
التخطيط 
والتنفيذ

بين وضوح النظرية 
وإشكاالت التطبيق

وزير الداخلية 
يشيد بتميز الخطة 
اإلعالمية للدفاع 
المدني في الحج

مشكالت صحية
يتعرض لها رجال 
الدفاع المدني في 
الميدان

الفريق العمرو:
الدولة وفرت 
كل اإلمكانيات  
لتطوير قدرات 
الدفاع المدني

الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية للكهرباء:

التعاون مع الدفاع 
المدني ال ينحصر 

في الحد من 
الحوادث فقط

فرضية لمواجهة السيولتقنية مبتكرة لتوثيق الحوادث»تترا«.. ما الجديد؟



انطالقة
اإلعالم الجديد مرآتنا لتطوير األداء

تشهد تقنيات وإمكانات وسائل اإلعالم تطورًا كبريًا ومتسارعًا سواء من حيث الفاعلية أو سهولة 
وسيلة  وفًقا إلمكانات كل  أو مجاعة  ف��ردًا  سواء كان  املتلقي  على  تأثريها  ودرج��ة  االستخدام 
ويتضح ذلك جليًا يف تقنيات اإلعالم اجلديد ممثاًل بوسائل التواصل االجتماعي )تويرت، فيسبوك، 

إنستقرام، يوتيوب( إضافة إىل املواقع واملنتديات والصحف اإللكرتونية. 
وقد حرصت املديرية العامة للدفاع املدني ضمن خططها الرامية لتعزيز االستفادة من أنظمة وبرامج 
التواصل  تعزيز  تقنيات اإلعالم اجلديد يف  التطور يف  استثمار هذا  احلكومة اإللكرتونية، على 
والوصول  نطاق،  أوسع  على  السالمة  ثقافة  ونشر  اجملتمع  فئات  كافة  مع  اجملتمعية  والشراكة 
أجل  من  الوقائية  باإلجراءات  وتعريفهم  واملقيمني  املواطنني  جلميع  واإلرشادية  التوعوية  بالرسائل 
التواصل  ومواقع  اجلديد  اإلع��الم  لوسائل  اهلائلة  املزايا  هذه  من  واالستفادة  وآم��ن.  سليم  جمتمع 
االجتماعي وما تتيحه من خصائص تفاعلية يف ترسيخ مفهوم الدفاع املدني الشامل بني مجيع فئات 
وفيسبوك  تويرت  يف  وإنشاء حسابات  اإلنرتنت  على  املدني  الدفاع  موقع  تدشني  مت  حيث  اجملتمع، 
وانستقرام ، وقناة الدفاع املدني على موقع يوتيوب، وذلك للتعريف بأنشطة وجهود الدفاع املدني 
على  واإلجابة  والسالمة،  األمن  قضايا  حول  والثوابت  القيم  وتعزيز  السالمة  مبتطلبات  والتوعية 
كافة التساؤالت اليت قد يطرحها املواطنون واملقيمون على مدار الساعة، وكذلك االستفسارات 
اليت تطرحها شركات ومؤسسات احلج والطوافة وإدارات محالت احلج واحلجاج أنفسهم خالل 
موسم احلج والعمرة بشأن اشرتاطات ومتطلبات السالمة، وتلقي البالغات والشكاوي الواردة من 
املواطنني واملقيمني والتعرف على آراء واقرتاحات املختصني والباحثني يف تطوير اخلطط والربامج 

التوعوية املختلفة ولتجنب املخاطر ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني بكافة أشكاهلا وأنواعها. 
وبفضل من اهلل ثم الدعم السخي والالحمدود من حكومة خادم احلرمني الشريفني والتوجيهات 
السديدة من لدن صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،أمثرت 
هذه اجلهود عن حتقيق نتائج طيبة تؤكدها الرسائل والتقارير اإلعالمية احمللية واخلارجية واليت 
أشادت باإلجراءات واخلطوات اليت أنتهجها الدفاع املدني يف صناعة احملتوى اإلعالمي، من خالل 
التواصل والتنسيق مع بيوت اخلربة املتخصصة يف جماالت العمل اإلعالمي لتطوير منظومة اإلعالم 
اإللكرتوني للدفاع املدني واليت أصبحت منوذجًا متميزًا بني كل القطاعات األمنية والعسكرية 

وباقي اجلهات احلكومية باململكة.
آرائهم  ، إلبداء  اإلعالم اجلديد  واخلرباء يف جمال  واملهتمني  املختصني  اإلخوة  أدعو كل  وختامًا 
ومقرتحاتهم عرب كافة قنوات التواصل اليت ميكن االستفادة منها يف تعزيز هذه اخلطوات ومواصلة 
املدني  الدفاع  وقدرات  أداء  على  إجيابًا  ينعكس  املدني مبا  الدفاع  وبرامج  وتطوير خطط  مسرية 
ورجاله، وكافة الربامج التوعوية اليت ينفذها على مدار العام انطالقًا من قناعة راسخة لدينا بأن 

وسائل اإلعالم اجلديد هي مرآتنا لتطوير األداء واالرتقاء جبودة خدمات الدفاع املدني.

الفريق
سليمان بن عبداهلل العمرو
مدير عام الدفاع المدني
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الدفاع المدني يناقش سبل تعزيز الشراكة والمسؤولية 
بين اإلعالم الجديد واألمن

الدفاع  عام  مدير  معالي  رعاية  حتت 
عبداهلل  ب��ن  سليمان  الفريق  امل��دن��ي 
العامة  امل��دي��ري��ة  استضافت  العمرو 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ال��دك��ت��ور ف��اي��ز بن 
عبداهلل الشهري عضو جملس الشورى 
بعنوان »اإلعالم اجلديد  يف حماضرة 

واألمن.. الشراكة واملسؤولية«.
الشهري يف مستهل  الدكتور  وأكد 
حماضرته واليت أقيمت مبقر املديرية 
يوم  بالرياض  امل��دن��ي  للدفاع  العامة 
األربعاء 18 صفر 1436ه� املوافق 11 
الكبري  ال��دور  على  2014م  ديسمرب 
جلهاز الدفاع املدني يف احلفاظ على 
أبنائه  وس��الم��ة  ال��وط��ن  مكتسبات 
برامج  تنفيذ  ذلك  يف  ،مبا  واملقيمني 
عرب  املخاطر  لتجنب  الوقائية  التوعية 
كافة وسائل اإلعالم اجلديد مشريًا 
يوفرها  ال���يت  ال��ك��ث��رية  امل���زاي���ا  إىل 
اإلع�����الم اجل���دي���د ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��أث��ري 
امل��ط��ل��وب يف ك��اف��ة اجمل����االت ذات 
عمومًا،ومنها  األمين  بالعمل  العالقة 
مساحات  بني  املدني  ال��دف��اع  أعمال 
كبرية من اجلمهور مدلاًل على ذلك 

االجتماعي  التواصل  شبكات  بتأثري 
ويوتيوب واملدونات وتطبيقات اهلواتف 
الذكية يف شرائح كبرية من خالل 
ما تتميز به من أدوات تفاعلية سريعة.
العمل  إن  الشهري  الدكتور  وأض��اف 
السليمة  اجملتمعات  أس��اس  هو  األم��ين 
والراقية والقادرة على النمو والتطور،مبا 
يف ذلك وسائل اإلعالم األمين والرسائل 
اإلعالمية والتوعية األمنية اهلادفة لدعم 
قدرة اجلهات األمنية على أداء رسالتها 
وواجبها يف توفري األمن من خالل اإلفادة 
من كل وسائل اإلعالم يف رفع الثقافة 

األمنية لدى أبناء اجملتمع.

جناح  إىل  الشهري  الدكتور  وتطرق 
اإلع��الم  ع��رب وس��ائ��ل  التوعية  ب��رام��ج 
اجل����دي����د،م����ؤك����دًا ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
التوعوية  للحمالت  املتقن  التخطيط 
أهدافها  لتحقيق  الوسائط  هذه  عرب 
اجملتمعات  سالمة  على  احل��ف��اظ  يف 
ومواجهة أي خماطر أمنية قد تهددها.
وأشاد د. الشهري إىل أهمية استشعار 
كل مواطن ملسؤوليته يف دعم جهود 
اجلهود  هذه  ومساندة  املدني  الدفاع 
األم��ين  العمل  طبيعة  على  م��ؤك��دًا 
واالن��ض��ب��اط��ي وال����ذي ي��ف��رض على 
رج���ال األم���ن وم��ن��ه��م رج���ال ال��دف��اع 

التعامل  يف  خ��اص��ة  أمن��اط��ًا  امل��دن��ي 
اليت  املخاطر  يتناسب مع طبيعة  مبا 

يتعاملون معها يوميًا.
ن��ش��ر أي  ال��ش��ه��ري ع��ل��ى أن  د.  وش���دد 
داعيًا  دقيقة  معرفة  إىل  حيتاج  معلومة 
شبكات  ع��ل��ى  بالتعليق  ي��ق��وم��ون  م��ن 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ت��ف��ري��ق بني 
امل��واد  من  وغريها   الصحيحة  املعلومة 
موضحًا  تثبت،  دون  نشرها  يتم  ال��يت 
الوعي يف  لتوفري صناع  أن وجود حاجة 
أي  نشر  قبل  اجلديد  اإلع��الم  وسائط 
آليات  وجود  ض��رورة  جانب  إىل  معلومة 
املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  للتنسيق  واض��ح��ة 
وم���ن خ���الل ترقية  ب���األم���ن واإلع�����الم 
من  واإلف���ادة  اجملتمع  وتوعية  املفاهيم 
جهود  دع��م  اجلديد يف  اإلع��الم  وسائل 

األجهزة األمنية.
ويف ختام احملاضرة كرم معالي مدير 
سليمان  الفريق  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
بإهدائه  الشهري  الدكتور  العمرو 
ت��زك��اري،ت��ق��دي��رًا جل��ه��وده يف  درع 
خدمة اجملتمع وترقية املفاهيم األمنية 

ودعم جهود تطوير اإلعالم األمين.

يف برقية ملدير عام الدفاع املدني

وزير الداخلية يشيد بتميز الخطة 
اإلعالمية للدفاع المدني في الحج

بن  األم��ري حممد  امللكي  السمو  أع��رب صاحب 
شكره  عن  الداخلية  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  نايف 
يف  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  وتقديره جلهود 
تنفيذ اخلطة اإلعالمية املصاحبة ألعمال الدفاع 
اليت  1435ه����،  لعام  احل��ج  موسم  خ��الل  املدني 
التوعية  رسائل  نشر  يف  الفاعل  أثرها  هلا  كان 

الوقائية مبتطلبات السالمة والوقاية من املخاطر 
خالل أعمال احلج.

بها  بعث  برقية  يف  الداخلية  وزي��ر  مس��و  وأش���اد 
سليمان  الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  ملعالي 
لسموه  رفعه  م��ا  على  ردًا  العمرو،  ع��ب��داهلل  ب��ن 
من عرض ألبرز ما نشرته وسائل اإلعالم احمللية 
يف  املدني  الدفاع  أعمال  عن  والعاملية   والعربية 
من  االستفادة  املدني يف  الدفاع  أداء  بتميز  احلج 
مواقع التواصل االجتماعي يف بث رسائل التوعية 
للحجاج بعدد كبري من اللغات، معربًا عن تقديره 
� حيفظه اهلل � لكل من أسهم يف إجناز هذا العمل 

املتميز.

الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  عرب  جانبه  ومن 
تضمنته  ملا  وتقديره  امتنانه  عن  العمرو  سليمان 
وإش��ادة  شكر  م��ن  الداخلية  وزي��ر  مس��و  برقية 
مبا قدمه الدفاع املدني من برامج توعوية وقائية 
ثقافاتهم  ب��اخ��ت��الف  احل����رام  اهلل  ب��ي��ت  حل��ج��اج 

ولغاتهم يف حج عام 1435ه��.
اإلع��الم  وسائل  جهود  العمرو  الفريق  مثن  كما 
املدني  الدفاع  وخطط  برامج  دع��م  يف  السعودية 
احلج،  يف  السالمة  ثقافة  ونشر  الوقائية  للتوعية 
املدني  الدفاع  منسوبي  لكل  شكره  عن  معربًا 
الذين شاركوا يف تنفيذ اخلطة اإلعالمية خالل 
موسم احلج  متمنيًا هلم املزيد من التوفيق والسداد.

مؤكدًا خضوعه للتقييم ملدة عامني ملعاجلة أي سلبيات

الفريق العمرو: الهياكل الجديدة تستوعب كافة المتغيرات 
والمستجدات  وتلبي احتياجات خطط تطوير الدفاع المدني

أك���د م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع امل��دن��ي 
الفريق سليمان بن عبداهلل العمرو 
اجلديدة  التنظيمية  اهلياكل  أن 
كافة  تستوعب  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
امل��س��ت��ج��دات وامل��ت��غ��ريات،وت��ل��ي 
تطوير  وخ��ط��ط  ب��رام��ج  متطلبات 
مهامه  ألداء  املدني  الدفاع  قدرات 
أفضل  على  واملتشعبة  ال��ك��ث��رية 
وجه ممكن،موضحًا أن اهليكلة 
اجل��دي��دة مت إع���داده���ا ب��ن��اًء على 
بها فريق عمل  وافية قام  دراس��ات 

من أفضل ضباط الدفاع املدني برئاسة مساعد مدير 
،بالتنسيق  والتخطيط  للتطوير  املدني  الدفاع  عام 
الداخلية،كما  ب��وزارة  اإلداري  التطوير  فريق  مع 
من  للتأكد  ومستفيضة  كثرية  ملناقشات  خضعت 
قدرتها على حتقيق أهداف ورؤية الدفاع املدني قبل 

رفعها لسمو وزير الداخلية العتمادها.

افتتاحه   عقب  تصريح  يف  العمرو  الفريق  وأش���ار 
مؤخرًا ألعمال امللتقى التعريفي باهلياكل التنظيمية 
ومديريات  املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  اجلديدة 
اململكة  مناطق  مجيع  يف  املدني  الدفاع  وإدارات 
ملدة  العلمي  للتقييم  ختضع  سوف  اهليكلة  أن  إىل 
عامني من بدء تطبيقها ملعاجلة أي سلبيات قد تظهر 
قدرة  يف  ثقته  عن  معربًا  تصحيحها،  على  والعمل 
أهداف  املدني وحرصهم على حتقيق  الدفاع  رجال 
الدفاع  أعمال  جب��ودة  لالرتقاء  اجل��دي��دة  اهليكلة 

املدني.
ولفت الفريق العمرو إىل وجود توجه لتوزيع العاملني 

بالدفاع املدني وفق متطلبات وطبيعة العمل باجلهاز 
ويف مقدمتها األعمال امليدانية ثم األعمال املساندة 
وحتسني بيئة العمل ،مؤكدًا أن اهليكلة اجلديدة 
توفر قدرًا كبريًا من املرونة لالستفادة من القدرات 
والقوى البشرية واآللية،واليت متثل عوامل مهمة يف 

فاعلية تطبيق وجناح أي عملية هيكلة.   
العمرو  الفريق  ألقى  وقد 
م��س��ت��ه��ل  يف  ك����ل����م����ة 
فيها  عرب  امللتقى  أعمال 
ع�����ن ع���ظ���ي���م ال��ش��ك��ر 
واالم���ت���ن���ان ل��س��م��و وزي���ر 
على  ملوافقته  ال��داخ��ل��ي��ة 
اجلديد  التنظيمي  البناء 
للدفاع املدني والذي ميثل 
رك��ي��زة أس��اس��ي��ة لكل 
التطوير  وب��رام��ج  خطط 
ب��ق��درة اجلهاز  واالرت��ق��اء 
اإلن��س��ان��ي��ة  م��ه��ام��ه  ألداء 
ال��وط��ن  مكتسبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  وال��وط��ن��ي��ة 
املساعدات  وتقديم  ب��ه  واملقيمني  أبنائه  وس��الم��ة 
تتعرض  ال��يت  والشقيقة  الصديقة  ل��ل��دول  وال��ع��ون 

للكوارث واحلوادث الكربى.
التطوير  لفريق  شكره  عن  العمرو  الفريق  وأعرب 
اإلداري بوزارة الداخلية الذي أسهم يف إعداد البناء 
املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  اجلديد  التنظيمي 
ولكافة منسوبي الدفاع املدني الذين شاركوا يف 

هذا العمل املتميز.
العمل  فريق  أعضاء  بتكريم  العمرو  الفريق  وق��ام 
وزارة  من  اجلديدة  التنظيمية  اهلياكل  إع��داد  يف 

الداخلية ومنسوبي الدفاع املدني.
الدفاع  ع��ام  مدير  مساعد  وألقى 
املدني للتخطيط والتطوير عبداهلل 
فريق  ،رئيس  األمح��ري  حامد  بن 
العمل يف إعداد اهلياكل التنظيمية 
ألبرز  فيها  عرض  كلمة  اجلديدة 
عن  اهليكلة،معربًا  تضمنته  م��ا 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  ملدير  شكره 
ومتابعة  دع���م  م��ن  أواله  م��ا  ع��ل��ى 
ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف مج��ي��ع م��راح��ل 
إعداد اهلياكل التنظيمية اجلديدة 
والتنظيم وسرعة  املرونة  أرقى مستويات  مبا حيقق 

اإلجناز والتحديد الدقيق للمهام.
وتواصلت فعاليات امللتقى من خالل عدد من أوراق العمل 
،تضمنت  الداخلية  بوزارة  التطوير  فريق جلنة  قدمها 
شرحًا موجزًا ألبرز مالمح اهليكل التنظيمي للمديرية 
العامة للدفاع املدني،وكذلك هيكلة الشؤون الفنية 
وشؤون العمليات واهليكل التنظيمي ملديريات املناطق 
ذلك  يف  مبا  امليدانية  والشعب  وامل��راك��ز  واإلدارات 
للدفاع  العامة  املديرة  مالمح تطبيق معايري اجلودة يف 

املدني وفروعها باملناطق.
واآلل��ي��ة  البشرية  للقوى  تطبيق  طريقة  ومناقشة 
ب��امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دن���ي وم��دي��ري��ات 
املناطق،وفقًا ملا ورد يف اهلياكل التنظيمية اجلديدة 
التوصيات  ب��ق��راءة  اللقاء  أع��م��ال  ختتتم  أن  ،على 
اهلياكل  ه��ذه  م��ن  استفادة  أفضل  حتقيق  بهدف 
التنظيمية يف االرتقاء جبودة خدمات الدفاع املدني.
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اس��ت��ق��ب��ال��ه يف جلسة  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
بقصر  الثالثاء«  »جلسة  األسبوعية  مسوه 
احلكم مؤخرًا أصحاب الفضيلة العلماء 
وأصحاب املعالي وكبار مسؤولي منطقة 
املدني  الدفاع  وكبار ضباط  الرياض،  
يتقدمهم مدير عام الدفاع املدني الفريق 

سليمان بن عبداهلل العمرو.
أهمية  بني مسوه  بهم مسوه  رحب  أن  وبعد 

هذا القطاع الذي يشكل أهمية يف اجملتمع 
تستهدف  ال��يت  املتعددة  أدواره  خ��الل  م��ن 
مح��اي��ة ال��س��ك��ان وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة 
والكوارث  احلريق  أخطار  من  واخلاصة 
وإغ��اث��ة  املختلفة  واحل�����وادث  واحل�����روب، 
امل��ن��ك��وب��ني وت���أم���ني س��الم��ة امل���واص���الت 
العامة  املرافق  العمل يف  وسري  واالتصاالت 
الوطنية وغريها من  الثروة  ومحاية مصادر 

املهام، ثم لفت مسوه إىل التطور الذي شهده 
ق��ائ��اًل: ال خيفى على أحد  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
حكومة  به  قامت  ال��ذي  املشهود  التطور 
عهده  ولي  الشريفني ومسو  احلرمني  خادم 
األمني ومسو ولي ولي العهد، وكذلك وزير 
وإع��داده  القطاع  بهذا  لالهتمام  الداخلية 
مصاف  يف  وق��درات��ه  بتجهيزاته  ليكون 
الدول املتقدمة ومن أفضلها وأضاف مسوه: 

ما يهم هو توفري مجيع املعدات واخلدمات 
أروح  جت��اه  اهلل  بعد  مسؤولية  حيمل  ألن��ه 
امل��ع��دات  أن  وامل��ق��ي��م��ني، كما  امل��واط��ن��ني 
ولكن  القطاع  هذا  من  جزء  والتجهيزات 
البشري ومدى جاهزيته  العنصر  األهم هو 
والقوانني  باألنظمة  وال��ت��زام��ه  واس��ت��ع��داده 
بتجنب  يتعلق  م��ا  وك��ذل��ك  ال��داخ��ل��ي��ة، 
االجتهادات الشخصية حيث إن القطاع ُبين 
على عدد من الدراسات وحتت إدارة خربات 

تعي طبيعة املواقف وخماطرها.
من  الرياض  منطقة  تشهده  مبا  مسوه  ونوه 
املدني  الدفاع  إدارة  من  الكامل  التعاون 
على مجيع وخمتلف املواقع يف املنطقة تأتى 

من خالهلا العديد من املنجزات والقفزات.

دعوة للتعاون
ووّجه مسوه دعوة ملدير عام الدفاع املدني 
مبا  التعاون  تقتضي  عمومًا  وللمواطنني 
مقبلون  اآلن  حن��ن  ق��ائ��اًل:  اجلميع  خي��دم 
على م��وس��م ه��ط��ول األم��ط��ار ون��أم��ل من 
يستمعوا  أن  واملقيمني  املواطنني  اإلخ��وة 
خماطر  جت���اه  ال���دف���اع  ج��ه��از  لتعليمات 
ال��س��ي��ول واألم��ط��ار وجت��ن��ب امل��واق��ع اليت 
تعرض مرتاديها للخطر الفتًا إىل أن إمارة 
منطقة الرياض حريصة كل احلرص على 
األرواح  تتعرض  لكيال  الشامل  ال��وع��ي 
مع  التعاون  أهمية  على  مشددًا  للخطر، 

الرحبية.  غري  واملؤسسات  اخلاص  القطاع 
وختم مسوه كلمته بشكر القائمني على 
وما  بإجنازاتهم  نفخر  قائاًل:  اجلهاز  هذا 

يقدمونه من أجل الوطن وسالمة اجلميع.

اهتمام كبري
مدير  العمرو  سليمان  الفريق  ألقى  بعدها 
فيها  شكر  كلمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي أم���ري ال��ري��اض 
على  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  تركي 
دع���وت���ه���م الط�����الع مس����وه ع��ل��ى أع��م��ال 
وم��س��ت��ج��دات ال��دف��اع امل��دن��ي وق���ال: لقد 

حظي هذا القطاع باهتمام كبري من خادم 
احلرمني الشريفني ومت دعمه بإمكانيات 
كبرية ومتطورة ومل يبق علينا إال مسؤولية 
اخلدمات  وتقديم  األداء  مستوى  حتسني 
عليه،  تكون  أن  ينبغي  ال��يت  بالشكل 
العمرو عن وجود خطط  الفريق  وكشف 
تدريب  نسبة  يف  وزي���ادة  وم��دروس��ة  جيدة 
العمل  رأس  على  املدني  الدفاع  منسوبي 
وخارج  داخل  متخصصة  دورات  وكذلك 
وجد  أنه  العمرو  الفريق  وق��ال  اململكة، 
أن ه��ن��اك حتسنًا  ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة  خ��الل 
رج��ال  ل��دى  األداء  مستوى  يف  وارت��ف��اع��ًا 
بالتدريب،  االهتمام  نتيجة  املدني  الدفاع 
على  ال��ع��م��رو يف كلمته  ال��ف��ري��ق  وش���دد 
مهارات التدريب قائاًل: حنن ندرك أن رفع 
مهارات األفراد يف أعمال اإلطفاء واإلنقاذ 
املدنية أمر حتتمه طبيعة  وأعمال احلماية 

أن  نعلم  وأضاف:  نواجهها،  اليت  املخاطر 
املدني  ال��دف��اع  هلا  يتعرض  ال��يت  املخاطر 
خماطر عديدة منها: السيول، واحلرائق، 
والكوارث بأنواعها تشكل خطورة على 
رج��ل ال��دف��اع امل��دن��ي، وامل��واط��ن واملقيم، 
احل���وادث مبهنية  ه��ذه  م��ع  نتعامل  ل��ذل��ك 
الوقاية  جانب  باالعتبار  آخ��ذي��ن  عالية، 
الشخصية ألفراد الدفاع املدني باالهتمام 
البالغ حلمياتهم باستخدام كافة الوسائل 
عند  ال��س��الم��ة  هل��م  ت��وف��ر  ال��يت  واألدوات 
التعامل مع هذه احلوادث، وزاد: باإلضافة 
ال��ذي  وال��ع��م��ران��ي  السكاني  النمو  إىل 
املستقبلية فهي  واملشاريع  اململكة  تشهده 
املدني  ال��دف��اع  ملنسوبي  هاجسًا  تشّكل 
للتعامل  ال��دورات  من  العديد  تعقد  حيث 
مع طبيعة املواقف اليت ستشهدها املنطقة 
امل��رتو  ح���وادث  م��ع  للتعامل  دورات  ومنها 
املدني يف  للدفاع  العامة  املديرية  أن  مبينًا 
مجيع قياداتها تسعى وحتاول رفع مستوى 
الوسائل  خ��الل  م��ن  ال��وع��ي  ورف���ع  األداء 
خ��ادم  توجيهات  وف��ق  امل��ت��اح��ة،  وال��ط��رق 
احلرمني الشريفني ومسو ولي عهده وولي 
الداخلية من  وزير  العهد وكذا مسو  ولي 

حسن إىل أحسن حبول اهلل.

أمير الرياض يشيد بتطور قدرات الدفاع المدني

الفريق العمرو: 
حتسن وارتفاع مستوى أداء 
رجال الدفاع املدني نتيجة 

االهتمام بالتدريب

أكد صاحب السمو الملكي أمير الرياض تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اهتمام حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- بالدفاع المدني من خالل الجهود والدعم الذي 

حظي به هذا القطاع وجعله يقف في مصاف الدول المتقدمة معتبرًا سموه أن خدمات هذا القطاع 
ودوره في المجتمع عبر تقديمه الخدمات اإلنسانية والدينية التي يحتمها علينا ديننا الحنيف. 
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ق�����دم م���س���اع���دو امل����دي����ر ال���ع���ام
وق��ي��ادات ال��دف��اع امل��دن��ي خالص 
التهاني والتربيكات ملعالي الفريق 
الثقة  ه��ذه  على  العمرو  سلميان 
إىل  برتقيته  توجت  ال��يت  الغالية 
هذه الرتبة الرفيعة متمنني ملعاليه 
ملواصلة  وال��ن��ج��اح  التوفيق  دوام 
ق����درات جهاز  ت��وف��ري  ج��ه��وده يف 
والبشرية،  اآللية  املدني  الدفاع 
ألداء  اجلهاز  إمكانيات  وتعزيز 
يف  والوطنية  اإلنسانية  رس��ال��ت��ه 
الوطن  مكتسبات  على  احلفاظ 
وس��الم��ة أب��ن��ائ��ه وم���د ي��د ال��ع��ون 
يف  وال��ص��دي��ق��ة  الشقيقة  ل��ل��دول 
أوق����ات ال���ك���وارث واألزم�����ات، 
املدني  ال��دف��اع  منسوبو  وتسابق 
واملوظفني  واألف��راد  الضباط  من 
املدنيني العاملني يف مقر املديرية 
ال��ع��ام��ة ب��ال��ري��اض خ���الل احلفل 

ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 
للعالقات واإلعالم يف التعبري عن 
برتقية  والسعادة  الفرحة  مشاعر 
معالي املدير العام إىل رتبة فريق  
أجواء  يف  ملعاليه  التهاني  وتقديم 
مشاعر  جتسد  ال��روع��ة  يف  غاية 
الفريق  وروح  ال��ص��ادق��ة  األخ����وة 
الواحد اليت جتمع مجيع العاملني 

جبهاز الدفاع املدني.
العصيمي  عيد  العميد  وأل��ق��ى 
للعالقات  العامة  اإلدارة  م��دي��ر 
ب��داي��ة  واإلع��������الم، ك��ل��م��ة يف 

احل��ف��ل ع��رب خ��الهل��ا ع��ن س��ع��ادة 
ك��ل م��ن��س��وب��ي ال���دف���اع امل��دن��ي 
وال��ع��ام��ل��ني ب��امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
الكريم  السامي  األم��ر  بصدور 
لرتبة  العام  املدير  معالي  برتقية 
ف��ري��ق، واس��ت��ش��ع��اره��م أن ه��ذه 
الثقة الغالية هي تتويج جلهودهم 
يف  للتفاني  هل��م  وح��اف��زًا  مجيعًا 
ميادين  كافة  يف  مهامهم  أداء 
التطوير  مسرية  ودع��م  الواجب، 
جهاز  يشهدها  ال��يت  والتحديث 
الدفاع املدني يف كافة اجملاالت.

