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وسام الذهب
لمملكة اإلنسانية

مل تك اململكة العربية السعودية لتتأخر يومًا عن مد يد العون واملساعدة 
لكافة الدول الشقيقة والصديقة اليت تتعرض للمحن والكوارث.

الدول  لكافة  تقدمه  تزال  وال  قدمته  يشهد مبا  السعودية  الدولة  وتاريخ 
اهلل،  مرضاة  ابتغاء  مفاخرة  أو  َم��نٍّ  دون  الشدائد  أوق��ات  يف  والشعوب 

وشكرًا له ملا أنعم به علينا من اخلري واألمن والرخاء.
واحلمد هلل فقد أسهمت جهود اململكة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية عن 
ختفيف معاناة اآلالف من املتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات 
املعنية،  الدولية  املنظمات  العامل بشهادة  املسلحة يف مناطق خمتلفة من 
الرشيدة  السعودية  للقيادة  تقديرها  عن  م��رة  من  أكثر  أعلنت  وال��يت 
وأبناء الشعب السعودي عمومًا ملا تبذله اململكة حكومة وشعبًا يف هذا 

الشأن.
للحماية  الدولية  املنظمة  من  الذهيب  الوسام  على  اململكة  حصول  وجاء 
تقدير  عن  صادقًا  تعبريًا  باملنظمة  األعضاء  الدول  ممثلي  بإمجاع  املدنية 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  جلهود  الدولي  اجملتمع 
اإلغاثة  جمال  يف  الثاني  النائب  ومسو  األمني  عهده  وولي  عبدالعزيز  ابن 
اإلنسانية وأعمال اإلنقاذ ألبناء الشعب الباكستاني يف أعقاب الفيضانات 

اليت اجتاحت مناطق كثرية من باكستان.
األعلى  يعد  الذي  الذهيب  الوسام  على هذا  السعادة يف احلصول  ومبعث 
الذي متنحه املنظمة الدولية للحماية املدنية ال يقتصر فقط على ما يتضمنه 
من تقدير دول العامل  جلهود اململكة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية ومساعدة 
إغاثة  يف  اجلهود  ه��ذه  جن��اح  من  ينبع  لكن  ال��ك��وارث,  من  املتضررين 

امللهوفني وتفريج ُكربة إخوة لنا.
وحنن إذ نشعر بالسعادة حلصول بالدنا على هذا الوسام الرفيع نرفع أمسى 
آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز – حيفظه اهلل – الذي منحنا هذا الشرف بتوجيهاته الكرمية 
الباكستاني  الشعب  أبناء  ملساعدة  واإلغاثة  لإلنقاذ  فريق  تشكيل  على 
عليه   حصلت  ال��ذي  الذهيب  الوسام  هذا  نهدي  وإليه  الفيضانات,  خالل 
مملكة اإلنسانية عن جدارة واستحقاق  وكل الشكر والتقدير لصاحب 
جملس  لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو 
الوزراء وزير الداخلية الذي حرص على توفري كل احتياجات هذا الفريق 
لصاحب  موصول  والشكر  األكمل  الوجه  على  اإلنسانية  مهامه  ألداء 
السمو امللكي مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية  على متابعته الدقيقة 
وعمله الدؤوب على تذليل كافة الصعاب اليت واجهت فريق اإلنقاذ وفرق 

اإلغاثة .
ويبقى األداء املشرف لفريق اإلنقاذ السعودي ورجاله من منسوبي الدفاع 
املدني وحرس احلدود  مصدر فخر لنا مجيعًا, وعاماًل رئيسًا لتحقيق هذا 

اإلجناز, فلهم منا كل التقدير واالعتزاز والدعاء بالتوفيق والسداد.

صاحب السمو الملكي
األمير أحمد بن عبدالعزيز
نائب وزير الداخلية

مسرحية »منقذ وصل« على موقع الدفاع المدني
www.998.gov.sa�
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انطالق  بانوراما  رجال وأحداث  أعالم  خير زاد  تواصل  بوح القلم  صحتك  وسام  نقطة ضوء  فضاءات  أواًل بأول  رؤية  شعاع

أمير عسير يشهد افتتاح مركز 
تدريب الدفاع المدني بالمنطقة

بدء التقييم المبدئي للتصنيف 
الدولي لفريق اإلنقاذ السعودي 

اللواء القرني يتفقد مراكز
الدفاع المدني بالمشاعر 

استراتيجيات إدارة التطوع

التطوير  وبرامج  خطط  تتواىل 
الدفاع  ج��ه��از  يف  وال��ت��ح��دي��ث 
املنشآت  ل��ت��ش��م��ل:  امل����دن����ي 
البشرية  وال���ق���وى  واآلل���ي���ات 
والتأهيل،  التدريب  ومنظومة 
بهدف الوصول إىل أرقى معايري 
وحتقيق  األداء،  يف  اجل����ودة 
أفضل استفادة من اإلمكانات 
الدولة  تقدمها  ال��يت  الضخمة 
قدرة  لتعزيز  اهلل–  -رع��اه��ا 
الدفاع املدني يف محاية األرواح 
وامل��م��ت��ل��ك��ات واحل��ف��اظ على 

مكتسبات الوطن.
ويف ه��ذا ال��ع��دد ت��رص��د جملة 
»998« بعض مشروعات وبرامج 
املتواصلة  والتحديث  التطوير 
جبميع مديريات الدفاع املدني.

وت���واص���ل اجمل��ل��ة رس��ال��ت��ه��ا يف 
إتاحة فرص التالقي بني رجال 
الضوء  وإلقاء  املدني،  الدفاع 
املتميز،  العطاء  أصحاب  على 
الدراسات  أح�����دث  وع�����رض 

العلمية والتجارب امليدانية.
تتقدم  إذ  اجمللة  وأس��رة حترير 
لكافة  ال���ش���ك���ر  خب���ال���ص 
ال���زم���الء ال��ذي��ن ت��ف��اع��ل��وا مع 
باملشاركة  وب���ادروا  دعوتها، 
إلثراء  وم��ق��رح��ات��ه��م  ب��آرائ��ه��م 
الدعوة  جت����دد  ص��ف��ح��ات��ه��ا، 
وال��رح��ي��ب مب��ش��ارك��ات كل 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي، لتظل 
مبشيئة اهلل تعاىل ملتقى للتفاعل 
اخلربات،  وت��ب��ادل  وال��ت��واص��ل 
ونافذة للتعريف برسالة الدفاع 

املدني وتضحيات رجاله.
أسرة التحرير

أواًل بأول

جملة. دورية. فصلية
العدد السادس - شعبان
1432هـ/ يوليه 2011م
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تصدر عن:
املديرية العامة للدفاع املدني
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

www.998.gov.sa

المشرف العام
الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري

مدير عام الدفاع املدني

نائب المشرف العام
العقيد صاحل بن علي العايد

مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

استضافت كلي����ة ال���مل���ك فهد 
األمنية مؤخرًا معالي مدير عام 

الدفاع املدني الفريق/ سعد
ابن عبداهلل التوجيري، إللقاء 

حماضرة عن مسرية تطور الدفاع 
املدني ورسالته يف خدمة اجملتمع، 

حضرها مجيع منسوبي الكلية

أكد اللواء حسن بن عيد احملمدي مساعد مدير عام الدفاع 
املدني للشؤون الفنية يف حوار ل� »998« أن فلسفة 

العمل يف الشؤون الفنية تهدف إىل مواكبة التطور 
اهلائل يف معدات وآليات الدفاع املدني، وضمان 

جاهزيتها ألداء مهامها، من خالل التطوير املستمر يف ورش 
الصيانة وحتديث جتهيزاتها واالرتقاء بقدرات ومهارات 

الكوادر البشرية من الفنيني املتخصصني.
ضيف العدد
14
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تصوير
العريف ناصر املنصور 
العريف نبيل املطريي

اجلندي عبد الرمحن احلارثي

منظمة  الحماية المدنية تمنح 
المملكة الوسام الذهبي 



انطالق  بانوراما  رجال وأحداث  أعالم  خير زاد  تواصل  بوح القلم  صحتك  وسام  نقطة ضوء  فضاءات  أواًل بأول  رؤية  شعاع

جائزة رجل الدفاع المدني 
المثالي

الدفاع المدني والمجتمع
المسؤولية والشراكة

14 شرطًا للسالمة
في المباني العالية

محطات الوقود
ومخاطر تلوث البيئة

يجوز جمع الصلوات دون 
قصرها أثناء مباشرة الحوادث

هاتف: 014544599
www.mediawi.com
media_window@hotmail.com

تحرير وإخراج

اآلراء الواردة تعرب عن وجهة نظر أصحابها والتعين 
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ململك����������ة حصلت  ا
الع��ربي������������ة 
الوسام  ع��ل��ى  ال���س���ع���ودي���ة 
الدولية  املنظمة  من  الذهيب 
جلهود  امل���دن���ي���ة  ل��ل��ح��م��اي��ة 
احلرمني  خ����ادم  ح��ك��وم��ة 
أيده اهلل - يف   – الشريفني 
عمليات اإلنقاذ واإلغاثة اليت 
الفيضانات  جراء  بها  قامت 
مجهورية  هلا  تعرضت  ال��يت 
والذي  الشقيقة،  باكستان 
عام  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  تسلمه 
الدفاع املدني الفريق / سعد 
بن عبداهلل التوجيري خالل 
التنفيذي  اجمل��ل��س  اج��ت��م��اع 
الرابعة  دورت��ه  يف  للمنظمة 
واألرب��ع��ني وال��يت عقدت يف 
رئيس  وق��ال  م��ؤخ��رًا  جنيف 
للمنظمة  العمومية  اجلمعية 

للحماية  ال���دول���ي���ة 
الدكتور  امل��دن��ي��ة 
حصول  أن  ب���ون���و 
العربية  امل��م��ل��ك��ة 
على  ال���س���ع���ودي���ة 
الذهيب  ال����وس����ام 
أعلى  ه���و  وال������ذي 
متنحه  وس������������ام 
ألعضائها  املنظمة 
كافة  بإمجاع  جاء 
نظري  األع������ض������اء 
اململكة  ج����ه����ود  
السعودية  العربية 

احلرمني  خ������ادم  ب���ق���ي���ادة 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
العون  يد  مد  يف  عبدالعزيز 
اإلغاثية  املساعدات  وتقديم 
واإلنسانية للمنكوبني جراء 
أحناء  مجيع  يف  ال��ك��وارث 

العامل.
اجلمعية  رئ����ي����س  وق�������ال 
الدولية  للمنظمة  العمومية 
خادم  إن  امل��دن��ي��ة  للحماية 
امللك  ال��ش��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
عبدالعزيز  ب���ن  ع���ب���داهلل 
لفعل  سباقًا  يزال  وال  كان 
اخلري وإغاثة املتضررين من 
ال��ك��وارث وق���ال إن��ن��ا نرى 
السعودية  العربية  اململكة 
ال��دول اليت تبادر  من أوائ��ل 
لتقديم العون واملساعدة وهو 
ما أكسب اململكة مكانة 

وجعلها  ال��دول  بني  مرموقة 
موضع احرام وتقدير كافة 

الدول.
اجلمعية  رئ���ي���س  وأث����ن����ى 
وممثلي  للمنظمة  العمومية 
أداء  على  األع��ض��اء  ال���دول 
السعودي  اإلن���ق���اذ  ف���ري���ق 
البارز  ودوره  لباكستان، 
ومساعدة  وإغ��اث��ة  إنقاذ  يف 
الفيضانات  من  املتضررين 
اليت اجتاحت عدد من املدن 
مؤكدين  الباكستانية، 
العرض  على  إطالعهم  بعد 
امل���رئ���ي ال����ذي ق��دم��ه وفد 
امل��م��ل��ك��ة امل���ش���ارك���ة يف 
برئاسة  االج��ت��م��اع  أع��م��ال 
الدفاع  ع���ام  م��دي��ر  م��ع��ال��ي 
امل���دن���ي ال��ف��ري��ق س��ع��د بن 
عبداهلل التوجيري أن جتربة 

