب أمحد الشمري 
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أقرب ممر ميكن أن يسلكه 
للوصول إىل صحن الطواف.

وبعض املعتمرين واملصلني من 
جنسيات غري عربية ال يستطيع 
التفريق من حيث الشكل بني 
وغريهم  املدني  الدفاع  رج��ال 
م��ن رج���ال األم���ن وامل���رور لذا 
ال يبدو غريبًا أن جتد أحدهم 
ال��وك��ي��ل رقيب  ي��س��أل  ج���اء 
حممد  العريف  أو  الشمراني 
العثور  كيفية  ع��ن  احل��س��ن 
ع��ل��ى ط��ف��ل��ه أو زوج���ت���ه ال��يت 
أو  ال��ط��واف  زح��ام  فقدها يف 
يشكو  جاء  وأحدهم  املسعى 
فقد احلقيبة اليت حتمل كل 
أوراقه وأمواله، أو آخر يسأل 
للفندق  ال��وص��ول  كيفية  عن 
الذي يقيم به يف منطقة أجياد. 

ود وإبتسام
ورغم ضغط العمل وشدة الزحام 
يستقبل كل من الوكيل رقيب 
والعريف احلسن هذه  الشمري 
ال���ت���س���اؤالت واالس��ت��ف��س��ارات 
واالب��ت��س��ام،  ال���ود  م��ن  بكثري 
إىل  السائلة  أو  السائل  ويرشد 
املكان  على  يدله  أو  يريد  ما 
املساعدة  أو  فقد  عما  لإلبالغ 

يف العثور عليه. 
العمر  من  الستني  يف  معتمرة 
ال��ع��ري��ف احلسن  ت��ق��رتب م��ن 
بزجاجة  ي��ده  يف  ال��ذي ميسك 

م����اء ي���ش���رب م��ن��ه��ا ب���ني حني 
وآخر، وتطلب منه أن يسقيها 
بعض املاء، فيمنحها الزجاجة 
ب��ال��ك��ام��ل ع��ن ط��ي��ب خاطر 
ل��ت��دع��و ل���ه احل���اج���ة امل��س��ن��ة 
من  اهلل  »سقاك  عفوية  بكل 
ب��زي��ارة  عليك  وأن��ع��م  زم����زم، 

ابتسامة  لتتحول  احل��رام«  بيته 
ضحكة  إىل  احلسن  العريف 
وقورة تكشف عن أسنانه وهو 

يقول »حنن يف احلرم يا أمي«.

مساعدة املرضى وكبار السن
ب��ع��د دق��ائ��ق م��ن ه��ذاامل��ش��ه��د 
يتلقى  ال���ع���ف���وي  اإلن���س���ان���ي 
نداًء  الشمري  رقيب  الوكيل 
يبلغه  الالسلكي  جهازه  على 
تعرض لإلغماء  معتمر  بوجود 
وال��س��ق��وط يف أح���د امل��م��رات 
وعليه  الطواف  املؤدية لصحن 
أن ي��ت��وج��ه حب��ك��م ق��رب��ه من 
وهمة  بسرعة شديدة  موقعه، 
زميله  ومعه  الشمري  يتوجه 
وصوله  وعند  للموقع  احلسن 
املعتمر  إف��اق��ة  ف���ورًا يف  ي��ب��دأ 
املسن بأيدي خبرية ومدربة على 
التعامل مع هذه احلاالت، يف 
قياس النبض ومراقبة التنفس 
أصعب  احلالة  أن  يبدو  لكن 

مما كان يتوقع ليبدأ يف وضع 
ك��م��ام��ات األك��س��ج��ني على 
أنه  يبدو  ال��ذي  املعتمر،  أن��ف 
ويف  تنفس،  ضيق  م��ن  يعاني 
املعتمر  ك��ان  دقائق  من  أق��ل 
وتنتظم  عينيه  يفتح  ب��دأ  ق��د 
أنفاسه، ويومئ وكيل رقيب 
العريف  زميله  إىل  ال��ش��م��ري 
يبدو  سريعة،  إمي��اءة  احلسن 
ج��ي��دًا  ي��ف��ه��م��ه��ا  أألخ�����ري  أن 
ومعه  يعود  ثم  جانبًا  فيذهب 
نقالة يتم وضع املعتمر عليها، 
ومحلها ثم السري بها يف إجتاه 

إحدى نقاط الفرز الطيب.
يقف  النقطة  ه��ذه  حميط  يف 
املدني  الدفاع  رجال  من  ثالثة 
وعدد من رجال اهلالل األمحر 
ي��ت��ج��ه اث���ن���ان م��ن��ه��م ب��س��رع��ة 
بدأ  ال���ذي  املعتمر  الستقبال 
ليعود ك��ل من  ي��س��رتد وع��ي��ه 
ال���وك���ي���ل رق���ي���ب ال��ش��م��ري 
األول  موقعهما  إىل  واحل��س��ن 

جمددًا.
الشمري  رقيب  الوكيل  يقول 
املرضى  مساعدة  هي  مهميت 
واملعتمرين  ال��س��ن،  وك��ب��ار 
ال���ذي���ن ي��ت��ع��رض��ون ل��إلص��اب��ة 
نتيجة الزحام، أو السقوط يف 

هذه  فيه  ال��ذي حت��دث  املوقع 
احلاالت الطارئة داخل منطقة 
خ��دم��يت وت��ق��دي��م اإلس��ع��اف��ات 
ال���الزم���ة يف ن��ف��س امل��ك��ان، 
وك��ث��ريًا من ه��ذه احل��االت ال 
الفرز  نقطة  إىل  لنقلها  حتتاج 
أو اإلخالء الطيب لكن حالة 
سرعة  تتطلب  املعتمر  ه���ذا 
نقله إىل إحدى نقاط اإلخالء 
ب��احل��رم، ألن��ه يعاني  ال��ط��يب 
من إخنفاض كبري يف ضغط 
ال��دم، ورمب��ا كان يعاني من 
ال��س��ك��ر أي���ض���ًا، ل���ذا جيب 
سرعة توقيع الكشف الطيب 
املستشفيات  أح���د  يف  ع��ل��ي��ه 
ال����يت س����وف ي��ت��م ن��ق��ل��ه من 
إليها  ال��ط��يب  اإلخ����الء  نقطة 
ع��ر إح���دى س��ي��ارات ال��دف��اع 
اإلسعاف  س��ي��ارات  أو  امل��دن��ي 
املتمركزة يف مواقع قريبة من 

أبواب احلرم.
ويتكرر  سريعة  الدقائق  متر 
بتفاصيل خمتلفة  املشهد  ذات 
ح��ي��ث ي��ت��ع��رض م��ع��ت��م��ر آخ��ر 
وتتساقط  األن���ف  م��ن  لنزيف 
قطرات من الدماء بسرعة على 
يرتديها  اليت  اإلح��رام  مالبس 
املدني  الدفاع  مل يكن رجال 

بذلك  يبلغهما  من  إىل  حباجة 
ينزف  الذي  املعتمر  ألن  نظرًا 

مير من أمامهما مباشرة.
ي���وق���ف ال���ع���ري���ف احل��س��ن 
امل��ع��ت��م��ر وي��س��أل��ه ع��م��ا إذا 
متاعب  ب���أي  ي��ش��ع��ر  ك���ان 
أخرى خبالف نزيف األنف، 
بصحة  أنه  املعتمر  فيطمئنه 
تعب،  ب��أي  يشعر  وال  جيدة 
وأنه معتاد على هذا النزيف 
يأخذ  أي جمهود،  بذل  عند 
احلسن بيده إىل أحد املواقع 
تقديم  يف  وي��ب��دأ  اجل��ان��ب��ي��ة 
العاجلة  األول��ي��ة  اإلسعافات 
إلي���ق���اف ال��ن��زي��ف ال����ذي مل 
ي��س��ت��م��ر ب���ع���ده���ا، وي��ن��ص��ح 
ال���ع���ري���ف احل���س���ن امل��ع��ت��م��ر 
اإلسعاف  عربة  إىل  بالتوجه 
ب��اب  امل���ت���واج���دة إىل ج����وار 
امللك عبدالعزيز وأنه مستعد 
ملرافقته إىل هناك إذا كان 
فيشكره  ل��ذل��ك،  حب��اج��ة 

املعتمر وهو يؤكد أنه خبري 
ويستطيع أن يذهب مبفرده.

مع  تدرجييًا  الزحام خيف  بدأ 
مرور الساعات واقرتاب موعد 

الشمري  من  وكل  السحور، 
موقعهما  يف  احلسن  والعريف 
نقل  م��ن  ح��اهل��م��ا  ذات  وع��ل��ى 
امل��ع��ت��م��ري��ن امل��رض��ى وك��ب��ار 
السن إىل نقاط اإلخالء الطيب 
أو تقديم املساعدات اإلسعافية 
العاجلة يف أماكن تواجدهما. 

وأث��ن��اء ذل���ك ج���اء زم��ي��ل هلما 
ل��ي��ق��دم هل��م��ا وج��ب��ة ال��س��ح��ور 

وعلبًا من العصري واللنب.
ويتناول ثالثتهم طعام السحور 
توقف أحدهم  ورمب��ا  وق��وف��ًا، 
عن تناول السحور ليجيب على 
الالسلكي  جهازه  على  ن��داء 
حول املوقف، وهل مثة ضغط 
ب��ع��دد من  حي��ت��اج إىل دع��م��ه 
اإلسعافية.  امل���واد  أو  األف���راد 
ي��أت��ي  ال���ف���ج���ر  أذان  ق��ب��ي��ل 
ال��ع��ري��ف حم��م��د اهل��اش��م من 
امل��ش��ارك��ني يف ق���وة ال��دف��اع 
املدني اإلسعافية باحلرم ومعه 
اجلندي أول سلطان الظفريي 
زجاجتني  حيمل  منهما  وكل 
لزميليهما  يقدمانها  امل��اء  من 
اإلم��س��اك  قبل  منها  ليشربا 
اهلاشم  العريف  بعدها  ليحل 
واجلندي أول الظفريي مكان 
واحلسن،  الشمري  الزميلني 
قسط  لنيل  يودعانهما  اللذين 
م��ن ال���راح���ة ب��أح��د م��راك��ز 
ال���دف���اع امل��دن��ي ال��ق��ري��ب��ة من 
احل���رم ل��ي��ع��ودا جم����ددًا ألداء 
ع��م��ل��ه��م��ا يف خ��دم��ة ض��ي��وف 
الرمحن بعد إفطار اليوم الذي 

بدأ صيامه. 