سليمان  ال��ف��ري��ق  معالي  وأل��ق��ى 
ب��دأه��ا برفع  ال��ع��م��رو ك��ل��م��ة، 
والتقدير  الشكر  آي��ات  أمس��ى 
احلرمني  خ��ادم  ملقام  وال��ع��رف��ان 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 
 – اهلل  حي��ف��ظ��ه   – ع��ب��دال��ع��زي��ز 
األمري  امللكي  السمو  ولصاحب 
العهد  ولي  بن عبدالعزيز  سلمان 
امللكي  السمو  ولصاحب  األمني 
ولي  عبدالعزيز  بن  مقرن  األم��ري 
السمو  ول��ص��اح��ب  ال��ع��ه��د  ول���ي 
نايف  ب��ن  حممد  األم��ري  امللكي 

الداخلية،  وزي��ر  عبدالعزيز  بن 
رئ��ي��س جم��ل��س ال���دف���اع امل��دن��ي
–حفظهم اهلل مجيعًا– على هذه 
يعتز  اليت  الغالية  امللكية  الثقة 
وسام  وأرف��ع  أغلى  ويعتربها  بها 
القدير  العلي  اهلل  سائاًل  ورتبة، 
ظن  حسن  عند  دائمًا  جيعله  أن 
والة األمر به وعلى قدر هذه الثقة 

الكبرية اليت يشرف بها.
ووج����ه م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ال��ع��م��رو 
خ���ال���ص ال���ش���ك���ر وال���ع���رف���ان 
إلخوانه وزمالئه من رجال الدفاع 
امل��دن��ي م���ؤك���دًا أن��ه��م ك��ان��وا 
توفيق  بعد   – ع��ون  خ��ري  دائ��م��ًا 
ج��ه��ود  إب�����راز  يف   – ت��ع��اىل  اهلل 
وأع���م���ال ال���دف���اع امل��دن��ي ط��وال 
صورة  وتقديم  السابقة،  الفرتة 
إليه اجلهاز من  مشرفة ملا وصل 

تطور يف كثري من املناسبات مثل 
مواسم األمطار والسيول ومواسم 
األزم��ات.   وأوق��ات  والعمرة  احلج 
وخ��اط��ب ال��ف��ري��ق ال��ع��م��رو رج��ال 
كان  لقد  قائاًل:  املدني  الدفاع 
ل��ك��م دور ك��ب��ري  وحم����وري، 
ووج�����دت م��ن��ك��م ك���ل ت��ف��اع��ل 
والعمل  التطوير  حنو  واستجابة 
اجلاد واملخلص وحتسني مستوى 

األداء.
بقدر  العمرو،  الفريق  واستطرد 
م���ا ك��ان��ت ال��رتق��ي��ة ت��ك��رمي��ًا 
وبنفس  أن��ه��ا  إال  ل��ي،  وت��ق��دي��رًا 
وم��ؤش��رات  دالالت  ذات  ال��وق��ت 
فالقيادة  لكم،  بالنسبة  مهمة 
ال��رش��ي��دة ت��درك ال���دور الكبري 
حيوي  كجهاز  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
ومن  اجملتمع،  خ��دم��ة  يف  وم��ه��م 

أنتم  لكم  التكريم،  فهذا  ثم 
أي��ض��ًا م��ن��س��وب��ي ه���ذا اجل��ه��از، 
وجل��ه��ازك��م ال���ذي أص��ب��ح وهلل 
سيدي  ودع��م  جبهودكم  احلمد 
خ�������ادم احل����رم����ني ال��ش��ري��ف��ني
أف��ض��ل  م���ن   – اهلل  حي��ف��ظ��ه   –
تقدم  ال��يت  احلكومية  األج��ه��زة 

خدمة متميزة لبالدنا املباركة.
وشدد الفريق العمرو على ضرورة 
الدفاع  رجال  جهود كل  تضافر 
امل��دن��ي م��ن ال��ض��ب��اط واألف����راد 
على  للحفاظ  املدنيني  واملوظفني 
اإلجنازات الضخمة اليت حتققت 
جل��ه��از ال���دف���اع امل��دن��ي وال��ع��م��ل 
ب��ك��ل ج���د وإخ������الص ون��ش��اط 
وتطوير  ملضاعفة هذه اإلجنازات 
كافة األعمال واإلجراءات سعيًا 
الدفاع  خدمات  جب��ودة  لالرتقاء 

املدني إىل أفضل مستويات األداء.
بالقول  ال��ع��م��رو  ال��ف��ري��ق  وخ��ت��م 
على  القدير  العلي  اهلل  أشكر 
حتصى،  وال  تعد  ال  ال��يت  نعمه 
زمالئي  أنتم  أشكركم  كما 
وإخ�����وان�����ي ع���ل���ى م��ش��اع��رك��م 
ال���ص���ادق���ة وح���رص���ك���م ع��ل��ى 
الثقة  بهذه  فرحيت  مشاركيت 
الزمالء  لكل  والشكر  الغالية 
واإلخوان من رجال الدفاع املدني 
الذين حرصوا على تقديم التهنئة 
ع��ن ط��رق االت��ص��ال اهل��ات��ف��ي أو 
تزال  وال  وصلتين  اليت  الرسائل 
منذ إعالن نبأ الرتقية، وهو أمر 
ليس بغريب على جمتمع متماسك 
احلب  نرباسه  املدني  كالدفاع 
والود والتعاضد والتكاتف وروح 

الفريق الواحد.

يف أجواء مفعمة بالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحة واملشاعر الصادقة 

رجال الدفاع المدني يهنئون معالـــــــــــــــي المدير العام بالترقية لرتبة فريق
في أجواء مفعمة 
بالفرحة والمشاعر 

الصادقة احتفل منسوبو 
المديرية العامة للدفاع 

المدني بصدور األمر 
السامي الكريم بترقية 

معالي مدير عام الدفاع 
المدني إلى رتبة فريق.  
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حبضور عدد كبري من أصحاب السمو امللكي واملسؤولني

منسوبو المديرية العامة 
للدفاع المدني يحتفلون بترقية 
معالي المدير العام لرتبة فريق

وتضمنت فقرات احلفل إلقاء عدد من كلمات 
التهنئة ملعالي املدير العام بثقة القيادة الرشيدة 
جتسد  ال��يت  الرفيعة  الرتبة  ه��ذه  إىل  وترقيته 
تقدير كبري جلهود كل رجال الدفاع املدني 
لتطوير   – اهلل  حيفظهم   – األم��ر  والة  ودع��م 

قدرات اجلهاز.
مرئيًا حول  فعاليات احلفل عرضًا  كما مشلت 
أبرز مسرية الفريق العمرو العملية واملناصب اليت 
تقلدها وإجنازاته العلمية والعملية بالدفاع املدني.

وع���رب م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ال��ع��م��رو ع��ن شكره 
الثقة  ه��ذه  على  ال��رش��ي��دة  للقيادة  وت��ق��دي��ره 
الغالية، واليت تعد خري حافز ملواصلة العطاء 
ألداء  املدني  الدفاع  ق��درات  تطوير  أجل  من 
سائاًل   – النبيلة  والوطنية  اإلنسانية  رسالته 
اهلل أن جيعله على قدر هذه الثقة وعند حسن 

ظن والة األمر به.
كما أعرب معالي الفريق العمرو عن شكره 
لكل أصحاب السمو امللكي األمراء وأصحاب 

املعالي والسعادة من املسؤولني وقيادات الدفاع 
بالرتقية،  تهنئته  على  حرصوا  الذين  املدني 
التهاني،  ب��رق��ي��ات  أو  اهل��ات��ف��ي  االت��ص��ال  ع��رب 
كما أع���رب ع��ن ش��ك��ره ل��زم��الئ��ه وإخ��وان��ه 
الضباط  من  املدني  الدفاع  رج��ال  من  وأبنائه 
العشاء  حفل  إق��ام��ة  على  حلرصهم  واألف���راد 
مبناسبة ترقيته إىل رتبة )الفريق( والتعبري عن 
الفريق  روح  اليت جتسد  الصادقة،  مشاعرهم 

الواحد الذي مييز العمل بالدفاع املدني. 

1436هـ  صفر   22 األحد  يوم  مساء  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  أقامت 
الموافق 14 ديسمبر 2014م، بمقر نادي ضباط قوى األمن بالرياض حفل عشاء  
المدني  الدفاع  بترقية معالي مدير عام  الكريم  السامي  األمر  بمناسبة صدور 

الفريق سليمان بن عبداهلل العمرو إلى رتبة )فريق( .  
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الفريق العمرو يرعى افتتاح االجتماع السنوي األول لتقنية 
المعلومات بالدفاع المدني

سليمان  الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  رعى 
االجتماع  أع��م��ال  افتتاح  العمرو،  ع��ب��داهلل  ب��ن 
املدني،  بالدفاع  املعلومات  لتقنية  األول  السنوي 
والذي نظمه اإلدارة العامة للحاسب اآللي وتقنية 
»تقنية  شعار  حت��ت  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  املعلومات 

املعلومات بالدفاع املدني.. الواقع واملأمول«.
أوضح ذلك العقيد د. مهندس حيي علي دماس 
اآللي  للحاسب  العامة  اإلدارة  مدير  الغامدي 

عن  امل��دن��ي،م��ع��رب��ًا  ب��ال��دف��اع  املعلومات  وتقنية 
شكره وامتنانه ملدير عام الدفاع املدني ملوافقته 
ورعايته  األول  السنوي  االجتماع  على عقد هذا 
خلطط  دع��م  م��ن  يوليه  م��ا  إط��ار  الفتتاحه،يف 
ت��ط��وي��ر ق����درات ج��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي وتعزيز 
استفادته من تقنية املعلومات يف االرتقاء جبودة 
الوطن  مكتسبات  على  احل��ف��اظ  يف  خدماته 

وسالمة أبنائه واملقيمني به.
الغامدي  مهندس  د.  العقيد  وأضاف 
أن أع��م��ال االج��ت��م��اع وال���يت س��وف 
الرياض  مبدينة  يومني  مل��دة  تستمر 
تقنية  واق��ع  على  التعرف  إىل  تهدف 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي وسبل  امل��ع��ل��وم��ات 
تطويرها وحتقيق أفضل استفادة منها 
مجيع  يف  األداء  وتطوير  حتسني  يف 
والعمل  والفنية  اإلداري����ة  اجمل���االت 
واألنظمة  الربامج  من حيث  امليدانية 
يف  العاملة  ال��ق��وى  أو  وال��ش��ب��ك��ات 

االلكرتونية  املعلومات،واخلدمات  تقنية  جمال 
املقدمة ملنسوبي الدفاع املدني يف مجيع مناطق 
عام  مدير  اململكة،وذلك مبشاركة مساعدي 
ومدراء  العامة  اإلدارات  ومديري  املدني  الدفاع 
العامة  باملديرية  املعلومات  تقنية  وأقسام  شعب 
للدفاع املدني ومديريات الدفاع املدني باملناطق.

جدول  أن  الغامدي  مهندس  د.  العقيد  وأش��ار 
أع��م��ال االج��ت��م��اع اش��ت��م��ل ع��ل��ى 6 حم��اض��رات 
تتناول أمن املعلومات والشبكات والدعم الفين 
املستخدمة  االل��ك��رتون��ي��ة  وال��ربام��ج  واألن��ظ��م��ة 
جبهاز الدفاع املدني، والتعامالت االلكرتونية، 
وأبرز الصعوبات واملشكالت اليت تواجه تقنية 
املدني  ال��دف��اع  وإدارات  مب��دي��ري��ات  املعلومات 
الغامدي  العقيد  وأك��د  املناطق،  خمتلف  يف 
من  عدد  تدشني  شهدت  االفتتاحية  اجللسة  أن 
متثل  وال��يت  اجل��دي��دة،  االلكرتونية  اخلدمات 
أنظمة  تطبيق  يف  املدني  الدفاع  ملسرية  إضافة 

احلكومة االلكرتونية. 

أمير تبوك يطلع على خطة مواجهة السيول
امللكي  ال��س��م��و  اط��ل��ع ص��اح��ب 
عبد  ب��ن  سلطان  ب��ن  فهد  األم��ري 
رئيس  تبوك  منطقة  أمري  العزيز 
املدني  ل��ل��دف��اع  الرئيسة  اللجنة 
باملنطقة على خطة الدفاع املدني 
جاء   , واألمطار  السيول  ملواجهة 
لقاء مس��وه مبكتبه  ذل��ك خ��الل 
ب���اإلم���ارة م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
مستور  ال���ل���واء  ت��ب��وك  مب��ن��ط��ق��ة 

احل��ارث��ي ال��ذي اطلع مس��وه على 
تقرير مفصل عن خطط الطوارئ 

وم��واج��ه��ة األزم���ات ال ق��در اهلل. 
تبوك  منطقة  أم���ري  مس��و  ووج���ه 

ينفذها  ف��رض��ي��ة  خ��ط��ة  ب��إق��ام��ة 
املساندة  واجلهات  املدني  الدفاع 
مل��ع��رف��ة م����دى اس��ت��ع��د اجل��ه��ات 
السيول  مب��واج��ه��ة  ال��ع��الق��ة  ذات 
التامة.  اجلاهزية  من  والتأكد 
وأع������رب ال����ل����واء احل����ارث����ي عن 
ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل��س��م��و أم��ري 
ال��دائ��م��ة  متابعته  ع��ل��ى  املنطقة 

ألعمال الدفاع املدني.

»NFPA« مبشاركة خرباء من املنظمة األمريكية

الفريق العمرو 
يفتتح أعمال ورشة 
عمل الئحة الوقاية 

من الحريق
سليمان  الفريق  معالي  افتتح 
عام  مدير  العمرو  عبداهلل  بن 
ورشة  أعمال  املدني،  الدفاع 
ممارسة  تنظيم  »الئ��ح��ة  عمل 
والفنية  اهل��ن��دس��ي��ة  األن��ش��ط��ة 
بالوقاية  املتعلقة  وامل��ق��اوالت 
واحل���م���اي���ة م����ن احل����ري����ق«، 
أع��م��اهل��ا مبقر  ب����دأت  وال����يت 
امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع 
مبشاركة  ب��ال��ري��اض  امل��دن��ي 
مم��ث��ل��ني ل��������وزارات ال���ش���ؤون 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة،وال��ت��ج��ارة 
املهندسني  والصناعة،وهيئة 
ال�����س�����ع�����ودي�����ني،واهل�����ي�����ئ�����ة 
ال����س����ع����ودي����ة ل���ل���م���واص���ف���ات 
وامل��ق��اي��ي��س،وجم��ل��س ال��غ��رف 
والصناعية،وعدد  ال��ت��ج��اري��ة 
األمريكية  املنظمة  خرباء  من 
ل����ل����ح����م����اي����ة م������ن احل����ري����ق 
من  ع���دد  »NFPA«،وممثلي 

ال�����ش�����رك�����ات وامل����ك����ات����ب 
يف  العاملة  والفنية  اهلندسية 
جم���ال ال���وق���اي���ة م���ن احل��ري��ق 
مديريات  يف  السالمة  وضباط 
امل���دن���ي  ال�����دف�����اع  وإدارات 

باململكة.
كلمة  العمرو  الفريق  وألقى 
أع�����رب ف��ي��ه��ا ع���ن ت��رح��ي��ب��ه 
مب��م��ث��ل��ي اجل���ه���ات واخل����رباء 
املشاركني يف أعمال الورشة 
فعاليات  ضمن  األوىل  وال��يت 
امل����دن����ي يف جم���ال  ال����دف����اع 
ال��س��الم��ة ل��ع��ام 1436ه����� من 
الفعالة  املشاركة  تنمية  أجل 
املدني ومؤسسات  الدفاع  بني 
السالمة  أعمال  يف  االستثمار 

واحلماية من احلريق.
وأض������اف ال���ف���ري���ق ال��ع��م��رو 
ت��ه��دف  ال���ورش���ة  أع���م���ال  إن 
اآلراء  ت��ب��ادل  إىل  ب��األس��اس 

الئحة  ح��ول  النظر  ووج��ه��ات 
اهلندسية  األنشطة  مم��ارس��ة 
وال��ف��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وق��اي��ة 
م���ن احل���ري���ق مب���ا ي��س��ه��م يف 
إج��راءات  وتسهيل  تطويرها 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��م��ل��ي��ًا وت��ع��زي��ز 

يف  اخلاص  القطاع  إسهامات 
اجلمود  وكسر  بها  االلتزام 
تفعيل  دون  حي��ول  ق��د  ال���ذي 
مواد الالئحة أو اإلفادة منها.

إىل  العمرو  الفريق  وتطرق 
تسهيل  يف  ال��الئ��ح��ة  أه��م��ي��ة 
احلريق  من  الوقاية  أعمال 
يف مجيع املنشآت وما يرتتب 
للحقوق  ح��ف��ظ  م��ن  ع��ل��ي��ه��ا 
وحتقيق  للمسؤوليات  وبيان 
ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ن��س��ي��ق بني 
ك���اف���ة اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 
م���ن أج���ل ال���وص���ول ألع��ل��ى 
تنفيذ  يف  ال��دق��ة  مستويات 

ك��اف��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��وق��اي��ة 
واحلماية من خماطر احلريق 
املشروعات،معربًا  بكافة 
الورشة  خترج  بأن  ثقته  عن 
برؤى ومقرتحات تعزز فرص 
امل��أم��ول  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق 

احلكومي  القطاعني  ب��ني 
أجل احلد من  واخل��اص من 
وتقليص  احل��ري��ق  خم��اط��ر 
م���ا ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن آث���ار 
أق���ل احل���دود  وأض����رار إىل 

املمكنة.
خالل  العمرو  الفريق  وك��رم 
اف���ت���ت���اح ال�����ورش�����ة اخل�����رباء 
ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  واملختصني 
وع���دد  ال���الئ���ح���ة  إع������داد  يف 
م����ن أص����ح����اب اإلس���ه���ام���ات 
م��ن  ت��ط��وي��ره��ا  ال����ب����ارزة يف 
احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي 
القطاع اخلاص.   ومؤسسات 
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الفريق العمرو يقلد عددًا مـــــــــــن الضباط رتبهم الجديدة
م��ن ش��أن��ه حتقيق  م��ا  ك��ل 

البلد الكريم. األمن هلذا 
املرتقون  أع��رب  جهتهم  ومن 
ع���ن ش��ك��ره��م وام��ت��ن��ان��ه��م 
اليت  الثقة  هذه  على  للقيادة 

اهلل  داع��ني   ، إي��اه��ا  أولتهم 
عز وجل أن تكون عونًا هلم 
األمن  على طاعته مبا حيقق 
والسالمة هلذا الوطن وأبنائه 

يف ظل القيادة الرشيدة.

ق���ل���د م���ع���ال���ي م����دي����ر ع���ام 
ال����دف����اع امل����دن����ي ال��ف��ري��ق 
العمرو   عبداهلل  بن  سليمان 
ع���ددًا م��ن ض��ب��اط امل��دي��ري��ة 
رتبهم  املدني  للدفاع  العامة 

اجلديدة.
أن  العمرو  الفريق  وأوض���ح 
حافزًا  تعترب  الرتقيات  ه��ذه 
ل��ل��م��رتق��ني ل��ب��ذل امل��زي��د من 
خدمة  يف  وال��ع��ط��اء  اجل��ه��د 
على  يعيش  ومن  الوطن  هذا 
أرضه، وأنها استمرار للدعم 
الالحمدود الذي جيده رجال 

الدفاع املدني من لدن سيدي 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
امللك عبدا هلل بن عبدالعزيز 
ومس����و ول����ي ع���ه���ده األم���ني 
ص���اح���ب ال���س���م���و امل��ل��ك��ي 
عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري 
ومس������و ول������ي ول������ي ال��ع��ه��د 
عبدالعزيز   بن  مقرن  األم��ري 
وص���اح���ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي 
األم���ري حم��م��د ب��ن ن��اي��ف بن 
الداخلية  وزي��ر  عبدالعزيز  
قدموا  الذين  اهلل،  حفظهم 
بسخاء  ي��ق��دم��ون  وم���ازال���وا 
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جلهود  رؤيتكم  على  التعرف  نــود  بــدايــة   
املدني يف جمــاالت تعزيز اإلجـــراءات  الــدفــاع 

الوقائية من خماطر احلرائق الكهربائية؟
جهود  يف  رؤيتنا  أن  على  أواًل  التأكيد  أود 
اإلج����راءات  لتعزيز  اهل��ادف��ة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
الكهربائية  احل��رائ��ق  خماطر  من  الوقائية 
السعودية  الشركة  يف  قناعتنا  م��ن  تنطلق 
للكهرباء بأهمية العمل على توفري بيئة عمل 
صحية، لذا فإن الشركة تؤكد دائمًا على 
ضرورة االلتزام التام والدقيق مبعايري وأصول 
السالمة والصحة املهنية والبيئية اليت هي من 

أولوياتنا ومتابعتنا اليومية للوصول إىل املعايري 
واملؤشرات العاملية يف هذا اخلصوص. 

احل��وادث وجتنب  الوقاية من  بأن  نرى  وحنن 
للحفاظ  األوىل  اخلطوة  وقوعها ميثل  أسباب 
واخلاصة،  العامة  واملمتلكات  األرواح  على 
وجهود الدفاع املدني يف هذا اجلانب نلمسها 
بال  للكهرباء  السعودية  الشركة  مجيعًا يف 
خالل  من  فعليًا  اجلميع  ويشاهدها  استثناء 
االفرتاضية  احلريق  جت��ارب  يف  مشاركتها 
والزيارات امليدانية ملرافق الشركة وتسجيل 
املالحظات والتوصيات اليت من شأنها تعزيز 
اإلج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة م��ن خم��اط��ر احل��رائ��ق 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة مل��ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اليت  ال��دوري��ة  ال��س��الم��ة  وملتقيات  م��ع��ارض 

تقيمها الشركة.

السعودية  الشركة  بــني  تــعــاون  هــل مثــة   
احلوادث  من  للحد  املدني  والدفاع  للكهرباء 

املرتبطة بالكهرباء واستخداماتها املتعددة؟
ي��ت��خ��ذ ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة 
للكهرباء والدفاع املدني أوجهًا عديدة، فهو 
ينحصر يف احلد من احل��وادث فحسب،  ال 
املختلفة.  اجمل��االت  ويغطي  مستمُر  ولكنه 
فالشركة على سبيل املثال تشارك يف مجيع 
اململكة  نطاق  على  املدني  الدفاع  فعاليات 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة. وب��ن��ف��س ال��ق��در جند 
التجارب  املدني مشاركًا أصياًل يف  الدفاع 
الشركة  تنفذها  ال��يت  للحرائق  الوهمية 
وت��ع��ول الشركة  ال��ت��ع��اون.  م��ث��ااًل على ه��ذا 
يف  املدني  ال��دف��اع  مع  التعاون  على  كثريًا 
بالكهرباء  املرتبطة  احل����وادث  م��ن  احل��د 
املشرتك  التنسيق  يتم  واستخداماتها، حيث 
بني الدفاع املدني والشركة يف تنفيذ خطط 

فرق  استدعاء  يتم  كما  الوهمي،  اإلخ��الء 
ال��دف��اع املدني يف احل��رائ��ق ال��يت خت��رج عن 
حمطات  يف  الشركة  إط��ف��اء  ف��رق  سيطرة 
التوليد. كما أن هناك تعاونًا وخط اتصال 
وعمليات  املدني  الدفاع  عمليات  بني  ساخن 
الشبكة بالشركة ملباشرة حوادث احلريق 
أو االلتماس الكهربائي وكل ما يطلب من 

فرق العمليات بالشركة. 

 وماذا عن اشرتاطات الدفاع املدني للسالمة 
يف كافة املنشآت التابعة للشركة السعودية 
وهل  والتوزيع؟  التوليد  وحمطات  للكهرباء 

هناك مثة آليات ملتابعة هذه االشرتاطات؟
كل  للكهرباء  السعودية  الشركة  حترص 
احلرص على سالمة وحياة منسوبيها العاملني 
يف مجيع م��راف��ق ال��ش��رك��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى س��الم��ة امل���ع���دات واألن��ظ��م��ة 
الكهربائية، ويف سبيل ذلك تعترب الشركة 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  املدني  الدفاع  اشرتاطات 
وتعمل  الشركة.  لدى  املعتمدة  السالمة  أدلة 
صاحب  من  ال��ص��ادر  للقرار  وفقًا  الشركة 
جملس  رئيس  الداخلية  وزير  امللكي  السمو 
ومسؤوليات  مهام  واملتضمن  املدني  الدفاع 
وزارة امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء م��ن ن��ظ��ام ال��دف��اع 

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة أن التعاون بين الشركة 
والمديرية العامة للدفاع المدني ال ينحصر في الحد من الحوادث فحسب، بل يمتد ليغطي المجاالت 

المختلفة.. مشيرًا إلى أن حجم التنسيق والتفاعل واالستجابة بين الجانبين متكامل وسريع حيث تقوم الشركة 
بفصل الخدمة الكهربائية عن أي منشأة ال تفي بمتطلبات واشتراطات السالمة وذلك حسب إشعار رسمي 

من الدفاع المدني.
وأوضح المهندس الشيحة، في حوار أجرته معه 998، أن الشركة السعودية للكهرباء تتطلع إلى مزيد من 
التنسيق بينها وبين الدفاع المدني واالستفادة من البرامج التي تقدمها بتدريب موظفي الشركة، منوهًا 

إلى انه تم مؤخرًا اعتماد تطبيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية »5 - نجوم« الذي يرتكز على تحديد 
المخاطر ومعالجتها بكفاءة.. وإلى نص الحوار: 

أكد أن وعي العاملني يف الشركة مبخاطر العمل 
جزء ال يتجزأ من ثقافتهم..

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء 
خالل حواره مع 998 الدفاع املدني:

التعاون مع الدفاع المدني
ال ينحصر في الحد من 

الحوادث فقط!!

حترص الشركة كل 
احلرص على سالمة 
منسوبيها و سالمة املعدات 
واألنظمة الكهربائية

الدفاع املدني مشاركًا أصياًل يف التجارب الوهمية للحرائق 
اليت تنفذها الشركة
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اعتماد  مؤخرًا  مت  أنه  إىل  باإلضافة  املدني، 
املهنية  والصحة  السالمة  إدارة  نظام  تطبيق 
ع��ل��ى حتديد  ي��رت��ك��ز  ال����ذي  - جن����وم«   5«
املخاطر ومعاجلتها بكفاءة، ويعنى بالدرجة 
االستباقية  والتعليمات  ب��اإلج��راءات  األوىل 
آمنة  عمل  بيئة  على  واحلصول  اخلسائر  ملنع 
لألشخاص واملمتلكات قبل حدوث اإلصابات 
عدد  على  النظام  ه��ذا  وحيتوي  واحل���وادث، 
والتحكم  للمراقبة  قياسية  تعليمات   )73(
الفعلي  املستوى  حت��دد  مبعايري  املخاطر  يف 
أدنى  التنفيذ من خالل حد  ج��ودة  بني  ما  له 
وآخر أعلى حبيث يكون التنفيذ دائما حنو 
احلد األعلى لكل عنصر حتكم أو مراقبة 
والتحكم  املراقبة  وبالتالي أصبحت عناصر 

يف املخاطر مقاسه وفق معايري فنية.

السالمة  إدارات  ملنسوبي  تقولون  ومـــاذا   
ومشرفيها يف حمطات توليد وتوزيع الكهرباء، 
التدريبية  الــربامــج  وهــل مثــة اســتــفــادة مــن 
منسوبي  مبهارات  االرتقاء  يف  املدني  للدفاع 
إدارات السالمة للتعامل مع حاالت الطوارئ؟ 

يعي املسؤولون عن السالمة يف أنشطة الشركة 
على  امللقاة  اجلسيمة  املسئولية  جيدًا  املختلفة 
وأرواح  سالمة  على  احملافظة  جت��اه  عاتقهم 
موظفي الشركة يف املقام األول باعتباره أهم 
الطاقة  وتوزيع  ونقل  إنتاج  عناصر  من  عنصر 
الكهربائية، وأيضًا احملافظة على ممتلكات 
الشركة من اخلسائر. وحترص الشركة على 
التأكيد على مجيع املسئولني عن السالمة يف 
تطبيق  أهمية  على  للرتكيز  الشركة  أنشطة 
السليمة  العمل  وإج����راءات  السالمة  ق��واع��د 
أه��داف  لتحقيق  املعتمدة  باألنظمة  والتقيد 
الشركة الرامية إىل بيئة عمل آمنة خالية من 

اإلصابات واحلوادث مبختلف أنواعها. 
للكهرباء  السعودية  الشركة  أن  كما 
تنسق م��ع ال��دف��اع امل��دن��ي إلج���راء جت��ارب 
التوليد يف  االفرتاضية يف حمطات  احلريق 
ذلك  ويف  الشركة،  أعمال  مناطق  مجيع 
ل��ف��رق اط��ف��اء الشركة  اس��ت��ف��ادة ك��ب��رية 
ال��ن��ظ��ام��ي��ني وامل��ت��ط��وع��ني يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
احل���االت ال��ط��ارئ��ة بصفة ع��ام��ة واحل��رائ��ق 
السعودية  الشركة  وتتطلع  خاصة،  بصفة 
بينها  التنسيق  م��ن  م��زي��د  إىل  للكهرباء 
الربامج  من  واالستفادة  املدني  الدفاع  وبني 
التدريبية بتدريب موظفي الشركة سواًء يف 
مراكز الدفاع املدني املختلفة أو يف مواقع 

الشركة املختلفة.

 عــلــى ضــــوء خـــربتـــكـــم، مـــا هـــي أكــثــر 
احلوادث املرتبطة بشبكات الكهرباء خطورة 

وكيف ميكن احلد منها؟
التوزيع  شبكات  على  البعض  تعدي  يعترب 
أكثر احلوادث خطورة وخصوصًا يف بعض 
ذلك  على  يرتتب  ق��د  إذ  الشعبية  األس���واق 
الكهربائي،  وال��ص��ع��ق  احل��رائ��ق  ح���وادث 
كما أن العبث بأجهزة ومعدات الشبكات 
فئة  وخاصة  اجلمهور  على  خطرًا  يشكل 
األطفال، واحلد من مثل هذه املخاطر يتطلب 
املختلفة  الدولة  أجهزة  بني  مشرتكًا  جهدًا 
ذات االختصاص مبا فيها قطاع الكهرباء. 
ويقع على وسائل اإلعالم املختلفة دور كبري 

يف توعية اجلمهور مبخاطر الكهرباء.
 وكيف ترون حجم التنسيق بني الدفاع 
املـــدنـــي والـــشـــركـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بفصل 
املــنــشــآت املخالفة  الــكــهــربــائــي عــن  الــتــيــار 
الشــرتاطــات الــســالمــة، وكــذلــك إيصال 
التأكد  بعد  اجلديدة  للمنشآت  الكهرباء 

من توفر اشرتاطات السالمة فيها؟
ح��ج��م ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ف��اع��ل واالس��ت��ج��اب��ة 
وال��ش��رك��ة السعودية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ب��ني 
تقوم  حيث  وس��ري��ع  متكامل  للكهرباء 
عن  الكهربائية  اخلدمة  بفصل  الشركة 
واشرتاطات  مبتطلبات  تفي  ال  منشأة  أي 
من  رمس��ي  إش��ع��ار  وذل��ك حسب  السالمة 
ال���دف���اع امل���دن���ي، ف��ف��ي ح��ال��ة اك��ت��ش��اف 
للسقوط  آي���ل  امل��ب��ن��ى  أن  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
أرواح  على  جسيمًا  خ��ط��رًا  ميثل  أن��ه  أو 
وسالمة سكانه، تقوم الشركة السعودية 
للكهرباء بفصل اخلدمة الكهربائية عنه. 
أما فيما يتعلق بالتمديدات الكهربائية فإن 
الشركة تقوم بفصل اخلدمة الكهربائية 

يقوم  حتى  اخلصوص  بهذا  املستهلك  عن 
بتصحيح الوضع.