اململكة يف عمليات اإلنقاذ 
من  م��ث��ااًل حيتذى  واإلغ��اث��ة 
واملنظمات  اهل��ي��ئ��ات  ق��ب��ل 
كافة  مطالبني  ال��دول��ي��ة، 
على  مماثل  حبضور  ال��دول 
اململكة  ق��دم��ت��ه  م��ا  غ���رار 

خالل فيضانات باكستان.
الفريق  أع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
سعادته  ع����ن  ال���ت���وجي���ري 
اجلمعية  رئ��ي��س  أب�����داه  مل���ا 
الدولية  للمنظمة  العمومية 
وأعضاء  امل��دن��ي��ة  للحماية 
التنفيذي من إشادة  اجمللس 
السعودية  للقيادة  وت��ق��دي��ر 
الرشيدة، وللمملكة عمومًا 
ملا تقوم به من أعمال مميزة 
اإلنسانية  خدمة  يف  وفاعلة 
معاناة  م����ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
للكوارث  ي��ت��ع��رض��ون  م��ن 

واألزمات.
الفريق  واض����������اف 
هذه  أن  ال���ت���وجي���ري 
اليت  الرفيعة  املكانة 
اململكة  بها  حتضى 
احملافل  ك���اف���ة  يف 
نتاج  ه����ي  ال���دول���ي���ة 
لسياسة خادم احلرمني 
حيفظه   – الشريفني 
اهلل – ومبادراته لنشر 
واحملبة  اإلخ����اء  ق��ي��م 
ب��ني كافة  وال��س��الم 

شعوب العامل.

مشيدة جبهودها إلغاثة املتضررين من الكوارث يف مجيع أحناء العامل 
منظمة  الحماية المدنية تمنح المملكة الوسام الذهبي 
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احلرمني إنفاذًا  خ����ادم  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني 
عبد العزيز  -حيفظه اهلل- صدرت موافقة 
بن  األم��ري/ حممد  امللكي  السمو  صاحب 
الداخلية  نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير 
العامة  املديرية  دع��م  على  األمنية  للشؤون 

للدفاع املدني بعدد )6187( وظيفة.
وقال معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق/ 
سعد بن عبداهلل التوجيري إن هذه الوظائف 
اهلل  ب��إذن  وسيتلوها  األوىل،  الدفعة  ه��ي 
اإلعالن عن وظائف جديدة أخرى، مضيفًا 
جندي  رتبة  من  ستتدرج  الوظائف  هذه  أن 
إىل رتبة رقيب ألصحاب املؤهالت اجلامعية 
والدبلوم والثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه 
ورافدًا  قويًا  داعمًا  الوظائف سوف تكون 

العمود  متثل  ال��يت  امليدانية  لألعمال  مهمًا 
الفقري ألعمال الدفاع املدني.

شكره  عظيم  عن  التوجيري  الفريق  وأع��رب 
وتقديره وامتنانه ملقام خادم احلرمني الشريفني 

ومسو ولي عهده األمني على الدعم السخي 
وال���الحم���دود ال���ذي جي���ده ال��دف��اع املدني 
لدنهم  م��ن  ورج���ال���ه يف ك��اف��ة اجمل����االت 
واملؤازرة  باالهتمام  اهلل(، مشيدًا  )حفظهم 
اليت جيدونها من رجل األمن األول صاحب 
السمو امللكي النائب الثاني لرئيس جملس 
الوزراء وزير الداخلية، ومن مسو نائب وزير 
الداخلية  وزي��ر  مساعد  ومس��و  الداخلية، 

للشؤون األمنية.
وأضاف أن هذا االهتمام وهذه املتابعة من 
من  تضاعف   - اهلل  حفظهم   - األم��ر  والة 
بكل  للعمل  هممنا  وتشحذ  مسؤوليتنا، 
األمن  حتقيق  أج��ل  م��ن  وج��ه��ودن��ا  طاقاتنا 
والسالمة هلذا الوطن وكل من يعيش على 

ثراه الطاهر.

إنفاذًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني

األمير محمد بن نايف يوافق على دعم الدفاع
المدني بـ 6187 وظيفة

املدني أعرب  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي 
الفريق  سعد بن عبداهلل التوجيري 
عن بالغ سروره وغبطته بوجوده يف بلده الثاني 
دولة الكويت الشقيقة وقال الفريق التوجيري 
السعودية  العربية  اململكة  وفد  ي��رأس  ال��ذي 
املشارك يف االجتماع الثاني والعشرين ملديري 
اخلليج  ل��دول  التعاون  مبجلس  املدني  الدفاع 
العربية إننا نكن كل حمبة وتقدير واحرام 
ال��ك��وي��ت ح��ك��وم��ًة وش��ع��ب��ًا مشيدًا  ل��دول��ة 
بني  ت��رب��ط  ال��يت  امل��م��ي��زة  األخ��وي��ة  بالعالقات 

حكومة وشعب البلدين الشقيقني.
وقال: إن هذا املؤمتر يأتي مثرة هلذا اجمللس 
وحنن مواطنني قبل أن نكون مسئولنًي جيب 
االجتماع  ه��ذا  باستمرارية  ونعتز  نسعد  أن 
جند  حولنا  م��ن  ننظر  م��ا  عند  أن��ه  مضيفًا 
ك��ي��ان��ات ان��ت��ه��ت م��ن ح��ي��ث ب���دأت وأضاف 
اإلجن��ازات كما  نطمح لصنع  أننا  التوجيري 
ه��ي احل���ال يف جم��ال��س واحت�����ادات أخرى، 
ولكن هناك مسرية من اإلجن��ازات جيب أن 
للتفاعل مبستقبل مشرق هلذا  تكون مشعاًل 
ال��ك��ي��ان احل��ل��م وه���و أم���ر ال مي��ك��ن ل��ه أن 
أبناء اجمللس كل يف  يتحقق ما مل يستشعر 

موقعه ما له وما عليه.

التوجيري  الفريق  وشدد 
كقادة  أن�����ن�����ا  ع����ل����ى 
أجهزة  ع���ن  وم��س��ئ��ول��ني 
معنيون  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
املتغريات  ب��اس��ت��ش��راف 
العامل  ي��ع��ي��ش��ه��ا  ال�����يت 
مجيع  يف  وت���س���ارع���ه���ا 
خبطوات  اجمل�����������االت 
أسس  وف�����ق  م����دروس����ة 
مع  تتجاوب  وأن  علمية 
وإسراتيجيتنا  خططنا 

حديثة  أخ��ط��ار  واستجدت  تغريت  فاألخطار 
وسائل  يف  والتطورات  املتغريات  هذه  أفرزتها 

احلياة املختلفة.
وأكد الفريق التوجيري على أن مديري الدفاع 
املدني لدول اجمللس لديهم خطط علمية تشمل 
كافة األخطار املتوقعة وخطط مماثلة للدعم 
واملؤازرة يف حاالت الكوارث ال قدر اهلل حيث 
الفرضية  التجارب  خ��الل  من  ذل��ك  تفعيل  مت 
الفرة  دول اجمللس يف  بعض  بني  أقيمت  اليت 

املاضية.
مشريًا إىل أن هناك جانب أخر مهم يف أعمالنا 
إبراز  يف  ودوره  اإلع��الم��ي  اجل��ان��ب  وه��و  أال 

الوقائية بصفة خاصة، حيث تطورت  جهودنا 
املسافة  وأصبحت  وتقنياتها  اإلع��الم  وسائل 
الزمانية بيننا وبني مجاهرينا اخلارجية حتسب 
الثانية،واألمل حيدونا  بالثانية ورمبا جزء من 
أن تكون براجمنا اإلعالمية لديها قدرة على 
قوالب  ذات  برسائل  مجاهرينا  رغبات  إشباع 

مشوقة.
وأشار الفريق التوجيري إىل الدعم الالحمدود 
الدفاع املدني من أصحاب  الذي جتده أجهزة 
اجمللس  بدول  الداخلية  وزراء  واملعالي  السمو 
تضطلع  الذي  واهلام  احليوي  بالدور  إلميانهم 

به هذه األجهزة.

يف االجتماع الثاني والعشرين ملديري الدفاع املدني مبجلس التعاون اخلليجي
الفريق التويجري: علينا قادة ومسئولين ألجهزة الدفاع 

المدني استشراف المتغيرات التي يعيشها العالم 
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امل��ل��ك��ي األمري رعى  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
العزيز  عبد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  فيصل 
مجادى   1 األربعاء  صباح  عسري  منطقة  أمري 
املوافق 4 مايو 2011م حفل  اآلخرة 1432ه��� 
افتتاح  مشروع مركز تدريب الدفاع املدني 
وختريج  عسري،  يف  والصيانة  واملستودعات 
دورات التأهيل العسكري والفين على أعمال 
تدريب  وذل��ك مبقر مركز  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 

الدفاع املدني باحملالة مبدينة أبها.
القرآن  بآيات من  بدأ احلفل اخلطابي  حيث 
كلمة  التوجيري  الفريق  ألقى  ثم  الكريم، 
امل��ل��ك��ي أمري  ال��س��م��و  ب��ص��اح��ب  رح���ب فيها 
منطقة عسري، معربًا عن تقدير رجال الدفاع 
املدني لرعايته الكرمية حلفل افتتاح مركز 
ومشروعي  باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��دري��ب 
الصيانة واملستودعات وختريج دورات التأهيل 
العسكري والفين على أعمال الدفاع املدني.

وأضاف الفريق التوجيري يف كلمته: حنتفل 
اليوم وحنن شاخمون فخورون بهذا اإلجناز، 
وبثقة والة أمرنا وقيادتنا احلكيمة اليت أولت 
الوطن،  أبناء  تطلعات  لتحقيق  االهتمام  جل 
على  للحفاظ  األمنية  األجهزة  ق��درات  ودع��م 
احلرمني  خ��ادم  كلمات  وم��ا  مكتسباته، 
 - عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الشريفني 
بها  اليت خص   - والعافية  بالصحة  اهلل  أيده 
رجال األمن إال بلسم نستشرف منه املستقبل 
لكل  الطريق  يضيء  عمل  ومنهج  ال��زاه��ر، 

مواطن ومقيم على أرض هذا البلد الكريم.
أن مجيع  إىل  املدني  الدفاع  عام  مدير  ولفت 
علمية  أس��س  على  تقوم  التدريبية  ال��ربام��ج 
الدفاع  م��ن��س��وب��ي  أف�����ادت  م��ه��ن��ي��ة  وم��ع��اي��ري 
ب��رام��ج االب��ت��ع��اث للدراسة  امل��دن��ي، ومش��ل��ت 
على  وال��ت��دري��ب  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  داخ��ل 

لتطوير  خ��ط��ة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ع��م��ل،  رأس 
منشآت  من  التدريبية  للعملية  التحتية  البنية 
وجتهيزات، أمثرت إنشاء معهد الدفاع املدني 
الدفاع  ت��دري��ب  وم��رك��ز  ال��ري��اض،  مبدينة 
الصرح  وه���ذا  ال��ش��رق��ي��ة،  باملنطقة  امل��دن��ي 
الذي حنتفل بافتتاحه »مركز تدريب الدفاع 
تعاىل سيتم  املدني يف عسري«، ومبشيئة اهلل 
قريبًا افتتاح مراكز أخرى يف املدينة املنورة 

وتبوك.
خادم  مشروع  أن  التوجيري  الفريق  وأوض��ح 
األمنية  املقرات  لتطوير  الشريفني  احلرمني 
للدفاع  العامة  للمديرية  مشروعًا   650 مشل 
املناطق، منها مخس مدن  املدني يف خمتلف 

تدريبية.
وأعرب الفريق التوجيري عن سعادته بتخريج 
الفنية  التأهيلية  ال����دورات  ط��الب  م��ن   520
والعسكرية على أعمال الدفاع املدني مبركز 
الدفاع املدني مبنطقة عسري، وانضمامهم إىل 
العمل، مشريًا إىل وجود  إخوانهم يف ميادين 
التدريب  مراكز  يف  طالب   900 من  أكثر 
املركز  إنشاء  أن تكلفة  األخ��رى، موضحًا 
مستودعات  ومشروعي 
وورشة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
يف  والصيانة  التشغيل 
ع���س���ري جت��������اوزت 50 
هذه  وأن  ري��ال،  مليون 
رافدًا  تعد  املشروعات 
مهمًا للوصول خبدمات 
الدفاع املدني إىل أرقى 

معايري اجلودة.