في الميدان

 معتمرة مسنة تدعو بكل عفوية لرجل 
دفاع مدني في الحرم بزيارة المسجد الحرام 

وشرب ماء زمزم

 بعض المعتمرين يطلبون من رجال الدفاع 
المدنير مساعدتهم في البحث عن أطفالهم أو 

زوجاتهم أو إرشادهم لفنادقهم

اجلندي أول سلطان الظفريي  العريف حممد اهلاشم
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ويتيح التطبيق فور تنزيله على أجهزة 
متابعة  أن��دروي��د«  ب��اد  آي   – »آي��ف��ون 
للدفاع  العامة  املديرية  أخبار  مجيع 
امل���دن���ي وت���داب���ري األم����ن وال��س��الم��ة 
أن��واع  ك��اف��ة  م��ع  التعامل  وكيفية 
احل����وادث امل��ن��زل��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل 
إم��ك��ان��ي��ة اإلب������الغ ع���ن امل��ن��ش��آت 

السالمة. املخالفة الشرتاطات 

وي��ت��ض��م��ن ت��ط��ب��ي��ق ال���دف���اع امل��دن��ي 
اجلوية  األحوال  على  للتعرف  روابط 

ودرج������ات احل������رارة م���ع إم��ك��ان��ي��ة 
االت���ص���ال امل��ب��اش��ر ب��ال��دف��اع امل��دن��ي 
واحل��ص��ول ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال��ط��وارئ 
وأخ���رى ل��ل��ك��وارث، ب��اإلض��اف��ة إىل 
ش����رح ت��ف��ص��ي��ل��ي ألن������واع ص���اف���رات 

ومعانيها. اإلنذار 

على  امل��دن��ي  ال��دف��اع  تطبيق  وي��ق��دم 
التسجيل  إمكانية  الذكية  اهلواتف 
للمتطوعني على أعمال الدفاع املدني 
واإلط�����الع ع��ل��ى ك��اف��ة إص�����دارات 

ويف  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة 
)منقذ(  وجملة   )998( جملة  مقدمتها 
امل��وج��ه��ة ل��ألط��ف��ال، ب��اإلض��اف��ة إىل 
تشمل  احلج  إرشادات خاصة مبوسم 
الرمحن  لضيوف  السالمة  تعليمات 

يف مجيع مناسك احلج.

ال��دف��اع  تطبيق  مييز  م��ا  أه��م  ول��ع��ل 
امل���دن���ي ال����ذي مت ت��دش��ي��ن��ه ف��ع��ل��ي��ًا 
 21 األن�����دروي�����د يف  أج���ه���زة  ع���ل���ى 
احلجة  ذو   5 املوافق   2012 أكتوبر 

الرسائل  استقبال  يتيح  أنه  1433ه� 
ال��ت��ح��ذي��ري��ة ح��ت��ى يف ح����ال ع��دم 
تنوع  إىل  باإلضافة  التطبيق،  فتح 
احمل��ت��وى ال���ذي مت إع���داده م��ن قبل 
واإلع��الم  للعالقات  العامة  اإلدارة 
املدني،  الدفاع  ملفهوم  يرسخ  ال��ذي 
السالمة  ثقافة  نشر  إىل  باإلضافة 
ب��ني ال��دف��اع امل��دن��ي، وف��ئ��ات واسعة 
الذكية،  اهل��وات��ف  مستخدمي  من 
أعدادهم  تتضاعف  أن  يتوقع  ال��يت 
املنظور.  امل���دى  يف  امل���رات  ع��ش��رات 

وليس أدل على ذلك من ارتفاع عدد 
املدني  ال��دف��اع  تطبيق  مستخدمي 
أجهزة  على  فقط  أشهر   10 خ��الل 
إىل  إطالقه  من  واألندرويد  اآليفون 
من  مستخدم  أل��ف   45 عن  يزيد  ما 

اململكة. مناطق  مجيع 

يف  التطبيق  ح��ص��ول  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
الكاملة  العالمة  على  له  تقييم  أول 
إىل  ب����اإلض����اف����ة   ،%81 مب����ع����دل 
أشادت  اليت  املستخدمني  انطباعات 

يقدمها.  اليت  باخلدمات  جمملها  يف 
فقط  أيام   10 وبعد  التطبيق  وحصل 
31 أكتوبر  من تدشينه وحتديدًا يف 
2012م على املركز الثامن يف السوق 
السعودي ألعلى عدد حتميل، فضاًل 
عن تفاعل املستخدمني يف رصد بعض 
قليل  ع��دد  واجهها  ال��يت  املشكالت 
املنفذة  الشركة  مع  بالتنسيق  وذلك 
يف  الضعيف  االخن��ف��اض  ع��ن  ف��ض��اًل 
املدني  الدفاع  تطبيق  معدالت حتميل 
بالتطبيقات  م��ق��ارن��ة  اهل��وات��ف  على 

  خطة لتطوير التطبيق على أجهزة الوندز فون 
وبالك بيري، و100 ألف مستخدم لتطبيق الدفاع المدني 

على األندرويد وآيفون بنهاية العام الجاري 

تطبيق الدفاع المدني 

خطوة واسعة 
نحو المفهوم 

الشامل 
للحكومة 

اإللكترونية
يمثل تطبيق الدفاع المدني على األجهزة الذكية أحد نماذج 

االستفادة من تقنية االتصاالت والمعلومات، لتحقيق المفهوم 
الشامل ألنظمة الحكومة اإللكترونية في التعريف بمهام 

الدفاع المدني وأهدافه ولوائحه وأنشطته، في خدمة المجتمع 
والحفاظ على سالمة أبنائه والمقيمين به، باإلضافة إلى سرعة 

بث وإيصال الرسائل اإلرشادية والتحذيرية في حاالت المخاطر.

نقطة ضوء
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الفرتة من  اململكة خالل  األخرى يف 
ديسمر 2012 م وحتى يونيو 2013م.
للدفاع  العامة  املديرية  جنحت  وق��د 
املدني ممثلة يف إدارة العالقات العامة 
التنبيهات  خدمة  تطوير  يف  واإلعالم 
الذي  التطبيق،  ملستخدمي  السريعة 
يف  فورية  رسائل  استقبال  هلم  يتيح 
ح����االت ال���ط���وارئ، ب��اإلض��اف��ة إىل 

امل��ش��ارك��ة اجل��م��اع��ي��ة عند  خ��دم��ة 
جيعلها  مم��ا  التنبيهات  ه��ذه  إرس���ال 
التواصل  وسائل  على  انتشارًا  أكثر 

االجتماعي.

وسعيًا إىل مضاعفة أعداد املستفيدين 
العامة  املديرية  تتبنى  التطبيق  م��ن 
ل��ل��دف��اع امل���دن���ي خ��ط��ة الس��ت��ه��داف 

بنهاية  مشرتك  ألف   100 من  أكثر 
ال��ع��ام اجل��اري 1434ه����، وذل��ك عر 
ت��ك��ث��ي��ف ال��رس��ائ��ل اإلع��الن��ي��ة عن 
التقنية  املواقع  يف  التطبيق  خدمات 
اإلنرتنت،  شبكة  على  املتخصصة 
وك���ذل���ك ع���ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
وتوي�رت،  فيسبوك،  مثل:  االجتماعي 
إىل  والكيك،  اليوتيوب،  وق��ن��وات 
البدء يف تطوير تطبيقات على  جانب 
بريي،  والبالك  فون  الوندوز  أجهزة 
ن��ق��ل جت��رب��ة ال��دف��اع  ب��اإلض��اف��ة إىل 
التوعوية  اخلدمات  تقديم  يف  املدني 
وزارة  أجهزة  لبقية  اجلوال  من خالل 

الداخلية.