ـــدء مــوســم الــعــمــرة واحلــــج وفــصــل   مـــع ب
الصيف هل مثة استعدادات خاصة للشركة 
السعودية للكهرباء الختاذ إجراءات احرتازية 
األمحــال  بــزيــادة  املرتبطة  املــخــاطــر  لتجنب 

والسيما يف مكة املكرمة واملدينة املنورة؟
تهتم الشركة السعودية للكهرباء بصفة مستمرة 
املكرمة  مكة  من  كال  يف  املقدسة  باملشاعر 
استعدادات  آخر  تقف على  املنورة حيث  واملدينة 
املخاطر  لتجنب  والعمرة  احلج  ملوسم  الشركة 
الشركة  وت��ض��ع  ب���زي���ادة األمح�����ال،  امل��رت��ب��ط��ة 

مجيع إمكاناتها البشرية والفنية واآللية إلجناح 
تبذل  ال��ش��رك��ة  أن  كما  التشغيلية.  خططها 
قصارى جهدها ملواكبة الطلب املتوقع للكهرباء 
خالل موسم احلج وصيانة شبكات التوزيع ونقل 
للطوارئ  ف��رق  وختصيص  الكهربائية  الطاقة 
املشاعر  داخل  مواقع  الساعة يف عدة  مدار  على 
املقدسة ملواجهة أي تطور قد يطرأ على الشبكة 
وذلك لضمان موثوقية اخلدمة الكهربائية خالل 
واملدينة  املكرمة  مكة  يف  والعمرة  احل��ج  ف��رتة 
امل��ن��ورة، وذل���ك لتوفري أق��ص��ى درج���ات ال��راح��ة 
بيت  حجاج  ولينعم  الرمحن  لضيوف  واالطمئنان 
اهلل احلرام وزوار املسجد النبوي الشريف خبدمة 

كهربائية مأمونة. 
 وهل مثة آلية للتواصل السريع بني الدفاع 
لفصل  للكهرباء  السعودية  والشركة  املدني 
اليت  احلــوادث  مباشرة  أثناء  الكهربائي  التيار 

تتطلب ذلك؟

شراكة اسرتاتيجية مع 
الدفاع املدني خلدمة اجملتمع 
ومجيع القطاعات التنموية

)73( تعليم قياسي للمراقبة 
والتحكم يف املخاطر مبعايري 
حتدد املستوى الفعلي لنظام 
إدارة السالمة والصحة املهنية

الرتكيز على قواعد السالمة 
وإجراءات العمل السليمة 

لبيئة عمل آمنة خالية من 
اإلصابات واحلوادث
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ن��ع��م.. ه��ن��اك تنسيق ع��ل��ى م��س��ت��وى ع���اٍل بني 
املدني  والدفاع  للكهرباء  السعودية  الشركة 
وت��رب��ط��ن��ا ش��راك��ة اس��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ال��دف��اع 
واألدوار  وامل��س��ؤول��ي��ات  امل��ه��ام  ألهمية  امل��دن��ي 
اليت يقوم بها الدفاع املدني يف خدمة اجملتمع 
اململكة. وعند  التنموية يف  القطاعات  ومجيع 
ق��در اهلل - يتطلب فصل  ح��دوث ح��ادث - ال 
اخلدمة الكهربائية، فإن فرق الطوارئ لدينا 
اخلدمة  بفصل  للقيام  االس��ت��ع��داد  أهبة  على 

الكهربائية بأسرع وقت.

املــواقــع  لبعض  الكهربائي  الــتــيــار  إيــصــال   
العشوائية، ميثل خطرًا كبريًا يف حالة حدوث 
املواقع، فكيف ميكن عالج هذه  حريق يف هذه 

املشكلة من وجهة نظركم؟
وف��ق��ًا ل��ل��وائ��ح وال��ض��واب��ط امل��ع��م��ول ب��ه��ا ف��إن 
الشركة السعودية للكهرباء ال تقوم بإيصال 
موافقة  ح��ال��ة  يف  إال  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  اخل��دم��ة 
اجلهات ذات االختصاص مثل أن يكون لدى 
املشرتك رخصة بناء او موافقة من البلدية على 
تقوم  فقط  احلالة  ه��ذه  ويف  اخل��دم��ة.  إيصال 
الشركة بإيصال اخلدمة الكهربائية للموقع. 

الكهرباء  شركة  تنفذها  بــرامــج  مثــة  هــل   
لتنمية الوعي الوقائي لدى كل فئات اجملتمع 
الكهرباء  بشبكات  املرتبطة  املخاطر  لتجنب 

وماهي أبرز جهودكم يف هذا اجملال؟
العديد  للكهرباء  السعودية  الشركة  تنظم 
من الربامج التوعوية والوقائية لتجنب املخاطر 
للموظفني  ال��ك��ه��رب��اء  بشبكات  امل��رت��ب��ط��ة 
من  فئاتهم  ع��ل��ى مج��ي��ع  امل��واط��ن��ني  ول��ك��اف��ة 
خالل برامج تعرض على هيئة ندوات ومعارض 
توعية تعقد يف األسواق أو اجملمعات التجارية، 
تعرض يف  إرش��ادي��ة  ت��وزع كتيبات  وك��ذل��ك 
املدارس واملساجد واملؤسسات العامة واملصانع 
تنصح فيها اجلميع بالتأكد بني حني وآخر من 
أن األسالك والتمديدات الكهربائية يف حالة 
جيدة وعدم حتميل الدائرة الكهربائية بأكثر 
من طاقة استيعابها املقننة، وفصل الكهرباء 

عن أي جهاز بعد استخدامه.

الرقابة على  الشركة يف  ومــاذا عن جهود   
للكهرباء  النظامي  غــري  التوصيل  ممــارســات 
والسيما  عنها خماطر كبرية  تنجم  قد  اليت 

يف القرى واهلجر؟
م��ن امل��ع��ل��وم ل���دى اجل��م��ي��ع ب���أن ال��ت��ع��دي على 
م��راف��ق ال��ش��رك��ة وال��ع��ب��ث ب��ع��دادات توصيل 
حتدث  ال��يت  األم���ور  م��ن  الكهربائية  الطاقة 
يومًيا.  امل���رات  مبئات  يقدر  متكرر  بشكل 
ارتكابهم  يف  فنية  أساليب  املخالفون  ويتبع 
استهالك  لتقليل  آثارها  وازال��ة  اجلرمية  هلذه 
تعكس  ال  قليلة  مب��ب��ال��غ  واخل�����روج  ال��ط��اق��ة 
االستهالك الفعلي  من املستهلك، وهناك نظام 
محاية املرافق العامة الصادر باملرسوم امللكي 
وتعديله  1405/12/20ه�����  وتاريخ  م/62  رق��م 
وتاريخ  م/54  رق��م  امللكي  باملرسوم  الصادر 
1428/6/5ه����� وال��ق��رار ال���وزاري رق��م 1/886 
بتاريخ 1433/11/2ه� الذي ينص على حماربة 

مثل هذه الظاهرة.
»الئحة  على  املوافقة  القانون  ه��ذا  ويتضمن 
ق��واع��د ال��ض��ب��ط وت��ق��دي��ر ت��ك��ال��ي��ف إص��الح 
العقوبات  وحت��دي��د  وال��ت��ع��وي��ض��ات  األض����رار 
اخلدمة«  مقدم  مرافق  على  التعدي  ملخالفات 
اليت بدورها حتفظ حقوق الشركة واملستهلك.

األخــرية ظاهرة حرائق  الفرتة  تــزايــدت يف   

العدادات الكهربائية ماذا عملتم حملاربتها؟
هناك عدة أسباب تتسبب يف حرائق العدادات 
منها عدم التأكد من ربط كابالت املشرتك 
املوصلة بالعداد بشكل جيد، مما يسبب متاسًا 
كهربائيًا يؤدي بدوره إىل حدوث حرائق. وتعد 
مهمة  بالعداد  املوصلة  الكابالت  ربط  عملية 
يضطلع بها الفنيون الذين يشرفون على تنفيذ 
إضافة  أن  املنازل. كما  يف  الكهرباء  أعمال 

أمحال جديدة دون التنسيق مع الشركة تؤثر 
الكهربائية  األمح���ال  ألن  ال���ع���دادات،  على 
فإن  ل��ذا  ال��ع��داد.  على  عبئًا  تشكل  املضافة 
من  دائ��م��ًا  وحت���ذر  وتنصح  ت��ؤك��د  الشركة 
إضافة أمحال جديدة دون التنسيق معها لزيادة 

سعة العداد.

 تــشــري اإلحـــصـــاءات إىل ارتـــفـــاع واضـــح يف 
النامجة  الكهربائية،  احلــرائــق  حـــوادث  عــدد 
واألجهزة  التوصيالت  عن عدم مطابقة بعض 
لشركة  جهود  مثة  فهل  الفنية،  للمواصفات 
الكهربائية  للمنتجات  للتصدي  الــكــهــربــاء 

متدنية اجلودة؟
نشر  يف  املساهمة  يف  الشركة  دور  يكمن 
املطويات  من خالل  أف��راد اجملتمع  بني  الوعي 
أهمية  ل��رتس��ي��خ  ال��ع��م��ل  وورش  وامل��ط��ب��وع��ات 
ال��ك��ه��رب��اء وخ��ط��ورت��ه��ا وض����رورة اس��ت��خ��دام 
املطابقة  الكهربائية  والتوصيالت  األج��ه��زة 
ل��ل��م��واص��ف��ات وع�����دم حت��م��ي��ل ال��ت��وص��ي��الت 
الكهربائية  قدرتها  من  بأكثر  الكهربائية 

احملددة حتى ال حيدث أي حريق ال مسح اهلل.

تتوىل  هندسية  مكاتب  تأهيل  تـــرون  هــل   

الكهربائية  الــتــمــديــدات  ســالمــة  مــن  التأكد 
داخــــل املـــنـــازل قــبــل الــســمــاح بــإيــصــال الــتــيــار 

الكهربائي هلا؟
هندسية  مكاتب  هناك  يكون  أن  ن��رى  نعم 
ت���ت���وىل ال���ت���أك���د م���ن س���الم���ة ال��ت��م��دي��دات 
الكهربائية داخل املنازل قبل السماح بإيصال 
به يف  معمول  هو  هلا كما  الكهربائي  التيار 

الدول األخرى.

 ما هي اجلهة املسؤولة من وجهة نظركم 
يف  الكهربائية  التمديدات  مــالءمــة  مــدى  عــن 

املنازل واملنشآت التجارية والصناعية؟
ن���رى أن اجل��ه��ة امل��س��ؤول��ة ع��ن م���دى م��الءم��ة 
واملنشآت  املنازل  يف  الكهربائية  التمديدات 

التجارية والصناعية هي اجلهة املرخصة هلا.

الكهرباء  شركة  تنفذها  بــرامــج  مثــة  هــل   

اجملتمع  فــئــات  لــدى  الــوقــائــي  الــوعــي  لتنمية 
لتجنب املخاطر املرتبطة بشبكات الكهرباء وما 

هي أبرز جهودكم يف هذا اجملال؟
العاملي  ال��ي��وم  فعاليات  يف  امل��ش��ارك��ة  تعترب 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي واح����دة م��ن ج��ه��ود الشركة 
فئات  ل��دى  الوقائي  الوعي  تنمية  يف  املتعددة 
تقديم  الشركة  جهود  ضمن  وم��ن  اجملتمع، 
والفعاليات  امل��دارس  يف  التوعوية  احملاضرات 
التوعية من  تقدم  الشركة  أن  املختلفة. كما 
خالل الصور والعبارات اليت تنشرها يف خلفية 
التواصل  وم��واق��ع  أحيانًا،  الكهرباء  فواتري 

االجتماعي.

 ما مدى التزام العاملني بشركة الكهرباء 
مبتطلبات الوقاية الشخصية أثناء عملهم؟

ت��ل��ت��زم ال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 
يف  الصناعي  لألمن  العليا  اهليئة  بتعليمات 
اخلاصة  تعليماتها  وتطبق  اخلصوص  ه��ذا 
 ،)SAF -21( الشخصية  ال��وق��اي��ة  مبهمات 
والصحة  السالمة  إدارة  نظام  يف  ورد  وم��ا 
املهنية )5 - جنوم( اخلاص بالشركة وتوفري 
من  للعاملني  الشخصية  ال��وق��اي��ة  م��ه��م��ات 
أولويات اهتمامات الشركة. ويتمتع العاملون 
مبخاطر  ال���ك���ايف  ب��ال��وع��ي  ال��ش��رك��ة  يف 
العمل، وقد أصبح استخدام مهمات الوقاية 
أثناء العمل ثقافة عمل وال  الشخصية لديهم 

نعاني يف هذا اجلانب أي إشكالية.

تنسيق متكامل وسريع 
وتفاعل بني الدفاع املدني 
والشركة

التعدي على شبكات التوزيع 
أكثر احلوادث خطورة 
خصوصًا يف األسواق الشعبية

مكاتب هندسية تتوىل 
التأكد من سالمة 

التمديدات الكهربائية داخل 
املنازل قبل السماح بإيصال 

التيار الكهربائي
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رعى جتربة فرضية حدوث سيول جارفة.. األمري تركي بن عبداهلل: 

الدفاع المدني شهد قفزات 
متنوعة مستعينًا بعد اهلل 

باألجهزة الحديثة

القفزات  »إننا حنمد اهلل على هذه  وقال مسوه: 
املتنوعة يف أجهزتنا األمنية بشكل عام والدفاع 
املدني بشكل خاص، معربًا عن سعادته مبا رآه 
من جناح يف التجربة الفرضية اليت نفذها الدفاع 
بالتكامل  وأش��اد  جهة.   18 مبشاركة  املدني 
والتآزر والتناغم الذي ظهرت به تلك األجهزة وقال 
التعاون  إننا نطمح يف املزيد من مثل ذلك  مسوه 
احلاالت  نلك  مثل  الدولة يف  أجهزة  بني خمتلف 
اليت تهم كل مواطن ومقيم ودعا وسائل اإلعالم 
إىل تكثيف جهودها يف بث املزيد من الرسائل 

التوعوية لتجنب خماطر األمطار والسيول.

بالتعامل  اخلاصة  الفرضية  فعاليات  بدأت  وقد 
القادسية شرق  مع حدوث سيول جارفة يف حي 
ال��راج��ح  سعد  العقيد  ب��ق��ي��ادة  ال��ري��اض  مدينة 
من  املدني  الدفاع  عمليات  تلقته  بيان  على  بناء 
األرصاد اجلوية يشري  إىل هطول أمطار غزيرة 
على شرق مدينة الرياض وعليه مت يف الفرضية 
استنفار قوات الدفاع املدني ومتابعة التحذيرات 
اجل��وي��ة واخت���اذ ك��اف��ة اإلج����راءات االح��رتازي��ة 
لتوفري السالمة لسكان شرق العاصمة وسرعة 
إنقاذ املتضررين واحملتجزين يف املواقع املنخفضة 
الالزمة  اإلغاثة  وتقديم  املياه  وأماكن جتمعات 

كما  وامل��واص��الت  االتصال  وسائل  وتأمني  هلم 
للوصول  املدني  الدفاع  ف��رق  ق��درات  اختبار  مت 
انتقال  سرعة  واختبار  مستوياتها  أقصى  إىل 
ل��ل��ن��داءات يف  واستجابتها  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ف��رق 
مواقع السيول واألمطار وكذلك اختبار كفاءة 
وقدرات الدوائر احلكومية املعنية بتنفيذ تدابري 
واهلالل  الصحية  الشؤون  مثل   ، املدني  الدفاع 

األمحر واألمن العام وغريها.
وقد جاء اإلنذار يف فعاليات التجربة  ليتم اإلخالء 
واإلي����واء واإلغ��اث��ة واإلس��ن��اد وأع��م��ال اإلط��ف��اء 
واإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف وك��ذل��ك اإلخ���الء الطي 

امتدح سمو أمير منطقة الرياض في 
تصريح على هامش المناسبة ما 

حققه الدفاع المدني من نجاح 
وتطور مستعينا بعد اهلل باألجهزة 

الحديثة والمتطورة في التعامل مع 
هذه النوعية من المخاطر. 

مت اختبار قدرات فرق الدفاع املدني للوصول إىل أقصى مستوياتها واختبار سرعة انتقال فرق الدفاع املدني 
واستجابتها للنداءات يف مواقع السيول واألمطار وكذلك اختبار كفاءة وقدرات الدوائر احلكومية 

املعنية بتنفيذ تدابري الدفاع املدني ، مثل الشؤون الصحية واهلالل األمحر واألمن العام وغريها.
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واإلنقاذ املائي عن طريق فرق الغواصني اجملهزين 
بالقوارب وكافة معدات اإلنقاذ ومشلت الفرضية 
وقد  األوض��اع  وإع��ادة  التحقيق  إج���راءات  أيضًا 
اإلم��ارة  برئاسة  األض��رار  حلصر  جلنة  تواجدت 
املتطوعني  من  عدد  الفرضية  تنفيذ  يف  وش��ارك 
امل��دن��ي كما ش��ارك يف  ال��دف��اع  ضمن صفوف 
الرياض  منطقة  أمانة  من  الفرضية كل  أعمال 
وسالح املهندسني بوزارة الدفاع واحلرس الوطين 
العامة حلرس  واملديرية  الرياض  وشرطة منطقة 
احلدود وقوات الطوارئ اخلاصة بالدفاع املدني 
السعودي  اهل��الل األمح��ر  األم��ن وهيئة  وط��ريان 
اإلدارة  وكذلك  والتعليم  للرتبية  العامة  واإلدارة 
والكهرباء  املياه  ووزارة  والنقل  للطرق  العامة 
واهليئة  البيئة  ومحاية  لألرصاد  العامة  والرئاسة 
العامة للسياحة واآلثار والشركة السعودية للنقل 

اجلماعي.

تنسيق كامل:
للشؤون  العامة  امل��دي��ري��ة  أن  بالذكر  اجل��دي��ر 
بعشرة فرق  الرياض شلركت  الصحية مبنطقة 
العملية  الفرضية  يف  طبيًا  طاقمًا  و20  إسعافية 
للتعامل مع حوادث السيول اجلارفة واليت نفذتها 
اليوم  الرياض صباح  املدني مبدينة  الدفاع  إدارة 
اخلميس حبي القادسية شرق العاصمة بإشراف 
صاحب السمو امللكي األمري تركي بن عبداهلل 
الرياض،رئيس جلنة  أمري منطقة  بن عبدالعزيز 

الدفاع املدني وجنحت الفرق اإلسعافية واألطقم 
ضمت  وال���يت  ال��ري��اض  لصحة  التابعة  الطبية 
أداء  يف  املسعفني  واملمرضني  األطباء  من  ع��ددًا 
مهامها يف تقديم اإلسعافات األولية للمتضررين 
املستشفيات  أق��رب  إىل  وإخالئهم  السيول  من 
األمحر  اهل��الل  مع  بالتعاون  الصحية  واملراكز 

السعودي.
الرياض  بصحة  ال��ط��وارئ  إدارة  مدير  وأوض���ح 
األستاذ  تركي احلامد أن مشاركة املديرية يف 
هذه الفرضية التدريبية ملواجهة خماطر السيول 
واألمطار يأتي انفاذًا للمهام املنوطة بها يف تنفيذ 
حتت  الطوارئ  ح��االت  يف  املدني  الدفاع  أعمال 
كافة  مع  وبالتنسيق  املدني  الدفاع  جلنة  مظلة 
مدى  من  للتأكد  املعنية  احلكومية  اجلهات 
واجلهات  امل��دن��ي  ال��دف��اع  اس��ت��ع��دادات  جاهزية 
مع  التعامل  يف  ال��ري��اض  صحة  ومنها  املساندة 
آثارها  من  والتخفيف  املخاطر  من  النوعية  هذه 
تقديم  خ��الل  م��ن  اهلل  ق��در  ال  حدوثها  حالة  يف 
وتنفيذ  للمصابني  العاجلة  اإلسعافية  اخلدمات 
خطط اإلخالء الطي للحاالت اليت تتطلب رعاية 

صحية متخصصة.
اإلسعافية  الفرق  أداء  متيز  إىل  احلامد  وأش��ار 

واألط���ق���م ال��ط��ب��ي��ة مل��ه��ام��ه��ا خ���الل ال��ف��رض��ي��ة ، 
يؤكد جناح جهود صحة الرياض يف جمال طب 
الطوارئ وتقديم اخلدمات اإلسعافية ، وجاهزية 
الصحية  وامل��راك��ز  املنطقة  مستشفيات  مجيع 
لتقديم الرعاية الصحية للمتضررين من حوادث 

السيول وغريها من احلوادث األخرى.
وشاركت 15 فرقة من اهلالل األمحر السعودي 
اجلارفة  السيول  فرضية  يف  ال��ري��اض  مبنطقة 
الفرضية  وت��ه��دف  ال���ري���اض،.  العاصمة  ش��رق 
األمحر  اهل��الل  ف��رق  جاهزية  على  االط��الع  إىل 
واجلهات املساندة هلا يف مواجهة أخطار األمطار 
االستجابة ألي طارئ -ال قدر  والسيول وسرعة 
األول��ي��ة  واإلس��ع��اف��ات  اإلخ���الء  وتطبيق  اهلل-، 
للمتضررين. كما تهدف إىل الوقوف على قدرة 
الفرق امليدانية يف التعامل مع مثل هذه احلاالت 
الرمسي  املتحدث  وأوض��ح  السلبيات.  ومعاجلة 
الرياض  مبنطقة  السعودي  األمحر  اهلالل  هليئة 
أمحد العنزي، أن اخلطة اإلسعافية شارك فيها 
عشر فرق إسعافية وثالث فرق استجابة متقدمة 
وط��ائ��رت��ا إس��ع��اف ج��وي ون��ائ��ب امل��ش��رف الطي 
وال��ق��ي��ادة  ال��ري��اض  ل��إس��ع��اف اجل���وي مبنطقة 
امليدانية وحافلة العمليات املتنقلة والتموين الطي 
مساعد  من  مباشر  بإشراف  املتنقلة  والصيانة 
املدير العام للشؤون الفنية مبنطقة الرياض. ونتج 
وإصابتان  حرجة  إصابات  مخس  الفرضية  عن 
إىل  اإلصابات  نقل  ومت  وف��اة  وحالتا  متوسطتان 
الوطين  باحلرس  الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

ومستشفى اإلميان ومستشفى األمري سلمان.

تنسيق كامل بني الدفاع 
املدني و18 جهة حكومية لدرء 

خماطر األمطار والسيول

استجابة سريعة يف تنفيذ 
اإلجراءات الوقائية لتجنب 
خماطر السيول وتنفيذ خطط 
اإلخالء واإليواء للمتضررين

جنحت الدول املتقدمة يف تطبيق مفهوم الدفاع املدني الشامل الذي تشارك يف تنفيذه عمليًا مجيع مؤسسات 
اجملتمع لتعزيز إجراءات الوقاية من املخاطر و احلوادث ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني، وحتقيق أكرب قدر 
لتقليص ما ينجم عنها من خسائر  من االستجابة والفاعلية يف مواجهة هذه األخطار واحل��وادث حال وقوعها 

بشرية ومادية.
كافة  بوعي  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الشامل  املدني  الدفاع  مفهوم  إرس��اء  يف  املتقدمة  ال��دول  جناح  أن  والشك 
مؤسسات اجملتمع بها، بأن مسؤولية جتنب املخاطر واحلوادث، ال ميكن حبال من األحوال أن يتحملها رجال 
الدفاع املدني وحدهم وأن اجلميع جيب أن يكونوا رجال دفاع مدني ليس فقط يف حاالت الطوارئ ولكن يف 

تطبيق وتنفيذ كافة اإلجراءات واالشرتاطات املتعلقة بالسالمة.
وهو ما يعين جبالء ووضوح أن مفهوم الدفاع املدني الشامل الذي نتطلع إليه يف بالدنا ال يتحقق دون تضافر جهود 
كافة اهليئات واملؤسسات احلكومية واألهلية ومجوع املواطنني واملقيمني يف دعم قدرة رجال الدفاع املدني 
ألداء مهامهم اإلنسانية والوطنية اجلليلة يف احلفاظ على مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه ، واستشعار اجلميع 

ملسؤولياتهم يف هذا الشأن.
يف  بيان  وأبلغ  ص��ورة  أروع  يف  الشامل جتلى  املدني  الدفاع  مفهوم  أن  عندها  نتوقف  أن  اليت جيب  واحلقيقة 
مقولة لفقيد الوطن األمري نايف بن عبدالعزيز - رمحه اهلل-  )كلنا دفاع مدني( تتطلب اختاذ وحتويل هذا 
مثل  ملموسة  سلوكيات  إىل  املدني  الدفاع  جهود  دعم  يف  باملسؤولية  الشعور  ترتجم  عملية  خلطوات  الشعور 
االلتزام باشرتاطات السالمة يف املنشآت العامة واخلاصة، واملبادرة لإبالغ عن أي خمالفات هلا،وامتالك احلد 
املدني ، وصواًل  الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات  واحل��وادث  املخاطر  لتجنب  العملية  املعرفة واخلربات  األدنى من 
والعون  اإلغاثة  تقديم خدمات  واإلسهام يف   نطاق  أوسع  على  الوقائي  الوعي  نشر  الفاعلة يف  املشاركة  إىل 

للمتضررين من الكوارث واحلوادث الكربى.
مفهوم  ترسيخ  اجل  من  جهدًا  تدخر  ال   ، املدني  للدفاع  العامة  املديرية  أن  إىل  اإلش��ارة  القول  نافلة  من  ولعله 
الدفاع املدني الشامل عرب كافة الوسائل بدءًا من تكثيف برامج التوعية الوقائية عرب وسائل اإلعالم واالتصال 
الطوارئ ذات  السليم يف حاالت  التصرف  والشركات على  املؤسسات احلكومية  وتدريب منسوبي  املختلفة، 
العالقة بأعمال الدفاع املدني، مرورًا بتطوير لوائح واشرتاطات السالمة يف خمتلف األنشطة التجارية والصناعية 
مع  الشراكة  تعزيز  إىل  تهدف  العمل،اليت  وورش  والندوات  املعارض  وإقامة  الرتفيه  وسائل  وحتى  والسكنية 
كافة مؤسسات اجملتمع من أجل إرساء مفهوم الدفاع املدني الشامل ، مبا يف ذلك فتح باب التطوع ضمن صفوف 
الدفاع املدني وتدريب املتطوعني إال أنه من اإلنصاف القول بأن هذه اجلهود رغم ضخامتها ال تزال يف انتظار 
قدر أكرب من التفاعل واالستجابة من بقية مؤسسات اجملتمع لتحقيق أهدافها املنشودة يف ترسيخ هذا املفهوم 
وتأهيل  لتدريب  تبين خطة وطنية  وإج��راءات حمددة وشاملة،مثل  آليات  وترمجته إىل سلوكيات ملموسة عرب 
مع كافة  بالتنسيق  الكربى  والشركات  واجلامعات  وامل��دارس  واألهلية  اجلهات احلكومية  منسوبي كافة 
اجلهات األعضاء مبجلس الدفاع املدني، ويدخل يف هذا اإلطار تدريس املعلومات واملعارف النظرية والتطبيقية 
عن أعمال الدفاع املدني ومتطلبات السالمة للطالب والطالبات يف خمتلف املراحل التعليمية وتفعيل دور مؤسسات 
العمل الدعوي والثقايف واإلعالمي يف تنمية الوعي باملسؤولية الفردية واجلماعية يف الوقاية من املخاطر واحلوادث 

، وكذلك تعزيز إسهامات مراكز األحياء والبلديات واجلمعيات اخلريية إلرساء هذا املفهوم.
ومن األهمية مبكان أن تشمل خطوات إرساء مفهوم الدفاع املدني الشامل الذي نتطلع مجيعًا إليه ، مجيع فئات 
اجملتمع بال استثناء مبا يف ذلك األطفال والنساء والعمالة املنزلية ومجيع العاملني يف كل مواقعهم سواء القطاع 
احلكومي أو األهلي مع مراعاة تنوع وسائل التواصل والتدريب هلذه الفئات وغريها مبا يتناسب مع مستوياتهم 
الثقافية والتعليمية وحتى املهن واألعمال اليت  يقومون بها وما يرتبط بها من خماطر، وأال تقتصر األمر على 

اجلوانب النظرية بل ميتد إىل التدريب العملي والتطبيقي.

العميد / عيد بن عبداهلل العصيمي
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال
خطوات عملية
إلرساء مفهوم
الدفاع المدني الشامل

27 26 

العدد العشرونصفر 1436هـصفر 1436هـ تدريب



خ��الل م��وس��م األم��ط��ار وال��س��ي��ول إذ وضح 
األشهر  يف  احل���وادث  نسبة  اخنفاض  جليًا 
كما  السابقة،  ب��األع��وام  مقارنة  املاضية 
باملراكز  امل��ن��وط  ال���دور  إىل  اإلش���ارة  أود 
ال��ط��الب  ت��وع��ي��ة  يف  وامل�����دارس  التعليمية 
ب��امل��خ��اط��ر وك��ي��ف��ي��ة جت��ن��ب��ه��ا واس��ت��خ��دام 
وحتى  العمل  ويف  املنزل  يف  السالمة  وسائل 

يف املركبات.