ووّج�����ه م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع امل���دن���ي كلمة 
للخرجيني، أوصاهم فيها باستشعار ضخامة 
يتحملونها  ال��يت  األم��ان��ة  وعظمة  املسؤولية 
أمنه  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال���وط���ن  خ���دم���ة  يف 

ومكتسباته.
ثم ألقى الطالب اجلندي أمحد حممد عسريي 
كلمة باسم اخلرجيني، رحب فيها بصاحب 
ورعايته  عسري  منطقة  أم��ري  امللكي  السمو 
مركز  واف��ت��ت��اح  التخريج  حلفل  الكرمية 

تدريب الدفاع املدني.
ثم بدأ العرض العسكري لفصائل اخلرجيني 
م��ن خ���الل ط��اب��ور ال��ع��رض يف ت��ن��اس��ق بديع 
ومج��ي��ل، أع��ق��ب��ه ت��ق��دي��م ل��وح��ة حت��م��ل اسم 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
»أنا  املشهورة  مقولته  على  ردًا  عبدالعزيز، 
خب��ري دام��ك��م خب���ري«، وك��ت��ب اخلرجيون 
دمت  ما  »بل حنن خبري  وهتافهم  بأجسادهم 
أنت خبري«، كما محلت اللوحة شعار اململكة 
ورقم »998« الذي يعد وسيلة  لطلب املساعدة 
من رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي، وق��دم اخلرجيون 

استعراضًا لبعض املهارات العسكرية.
وأعقب ذلك دخول اخلرجيني ميدان العرض 
املقدم  أعلن  ثم  والطاعة،  ال��والء  قسم  ألداء 
العامة  النتيجة  الزهراني  حممد  بن  قبسون 
لدورات التأهيل العسكري والفين باملركز، 

وأمساء األوائل واملتفوقني.
بالسالم على مسو  أوائ��ل اخلرجيني  وتشرف 
يف  التفوق  جوائز  وتسلم  عسري  منطقة  أم��ري 
التحصيل العلمي والقيادة واملشاة واالنضباط 

العسكري.

أمير عسير يشهد حفل تخريج دورات التأهيل خالل رعاية مسوه حفل افتتاح مركز تدريب الدفاع املدني باملنطقة
العسكري والفني للدفاع المدني
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السمو بناء  صاحب  توجيه  على 
امل��ل��ك��ي األم����ري ن��اي��ف بن 
لرئيس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
جملس الوزراء وزير الداخلية، استقبل 
معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
مؤخرًا  التوجيري  اهلل  عبد  بن  سعد 

اللجنة  أعضاء  من  وف��دًا 
األمنية مبجلس الشورى، 
سعود  الدكتور  برئاسة 
السبيعي،  مح��ي��د  ب���ن 
زيارتهم  أث���ن���اء  وذل�����ك 
الدفاع  عمليات  لغرفة 
املدني مبنطقة الرياض، 
مشروع  حب��ث  إط���ار  يف 
املركز  إلن���ش���اء  ن��ظ��ام 
للطوارئ  املوحد  الوطين 
وتوحيد أرقام الطوارئ، 
اللجنة  اق��رح��ت��ه  ال����ذي 
الشورى  مبجلس  األمنية 
وزير  ل��س��م��و  رف��ع��ه  ومت 
لالسرشاد  ال��داخ��ل��ي��ة 
مبرئياته وتوجيهاته حول 

مشروع النظام املقرح.
الفريق  وأوض��������������ح 
اطالع  عقب  التوجيري، 
على  ال��ل��ج��ن��ة  أع���ض���اء 
عمليات  غرفة  جتهيزات 
امل��دن��ي مبنطقة  ال��دف��اع 
وزارة  تقدير  ال��ري��اض، 

اللجنة  وح���رص  اله��ت��م��ام  ال��داخ��ل��ي��ة 
مثل  على  ال��ش��ورى  مبجلس  األم��ن��ي��ة 
أن  م��ؤك��دًا  امل��ه��م��ة،  القضايا  ه��ذه 
لتلقي  ومتكامل  فاعل  نظام  وج��ود 
إمنا  املختلفة  احل��وادث  البالغات عن 
ه��و م��ن أج��ل حتقيق أك��رب ق��در من 
قبل  من  االستجابة  وسرعة  الفاعلية 
مباشرتها  يف  احلكومية  األج��ه��زة 
أبناء  وس��الم��ة  أم��ن  على  واحمل��اف��ظ��ة 
يأتي  ذلك  وأن  ومكتسباته،  الوطن 
السمو  صاحب  أول��وي��ات  ص���دارة  يف 
عبدالعزيز  بن  نايف  األم��ري  امللكي 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني  النائب 

وزير الداخلية.
وأضاف الفريق التوجيري أن املشروع 
املقرح لنظام املركز الوطين املوحد 
األمنية  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  ل��ل��ط��وارئ 
عن  وأه��داف��ه  ج��وه��ره  ال خيتلف يف 
م��ش��روع مم��اث��ل ت��ت��وىل وك��ال��ة وزارة 

الداخلية لشؤون التخطيط استكمال 
إجراءات تنفيذه.

وأشار الفريق التوجيري إىل أن مركز 
يف  يشمل  للطوارئ  املوحد  العمليات 
احلكومية  اجلهات  كافة  عضويته 
خدماتها  بتقديم  تعنى  اليت  واألهلية 
للمواطن، واألمر متاح أيضًا ألي جهة 
وأبان  اخلدمة،  هذه  يف  دخوهلا  ُي��رى 
عمليات  غرفة  يضم  املركز  هذا  أن 
رئيسية وغرفة الستقبال البالغات عن 
إلدارة  وغرفة  احل���وادث  أن��واع  مجيع 
إلدارة  ومركزًا  املشركة  العمليات 
اإلداري،  للحاكم  وم��ق��رًا  األزم���ات 

أن  لذلك، مؤكدًا  إذا دعت احلاجة 
املركز سيتم جتهيزه بأحدث أنظمة 
والالسلكية  السلكية  االت��ص��االت 
لتحديد  اجلغرافية  اخل��رائ��ط  ونظم 
م���واق���ع امل��ت��ص��ل��ني، وأف���ض���ل طرق 
الوصول إليها يف أسرع وقت ممكن، 
فروع  امل��رك��ز  تتبع  كما 
يف مجيع مناطق اململكة، 
ألمن  مركز  يوجد  كما 
مركز  جانب  إىل  احل��ج، 
بالعاصمة  اح���ت���ي���اط���ي 
استخدامه  ي��ت��م  ال��ري��اض 
يف حال حدوث أي أعطال 
املركز  يف  مشكالت  أو 

األساسي.
أث��ن��ى رئيس  م��ن ج��ان��ب��ه، 
مبجلس  األم��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
سعود  الدكتور  ال��ش��ورى 
جاهزية  ع��ل��ى  ال��س��ب��ي��ع��ي 
للتعامل  امل���دن���ي  ال���دف���اع 
الطارئة،  احل�����وادث  م���ع 
طرحه  م���ا  أن  م����ؤك����دًا 
ممثاًل  التوجيري،  الفريق 
وزارة  أج��ه��زة  ع��ن مج��ي��ع 
املناقشات  خالل  الداخلية 
اخل��اص��ة مب��ش��روع  نظام  
املركز  الوطين للطوارئ، 
والتفاؤل  ل��ل��ث��ق��ة  ي���دع���و 
أرقام  توحيد  بإمكانية 
الطوارئ وإجياد حلول جذرية لكافة 
البالغات  بتلقي  اخلاصة  املشكالت 
من خالل مركز العمليات الذي جيري 
الداخلية،  وزارة  ل��دى  حاليًا  إنشاؤه 
بدون  السبيعي:  الدكتور  وأض���اف 
املدني  الدفاع  جهود  نشكر  جماملة 
ملا رأيناه من استعداد كبري وجاهزية 
االعتبار  يف  الوضع  مع  مهامه،  ألداء 
ب��ه��ا، ودرجة  ي��ع��م��ل  ال���يت  ال���ظ���روف 
اخلاصة  والصعوبات  املواطن،  وعي 
الزحام  بسبب  احلوادث  مباشرة  عند 
املخصصة  ال��ط��رق  جاهزية  ع��دم  أو 

للطوارئ.

رئيس اللجنة األمنية مبجلس الشورى..
يثني على جاهزية الدفاع المدني للتعامل 

مع الحوادث الطارئة
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معالي مدير عام الدفاع استقبل 
الفريق سعد بن  املدني 
عبداهلل التوجيري مؤخرًا وفد اجملموعة 
الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ، وهي 
كيان استشاري تنسيقي ألعمال البحث 
املتحدة،  األم���م  منظمة  يتبع  واإلن��ق��اذ 
ال��وف��د للمملكة  وذل��ك يف إط��ار زي���ارة 
التصنيف  لعملية  املبدئي  التقييم  إلجراء 

الدولي لفريق البحث واإلنقاذ 
السعودي.