تطبيق  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م���دى  وع���ن 
الدفاع املدني على األجهزة الذكية 
أكد العقيد مجعان دايس الغامدي 
ال��ن��اط��ق اإلع���الم���ي ل���دف���اع مل��دن��ي 
أثبت  التطبيق  أن  الباحة،  مبنطقة 
الرسائل  إيصال  يف  كبرية  فاعلية  
واألم��ط��ار  السيول  خ��الل  التوعوية 
ال��غ��زي��رة ال��يت ت��ع��رض هل��ا ع��دد من 
منطقة  وم��ن��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق 

التحذيرية  الرسائل  بث  يف  الباحة 
إىل  ب����اإلض����اف����ة  واإلرش�������ادي�������ة، 
اإلعالم  وسائل  ممثلي  مع  التواصل 
مستخدمي التطبيق لتسهيل مهامهم 
امليدانية  العمليات  سري  متابعة  يف 
عر البيانات اليت يتم بثها من خالل 
املدني،  للدفاع  اإلعالمي  املركز 
على  التطبيق  تطوير  أن  إىل  مشريًا 
بريي  والبالك  فون  الوندوز  أجهزة 
املستخدمني  أع��داد  من  سيضاعف 
التكامل  م��ن  ق��در  أك��ر  وحي��ق��ق 
التوعوية  واخل��دم��ات  التطبيق  ب��ني 
التواصل  وسائل  عر  املدني  للدفاع 
اإللكرتوني  وامل��وق��ع  االجتماعي، 

املدني. للدفاع  العامة  للمديرية 

ويف ذات السياق يؤكد العقيد خالد 
للدفاع  اإلع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  اجل��ه��ين 
أن  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  مبنطقة  امل��دن��ي 
األجهزة  على  املدني  ال��دف��اع  تطبيق 
الوقت  من  كثريًا  خيتصر  الذكية 
التوعوية  الرسائل  إيصال  واجلهد يف 
أهميته  إىل  باإلضافة  والتحذيرية، 
امليدانية  العمليات  س��ري  متابعة  يف 

مباشرة  وأث��ن��اء  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف 
احلوادث يف حاالت تضرر االتصاالت 
السلكية لسبب أو آلخر، أو انقطاع 
ال���ك���ه���رب���اء ال�����ذي رمب����ا حي���د م��ن 
عر  الرسائل  هذه  مثل  بث  إمكانية 

أو اإلذاعة. التلفزيون 

م���ن ج���ان���ب���ه أك����د ال����رائ����د حي��ي��ى 
للدفاع  اإلعالمي  الناطق  القحطاني 
تطبيق  أن  ج����ازان  مبنطقة  امل��دن��ي 
اهلواتف  أجهزة  على  املدني  ال��دف��اع 
م��ن مهمة  ي��س��ه��ل ك��ث��ريًا  ال��ذك��ي��ة 
التواصل  يف  اإلع��الم��ي��ني  املتحدثني 
م��دار  على  التطبيق  مستخدمي  م��ع 
الرسائل  ب��ث  يف  والسيما  الساعة، 
يتطلب  قد  اليت  السريعة  التحذيرية 

إرس��اهل��ا ع��ر وس��ائ��ل اإلع���الم وق��ت��ًا 
يتيحه  م���ا  إىل  ب���اإلض���اف���ة  أط�����ول، 
ثقافة  لنشر  رحبة  آفاق  من  التطبيق 
ال��س��الم��ة وت��ن��م��ي��ة ال��وع��ي ال��وق��ائ��ي 
العالقة  ذات  احلوادث  لتجنب كافة 

املدني. الدفاع  بأعمال 

وتوقع النقيب عبدالرمحن اجلهين أن 
يتزايد عدد مستخدمي تطبيق الدفاع 
مستخدمي  ع���دد  ب���ازدي���اد  امل���دن���ي 
ظل  يف  والسيما  الذكية،  اهل��وات��ف 
للتطبيق  املستمرة  التطوير  ب��رام��ج 
أكر  بعدد  التوعوية  خدماته  وتنويع 
اإلرشادية  الرسائل  وبث  اللغات  من 
موسم  إرش��ادات  غ��رار  على  املصورة 

والعمرة. احلج 

  التطبيق أثبت فاعلية 
كبيرة في إيصال الرسائل 

التوعوية خالل السيول 
واألمطار الغزيرة

العقيد مجعان دايس الغامدي

  التطبيق مهم في 
متابعة سير العمليات 

الميدانية في حاالت 
مباشرة الحوادث

العقيد خالد اجلهين

  اتاح التطبيق 
آفاق رحبة لنشر ثقافة 

السالمة وتنمية الوعي 
الوقائي

الرائد حييى القحطاني

  تزايد عدد 
مستخدمي تطبيق 

الدفاع المدني بنهاية 
العام الجاري

النقيب عبدالرحيم اجلهين
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أواسط  يف  باألهداف  اإلدارة  مفهوم  ظهر  أن  منذ 
دركر  بيرت  اإلداري  العامل  يد  على  اخلمسينات 
اإلدارة  من كتاب  )Perer Drucker(،والعديد 
يف الغرب قد اخذوا يدرسون هذا املفهوم وحيللونه، 
وتوسيع مفهومه، وحياولون  ويعملون على تطويره 
تطبيقه يف مجيع اجملاالت واملنظمات سواء العامة 
الربح  منها أو اخلاصة، وسواء كانت تهدف إىل 

أوال تهدف إليه.
من  العديد  العرب،وعاجله  إىل  املفهوم  ه��ذا  وانتقل 
تعرض  من  فمنهم  العربي،  العامل  يف  اإلدارة  كتاب 
لشرح هذا املفهوم، ومنهم من أشار إىل خطوات تطبيقه 
اخل��اص،  القطاع  يف  تطبيقه  كيفية  بني  من  ومنهم 

ومنهم من تعرض لتطبيقاته يف القطاع احلكومي.
يف  )أسلوب  بأنه  باألهداف  اإلدارة  مفهوم  ويعرف 
التخطيط واإلدارة والتقييم ميكن بواسطته وضع 
وعلى  م��دي��ر،  لكل  زمنية  ل��ف��رتة  معينة  أه���داف 
أساس النتائج اليت ينبغي التوصل إليها، إذا ما أريد 
تتحقق ككل. ويف  أن  للمنظمة  العامة  لألهداف 
نهاية هذه الفرتة احملددة يتم قياس النتائج الفعلية 
النتائج املتوقعة، ثم حتديد  يف مقابل األه��داف أو 
االحنرافات ومعاجلتها وذلك وصواًل لألهداف املتفق 
عليها(. وهو ما يعين أن اإلدارة باألهداف هي طريقة 
يف اإلدارة. إنها فلسفة يف اإلدارة تقوم على حتقيق 
األهداف والنتائج. إن املدير الذي يوجه جهوده حنو 
حتقيق اهلدف، يركز على النتائج أكثر من وسائل 
حتقيقها طاملا أن الوصول إليها كان مشروعًا وليس 

فيه خمالفات أخالقية أو قانونية.
أو  ع��ن��اص��ر  أرب��ع��ة  ب���األه���داف  اإلدارة  ول��ن��ظ��ام 
مكونات أساسية هي وضع األه��داف عر ثالث 
أو  تهتم بتحديد مراكز املسؤولية  مراحل األوىل 
األنشطة اليت تعتر جوهرية يف تقدم املنظمة على 
النتائج  يتم حتديد جوانب  وعندما  الطويل.  املدى 
حتديد  وه��ي  التالية  اخلطوة  تكون  الرئيسية، 
ثم  ومن  اإلجن��از يف كل جانب،  لقياس  أساليب 
املرحلة الثالثة وهي حتديد األهداف اليت ميكن 

استخدامها كمقياس يقاس عليها اإلجناز.

ت���ط���وي���ر 
خ������ط������ة 

عملية: 
وظيفة  وتتعلق 

باألهداف  التخطيط 
وبذلك  وضعها،  سبق  ال��يت 

تكون اخلطوة التالية هي حتديد االسرتاتيجيات 
والسياسات والرامج الالزمة لتحقيقها.

القيام باملراجعة الدورية:
تأتي  األه��داف ورس��م اخلطط،  يتم وضع  عندما 
وهي  ب��األه��داف  اإلدارة  عملية  يف  التالية  املرحلة 
إنشاء نظام للرقابة وذلك للتأكد من أن املنظمة 
تسري على الطريق املرسوم واملرغوب، والتأكد من 
أن األعمال سوف تؤدي إىل النتائج واألهداف اليت 
سبق وضعها. وألن عناصر نظام الرقابة اجليد هي 
املعايري اليت ميكن من خالهلا قياس النتائج تصبح 
األهداف هي األمناط اليت ميكن لإلداري قياس 

اإلجناز باملقارنة معها.
تقييم اإلجناز السنوي:

ب��األه��داف  اإلدارة  لنظام  األخ���رية  اخل��ط��وة  وه��ي 
فإذا مل يتم حتقيق األه��داف على مدار عام  فإن 
على الشخص املسؤول ورئيسه املباشر أن يركزا 
على  والعمل  ذل��ك.  أسباب  معرفة  على  جهودهما 

تصحيحها وتالفيها مستقباًل.

إدارة الجودة الشاملة

)TQM(
ال يوجد ثمة تعريف متفق عليه وذو قبول عام لدى المفكرين والباحثين والمختصين في علوم اإلدارة والجودة، إال أن هناك 

بعض التعاريف التي أظهرت تصورًا عامًا لمفهوم TQM، فمثاًل كانت أول محاولة لوضع تعريف لمفهوم إدارة الجودة 
الشاملة من قبل BQA )منظمة الجودة البريطانية( حيث عرفت TQM على أنها » الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك 

من خاللها تحقيق كل من احتياجات المستهلك أو المستفيد من خدماتها وكذلك تحقيق أهداف المشروع معًا«.
بينما عرفها العامل جون او كالند » على أنها الوسيلة 
ومرونتها  فاعليتها  لتطور  املنظمة  بها  ت��دار  ال��يت 

ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل«.
 TQM تعريف  ف��إن  أمريكية  نظر  وجهة  من  أم��ا 
فلسفة  هي  الشاملة  اجل��ودة  )إدارة  أن  يف  يتلخص 
وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد املنظمة لتحقق 
إىل  باإلضافة  أساليب كمية  وهي  مستمرًا  تطورًا 
املوارد البشرية اليت حتسن استخدام املوارد املتاحة 
وكذلك اخلدمات حبيث أن كافة العمليات داخل 
املنظمة أو املؤسسة تسعى ألن حتقق إشباع حاجات 

املستهلكني احلاليني واملرتقبني(. 
أما وفق Royal Mail فتعرف اجلودة الشاملة على 
أنها الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل اليت تشجع 
العاملني للعمل ضمن فريق واحد مما يعمل على خلق 

قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات املستهلكني.
و حدد كول )Cole، 1995( مفهوم إدارة اجلودة 
الشاملة )بأنها نظام إداري يضع رضاء العمالء على 
رأس قائمة األولويات بداًل من الرتكيز على األرباح 
ذات األمد القصري، إذ إن هذا االجتاه حيقق أرباحًا 
على املدى الطويل أكثر ثباتًا واستقرارًا باملقارنة مع 