 مــاهــي الــكــلــمــة الـــيت يــوجــهــهــا الــلــواء / 
عايض بن مجعان الغامدي ملنسوبي الدفاع 

املدني يف جنران؟ 
الكلمة اليت أود إبالغها إلخواني وزمالئي 
إنسانية  أعمال  املدني  الدفاع  مهام  أن  هي 
والتفاني  تتطلب من اجلميع اإلخالص  نبيلة 
وإت��ق��ان ال��ع��م��ل، وم��راق��ب��ة امل���وىل ع��ز وجل 
كافة  يف  ق��درت��ه  جلت  منه  ال��ع��ون  وط��ل��ب 
أعمالنا كما أنه جيب علينا زيادة احلرص 
وح���ث ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��يت 
من  ال��يت  املدني  الدفاع  بأعمال  عالقة  هلا 
مجاعي  ب��ع��م��ل  ن��ق��وم  أن  نستطيع  خ��الهل��ا 

الطاهرة  األرض  هذه  على  اإلنسان  خلدمة 
اهلل  ونسأل  الرشيدة،  القيادة  هذه  ظل  يف 
أمنه  البلد  هل��ذا  حيفظ  أن  ال��ق��دي��ر  العلي 

واستقراره إنه القادر على ذلك 

 كيف ترون حجم إستفادة الدفاع املدني 
احلرمني  خادم  مشروع  من  جنران  مبنطقة 

األمنية؟ املقرات  لتطوير  الشريفني 
لتطوير  امللكية  املكرمة  هذه  أن  شك  ال 
شهدها  نوعية  نقلة  تعترب  األمنية  امل��ق��رات 
ق��ط��اع ال���دف���اع امل��دن��ي م��ع ب��ق��ي��ة اجل��ه��ات 
منطقة جنران  وفيما خيص  األخرى  األمنية 
 )19( استالم  مت  مبنى   12 أعتماد  مت  فقد 
مباٍن مبختلف   )7( تنفيذ  اآلن  مبنى وجيري 
اعتمادها  مت  مباٍن  و)4(  املنطقة  حمافظات 
هذه  اشتملت  وقد  الرتسية  حتت  وهي  اآلن 
التى  واملتطلبات  املرافق  مجيع  على  املباني 
حيتاج إليها أفراد الدفاع املدني من مكاتب 
وقسم  للتدريب،  وجناح  ومهاجع،  إداري��ة، 
إليها  للصيانة وأصبحت مروج شاخمة يشار 

منها. املرجوة  األهداف  بالبنان ستحقق 

الدفاع  وحــدات  مراكز  عــدد  يبلغ  كم   
املدني يف جنران؟ وهل هناك حاجة إلحداث 

جديدة؟ مراكز 
)24( مركزًا، والعمل جاٍر على فتح مراكز 
تطبيقها  مت  التى  املعايري  ضوء  على  أخ��رى 
والتى  والوزارة  األمارة  مقام  من  وإعتمادها 
حددت فيها األوليات لكل جهة حسب عدد 
احملتملة،  واملخاطر  واملنشآت  السكان، 
وال��ط��ب��ي��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة وع���دد احل����وادث، 
بتلك  العمرانية  النهضة  إضافة إىل مواكبة 

واملراكز احملافظات 

 وماذ عن عدد املباني املستأجرة لوحدات 
ومراكز الدفاع املدني يف جنران؟ وهل مثة 
جهود إلستبداهلا مبباني حكومية جمهزة؟
تشكل  مبنى   )12( تبلغ  املستأجرة  املباني 
اكتمال  ل��ع��دم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  على  عبئًا 
م��ت��ط��ل��ب��ات وح��اج��ة أف����راد ال���دف���اع امل��دن��ي 
وإرت��ف��اع  امل��ب��ان��ي  وق��دم  امل��س��اح��ات  ولصغر 
الستبداهلا  املبذولة  اجلهود  أما  اإلجي��ارات 
ال��زم��ن جبميع  ف��ت��ق��دم  مب��ب��ان��ي ح��ك��وم��ي��ة 

املدني  الدفاع  جهود  مالمح  أبــرز  ماهي   
ونشر  الوقائية  التوعية  يف جنران يف جمال 

السالمة؟  ثقافة 

األم��ن  نعمه  على  تعاىل  اهلل  أشكر  أواًل: 
اجلميع  على  ال��س��الم��ة  ي��دي��م  وأن  واألم���ان 
ففي احلقيقة أن جمال التوعية أمر مهم يف 

أولويات  من  تعترب  إذ  املخاطر  من  التحذير 
ال���دف���اع امل���دن���ي واجل���ه���از ي��ه��ت��م ب��اجل��ان��ب 
ال��ت��وع��وي ك��ث��ريًا مل��ا ل��ه األث��ر اإلجي��اب��ي يف 
على  واملخاطر  احل��وادث  نسبة  من  التقليل 
من  ولعل  وجل،  عز  اهلل  بعد  الناس  سالمة 
إيصال  يف  معنا  تتعاون  اليت  القنوات  أب��رز 
رس��ائ��ل��ن��ا ال��ت��وع��وي��ة وس��ائ��ل اإلع����الم س��وا 
البصرية،  أو  املقروءة  أو  املسموعة  كانت 
أثرها  نلمس  اليت  اجلهود  هذه  نقدر  وحنن 
املادية  واخلسائر  احلوادث  نسبة  خفض  يف 
وتقديري  ش��ك��ري  أق��دم  كما  والبشرية 
ألبناء منطقة جنران من املواطنني واملقيمني 
املدني  ال��دف��اع  ن���داءات  م��ع  ال��ت��ج��اوب  على 
ومن  املنزلية  احل��وادث  من  للوقاية  خاصة 

كشف اللواء عايض بن جمعان الغامدي مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران،أن مشروع خادم 
الحرمين الشريفين لتطوير المقرات األمنية قاد قطاع الدفاع المدني إلى نقلة نوعية، حيث تم اعتماد 

)19( مبنى تم استالم )12( منها ويجري اآلن تنفيذ )7( مبانِ بمختلف محافظات المنطقة،مبينًا أن هذه 
المباني اشتملت على جميع المرافق والمتطلبات التي يحتاج إليها أفراد الدفاع المدني من مكاتب 

إدارية ومهاجع وجناح للتدريب وقسم للصيانة، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمنطقة )24( مركز دفاع مدني 
كما تم مؤخرًا اعتماد )4( مراكز جديدة. 

وأوضح اللواء الغامدي في حديث صحفي لمجلة 998 أن مشروع نظام تترا الموحد لعموم 
قطاعات الداخلية الذي يجري العمل فيه يمثل الحل لضعف شبكة االتصاالت السلكية. وفيما يلي 

تفاصيل الحوار: 

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات األمنية

قاد إلى نقلة نوعية
منطقة جنران 

كمثيالتها من 
مناطق اململكة 

تشهد تطورًا 
ملحوظًا ومطردًا 

يف مجيع اجملاالت 
وهلل احلمد

اللواء عايض بن جمعان الغامدي، مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران..

تقع جنران عند ملتقى عدة 
أودية وهذا يضاعف خطورة 
األمطار من خالل السيول 

املنقولة
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إحالهلا  بطلب  باملنطقة  املستأجرة  املباني 
حكومية. مبباني  وإستبداهلا 

من  االستفادة  حلجم  تقييمكم  هو  وما   
تــقــنــيــات االتـــصـــاالت واملــعــلــومــات لــالرتــقــاء 

جبودة خدمات الدفاع املدني يف جنران؟
والالسلكية  السلكية  االت��ص��االت  وض��ع 
األس��اس  حجر  االت��ص��ال  جن��ران  منطقة  يف 
امل��دن��ي، ووس��ي��ل��ة مهمة  ال��دف��اع  ق��ط��اع  يف 
البالغات ونقل فرق اإلطفاء واإلنقاذ  لتلقي 
ف��ال��وض��ع ج��ي��د ول��ك��ن��ه ال خي��ل��و م��ن بعض 
من  املنطقة  بطبيعة  تكمن  التى  املعوقات 
ص��ع��وب��ات ج��غ��راف��ي��ة م��ن ت��ض��اري��س وج��ب��ال 
وزيادة العمران، فنظرًا لوضع منطقة جنران 
امل��ن��اط��ق احل��دودي��ة  وأن��ه��ا تعترب م��ن أك��رب 
أكثر  بشكل  االتصال  يكون  أن  ويلزمها 
األخ���رى،  بالقطاعات  م��ق��ارن��ة  مم��ت��از  م��ن 
فتحتاج  السلكية  الشبكة  خيص  ما  فأما 
نظرًا  حمافظة  لكل   998 مقسم  ل��وض��ع 
أثناء  االت��ص��االت  وت��داخ��ل  املنطقة  لكرب 
التابعة  املراكز  زودت  وقد  األمطار  هطول 
لعدم  نظرًا  بلس  األثري  خبدمة  للمحافظات 
وجود خطوط أرضية يف أغلب احملافظات، 
فيوجد  الالسلكية  الشبكة  خيص  وأم��ا 
ب��رج��ني يف ك��ٍل م��ن جبل ط��ع��زه وع��ني ذي 
أما  يعترب جيدًا  املنطقة  داخل  واالتصال  ترا 
االتصال  ضعف  فيحكم  املنطقة  أط��راف 
ولكن  املنطقة  طبيعة  سابقًا  ذكرت  كما 
بوجود  املشكلة  هذه  حتل  قد  اهلل  شاء  أن 
نظام الترتا املوحد لعموم قطاعات الداخلية 
الين  وخطوط  أب��راج  هناك  يكون  وس��وف 
مرتابطة، وسوف يكون الوضع أفضل مما 

هو عليه اآلن.

 مــاهــي أكــثــر الــتــحــديــات الـــيت تــواجــه 
موقعها  حبكم  بنجران  املدني  الدفاع  رجال 
يتطلب  وهل  املناخية؟  وطبيعتها  اجلغرايف 

ذلك استعدادات خاصة؟

ت��ت��م��ي��ز م��ن��ط��ق��ة جن������ران مب��ن��اخ��ه��ا ش��ب��ه 
أودية  عدة  ملتقى  عند  وتقع  الصحراوي، 
ملسافة  مي��ت��د  ال���ذي  جن���ران  وادي  أه��م��ه��ا 
األراض��ي  داخ��ل  مرت  كيلو  مائة  على  تزيد 
األم��ط��ار  خ��ط��ورة  م��ن  ي��زي��د  وه���ذا  اليمنية 
اليمن  دول��ة  من  املنقولة  السيول  خالل  من 
اس��ت��ع��دادًا  يتطلب  وذل��ك  ع��س��ري،  ومنطقة 
من  األخ��ط��ار  تلك  مل��واج��ه��ة  مستمرًا  ت��ام��ًا 
األرص��اد  هيئة  مع  املستمر  التنسيق  خ��الل 
تنظيف  م��ن  وال��ت��أك��د  ال��ب��ي��ئ��ة،  ومح��اي��ة 
املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  ال��س��ي��ول  جم���اري 
لرفع  الالزمة  والفرضيات  اخلطط  ووض��ع 

واالستعداد.  اجلاهزية 

هل  ملفتًا،  تطورًا  جنران  منطقة  تشهد   
يباشرها  اليت  احلــوادث  نوعية  يف  تغري  مثة 

رجال الدفاع املدني يف املنطقة؟
مناطق  من  كمثيالتها  جن��ران  منطقة  إن 
يف  ومطردًا  ملحوظًا  تطورًا  تشهد  اململكة 
مجيع اجملاالت -وهلل احلمد- وبال شك أن 
ذلك التطور يواكبه اختالف وتنوع وازدياد 
ال��دف��اع  يباشرها  ال��يت  احل���وادث  ع��دد  يف 

املدني.

الــعــالقــة   مـــا هـــي أكــثــر احلـــــوادث ذات 
بــأعــمــال الـــدفـــاع املـــدنـــي شــيــوعــًا يف مــدن 
وحمــافــظــات جنـــران؟ وهــل مثــة إحــصــاءات 

لذلك؟
ال��زراع��ي  بنشاطها  جن���ران  منطقة  تتميز 
وما  عام  بشكل  النخيل  زراع��ة  يف  املتمثل 
النخيل  ح��رائ��ق  ك��ث��رة  م��ن  ذل��ك  يصاحب 
الزراعية  السالمة  وعليه فقد شكلت جلنة 
م��ن مسببات  امل����زارع  ب��ن��ظ��اف��ة  ت��ه��ت��م  ال���يت 
إزالة اخلطورة عن  متابعة  احلريق وكذلك 
خميفًا  هاجسًا  تعترب  اليت  املكشوفة  اآلبار 
مت  فقد  وعليه  الكبري،  وعمقها  لكثرتها 
آلية من قبل  اآلبار ووضع  تلك  حصر مجيع 
اخلطورة  وإزال��ة  لتغطيتها  املياه  وزارة  فرع 

املدني. الدفاع  تنسيقًا مع  عنها 

 تــتــمــيــز مــنــطــقــة جنــــــران بــطــبــيــعــتــهــا 
فــمــاذا ميثل ذلك  واجلــغــرافــيــة  احلــدوديــة 

باملنطقة؟ املدني  الدفاع  ملديرية  بالنسبة 
مع  احل��دودي  جن��ران  منطقة  موقع  حبكم 
وضع  يتطلب  ذلك  فإن  الضيق  اليمن  دول��ة 
السكان  هجرة  ومنها  االح��ت��م��االت  بعض 

للدول.

 ما هي أبرز مالمح جهود الدفاع املدني 
يف  السالمة  اشــرتاطــات  ملتابعة  جنــران  يف 
املــبــانــي احلــكــومــيــة واملــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 

املاضيني؟  العامني  واخلدمية خالل 
امل��دن��ي يف  ال��دف��اع  أب��رز مالمح جهود  م��ن 
السالمة  اشرتاطات  ملتابعة  جنران  منطقة 
ع��م��ل خ��ط��ط ت��ض��م��ن ال��ك��ش��ف ال����دوري 
س��واًء  استثناء  ب��دون  املنشآت  مجيع  على 
اجمل��االت  مجيع  يف  خدمية  أو  حكومية 
وال��ري��اض��ي��ة ودور  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة 

التجارية. واألنشطة  اإليواء 

املخالفات الشرتاطات  وماذا عن حجم   
الــســالمــة؟ ومــا هــي أكــثــر األنــشــطــة اليت 

يتم رصد خمالفات بها؟
التفتيشية  اجلوالت  وأثناء  وآخر  حني  بني 
م���ن ق��ب��ل دوري�����ات ال��س��الم��ة ي��ت��م ضبط 
ومتطلبات  واالشرتاطات  املخالفات  بعض 
السالمة على مجيع املنشآت بدون استثناء 
مجيع  يف  خ��دم��ي��ة  أو  ح��ك��وم��ي��ة  س����واء 
والرياضية  والتعليمية  الصحية  اجمل��االت 
ويف  ال��ت��ج��اري��ة  واألن��ش��ط��ة  اإلي�����واء  ودور 
النظر  للجنة  حي���ال  التنفيذ  ع���دم  ح��ال��ة 
املدني  الدفاع  ولوائح  نظام  خمالفات  يف 
وال  النظام  حسب  املناسبة  العقوبة  إليقاع 
إزالتها  املخالفة حتى  متابعة  من  ذلك  مينع 

األرواح  ع��ل��ى س��الم��ة  ب��ال��ك��ام��ل ح��ف��اظ��ًا 
واملمتلكات.

ذات  ـــة  االفـــرتاضـــي املـــخـــاطـــر   ختــتــلــف 
منطقة  من  املدني  الدفاع  بأعمال  العالقة 
ألخـــرى.فـــمـــا هـــي أبــــرز هـــذه املــخــاطــر يف 

التعامل معها؟ يتم  جنران وكيف 
مبنطقة  االف��رتاض��ي��ة  املخاطر  أكثر  م��ن 
بها  تتميز  ال��يت  ال��س��ي��ول  خم��اط��ر  جن���ران 
واألمطار  األودي���ة  لكثرة  جن��ران  منطقة 
امل��ومس��ي��ةن وع��ل��ي��ه ي��ت��م إع����داد اخل��ط��ط 
بالتنسيق  احل��وادث  تلك  ملواجهة  الالزمة 
زي��ادة  إىل  باإلضافة  املعنية،  اجلهات  مع 
تدريب منسوبي اجلهاز على تنفيذ التعامل 

. معها

ـــتـــعـــاون   كـــيـــف جتـــــــدون مـــســـتـــوى ال
بلجنة  األعــضــاء  اجلــهــات  بــني  والتنسيق 

الدفاع املدني يف جنران؟
ومنقطع  مستمر  تنسيق  هناك  اهلل  حبمد 
املدني  ال��دف��اع  جل��ان  أع��ض��اء  م��ع  النظري 
النهضة  تفرضها  اليت  التحديات  ملواجهة 
األج��واء  واخ��ت��الف  وال��ت��ج��اري��ة  العمرانية 
من  املاضي  العام  خ��الل  مت  وم��ا  املناخية. 
مبشاركة  واألمطار  السيول  خطة  تنفيذ 

مجيع اجلهات احلكومية خري مثال. 

 ومــــاذا عـــن مــســتــوى جتــهــيــزات الــدفــاع 
املــدنــي يف جنــــران مــن حــيــث عـــدد ونــوعــيــة 
االحتياجات  تليب  وهــل  واملــعــدات؟  اآللــيــات 

امليدانية؟ والفرق  للوحدات  الفعلية 
حيظى  جن���ران  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  إن 
الرشيدة  حكومتنا  قبل  من  بالغ  باهتمام 
وال��دل��ي��ل  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  ببقية  أس���وة 
آليات  من  م��ؤخ��رًا  تأمينه  مت  ما  ذل��ك  على 
وبناء  جديدة  مراكز  واستحداث  ومعدات 
وختريج  األخرى،  للمراكز  مباني  وترميم 
املدربني  وإع��داد  املؤهلني  األف��راد  من  عدد 
خلدمة  امل��ي��دان  يف  زمالئهم  مع  لالنضمام 

ووطنهم. دينهم 

ــات أو املــعــوقــات  ــــرز الــصــعــوب أب  مـــا هـــي 
جنران  يف  املدني  الدفاع  رجــال  تواجه  الــيت 

معها؟ التعامل  يتم  وكيف 
إن موقع منطقة جنران وطبيعتها اجلغرافية 
خطورة  به  ت��زداد  ال��ذي  الزراعي  ونشاطها 
االرت��وازي��ة  اآلب��ار  وانتشار  النخيل  ح��رائ��ق 
نشاط  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ش��ه��ده  وم���ا  العميقة 
املدني  الدفاع  يضع  وعمراني مطرد  جتاري 
أم���ام حت���ٍد أك���رب ي��ت��ط��ل��ب م��واك��ب��ة ذل��ك 
التطور بتأمني آليات ومعدات أكثر فاعلية 

وحداثة.

تــعــاون مــع مــؤســســات العمل   وهـــل مثــة 
الوقائي  الوعي  لتنمية  والتطوعي  اخلريي 

احملتملة؟ املخاطر  ضد 
الوقائي  ال��وع��ي  نشر  أن  فيه  ش��ك  ال  مم��ا 
اجل��ه��ات  وإدراك  اجل���م���ي���ع،  م��س��ؤول��ي��ة 
العبء  خيفف  بذلك  واألهلية  احلكومية 
باملشاركة  املدني  الدفاع  عاتق  على  امللقى 
من  احملتملة  باملخاطر  اجملتمع  توعية  يف 
خ��الل احمل��اض��رات وال��ن��ش��رات وال��ل��وح��ات 

وغريها. الدعائية 

12 مبنى مستأجر تشكل عبئًا 
على الدفاع املدني لعدم 

موافاتها ومتطلبات وحاجة 
أفراد الدفاع املدني

نظام ترتا املوحد لقطاعات 
الداخلية سينهي معضلة 
ضعف االتصاالت السلكية 
بنجران
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ثمة عالقة تعاون وتكامل وتواصل وطيدة بين التخطيط والتنفيذ على المستويات كافًة..؛ فالتخطيط 
كوظيفة إدارية مهمة، وخطوة عملية، هو البداية لتنفيذ وصياغة أي مشروع إجرائي؛ ومن ثم تأتي مرحلة 

التنفيذ والتشغيل واستراتيجيات األداء، يعزّز ذلك التنفيذ وتلك االستراتيجيات، متابعة إدارية وفنية صارمة؛ 
لضمان ديمومة واستمرار ممارسة األسس العلمية والعملية للتخطيط في المنظمات وقدرتها التنفيذية 

في الوقت نفسه، على تطبيق العملية التخطيطية بما يمكن الجميع من تحقيق أهدافهم المنشودة، 
ومهامهم المنوطة بهم بكفاية وفعالية عاليتين.. 

التخطيط والتنفيذ
بين وضوح النظرية واشكاالت التطبيق

الدفاع  العدد من جملة  يف هذا 
املدني، حناول االقرتاب أكثر 
بني  الوثيقة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  م��ن 
مع  والتنفيذيني..،  املخططني 
خن��ب��ة م��ن م��س��ؤول��ي وم��دي��ري 
امل��دن��ي مبناطق  ال��دف��اع  ف���روع 

املتنوعة..  اململكة 

األهداف  حتقيق 
ال���ل���واء  ي���ؤّك���د  ال���ب���داي���ة،  يف 
إدارة  مدير  األمح��ري،  عبداهلل 
العامة  باملديرية  واحلماية  األمن 
العالقة  املدني أن طبيعة  للدفاع 
يف ع��م��ل ال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ال��ذات، 
تنسيق  هناك  يكون  أن  تتطلب 
والتنفيذيني  املخططني  بني  عاٍل 
ل��ك��ي ت��ك��ون اخل��ط��ة واق��ع��ي��ة 
تضمن  وأن  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وق��اب��ل��ة 
تنفيذها  على  املنفذين  ح��رص 
وف��ه��م��ه��م ل��ت��ف��اص��ي��ل اخل��ط��ة 

وم����ش����ارك����ة امل���خ���ط���ط���ني يف 
املتعارف  األهداف،ومن  حتقيق 
املخطط  ينفرد  عندما  أنه  عليه 
ب���إع���داد اخل��ط��ط مب��ع��زل عن 
يعرتيه  التطبيق  ف��إن  املنفذين 
الكثري من النقص وعدم الفهم 
ل���أله���داف امل��رح��ل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة 
وخيتل  اخلطط  تتعطل  وبالتالي 
ذل��ك  وال���ع���ك���س يف  اإلجن������از 
صحيح، يشرتك املنفذ يف وضع 
قبل  من  تصاغ  وبالتالي  رؤيته 
إجيابًا  ذلك  وينعكس  املخطط 
ع��ل��ى م��س��رية ال��ع��م��ل وف���ق أداء 
بني  تكاملية  وع��الق��ة  م��ث��ال��ي 

الطرفني. 

النجاح  ضمانة 
وي���ط���ال���ب ال����ل����واء ال��دك��ت��ور 
ال��ع��ت��ي��ي،  ب��ن ع��ط��ا اهلل  ع��ل��ي 
امل��دن��ي مبنطقة  ال��دف��اع  م��دي��ر 
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ه��ن��اك  ي��ك��ون  أن  ال��ق��ص��ي��م، 
ارتباط وثيق بني معدي اخلطط 
وال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا؛ 
ل���ض���م���ان جن���اح���ه���ا؛ ك���م���ا ال 
ن��ن��س��ى ج��ان��ب امل���ش���ارك���ة يف 
إعداد طرق تنفيذ تلك اخلطط 
اليت  املهمة  اجل��وان��ب  م��ن  ألن��ه 
ال��ق��ائ��م��ون  ي��راع��ي��ه��ا  أن  جي��ب 
العنصر  وإش��راك  بالتخطيط، 
ال  اخلطط  إعداد  يف  التنفيذي 
هو  بل  أهمية اخلطط  من  يقلل 
نتائج  لضمان  األفضل  السبيل 

ملخرجات اخلطط.  إجيابية 
هناك  أن  إىل  العتيي  وي��ش��ري 
املدني  الدفاع  يف  جيدة  عالقة 
امل��دي��ري��ة  امل��خ��ط��ط��ني يف  ب���ني 
ال���ع���ام���ة وب������ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وتظهر  امل��ي��دان،  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ه���ذه ال��ع��الق��ة ب��ش��ك��ل أك��رب 
اليت  ال���رأي  مساحة  خ��الل  م��ن 
للقائمني  امل��خ��ط��ط��ون  مينحها 
ما  ك��ث��ريًا  حيث  التنفيذ  على 
املديرية  من  استفسارات  ن��رى 
عليها  جييب  وتساؤالت  العامة 

هدفها  التنفيذيون  ال��ع��ام��ل��ون 
وض��ع ت��ص��ور ش��ام��ل وع���ام قبل 
إع���داد اخل��ط��ط يف امل��دي��ري��ة، 
أن  جي���ب  ال��ت��واص��ل  ه���ذا  وأن 
يستمر بني املخططني والعاملني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ض���م���ان���ًا ل��ن��ج��اح 
اخلطط وبالتالي احلصول على 

العمل. نتائج إجيابية يف 

املستمر  التقويم 
منسي  ب��ن  ص��احل  العميد  وي��رى 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  احل���ارث���ي، 
أن  ال��ط��ائ��ف،  مبحافظة  امل��دن��ي 
الواقع حيتاج إىل دراسات وحبوث 
ميدانية وبشكل مستمر للوقوف 
من  والسلبيات  اإلجيابيات  على 
قابلة  غ��ري  علمية  ن��ت��ائ��ج  خ���الل 
وإذا  الشخصية،  ل��الج��ت��ه��ادات 
ميدانية  جن��اح��ات  ه��ن��اك  ك��ان 
ال��ع��الق��ة  أن  ال���ق���ول  ف��ن��س��ت��ط��ي��ع 
األهداف  وحققت  كانت ممتازة 
هناك  ك��ان  إذا  أم��ا  امل��رج��وة، 
ع��وائ��ق وس��ل��ب��ي��ات ف���إن ال��ع��الق��ة 

يشوبها نوع من اخللل. 

طردية  عالقة 
ف��ي��م��ا ي���ط���رح ال��ع��م��ي��د س���امل 
ب���ن م�����رزوق امل���ط���ريف، م��دي��ر 
مبحافظة  املدني  الدفاع  إدارة 
التخطيط  بقوله:  رؤيته  ج��دة، 
ب��ال��ت��ع��ام��ل  ي��ع��ن��ى  يف األس�����اس 
م��ع ال��وض��ع ال���راه���ن وال��ت��وق��ع 
ال��وق��ت؛  ن��ف��س  يف  للمستقبل 
م��راح��ل��ه على  ي��رت��ك��ز يف  ل��ذا 
الواقع مبا حيويه من إمكانات 
وق�����درات وم�����وارد وت��ق��ن��ي��ات، 
ب���ل وه��ي��اك��ل ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ومب��ا 
حي��ي��ط��ه م���ن ظ�����روف ون��ق��اط 
البيئة  وظ��روف  والضعف  القوة 
دائرتها،  يف  املنظمة  تعمل  اليت 
واخلارجية  الداخلية  والعوامل 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة وه������ذا جي���ع���ل م��ن 
تكون  أن  مب��ك��ان  ال��ض��رورة 
العالقة بني املخططني واملنفذين 
لكل  غنى  فال  طردية؛  عالقة 
م��ن��ه��م��ا ع���ن اآلخ�����ر وه�����ذا ما 
ال��واق��ع،  ق��ائ��م ع��ل��ى أرض  ه��و 
القائمة  العالقة  إىل  فبالنظر 
ب���ني امل��خ��ط��ط��ني وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
املدني  للدفاع  العامة  باملديرية 
تشهد  تكاملية  عالقة  جندها 
باعتبار  املستوى  عالي  تنسيقًا 
م��ن  ع�����دد  م����ا حي��ك��م��ه��ا  أن 
رأسها  على  يأتي  املرتكزات، 
ل��إدارات  االحتياجات  حتديد 
علمية  أسس  على  بناًء  امليدانية 
وع��م��ل��ي��ة س�����واء ك���ان���ت ه��ذه 
الوحدات  لتأسيس  االحتياجات 
للقوى  االح��ت��ي��اج  أم  وامل��راك��ز 

التدريي  االحتياج  أم  البشرية 
البارزة  السمة  ولعل  والتقين، 
هلذه  تفاعلية  قيمة  أعطت  اليت 
املستمر  التواصل  ه��و  العالقة 
آلي  بشكل  املعلومات  وتبادل 
مع  وآخ��ر  حني  بني  ومناقشتها 
حت��ل��ي��ل امل��ت��غ��ريات واحل�����وادث 
يقدم  علمًيا  إحصائًيا  حتلياًل 
ذات  أداء  وم���ؤش���رات  ن��ت��ائ��ج 
يف  ي��س��ه��م  م���ا  ع��م��ل��ي��ة  دالالت 
االس����ت����ف����ادة م����ن امل���خ���رج���ات 
تساعد  راجعة  تغذية  لتكوين 

امل���دخ���الت  يف حت��س��ني ج�����ودة 
وب���ال���ت���ال���ي حت��ق��ي��ق األه�����داف 

 . املستقبلية

تكاملية  عالقة 
وي��ت��ف��ق م���ع ه���ذه ال��ط��روح��ات 
الفهيد،  الرمحن  عبد  العقيد 
بعرعر،  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مدير 
العالقات عالقة  واقع  إن  قائاًل 
املخطط  بني  وطيدة  تكاملية 
إذا ك��ان  خ��ص��وص��ًا  وامل��ن��ف��ذ 
من  كبري  ق��در  على  املخطط 

بالعمل  والدراية  والفهم  الثقافة 
بالرتاكم  يسمى  مبا  امليداني 
اخل��ربة  حيث  امل��ع��ريف  الكمي 
إذا ك��ان  ودائ���م���ًا  امل��ي��دان��ي��ة، 
وف��ك��ر  ذا ك��ف��اي��ة  امل��خ��ط��ط 
اخلطة  تنفيذ  يكون  عاليني؛ 

ونتائج مفيدة.  أقل  جبهد 

والتفصيلية  العامة  اخلطة 
إعداد اخلطط  وحول مسؤولية 
ال��ع��ام��ة وال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة جب��ه��از 
ال��دف��اع امل��دن��ي، ي��دع��و ال��ل��واء 

اللواء األمحري: 
طبيعة العالقة تتطلب أن 

يكون هناك تنسيق عاٍل بني 
املخططني والتنفيذيني

اللواء د. علي العتييب: 
التخطيط والتدريب، يرصد 
احتياجات الوحدات امليدانية 

وجيعلها يف قائمة أولوياته

العميد سامل املطريف: 
العمل يف اخلطة يتم وفق 

رؤية مستقبلية واستشرافية 
وختطيط اسرتاتيجي

العميد صاحل احلارثي: 
الواقع دائمًا حيتاج إىل دراسات 

وحبوث ميدانية للوقوف على 
اإلجيابيات والسلبيات
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ك��اف��ة  األمح������ري  اهلل  ع���ب���د 
أج��ه��زة ال��دول��ة امل��ش��ارك��ة يف 
كل  للدولة  اخلمسية  اخلطط 
ج��ه��از ح��س��ب م��ه��ام��ه، م��ش��رًيا 
للدفاع  العامة  املديرية  أن  إىل 
ت��ق��دي��م  امل���دن���ي ش���ارك���ت يف 
اخل���ط���ة اخل��م��س��ي��ة ال��ت��اس��ع��ة 
إع���داد اخلطة  وجي���ري ح��ال��ي��ًا 
مخس  كل  العاشرة  اخلمسية 
العام  هو  العام  وهذا  سنوات، 
اخلمسية  اخلطة  من  اخلامس 
إع���داد  جي���ري  بينما  ال��ت��اس��ع��ة 
اخل���ط���ة اخل��م��س��ي��ة ال��ع��اش��رة 
1440ه�(   �1436( الفرتة  خالل 
وذلك وفقًا للدليل االسرتشادي 
اخلمسية  اخلطة  إلع��داد  العام 

ل��ت��ح��ق��ي��ق األه�����داف امل��ع��ت��م��دة 
حيث  الداخلية  وزارة  قبل  من 
الدفاع  ع��ام  مدير  ق��رار  ص��در 
عمل  ف��ري��ق  بتشكيل  امل��دن��ي 
م����ن اجل����ه����ات ال��رئ��ي��س��ي��ة يف 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
التخطيط  إدارة  مدير  برئاسة 
اخلطة  إلعداد  رئيسية  كلجنة 
وط��ل��ب إىل ك��اف��ة اجل��ه��ات يف 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
جب��ه��ازه��ا ال��رئ��ي��س وال���ف���روع 
يتم  أن  امل��ن��اط��ق  وم���دي���ري���ات 
للتنسيق  حتديد ضابط خمتص 
يف إع�����داد اخل��ط��ة م���ع ف��ري��ق 
ي��ش��ارك  أن  ل��ض��م��ان  ال��ع��م��ل 
لضمان  إع��داده��ا؛  يف  اجلميع 

كما  وواق��ع��ي��ت��ه��ا،  مشوليتها 
حمددة  شاملة  خطة  إع��داد  مت 
إع��داد  م��راح��ل  توضح  بالزمن 
على  عرضها  ث��م  وم��ن  اخل��ط��ة 
وأرك��ان��ه  ال��ع��ام  امل��دي��ر  معالي 
ومن  اخلمسية  اخلطة  العتماد 
ث��م إرس��اهل��ا إىل م��ق��ام ال���وزارة 

واعتمادها.  ملراجعتها 
اخلمسية  اخل��ط��ة  على  وب��ن��اًء 
خطة  ج��ه��ة،  ك��ل  إىل  يطلب 
مع  تتماشى  أن  جي��ب  س��ن��وي��ة 
اخلطة  يف  هل��ا  املماثلة  السنة 
وه��ي حم���ددة جب���داول، كل 
ج������دول ي��ق��ي��س ج���ان���ب���ًا م��ن 
األهداف  حتقق  اليت  اجلوانب 
كل  تقرير  املرسومة،ويطلب 
املنطقة  مديرية  من  أشهر  ستة 
ع���ن اجل����وان����ب ال����يت ن��ف��ذت 
وتقرير  السنوية  اخل��ط��ة  م��ن 