اليت  ال�����زي�����ارة،  وت��ض��م��ن��ت 
جوالت  أي��ام،  ثالثة  استمرت 
على  ل�����الط�����الع  م���ي���دان���ي���ة 
جتهيزات فريق اإلنقاذ ومتابعة 
االفراضية  ال��ت��ج��ارب  ب��ع��ض 
على أعمال البحث واإلنقاذ يف 

عدد من احلوادث.
يف  التوجيري  الفريق  وأك��د 
الوفد  بأعضاء  لقائه  مستهل 
حرص حكومة خادم احلرمني 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الشريفني 
عهده  وول�����ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
الثاني  النائب  ومس��و  األم��ني، 

مواجهة  يف  الدولي  التعاون  تفعيل  على 
اإلغاثية  املساعدة  وتقديم  ال��ك��وارث، 
امل��ت��ض��ررة، وذلك  ل��ل��دول  واإلن��س��ان��ي��ة 
انطالقًا من ثوابت اململكة املستمدة من 

تعاليم اإلسالم ومبادئه العظيمة.
فريق  أن  إىل  التوجيري  الفريق  وأش���ار 
تشكيله  مت  السعودي  واإلنقاذ  البحث 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  لقرار  إن��ف��اذًا 
– حيفظه اهلل – بهدف تقديم املساعدة 
ودعم جهود اجملتمع  اإلغاثة،  أعمال  يف 
واحلوادث  الكوارث  حاالت  يف  الدولي 

الكربى.
وأوضح مدير عام الدفاع املدني أنه، بناء 
امللكي  السمو  صاحب  توجيهات  على 
األمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، مت 
والربامج  الدورات  تنفيذ عدد كبري من 
التدريبية ألعضاء فريق اإلنقاذ السعودي 

على  ليكونوا  واألف���راد،  الضباط  من 
داخل  مهامهم  ألداء  االس��ت��ع��داد  أه��ب��ة 
تأمني  إىل  إضافة  وخارجها،  اململكة 
واملعدات  اآلليات  احتياجاتهم من  كافة 
املعتمدة  الدولية  املعايري  مع  تتوافق  اليت 

للمشاركات الدولية.
تكامل  إىل  التوجيري  الفريق  وت��ط��ّرق 
السعودي  امل��دن��ي  ال���دف���اع  إم��ك��ان��ات 

مبستوى  ل��الرت��ق��اء  التدريبية  وب��راجم��ه 
اخلربات،  ك��اف��ة  واس��ت��ي��ع��اب  األداء، 
ل��ل��وص��ول إىل أرق���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة يف 
خالل  من  وذل��ك  املختلفة،  املهام  تنفيذ 
وخارج  داخل  تنفيذها  يتم  تدريبية  خطة 
املدني،  الدفاع  تدريب  اململكة مبعاهد 
وعدد  السعودية  اجلامعات  مع  بالتعاون 
التدريب  ومراكز  املعاهد  كربيات  من 

واجلامعات الدولية.
وجود  إىل  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  ول��ف��ت 
والتعامل  الكوارث  إلدارة  وطنية  خطة 
م��ع احل����وادث ال��ك��ربى، ي��ش��رف على 
املدني،  للدفاع  األعلى  اجمللس  تنفيذها 
الوزارات  كافة  عن  ممثلني  يضم  الذي 
إىل  املعنية، مشريًا  واهليئات احلكومية 
عمومًا،  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  استفادة 
على  السعودي  واإلن��ق��اذ  البحث  وفريق 
وجه اخلصوص، من اخلربات الراكمية 

احلشود  سالمة  وتأمني  إدارة  يف  اهلائلة 
مهامه  ج��ان��ب  إىل  احل���ج،  ال��ك��ب��رية يف 
مركزًا   560 خالل  من  اململكة  داخ��ل 
للطريان  قواعد  ومخس  املدني،  للدفاع 
تتوافر هلا أح��دث امل��ع��دات واآلل��ي��ات يف 
الرصد واالستشعار وأداء املهام امليدانية.

وأبدى الفريق التوجيري ترحيبه بأعضاء 
الدولية  االس��ت��ش��اري��ة  اجمل��م��وع��ة  وف���د 
أن  معتربًا  واإلن��ق��اذ،  للبحث 
كبرية  خ��ط��وة  متثل  ال��زي��ارة 
لتعزيز إسهامات فريق اإلنقاذ 
اإلنقاذ  أع��م��ال  يف  ال��س��ع��ودي 
واإلغاثة على املستوى الدولي. 
املقدم  أث���ن���ى  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
رئيس  األن�����ص�����اري  حم���م���د 
االستشارية  اجمل��م��وع��ة  وف���د 
جهود  على  واإلن��ق��اذ  للبحث 
يف  السعودية  العربية  اململكة 
اإلغاثية  امل��س��اع��دات  ت��ق��دي��م 
املتضررة  ل��ل��دول  واإلن��س��ان��ي��ة 
م��ن ال���ك���وارث، م��ع��رب��ًا عن 
الدفاع  خطط  مبرونة  إعجابه 
املدني السعودي ودقة اهليكل 
التنظيمي للمديرية العامة للدفاع املدني، 
التجارب  من  االستفادة  على  وحرصها 

واخلربات الدولية.
الدولية  وف���د اجمل��م��وع��ة  رئ��ي��س  وأش����ار 
االستشارية إىل أنه ملس من خالل الزيارة 
حرص قيادة الدفاع املدني على احلصول 
الفريق  إىل  واالن��ض��م��ام  التصنيف  على 
أن  موضحًا  واإلن��ق��اذ،  للبحث  ال��دول��ي 
حول  واإلن��ق��اذ  للبحث  فريقًا   23 هناك 
 22 إىل  إض��اف��ة  تصنيفهم،  مت  ال��ع��امل 
احلصول  يف  رغبتهم  أب��دوا  آخ��ر  فريقًا 

على التصنيف.
خربات  أن  األن���ص���اري  امل��ق��دم  وأك����د 
الدفاع املدني السعودي يف إدارة احلشود 
فرص حصول  من  تزيد  باحلج  الكبرية 
التصنيف  على  واإلن��ق��اذ  البحث  فريق 
من  اخل���ربة  لعامل  مل��ا  ك��ب��ري،  بشكل 

أهمية يف أداء املهام اخلارجية.

رئيس وفد جمموعة الدولية االستشارية للبحث واإلنقاذ:

خبرات الدفاع المدني في الحج تدعم حصول 
فريق اإلنقاذ السعودي على التصنيف الدولي
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استضافت 
األمنية  فهد  امل��لك  كلية 
م���ؤخ���رًا م��ع��ال��ي م��دي��ر عام 
الدفاع املدني الفريق/ سعد 
التوجيري،  ع���ب���داهلل  ب���ن 
مسرية  عن  حماضرة  إللقاء 
تطور الدفاع املدني ورسالته 
وكان  اجملتمع،  خدمة  يف 
يف استقباله سعادة مدير عام 
الدكتور/  ال��ل��واء  الكلية 
الشعالن،  أمح���د  ب��ن  ف��ه��د 

وأركان الكلية.
الفريق  م���ع���ال���ي  وأع�������رب 
بداية  يف  ال�����ت�����وجي�����ري 
حضرها  ال���يت  احمل���اض���رة، 
الكلية،  م��ن��س��وب��ي  مج��ي��ع 
ع��ن ش��ك��ره ل��س��ع��ادة مدير 
دعوته  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  ع���ام 
الصرح  هذا  واستضافته يف 
كلية  أن  وأك��د  الشامخ، 
املؤسسة  ه���ي  ف��ه��د  امل��ل��ك 
وحجر  األوىل  األم����ن����ي����ة 

يف  األمنية  للعملية  األس��اس 
على  أثنى  كما  اململكة، 
وأعضاء  الكلية،  منسوبي 
جلهودهم  ال��ت��دري��س  هيئة 
وتدريب  تعليم  يف  امل��ب��ذول��ة 
طلبة الكلية ليكونوا بعون 
اهلل درعًا حصينة هلذا الوطن 

الغالي.
عام  م��دي��ر  معالي  واس��ت��ه��ل 
حماضرته  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ن جهاز  ب��ن��ب��ذة 
ال���دف���اع امل��دن��ي وم���ا حيمل 

مسؤوليات  من  عاتقه  على 
تتجلى  حيث  اجملتمع،  جتاه 
مسؤوليته يف محاية النفوس 
واألرواح واملمتل������ك������������ات 
من  وم��ا حيتويه  واألم����وال، 
وفّصل  تنظيمية،  هياكل 
وتوزيع  ت��ش��ك��ي��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
جل���ان ال��دف��اع امل��دن��ي على 
امل���ن���اط���ق، ث���م ت���ط���ّرق إىل 
املدني  ال����دف����اع  أه�������داف 
مصادر  محاية  يف:  املتمثلة 
أخطار  م��ن  الوطنية  ال��ث��روة 

الكوارث واحلوادث، وتوفري 
للمواطنني  العامة  السالمة 
على  واحملافظة  واملقيمني، 
يف  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح 

السلم واحلرب.
التوجيري  الفريق  وحت���دث 
املدني  الدفاع  آلية عمل  عن 
تتابع  اليت  العمليات  وغرف 
أواًل  واملستجدات  األح��داث 
املهام  بإسناد  وتقوم  ب��أول، 
السريع  ال��ت��دخ��ل  ف���رق  إىل 
املعدات  ب��ك��ام��ل  اجمل��ه��زة 
احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة، اليت 
التعامل  اهلل  ب��ع��ون  تكفل 
فاعلية  بكل  احل���وادث  م��ع 

واقتدار.
احملاضرة  خ����الل  وع����رض 
متنوعة  ول��ق��ط��ات  م��ش��اه��د 
حتكي واقع العمل امليداني 
وما  املدني،  الدفاع  لرجال 
يبذلونه من تضحيات وجهود 
جبارة يف سبيل إنقاذ األرواح 

بكل فدائية وإيثار.

استعراض مسيرة تطور الدفاع المدني
في كلية الملك فهد األمنية

سعد بحضور  ال������ف������ري������ق 
اهلل ع�����ب�����د   اب���������ن 
املدني،  الدفاع  عام  مدير  التوجيري 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  قدمت 
ممثلة بإدارة العالقات العامة واإلعالم 
)ُمنقذ  بعنوان  توعويًا  عماًل مسرحيًا 
وص����ل(، م��ن ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان بشري 
الغنيم وفيصل احلسني وجنوم مسرح 
باملخاطر  األط��ف��ال  لتوعية  الطفل، 
مدارسهم  تواجههم يف  اليت  احملتملة 
املائية  امل��س��ت��ن��ق��ع��ات  ويف  وب��ي��وت��ه��م 
تضمنت  وقد  األمطار.  موسم  خالل 
الشباب  من  عدد  حكاية  املسرحية 
خييمون يف أحد األودية مما يعرضهم 
ال���يت تستوجب  امل��خ��اط��ر  ل��ع��دد م��ن 

حضور رجال الدفاع املدني ملساعدتهم.
كلية  مسرح  على  عرضت  املسرحية 
الريان  حبي  التقنيني  املدربني  إع��داد 
من  الرياض، حبضور عدد كبري  يف 
طالب املدارس، وهي من تأليف سعد 

وإخراج  الثنيان 
الرشيد  م��ش��ع��ل 
فين  وإش���������راف 
احلوشاني  ف��ه��د 
أحلان  وم���������ن 
خالد  ال����ف����ن����ان 
وحضر  العليان، 
الفنان  ال���ع���رض 
حممد الكنهل، 
احلفل  وق��������دم 

املذيع سليمان السامل.
الفريق  ق���ام  امل��س��رح��ي��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
الفنانني  بتكريم  التوجيري  سعد 
املدني  ال��دف��اع  واألط���ف���ال ورج����ال 

املشاركني.

الدفاع المدني يوظف المسرح لتوعية طالب 
المدارس بأخطار السيول.. في »ُمنقذ وصل«

صورة مجاعية لفريق املسرحية واملكرمني من إعالميني وفنانني
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عقب االجتماع السنوي التنسيقي بني الدفاع املدني ووزارة احلج

احلج، في  ملوسم  االس��ت��ع��دادات  إط��ار 
املكرمة  مب��ك��ة  م����ؤخ����رًا  ع��ق��د 
املديرية  ب��ني  التنسيقي  ال��س��ن��وي  االج��ت��م��اع 
العامة للدفاع املدني ووزارة احلج, مبشاركة 
العامة  والنقابة  الطوائف  أرب��اب  مؤسسات 

للسيارات.
وناقش االجتماع، الذي ضم سعادة وكيل 
بن  األستاذ حامت  وزارة احلج لشؤون احلج 
الوزارة,  قيادات  من  وع��ددًا  قاضي  حسني 
اللواء  امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  ق��وات  وق��ائ��د 
حم��م��د اب���ن ع��ب��داهلل ال��ق��رن��ي, ع����ددًا من 
األعمال،  تضمنها جدول  اليت  املوضوعات 
يف  احل��ج��اج  مساكن  إخ���الء  آل��ي��ات  منها 
املخالفة  وامل��س��اك��ن  ال���ط���وارئ،  ح���االت 
هلا  امل��ص��رح  غ��ري  أو  السالمة  الش��راط��ات 
بني  التنسيق  وض��رورة  احلجاج,  بإسكان 

اللجان املعنية بهذا األمر.
عملية  يف  العمل  سري  إىل  االجتماع  وت��ط��ّرق 
املدني  والدفاع  احلج  وزارة  بني  اآللي  الربط 
بالعاصمة املقدسة, لتبادل املعلومات والبيانات 
اخلاصة مبساكن احلجاج، ومتابعة شروط 
السالمة بها, واستعرض املشاركون يف أعمال 
االجتماع التنسيقي السنوي الدروس املستفادة 
من  امل��ك��ون  العمل  فريق  إليها  توصل  ال��يت 
والقروية  البلدية  الشؤون  ووزارة  احلج  وزارة 
يتعلق  ما  يف  املدني،  للدفاع  العامة  واملديرية 
بعض  ع��ام، وك��ذل��ك  احل��ج بشكل  مبهمة 
النقاط، ومنها الوقوف على مواقع املصاطب 
امل��س��ت��ح��دث��ة إلس��ك��ان احلجاج  وامل��رب��ع��ات 
يف امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة، وال��ت��أك��د م��ن توفر 

واشراطات  متطلبات 
السالمة فيها.