املدى الزمين القصري(. 
 )Omachonu  1991( أوم��اج��ون��و  عرفها  وق��د 
بأنها استخدامات العميل املقرتنة باجلودة وإطار 

جتربته بها.
ولذا ميكن القول بأن إدارة اجلودة الشاملة عبارة 
الفكرية  الفلسفات  جمموعة  يتضمن  عن)نظام 
اإلدارية  والعمليات  اإلحصائية  واألدوات  املتكاملة 
رضا  مستوى  ورف��ع  األه���داف  لتحقيق  املستخدمة 

العميل واملوظف على حد سواء(. 
تبناها مفكرون  بأن هناك توجهات فكرية  علمًا 
تركز  وبروكا  وجابلونسكي  كروسبى  أمثال 
على النتائج النهائية اليت ميكن حتقيقها من خالل 
إدارة اجلودة الشاملة، اليت ميكن تلخيصها يف أنها 
اليت  العملية  املنظمة  اإلداري��ة وممارسات  )الفلسفة 
تسعى ألن تضع كل من مواردها البشرية وكذلك 

امل���واد اخل���ام ألن ت��ك��ون أك��ث��ر فاعلية وك��ف��اءة 
لتحقيق أهداف املنشأة( )17(

بالكثري مما حيض على  الرتاث اإلسالمي  وحيفل 
َعَمَلُكْم   ُ اهللرّ َف��َس��رَيَى  اْعَمُلوْا  َوُق��ِل   ( مثل  اجل��ودة. 
َهاَدِة  َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن َوَسرُتَدرُّوَن ِإىَل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشرَّ
َفُيَنبرُِّئُكم مِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( التوبة آية 105. وقوله 
تعاىل ) َوالرَّ��ِذي��َن ُه��ْم أِلََم��اَن��اِت��ِه��ْم َوَع��ْه��ِدِه��ْم َراُع���وَن( 
آية 8. كذلك قول اإلمام على رضي اهلل  املؤمنون 

عنه » قيمة كل امرئ ما حيسنه«.
ويف منتصف القرن العشرين بدأت ثورة اجلودة اليت 
أزكتها حدة املنافسة بني األمريكيني واليابانيني. 
العجز  أن  اليابانيون  أدرك  اخلمسينات  أوائ��ل  ففي 
عن بيع املنتج هو أقوى عالمة حتذير ملديري اإلنتاج. 
وبينما استغرق الغرب يف املنافسة السعرية كمدخل 
أساسي للسوق، ركز اليابانيون على ثورة اجلودة. 
بعد خسارتهم  األربعينيات  أواخر  منذ  بدأوها  فقد 
بناء  ألهمية  وإدراك��ه��م  الثانية،  العاملية  للحرب 
صناعة قوية – مدعومة جبودة عالية – تسهم يف بناء 
اقتصاد فعال. ويف عام 1955 ظهر يف اليابان مفهوم 
 Company( »اجلودة على نطاق الشركة ككل«
عام  كمفهوم   )Wide Quality Control CWQC
متكامل ينصرف لكل األنشطة مبا فيها التسويق 

واهلندسة  وال��ش��راء  والتصميم  لإلنتاج  والتخطيط 
واإلنتاج والتوزيع لتشارك يف برنامج تأكيد اجلودة. 
وتتمثل فلسفة هذا املفهوم يف تأكيد اجلودة ضمن 
التصميم  مراحل  خ��الل  من  املنتج  تطوير  برنامج 
والصنع. وأنه ال توجد إدارة واحدة بالذات مسؤولة 
عن اجل��ودة. وإمنا هي مسؤولية كل فرد باملنظمة 

من اإلدارة العليا وحتى أدنى عامل.
ويف عام 1962 ظهر مفهوم حلقات اجلودة الشاملة 
تبناه اإلحتاد  الذي  اليابان،  )Quality Circles( يف 
الياباني للعلماء واملهندسني JUSE نقاًل عن أسلوب 
مراقبة اجلودة الذي اتبعه األمريكيون. وهو عبارة 
من   – العاملني  عن جمموعات تطوعية صغرية من 
فاحصون   – مهندسون   – )عمال  ف��ردًا   12 إىل   7
ب��ي��ع..اخل( جتتمع دوري��ًا )غالبًا أسبوعيًا(  رج��ال   –
مع املشرف – كقائد أو منسق للحلقة – ملناقشة 
اجل��ودة  مثل  جماهلم  يف  العملية  املشكالت  وح��ل 
املشاركة  فرصة  يتيح  وهذا  اإلنتاجية.  والتكلفة 
مبا  االجتماعية  احلاجات  وإشباع  املتبادل  والتأثري 
يسهم يف حتسني األداء ومستوى اجلودة. وقد امتد 
تطبيق هذا املفهوم – منذ أوائل السبعينيات – من 
وأوروب��ا  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  إىل  اليابان 
الغربية، ويف نفس العام )1962( ظهر وبعد مخسة 
شهور من ظهور مفهوم حلقات اجلودة باليابان، ظهر 
أخطاء  ال  مفهوم  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
)Zero Defects( ضمن ما ظهر من مفاهيم وأسس 
 Zero Stop – Zero( صفرية للتطوير اإلنتاجي مثل
Stock(. ويقوم مفهوم ال أخطاء على تصميم برامج 
تستهدف األداء السليم من املرة األوىل. واختذ هذا 
املفهوم شعار أِد عملك سليمًا من أول مرة. إال أن هذا 
املفهوم – يف نظر الكثري من خراء اجلودة فشل يف 
إدراك أن مشكالت اجلودة تنشأ عن نظام املنظمة 
ككل وليس عن العمال فقط، وأنه على خالف 
فلسفة حلقات اجل��ودة، فقد طلب هذا املفهوم )ال 
دون  التشغيل  يلتزم مبعايري  أن  العامل  من  أخطاء( 

حماولة مناقشتها وتقييمها لتحسينها.

بوح القلم

مفهوم اإلدارة باألهداف.. 
مقوماتها ومزاياها

ضمن ثالثة أبعاد ال تنفصل
اإلصغاء أول مراحل تحسين األداء وتحقيق الجودة

شوديهري  سوبري  املؤلف  يكشف 
املفكرين  أش��ه��ر  م��ن  يعد  ال���ذي 
والكتاب يف جمال اجلودة النقاب 
عن ثالثة أبعاد رئيسية للتفكري يف 
ال��ق��رارات من قبل املديرين  اخت��اذ 
بهدف  م��ؤس��س��ة،  أي  وال��ق��ادة يف 
حتسني األداء جذريًا، حبيث تصبح 
اجل���ودة أش��ب��ه جب��زء م��ن احلمض 
منظومة  أو  تركيبة  يف  ال��ن��ووي 
القيم السائدة يف هذه املؤسسة أو 

تلك أيًا كان نوع نشاطها.
ويلخص سوبري يف كتابه الذي حيمل 
عنوان« The power of leo  » هذه 
اليت أطلق عليها إسرتاتيجية  األبعاد 

للكلمات  اخ��ت��ص��ار  وه����ي     LEO
»االس���ت���م���اع«  Listen االجن���ل���ي���زي���ة 
 optimizeو اإلث��راء  مبعنى   enrichو

أي التحسني والتطوير لألمثل.
ويوضح سوبري أن فن اإلصغاء ميكن 
للقضايا  فهم عميق  من احلصول على 
تنحية  أو  التخلي  واملشكالت شريطة 
والبدء  جانبًا  املاضي  افرتاضات  كل 
اإلجيابي  التفاعل  جسور  مد  يف  ف��ورًا 
مع كافة األطراف ذات الصلة بطبيعة 
عمل املؤسسة ومجع كل ما ميكن من 
املعلومات املرتبطة بهذا العمل أو األداء.

والتحليل  اإلث���راء  الثاني  البعد  وع��ر 
الدقيق ملا مت مجعه من معلومات البد 

أيضًا من  التواصل مع مجيع األطراف 
من موظفني ومستفيدين من خدمات 

مقرتحاتهم  على  للتعرف  املؤسسة 
حلول  وإجياد  للتطوير  وأفكارهم 
هذا  كان  وكلما  للمشكالت، 
من  أك��ر  لعدد  ش��ام��اًل  التواصل 
الفئات ذات العالقة بعمل املؤسسة 
حلول  إىل  ال��وص��ول  أصبح  كلما 
ناجحة وعملية ومثمرة أمرًا ميكن 
أب��ع��اد  م��ث��ل��ث  وي��ك��ت��م��ل  حتقيقه 
حتسني  األداء وفقًا ملا أورده سوبري 
يف كتابه بالتحسني أو التطوير إىل 
الدراسة  من خالل  وذل��ك  األفضل 
املتعمقة لكافة احللول واألفكار 
املقرتحة واملفاضلة بينها وفق معايري 

علمية دقيقة وواقعية.
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املقدم خالد الفريح 

مدير مكتب مساعد مدير عام الدفاع 
املدني للشؤون العسكرية

الرائد ماجد القويفل 

مدير شعبة التعيني واإلعادة

رئيس رقباء حممد صاحل القحطاني 

مكتب مدير اإلدارة العامة للتدريب



النفسي  الطب  استشاري  أكد 
الدكتور  سعود  امللك  جبامعة 
االهتمام  ض��رورة  املنصور  فهد 
ب��رام��ج  يف  النفسية  ب��اجل��وان��ب 
ت��دري��ب وت��أه��ي��ل رج���ال ال��دف��اع 
بهم  املنوطة  املهام  ألداء  املدني 
املرتبطة  النفسية  اآلث��ار  وجتنب 
يشاهدونه  وم��ا  العمل  بضغوط 
م���ن ح������وادث م���ؤمل���ة وم��ش��اه��د 
املنصور  الدكتور  وقال  قاسية. 
إن   )998( جمللة  تصرحيات  يف 
طبيعة عمل رجال الدفاع املدني 
الرتقب  من  حالة  عليهم  تفرض 
املستمر واليقظة وتوقع اخلطر، 
ملشاهد  التعرض  إىل  باإلضافة 
أثناء  والصعوبة  القسوة  شديدة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����وادث احل��ري��ق 
وما قد ينتج عنها من وفيات أو 
وهو  الضحايا،  جلثامني  تفحم 
ما جيعل من رجال الدفاع املدني 
عرضة للتأثريات السلبية النفسية 