املساعدين  مجيع  م��ن  س��ن��وي 
باملدير  امل��رت��ب��ط��ة  واإلدارات 
ويتم  مباشرًا،  ارتباطًا  العام 
سنة  ذل���ك يف ك���ل  م��راج��ع��ة 
اخلمسية  اخلطة  س��ن��وات  م��ن 
س��ن��وات  اخل��م��س  ن��ه��اي��ة  ويف 
برامج  من  ما حتقق  تقييم  يتم 

األه���داف  لتحقيق  وم��ش��اري��ع 
اخلمسية  اخل��ط��ة  م��ن  ال��ع��ام��ة 
ال��يت حتققت  ال��درج��ة  وت���دون 
املتمثلة  الكلية  ال��درج��ة  م��ن 

درجة. ب�)مائة( 

العقيد عبد الرمحن الفهيد: 
الوضوح يف حتديد األهداف 
واملوازنة مع الواقع امليداني 

تعترب معايريه أساسية 
إلعداد اخلطط

األمن مطلب األمم قدميًا وحديثًا واألخذ بأسباب العزة واملنعة والقوة أمر حث عليه ديننا احلنيف قال تعاىل )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة 
ومن لرباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم( األنفال : 16 ويعد األمن الوطين مطلبًا مهمًا جلميع الدول املعاصرة دون استثناء ألنه األساس 
الذي تستند إليه يف بناء اسرتاتيجياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية كما أن تقدم الدول مرتبط بقدر ما تنعم به من استقرار 

وأمن ورفاهية وتَقدم.
واألمن الوطين يعين محاية الوطن ومكتسباته الداخلية واخلارجية من أي تهديد وفق مبادئ راسخة واسرتاتيجيات وإجراءات خمططة ومنظمة، 
إن االنتماء الوطين وحب الوطن أمر فطري فاملواطنة ِجبَلة بشرية ال تعارض الدين اإلسالمي وأخالق املواطن الصاحل يفرتض أن تتمثل يف احلرص 
على العقيدة ونشرها ولزوم اجلماعة والسمع والطاعة واملواطنة والوالء ال يستقران يف العقول والقلوب من كالم يكتب يف الكتب إمنا يأتيان 

من باب توجيه النشء وتعليمهم يف مجيع مراحل التعليم.
إن لألمن الوطين مفهومني أحدهما يقتصر على محاية الرتاب الوطين وكيان الدولة ومواردها من األخطار اخلارجية، والثاني أوسع ميتد من 
ن املواطن ضد اخلوف ويضمن له حدًا أدنى من الرفاهية واملشاركة السياسية، وتقوم الدولة  اجلبهة الداخلية حلماية هوية اجملتمع وقيمته ويؤمَّ

الوطنية على ثالثة أركان رئيسية هي األرض والشعب والسيادة.
ويندرج ضمن املفهوم الشامل مفاهيم فرعية تتمثل يف الوالء والوطنية واهلوية الوطنية ولكي تستقيم الدول وتستقر ال بد أن تتوفر تلك املفاهيم 
فيها وتتقيد بها شعوبها، إن من أهم األبعاد اليت تتجلى يف األمن الوطين هي الُبعد اإلنساني فاألمن حاجة إنسانية وفطرية ومطلب أساسي يف 
حياة األمم والشعوب، وكذلك هناك الُبعد األخالقي لألمن الوطين فالدولة الرشيدة تدرك جيدًا أن عالقة األخالق باألمن الوطين سبب وأثر، 
فهي سبب ألن هلا دورًا كبريًا يف استقرار أو عدم استقرار أمن الدولة من منظور شامل، وهي أثر ألن بروز امُلثل األخالقية العليا يف املمارسات 
والسلوكيات العامة واخلاصة يكون أقوى يف اجملتمع اآلمن، باإلضافة إىل الُبعد احلضاري فالتقدم احلضاري للدولة مرتبط بشكل أساسي 

يف استقرارها وأمنها.
لقد تطورت فكرة األمن الوطين يف اململكة العربية السعودية من خالل سعي مؤسس هذا الوطن الشامخ امللك عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - يف 
توحيد الدولة والقضاء على اإلمارات املتفرقة وانطالق األوامر من جهة واحدة وتنفيذ أحكام الشريعة االسالمية السمحة وتطبيق احلدود دون 
شفاعة أو تهاون أو متييز وتصفية اخلالفات بني القبائل باالضافة إىل االستفادة من التقنيات احلديثة اليت ُتعني على سرعة القبض على اجملرم 

وتتبع أخباره وتوطيد البالد وبث الوعي بني املواطنني.
إن من أهم مبادئ األمن الوطين يف اململكة العربية السعودية االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واستقالل القضاء وحياديته واملساواة أمام 
أحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إىل أهمية األخذ بأسباب القوة قال تعاىل: ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون 
به عدو اهلل وعدوكم ( )األنفال: آية 60( وال بد للدولة أن حتدد وسائل محاية أمنها الوطين داخليا وخارجيًا ومحاية العقيدة اإلسالمية من 
األخطار الداخلية واخلارجية وحماربة األفكار الشاذة واملبادئ اهلدامة وهذه العناصر تعترب من أهم عناصر األمن الوطين باإلضافة إىل شعور 
أفراد اجملتمع مبتانة تقاليدهم وأعرافهم وممارساتهم االجتماعية وكذلك األمن املعلوماتي إزاء التهديدات والتأثريات املعلوماتية مبختلف جوانبها 

اإلعالمية واحلاسوبية أيًا كان مصدرها داخليًا أو خارجيًا كما أن األمن االقتصادي عنصر مهم من عناصر األمن الوطين الشامل.
وكذلك لتعزيز األمن الوطين ال بد من جتنب مهدداته اليت تتمثل يف اجلرائم السياسية وتسمى يف الشريعة اإلسالمية جبرمية الَبغي وأوجب هلا 

املشّرع عقوبة تتمثل يف حد احلرابة ولولي األمر فيها حق التعزير ألن البغي هو الظلم واجلور ولذلك مسي البغاة لظلمهم.
وكذلك جرمية التجسس على الوطن ومقدراته وأعمال التجسس عليه من أعدائه لذلك فإن لدى كل دولة جهازًا معنيًا مبكافحة التجسس 

الذي يقع على عاتقه مجع املعلومات حول أعداء الدولة واحلفاظ على أسرارها من االنتهاك.
كما أن جرائم اإلرهاب تعترب من أخطر مهددات األمن الوطين وهي عني احلرابة والبغي واجلور وخاصة خالل السنوات القليلة املاضية اليت 
انتشر فيها هذا املرض العضال الذي ينبغي استئصاله وحتجيمه والتقليل من خسائره اليت باتت تهدد كل دولة وكل جمتمع وكل أسرة آمنة 

مطمئنة.
نسأل اهلل العلي القدير أن حيمي بالدنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة األمن واالستقرار وأن يتوىل حبفظه سبحانه حكام هذا الوطن وشعبه. 

مقدم / إبراهيم بن محمد الوهيبي
اإلدارة العامة لألمن واحلماية

مقال
األمن الوطني 

مفهومه - أبعاده - مهدداته
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تتكامل جهود الدفاع المدني مع كافة الجهات المعنية بمنطقة جازان في تنفيذ إجراءات 
السالمة في سد محافظة »بيش« واتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية القرى المجاورة للسد من 
مخاطر الفيضان في األودية الواقعة في محيطه والسيما في مواسم األمطار والسيول التي 

تتعرض لها منطقة جازان، بالتعاون مع أبناء هذه القرى الذين ال يدخرون جهدًا لدعم جهود الدفاع 
المدني في تطبيق إجراءات السالمة في سد بيش. 

اجت��اه��ات م��غ��اي��رة جمل��راه��ا 
املواطنني  وحتذير  الطبيعي 
القريبة  املواقع  يف  واملقيمني 
م�����ن األودي����������ة وال���ش���ع���اب 
حالة  يف  املتنزهني  وكذلك 
خطورة  متثل  م��ؤش��رات  أي 

سالمتهم. على 
املقدم حيي كليي  وأضاف 
وتشمل إجراءات السالمة يف 
إقامة  بيش مراقبة عدم  سد 
تقام  ال��يت  ال��رتاب��ي��ة  ال��ع��ق��وم 
وتتسب  ع��ش��وائ��ي��ة  بطريقة 
امل��ي��اه  م���س���ار  يف احن������راف 
وإع��داد  السد  م��ن  املتدفقة 
ال��ت��ق��اري��ر ال���الزم���ة ع��ن أي 
السد  تهدد سالمة  خماطر، 
الطبيعية  املخاطر  والسيما 
ال����يت مي���ك���ن م��الح��ظ��ت��ه��ا 
السالمة  دوري����ات  ق��ب��ل  م��ن 
أث���ن���اء اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة 

ح��زم��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ج���ان���ب  إىل 
حول  التوعوية  ال��ربام��ج  م��ن 
أبناء  جلميع  السيول  أخطار 
بها  واملقيمني  بيش  حمافظة 
امل��دارس  ذلك طالب  مبا يف 

والبنات. البنني  من 

متواصل  تنسيق 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
وج��ود  إىل  ب��ي��ش  امل��دن��ي يف 
الساعة  م���دار  على  تنسيق 
م��ع األرص���اد اجل��وي��ة بشأن 
سالمة  تهدد  قد  تغريات  أي 
ال����ق����رى احمل���ي���ط���ة ب��ال��س��د 
واخت���اذ ك��اف��ة اإلج����راءات 
ورود  ح��ال��ة  يف  االح���رتازي���ة 
من  عدد  خالل  من  يفيد  ما 

مسبقَا. املعدة  اخلطط 
مع  التنسيق  إىل  ب��اإلض��اف��ة 

املياه  لوزارة  التابعة  األجهزة 
وال���ك���ه���رب���اء ب��احمل��اف��ظ��ة 
والس�����ي�����م�����ا امل���ه���ن���دس���ني 
لفتح  ال��س��د  على  امل��ش��رف��ني 
ب���واب���ات���ه وخ���ف���ض م��ن��س��وب 
السد يف  املخزنة خلف  املياه 
ذلك،  تتطلب  اليت  احل��االت 
تضم  وجود جلنة  إىل  مشريًا 

رئ���ي���س م���رك���ز ال��ف��ط��ي��ح��ة 
ومم���ث���ل���ني ل���ل���دف���اع امل���دن���ي 
امل��ي��اه  ووزارة  وال���ش���رط���ة، 
متابعة  تتوىل  والكهرباء، 
أثناء  الوادي  ومراقبة جمرى 
فتح بوابات السد، باإلضافة 
تسمى جلنة  أخرى  إىل جلنة 
األودي�����ة وال���ع���ق���وم، وت��ض��م 

ت��ف��اص��ي��ل ه���ذه اإلج�����راءات 
ي���روي���ه���ا امل���ق���دم حي��ي��ى بن 
إدارة  م��دي��ر  كليي  ه���ادي 
مبحافظة  امل���دن���ي  ال���دف���اع 

جهود  تتضمن  فيقول:  بيش 
متابعة  يف  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
م���ت���ط���ل���ب���ات ال����س����الم����ة يف 
س���د ب��ي��ش ت��ن��ظ��ي��م ج���والت 

قبل  م��ن  مستمرة  م��ي��دان��ي��ة 
ومواجهة  السالمة  دوري���ات 
متابعة  ت��ش��م��ل  ال���ك���وارث 
واألودي��ة  بيش  وادي  جم��رى 

والشعاب األخرى اليت تغذيه 
أي  من  خلوها  من  والتأكد 
عوائق قد حتول جريان مياه 
أي  وال��س��ي��ول يف  األم���ط���ار 

تنسيق كامل مع اجلهات املعنية وأصحاب اخلربات إلزالة العقوم العشوائية

جهود مكثفة لمتابعة إجراءات السالمة

املقدم/ حييى بن هادي كلييب 
مدير إدارة الدفاع املدني

مبحافظة بيش

متابعات متابعات
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مع  بالتنسيق  املدني  الدفاع 
متابعة  واألودية  العقوم  جلنة 

ذلك على مدار الساعة.
وع����ن زي�������ارات امل��واط��ن��ني 
املهندس  أضاف  السد  ملوقع 
ق���ن���اع���ي ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة 
ال���دف���اع امل���دن���ي ق��ب��ل ع��دة 
للمواطنني،  زي���ارات  أشهر 
وت���ق���رر إي���ق���اف ال���زي���ارات 
حل����ني اك���ت���م���ال م���ش���روع 
املقرات  لتأمني  السد  تطوير 
ال���زوار  الستقبال  املناسبة 
ع���ل���م���ًا ب�����أن امل�����ش�����روع يف 

األخرية. مراحله 
وع�������ن خ����ط����ط م���واج���ه���ة 
بالسد  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��اط��ر 
أكد املهندس قناعي وجود 
املياه  ملديرية  تفصيلية  خطة 
أي  م��ع  للتعامل  ج���ازان  يف 
حاالت طارئة يف موقع السد 
أو جمرى الوادي، بالتنسيق 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
وفق  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ومنها 
مهام  دق��ي��ق��ة حت���دد  آل��ي��ات 
كل جهة ودورها يف حاالت 

الطوارئ. 

جبارة  جهود 
أب��ن��اء حمافظة  رؤي��ة  وح��ول 
املدني  ال��دف��اع  جلهود  بيش 
إج��راءات  وتنفيذ  متابعة  يف 
ال��س��الم��ة يف ال��س��د، أك��د 
اهلل  ض����ي����ف  ال�����دك�����ت�����ور 

التوجيه  قسم  رئيس  مهدي 
الرتبية  مبكتب  واإلرش����اد 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��احمل��اف��ظ��ة، أن 
رجال الدفاع املدني يقومون 
جب���ه���ود ج���ب���ارة يف خ��دم��ة 
امل��واط��ن��ني س��ك��ان ال��ق��رى 
اجمل������اورة ل��ل��س��د،وخ��اص��ة 
ط���الب امل�����دارس يف جم��ال 
السيول،  مبخاطر  التوعية 
مطالبة  امل��ي��اه  وزارة  أن  إال 
لتصريف  بإجياد حل جذري 
السد  خلف  امل��وج��ودة  امل��ي��اه 
خ��ط��رًا  تشكل  ب��ات��ت  ال��يت 
اجملاورة  القرى  على  كبريًا 
يف ح��ال ت��ع��رض ال��س��د ألي 

أضرار.
ويف ذات السياق قال املواطن 
حم���م���د م����ري����ع م����ن أب���ن���اء 
تكفي  ال  ب��ي��ش  حم��اف��ظ��ة 
ك��ل��م��ات ال��ش��ك��ر ت��ع��ب��ريًا 
رج��ال  جل��ه��ود  تقديرنا  ع��ن 
باحملافظة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
من  جهدًا  يدخرون  ال  الذين 
أج��ل مح��اي��ة امل��واط��ن��ني من 
ال��س��ي��ول يف حميط  أخ��ط��ار 
ال���س���د، وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب 
دع��م��ه��م ب��آل��ي��ات م��ت��ط��ورة 

ملواجهة أي أخطار حمتملة.
أم���ا امل��واط��ن حي��ي م��روع��ي 

بيش  أب���ن���اء حم��اف��ظ��ة  م���ن 
ال��دف��اع  أن  ف��أك��د  أي���ض���ًا 
امل�����دن�����ي ي���ت���ح���م���ل اجل�����زء 
األك���رب م��ن امل��س��ؤول��ي��ة يف 
السالمة  إج����راءات  متابعة 
بالتعاون  بيش  وادي  سد  يف 
م��ع أب��ن��اء احمل��اف��ظ��ة ال��ذي��ن 
ي������ق������درون ج����ه����ود رج�����ال 
يدخرون  وال  املدني  الدفاع 
ج��ه��دًا يف دع��م��ه��م، م��دل��اًل 
املواطنني  بقيام  ذل��ك  على 
بإيقاف العمل يف أراضيهم، 
والتربع بأجزاء منها ملشاريع 
السيول  احلماية من خماطر 
حرصًا على املصلحة العامة.

تواصل مستمر مع أبناء القرى اجملاورة 
لسد وادي بيش وخصوصًا القرى التابعة 

ملركز الفطيحة الذي يقع يف حدوده 
اإلدارية لتحقيق االستفادة املثلى من 

إجراءات السالمة املتبعة

د. ضيف اهلل مهدي:
رجال الدفاع املدني يقومون 
جبهود جبارة يف خدمة سكان 
القرى اجملاورة

حممد مريع:
ال يدخرون جهدًا من أجل 

محاية املواطنني من أخطار 
السيول يف حميط السد

مم��ث��ل��ني م��ن حم��اف��ظ��ة بيش 
وال����دف����اع امل����دن����ي، وف���رع 
وال��ك��ه��رب��اء،  امل��ي��اه  وزارة 
وأهل  والبلدية،  وال��زراع��ة، 
جماري  متابعة  تتوىل  اخلربة 
والتأكد  والشعاب  األودي��ة 
م��ن خ��ل��وه��ا م��ن أي ع��وائ��ق 
جانب  إىل  العام،  مدار  على 
املياه  وزارة  فرع  مع  التنسيق 
تركيب  بشأن  والكهرباء 
ل��وح��ات إرش��ادي��ة حت��ذر من 
األودية  االقرتاب من جماري 
بالسد  احمليطة  واملستنقعات 

فيها. السباحة  وخطورة 
وأشار املقدم حيي كليي إىل 
السالمة يف سد  إج��راءات  أن 
من  عدد  تنفيذ  تتضمن  بيش 
ورش العمل اليت يشارك فيها 
خ���رباء وخم��ت��ص��ون يف جم��ال 

ورشة  ومنها  السدود،  سالمة 
بالتنسيق  مؤخرًا  عقدت  عمل 
وجامعة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ب��ني 
التواصل  جانب  إىل  ج��ازان، 
امل���س���ت���م���ر م�����ع امل���س���ؤول���ني 
مب���ح���اف���ظ���ة ب���ي���ش ومج���ي���ع 
حلول  إلجي��اد  املعنية  اجلهات 
واملعوقات  املشكالت  لبعض 
ال������يت ق����د ت����واج����ه ت��ط��ب��ي��ق 
جمرى  يف  السالمة  إج��راءات 
ذل���ك ضبط  مب���ا يف  ال���س���د، 
السد  املياه يف حوض  منسوب 
يف احل�����دود اآلم���ن���ة وت��ن��ف��ي��ذ 
ش��ب��ك��ة م���ن ق���ن���وات ال���ري 
املخزنة  املياه  من  لالستفادة 
عن  واالس��ت��غ��ن��اء  ال��س��د  خلف 
العشوائية  ال��رتاب��ي��ة  ال��ع��ق��وم 
ك��وارث  يف  تتسبب  قد  ال��يت 
وحبث  بيش،  حمافظة  تهدد 
إم��ك��ان��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من 
السيول  خماطر  درء  مشاريع 
استكمال  وسرعة  باحملافظة 

تنفيذها. اجلاري  املشاريع 

تفصيلية  خطة  وج��ود  وع��ن 
مل��واج��ه��ة أخ��ط��ار ال��س��دود، 
ال��دف��اع  إدارة  م��دي��ر  أك���د 
أن  ب��ي��ش  مبحافظة  امل��دن��ي 
مت  متكاملة  خ��ط��ة  ه��ن��اك 
ومتابعة  ب��إش��راف  إع��داده��ا 
املدني مبنطقة  الدفاع  مدير 
صيقل  هاشم  اللواء  ج��ازان 
ال��دروس  على  إع��داده��ا  مت 
امل���س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ج��ارب 
واحل������������وادث ال���س���اب���ق���ة، 
وت��ت��ض��م��ن آل����ي����ات ت��ف��ع��ي��ل 
والوقائية  التوعوية  اجلوانب 
ح���وادث  خم��اط��ر  م��ن  للحد 
تتضمن  ك��م��ا  ال����س����دود، 
اخل��ط��ة ت���ص���ورات ك��ام��ل��ة 
ألس����وأ امل��خ��اط��ر ال����يت قد 
وحتديد  السد،  هلا  يتعرض 
املعنية  اجلهات  كافة  مهام 
جانب  إىل  معها  التعامل  يف 
كفاءة  لرفع  برامج  تنفيذ 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��دف��اع امل��دن��ي 
واجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
واألهلية يف بيش للتعامل مع 
وتنفيذ  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  مثل 
لتقييم  ع��م��ل��ي��ة  ف��رض��ي��ات 
أي سلبيات  ومعاجلة  اخلطة 
ف��ي��ه��ا، وم����ن ذل����ك ت��ن��ف��ي��ذ 
فرضية على مستوى مديرية 
ال����دف����اع امل����دن����ي جب�����ازان 

قد  خماطر  أي  مع  للتعامل 
حتدث يف سد وادي بيش.

كليي  حيي  املقدم  وأش��اد 
الدفاع  مدير  ومتابعة  بدعم 
املدني يف جازان اللواء هاشم 
السالمة  إلج���راءات  صيقل 
وتوفري  بيش  وادي  س��د  يف 
كما  لذلك،  يلزم  ما  كل 
حمافظة  أبناء  بتفاعل  أشاد 
اإلداري���ة  وم��راك��زه��ا  بيش 
يف  املدني  الدفاع  جهود  مع 
السالمة  إج����راءات  تطبيق 
من  يقدمونه  م��ا  خ��الل  م��ن 
يبدون  وما  ومقرتحات  آراء 
تطوعية  وأعمال  تعاون  من 

اهلدف. لتحقيق هذا 

كامل  تعاون 
وم���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح م��دي��ر 
ج��ازان  مبنطقة  امل��ي��اه  ع��ام 
ب���ن عمر  امل���ه���ن���دس مح����زة 
وتعاون  تنسيق  وجود  قناعي 
ك��ام��ل م��ع ال��دف��اع امل��دن��ي 
سد  ب��واب��ات  فتح  خبصوص 
التأكد  وبعد  بيش،  وادي 
متامًا من خلو جمرى الوادي 
ع��وائ��ق ك��ال��ع��ق��وم  أي  م��ن 
ال����زراع����ي����ة، ح��ي��ث ي��ت��وىل 

م. محزة بن عمر قناعي:
تنسيق وتعاون كامل مع 

الدفاع املدني خبصوص فتح 
بوابات سد وادي بيش

متابعات متابعات
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مؤسسة  تقوم  أن  على  1424/6/2ه����  وتاريخ  )م/32( 
والرقابة  باإلشراف  )ساما(  السعودي  العربي  النقد 
على قطاع التأمني. والتأمني حسب ما ورد يف الالئحة 
وزير  بقرار معالي  اليت صدرت  النظام  التنفيذية هلذا 
بأنه:  وتاريخ 1425/3/1ه��� عرف  رقم 596/1  املالية 
امل��ؤم��ن،  حت��وي��ل أع��ب��اء املخاطر م��ن امل��ؤم��ن هل��م إىل 
وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل 
املؤمن. وجاء كذلك يف هذا النظام يف املادة الثالثة من 
)التعريفات( خبصوص فروع التأمني حيث ورد ضمن 
الفقرة أواًل: التأمني العام، الذي اشتمل على التأمني 
املتعلقة  واملسؤوليات  اخلسائر  من  املركبات  على 
للتأمني  امل��وح��دة  الوثيقة  ص��درت  كما  باملركبات. 
التأمني  مراقبة  إدارة  من  املركبات  على  اإلل��زام��ي 
يف  تضمنت  ال��يت  السعودي  العربي  النقد  مبؤسسة 
)املركبة(  تعريف  )التعاريف( خبصوص  الثانية  املادة 
للسري على  أعدت  النقل  بأنها كل وسيلة من وسائل 
أو حيوانية  آلية  بقوة  أو جتر  أو جنزير تسري  عجالت 
املوضحة مواصفاتها يف الوثيقة )ال تشمل القطارات(، 
يقود  من  )كل  بأنه  الوثيقة  يف  السائق  تعريف  وجاء 
وقت  آلية  دراج���ة  أو  عامة  أش��غ��ال  معدة  أو  مركبة 
احلادث(، ويعترب التأمني على املركبات )السيارات( 
أحد أنواع التأمني على املمتلكات وُيعد من أهم طرق 
إدارة األخطار اليت قد تتعرض هلا اآلليات )املركبات( 
حيث يهدف من ذلك إىل محاية املؤمن له )السائق أو 
اجلهة االعتبارية( من اخلسائر املالية النامجة عن تلك 
األخطار )وذلك حسب نوع التغطية التأمينية يف الوثيقة 
والعقد بني الطرفني( اليت ميكن أن تصيب السيارة 

أو قائدها أو تصيب )الغري(. 

حاجة املاسة
اإلل��زام��ي  ال��ت��أم��ني  لعملية  امل��اس��ة  احل��اج��ة  ظ��ه��رت 
معدالت  الرت��ف��اع  نظرًا  الغري(  )ض��د  املركبات  على 
العديد  العمل أو غريه( نتيجة  )أثناء  احلوادث املرورية 
وارتفاع  العمراني  واالنتشار  التوسع  مثل  األسباب  من 
معدالت الكثافة السكانية وازدياد أعداد املركبات 
مع  وأنشطتها  وأحجامها  أنواعها  بكافة  والسيارات 
تعدد الطرق واملمرات والشوارع داخل املدن وخارجها 
وسوء حالتها يف بعض املواقع مع وجود أعمال التطوير 
الطرق،  تلك  وسط  التحتية  البنية  خلدمات  املستمر 
والتعليمات  بالقواعد  البعض  التزام  عدم  على  عالوة 
واإلرشادات املنظمة حلركة املرور سواء من املواطنني 

أو املقيمني. 
حتقيق  إىل  يهدف  املركبات  على  اإللزامي  والتأمني 
قد  اليت  املركبة  لقائد  بالطمأنينة  والشعور  األم��ان 
التزامات  إىل  املرورية  غري  أو  املرورية  حوادثها  تؤدي 
تصرفاته  على  إجي��اب��ًا  ينعكس  مم��ا  ك��ب��رية  مالية 
أثناء القيادة، ومن ناحية أخرى حيفظ حق املتضررين 
مالية  أو  بدنية  أض���رار  م��ن  يصيبهم  ق��د  مل��ا  )ال��غ��ري( 
)شركات  املؤمنة  اجلهة  قبل  من  تعويضهم  وضمان 

التأمني( القادرة على ذلك. 

تغطية دولية
حدود  داخل  التأمني  تغطية  تضمن  تنظيمات  وهناك 
حيث  وخارجها،  السعودية  العربية  اململكة  أراض��ي 
يوجد ما يسمى )نظام البطاقة الربتقالية( وهو بطاقة 
أراضي  عرب  املركبات  لسري  املوحدة  العربية  التأمني 
العربي  االحت��اد  مؤمتر  يف  ق��ررت  وقد  العربية  البالد 

غالبية  إليه  وان��ض��م  م   1965 ع��ام  ب��غ��داد  يف  للتأمني 
البطاقة  )نظام  يوجد ما يسمى  العربية، كما  الدول 
اخلضراء( وهو بطاقة التأمني األوربية املوحدة تهدف 
للتعاون املشرتك وتقديم اخلدمات التأمينية بني الدول 
إليه  وانضم  م   1952 عام  وطبق  النظام  هلذا  املنظمة 
غالبية الدول األوربية، حيث تصدر البطاقة كملحق 

للوثيقة األساسية وبتأمني خاص بها. 
يقومون  املدني  الدفاع  رجال  أن  نعرف مجيعًا  وكما 
باستخدام اآلليات والسيارات املخصصة لتنفيذ مهامهم 
امليدانية لتقديم خدمات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف من 
خالل الكثري من نوعيات اآلليات والسيارات واملعدات 
باالستجابة  تقوم  اليت  الثمن  باهظة  واملساندة  الثقيلة 
االستغاثة  وأماكن  احلوادث  ملواقع  السريع  والتحرك 
بقيادة مشغليها وقائديها للتدخل يف مباشرة احلوادث 
مجيع  املركبات  ه��ذه  وتشمل  املناسب،  ال��وق��ت  يف 
أعمال  يف  تستخدم  اليت  الثقيلة  واآلليات  السيارات 
اإلسناد  خدمات  أو  واإلداري��ة  امليدانية  املدني  الدفاع 
اآلل��ي��ات  ه��ذه  ت��ع��رض  الحتمالية  والصيانة،ونتيجة 
مرورية  حل��وادث  املركبات  من  كغريها  والسيارات 
أثناء  وغ��ريه��ا  س��اب��ق��ًا(  امل��ذك��ورة  لألسباب  )نتيجة 
لطالي  االستغاثة  لنداءات  استجابًة  للحوادث  انتقاهلا 
خدمة الدفاع املدني إلغاثة املنكوبني مما قد يعرض 
أنه  عليها خاصة  مقدور  مالية غري  اللتزامات  قائدها 
يؤدي عمله أثناء القيادة عالوة على قيمة تلك اآلليات 
اإللزامي  للتأمني  احلاجة  برزت  لذا  املرتفعة،  املالية 
عليها من أجل حتقيق األهداف اليت أشري إليها سابقًا 
وهي شعور قائدها باألمان والطمأنينة وضمان حقوق 

)الغري( يف حاالت احلوادث. 