اجملتمعون  وش����اه����د 
حول  م���رئ���ي���ًا  ع���رض���ًا 
ضباط  م����الح����ظ����ات 
أثناء  امليدانية  السالمة 
وما  واملتابعة,  اإلش��راف 
يتم رصده من خمالفات 
مؤسسات  ل���ب���ع���ض 

الطوافة.
وأشاد قائد قوات الدفاع 
بروح  ب���احل���ج  امل���دن���ي 
والشفافية  امل��س��ؤول��ي��ة 
أعمال  س������ادت  ال�����يت 
التنسيقي  االج���ت���م���اع 
املديرية  ب��ني  ال��س��ن��وي 
املدني  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
ووزارة احلج ومؤسسات 

الطوافة, واليت تؤكد حرص اجلميع على حل 
جدول  على  طرحها  مت  اليت  القضايا  كافة 
األعمال, والوصول إىل أعلى درجات التنسيق 

وتكامل اجلهود يف أداء املهام.
وقام اللواء القرني عقب انتهاء أعمال االجتماع 
الدفاع  ق��ي��ادات  مقرات  على  تفقدية  جبولة 
اجلمرات  ومنشأة  املقدسة  باملشاعر  املدني 
وغرفة  عرفات  مشعر  يف  احلديثة  واملربعات 
يرافقه  امل��ش��اع��ر,  ق��ط��ار  مب��ش��روع  التحكم 

كافة قيادات حج الدفاع املدني.
إن  امل��دن��ي باحلج  ال��دف��اع  ق��وات  قائد  وق��ال 
حتقيق  هو  التفقدية  اجلولة  هذه  من  اهل��دف 

املبكر  والتهيؤ  االس��ت��ع��داد  درج���ات  أفضل 
وتكوين  احل��رام,  اهلل  بيت  حجاج  الستقبال 
صورة واضحة عن طبيعة مهام وأعمال الدفاع 
املدني امليدانية، وفق املتغريات اليت أحدثتها 
املشاريع اجلبارة اليت تنفذها حكومة سيدي 
خادم احلرمني الشريفني يف املشاعر املقدسة 

كل عام للحفاظ على أمن وسالمة احلجاج.
كل  حريصون  إننا  القرني:  اللواء  وأض��اف 
األمر  والة  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  احل���رص 
– حفظهم اهلل – وبذل كل اجلهد من أجل 
تشريفًا  نعدها  اليت  الرمحن،  خدمة ضيوف 

خّص اهلل به هذه البالد وأهلها. 

اللواء القرني يتفقد مراكز الدفاع المدني بالمشاعر

إدارة جديدة للمهام والمستحقات
عام أصدر  مدير  معالي 

املدني  ال����دف����اع 
قرارًا  التوجيري  الفريق سعد 
إدارة  ب��اس��ت��ح��داث  ي��ق��ض��ي  
جديدة ترتبط مبساعد مدير 
امل��دن��ي للشؤون  ال��دف��اع  ع��ام 
مسمى  حت���ت  ال��ع��س��ك��ري��ة 

)إدارة املهام واملستحقات(.
 ص����رح ب��ذل��ك ال��ع��ق��ي��د عمر
ابن عبد اهلل البيز مدير إدارة 
املهام واملستحقات موضحًا أن 
إعداد  اإلدارة  مسؤوليات  من 

البشرية  للقوى  التكليف  أوامر 
يف املهمات الطارئة واالستثنائية 
للقوى  التكليف  أوام��ر  وإع��داد 
املهمات  يف  املشاركة  البشرية 
رمضان(   – )احل����ج  امل��ومس��ي��ة 
وإعداد أوامر التكليف للمهمات 
صالحيات  ع����ن  اخل����ارج����ي����ة 
مدير  مبعالي  املرتبطة  اجلهات 
وإكمال  امل��دن��ي  ال���دف���اع  ع���ام 
املتعلقة  اإلداري������ة  اإلج������راءات 
بأوامر اإلركاب وكذلك تأييد 
ومتابعتها  املهام  هل��ذه  االن��ت��داب 

حتى صدور مستحقاتها املالية.
بالغ  ع��ن  البيز  العقيد  وأع���رب 
مدير  ملعالي  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره 
حرصه  على  املدني  الدفاع  عام 
الشديد يف تسهيل مهام منسوبي 
إجراءات  وتنفيذ  املدني  الدفاع 
العمل  سري  وضمان  التكاليف 
على أك��م��ل وج��ه م��ؤك��دًا أن  
وفق  يأتي  اإلدارة  ه��ذه  إن��ش��اء  
للدفاع  العامة  املديرية  تطلعات 
معالي  يتبناها  وال����ذي  امل��دن��ي 
الفريق التوجيري يف تنظيم سري 

أح���دث وأفضل  وف���ق  ال��ع��م��ل 
احلديثة   واألس��ال��ي��ب  ال��ط��رق 

يف اإلدارة.
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املدني أكد  ال�����دف�����اع  م���دي���ر 
اللواء  الشرقية  باملنطقة 
املدني  ال��دف��اع  أن  ال��غ��ام��دي  حممد 
املراكز  مجيع  من  للتخلص  يسعى 
املستأجرة وإحالل النموذجية املهيأة 
ذاته  الوقت  يف  كاشفًا  هلا،  بدياًل 
للدفاع  م��رك��زًا   )33( اف��ت��ت��اح  ع��ن 
املنطقة  حمافظات  مجيع  يف  املدني 
ضمن  القادم،  العام  خالل  الشرقية 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ش��روع 
لتطوير القوات األمنية، وتوفري قوى 
بشرية تتجاوز )1300( فرد، مبينًا أن 
املراكز  جلميع  تطوير  خطة  هناك 

سواء احلكومية أو املستأجرة. 
تدشينه  بعد  له،  تصريح  يف  وأش��ار 
املدني  ل���ل���دف���اع  ج����دي����دًا  م��ب��ن��ى 

ي�����ة  ل�خ���ض�������ر با
أن  إىل  ب��ال��دم��ام، 
الدفاع املدني لديه 
مستمرة  خ��ط��ط 
املواسم  ملواكبة 
واالس��ت��ع��داد ألي 
طوارئ  ح�����ال�����ة 
العام،  م��دار  على 
وك��ش��ف ع��ن أن 
املدني  ال����دف����اع 
 )30( حاليًا  لديه 
نسائيًا  ع��ن��ص��رًا 

م��درب��ًا ت��دري��ب��ًا ك��ام��اًل ع��ل��ى أعمال 
أن  عندما جند  وق��ال:  املدني،  الدفاع 
العنصر  قبل  للتدريب من  هناك حاجة 
باملدربات  نستعني  فنحن  ال��ن��س��ائ��ي 

املتعاونات مع الدفاع املدني للتدريب 
األولية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  أع��م��ال  على 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 

واخلاصة.

قوات استقبل  ق���ائ���د  م��س��اع��د 
اخلاصة  ال�����ط�����وارئ 
مطلق  بن  حممد  العقيد/  املدني  بالدفاع 
امل��ث��ال ع���ددًا م��ن ال��دارس��ني ب���دورة دبلوم 
األمنية  واألزم�����ات  ال���ك���وارث  عمليات 
بكلية امللك فهد األمنية، وذلك لالطالع 
على املهام واألعمال اليت يقوم بها الدفاع 

املدني خالل عمليات الكوارث. 
الزيارة  برنامج  أن  املثال  العقيد  وأب��ان    

مشل عرض املهام واألعمال اليت تقوم بها 
املدني،  بالدفاع  اخلاصة  الطوارئ  قوات 
العامة  اإلدارة  وأعمال  مهام  عن  وعرضًا 
الدارسون  توجه  ثم  ومن  املدنية،  للحماية 
يف جولة ميدانية بسيارة التدخل يف حوادث 
املواد  ح���وادث  وس��ي��ارة  املباني  ان��ه��ي��ارات 

اخلطرة. 
الدفاع  ج��ه��از  أن  امل��ث��ال  العقيد  وأك���د 
امل���دن���ي، وب���إش���راف م��ب��اش��ر م��ن معالي 

سعد الفريق/  املدني  ال��دف��اع  ع��ام   مدير 
ابن عبداهلل التوجيري، يدرك أهمية مثل 
هذه الزيارات، اليت تأتي استمرارًا للتعاون 
بني األجهزة احلكومية واألهلية، خاصة 
من الناحية التطبيقية، للتعرف على أحدث 
العامل..  يف  املتطورة  والسيارات  األجهزة 
متمنيًا التوفيق والنجاح لعموم الدارسني، 
وأن تستفيد األجهزة احلكومية مبا فيها 
الدفاع املدني من خمرجات هذه الدورات. 

افتتح املبنى اجلديد بالدمام.. اللواء الغامدي: 

30 عنصرًا نسائيًا ُمدربًا تدريبًا كاماًل على 
أعمال الدفاع المدني بالشرقية

طالب دبلوم إدارة عمليات الكوارث واألزمات األمنية 
بكلية الملك فهد األمنية يزورون الدفاع المدني
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مالمح بداية  أبــرز  على  التعرف  نــود 
حسن  لــلــواء  العلمية  املــســرية 

احملمدي.
األمنية،  ف��ه��د  امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  يف  خت��رج��ت 
وحصلت على العديد من الدورات يف جمال 
عدد  يف  وعملت  والعمليات،  املدني  الدفاع 
مساعد  منها:  أذك��ر  امل��واق��ع،  م��ن  كبري 
املنورة  املدينة  مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
العامة  اإلدارة  م��دي��ر  العمليات،  ل��ش��ؤون 
لإلطفاء واإلنقاذ، قائد قوات الدفاع املدني 
الدفاع  ق��وات  قائد  مساعد  منى،  مبنطقة 
مساعد  ثم  الفنية،  للشؤون  باحلج  املدني 
الفنية،  للشؤون  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 

جلنة  أبرزها  اللجان  من  العديد  يف  وعضو 
التأمني اخلارجي.