قد  لفرتات  املشاهد  بهذه  املرتبطة 
ال  رمب��ا  وبعضها  تطول  أو  تقصر 
ميكن جتاوزه بسهولة، مشريًا إىل 
أن التدريب اجليد واملعرفة السليمة 
تساعد  املدني  الدفاع  رجال  مبهام 
ع��ل��ى م��ن��ح ال��ث��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة بالنفس 
وجتاوز هذه النوعية من املشكالت 

النفسية.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور امل��ن��ص��ور إىل 
ض������رورة ال����ت����درج يف ال��ت��ع��رض 
من خالل  للنفس  املؤملة  للمواقف 

املدني من خالل  الدفاع  تدريبات 
فيلمية  وم���واد  تلفزيونية  ب��رام��ج 
الذاتية  ال��ق��درات  لتقوية  تثقيفية 
املدني  الدفاع  لرجال  واجلماعية 
ك��اف��ة  م���ع  ال��ن��ف��س��ي  للتكيف 

املواقف الصعبة واملشاهد املؤملة. 
التهيئة  أن  امل��ن��ص��ور  د.  وأوض�����ح 
النفسية السليمة واالستعداد النفسي 
من خالل مسات شخصية متثل أهم 
ركائز الوقاية من العوارض النفسية 
الصدمة  ح��د  إىل  ت��ص��ل  ق��د  ال���يت 
يف ح��ال��ة م��ش��اه��دة امل��ن��اظ��ر امل��ؤمل��ة 
أن  م��ؤك��دًا  الشنيعة،  واحل����وادث 
اضطرابات ما بعد التعرض للصدمة 
ال��دف��اع��ات  ض��ع��ف  نتيجة  حت���دث 
النفسية لإلنسان عن حتمل مثل هذه 
املشاهد أو األحداث ومن ثم ختتلف 
درجات االستجابة الضطراب ما بعد 
الصدمة من شخص آلخ��ر، فمنهم 
من تظهر عليه أعراض الصدمة بعد 
قد  ومنهم من  أي��ام  أو  أسابيع  ع��دة 

يتأخر ظهور األعراض لديهم ملدة 
وبعضهم قد ال  أو سنوات  شهور 
تظهر عليهم هذه األعراض متامًا.

االضطرابات،  هذه  أب��رز  وعن 
أشار د. املنصور إىل أنها تتنوع ما 
بني االستعادة املتكررة واملؤملة 
الكوابيس  أو  الصادم  للحدث 
الليلية املزعجة اليت تدور حول 
الصدمة،  يف  املتسبب  احل��دث 
ال��ش��ع��ور  إىل  ت���ص���ل  ورمب�������ا 
أن احل��دث  ل��و  امل��ف��اج��ئ كما 
ال���ص���ادم س���وف ي��ت��ك��رر م��رة 
الشعور  إىل  باإلضافة  أخ��رى، 
بالضيق واألمل عند تذكر هذا 
تظهر  وق��د  ذاك،  أو  احل���ادث 
األعراض على شكل ردة فعل 
فسيولوجية عند تذكر احلدث 
الصادم مثل سرعة دقات القلب 
تصلب  أو  ال��ت��ن��ف��س  وس���رع���ة 
بعض العضالت وتصبب العرق 

والدوخة والغثيان.  

اإلن��س��ان يف  ل��دى  العصيب  يتحكم اجل��ه��از 
ضبط حرارة اجلسم وإبقائه يف حالة صحية.

حي��اول  جن��ده  اجلسم  ح���رارة  ترتفع  فعندما 
احلفاظ على درجة احلرارة الطبيعية، فالتعرق 
وتدفق الدم إىل اجللد مما يعرف باسم الضبط 
إمنا   )The umonegwlahian( احلراري 
احل���رارة  درج���ة  على  احل��ف��اظ  على  يساعد 
الطبيعية للجسم عن طريق التحول احلراري. 
تسببه  ال��ذي  اجلسم  ح��رارة  ارتفاع  وخيتلف 
اجلسم  ح��رارة  اشتداد  عن  باحلمى  اإلصابة 
الناتج عن االمراض اليت تسببها أشعة الشمس 
وارتفاع حرارة اجلو، فاحلمى عادة ما تكون 
ذلك  وغ��ري  االلتهابات  على  اجلسم  فعل  ردة 
واخل��ط��رة.أم��ا  منها  البسيطة  األع���راض  م��ن 
ح��رارة  فتزيد  اجل��و  ح��رارة  الناجتة عن  تلك 
اجلسم بنتيجة لعدم متكنه من القيام بعملية 
حتويل احلرارة بصورة تتميز بالكفاءة أو ألن 

احلرارة اخلارجية املكتسبة مرتفعة للغاية.
خماطر التعرض للشمس:

إن ارتفاع درج��ة احل��رارة ال��يت تصل إىل 41 
درجة مئوية، قد تؤثر يف اإلنسان فرتفع درجة 
ح��رارت��ه لنفس احل��د، األم��ر ال��ذي يشكل 
خطورة شديدة على مجيع األعمار، فمع هذا 
االرتفاع يشعر اإلنسان بدوخة وزغللة يصاحبها 
أحيانا قيء وإسهال وعدم اتزان مع اخنفاض 
باملريض  الدموية تصل  وال��دورة  ال��دم  ضغط 
تفقد  بدورها  ال��يت  الغيبوبة  يف  الدخول  إىل 

خاليا املخ قدرتها على القيام بدورها الرئيسي 
واحليوي، وما يزيد من خطورة ضربة الشمس 
العام للسوائل  التوازن  أنها تؤدي إىل اختالل 
داخل اجلسم ويتجمد الدم يف الشرايني مما 
يرتتب عليه إصابة املريض بالذحبة الصدرية 
أو الفشل الكلوي أو اخللل بوظائف الكبد 

إىل جانب هبوط عضلة القلب.
- ومن أهم األمراض املرتبطة حبرارة اجلو: 

الطفح اجللدي وتشنج العضالت وتورم الساقني 
عن  الناتج  والتوتر  األنفاس  وانقطاع  واليدين 
احلرارة، واإلغماء الناتج عن اخنفاض ضغط 
اليت  املفرط،وضربة الشمس  ال��دم واإلره��اق 
حتدث عندما يفشل اجلسم يف ضبط حرارته 
وي��ؤدي  االرت��ف��اع.  وتستمر ح���رارة اجلسم يف 
بالنزالت  اإلصابة  إىل  احل���رارة  درج��ة  ارتفاع 
واالل��ت��ه��اب  وال��دوس��ن��ت��اري��ا  التيفويد  امل��ع��وي��ة 
الكبدي، حيث إن شدة احلر تدفع الناس إىل 
تناول املشروبات املثلجة من الشوارع املوجودين 
فيها، اليت غالبًا تعمل حرارة اجلو على فسادها 
أو تلوثها، كما أن تناول مأكوالت الشوارع 
يف هذه األوقات من السنة حيمل خطورة كبرية 
تسهم يف اإلصابة بهذه األمراض اخلطرية اليت 

على رأسها األمراض املعوية.
التأثريات السلبية على:

- مرضى الكلى: املرضى حبصوات الكلى 
تعرضهم  نتيجة  كثرية  ملشاكل  يتعرضون 
يف  تركيز  هلم  فيحدث  احل���ارة،  للموجات 

من  الكثري  يفقد  اجلسم  ألن  وذل��ك  ال��ب��ول 
يكون  وبالتالي  العرق،  طريق  عن  السوائل 
ذل��ك ف��رص��ة لتكوين ح��ص��وات ج��دي��دة أو 
ت��رس��ب م��زي��د م��ن األم���الح على احل��ص��وات 
املوجودة بالفعل فيتعرضون آلالم شديدة ناجتة 
عن االلتهابات يف جمرى البول، ولذلك ال بد 
أن يبتعدوا عن احلرارة الشديدة ويكثروا من 
أن  جيب  العادي  فالشخص  السوائل،  شرب 
يشرب كمية ماء ال تقل عن لرتين يوميًا، أما 
مريض الكلى فال بد أن يتناول ثالثة لرتات 

يوميًا.
الغسل  وهناك مالحظة مهمة ختص مرضى 
بالنسبة  عليهم  ق��ي��ود  ف��ه��ن��اك  ال��ك��ل��وي، 
ألنهم  يتناولونها،  ال��يت  السوائل  لكميات 
ال  الكلوي  بالغسل  للعالج  تعرضهم  نتيجة 
ولذلك  البول،  من  كبرية  كميات  يفرزون 
عند شربهم كميات كبرية من املاء ستحتجز 
جلسة غسل  مع  إال  وال خت��رج  أجسادهم  يف 
بالنسبة  بكثرة  السوائل  وت��ن��اول  الكلى، 
هلم قد يؤدي إىل حدوث هبوط حاد بالقلب، 
يسمح هلم  الشديد  احلر  موجات  مع  ولكن 

بزيادة طفيفة حيددها هلم الطبيب املعاجل.
هل��م وضع  امل��رض��ى  ه��ؤالء  القلب:  - مرضى 
خاص خوفًا من تعرضهم ألزم��ات ح��ادة من 
احلرارة شديدة اليت غالبًا ما تكون الرطوبة 
مصاحبة هلا. فالتعرق يقلل كمية السوائل يف 
اجلسم مما يؤدي إىل زيادة كثافة الدم وعدم 