التأمين 
اإللزامي

شعور بالطمأنينة لقائدها وحفظ 
لحقوق المتضررين من حوادثها

من  الكثري  جمابهة  يف  مهمًا  جانبًا  التأمني  يعترب 
األخطار والتخفيف من آثارها السلبية على املمتلكات 
وحت��وي��ل اخل��ط��ر وآث���اره وخ��س��ائ��ره م��ن املعرضني له 
هذا  حتمل  على  قدرة  األكثر  التأمني  شركات  إىل 
قرار جملس  املنطلق صدر  من هذا  ونتائجه،  اخلطر 
املوافقة  ال��وزراء رقم 79وت��اري��خ 1435/3/5ه���� بشأن 
اإللزامي  بالتأمني  احلكومية  املركبات  تغطية  على 
على  للتأمني  املوحدة  الوثيقة  خالل  من  الغري(  )ضد 
أما  )الغري(  ضد  اخلطر  تغطية  يتم  حيث  املركبة، 

احلكومية  املركبة  على  املرتتبة  لألضرار  بالنسبة 
فيكون تسهيل إجراءات اإلعفاء من حتمل تكاليف 
إصالح تلك املركبة من قبل وزارة املالية، واليوم تعمل 
التأمينات  جم��ال  يف  التأمني  ش��رك��ات  م��ن  الكثري 
العامة أو تأمني املمتلكات كتأمني السيارات واملنازل 
والتأمينات  املنقولة  وغري  املنقولة  واألم��وال  واملصانع 
تنظيم  على  وحرصًا  الشخصية،  واحل��وادث  الصحية 
مراقبة  ن��ظ��ام  ص���در  اململكة  يف  ال��ت��أم��ني  ص��ن��اع��ة 
رقم  امللكي  باملرسوم  التعاوني  التأمني  ش��رك��ات 

عقيد د. ناصر بن عبداهلل العريض
شؤون العمليات

اإلدارة العامة لإلطفاء واإلنقاذ

43 42 

العدد العشرونصفر 1436هـصفر 1436هـ مقال



الحياة العسكرية 
عشقي الذي ال يمل

مدير  شخصية  على  الــتــعــّرف  نــود   
اإلدارة العامة للسالمة العميد عبداهلل 

الشغيثري )نبذة تعريفية خمتصرة(؟
االس����م ع���ب���داهلل ب���ن أمح����د ب���ن محد 
1382ه���  ع��ام  مواليد  م��ن  الشغيثري، 
مب��دي��ن��ة ل��ي��ل��ى مب��ح��اف��ظ��ة األف�����الج، 
وح��ص��ل��ت ع��ل��ى ال��ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة يف 
حمافظة طريف، لي من األبناء سبعة، 
األمنية  فهد  امللك  كلية  من  وخترجت 
الدفاع  ب��إدارة  تعينت  1405ه���،ث��م  عام 
على  حصولي  حتى  ب��ال��ري��اض  امل��دن��ي 
واألم��ن  ال��س��الم��ة  يف  املاجستري  درج���ة 
الصناعي عام 1420ه�، وبعدها انتقلت 
لألمن  العليا  اهليئة  يف  للعمل  ملحقًا 
ويف  الداخلية.  وزارة  بديوان  الصناعي 
اإلدارة  يف  للعمل  ع��دت  1424ه����  ع��ام 

العامة للسالمة وحتى تارخيه.

 مـــــاذا يــبــقــى يف ذاكــــــرة الــعــمــيــد 
الــشــغــيــثــري عــــن مـــرحـــلـــة الــطــفــولــة 

والصبا؟
لقد كنت حمظوظًا خالل فرتة الطفولة 
وال��ص��ب��ا ح��ي��ث ت��رع��رع��ت ط����وال ه��ذه 
املراحل املهمة من حياتي حماطًا جبدتني 
لوالدي  جدتي  وكانت  اهلل،  -رمحهما 
إقامتها  ب��ي حب��ك��م  إل��ت��ص��اق��ًا  أك��ث��ر 
حب  منها  ألفت  فقد  ال��وال��د،  منزل  يف 
ما  وأكثر  النوافل،  وحب  املساكني، 
يلتصق بذاكرتي أن هلا صندوقًا حديديًا 

إذا جلجل فقد حان وقت املكافآت.
أما يف مرحلة الشباب فقد كانت احلياة 
تكسوها اجلدية يف الدراسة ومساعدة 
الوالد يف بعض األعمال،كما ال ختلو 
الوالد  خيصص  املرح، فقد كان  من 

يومًا حمددًا للقنص وصيد األرانب.

 وما هو املشهد الذي يصعب نسيانه 
يف هذه الفرتة؟

املشهد األكثر حضورًا يف هذه املرحلة 
ه��و وف���اة امل��ل��ك خ��ال��د - رمح���ه اهلل- 
اإلدراك،  قليل  يافعًا  كنت  وحينها 
عند  بالبكاء  وال��دي  إجهاش  ولكن 
تأثر  م���دى  ينسيين  ال  اخل���رب،  مس���اع 
اجمل��ت��م��ع ب��ف��اج��ع��ة اخل����رب، وح���ب ه��ذا 

الشعب لقيادته السامية.

  ما الدرس األصعب الذي تعلمته؟
الدرس األصعب يف حياتي هو ما كان 
 - والعافية  بالصحة  اهلل  والدي-متعه 
يلقنين إياه من خالل اصطحابي جمللس 
ينتهي  أن  بعد  عمله  حبكم  القضاء 
خيطط  ك��ان  وأظنه  امل��درس��ي،  اليوم 
لذلك، فقد كنت أرى وأمسع ما يدور 
ب��ني اخل��ص��وم، وك��ن��ت أه���اب جملس 
القضاء، وخاصة عندما حيضر اجلناة 

مكبلني واملدعي العام يرتافع عنهم.

الختيار  قادتكم  سعادتكم  قناعات   
حدثتنا  هال  العسكري..  العمل  ميدان 

عن هذه التجربة؟
احلياة العسكرية هي عشقي الذي ال 

ميل، وهلا عشاق الضبط والربط، ووزن 
اجمل��م��وع��ات،  عمل  وتنظيم  اإلن��ت��اج، 
وتقنني التصرفات، وهي صمام األمان 
أضافت  فقد  املدنية،  للحياة  املفرتض 
لي هذه التجربة تنمية مهارات األبناء يف 
وقت مبكر، العتمادهم على أنفسهم.

 بــعــيــدًا عــن حمــيــط األســـــرة.. مبن 
مدير  الشغيثري  عبداهلل  العميد  تأثر 
اإلدارة العامة للسالمة بالدفاع املدني؟

خالل مسريتي الدراسية تأثرت بأعالم 
من الرجال أبرزهم األستاذ القدير عايد 
باملرحلة  ذلك  وك��ان  الرويلي  غامن  بن 
الثانوية، حيث كانت صوالته وحزمه 
املرحلة  هذه  يف  الشباب  مراهقة  تفوق 

الدراسية.
أما يف جمال احلياة العملية فقد تأثرت 
عدلي  املتقاعد  باللواء  عملي  بداية  يف 
ب��ن أمح���د ب��وش��ه، ف��ق��د ك���ان برتبة 
ضابطًا  عشر  سبعة  ت��وىل  فقد  رائ���د، 
خرجيًا وأنا أحدهم، ال يفقهون يف علم 
اإلطفاء أو يف علم الوقاية والسالمة اال 
رغبتنا  بعدم  علمه  رغم  ودربنا  القليل، 
وذلك ملصلحتنا، ودفعنا للكتابة الفنية 
والتعّلم من األخطاء،  التقارير  وكتابة 

وب��ع��د ع����ام م���ن ال��ص��رب ع��ل��ى حتقيق 
اهل���دف م��ع��ه،ف��از خب���ربة ت��ف��وق خدمة 
طويلة وحتصل على التدريب يف اخلارج 

وحصوله على تقدير منسوبي القطاع.

  ماذا يقول العميد عبداهلل الشغيثري 
عن مرحلة الشباب وصداقاتها؟

أع��ت��ق��د أن م��رح��ل��ة ال��ش��ب��اب ه��ي ث��ورة 
الشخصية  تكوين  يف  الكلمة  مبعنى 
يبقى  ال  مرحلية  وصداقتها  والسلوك 
األي��ام  واحل��ن��ني  ال��ذك��ري��ات  إال  منها 
التواصل احملدود جدًا  الطيبني. وبعض 

بسبب تغري أماكن العمل.

 هــــل مثــــت تــــواصــــل مــــع أصـــدقـــاء 
الدراسة والعمل؟

مدينة  يف  ووجودنا  احلياة  تسارع  ظل  يف 
عليهم  يصعب  سكانها  ال��ري��اض  م��ث��ل 
ال��ت��واص��ل ع��رب ال��ل��ق��اءات امل��ب��اش��رة،إال 
ازدح��ام  من  تعانيه  ملا  ومواعيد،  بتنسيق 
تباعد  إىل  إضافة  سكاني،  واكتظاظ 
والتمدد  والتوسع  النمو  بفضل  املسافات 
العمراني،مما جعل الصداقات والعالقات 
حمدودة جدًا مع إمياني التام بضرورتها، 
فهي عالج فّعال ملن كانت هوايته وظيفته.

هي  ما  سعادتكم..  نظر  وجهة  من   
الــعــمــل، وكيف  الــنــجــاح يف  مــقــومــات 

ميكن احملافظة على هذا النجاح؟

والصدق  األم��ان��ة  النجاح  مقومات  من 
املعرفة  على  واإلص��رار  أواًل  النفس  مع 
املعين  الوحيد  الشخص  بأنك  والتصّور 
بهذا املوضوع، ومن الضرورة الستمرار 
فريق  تكوين  النجاح  مسرية  ومواصلة 

عمل متخصص.
ومقومات  القيادة،  تصفون  كيف   

النجاح بها؟
القيادة فن وإحساس إنساني باآلخرين، 
املعين  اجل��م��ه��ور  أف��ع��ال  ردود  وت��ق��دي��ر 
وي���زداد  علم  وه��ي  املطلوبة  ب��اخل��دم��ة 
كلما  للقائد  العلمية  النواحي  مفهوم 
ك��ان��ت م��ه��ام ال��وظ��ي��ف��ة م���زجي���ًا بني 
التقنية  النواحي  وب��ني  العامة  اخلدمة 
مثل أعمال الدفاع املدني وخاصة العمل 

يف السالمة واإلشراف الوقائي.

الناس  من  الكثريين  لــدى  األماني   
الوصول..  وحمطة  الطريق  نهاية  هي 

كيف ميكن حتقيق هذه األماني؟ 
دون  ال��زم��ن  وسبقين  ك��ث��ريّا،  متنيت 
حتقق بعض األماني، ولعل السبب عّلو 

اهلمة ورسم أهداف عالية.

وتــســري على  إلــيــهــا  تــهــتــدي   حكمة 
نهجها؟

احلكمة اليت اعتربها منهجًا حلياتي: 
)ال��ص��ع��وب��ات مثل األب����واب مب��ج��رد أن 

تعربها تصبح خلفك(.

 تطوير الذات عملية مستمرة كيف 
حتقق لكم ذلك يف العمل العسكري؟

حتولت  والشخصية  الوظيفية  حياتي 
العلمي  والتفكري  املنطقي  للتفكري 
دراس��ة  ب���دأت يف  أن  بعد  األك��ادمي��ي 
املاجستري يف عام 1417ه�، وبدا لي أن 
املنهج العسكري يتطلب التجديد جنبًا 
واجلانب  العلمي  اجلانب  مع  جنب  إىل 

القانوني واحلاسوبي.

العميد  ســعــادة  منه  اســتــفــاد  درس   
الشغيثري كثريًا؟

العمر،  ال����دروس ك��ث��رية ع��ل��ى ص��غ��ر 
الدرس احلقيقي هو اكتساب  ولكن 
يف  بقدرتنا  واالع��ت��زاز  وامل��ع��رف��ة  العلم 
تطوير أنفسنا وأعمالنا، وال نضيع وقتنا 

كثريًا يف إعادة اكتشاف العجلة.

 موقف حزين أثناء أداء العمل؟
حتضرني حادثة سقوط صاروخ سكود 
املدنية يف  األح��وال  مبنى  على  العراقي 
وكنت  الوشم  بشارع  ال��ري��اض  مدينة 
املكلفة  للمجموعة  قائدًا   - حينها   -
فلم  التفجري،  لنقطة  املقابل  القسم  يف 
باحلدث  وتفاجأنا  املراقبة  بنتائج  نبلغ 
للتفجري،  ال��ف��راغ��ي��ة  اهل���زة  وص��دم��ت��ن��ا 
أستطع  ومل  الوعي،  البعض  وأفقدت 
للتدخل إال بعد مضي  توجيه اجملموعة 

وقت قليل ولكنين قدرته ثقيل.

 مــكــاملــة عــمــل أدخــلــت الــســعــادة إىل 
نفسك؟

اللحظات  أسعد  ولكن  أكثرها..  ما 
ال����يت اس��ت��ح��ض��ره��ا ع��ن��دم��ا ه��ات��ف��ين 
مديري مبوافقة مدير عام الدفاع املدني 
 %25 ب��دل  السالمة  مفتشي  منح  على 
للمناوبات  ب��داًل  األس��اس��ي  ال��رات��ب  من 

والساعات اإلضافية.

 أمنية ترجو حتقيقها يف العمل؟
قيادات  من  الضباط  أن حيصل  متنيت 
ال��س��الم��ة يف امل���دن واحمل��اف��ظ��ات على 
دورات مميزة ختصصية يف اخلارج، وال 

العام  املدير  زال األمل معلقًا مع معالي 
لكسر حواجز اجلهات املعنية.

إليها  العودة  إىل  وحتن  زرتها  قرية   
مرة أخرى؟

أحن إىل قرية يف مظهر مدينة يف الريف 
األملاني تدعى )اخن Essen( يف املثلث 
احلدودي مع هولندا وبلجيكا وفرنسا.

 باقة ورد ملن توجهها؟
إىل زم���الئ���ي ال��ض��ب��اط واألف�������راد يف 
ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات وامل��ن��اط��ق وامل���دن 
توجه  حتقيق  يف  واحملافظات،اجتهدوا 
مدير  نهج  يف  ممثاًل  الرشيدة  القيادة 
ال��ق��درات  بتطوير  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
وامل��ف��اه��ي��م واإلج���������راءات يف أع��م��ال 

السالمة واإلشراف الوقائي. 

العامي،حتفظه  الــشــعــر  مــن  بــيــت   
وتردده باستمرار؟

خلك على خربي مثل رحية العود
كل ما احنرق بالنار يزداد طيبه

على  الشغيثري  العميد  يــداوم  هل   
الكتاب  الــقــراءة واالطـــالع.. ومــا  هواية 
الذي حتتفظ به وما آخر كتاب قرأته؟
م��ك��ان  ب��ك��ت��اب اهلل يف ك���ل  اح��ت��ف��ظ 
ح���ت���ى ال���ن���ق���ال وم�����ن حم����ي ال��ت��ن��ق��ل يف 
هذا  الكتب  واخ���ر  دائ��م��ة  بصفة  ال��ق��راءة 
ملؤلفه  )ManagementAsset( ال��ش��ه��ر 
متخصص  كتاب  وه��و   Dr Alan Wilson

الصيانة  اسرتاتيجيات  لتطوير  التعمق  يف 
وحتسني األداء، وهو كتاب يستحق القراءة 
لعالقته بعلم السالمة والوقاية من األخطار.

العميد  منها  يعاني  ضعف  نقطة   
عبداهلل الشغيثري؟

املريضة.. أسأل  بنيت  نقطة ضعفي هي 
وكل  يشفيها  أن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل 
الصحة  ب��ث��وب  عليها  وي��ن��ع��م  م��ري��ض 

والعافية.
العميد  لــســعــادة  املفضلة  اهلــوايــة   

الشغيثري؟
السباحة  والزال��ت  األفالج  فقدت عيون 

هواييت املفضلة.

قال العميد عبداهلل بن أحمد الشغيثري مدير اإلدارة العامة للسالمة بالدفاع المدني إن الوطن هو بيتنا الكبير، 
ونحن نستطيع أن نصنع ونستورد كل شيء نحتاج إليه، إال المواطنة، فهي فقط لمن ينتمي لتراب الوطن. 

تنظيم عمل اجملموعات هي صمام األمان 
املفرتض للحياة املدنية

العميد عبداهلل الشغيثري مدير السالمة بالدفاع المدني لـ »998«:

 بكاء والدي لوفاة امللك خالد جيسد حب 
هذا الشعب لقيادته الرشيدة
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األمنية  األج��ه��زة  الستخدامات  رئيسي  بشكل 
االت��ص��ال خ��ص��وص��ًا عند  ان��ق��ط��اع  ع��دم  لتضمن 
ازدياد الضغط على الشبكة يف حاالت الكوارث 

والطوارئ. 

اتصاالت متنوعة
صمم  )ت���رتا(  نظام  أن  امل��ط��ريي  العميد  وأض���اف 
خصيصًا لتوفري اتصاالت رقمية متنوعة كإجراء 
إج��راء  أو  آخ��ر.  اتصال  جهاز  مع  مباشر  اتصال 
حم��ادث��ة ف��ردي��ة م��ع أي جهاز ات��ص��ال أخ��ر داخ��ل 
الترتا  شبكات  م��ع  أو  ال��واح��دة  ال��ت��رتا  شبكة 
األخرى املماثلة، وكذلك إجراء اتصال بعدد من 
املستخدمني يصل إىل 100 مستخدم يف آٍن واحد 
عن طريق اجملموعات باإلضافة إىل خدمة الرسائل 
ال��ق��ص��رية، ب��ني أج��ه��زة امل��س��ت��خ��دم��ني اآلخ��ري��ن 

من  االتصالية  اخلصائص  تلك  تنفيذ  ومي��ك��ن 
خالل جهاز واحد مما ينفي احلاجة حلمل أكثر 

من جهاز إلجناز كل اتصال على حدة.
 

 Time تقنية  ال��رق��م��ي  )ت���رتا(  ن��ظ��ام  ويستخدم 
 )Division Multiple Access )TDMA
ت����ردد واح����د خي���دم ك��ل )4( أرب��ع��ة  حب��ي��ث أن 

»تترا« نظام االتصال 
الالسلكي الموحد

تعمل وزارة الداخلية حاليًا على إنشاء شبكة اتصاالت السلكية أمنية موحدة تخدم جميع قطاعات 

الوزارة المختلفة من خالل عدد من المشاريع يجري تنفيذها حاليًا وفقًا إلستراتيجية الوزارة المعتمدة 

لتطوير وتوسيع شبكات اتصاالتها الالسلكية األمنية.

شبكة متكاملة
العامة  العميد جباد املطريي مدير اإلدارة  وأوضح 
أن  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  باملديرية  ل��الت��ص��االت 
يف  املختصني  مع  بالتعاون  جهدًا  تدخر  ال  اإلدارة 
تقنيات  جم��ال  يف  جديد  هو  ما  كل  عن  البحث 
الدفاع  االتصاالت واإلف��ادة منها يف خدمة أعمال 
أح��دث  تأمني  ع��ن  أمث��ر  م��ا  امليدانية.وهو  امل��دن��ي 
ومنها  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أجهزة 
واإلنقاذ  البحث  فريق  املثال جتهيزات  على سبيل 
اتصاالت  أجهزة  تضم  واليت   »sasart« السعودي 
يتم  متطورة  السلكية  اتصاالت  فضائية،وأنظمة 
واإلن��ق��اذ  البحث  فريق  م��ع  التواصل  خالهلا  م��ن 

الدولية األخرى وخدمات البث احلي التلفزيوني .
مباني  كافة  تغطية  إىل  اإلدارة  سعي  إىل  الفتًا 
املديرية العامة بشبكات املراقبة األمنية باستخدام 
ومراقبة  حتكم  وغ��رف  الدقة  عالية  كامريات 
منظومة  إىل  باإلضافة  التقنيات  بأحدث  جمهزة 
األبراج والصواري املنتشرة يف كافة املواقع لتوفري 
وفرق  لوحدات  الالسلكية  االت��ص��االت  خدمات 

الدفاع املدني يف مجيع مناطق اململكة.
وع���رب ال��ع��م��ي��د امل���ط���ريي ع���ن م���ا مت��ث��ل��ه شبكة 
االتصاالت الالسلكية األمنية املوحدة واليت تعمل 

بنظام »ترتا« من إضافة نوعية متطورة إلمكانات 
االتصاالت الالسلكية وإدارة العمليات امليدانية، 
االت��ص��االت  اخ��ت��ي��ار شبكة  مت  أن���ه  إىل  م��ش��ريًا 
الالسلكية األمنية )بنظام ترتا( وهو نظام قياسي 
عاملي معتمد ومستخدم على نطاق واسع يف معظم 
دول العامل، ويوفر هذا النظام اتصاالت السلكية 
األمنية  لألغراض  تستخدم  مؤمنة  حديثة  رقمية 

واخلدمية.
وي��ع��ت��رب ن���ظ���ام )ت�����رتا( م���ن أن��ظ��م��ة االت���ص���االت 
إىل  تنتمي  ال��يت  والفعالة  احلديثة  الالسلكية 
الرقمية  االتصاالت  شبكات  من  اجلديد  اجليل 
احلديثة، اليت ختدم شبكات الالسلكي املتنقل 
اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة وب��ذل��ك فهي خت��دم أكثر من 
الشرطة،  األمنية،  الدوريات  مثل:  خمتلف  جمال 
ال��دف��اع امل��دن��ي، امل����رور، اإلس��ع��اف، اخل��دم��ات 
ويقدم  إخل  وامل��ص��ان��ع..  النقل،  خدمات  العامة، 
االن��ت��ش��ار  واس��ع��ة  متكاملة  شبكة  ت���رتا  ن��ظ��ام 
وخدمات السلكية تتوافق مع مجيع االحتياجات، 
االتصاالت  لنقل  العملية  األنظمة  أحد أكثر  فهو 
متطورة  تقنية  على  العتماده  واملعلومات  الصوتية 
تقدم العديد من املزايا لزيادة كفاءة العمل اليومي 
الشبكة  ه��ذه  صممت  واض��ح��ة.ول��ذل��ك  ب��ص��ورة 

يقدم نظام ترتا شبكة متكاملة 
واسعة االنتشار وخدمات 
السلكية تتوافق مع مجيع 
االحتياجات

شبكة االتصاالت الالسلكية األمنية 
املوحدة بنظام »ترتا« إضافة نوعية 

متطورة إلمكانات االتصاالت 
الالسلكية وإدارة العمليات امليدانية

القيادة ال تدخر جهدًا يف 
البحث عن كل ما هو جديد 
يف جمال تقنيات االتصاالت 
خلدمة أعمال الدفاع املدني
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هرتز  كيلو   25 بفارق  واح��د  آن  يف  مستخدمني 
بني الرتددات املتجاورة مما يعطي استخدامًا امثل 

للرتددات.
وي��ق��س��م ن��ظ��ام ال��ت��رتا ح��ي��ز ال�����رتددات امل��ت��اح إىل 
جمموعة من القنوات اليت ختصص للمستخدمني 

حسب الطلب. 

مميزات نظام ترتا:
وحول مميزات نظام ترتا أكد العميد املطريي أن 
شبكة نظام )ترتا( تتميز عن الشبكات األخرى 
بقدرتها على إلغاء تأثري الضوضاء وتأمني حمادثات 
صوتية مسموعة بوضوح حتى يف األماكن املعروفة 
بزيادة نسبة الضوضاء فيها مثل املطارات ومواقع 
إع��داد  بسرعة  النظام  يتميز  وك��ذل��ك  ال��ب��ن��اء، 
جملموعات  اهلامة  االحتياجات  وتوفري  املكاملات 
بني  املباشر  االت��ص��ال  وقابلية  املستخدمني،  من 
أمثل  استخدام  ويقدم  املعلومات  ونقل  األجهزة، 
ومن  األم��ان،  من  عالية  بدرجة  ويعمل  للرتددات، 

اخلصائص والصفات اليت يتميز بها النظام: 
التغطية  مناطق  يف  الالسلكي  االتصال  توفري   •

املطلوبة.
االتصال  يشمل  ال��ذي  بالشبكة  الدائم  الربط   •

الصوتي ونقل البيانات. 
• ال��رب��ط ب��ني ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 

الداخلية. 
• حت��دي��د م���واق���ع امل��ت��ص��ل��ني وأج���ه���زة االت��ص��ال 

وإمكانية تتبع املركبات. 
• أمن وسرية االتصاالت. 

وتغيري  التجوال  خ��الل  االت��ص��ال  انقطاع  ع��دم   •
األماكن داخل نطاق التغطية. 

• سرعة إنشاء االتصال أقل من 0،3 ثانية. 

نصف  أو  مزدوجًا  النمطني  بأحد  العمل  يدعم   •
 .)Duplex Half & Duplex( مزدوج

اخلدمية  اهلاتفية  الشبكة  مع  ربطه  ميكن   •
العامة )PSTN( وشبكة اجلوال. 

 املكونات األساسية لنظام ترتا: 
يتكون  ترتا  نظام  أن  إىل  املطريي  العميد  وأش��ار 
 :)Base Station( القاعدية  العمل  حمطات  من 
وهذه احملطات تربط املستخدمني بشبكة الترتا، 
واملقسم )MSO(: هو السنرتال األساسي الذي يتم 
ومواقع  وإدارتها،  بالشبكة  التحكم  خالله  من 
من  يتم   :)Dispatch Sites )الديسباتش  اإلرس��ال 
خالهلا مراقبة مستخدمي الشبكة وتوجيههم تبعًا 
امليكروويف:  إرس��ال  وشبكة  العمل،  ملتطلبات 
الشبكة،  أج��زاء  بني  الالسلكي  بالربط  تقوم 
يقوم  )الكاد(:  اآلل��ي  البالغات  استقبال  ونظام 

بالبالغات اآللية. 

 أنواع االتصال باستخدام نظام ترتا: 
أكد  ت��رتا  نظام  باستخدام  االتصال  أن��واع  وع��ن 
للمستخدم  يسمح   النظام  أن  امل��ط��ريي  العميد 
االت��ص��ال )جمموعة  ب���االش���رتاك يف جم��م��وع��ات 
اليت  االتصال  أجهزة  من  جمموعة  هي  االتصال 
عندما  ال��واح��د(  االت��ص��ال  يف  تشارك  أن  ميكن 
فإن  مجاعية  مكاملة  ب��إج��راء  املستخدم  ي��ق��وم 

مجيع املستخدمني من خالل جمموعته 
وال  امل��ك��امل��ة  إىل  االس��ت��م��اع  ميكنهم 

جهاز  ل��دي��ه  مستخدم  ألي  ميكن 

املكاملة  يستقبل  أن  اجملموعة  خ��ارج  من  اتصال 
بذلك،  للسماح  خاصة  ترتيبات  اخت��اذ  يتم  م��امل 
كما أن نظام ترتا جمهز مبستوى عاٍل من التشفري 

التام واملتكامل بني طريف االتصال 
أي  م��ع  ال��ت��ح��دث  ملستخدميه  ال��ن��ظ��ام  وي��س��م��ح 
جمموعة أو فرد يف أي مكان يف منطقة التغطية 

تبعًا للصالحيات املمنوحة هلم.
ويدعم هذا النظام خمتلف أنواع املكاملات مثل: 

املكاملة اجلماعية: يقوم الفرد باالتصال مبجموعة 
معرفة بالنظام. 

املكاملة الفردية: هو اتصال بني جهازين السلكيني 
أو ب���ني وح�����دة حت��ك��م اإلرس������ال )ك��ون��س��ول 
يعين  ما  وهو  الالسلكي،  واجلهاز  الديسباتش( 
الطرفني  ف��إن  الفردية  املكاملة  إج��راء  أثناء  أن��ه 

املعنيني فقط يستمعون للمكاملة. 

مكاملة اإلعالن: تبدأ باختيار املستخدم جمموعات 
متعددة فيتم االتصال جبميع اجملموعات املختارة. 

ترتا  ن��ظ��ام  ملستخدمي  تسمح  اهلــاتــفــيــة:  املــكــاملــة 
ب��االت��ص��ال ب��ش��ب��ك��ات اجل�����وال أو ال��ش��ب��ك��ات 
األرضية )اهلاتف الثابت( وفق ترتيبات وصالحيات 

حمددة حسب احلاجة. 

جهاز عربة لفريق البحث

ك���ّرم م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي الفريق 
قاموا  أف��راد؛  و3  ضابطًا  العمرو  سليمان 
بإنقاذ وإسعاف امرأتني يف احلرم، األوىل 
املخاض  آالم  داهمتها  حاجة سورية حامل 
طاعنة  س��ع��ودي��ة  واألخ�����رى  امل��س��ع��ى،  يف 
بالسن أصيبت حبالة إغماء وسط الزحام، 

وُنقلت للمركز الصحي.
ريال  يزيد على 5000  كما مت حتريز مبلغ 
وتسليمه  السعودية،  املسنة  حقيبة  يف  ُوجد 
قامت  ال��يت  ب��احل��رم،  املعنية  األمنية  للجهة 

بدورها بتسليمه البنها.
لرجال  شكره  عن  العمرو  الفريق  وع��رب 
استقباله  خالل  املكرمني  املدني  الدفاع 
إنسانية  م��ن  أب���دوه  م��ا  على  هل��م مبكتبه 
كبرية يف تقديم املساعدة للحاجتني وفق 
خطط اإلخالء الطي املعدة سلفًا للتعامل 
م��ع مثل ه��ذه احل���االت ال��ط��ارئ��ة ال��يت قد 
مناسك  أداء  أث��ن��اء  احل��ج��اج  هل��ا  يتعرض 
ت��ل��ك األع���م���ال ليس  احل���ج م���ؤك���دًا أن 

مستغربة على رجال الدفاع املدني  الذين 
الكبرية  مسؤوليتهم  ضخامة  يستشعرون 
الرمحن  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ  يف 
ويسعون بكل تفاٍن وإخالص ألداء مهامهم 

على الوجه األكمل.
وك��ان��ت ع��دة وس��ائ��ل إع���الم ق��د أش��ادت 
جبهود رجال الدفاع املدني يف إنقاذ احلاجة 
ال��س��وري��ة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 23 ع��ام��ًا، 
املسعى،  داخل  ال��والدة  آالم  داهمتها  اليت 
باملسجد  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ف��رق  وباشرتها 
اإلسعاف  طريق  ع��ن  نقلها  ومت  احل���رام، 

لقسم الوالدة يف مستشفى »أجياد«.
من جانبهم أعرب املكرمون عن شكرهم 
استقباهلم  ع��ل��ى  ال��ع��م��رو  ال��ف��ري��ق  مل��ع��ال��ي 
وتكرميهم مؤكدين أن ذلك ميثل حافزًا 
هلم ولكل رجال الدفاع املدني لبذل كل 
مهامهم  أداء  يف  جهد  م��ن  وسعهم  يف  م��ا 
احلج  م��وس��م  خ��الل  والوطنية  اإلنسانية 

وغريه من املواسم.

حفظوا مبالغ ختص األوىل ونقلوا الثانية للمستشفى

الدفاع المدني 
يكرم 4 من أفراده 
أنقذوا »سعودية« 
و »حاماًل سورية«
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ت��ؤك��ده دراس����ة أمنية  وه���و م��ا 
حديثة عن الدفاع املدني، أعّدها 
الباحث الضابط فهد بن إبراهيم 
نايف  جامعة  من  املرشد،  حممد 
بعنوان:  األمنية  للعلوم  العربية 
إدارة  يف  اإلبـــداعـــيـــة  )الـــقـــيـــادة 
املــدنــي:  الــدفــاع  حـــوادث  عمليات 
الضباط  عــلــى  تطبيقية  دراســــة 
الــعــامــلــني بـــــإدارة الـــدفـــاع املــدنــي 
مبــديــنــة الـــــريـــــاض(، ورك���زت 
ال����دراس����ة  ع��ل��ى ض��خ��ام��ة ع��دد 
احلوادث اليومية يف مجيع مناطق 
أو  احل��ري��ق  )ح����وادث  اململكة، 
اإلن����ق����اذ(، وف���ق���ًا ل��إح��ص��اءات 
املديرية  ع��ن  ال��ص��ادرة  السنوية 
خالل  من  املدني،  للدفاع  العامة 
ص��ي��اغ��ة م��ش��ك��ل��ة ال��ب��ح��ث يف 
التساؤل الرئيسي: ما دور القيادة 
ع��م��ل��ي��ات  إدارة  يف  اإلب���داع���ي���ة 
حوادث الدفاع املدني، من خالل 

عّينة  من املبحوثني مشلت )122( 
املدني  الدفاع  ضابًطا من ضباط 

مبدينة الرياض. 