تواكب  مدى  أي  إىل  موقعك..  خالل  من 
الشؤون الفنية بالدفاع املدني التطور الكبري 

يف اآلليات واملعدات؟ 
ومكونات  أضالع  أحد  الفنية هي  الشؤون 
الذي  اجلهاز  هذا  املدني،  الدفاع  منظومة 
تطورًا  األخ���رية  العشر  ال��س��ن��وات  يف  شهد 
واضحًا وملموسًا يف إمكاناته اآللية والفنية 
والتدريب،  التخطيط  وب��رام��ج  والبشرية 
اليت  وخدماته  أدائ���ه  على  ذل��ك  وانعكس 
حتظى برضا أبناء الوطن، والشك يف أن هذه 
النقلة يف تاريخ الدفاع املدني هي نتاج الدعم 

اللواء حسن بن عيد احملمدي.. مساعد املدير العام للشؤون الفنية:

أكد اللواء حسن بن عيد المحمدي 
مساعد مدير عام الدفاع المدني 
للشؤون الفنية أن فلسفة العمل 

في الشؤون الفنية تهدف إلى 
مواكبة التطور الهائل في معدات 

وآليات الدفاع المدني، وضمان 
جاهزيتها ألداء مهامها، من خالل 

التطوير المستمر في ورش الصيانة 
وتحديث تجهيزاتها واالرتقاء بقدرات 
ومهارات الكوادر البشرية من الفنيين 

المتخصصين.
وأوضح اللواء المحمدي أن ما تشهده 

الشؤون الفنية من نقلة نوعية 
متميزة في إمكاناتها ومنشآتها ال 

ينفصل عن التطور الكبير في قدرات 
منظومة الدفاع المدني في المملكة، 
في إطار ما تقدمه الدولة – رعاها اهلل 

– من دعم سخي لالرتقاء بخدمات 
الدفاع المدني ألداء مهامه في حماية 

األرواح والممتلكات والحفاظ على 
مكتسبات الوطن.

وكشف اللواء المحمدي في حوار 
شامل مع »998« عن نماذج من 

المشروعات والبرامج لالستفادة 
من تقنيات االتصاالت والمعلومات 

في تفعيل برامج صيانة اآلليات 
والمعدات.

3 محاور رئيسية
لتطوير ورش الصيانة والتشغيل بالدفاع المدني 

ضيف العدد 
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اهلل  رعاها   – الدولة  تقدمه  ال��ذي  الكبري 
املدني،  الدفاع  الرقي خبدمات  - يف سبيل 
لتعزيز قدراته يف محاية األرواح واملمتلكات 

ومقدرات وثروات بالدنا املباركة. 

في صدارة األولويات
والصيانة  التشغيل  ورش  واقــع  تــرون  كيف 

ضمن خطط تطوير الدفاع املدني؟ 
ورش التشغيل والصيانة املركزية اليت تتبع 
الشؤون الفنية وتنتشر يف ثالث عشرة منطقة 
تعنى بتقديم خدمات اخلط الرابع واخلامس 
من خطوط الصيانة املتعارف عليها، وتشرف 
على الورش الفرعية فنيًا يف مجيع اإلدارات 
القليلة  السنوات  يف  مت  وق��د  واحملافظات، 
الصيانة  ورش  من  العديد  تطوير  املاضية 
يف كافة املناطق واحملافظات، لذا ميكن 
القول بكل صدق وثقة إن هذه الورش تأتي 
يف مرتبة متقدمة يف أولويات خطط وبرامج 

تطوير الدفاع املدني.

3 محاور للتطوير
التشغيل  ورش  تــطــويــر  حمــــاور  ــــرز  أب ومـــا 

والصيانة؟
يسري التطوير يف ثالثة حماور رئيسية: األول 
اليت  احلديثة  املثالية  املباني  بإجياد  يتعلق 
تتوفر بها كل متطلبات العمل يف مثل هذه 
املواقع من حيث التهوية والسالمة وبيئة العمل 
بتجهيز هذه  يتعلق  الثاني  املناسبة، واحملور 
الورش من حيث الفحص واملعاينة واملعدات 
التجهيزات  من  وغريها  روافع  من  املساعدة 
على  فريتكز  الثالث  احمل��ور  أم��ا  الفنية، 
العنصر البشري والعمل على تأهيله وإحلاق 
داخل  ختصصية  ب��دورات  الفنية  ال��ك��وادر 

اململكة وخارجها.
وآليات  الوقائية  الصيانة  مفهوم  عن  ومــاذا 

تنفيذه؟
خطط  وف��ق  املركزية  ال��ورش  مجيع  تعمل 
ونهدف  املناطق،  جبميع  الوقائية  للصيانة 
من خالهلا للمحافظة على اآلليات واملعدات، 
وقد روعي يف هذه اخلطط استيفاؤها كافة 
العلمية  اآلليات  واعتماد  الفنية،  اجلوانب 
املتابعة  بطاقة  إط��الق  ذلك  ومن  لتنفيذها، 
ألعمال الصيانة األولية لضمان احملافظة على 
اآللية والتأكد من تقديم الصيانة يف أوقاتها 
اآللي،  احلاسب  برامج  باستخدام  احمل��ددة 
الصيانة  أعمال  متابعة  تتم  خالهلا  من  اليت 

الفنية ومعرفة مدى جاهزية اآلليات. 

تطوير  مشاريع  من  عدد  تدشني  مؤخرًا  مت 
جتاوزت  بتكلفة  والصيانة  التشغيل  ورش 
املشاريع  هــذه  مــاذا تضيف  ريــال،  96 مليون 

لقدرات الشؤون الفنية بالدفاع املدني؟ 
نوعية  ونقلة  إض��اف��ة  متثل  امل��ش��اري��ع  ه��ذه 
كبرية يف مسرية تطوير العمل الفين، وهي 
املناطق  كافة  تشمل  أخ��رى  ملشاريع  بداية 
خدمة  ت��ق��دم  اهلل،  مبشيئة  واحمل��اف��ظ��ات 
الصيانة اإلصالحية والوقائية ملعدات وآليات 

الدفاع املدني املتنوعة.

مشروعات مستقبلية
وهل مثة مشروعات مستقبلية لتطوير ورش 

الصيانة والتشغيل؟ 
نعم هناك بعض املشاريع، منها عدد كبري 
والفرعية،  امل��رك��زي��ة  الصيانة  ورش  م��ن 
إضافة  فعليًا،  تنفيذه  يف  البدء  مت  وبعضها 
ورفعها  املتبقية  املشاريع  مجيع  حصر  إىل 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ش��روع  ضمن 
على  يشرف  الذي  األمنية،  املقرات  لتطوير 
تنفيذه مركز املشروعات التطويرية بوزارة 

الداخلية.
اســتــفــاد الــدفــاع املــدنــي كــثــريًا مــن برامج 
وخارجها،  اململكة  داخــل  للدراسة  االبتعاث 
ــــشــــؤون الــفــنــيــة مــــن هذه  فـــمـــا نــصــيــب ال

الربامج؟ 
مت اب��ت��ع��اث ال��ع��دي��د م��ن ال��ض��ب��اط وضباط 
الصف واجلنود من العاملني بالشؤون الفنية 
جامعات  يف  خ��ارج��ي��ة  دورات  يف  للتدريب 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  متخصصة  وم��ع��اه��د 
مع  وإيطاليا،  والنمسا  وأملانيا  األمريكية 
لصيانة  التدريبية  ال���دورات  على  الركيز 
امل��ع��دات احل��دي��ث��ة ال��يت دخ��ل��ت اخل��دم��ة يف 
الدفاع املدني، وهناك أكثر من مئة متدرب 
إحلاقهم  سيتم  الصيانة  شعب  مجيع  م��ن 

بدورات خارجية هذا العام بإذن اهلل.

برامج للتدريب
تـــدريـــب ضــبــاط وأفراد  بـــرامـــج  ومـــــاذا عـــن 
الصيانة  بــورش  الفنيني  من  املدني  الــدفــاع 

والتشغيل؟
التدريب يف مقر العمل من وجهة نظري يعد 
من أجنح الربامج التدريبية اليت يتم تنفيذها 
بالدفاع املدني عمومًا، والشؤون الفنية على 
اجلانبني  بني  جتمع  ألنها  اخلصوص،  وجه 
برامج  وفق  ذلك  ويتم  والتطبيقي،  النظري 
رأس  على  املتدربون  منها  يستفيد  داخلية 

تتوىل  تعليمية  مؤسسات  طريق  عن  العمل 
على  حرصنا  وق��د  لدينا،  براجمها  تنفيذ 
تهيئة أجنحة للتدريب داخل شعب الصيانة، 
وتزويدها بكل ما يلزم من وسائل اإليضاح 
تنفيذ  يف  امل���درب  تساعد  ال��يت  واملشبهات 

برناجمه بكل اقتدار.

جميع ورش الصيانة 
تعمل بكوادر سعودية 

بنسبة %100
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رهان واستثمار
التطور املستمر يف تقنيات الدفاع املدني هل 
ميثل حتديًا للشؤون الفنية لتقديم خدمات 

الصيانة والتشغيل؟
تطور  يواكبه  أن  من  الب��د  التقين  التطور 
يف  وسبيلنا  إليه،  نسعى  ما  وه��ذا  معريف، 
ذلك تنمية مهارات العاملني الستيعاب كل 
مواجهة  يف  األنسب  االستثمار  وهو  جديد، 
احلمد–  -وهلل  ول��دي��ن��ا  ال��ت��ح��دي��ات،  ك��ل 
لديها  ال��يت  البشرية  ال��ك��وادر  من  الكثري 
ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ات ال��يت ن��راه��ن على 

جناحها وتفوقها يف مجيع اجملاالت. 
عـــدد ورش ومراكز  عــن  إحــصــاء  هــل مثــة 

الصيانة والتشغيل للدفاع املدني؟
عدد ورش شعب الصيانة املركزية 13 ورشة 
مركزية باملناطق وعدد حمدود من الورش 
الفرعية، ولدينا احتياج لعدد مخس وتسعني 
لدينا  الفرعية  الورش  ومهام  فرعية،  ورشة 
تنحصر يف اخلطوط األول والثاني والثالث، 
بينما املركزية تتوىل مجيع خطوط الصيانة 
السابقة، إضافة إىل تركيزها على اخلطني 
ال��راب��ع واخل��ام��س ال��ل��ذي��ن ي��رك��زان على 

التوضيب وإعادة تأهيل املعدة أو اآللية.

100% سعودة
وكيف ترى خربات العاملني يف شعب التشغيل 

والصيانة وحجم الكوادر السعودية بها؟
أن  العملية  وامل��واق��ف  التجارب  أثبتت  لقد 
اخلربات  من  لديهم  ال��ورش  بتلك  العاملني 
الفنية،  املعدات  تطوير  بالفعل يف  أسهم  ما 
واستفادت منهم بعض الشركات املتخصصة 
يف جمال صناعة اإلطفاء، وكان ملالحظات 
اجلوانب  بعض  يف  املدني  بالدفاع  العاملني 
القصور يف عدد  الفنية دور يف تاليف بعض 
األفضل،  إىل  أدائها  وحتسني  املعدات  من 
بنسبة  لدينا  الصيانة  ورش  مجيع  وتعمل 

100% من السعوديني وهلل احلمد.

الصيانة  ورش  ربــــط  مـــشـــروع  عـــن  ومـــــاذا 
وما  إلكرتونيًا؟  العاملية  الصيانة  مبراكز 

الفوائد اليت حيققها هذا املشروع؟
يساهم  املشروع سوف  هذا  تنفيذ  حال  يف 
يتيحه  ملا  وامل��ال،  واجلهد  الوقت  توفري  يف 
م���ن ف���رص االس���ت���ف���ادة م���ن خ����ربات هذه 
األعطال  لتشخيص  العاملية  ال��ش��رك��ات 
وحل املشاكل فنيًا، لكن هناك تواصاًل 
مستمرًا مع الشركات العاملية املتخصصة 
يف جمال صناعة سيارات اإلطفاء واإلنقاذ 
وزيارات متبادلة لتطوير قدرات الورش يف 

جمال الصيانة.
بـــني الشؤون  الــتــنــســيــق  ومـــــاذا عـــن حــجــم 
هذه  لتطوير  والتدريب  والعمليات  الفنية 

اخلربات؟
الفنية كما أشرت هي جزء  إدارة الشؤون 
جهاز  داخ���ل  متكامل  عمل  منظومة  م��ن 
مع  بالتنسيق  اإلدارة  وتعمل  املدني،  الدفاع 
مجيع اإلدارات األخرى وفق مبدأ التكامل، 
ألن اهلدف العام واحد، وبالتالي فإن النجاح 
واإلجناز ال يتحقق يف اعتقادي إال بتضافر 
املصلحة  وتقديم  ال���ذات  وإن��ك��ار  اجل��ه��ود 

العامة على أي مصاحل أخرى، وقد استفدنا 
واملالحظات  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  م��ن  ك��ث��ريًا 
اخل��اص��ة ب��اآلل��ي��ات وامل��ع��دات خ��الل املهام 
الفريق هي اليت  امليدانية، وهكذا.. فروح 

حتكم العمل يف الدفاع املدني. 