مخاطر حرارة 
الصيف

وطرق الوقاية

صحة ورياضة

ويزيد  الشرايني  يف  طبيعية  بصورة  سريانه 
يؤدي  كذلك  باجللطات،  اإلصابة  احتمال 
والبوتاسيوم  كالصوديوم  األم��الح  اختالل 
إىل حدوث عدم انتظام نبضات القلب. وجيب 
أن يبتعد مريض القلب عن االنتقال املفاجئ 
من درجات احلرارة العالية إىل درجات حرارة 
منخفضة يف الغرف املكيفة ألن هذا يؤدي 
إىل تقلصات الشريان التاجي. أما إذا اضطرته 
الظروف للبقاء يف األج��واء احل��ارة ملدة فمن 
وتناول حملول  ال��دم  قياس ضغط  الضروري 
معاجلة اجلفاف لتعويض ما فقده من سوائل 

وأمالح.
الرطوبة  تسبب  التنفسي:  اجلهاز  مرضى   -
ملرضى  الصحية  احلالة  يف  تدهورا  املرتفعة 
ال���رب���و ال��ش��ع��يب امل���زم���ن ح��ي��ث ت��زي��د نسبة 
ثاني  نسبة  ازدي��اد  مع  اهلوائية  الشعب  ضيق 
أوكسيد الكربون يف الدم بسبب قلة نسبة 

األوكسجني مع ارتفاع درجة احلرارة تزداد 
اليت  اهل���واء  مكيفات  على  االعتماد  نسبة 
نتيجة  التنفسي  اجل��ه��از  يف  سليب  تأثري  هل��ا 
ما  وتكاثر  املنزلية  واألتربة  الغبار  تراكم 
يسمى حشوة الفراش، األمر الذي يؤدي إىل 
الشعيب  وال��رب��و  ال��ص��در  اإلص��اب��ة حبساسية 
املزمن وخاصة حساسية الصدر لدى األطفال. 
التنفس  ضيق  تشمل  امل��رض��ي��ة  واألع����راض 
والسعال املستمر مع ازدياد عدد مرات التنفس.
ك��ذل��ك ت���ؤدي ه���ذه ال��ع��وام��ل إىل اإلص��اب��ة 
حبساسية اجليوب األنفية حيث يشعر املريض 
الصباح  أوق���ات  يف  خاصة  مستمر  بعطاس 
األنف  مزمن يف  رش��ح  ح��دوث  مع  الباكر، 
هل��واء  ل��ف��رتات طويلة  التعرض  ل��دى  وزك���ام 
على  االع��ت��م��اد  بتقليل  وينصح  املكيفات. 
مكيفات اهلواء أو جتنب االنتقال املفاجئ من 
اجلو احلار إىل البارد، فأكثر من 40% من 

أفراد اجملتمع يعانون من أمراض احلساسية 
يف الصيف.

- األمراض اجللدية: التعرض املباشر ألشعة 
الشمس تزداد معه حاالت تصبغ اجللد مثل 
األمراض  بعض  أن  والنمش،كما  الكلف 
الشمس  ال��ت��ع��رض ألش��ع��ة  ل��دى  تنشط  ق��د 
والبهاق  والصدفية   احل��م��راء  الذئبة  مثل 
واالرتيكاريا، كذلك فإن التعرض الدائم 
ألشعة الشمس قد يؤدي على املدى البعيد إىل 
اإلصابة باألورام وشيخوخة اجللد املبكرة. 
ويف بعض األح��ي��ان ي���ؤدي ارت��ف��اع احل���رارة 
العرقية مما  ال��غ��دد  ان��س��داد  وال��رط��وب��ة إىل 
يتميز  الذي  العرقي  الطفح  يؤدي إىل ظهور 
حبكة،  مصحوبة  مح��راء  حبيبات  بوجود 
األم��راض  بعض  تنشيط  على  أيضًا  وتعمل 
قوباء  مثل  الفطريات  خاصة  امليكروبية 

الرأس التينيا امللونة وتينيا القدمني.
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إنشائية،  عوازل  وجود  حال  وحتى يف  مرت 
وميكن جهاز البحث التليسكوبي فضاًل 
واملصابني  املتضررين  مكان  حتديد  عن 
حتديد  يف  املباني،  انهيارات  ح��وادث  يف 
خالهلا  م��ن  يستطيع  ال��يت  السبل  أف��ض��ل 
رج����ال اإلن���ق���اذ ال���وص���ول إل��ي��ه��م وجت��ن��ب 
العوائق اإلنشائية اليت قد حيتاج اجتيازها 
اخلراسانية  ال��ع��وازل  مثل  طويلة  ألوق��ات 
البحث  يتيحه جهاز  واملعدنية، فضاًل عما 
ملتابعة  هائلة  إمكانيات  من  التليسكوبي 
س��ري ع��م��ل��ي��ات إن��ق��اذ امل��ص��اب��ني وان��ت��ش��ال 
رج��ال  وت��وج��ي��ه  بلحظة  حل��ظ��ة  ال��ض��ح��اي��ا 
الدفاع املدني يف حال حدوث أي قصور أو 

»توابع« الحقة يف املبنى املنهار.
إن��ت��اج جهاز  بعض ش��رك��ات  ط��ورت  وق��د 

لرجال   تتيح  أنظمة  التليسكوبي  البحث 
ال���دف���اع امل���دن���ي ال��ت��خ��اط��ب امل��ب��اش��ر مع 
على  تعتمد  األن���ق���اض  حت��ت  احمل��ت��ج��زي��ن 
واستقبال  إلرس��ال  الصغر  متناهية  أجهزة 
كافة األصوات، ومن ثم إرشاد احملتجزين 
األكثر  للمواقع  التحرك  على  القادرين 

أمنًا حلني وصول فرق اإلنقاذ إليهم.
ال��ب��ح��ث  ج����ه����از  من�������اذج  أح�������دث  ويف 
يف  م��ؤخ��رًا  ع��رض��ت  ال��يت  التليسكوبي 
والسالمة  األم���ن  م��ع��دات  م��ع��ارض  بعض 
جديدة  بتقنية  اجلهاز  تزويد  مت  أوروبا  يف 
وإح��داث  الليزر  أشعة  إلط��الق  ومتطورة 
ف��ت��ح��ات ص��غ��رية يف ال���ع���وازل اإلن��ش��ائ��ي��ة 
الصوتية  واجملسات  الكامريات  لتمرير 
إىل  ب��اإلض��اف��ة  وراءه���ا،  م��ا  إىل  الدقيقة 

سلكيًا  ال  حية  ص��ورة  إرس��ال  إمكانية 
امليدانية  العمليات  ق��ي��ادة  م��راك��ز  إىل 
أنظمة  عر  وحتليلها  تلقيها  ميكن  حبيث 

متطورة. حاسوبية 
وجن���ح ع���دد م��ن ال��ش��رك��ات م��ؤخ��رًا يف 
ت��ط��وي��ر من����اذج م��ن ال��ري��ب��وت ب��أش��ك��ال 
م��ت��ن��وع��ة أب��رزه��ا ع��ل��ى ش��ك��ل ث��ع��ب��ان أو 
دحرجتها  ميكن  احلجم  صغرية  ك��رات 
حت��ت األن��ق��اض وم���زودة ب��ك��ام��ريات يتم 
من  وميكن  سلكيًا،  ال  فيها  التحكم 
خ���الل ال��ت��ل��ي��س��ك��وب ال����ذي ي��رت��ب��ط بها 
أو  ص��ور  م��ن  تلتقطه  م��ا  تلقي  السلكياًً 
إمكانية  مع  حاسوبي  جهاز  عر  أصوات 
يف  والتحكم  الصوت  تكبري  يف  كبرية 

نقائه. درجة 

الكالب  كانت  مضت  قليلة  عقود  قبل 
عن  للبحث  الوحيدة  الوسيلة  هي  املدربة 
املباني  ان��ه��ي��ارات  ح��وادث  يف  املتضررين 
ساعات  تستغرق  البحث  عمليات  وكانت 
املدني  الدفاع  يقضي رجال  ورمبا  طويلة، 
أوق���ات���ًا ط��وي��ل��ة م��ن أج���ل ال��وص��ول ألح��د 
ي��ك��ت��ش��ف��وا وف��ات��ه  امل��ت��ض��رري��ن ق��ب��ل أن 
إىل  حباجة  مصاب  هناك  ك��ان  ح��ني  يف 
احل��ادث  مكان  من  آخ��ر  موقع  يف  إنقاذ 
هذا  ب��ني  التمييز  ال��ك��الب  تستطع  ومل 
احلياة،  قيد  على  ي��زال  ما  وأيهما  وذاك 
الذي  »التلسكوبي«  البحث  جهاز  أن  إال 
تطوير  جم��ال  يف  كبرية  جهود  مث��رة  يعد 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ يف ح���وادث 

ال���زالزل وان��ه��ي��ارات امل��ب��ان��ي أح���دث نقلة 
هذه  يف  املتضررين  إنقاذ  يف  هائلة  نوعية 
إىل  ال��وص��ول  وق��ت  واختصار  احل���وادث، 
أقل  يف  األنقاض  والناجني حتت  املصابني 

وقت ممكن.
يف  التليسكوبي  البحث  ج��ه��از  ويعتمد 
ص��ورة  نقل  إمكانية  على  عمله  فكرة 
تلفزيونية حية وعالية الدقة عر كامريات 
حتت  إدخ��اهل��ا  يتم  عالية  حساسية  ذات 
الصلب  من  رفيع  أنبوب  بواسطة  األنقاض 
بعد  عن  الكامريات  هذه  توجيه  وميكن 
وضوح  يقتصر  وال  االجتاهات،  مجيع  يف 
صورة جهاز البحث التليسكوبي يف حالة 
ميِكن  ب��ل  الطبيعية  اإلض���اءة  أو  ال��رؤي��ة 