أهداف الدرسة
ال��ت��ع��رف  ال���دراس���ة إىل  وه��دف��ت 
املدني  الدفاع  ح��وادث  على حجم 
املاضية؛  اخلمس  السنوات  خالل 
ال��دف��اع املدني  ب��ف��رق  وال��ت��ع��ري��ف 
)تشكيلها، جتهيزاتها؛ مهامها(؛ 
وتوضيح عناصر التفاعل اإلبداعي 
بني القيادات امليدانية لفرق الدفاع 
املدني يف موقع احلادث؛ وتوضيح 
أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ب�����روح ال��ف��ري��ق؛ 
وت��أث��ريه��ا يف ال��ق��ي��ادة اإلب��داع��ي��ة؛ 
يف  املؤثرة  العوامل  على  والتعرف 
القيادة اإلبداعية يف إدارة عمليات 
ح���وادث ال��دف��اع امل��دن��ي؛ وحتديد 
معوقات القيادة اإلبداعية يف إدارة 

عمليات حوادث الدفاع املدني.

االستفادة من اخلربات
ح��وادث  بيانات  خ��الل حتليل  وم��ن 
احلريق واإلنقاذ إحصائًيا؛ توصلت 
الدراسة إىل عدة نتائج منها تعامل 
ال���دف���اع امل��دن��ي خ���الل ال��س��ن��وات 
اخلمس من )1427ه��� - 1431ه���( 
م��ع أع����داد ضخمة م��ن احل���وادث 
بصورة  وأسبابها  أنواعها  بكافة 
وحمافظات  مدن  كافة  يف  يومية 
امل��م��ل��ك��ة؛ م���ا ي��س��ت��دع��ي وج���وب 
الرتاكمية  من اخلربات  االستفادة 
للقائد يف موقع العمليات؛ وابتكار 
اجلهد  لتوفري  واألف��ك��ار  احل��ل��ول 

والوقت واإلمكانات املتاحة.
الدراسة  أوضحتها  اليت  النتائج  ومن 
من خالل حتليل إجابات املبحوثني أن 
 %  91,4 ومبتوسط  املبحوثني  غالبية 
املبدع  القائد  )ثقة  أهمية  على  اتفقوا 
يكسب  جت��ع��ل��ه  ال����يت  ن��ف��س��ه(،  يف 
احرتام اآلخرين وثقتهم به يف امليدان، 

وينقل هذه الثقة إىل القيادات العاملة 
كما  امليدانيني،  األف���راد  وإىل  معه 
اتفق املبحوثون على أن )الروح املعنوية 
الذي  العامل  هي  ل��ألف��راد(،  العالية 
التأثري  حيث  من  الثانية  باملرتبة  يأتي 
يف القيادة اإلبداعية يف إدارة عمليات 
ح�����وادث ال���دف���اع امل���دن���ي؛ وك��ذل��ك 
أهمية  على  املبحوثني  غالبية  ات��ف��ق 
امليدانية( يف  اخل��ربة  م��ن  )االس��ت��ف��ادة 
الثالثة  املرتبة  العمليات«واحتلت  إدارة 
عليها،  املبحوثني  موافقة  حيث  م��ن 
أهمية  املبحوثني  غالبية  رأى  كما 
)الشعور باالنتماء للعمل(، بينما احتل 
عامل )االستفادة من الدروس املستفادة 
من العمليات السابقة( املرتبة اخلامسة 
ثم  عليه،  املبحوثني  موافقة  من حيث 
ذلك:  بعد  تباعًا  العبارات  بقية  جاءت 
»تعيني متحدث إعالمي رمسي مؤهل 
ال��رأي  وكسب  اإلع���الم  م��ع  للتعامل 
القائد على  ق��درة  ال��ع��ام«، وك��ذل��ك 
تأخر  حالة  املناسبة يف  البدائل  إجياد 
وص���ول ال��ف��رق امل��س��ان��دة، ث��م ارت��ف��اع 
وبعدها  ل��ألف��راد،  العلمي  امل��س��ت��وى 
الفردية  للفروق  املوقع  قائد  م��راع��اة 

والصحية والنفسية بني العاملني.

املعوقات 
أما خبصوص املعوقات فرأى غالبية 
)ُب��ع��د امل��س��اف��ة بني  امل��ب��ح��وث��ني أن 
م��راك��ز ال��دف��اع امل��دن��ي( يقلل من 
فاعليتها يف دعم الوحدات امليدانية 
العائق  هذا  وأن  العمليات،  مبوقع 
على  ي��دل  م��ا  األوىل  باملرتبة  يأتي 
أهمية اختيار مواقع مراكز الدفاع 
هذه  فاعلية  تقييم  وإع��ادة  املدني؛ 
املواقع؛ خالل فرتات زمنية متقاربة 
وال��زح��ام  السكاني  للتطور  تبًعا 
امل����روري امل��ط��رد ب��امل��دي��ن��ة، كما 
اتفق املبحوثون على )إعاقة الزحام 
امل����روري ل��وص��ول دع���م ال��وح��دات 
يدل  املطلوب( مبا  بالوقت  امليدانية 
من  امليدانية  القيادات  معاناة  على 
ت��أخ��ري ال��زح��ام امل����روري وإع��اق��ت��ه 
لوصول الوحدات امليدانية إىل املوقع 
ذلك  يسببه  وما  املطلوب  الوقت  يف 
للوحدات  الدعم  تعثر  من  التأخري 
امل��ي��دان��ي��ة امل��ب��اش��رة ل��ل��ح��ادث يف 
اتفق غالبية  بينما  املناسب،  الوقت 
املبحوثون على أن ضعف االتصاالت 
العمليات  وغ���رف  ال���وح���دات  ب��ني 
اإلبداعية،  القيادة  يف  سلبًا  يؤثر 
وأكدوا ضرورة متابعتها وصيانتها 
عصب  متثل  أن��ه��ا  إذ  ب��اس��ت��م��رار، 
تتدفق  ال��ذي  وال��ش��ري��ان  العمليات 
صعوًدا  والتعليمات  املعلومات  عربه 

أو هبوًطا. 

صفات القائد املبدع
ورأت الدراسة أنه ميكن أن يوضع 
اإلبداعي،  القائد  لشخصية  تصور 
ب���إدارت���ه  ال����ذي مي��ك��ن أن ي��س��ري 
إىل  املدني  الدفاع  حوادث  لعمليات 
بر األمان؛ وأن يقدم منوذًجا صاحًلا 
للقيادة اإلبداعية يف إدارة العمليات، 
بعض  رأت  دراسته حيث  من خالل 
املبدع،  القائد  متيز  اليت  الصفات 
امليدان  يف  نشأ  ال��ذي  القائد  منها 
بالدفاع  بالعمل  التحاقه  بداية  منذ 
املدني، ومل يبدأ من املكتب وعمل 
يف بداياته مع قيادة ميدانية متميزة 
باألفكار  وت��رح��ب  اإلب���داع  ت��دع��م 
اجلديدة ويثق يف نفسه ويف قدراته 
الفكرية والعملية والعلمية، ويقدر 
واملرؤوسني،  الرؤساء  من  الفكرة 
اآلخرين  يف  ثقته  نشر  على  وق��ادر 

بأسلوب متزن وحازم.
كما رأت الدراسة أن القائد املبدع 
مفكرًا،  شخصًا  يكون  أن  جيب 
وحم��ل��اًل، وخ��ب��ريًا، وه���ادئ ولديه 
بديهة، وقدرات  بعد نظر، وسرعة 
قيمة  متحيص  يف  عالية  فكرية 
م��س��ت��ع��دًا  ي��ك��ون  وأن  امل��ع��ل��وم��ة، 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع اآلخ���ري���ن، ودع��م��ه��م 
باألفكار والرؤى اجلديدة واملفيدة 
على  ق��ادرًا  يكون  وأن  أنانية،  بال 
تعطيه  إداري���ة  عمل  بيئة  يف  العمل 
ص��الح��ي��ات��ه ك���ام���ل���ة؛ ومم���ارس���ة 

الناجحة  اإلداري���ة  الرقابة  م��ن  ن��وع 
لديه  ي��ك��ون  أن  وك��ذل��ك  عليه، 
مبدأ التحفيز مقابل العمل اجليد، 
اجليد  غ��ري  العمل  مقابل  واحل���زم 
نهج  يعمل وفق  وأن  املرؤوسني،  مع 
مبدأ  على  يقوم  سليم  علمي  إداري 
ت��ف��وي��ض ال��ص��الح��ي��ات ل��ل��ق��ي��ادات 
ق����ادرًا على  ي��ك��ون  وأن  األدن����ى، 
يف  لعمله  املناسبة  ال��ب��دائ��ل  إجي���اد 

امليدان بأسرع الطرق، وأقل وقت.
القائد  يف  الدراسة  اشرتطت  كما 
الطباع  إنساني  يكون  أن  امل��ب��دع 
ولديه رغبة يف املشاركة اإلنسانية 
بامليدان،  معه  العاملني  مع  والودية 
السليم  اإلداري  العمل  يعتمد  وأن 
والتنظيم  التخطيط  ع��ل��ى  امل��ب��ين 
والتحفيز، ويقدر التخصص وحيرتم 
العلمي، ويعطي لكل  االختصاص 
اختصاصه  وف��ق  صالحياته  ق��ائ��د 
ب��روح  يعمل  وأن  العمل،  فريق  يف 
الفريق مع زمالئه بال تفرد، ويسعى 
وأخريًا  فرصة،  ذلك يف كل  لزرع 
ات��ص��االت جيدة:  ل��دي��ه  ي��ك��ون  أن 
ص��اع��دة وه��اب��ط��ة، ووس��ائ��ل نقلها 

أيضًا جيدة.

برنامج لصقل قدرات للقادة
املبحوثني  آراء  حتليل  ض��وء  وعلى 
املشاركني أوصت الدراسة بإعداد 
ال��دف��اع  معهد  ت��دري��ي يف  ب��رن��ام��ج 

واإلبداع  اإلبداعية؛  بالقيادة  املدني 
يف إدارة العمليات؛ يلحق به الضباط 
رائد  رتبة  من  القيادية  الرتب  ذوو 
فما فوق، لصقل القدرات اإلبداعية 
بهم،  العملي  امليدان  ودع��م  للقادة 
احلوافز  نظام  تعديل  على  والعمل 
وامل��ك��اف��آت يف امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
وإع��الن��ه،  وتفعيله  امل��دن��ي  للدفاع 
الوسطى  للقيادات  داعمًا  ليكون 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ي��دان ل��رف��ع روح��ه��م 
أعلى  لتحقيق  وحتفيزهم  املعنوية 

درجات اإلنتاج.

رفع الروح املعنوية
وتضمنت توصيات الدراسة ضرورة 
للعالقات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ه��وض 
العامة  باملديرية  واإلع���الم  العامة 
تفعيل  ب��دوره��ا يف  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
ال���ل���ق���اءات ال���ودي���ة ال��رمس��ي��ة بني 
اإلدارات  يف  وخ��اص��ة  ال��ق��ي��ادات، 
الروح  رفع  بهدف  باملدن؛  الرئيسية 
املعنوية للضباط، ودعم روح املبادرة 
واإلب�����داع وال��ت��ف��ك��ري واجل�����رأة يف 
اإلبداعية،  القيادات  من  عرضها 
املصلحة  وحتقيق  رعايتها  ب��ه��دف 
ال��ع��م��ل على  ال���ع���ام���ة، وض�������رورة 
اإلب��داع��ي  التفاعل  عناصر  ت��وف��ري 
إدارة  االت����ص����االت،  )ال��ت��ن��س��ي��ق، 
قيادة  يف  ال��ت��ف��وي��ض.....(  ال��وق��ت، 

عمليات الدفاع املدني.

التعامل مع البشر واآلليات في آن واحد وفي ظروف مختلفة، تحتاج إلى قيادة 
مبدعة واثقة في قدراتها وقادرة على ترتيب األولويات، لتحقيق األهداف 

المرجوة.  

املقدم فهد بن إبراهيم املرشد
مدير شعبة املتطوعني باملديرية 

العامة للدفاع املدني

في دراسة تطبيقية على الضباط العاملين بإدارة الدفاع المدني بمدينة الرياض:

ثقة القائد تكسبه احترام اآلخرين

توصيات بتبين برامج لرفع الروح املعنوية ودعم 
روح املبادرة واإلبداع وتشجيع القيادات اإلبداعية
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ب��اس��ط��وان��ة اهل�����واء ع���ن ط��ري��ق 
للضغط  أوتوماتيكي  خمفض 
إىل  ي��ص��ل  ث��م  ب���ار   8 إىل  ليصل 
بالكريوسني  املعبأة  االسطوانة 
موصلة  م���اس���ورة  ع��رب  ل��ي��دف��ع��ه 
تتكون  ال��يت  امللتهبة  للشاشة 
م��ن ل���وح م��ع��دن��ي م��رك��ب على 
ميكن  حبيث  حديدية،  قوائم 
خ�����روج ال���ك���ريوس���ني امل���دف���وع 
م��ن ه��ذا ال��ل��وح ع��رب ث��ق��وب على 
شكل ضباب، مما يزيد عملية 
االشتعال الذي يتم التحكم فيه 
خالله  م��ن  ميكن  حمبس  ع��رب 

عزل الوقود.
ويضيف الفريق العمرو يف مقاله 
من  اهل��دف  أن  امللتهبة  الشاشة 
تصميم هذه الشاشة هو تدريب 
ع��ل��ى كيفية  اإلط���ف���اء  رج����ال 
بشكل  مائية  ستارة  استخدام 
يقي األفراد من اللهب يف حميط 

في مقاالت ســــطرتها أناملهم

صفحات توثق لعطاءات أجيـــــال من رجاالت الدفاع المدني 

»الشاشة امللتهبة«
الفريق سليمان بن عبداهلل العمرو
جملة املشكاة - 1420هـ

على مدى عقود طويلة من العطاء تراكمت خبرات رجال الدفاع المدني، 

وتنوعت جهودهم في مشهد بديع لتواصل عطاء األجيال ألداء رسالة 

الدفاع المدني اإلنسانية والوطنية للحفاظ على مكتسبات الوطن 

وسالمة أبنائه.

مجلة »998« رصدت صفحات من هذه الخبرات وهذا العطاء المتواصل 

عبر ما سطرته أنامل رجاالت الدفاع المدني في الماضي في مجلة الدفاع 

المدني وغيرها من اإلصدارات التي صدرت في سنوات ماضية. من آراء 

ومقترحات لتطوير قدرات الجهاز اآللية والبشرية ألداء مهامه على 

الوجه األمثل.

ل��ع��ل م���ن أب����رز م���ا وث��ق��ت��ه ه��ذه 
معالي  م���ا ك��ت��ب��ه  ال��ص��ف��ح��ات 
الفريق سليمان بن عبداهلل العمرو 
وكان وقتها برتبة نقيب يف جملة 
املشكاة عام 1420 حتت عنوان 
»الشاشة امللتهبة« الذي يروي من 
خالله جناح شعبة التدريب بإدارة 
القصيم  مبنطقة  املدني  الدفاع 
من  مكونة  ش��اش��ة  تصميم  يف 
ت��س��ع 50 رط����اًل من  اس��ط��وان��ة 
ال��ك��ريوس��ني واس��ط��وان��ة أخ��رى 
حبيث  ب��ار،   200 النقي  للهواء 
املوجود  اهلواء  يتم حتويل ضغط 
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القدرة  مينحهم  مم��ا  الشاشة، 
خ��رط��وم��ني من  اس��ت��خ��دام  على 
عند  مائية  ستارة  عمل  يف  املياه 
إق��ف��ال حم��ب��س غ���از أو حمبس 

ناقلة وقو أو خزانات برتولية.

مؤثرات احلدث:
ك��ت��ب  امل���ش���ك���اة  جم���ل���ة  ويف 
ع��ق��ي��د حم��م��د زك���ري���ا حسن 
مقااًل  تقاعده  قبل  ج��وه��رج��ي  
تطرق  احلدث،  مؤثرات  بعنوان 
العادية  خالله إىل األوض��اع غري 
اليت يباشر خالهلا رجال الدفاع 
هذه  متثله  مهامهم،وما  املدني 

األوضاع من حتديات صعبة.
يف  جوهرجي  العقيد  أورده  ومم��ا 
صعوبة  التحديات  هذه  من  مقاله 
س��ي��ط��رة رج����ل ال����دف����اع امل��دن��ي 
ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ان��ف��ع��االت��ه أث��ن��اء 
حيافظ  وان  احل�����وادث  م��ب��اش��رة 
وصفاء  هدوئه  على  الوقت  ط��وال 
ف��ك��ره واحل��ك��م ال��دق��ي��ق على 

األمور.
ويشري العقيد جوهرجي إىل أن خرب 
رجل الدفاع املدني وتكرار تعامله 
م��ع احل����وادث ق��د ت��ك��ون عاماًل 
مساعدًا يف تقليل درجة االنفعال، 
الف��ت��ًا إىل أه��م��ي��ة إت��ب��اع أس��ل��وب 

وقواعد  أسس  وإع��داد  التخطيط 
املختلفة  احل�����وادث  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
من  كل  ملهام  الدقيق  والتحديد 
ي���ش���ارك يف م��ب��اش��رة احل����وادث 
وبتنظيم استخدام الوسائل املتاحة 
ملواجهة املتوقع وقوعه من حوادث، 
عرب  ج��وه��رج��ي  العقيد  وخي��ل��ص 
تنظيم  خل��ط��ط  حت��ل��ي��ل��ي  ع����رض 
العمل امليداني واخلطط الفرضية 
امل��ي��دان��ي  ال��ع��م��ل  جن����اح  أن  إىل 
على  يتوقف  املدني  الدفاع  لرجال 
والتنفيذ  اجليد  املسبق  التخطيط 

الفعال املنظم.

خواطر رياضية:
العدد  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملة  ويف 
بتاريخ 1412ه�  الصادر  اخلامس 
أمحد  بن  إبراهيم  ال��ل��واء  كتب 
ال���ع���ويف، وك����ان ي��ش��غ��ل ن��ائ��ب 
وقتها  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
رياضية«  »خواطر  بعنوان  مقااًل 
تطرق خالهلا إىل أهمية الرياضة 
وت��ط��ور األن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة يف 
القطاعات  ذلك  يف  مبا  اململكة 
ومنها  والعسكرية  احلكومية 

الدفاع املدني. 
خواطره  يف  العويف،  اللواء  ولفت 
بن  ه��اش��م  الفريق  توجيهات  إىل 
حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��رمح��ن م��دي��ر 
إدارة  بإنشاء  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
باجلهاز  الرياضية  بالشؤون  تعين 
من  ع��ام  بعد  اإلدارة  ه��ذه  وجن��اح 
إن��ش��ائ��ه��ا يف حت��ق��ي��ق م��ش��ارك��ة 
ال��دوري  أندية  مع  ومتميزة  فاعلة 
والدرجة األوىل يف خمتلف  املمتاز 

األنشطة الرياضية.

حوار:
حتدث  أيضا  زم��ان  صفحات  ويف 
املشيقح  سليمان  ب��ن  فهد  امل��ق��دم 
مدير إدارة الدفاع املدني بالرياض 
»سابقًا« يف حوار مبجلة املشكاة 
ال����ذي ص����در يف 1420ه������� حتت 
عن  يتحدثون«  »امل��ؤمت��رون  عنوان 
م��ش��ارك��ت��ه يف ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث 
مستعرضًا  املدني  للدفاع  والرابع 
هذه  يف  حتققت  ال��يت  االجيابيات 
ضباط  تسابق  ومنها  امل��ؤمت��رات 
الدفاع املدني إىل تقديم األفكار 
البناءة واملقرتحات اهلادفة لتطوير 
االستفادة  زي��ادة  وكذلك  األداء، 

من األجهزة احلديثة يف جمال عمل 
الدفاع املدني.

منت  يف  املشيقح  امل��ق��دم  وط��ال��ب 
احل����وار ب��ض��رورة االس��ت��ف��ادة من 
األجهزة احلديثة ومنها احلاسبات 
ال��دف��اع  عمليات  غ��رف  يف  اآلل��ي��ة 

املدني.

نشرات من املاضي:
باب  املشكاة ويف  ذات جملة  ويف 
املاضي كتب  نشرات  من  بعنوان 
الفريق أول عبدالرمحن آل الشيخ 
م��دي��ر األم���ن ال��ع��ام س��اب��ق��ًا مقااًل 
يف  ض��رورة  املدني  )الدفاع  بعنوان 
خالله  استعرض  والسلم(  احلرب 
التقنيات  بتطور  املرتبطة  املخاطر 
بالتسليح  اخلاصة  التقنيات  ومنها 
وغريها  ال��ن��ووي  السالح  والسيما 
توفر  مثلما  ال���يت  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 
حتمل  فإنها  وال��راح��ة  ال��رف��اه��ي��ة 
ع��وام��ل ال��دم��ار واخل��ط��ورة، هذا 
الطبيعية  ال��ك��وارث  ع��ن  ف��ض��اًل 

كالزالزل والفيضانات والسيول، 
اليت تضاعف من مسؤولية الدفاع 
على  العمل  وتستوجب  امل��دن��ي، 
واآلل��ي��ة  البشرية  ق��درات��ه  تطوير 

ألداء رسالته على أكمل وجه.

بعض األخطاء الشائعة:
العدد  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملة  ويف 
1412ه���  بتاريخ  الصادر  اخلامس 
كتب اللواء عبداهلل محد الغشام 
ويعمل  نقيب  برتبة  وقتها  وك��ان 
اإلداري��ة  ال��دراس��ات  لشعبة  مديرًا 
مب��رك��ز ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث، 
م��ق��ااًل ب��ع��ن��وان )ب��ع��ض األخ��ط��اء 

الشائعة عن تصميم أو تنفيذ بعض 
املشاريع(، وتعرض النقيب الغشام 
يف  املخالفات  م��ن  ل��ن��م��اذج  وقتها 
املشروعات،منها  وتنفيذ  تصميم 
املشاريع  خمططات  مش��ول  ع��دم 
ل��ل��ت��ف��اص��ي��ل ال���ض���روري���ة ال��الزم��ة 
حلسن التنفيذ، ومن تلك األخطاء 
دون  التسليح  جب��داول  االكتفاء 
املفصل  الصحيح  للتوزيع  التعرض 
ل��ه وع���دم ذك��ر أط���وال األس��ي��اخ 
وأم���اك���ن ال���وص���الت وع���دده���ا 
وط���ري���ق���ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا،وك��ذل��ك 
عاملية  م��واص��ف��ات  على  االع��ت��م��اد 
ظروف  مع  تتناسب  ال  أجنبية  أو 

اململكة.
ومن األخطاء الشائعة اليت أوردها 
ال���ل���واء ال��غ��ش��ام ع���دم االه��ت��م��ام 
ب��اخ��ت��ب��ارات ال���رتب���ة ق��ب��ل ال��ب��ن��اء 
وض��ع��ف آل���ي���ات اإلش������راف على 
وإغفال  املشاريع  تنفيذ  عمليات 
النوعية  اجل��ودة  اختبارات  إج��راء 

للمواد اخلرسانية. 

)حوار(
املقدم فهد بن سليمان املشيقح
جملة املشكاة  -  1420هـ

)مؤثرات احلدث(
العقيد حممد زكريا جوهرجي

جملة املشكاة - 1420هـ

)بعض األخطاء الشائعة
اللواء عبداهلل محد الغشام
جملة الدفاع املدني - 1412هـ

)خواطر رياضية(
اللواء إبراهيم بن أمحد العويف

جملة الدفاع املدني - 1412هـ

)نشرات من املاضي(
الفريق أول عبدالرمحن آل الشيخ

جملة املشكاة  - 1420هـ

55 54 

العدد العشرونصفر 1436هـصفر 1436هـ من ذاكرة الدفاع المدني



في ذاكرة كل رجل من رجال الدفاع المدني حوادث 
يصعب عليه نسيانها، ربما لصعوبة التعامل معها 

أو لغرابة ظروف وقوع الحادث،أو ما يرتبط به من 
مشاهد إنسانية وما قد يترتب عليه من خسائر. 

مجلة »998« تجولت في ثنايا ذاكرة عدد من رجال 
الدفاع المدني العاملين في الميدان وحاولت التعرف 

على الحوادث التي ال يستطيعون نسيانها.

حوادث 
ال تنسى

أول حادث حريق
الصويغ  عبدالكريم  خليل  العريف 
باملدينة  املدني  الدفاع  منسوبي  من 
احل��وادث  شريط  يسرتجع  امل��ن��ورة، 
وي��ق��ول:  مباشرتها  يف  ش���ارك  ال��يت 
هناك كثري من احلوادث يتعذر علي 
نسيانها على سبيل املثال حريق سوق 
ال�����ب�����در ب���امل���دي���ن���ة امل�����ن�����ورة ع���ام 

أول ح��ادث حريق  1425ه���،وك��ان 
انضمامي  بعد  مباشرته  يف  أش��ارك 
للعمل بصفوف الدفاع املدني، حيث 
انتقلت ملوقع احلادث يف متام الساعة 
ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح��ًا وك��ان��ت ال��ف��رق 
احلادث  مباشرة  بدأت  قد  امليدانية 
يف الساعة السابعة صباحًا فور تلقي 
احلريق  إطفاء  يف  وش��ارك  ال��ب��الغ، 

املدني  للدفاع  مراكز   8 من  أكثر 
باملدينة املنورة.

وبعد إمخاد احلريق الذي استمر عدة 
ساعات مت إخراج جثة أحد األشخاص 
أحد  داخ���ل  ال��ن��ريان  احتجزته  ال���ذي 
متفحمة  وكانت  السوق  مستودعات 
مت��ام��ًا وظ���ل ه���ذا امل��ش��ه��د ي��راودن��ي 
كثريًا ألنه كان أول مرة أشاهد عن 

قرب أحد ضحايا حوادث احلريق.
وي��ض��ي��ف ال��ع��ري��ف ال���ص���وي���غ، وم��ن 
أستطيع  ال  ال��يت  األخ���رى  احل����وادث 
نسيانها،حادث وقع مبنطقة حائل قبل 
أحد  غرق  تقريبًا،حيث  سنوات   )5(
للمياه  أرض���ي  خ���زان  األش��خ��اص يف 
وظل ملدة أسبوعني دون أن يعلم بغرقه 
اليت  تعفن اجلثة  أدى إىل  أح��د، مما 
كانت طافية على سطح املاء وتنبعث 
منها رائحة متأل املكان. وكان ذلك 

بعد  أب��اش��ره  مائي  إن��ق��اذ  ح��ادث  أول 
خترجي يف دورة الغوص مبعهد حرس 

احلدود البحري جبدة.
وهناك  الصويغ،  العريف  ويستطرد 
حادث ثالث مل أباشره ميدانيًا ولكن 
استقبلت البالغ وقمت بإبالغ الزمالء 
ال���ذي���ن ب����اش����روا احل�����ادث،وك�����ان 
أعز  من  لشخص كان  آلية  النقالب 
أصدقائي، الذي توفى جراء احلادث 
 - الشهيل  حمسن  سالمة  األخ  وه��و 
يرمحه اهلل - وقد تأملت كثريًا لفقده. 

أخطر احلوادث
وحتدث الرقيب عبد اهلل صاحل عبيد 
بربيدة عن  املدني  الدفاع  احلربي من 
أب��رز ح��ادث��ة ال��يت ت��زال يف ال��ذاك��رة 
ق��ائ��اًل أن م��ن أخ��ط��ر احل���وادث اليت 
ب��اش��ره��ا ح���ادث ان��ق��الب ن��اق��ل��ة غ��از 

العريف خليل الصويغ: 
مشهد أول جثة من ضحايا 

حوادث احلريق ظل يراودني 
كثريًا

وكيل رقيب عبد اهلل األمحري: 
تويف 11 فردًا من عائلته 
وظل صابرًا يردد )هلل ما 
أعطى وهلل ما أخذ( 

الشقة  كوبري  عند  سنوات   4 قبل 
احلادث  مع  تعاملنا  وقد  بريدة  مشال 
أخذنا  حيث  إتقان  بكل  اهلل  بفضل 
وف��رق  الناقلة  ب��ني  املناسبة  امل��س��اف��ة 
الدفاع املدني ومت نقل السائق وفصل 
ال��ب��ط��اري��ات واالت���ص���ال ب��ال��ش��رك��ة 
ملباشرة أعماله ومن ثم مت تربيد الناقلة 
حلني  شرر  حيدث  ال  حتى  بالرغاوي 

للشركة  تابعة  أخ��رى  ناقلة  وص��ول 
لتفريغ الغاز ومتت حبمد اهلل العملية 
كمية  بسبب  خطورتها  رغ��م  بسالم 

الغاز اليت كانت حتملها الناقلة.

صرب واحتساب
أما وكيل رقيب عبد اهلل األمحري، 
تلقينا  فيقول حدث يف أحد األيام أن 
بالغًا عن حادث تصادم سيارات على 
إحدى الطرق السريعة وعندما وصلنا 
تصادمًا  وجدنا  احل���ادث،  موقع  إىل 
عنيفًا بني سيارة »جيمس« وناقلة من 
نوع »تريال« وقد تسبب هذا التصادم 
واح��دة  م��ن عائلة  ف���ردًا  وف���اة 11  يف 
ك��ان��ت داخ���ل ال��س��ي��ارة »اجل��ي��م��س« 

بينهم عدد من األطفال والنساء.
وعندما بدأنا يف إخراج جثث الضحايا 
ال��س��ي��ارة ال حظنا وج��ود  داخ���ل  م��ن 
شخص يقف معنا ويردد حبزن واضح 

قوة  وال  )ال حول  على وجهه كلمات 
إال باهلل، هلل ما أعطى وهلل ما أخذ(، 
وعندما سألته هل تعرف هذه العائلة 
خلفهم  وكنت  عائليت  هذه  نعم  قال 
هذا  من صرب  وقد عجبت  بسيارتي، 
الرجل ومتاسكه رغم صعوبة املوقف.