رسالة عظيمة
للعاملني  توجيهها  تــودون  اليت  الرسالة  ما 
الـــدفـــاع املدني  الــفــنــيــة ورجـــــال  بــالــشــؤون 

عمومًا؟
الفنية ال ختتلف  بالشؤون  للعاملني  رساليت 
الدفاع  فعمل  املدني،  الدفاع  لرجال  عنها 
امل��دن��ي ه��و حم��ل فخر واع��ت��زاز لكل من 
معان  من  ملا حيمله  القطاع،  هذا  يعمل يف 
سامية عظيمة، فاجلميع يعمل من أجل نيل 
هذا الشرف الذي أكرمنا اهلل به، ولست 
يف هذا املقام للتعريف بهذه املهام اجلليلة، 
واح��د منا يف أي  أن ك��ل  ولكن ألذك��ر 
موقع كان.. ميدانيًا أو إداريًا أو فنيًا.. عليه 
مسؤولية عظيمة وجسيمة وجيب أن يؤديها 
على الوجه األكمل، ألن أعمالنا وبراجمنا 
وخططنا مرهون جناحها بنجاح مهمتنا اليت 
وحنن  خاصة  احمل��اول��ة،  أو  الفشل  تقبل  ال 
واملمتلكات  األرواح  محاية  عن  مسؤولون 
أن  فيجب  الوطنية،  وال��ث��روات  وامل��ق��درات 
نكون ذلك الشخص املسؤول، كل حسب 
العون  اهلل  ونسأل  فيه..  يعمل  الذي  موقعه 

والتوفيق للجميع.

تواصل مستمر مع 
الشركات العالمية 

المتخصصة في إنتاج آليات 
الدفاع المدني وأعمال 

الصيانة

ضيف العدد 
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د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر
أستاذ علم االجتماع جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية

استراتيجيات
إدارة العمل التطوعي
عندما نتحدث عن تفعيل إسهامات العمل التطوعي يف خدمة اجملتمع، البد من أن نتوقف 
عند جهود نشر ثقافة التطوع، ومدى إدراك مجيع الشرائح والفئات االجتماعية لقيمة هذا 
العمل وأثره يف حتقيق قيم التكافل والتعاضد ودعم برامج التنمية، وليس مبعزل عن هذا 
العادات  ذلك  التطوعي، مبا يف  العمل  فاعلية  اليت حتد من  والصعوبات  املعوقات  مناقشة 
والتقاليد السلبية، ومشاعر الالمباالة والسلبية لدى بعض الفئات، اليت رمبا تعود إىل عدم 

معرفتهم برسالة العمل التطوعي وقيمته ونتائجه العظيمة للمتطوع وللمجتمع بأسره.
واحلقيقة أن قطاعات واسعة من أبناء اجملتمع السعودي لديها رغبة صادقة للمشاركة يف 
األعمال التطوعية، بدليل هذا العدد الكبري من اجلمعيات اخلريية واملؤسسات األهلية اليت 
تنتشر يف طول البالد وعرضها، لتقديم املساعدات اخلريية واإلنسانية والرعاية االجتماعية 
لأليتام واألرامل واملرضى واملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة والسجناء وأسرهم، ولذا فإن 
تطوير قدرات إدارات هذه اجلمعيات واملؤسسات التطوعية يعد من أجنح السبل لنشر ثقافة 
التطوع وتعزيز إسهامات العمل التطوعي يف كافة ميدان خدمة اجملتمع وفق اسراتيجيات 

واضحة.
وميكن حصر هذه االسراتيجيات، اليت أثبتت فاعلية كبرية يف كثري من دول العامل، يف 
ثالث اسراتيجيات رئيسية، تبدأ باسراتيجية اإلقناع، اليت تهدف إىل ترسيخ قناعة أفراد 
اجملتمع بأهمية العمل التطوعي ليصبح جزءًا ال يتجزأ من اهتماماتهم وحياتهم، يدعمونه 
املؤسسات  إسهامات  على  االسراتيجية  هذه  جناح  ويعتمد  الفكر،  أو  امل��ال  أو  باجلهد 
االجتماعية والربوية والشخصيات العامة من النخب واملفكرين واإلعالميني يف ترسيخ هذه 

القناعة وحتويلها إىل سلوك.
العمل  مؤسسات  بني  املشرك  للعمل  قنوات  بإجياد  وذل��ك  التعاون،  اسراتيجية  وهناك 
التطوعي ومؤسسات اجملتمع األخرى، سواء املؤسسات التعليمية أو اإلعالمية أو الصحية أو 

االقتصادية أو الشركات على اختالف أنشطتها.
الذين  األفراد  لدى  السلبية  واآلراء  األفكار  لتصحيح  السلوك،  تفسري  اسراتيجية  وتبقى 
لديهم تصورات خاطئة أو قاصرة عن العمل التطوعي تقصره يف جمرد احلصول على املال 

من املتطوعني، أو تقدمه كأنه وسيلة للوجاهة االجتماعية ليس إال.
بيان قيمة  تنفيذها يف  القائمني على  ويتوقف جناح هذه االسراتيجية باألساس على قدرة 
العمل التطوعي وعوائده على املتطوع نفسه، من حيث اكتساب املهارات واخلربات والشعور  

بالرضا النفسي، وعلى اجملتمع عمومًا.
الشأن، إلجياد  ورموز اجملتمع يف هذا  الفكرية  والنخب  والدعاة  للعلماء  ومثة دور كبري 
ثقافة جديدة وصحيحة عن التطوع، متثل زادًا ال ينضب لدفع عجلة العمل التطوعي يف مجيع 

جماالت خدمة اجملتمع.
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يف مجلة  جت���ول���ت   »998«
الصرح  ه��ذا  أرج���اء 
الذي يعد مفخرة من حيث تكامل 
م��راف��ق��ه ورق���ي جت��ه��ي��زات��ه، حيث 
املدني  الدفاع  تدريب  مركز  يقع 
بعسري يف حي احملالة مبدينة أبها، 
عاصمة منطقة عسري، على مساحة 
تصل إىل 90 ألف مر مربع، ويضم 
القيادة..  مببنى  تبدأ  مبان،  مثانية 
وأربعة  رئيسي،  بهو  من:  ويتكون 
املركز  قيادة  جناح  ه��ي:  أجنحة 
لشؤون  وج���ن���اح  ال��ت��ع��ل��ي��م  وج���ن���اح 
اإلدارية  للشؤون  وجناح  املتدربني 
واسعة  صالة  إىل  إضافة  واملالية، 
يف  املدني  ال��دف��اع  معارض  إلقامة 

عسري.
القيادة مركز جتمع  مبنى  وميثل 
تنفيذ  ومتابعة  اإلداري����ة  لألعمال 

اخلطط والربامج التدريبية.
مــبــانــي »سرايا  ت��ق��ع  ب��ع��ي��د  وغ���ري 
الكلية«، وتتكون من ثالثة طوابق 
متدرب،   600 م��ن  ألك��ث��ر  تتسع 
ومكاتب  ط��ب��ي��ة  ع���ي���ادة  وت���ض���م: 
الطالبي،  واإلرش��اد  السرايا  لقادة 
ومج��ي��ع امل��ب��ان��ي جم��ه��زة ب��ك��ل ما 

يلزم من األثاث واملفروشات وغريها 
بإقامة  اخل��اص��ة  التجهيزات  م��ن 

املتدربني.

الصالة الثقافية
ومن أبرز مباني املركز من حيث 
الصالة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  التصميم 
قاعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الثقافية، 
 500 على  ي��زي��د  مل��ا  تتسع  ك��ربى 
متدرب، وقد صممت على شكل 
مدرج مبا يسمح مبرونة كبرية يف 
املختلفة  الطالبية  األنشطة  إقامة 

واحملاضرات الثقافية.
الدفاع  ت��دري��ب  م��رك��ز  وحي��ت��وي 
اإلعاشة  م��راف��ق  ض��م��ن  امل���دن���ي، 
رئيسية  صــالــة  على  واخل��دم��ات، 
الستقبال  جمهزة  الطعام  لتناول 
500 متدرب يف وقت واحد، وملحق 
بها صالة صغرية للطعام خمصصة 

للعاملني يف املركز.
أم���ا املــســجــد ال����ذي ي��ق��ع يف قلب 
م��ن 600  فيتسع ألك��ث��ر  امل��رك��ز 
اختيار  يف  روع����ي  وق����د  م��ص��ل، 
موقعه قربه من مبنى التعليم ومبنى 

القيادة.

مبنى التعليم
خصص  أجنحة،  أربعة  من  يتكون 
والدورات  ل��ل��ربام��ج  م��ن��ه��ا  األول 
املدني  الدفاع  لقيادات  التدريبية 
ومسي ب� »جناح كبار املتدربني«، 
الثاني  اجل��ن��اح  يستقبل  ح��ني  يف 
التأسيسية،  التدريبية  ال���دورات 
التأهيل  ل��دورات  جناح  إىل  إضافة 
الفرد  ل������دورات  وآخ�����ر  ال���ف���ين، 

األساسي.

ميدان العرض
الرئيسي،  العرض  ميدان  وحيتل 
الذي يعد القلب النابض للمركز، 
املساحة األكرب بني مجيع املباني، 
ألف   16 إىل  مساحته  تصل  حيث 
م2، تتصدره منصة العرض بطول 
املركز،  م���ن  اجل��ن��وب��ي��ة  اجل��ه��ة 
وكذلك ميدان تدريبات السرايا، 
للقيادة على مساحة تصل  وميدان 
مربع،  م��ر  أل���ف   16 إىل  أي��ض��ًا 
وامل���ي���دان جم��ه��ز ب��ك��ل م���ا يلزم 
لتدريبات اللياقة البدنية والعروض 
االفراضية  وال��ت��ج��ارب  امل��ي��دان��ي��ة 

ومسريات التخرج.

نقطة ضوء

صرح جديد لتطوير قدرات 
رجال الدفاع المدني

احتفلت المديرية العامة 
للدفاع المدني، في 

األول من جمادى اآلخرة 
1432هـ، بافتتاح مركز 
تدريب الدفاع المدني 
بمنطقة عسير، الذي 

يمثل إضافة كبيرة 
لمنظومة البنية التحتية 

التدريبية بالدفاع 
المدني، وصرحًا 

جديدًا لالرتقاء بقدرات 
رجال الدفاع المدني 

باستخدام أحدث 
البرامج واإلمكانات 

التدريبية، وتقديم برامج 
ودورات التأهيل الفني 
والعسكري والتدريب 
التخصصي للضباط 

واألفراد من خالل أحدث 
التقنيات ووسائل 

التدريب العملي 
والنظري ورفع معدالت 

اللياقة البدنية

مركز تدريب الدفاع 
المدني بمنطقة عسير..
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مشبهات التدريب
وعلى مساحة تزيد على 13 ألف مر 
مربع يقع ميدان مشبهات التدريب، 
تعتمد  مشبهات  على  حيتوي  ال��ذي 
قاعدة احملاكاة ملا يتعامل معه رجل 
الدفاع املدني يف امليدان من حوادث، 
واخلربات  امل����ه����ارات  إلك���س���اب���ه 
العملية، ومن أبرز هذه املشبهات ما 
يتعلق حبوادث احلريق، وتشمل بيت 
احلريق الذي حياكي املنازل العادية 
واملساحة،  ال��ت��ص��م��ي��م  ح��ي��ث  م���ن 
واملخارج  التهوية،  ومنافذ  وفتحات 
وقود،  حملطة  ومن���وذج  وامل���داخ���ل، 
واحملروقات،  النفط  لناقالت  وآخر 
ومن���اذج م��ن ل��وح��ات ح��رائ��ق الوقود 
احلرائق  مشبهات  وتركز  والغاز، 
ال��غ��رب��ي من  يف اجل����زء ال��ش��م��ال��ي 
امليدان، ويقابلها يف اجلزء الشمالي 
ال��ش��رق��ي م��ش��ب��ه��ات ل��ل��ت��دري��ب على 
لعبور  نفق  منها  اإلن��ق��اذ،  عمليات 
املركبات ميكن من خالل التدريب 
األنفاق  ح���وادث  ك��ل  على  العملي 
مياه  تسرب  أو  التصادم  ح��االت  يف 

السيول واألمطار إىل داخل النفق.