م��ن احل��ص��ول ع��ل��ى ص���ورة عالية  أي��ض��ًا 
ال��ظ��الم حت��ت األنقاض  ال��دق��ة يف ح��االت 
احلرارية  بالكامريات  شبيهة  تقنية  عر 
أو  احلية  الكائنات  كافة  ترصد  ال��يت 
حتى ضحايا احلوادث يف اللحظات األوىل 

ووفاتهم. من سقوطهم 
التليسكوبي  البحث  جهاز  من  أنواع  ومثة 
مزودة بأنظمة صوتية لرصد أي أصوات أو 
حتت  املصابني  أو  للمحتجزين  حتركات 
هذه  خالل  من  وميكن  املتهدمة.  املباني 
الصوتية  باجملسات  تعرف  ال��يت  األنظمة 
مساع أي أصوات مهما كانت ضعيفة، بل 
ورصد وتسجيل نبضات القلب للمتضررين 
 100 من  أكثر  إىل  تصل  األحياء مبسافة 

جهاز
البحث
التليسكوبي

تقنيات

إلنقاذ المحتجزين في حوادث انهيارات المباني
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ممثلة  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  املديرية  حصلت 
بن  الفريق سعد  العام  املدير  معالي  يف مكتب 
االي��زو  شهادة  على  م��ؤخ��رًا  التوجيري  عبداهلل 

)ISO 9001:2008( العاملية
اليت تعتمد نظام ادارة اجلودة الشاملة وفق ارقى 
االي��زو  مؤسسة  تشرتطها  ال��يت  الدولية  املعايري 

العاملية ملنح هذه الشهادة الدقيقة.
وتسلم الشهادة نيابة عن معالي الفريق التوجيري 
العقيد سعد بن مبارك الدوسري مدير مكتب 
الذي عر عن سعادته  املدني  الدفاع  مدير عام 
تعد  اليت  العاملية  الشهادة  هذه  على  باحلصول 

مثرة الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اإلنسانية  مهامه  الداء  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جل��ه��از 
الوطن  مكتسبات  على  احلفاظ  يف  والوطنية 

وسالمة أبنائه.
وتقديره  امتنانه  عن  الدوسري  العقيد  وأع��رب 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  واهتمام  لدعم 
قدرات  بتطوير  الداخلية  وزير  نايف  بن  حممد 
أرقى  وفق  املدني  الدفاع  ومنها  األمنية  األجهزة 
معايري اجلودة العاملية وباستخدام أحدث األنظمة 
يف إدارة اجلودة يف مجيع جماالت عملها مشريًا 

إىل أن هذا االجناز الذي حتقق بتوفيق من اهلل 
ثم مبتابعة معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
املستوى  ي��ؤك��د  ال��ت��وجي��ري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد 
املتميز الذي قام به فريق العمل اإلداري جلميع 
اجلهات املستفيدة باملديرية العامة للدفاع املدني.
لفريق  الرئيسي  املنسق  أش��ار  أخ��رى  ناحية  من 
اجل���ودة ال��رائ��د امح��د ب��ن حييى ال��زه��ران��ي ان 
 »9001-2008« املطابقة  شهادة  على  احلصول 
ودقيقة  تفصيلية  مراجعة  عملية  إج��راء  بعد  مت 
جلميع آليات وإجراءات العمل املتبعة يف مكتب 
به  املرتبطة  والشعب  املدني  الدفاع  ع��ام  مدير 
مجيع  سري  من  يعزز  اجل��ودة  إلدارة  نظام  وبناء 
انسيابية  بكل  وامل��ع��ام��الت  العمل  إج����راءات 
اإلعداد مليكنة  مع جهود  بالتزامن  وذلك  ودقة 
اإلجراءات آليًا واالنتقال ملفهوم اإلدارة الذكية.

من  يتكون  العمل  فريق  ان  بالذكر  اجلدير 
العقيد سعد بن مبارك الدوسري واملقدم عوض 
الزهراني  حييى  أمح��د  وال��رائ��د  العمري  علي 
والرائد طه مجعان الزهراني وقد حصلوا مجيعًا 
العاملية  الشركة  من  ج��ودة  مدقق  شهادة  على 
نظري ما اكتسبوه من خرة خالل فرتة اإلعداد 

ملطابقة املعايري العاملية لاليزو.

مكتب مدير عام الدفاع المدني يحصل على شهادة 
االيزو في ادارة الجودة

مجتمع

اللواء سبيه يقلد 
العميد الزهراني 

رتبته الجديدة

قلد مدير الدفاع املدني مبنطقة املدينة 
سفر  العقيد  سبيه  زهري  اللواء  املنورة 
بعد  عميد  رتبة  ال��زه��ران��ي  أمح��د  ب��ن 
صدور األمر السامي الكريم برتقيته 
وقد عر العميد الزهراني عن سعادته 
بالرتقية مؤكدًا أنها ستكون عونًا له 

على خدمة الدين واملليك والوطن.

ق��ل��د م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
العميد  املقدسة  بالعاصمة 
ضباط  ثالثة  املطريف  خلف 
من شعبة السالمة يف اإلدارة 
رتبة نقيب، وهم املالزم أول 
م��ه��ن��دس ف����ارس إمس��اع��ي��ل 
م��ش��اري  أول  وامل�����الزم  ب���در 
ع���ب���دال���رمح���ن احل��ت��ريش��ي 
عبدالرمحن  أول  وامل����الزم 

عبداهلل القرشي.
وق�����دم ال���ض���ب���اط امل���رق���ون 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر خل��ادم 
احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني هل��ذه 
ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة ول��س��م��و ول��ي 

ع��ه��ده األم����ني ومس����و ال��ن��ائ��ب 
الثاني ولصاحب السمو امللكي 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ومل���دي���ر ع��ام 
عز  اهلل  داعني  املدني،  الدفاع 

وج���ل أن ت��ك��ون هل��م ع��ون��ًا 
لبذل  وح��اف��زا  طاعته  على 
املزيد من اجلهد خلدمة هذا 

الوطن الغالي.

عبداهلل  الدكتور  الشيخ  فضيلة  أوصى 
بن إبراهيم الطريقي رجال الدفاع املدني 
بوصفهم املعنيني بأمر السالمة باستشعار 
يف  مهامهم  أداء  يف  ال��ش��رع��ي  ال��واج��ب 
ال��ع��ام��ة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح  مح��اي��ة 
أن عمله  منهم  يعي كل  وأن  واخلاصة، 
أمانة يف عنقه ال تبارحه حتى يؤديها على 

الوجه املطلوب.
الطريقي  الدكتور  الشيخ  وأشار فضيلة 
يف مجلة توصيات يف كتابه القيم »حنو 
استشعار  أن  للسالمة«  ش��رع��ي  مفهوم 
الشرعي  لواجبهم  املدني  ال��دف��اع  رج��ال 
ويثبت  النية  به  ختلص  واجبهم  أداء  يف 
الطريقي  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت  األج����ر.  ب��ه 
املدني  الدفاع  رجل  يسعى  أن  أهمية  إىل 
حيث  من  عمله  جمال  يف  شرعيًا  للتفقه 
أسلوب التعامل مع احلوادث الذي يشمل 
احل��ادث  م��ع  والتفاعل  ال��ت��ج��اوب  سرعة 

وع����دم ال��ت��ب��اط��ؤ يف 
ذل�����ك وم����ت����ى حي��ق 
لرجل الدفاع املدني 
واملخاطرة  املغامرة 
يف مباشرة احلوادث 
ل��ه  وم���ت���ى ال حي����ق 
يتناسب  مب��ا  ذل���ك. 
م����ع م���ه���م���ة رج����ال 
اليت  املدني  ال��دف��اع 
تتطلب يف كثري من 
شرعيًا  فقهًا  أدائها 
يستغنون  ال  دق��ي��ق��ًا 

البشر  ب���أرواح  املساس  من  فيها  ملا  عنه 
وعقوهلم  وأع��راض��ه��م  ب��ل  وممتلكاتهم 
داع��ي��ًا إىل ض��رورة  يف بعض احل���االت، 
العلمية  وال����دروس  احمل��اض��رات  تنظيم 
ألفراد الدفاع املدني يف مقار عملهم يقوم 
من  الشرعية  العلوم  يف  املتخصصون  بها 

العلماء.
أبناء  توصياته  يف  الطريقي  الشيخ  ودعا 
اجمل��ت��م��ع وامل��ق��ي��م��ني ب��ه إىل احل���رص أن 
ي��ك��ون��وا ع��ون��ًا ل��رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي 
وال��س��الم��ة يف  ب��األم��ن  املعنية  واجل��ه��ات 
وامل��م��ت��ل��ك��ات،  األرواح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
مؤكدًا على ضرورة أن يعلم كل مسلم 
اخلمس  ال��ض��روري��ات  على  احملافظة  أن 
فرض عليه ال جيوز التفريط بشيء منها 
فضاًل عن تعمد اإلضرار بها، ومن ذلك 
التفريط اإلعراض عن الدين بعدم التعلم 
عن  باملهالك  النفس  وإيقاع  فيه  والتفقه 
ط��ري��ق ب��ع��ض امل��م��ارس��ات امل��رف��وض��ة أو 
السلوكيات احملرمة مثل قطع اإلشارات 
واملسكرات  املخدرات  أو شرب  املرورية 
برهان  أو  بينة  بغري  األع��راض  انتهاك  أو 
ما  غ��ري  يف  وإنفاقها  األم���وال  تبديد  أو 
شرع اهلل، وأن يعلم كل مسلم أيضًا أن 
الضرورات  على  احملافظة  يف  مسؤوليته 
مل��ن حت��ت ي��ده م��ن أط��ف��ال وق��ص��ر فرض 
عند  تقف  ال  املسؤولية  وأن  عليه،  الزم 
ذلك فحسب بل تتعداها إىل عموم أفراد 
وما  وسلطته  قدرته  اجملتمع كٌل حسب 

أوتي من علم.