حادث غريب
مبنطقة  املدني  الدفاع  رجل  ويتحدث 
حممد  احلسن  رقيب  وكيل  الباحة 
اليت ال يستطيع  مداد، عن احلوادث 
بأحد  ح��ادث  وق��ع  فيقول:  نسيانها، 
وكان  مسكين  من  القريبة  املنازل 
ح��ادث��ًا غ��ري��ب��ًا ج���دًا ج���دًا ل��درج��ة أن 
ما حدث،  تستطع تصديق  الناس مل 
حيث كان أحد العمال يقوم بالتمتري 
إلح���دى ال��ب��ن��اي��ات حت��ت اإلن��ش��اء من 
اخل��ارج، وبينما وهو يقف على سرتة 
البناية وأحد العمال اآلخرين يساعده 
م����ن األس����ف����ل ب���اس���ت���خ���دام إح����دى 
عملية  يف  تستخدم  ال��يت  ال��ب��ك��رات 
ولفه  الشريط  وأثناء سحب  »التمتري« 
لالنتقال جلهة أخرى من البناية، هبت 
بعض الرياح البسيطة ومحلت شريط 

»ال��ت��م��ت��ري« ل��ي��الم��س أح����د أس���الك 
الضغط العالي، وعندما حاول العامل 
التيار  صعقه  ب��ق��وة  ال��ش��ري��ط  سحب 
سقوطه  يف  تسبب  مم��ا  الكهربائي 
مصدر  وك��ان  البناية،  سقف  على 
شريط  أن  يعلم  اجلميع  أن  الدهشة 
ال��ت��م��ت��ري م��ص��ن��وع م���ن ال��ب��الس��ت��ي��ك 
واخليوط الدقيقة، إال أنه بعد املعاينة 
الشريط مصنوعة من  أن مادة  اتضح 
أسالك معدنية رقيقة كانت سببًا يف 
الذي  للعامل  الكهرباء  تيار  وص��ول 

تويف يف احلال.
ويضيف وكيل رقيب احلسن مداد، 
وأذكر أيضًا حادث احتجاز شخص 
حت���ت ع���ج���الت م��رك��ب��ة م���ن ن��وع 
مرسيدس بأحد أشياب املياه، حيث 
امل��دن��ي  ال��دف��اع  لعمليات  ب���الغ  ورد 
بذلك،ومت انتقال فرقة إنقاذ للموقع، 
وكانت املفاجأة أن الشخص احملتجز 
الضباط  ألح��د  وشقيق  ل��ن��ا،  زم��ي��ل 
تويف  املوقع،وقد  يف  تواجدوا  الذين 
بينما  احل����ال  يف  احمل��ت��ج��ز  ال��زم��ي��ل 
مشهد  ل��الن��ه��ي��ار يف  أخ����وه  ت��ع��رض 

إنساني بالغ الصعوبة.  

وكيل رقيب احلسن حممد مداد: 
احتجاز شقيق أحد الضباط 
املتواجدين يف موقع احلادث 
مشهد بالغ الصعوبة لن أنساه

الرقيب عبد اهلل صاحل احلربي: 
التعامل مع حادث انقالب 
ناقلة غاز بكل إتقان رغم 
خطورته هذه احلوادث 
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عالية  ارت��ف��اع��ات  إىل  ب��ه��ا  ال���وص���ول  خ���الل 
إم��ك��ان��ي��ة ت��ص��وي��ر ك��ل ت��ف��اص��ي��ل احل���ادث 
مجيع  يف  م���رت   900 إىل  ت��ص��ل  ومل���س���اف���ات 

االجتاهات.

استخدامات عديدة
وأضاف العقيد اجلهين، وعلى ضوء االستخدام 
توثيق  أعمال  يف  الطائرة  للكامريا  التجريي 
واإلع���الم  ال��ع��الق��ات  إدارة  ب���دأت  احل�����وادث 
بدعم  املنورة  باملدينة  املدني  الدفاع  مبديرية 
املدني  الدفاع  مدير  زهري سبيه  اللواء  ومتابعة 
الفكرة  ه��ذه  تطوير  يف  التفكري  باملنطقة، 
واإلنقاذ  البحث  عمليات  يف  منها  لالستفادة 
أن  م��ؤك��دًا  املدني  ال��دف��اع  مهام  من  وغريها 
تطويرها  بعد  الطائرة  الكامريا  استخدامات 
املناطق  يف  احل���وادث  توثيق  تشمل  أصبحت 
املكشوفة واخلطرة كحوادث املزارع وحرائق 
مثل  اخل��ط��رة  امل���واد  تسرب  وح���وادث  النخيل 
لالشتعال  القابلة  وال��غ��ازات  البرتولية،  امل��واد 
والبيولوجية  املشعة  وامل��واد  السامة  وال��غ��ازات 

توثيق  منها يف  اإلف��ادة  إىل  باإلضافة  وغريها، 
املناسبات اخلاصة بالدفاع املدني مثل حفالت 
خترج دورات التأهيل الفين والدورات التدريبية 

وفعاليات اليوم العاملي واملسابقات الرياضية.

عمليات البحث واإلنقاذ
تطويرها  بعد  الطائرة  الكامريا  تتيح  كما 
عن  البحث  عمليات  يف  كبرية  إمكانيات 
واملناطق  الصحراوية  املناطق  يف  املفقودين 
رؤية  من  تتيحه  ما  من خالل  الوعرة.  اجلبلية 
علوية هلذه املواقع واملسح اجلوي ملسافة 900م 
برنامج  إن��زال  االجت��اه��ات وميكن  يف مجيع 
اليت  الصور  لتلقي  اجلوال  أجهزة  على  خاص 
يتم التقاطها بالكامريا الطائرة على اهلواتف 
نفس  يف  البحث  عمليات  ومتابعة  اخللوية، 
كما  املباشر،  احلي  البث  خالل  من  الوقت 
برنامج  خ��الل  م��ن  الكامريا  توجيه  ميكن 
خاص وإرسال مجيع الصور واملقاطع اليت يتم 
الدفاع  ق��ي��ادات  من  املسؤولني  إىل  التقاطها 

املدني يف أماكن تواجدهم.

حتديد مواقع املفقودين
ومن االستخدامات املهمة للكامريا الطائرة حتديد 
املعلومات  أنظمة  إحداثيات  عرب  املفقودين  مواقع 
اإلنقاذ  فرق  مع  والتنسيق   )cbs، gis( اجلغرافية 
وقت  بأسرع  املواقع  هلذه  للوصول  واجلوي  األرضي 
مم��ك��ن، ك��م��ا مي��ك��ن اإلف�����ادة م��ن ال��ك��ام��ريا 
أو  امل��ي��اه  م��ن  صغرية  كميات  إي��ص��ال  يف  الطائرة 
بسرعة  مناطق صحراوية  املفقودين يف  إىل  األدوي��ة 
من  املفقودين  عن  البحث  عمليات  وتسريع  عالية، 
خالل مسح املناطق اليت يتوقع وجودهم بها يف فرتة 
زمنية وجيزة مقارنة بأعمال املسح األرضي امليداني، 
يف  الطائرة  الكامريا  من  االستفادة  ميكن  كما 
النجاة إىل احملتجزين  إيصال حبال اإلنقاذ وأطواق 
جترفهم  قد  الذين  وكذلك  السيول،  ح��وادث  يف 
املياه إىل مواقع يتعذر وصول الوحدات األرضية إليها 
الطائرة  الكامريا  خالل  من  ميكن  أنه  والسيما 
وتوجيههم  السيول  داخ��ل  احملتجزين  مع  التواصل 
للتصرف السليم من خالل التحدث معهم من خالل 
اجلوال، وتوثيق مجيع اإلجراءات اليت يتم اختاذها 

إلنقاذهم بالصوت والصورة.
وح�����ول ت��ف��اص��ي��ل ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة 
اجلهين  خالد  العقيد  أوضح  واستخداماتها، 

الناطق اإلعالمي ملديرية الدفاع املدني باملدينة 
للكامريا  األس��اس��ي��ة  ال��ف��ك��رة  أن  امل��ن��ورة، 

الطائرة تتلخص يف تثبيت كامريا عالية الدقة 
على طائرة خفيفة يتم التحكم فيها عن بعد، 
هذه  لتنفيذ  األساسي  الغرض  أن  إىل  مشريًا 
الفكرة، كان توثيق احلوادث اليت تباشرها 
فوتوغرافيًا  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ووح����دات  ف��رق 
وتلفزيونيًا، لالستفادة من الصور الفوتوغرافية 
باستخدام  التقاطها  يتم  اليت  الفيديو  وص��ور 
العمليات  إدارة  يف  الطائرة  الكامريا  ه��ذه 
يف  املستفادة  ال��دروس  واستخالص  امليدانية 
من  الكامريا  ه��ذه  تتيح  حيث  ح��ادث،  كل 

الكاميرا الطائرة تجربة تقنية مبتكرة نجحت إدارة العالقات واإلعالم 
بمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، في تطويرها واالستفادة 

منها في عمليات البحث واإلنقاذ وتوثيق الحوادث تلفزيونيًا 
وفوتوغرافيًا، باإلضافة إلى نجاحها في عمليات اإلغاثة العاجلة 

للمفقودين في المناطق الصحراوية الوعرة والمتضررين من السيول. 

الكاميرا الطائرة
تقنية مبتكرة لتوثيق الحوادث 

وعمليات البحث واإلنقاذ

جتربة اإلنقاذ بواسطة املروحية 
وقياس املسافة بني التحكم والطائرة 

ملسافة 500 م تقريبًا

تم تطويرها من قبل مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة

نقطة ضوء
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يتعرض رجال الدفاع المدني العاملون في الميدان لكثير من المتاعب والمشكالت الصحية، التي ترتبط بطبيعة أعمالهم في مجاالت 
اإلطفاء واإلنقاذ،ومن ذلك آالم العمود الفقري التي قد تحدث لرجال اإلطفاء نتيجة قوة دفع المياه من خراطيم مكافحة الحرائق، 

وكذلك األضرار الصحية الناجمة عن التعرض لدرجات الحرارة العالية أو استنشاق نواتج الحريق،وصواًل إلى المشكالت النفسية الناجمة عن 
تعرض رجال الدفاع المدني لمشاهد صعبة ومؤثرة أثناء مباشرة مهامهم، لكن هل ثمة وسيلة لتجنب هذه المشكالت الصحية. 

مجلة 998 طرحت هذه التساؤالت على عدد من األطباء واالستشاريين في عدد من التخصصات ذات العالقة بهذه النوعية من المخاطر.  

استطلعت آراء األطباء االستشاريني عنها وسبل الوقاية منها
وي��ض��ي��ف ال��دك��ت��ور ال��ص��دي��ق��ي، 
لكن يف استمرار اإلجهاد حبكم 
طبيعة عمل رجال الدفاع املدني قد 
أن  ح��ي��ث  اآلالم،  ه����ذه  ت��ت��ط��ور 
ع���ض���الت ال���ظ���ه���ر ه����ي ال���واق���ي 
األس����اس����ي ل���ق���ض���اري���ف ال��ع��م��ود 
الفقري، ورمبا يتسبب إرهاقها يف 
حتتاج  غضروفية  إنزالقات  حدوث 
إىل عالج جراحي يف حال ما كانت 
متثل ضغطًا على احلبل الشوكي.

اآلالم  ه��ذه  جتنب  إمكانية  وع��ن 
ومضاعفتها يوضح د. الصديقي أن 
ذل����ك ي���ت���م  م���ن خ����الل االه��ت��م��ام 
بالصحة العامة لرجل الدفاع املدني 
وجتنب أي زي��ادة يف ال��وزن، كما 
بصفة  ال��ري��اض��ة  مب��م��ارس��ة  ينصح 
ع���ام���ة ل��ت��ق��وي��ة ع���ض���الت ال��ظ��ه��ر 
املعدات  مح��ل  وع��دم  والكتفني، 

الثقيلة.

جفاف العني:
أمحد  الدكتور  يوضح  جانبه  ومن 
أب��امن��ي اس��ت��ش��اري ط��ب وج��راح��ة 
أكثر  من  العني  جفاف  أن  العيون 
رجل  هلا  يتعرض  ال��يت  املشكالت 
ال���دف���اع امل���دن���ي ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ع��رض 
أثناء مباشرة  لدرجات حرارة عالية 
نواتج  خطورة  عن  فضاًل  احلريق، 
احل��ري��ق س���واء ك��ان��ت م���واد ب��رتو 
كيماوية أو عضوية أو صناعية قد 
ال���ع���ني وك��ث��رة  ت��ه��ي��ج  ت�����ؤدي إىل 
إفرازات الدموع واحلكة واخنفاض 

حدة األبصار.
ويضيف د. أبامني أن جزء كبري من 
لعدة  تستمر  ال  املشكالت،  ه��ذه 
تقدير  أقصى  على  أي��ام  أو  ساعات 
يدخل  ق��د  ال��يت  احل���االت  باستثناء 
فيها جسم صلب إىل العني ويتسبب 

يف حدوث إصابة بها.

وي��ن��ص��ح د. أب��امن��ي رج���ال ال��دف��اع 
الواقية  املدني،باستخدام النظارات 
م���ن احل������رارة حل��م��اي��ة ال��ع��ني من 
واألخب��رة  الغازات  تأثري  أو  تأثريها 
اليت قد تؤدي إىل تهيج العني وبغسل 
تعرضها  نظيف يف حال  العني مباء 
الكشف  وإج�����راء  ح��ري��ق  ل��ن��وات��ج 
الطي على العني يف حال بعد ذلك.

أما الدكتور باسم احلاج استشاري 
ع���الج أم�����راض اجل��ل��د وإص���اب���ات 
احلروق فيتوقف عند األضرار اليت 
قد تصيب جلد رجال الدفاع املدني 
أن  مؤكدًا  مهامهم،  مباشرة  أثناء 
العالية  احل��رارة  لدرجات  التعرض 
املدني  الدفاع  رج��ال  مباشرة  أثناء 
ألعمال اإلطفاء والسيما يف أماكن 
جبفاف  لإصابة  تعرضهم  مغلقة 
السوائل  نسبة  نقص  نتيجة  اجللد 
واملياه� املوجودة به واليت خترج على 

شكل عرق.
لدرجات  التعرض  استمر  حال  ويف 
البشرة  تصاب  قد  العالية  احل��رارة 
واجل���ل���د ب��ال��ت��ه��اب��ات ش���دي���دة قد 
يف  مائية  فقاقيع  ظهور  يصاحبها 
يف  حي��دث  اخلارجية،وقد  الطبقة 
أكثر  احل��رارة  درجة  ارتفعت  حال 
إىل تضرر الطبقات الداخلية للجلد.

ويشدد د.احلاج على ضرورة ارتداء 
من  الشخصية  احلماية  مستلزمات 
أثناء  واخل��وذات  واألحذية  املعاطف 
مباشرة رجال الدفاع املدني أعماهلم 
وك��ذل��ك  احل��رائ��ق  مكافحة  يف 
جت��ن��ب ال��ت��ع��رض ل��ل��ه��واء ال��س��اخ��ن 
تربيد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  عنها  ال��ن��اج��م 
للحرارة  التعرض  ح��ال  يف  البشرة 

العالية باستخدام املاء البارد ملدة 10 
األقل،ويف حالة حدوث  دقائق على 
أي إصابات للجلد يتم تربيد مكان 
املبلل  القماش  مثل  رط��ب  اإلص��اب��ة 
مب�����اء ب������ارد ون���ق���ل امل����ص����اب إىل 

املستشفى بسرعة.

فطريات القدم:
السعداوي  يؤكد الدكتور عدنان 
اس���ت���ش���اري األم�������راض اجل��ل��دي��ة 
امللك  مب��رك��ز  التجميل  وج��راح��ة 
سعود الطي، أن إصابة رجل الدفاع 
أكثر  من  القدم  بفطريات  املدني 
الدفاع  رجال  بني  األم��راض شيوعًا 
األح��ذي��ة  ارت�����داء  نتيجة  امل���دن���ي، 
اخلاصة بهم لفرتات طويلة، وخاصة 
داخ��ل  إىل  امل��ي��اه���  تتسرب  عندما 
احل���ذاء، أث��ن��اء إط��ف��اء احل��رائ��ق أو 
إنقاذ املتضررين يف حوادث السيول، 
رطبًا  ال��ق��دم  جيعل  ذل��ك  أن  حيث 
الفطريات،  لنشاط  عرضة  وأكثر 
وخ��اص��ة يف امل��ن��اط��ق ال��رق��ي��ق��ة بني 

األصابع.  
فرص  أن  إىل  السعداوي  د.  ويشري 
إذا  تزيد  القدم  بفطريات  اإلصابة 
كانت متالزمة مع حالة ضعف يف 
املناعة أو يف حاالت مرض السكري 
بعض  استخدام  حالة  يف  وكذلك 
العقاقري، مشريًا إىل أن الوقاية من 
باحلرص  ت��ك��ون  ال��ق��دم  فطريات 
قدر  وتهويتها  القدم  جتفيف  على 
املستطاع وارتداء جوارب من القطن 
أنواع  بعض  واستخدام  الصوف  أو 
البودرة اليت تفيد يف احملافظة على 

جفاف القدم.

آالم العمود الفقري:
استشاري  الصديقي  عبداملنعم  د. 
العمود  واحنرافات  العظام  جراحة 
الفقري بكلية الطب جبامعة امللك 
سعود، أكد أن آالم العمود الفقري 
اليت يعاني منها بعض رجال الدفاع 
امل��دن��ي ال��ع��ام��ل��ني ب��ف��رق ووح���دات 
قوة  نتيجة  غالبًا  حت��دث  اإلط��ف��اء، 
اإلطفاء  من خراطيم  املياه�  اندفاع 
وم����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ال��ت��ح��ك��م يف ه��ذه 

النار  ملصادر  وتوجيهها  اخلراطيم 
عنها  ينتج  ج��س��دي��ة.  م��ق��اوم��ة  م��ن 
إره�����اق ل��ع��ض��الت م��ن��ط��ق��ة أس��ف��ل 
وخاصة  والرقبة  والكتفني  الظهر 
لو استمر العمل يف إطفاء النار لعدة 
ساعات، والسيما أن رجل اإلطفاء 
املياه� يف  لتحريك خراطيم  يضطر 
جتنب  وميكن  متعددة،  اجتاهات 
باستخدام  أو  بالراحة  اآلالم  ه��ذه 

بعض العقاقري البسيطة.

مشكالت صحية
يتعرض لها رجال الدفاع المدني في الميدان

د. عبداملنعم الصديقي: 
إرهاق عضالت الظهر قد 

يسبب  إنزالقات غضروفية 
حتتاج إىل عالج جراحي

د. أمحد أبامني: 
استخدام النظارات الواقية 

حلماية العني من تأثري 
احلرارة والغازات واألخبرة 

د. عدنان السعداوي: 
جتفيف القدم وتهويتها 

وارتداء جوارب من القطن 
للوقاية من فطريات القدم 
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عند اهلل. 
تعاىل  اهلل  ب��ت��ق��وى  عليهم  وث��ان��ي��ًا 
يف مج��ي��ع أع��م��اهل��م وخ���اص���ة ما 
ي���ؤدون���ه يف احل������وادث ال��ط��ارئ��ة 
األنفس  إنقاذ  أو  احلريق  وإطفاء 

واملمتلكات أو غري ذلك. 
وث��ال��ث��ًا أوص��ي��ه��م ب��احل��رص على 
وع���دم  وج����ل  ع���ز  ف���رائ���ض اهلل 
مؤكد  أمر  فيها،وهذا  التساهل 
وواجب يف حق كل مسلم وتذكري 
أم��ث��ال رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي به، 
أوقات  يف  األخطار  يواجهون  وهم 

خمتلفة وطارئة أمر مؤكد. 
به  يقومون  الذي  عملهم  أن  ورابعًا 
يتطلب الكتمان فيما يرون، فقد 
يطلعون على بعض املعايب واملثالب 
والنساء،  الرجال  ع��ورات  على  أو 
ف��ي��ج��ب يف ح��ق��ه��م ك��ت��م��ان ذل��ك 

وعدم التحدث به. 
فتاوى متنوعة

ك��م��ا اش��ت��م��ل ال��ك��ت��اب على 
فتاوى متنوعة أثناء احلوادث اليت 

املدني.  ال��دف��اع  رج��ال  يباشرها 
اللجنة  وم���ن أم��ث��ل��ة ذل���ك: ف��ت��وى 
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة 
ب��رئ��اس��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ال��يت محلت   – ب��از- يرمحه اهلل 
الرقم )19773( ردًا على سؤال، 
من  ش��يء  تلف  عند  احلكم  م��ا 
حم��ت��وي��ات امل��ن��زل ب��اخل��ط��أ عند 
يضمن  وه��ل  احل���وادث؟  مباشرة 

سواء كان مباحًا أو غري ذلك؟ 
ما  أن  ال���ف���ت���وى  يف  ورد  ح��ي��ث 
ت��ل��ف يف امل��ن��ازل واحمل����الت عند 
من غري قصد  احل��وادث  مباشرة 
ال  فإنه  احل��ادث  مقاومة  وبسبب 
ضمان فيه، ألن مباشرة احلادث 
ومقاومته فعل مأذون  به فهو غري 

مضمون. 
بأعمال  املرتبطة  الفتاوى  وم��ن 

الدفاع املدني أيضًا اليت تضمنها 
الدائمة  اللجنة  فتوى  الكتاب، 
حول  واإلف��ت��اء  العلمية  للبحوث 
حكم إنقاذ رجال الدفاع املدني 
احل��وادث  مباشرة  أثناء  للنساء 
منكشفات  كنا  إذا  وخ��اص��ة 
ألن احلادث قد يقع أثناء النوم، 
املدني  ال��دف��اع  يأثم رج��ال  وه��ل 

بذلك؟ 
وتضمنت الفتوى اليت صدرت برقم 
1427/05/24ه�  بتاريخ   )23574(
ذل��ك حمل��ل ال��ض��رورة، ب��ل إن��ه قد 

يكون واجبًا إنقاذًا لألرواح. 

مسائل ال غنى عن معرفتها
وي��ض��م ال��ك��ت��اب ع�����ددًا ك��ب��ريًا 
م��ن ال��ف��ت��اوى اخل��اص��ة ب��ال��ص��الة 
والصيام أثناء احلوادث واملرابطة، 
ع����دد ك��ب��ري من  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
الفتاوى الوظيفية، ويف موضوعات 
العمل  يف  اهل���داي���ا  م��ث��ل  م��ت��ف��رق��ة 
سيارات  واستعمال  احلوادث  وبعد 
لألمور  وم��راف��ق��ه  وأدوات����ه  العمل 
اخل���اص���ة،وك���ذل���ك اإلج������ازات 
واملسائل  املوضوعات   من  وغريها 
لرجال  معرفتها  عن  غنى  ال  ال��يت 

الدفاع املدني.

تتضمن فتاوى يف مسائل معاصرة تنشر ألول مرة

300 فتوى
لرجال الدفاع المدني
أثنى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ مفتى عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 

البحوث العلمية واإلفتاء على جهود العقيد / محمد بن عبداهلل العامر مدير شعبة التوعية واإلرشاد بإدارة 
الشؤون الدينية بالمديرية العامة في إصدار كتاب )فتاوى الدفاع المدني ( الذي يضم بين دفتيه الكثير من 

الفتاوى في مسائل معاصرة تنشر ألول مرة، تهم رجال الدفاع المدني. 
ودعا سماحة مفتى عام المملكة، في تقديمه لكتاب فتاوى الدفاع المدني، كافة القطاعات األخرى بأن 

تحذو حذو الدفاع المدني، كل فيما يخصه في عرض كافة التساؤالت الفقهية على أهل العلم. 

وقال مساحته يف تقدميه للكتاب 
العامر  العقيد  ومجعه  أعده  الذي 
ع���ددًا م��ن ف��ت��اوى مس��اح��ة الشيخ 
اهلل،  ي��رمح��ه  ب��از  ب��ن  عبدالعزيز 
وف���ت���اوى مس��اح��ة امل��ف��يت ال��ع��ام، 
العلمية  للبحوث  الدائمة  واللجنة 
واإلفتاء، إن اهلل عز وجل إمنا خلق 
اخللق لعبادته، ال تصح العبادة إال 

جهل  على  اهلل  عبد  فمن  بالعلم، 
من  أن  كما  الضالني،  م��ن  فإنه 
علم ومل يعمل كان من املشابهني 

لليهود املغضوب عليهم. 
وأض�����اف مس��اح��ت��ه، وال���ص���راط 
بالعلم،  والعمل  العلم  هو  املستقيم 
ومل���ا ك���ان ال���ن���اس م��ت��ف��اوت��ني يف 
فمنهم  وإدراك��ه��م،  استعدادهم 

العامل ومنهم املتعلم ومنهم العامي، 
الناس  تعليم  للعامل  فقد شرع اهلل 
السعي  وللمتعلم  هلم،  احلق  وبيان 
سؤال  وللعامي  الطلب  يف  احلثيث 
ال���ع���امل،وم���ن ه��ن��ا ك���ان ال��ن��اس 
يف  فيفتونهم  العلم  أه��ل  يسألون 

نوازهلم كل حبسبه. 
واستطرد مساحته ومن هذا الباب 
م��ا ق���ام ب��ه إخ��وان��ن��ا يف ال��ش��ؤون 
اهلل  وفقهم  املدني  بالدفاع  الدينية 
أسئلة  مجعوا  حيث  خ��ري،  لكل 
إخوانهم يف هذا القطاع وعرضوها 
العلم فأجابوهم ونظموا  على أهل 
ال��ف��ت��اوى يف ك��ت��اب حتى  ه���ذه 
يتسنى طبعه ونشره بني إخوانهم، 
ف��ش��ك��رًا هل��م ع��ل��ى ه���ذا املسعى 

املبارك. 

النية
وحي��ت��وى ك��ت��اب ف��ت��اوى ال��دف��اع 

وترتيبه   جبمعه  ق��ام  ال��ذي  املدني 
حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ع��ام��ر 300 
ف��ت��وى، ي��ت��ن��اول أك��ث��ر م��ن ثلثها 
م��س��ائ��ل خ��اص��ة ب��أع��م��ال ال��دف��اع 
امل��دن��ي وع�����ددًا ك��ب��ريًا م��ن��ه��ا مل 
صدور  قبل  نشره  سبق  قد  يكن 
الفتوى  هذا الكتاب،وقد تصنف 
يف عدة جماالت وموضوعات، جاء 
يف مقدمتها النية وما يلحق بها يف 

أداء مهام الدفاع املدني. 
وم���ن أم��ث��ل��ة ذل���ك إج��اب��ة مساحة 
امل��ف��يت ال���ع���ام ع��ل��ى س����ؤال ح��ول 
نصيحته لرجال الدفاع املدني وهم 
يباشرون أعماهلم يف محاية األرواح 
واملمتلكات الصادرة برقم 1/376 

وتاريخ 1427/07/15ه�. 
وجاء فيها ننصحهم أواًل بإخالص 
النية هلل عز وجل واحتساب األجر 
ع��ن��ه ول��ي��ع��ل��م��وا أن ع��م��ل��ه��م ش��اق 
ذلك  احتسبوا  إذا  عظيم  وأجرهم 

مساحة املفيت يشيد جبهود 
إدارة الشؤون الدينية يف 

إعداد كتاب فتاوى الدفاع 
املدني

العقيد
حممد بن عبداهلل العامر
مدير شعبة التوعية واإلرشاد

بإدارة الشؤون الدينية 
باملديرية العامة
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حبضور أمري الرياض
معالي الفريق العمرو يحتفل بزواج كريمته على 

د. عبد اهلل الكنهل
حبضور صاحب السمو امللكي األمري تركي 
منطقة  أم��ري  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن 
عبد  ب��ن  سليمان  ال��ف��ري��ق  اح��ت��ف��ل  ال��ري��اض 

ب��زواج  املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  العمرو  اهلل 
كرميته على الدكتور عبد الرمحن بن عبد 

اهلل الكنهل .

واملسؤولني  األم��راء  من  ع��دد  احلفل  وحضر 
ووج����ه����اء اجمل���ت���م���ع وأق��������ارب ال���ع���روس���ني 

واألصدقاء.. تهانينا للعروسني.
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رؤية
الوعي وحده ال يكفي!!!

د. عبدالرحمن حمود العناد
عضو مجلس الشورى سابقًا 
خبير ومستشار إعالمي

ال توجد طريقة سهلة إلقناع اجلمهور مبوضوع أو برأي أو موقف معني، وهلذا تفشل كثري من 
محالت التوعية العامة يف توصيل الرسائل املطلوبة وحتقيق األهداف املنشودة، وحتى عندما تتوفر 
عناصر النجاح يف الرسالة نفسها، إعدادًا وصياغة وإخراجًا، وعندما تنجح كذلك يف الوصول 
للجمهور املعين املقصود، فإن ذلك ال يعين بالضرورة ترمجتها إىل وعي حقيقي، فاملتلقي يفهم 
كل رسالة بطريقة خمتلفة وضمن سياقات معينة ختتلف باختالف األشخاص، كما أن العمليات 
العقلية املعقدة واحلالة النفسية حتدد مصري الرسالة، فله مثاًل أن يبقيها كما هي، أو يفهمها 
باحلال  كلها  يتناساها  أو  املقصود،  للهدف  متاما  معاكسة  أحيانا  تكون  خمتلفة،  بطريقة 
وكأنها مل تكن. وأكثر من هذا فإنها تفهم الرسالة كما أريد هلا، فإنها يف كثري من احلاالت 
ال حتقق اهلدف املطلوب بعد استيعابها من قبل املتلقي، ألنها ببساطة ال تنعكس على تصرفاته 

وال تتحول إىل سلوك إجيابي. 
واملعروف أن كل محالت التوعية العامة تستهدف يف واقع األمر تغيري سلوكيات الناس وليس 
فقط وعيهم، ألن جمرد الوعي شيء، والسلوك شيء آخر، وإذا كان من السهل صياغة رسالة 
مناسبة ونقلها من خالل الوسيلة املناسبة للجمهور املناسب، فإن من الصعوبة مبكان إقناع املتلقني 
أو إجبارهم على حتويل مضمون الرسالة من املعلومة أو الوعي واإلدراك إىل السلوك والتصرف، 
وبناء عليه ال ينبغي أن يقاس جناح محالت التوعية العامة مبا حتقق هلا من انتشار وبالتالي زيادة 
يف الوعي، ألن الوعي وحده – كما هو عنوان هذا املقال - ال يكفي، فال يكفي مثاًل أن يقتنع 
الناس بأهمية ترشيد الكهرباء أو املاء، أو أهمية التطعيمات األساسية، أو أهمية ربط احلزام 
والتقيد حبدود السرعات على الطرقات، أو أهمية وجود طفاية حريق يف السيارة او أجهزة انذار 
احلريق يف املنزل، ألن كل هذا الفهم وهذا الوعي وهذا اإلدراك جمرد »فلسفة« عقلية ال تفيد 
اجلهة املنفذة للحملة وال املتلقي نفسه أو اجملتمع مامل تتحول إىل سلوك والتزام، وهلذا فإن أكثر 
محالت التوعية العامة اليت تنجح هي تلك اليت تصاحبها جتهيزات وتشريعات وتطبيق قانوني، 
كما هو احلال يف اشرتاط استكمال التطعيمات األساسية لإضافة يف السجل املدني، أو التقيد 

بالسرعة من خالل الرقابة اآللية »ساهر« وتطبيق املخالفات. 
النداءات  ذلك  ومثال  والتشريعات،  باألنظمة  وفرضها  تقنينها  يصعب  املوضوعات  بعض  أن  إال 
واحلمالت التوعوية والتحذيرات اليت يطلقها الدفاع املدني هذه األيام لالبتعاد عن األودية وجماري 
للناس يف كل عام  التحذيرية  الرسائل  املياه واملستنقعات املتكونة من األمطار، فرغم وصول 
خالل مواسم األمطار، تستمر احلوادث املؤسفة الناجتة عن »سباحة« األطفال، والكبار أحيانا، 

يف تلك املستنقعات....
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