به ختلص النية ويثبت األجر

استشعار الواجب الشرعي في 
س. مــا حــكــم قــطــع الــصــالة أثــنــاء أعمال الدفاع المدني

االنتقال للحوادث؟ 
اجلواب: كل شيء فيه خطر على 
ألجله  ال��ص��الة  قطع  جي��وز  النفس 
أو  رداء  سقوط  من  خاف  لو  كما 
سبع  أت��اه  أو  بئر  أو  حائط  ان��ه��دام 
ضار أو حية أو عقرب خياف منها 
عادة وال يقدر على قتلها يف الصالة 
أو  أو لصًا  أو رأى ع��دوًا يريد قتله 
ق��اط��ع ط��ري��ق ي��ري��د االع��ت��داء على 
ذلك  وحن��و  ماله  أو  أهله  أو  نفسه 
وإن رجال الدفاع املدني قد ينتقلون 
إىل مكان حادث أو حريق فيأتيهم 
أنه  فنرى  الصالة  أثناء  وهم  اخلر 
ويذهبوا  الصالة  يقطعوا  أن  جيوز 
احل����ادث  أو  احل���ري���ق،  ذل����ك  إىل 
للهالك  ت��ت��ع��رض  أن��ف��س��ًا  ل��ي��ن��ق��ذوا 
وأموااًل حمرتمة ثم يصلون بعد ذلك 

وهلم أجر على هذه املشاركة. 
 

س. مــا حــد حــرمــة املــســاكــن عند 
ــغــوث كــحــاالت احلــرائــق  طــلــب ال

والفيضانات واهلزات األرضية؟ 
املنكوبني  إغ��اث��ة  ي��ل��زم  اجل����واب: 
والفيضانات  باحلرائق  واملصابني 
ذلك  استلزم  ولو  األرضية  واهل��زات 
اخلاصة  واملنازل  املساكن  دخ��ول 
وكسر األبواب املغلقة والنظر إىل 
ملا  البيوت،  تلك  داخ��ل  يف  النساء 
يف ذلك من إنقاذ األنفس واألموال 

احملرتمة املتعرضة للحريق وحنوه. 

س. إذا قصر الفرد يف لبس املالبس 
الواقية اخلاصة به، ونتج عن ذلك 

تضرره فما احلكم؟ 
اجلواب: يعتر مفرطًا ومتسببًا يف 
األفراد  على  والواجب  نفسه  ضرر 
يتحصنوا  أن  االن���ق���اذات  ه��ذه  يف 
بهذه الدروع، وهذه السرابيل فمن 
أهمل ومل يتحصن اعتر هو الذي 
املطالبة  له  وليس  نفسه  جنى على 
ب��ال��دي��ة ع���ن ت��ل��ك األض�����رار ال��يت 

حصلت عليه. 

فتاوى..

الشيخ د. عبداهلل الطريقي 

أستاذ الثقافة اإلسالمية جبامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العميد المطرفي يقلد  3 ضباط
من شعبة السالمة رتبة نقيب
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.. ذكر ابن خلدون يف مقدمته الشهرية أن »االجتماع اإلنساني ضروري، وأن اإلنسان مدني بالطبع، وحاجة الناس بعضها إىل 
بعض تقتضي تبادل اخلدمات واملصاحل واملنافع مع اآلخرين لتأمني احلاجات الشخصية والعامة«.

وقد أصدرت جامعة أم القرى جمريات أعمال الندوة يف أربعة جملدات بعنوان »جملد أحباث: ندوة العمل التطوعي وآفاق 
املستقبل« قدم هلا معالي الدكتور بكري معتوق عساس مدير اجلامعة ورئيس اللجنة اإلشرافية للندوة: »ليس هناك شك 
يف أن العمل التطوعي يعد بابًا واسعًا من أبواب اخلري، وهو مطلب حضاري« اشتملت األحباث اليت عرضها الباحثون يف 
الندوة، ويف اجمللد األول للبحث الذي قدمته الدكتورة إميان جابر حسن شومان بعنوان: األبعاد االجتماعية للعمل التطوعي 
ودورها يف عملية التماسك االجتماعي يف اجملتمع السعودي على وجهة نظر سيكولوجية وقد ذكرت الباحثة يف مقدمة 
حبثها: »يعد العمل االجتماعي التطوعي من أهم الوسائل املستخدمة للمشاركة يف النهوض مبكانة اجملتمعات يف عصرنا 
احلالي«. وقدم البحث الثاني يف اجمللد األول الدكتور محود بن جابر احلارثي حتت عنوان: »اآلثار الرتبوية للعمل التطوعي 

على الفرد واجملتمع«.
وقدم البحث الثالث يف اجمللد األول الدكتور عبدالقادر بن ياسني خطيب حتت عنوان: »االرتقاء بالعمل التطوعي دراسة تأصيلية 

تطبيقية«. وقدمت البحث الرابع الدكتورة عبري حييى شاكر حتت عنوان: »القواعد املقاصدية الناظمة للعمل التطوعي«.
ويف البحث الرابع وعنوانه: »العمل التطوعي وأثره على الفرد واجملتمع« مقدمة من مركز البحوث بهيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العاملية باململكة العربية السعودية، وقدم له الدكتور عدنان خليل باشا األمني العام السابق هليئة اإلغاثة. أما البحث السادس 
فهو بعنوان: »هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حتفيز من تطوع خلدمته عليه الصالة والسالم«. ويف البحث السابع تناولت 
الدكتورة لؤلؤة بنت عبدالكريم القويعلي موضوع »العمل التطوعي تأصيله وأبعاده«. والبحث السابع بعنوان: »جماالت العمل 

التطوعي يف السنة النبوية« مقدم من الدكتور حممد عبدالرزاق أسود.
أما البحث األخري يف اجمللد األول فقدمته الدكتورة جنالء بنت محد بن علي املبارك بعنوان: »العمل التطوعي دراسة حديثة موضوعية«.
وقد جاء يف اجمللد الثاني والثالث معًا: حبث مقدم من الدكتور إبراهيم السماعيل وعنوانه: )طالب املنح أمنوذج للعمل 
التطوعي يف احلج والعمرة(، وقدم الدكتور مصطفى حليب تقريرًا عن كرسي األمري ماجد -رمحه اهلل-، كما قدم 
النقيب نايف الرحيلي حبثًا بعنوان: )دور العمل التطوعي يف الدفاع املدني(، وقدمت الدكتورة هدى حجازي حبثا بعنوان: 
)آليات حتقيق التكامل بني جهود اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف احلج والعمرة(، كما قدم الدكتور أمحد البشري 
حبثًا بعنوان: )برنامج لتطبيق الشرطة اجملتمعية يف موسم احلج والزيارة(، وبعنوان رؤية مستقبلية –لتطوير دور كلية العلوم 
االجتماعية جبامعة أم القرى– يف دعم العمل التطوعي حبث قدمه الدكتور جابر احلارثي الشريف، كما قدم األستاذ 
املستقبل(، وقدم األستاذ  آفاق  التطوعي واستشراف  العمل  )االفرتاضيات يف  بعنوان  املغذوي حبثا  الدكتور عبدالرحيم 

الدكتور عبداهلل اللحيدان حبثا بعنوان )التطوع بتعليم الناس وإرشادهم يف احلج والعمرة(.
ويف حبث بعنوان )املركز التطوعي خلدمات احلج والعمرة( قدم األستاذ الدكتور حييى زمزمي، حبثًا بعنوان )أساليب 
تنمية العمل التطوعي لدى طالب املرحلة اجلامعية( قدم الدكتور إبراهيم العبيد، وقدمت الدكتورة حياة نياز حبثا عن 
)مدى ممارسة املرأة السعودية للعمل التطوعي(، وقدم الرائد خالد احلمدان حبثا بعنوان )دور األسرة يف نشر ثقافة العمل 
التطوع(، كما قدمت  الرأي يف قياس  )استخدام استطالعات  بعنوان  أبو رمان حبثا  الدكتور سامر  التطوعي(، وقدم 
الدكتورة سعاد بن عفيف، وقدمت مسر املالكي حبثا بعنوان )اسرتاتيجية التسويق للعمل التطوعي(، كما قدم الدكتور 
عبدالغين احلربي حبثا بعنوان )دور األسرة يف تنشئة األبناء على العمل التطوعي(، وقدم الدكتور عبداهلل السدحان حبثه 
بعنوان )وقف الوقت مدخل جديد الحتواء الشباب يف العمل التطوعي(، وقدم الدكتور فاضل عثمان حبثا بعنوان )مركز 
املعلومات لتنسيق وتنمية العمل التطوعي يف احلج والعمرة والزيارة(، وقدم الدكتور ياسر القصاص حبثا بعنوان )تصور 
ختطيطي ملواجهة مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي(، كما قدم الدكتور حييى اليحيى حبثا بعنوان )العوامل 

املؤدية إىل ترك العمل التطوعي(.
واشتمل اجمللد اخلامس واألخري على أحباث قدمت األول حياة صديق عبدالواحد بعنوان )مزايا الشريعة يف النفقة على اخلدمة 
التطوعية(، كما قدمت الدكتورة سلطانة املشيقح حبثا بعنوان )األوقاف ودورها يف اخلدمات التطوعية(، والبحث األخري 
يف اجمللد األخري هو بعنوان )مزايا اإلنفاق على اخلدمات التطوعية يف البلد احلرام( قدمه الدكتور حممد إمام، وإني أختم 

بالشكر جلامعة أم القرى قيامها بطباعة األحباث، ولكين أتساءل كيف سيتم تعميم الفائدة من هذه األحباث القيمة؟

عبداهلل عمر خياط

كاتب حملل سياسي

رؤية
العمل
التطوعي

وآفاق 
المستقبل
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