ركن اإلنقاذ
اإلنقاذ  م��ش��ب��ه��ات  رك����ن  وي���ض���م 
اإلنقاذ  أعمال  على  للتدريب  برجًا 
وقمم  املرتفعة  امل��ب��ان��ي  ح���وادث  يف 
اجلبال يصل ارتفاعه إىل 14 مرًا، 
إضافة إىل ركن خاص لتجمع املياه 
الوحل،  تسبب  ق��د  ال��يت  واألت��رب��ة 
بهدف التدريب على مهارات التعامل 
عن  النامجة  الصعبة  ال��ظ��روف  يف 
األماكن  ويف  ال��غ��زي��رة  األم���ط���ار 

الوعرة والتقلبات املناخية.
للتحكم  غرفة  امليدان  على  وتشرف 
يلزم من  والسيطرة مزودة بكل ما 
وأنظمة االتصاالت  املراقبة  شاشات 

ال��س��ل��ك��ي��ة وال��الس��ل��ك��ي��ة، كما 
خزان  على  املشبهات  ميدان  حيتوي 
م��ي��اه ب��س��ع��ة 54 ط��ن��ًا، وع����دد من 
الفصول امليدانية املتحركة بأحجام 

خمتلفة.

الصالة الرياضية
مركز  م��ن��ش��آت  ق��ائ��م��ة  وتكتمل 
تدريب الدفاع املدني مبنطقة عسري 
قياسية  مبواصفات  رياضية  ب�صالة 
الرياضية،  األنشطة  ملمارسة كافة 
بكافة  أوملبيًا جمهزًا  مسبحًا  تضم 
لتدريبات  ال���الزم���ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
اإلنقاذ  وعمليات  والغوص  السباحة 
املائي، وملعبًا سداسيًا مغلقًا، وعدة 
البدنية،  اللياقة  ألج��ه��زة  ص���االت 

وغرف املالبس.
تدريب  م���رك���ز  م���دي���ر  وأوض�������ح 
قبسون  املقدم  بعسري  املدني  الدفاع 
الزهراني أن كل املرافق واملنشآت 
والتجهيزات اليت يزخر بها املركز 
تدريبية،  منظومة  م��ن  ج���زءًا  متثل 
مت إجناز املرحلة األوىل منها فقط، 

املرحلة  يف  استكماهلا  يتم  وس��وف 
ميدان  إنشاء  تتضمن  اليت  املقبلة، 
ت��دري��ب ل��ق��ي��ادة ال��س��ي��ارات، وبرج 
من  يتم  احل���وادث،  إلدارة  عمليات 
املدني  الدفاع  رج��ال  تدريب  خالله 
االتصاالت  أنظمة  اس��ت��خ��دام  على 
للصيانة  وم���رك���ز  وامل��ع��ل��وم��ات، 
على  املدني  الدفاع  سائقي  لتدريب 
للمعدات  األول��ي��ة  الصيانة  إج���راء 

واآلليات.

إدارة الحوادث
وأضاف املقدم الزهراني أن املركز 
والربامج  األن��ظ��م��ة  أح���دث  يطبق 

التدريبية، ومنها على سبيل املثال: 
احلوادث  إدارة  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب 
لقيادات الوحدات والفرق امليدانية، 
خاص  حاسوبي  برنامج  خ��الل  من 
يواجهه  قد  ملا  مشابهة  يقدم صورة 
صعوبات  من  املدني  الدفاع  رج��ال 
املختلفة،  احل���وادث  مباشرة  أثناء 
مع  تنسيق  م��ن  ذل���ك  يتطلبه  وم���ا 
كاملستشفيات  األخ��رى،  اجلهات 

واملرور وغريها.

برامج التوعية
وأشار املقدم قبسون الزهراني إىل 
أن مركز تدريب الدفاع املدني يف 
اإلمكانات  بكل  جمهز  عسري 
لتنفيذ برامج التوعية ضد املخاطر 
الدفاع  عمل  نطاق  يف  تدخل  اليت 
املعارض  خ�����الل  م����ن  امل����دن����ي، 
والندوات واحملاضرات، واستضافة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م��ن��س��وب��ي 
واملدارس وغريها إلكسابهم بعض 
مع  التعامل  يف  واخل��ربات  املهارات 

احلوادث املختلفة.

مقدم قبسون الزهراني

الربكة  ال��ع��م��ي��د ص���احل  أع����رب 
عن  للتدريب  العامة  اإلدارة  مدير 
تدريب  مركز  بافتتاح  سعادته 

الدفاع املدني مبنطقة عسري, مؤكدًا 
هذا  يف  التدريبية  اإلم��ك��ان��ات  أن 
املرافق واملنشآت  املركز, وتكامل 
البنى  جتعله إضافة كبرية ملنظومة 
املدني,  بالدفاع  التدريبية  التحتية 
ال���يت ت��ش��ه��د ت���ط���ورًا ش���ام���اًل على 

املستويني الكمي والنوعي.
اعتماد  أن  الربكة  العميد  وأض��اف 
املدني  ال���دف���اع  ت���دري���ب  م���راك���ز 
التأهيلية  التدريبية  الربامج  ألحدث 
حتقيق  واكبه  املتخصصة,  والفنية 
أنظمة  م���ن  االس���ت���ف���ادة  يف  ط��ف��رة 
يف  االت��ص��االت  وتقنيات  املعلومات 

يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  تنفيذ 
م��ع��اه��د وم��راك��ز ال��ت��دري��ب, أو 
إىل  باإلضافة  بعد  ع��ن  التدريب 
على  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج  تفعيل 
للمتطوعني  املدني  الدفاع  أعمال 
التوعوية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
املخاطر  وال��وق��ائ��ي��ة ض��د ك��اف��ة 
واحل��وادث, معربًا عن تفاؤله بأن 
الدفاع  ت��دري��ب  م��رك��ز  ي��س��اه��م 
املستفيدين  عدد  زيادة  يف  املدني 
التدريبية  وال���دورات  الربامج  من 
ملنسوبي الدفاع املدني يف املنطقة 

واملناطق اجملاروة.

العميد البركة: المركز يضاعف عدد المستفيدين من الدورات 
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مطر يعرب  بــــــن  ـــــد  عـــــاب الـــــــلـــــــواء 
الصخريي مدير الدفاع املدني 
مبنطقة الرياض عن تأييده لفكرة إنشاء 
جائزة لرجل الدفاع املدني املثالي، مؤكدًا 
معني،  جانب  على  تقتصر  أال  جيب  أنها 
اجلوانب  واألف��راد يف  الضباط  تشمل  وأن 

اإلدارية وامليدانية على حد سواء.

998 استطلعت اآلراء حولها

أثبتت تجربة منح جائزة 
للموظف المثالي في كثير من 

الوزارات والهيئات واألجهزة 
الحكومية نجاحها في تحفيز 

منسوبي هذه الجهات لالرتقاء 
بأدائهم وتنمية قدراتهم لنيل 

شرف الفوز بهذه الجائزة.
لكن.. هل يمكن أن تكون هناك 

جائزة لرجل الدفاع المدني 
المثالي؟ وما المعايير التي 

يجب توافرها للفوز بها؟ وما 
األثر الذي يمكن أن تحققه؟ أم 
أن الطبيعة العسكرية لجهاز 

الدفاع المدني ومهامه 
اإلنسانية وأنظمة 

الخدمة به ال تتفق مع 
فلسفة هذه النوعية من 

الجوائز؟
مجلة »998« استطلعت آراء 

عدد من قيادات الدفاع المدني 
ومنسوبيه من ضباط وأفراد 
وموظفين مدنيين حول مدى 
قبولهم أو تحفظهم على مثل 

هذه الجائزة، فماذا قالوا؟

يجب أن تشمل الجائزة الضباط واألفراد
في التخصصات الميدانية واإلدارية

جائزة رجل الدفاع 
المثاليالمدني

استطالع

اللواء عابد الصخريي:
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وعن املعايري اليت جيب العمل بها الختيار 
اللواء  ق��ال  املثالي  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج��ل 
واملصداقية  النزاهة  حت��ري  الصخريي: 
من قبل جهات الرشيح للجائزة، وإبراز 
أعمال املرشح موثقة بالصور واملستندات، 
منها  ع��دة جم��االت  اجل��ائ��زة  تشمل  وأن 
امليدانية  األعمال  يف  والتحسني  التطوير 
هذه  مثل  وج��ود  أن  واإلداري���ة، مؤكدًا 
لتطوير  ح��اف��زًا  س��وف يشكل  اجل��ائ��زة 
النور  تر  مل  اليت  األعمال  وإب��راز  األداء 

لدى البعض لغياب احلافز.
واقرح اللواء الصخريي أن جتمع اجلائزة 
بني احلافز املعنوي واحلافز املادي، وأن 
لإلشراف  مستقلة  جلنة  هناك  تكون 
أفرع  ك��اف��ة  م��ن  تشكيلها  يتم  عليها 

الدفاع املدني، 
وأن يكون هلا 
خاص  مت��وي��ل 
لضمان  ب���ه���ا 

استمراريتها.

قواعد 
عامة

 أما اللواء قابل
ابن مقـــــبــــــــــل 
الغــانـــــــــــــــمي 
ع�������������د  مسا
عام  م����دي����ر 
املدني  الدفاع 
للش���������������ؤون 

العسكرية فهو ال يؤيد إنشاء جائزة رجل 
الدفاع املدني املثالي، مؤكدًا أن رجال 
وقيامهم  انتمائهم  حبكم  اجلهاز،  هذا 
األرواح  مح��اي��ة  يف  اإلن��س��ان��ي��ة  مب��ه��ام��ه 
من  وأنه  مثاليون،  كلهم  واملمتلكات، 
رجل  على  الوصف  هذا  إط��الق  الصعب 

من منسوبي الدفاع املدني دون آخر.
غري  من  إنه  بل  الغامني:  اللواء  وأض��اف 
رجل  املدني  الدفاع  يف  يوجد  أن  املالئم 
احلوافز  أم��ا  مثالية،  أق��ل  وآخ��ر  مثالي 
املشجعة والتحفيزية املادية واملعنوية فقد 
اخلدمة  أنظمة  ضمن  ال��ن��ظ��ام  كفلها 
العسكرية وتنظيماتها اإلدارية، هذا من 
ناحية، ومن الناحية األخرى فإن القواعد 
العسكريني  أداء  حتكم  ال��يت  العامة 

ينبغي أن تكون شاملة لكل اخلاضعني 
أن  يستلزم  مما  العسكرية،  لألنظمة 
الصالحية  صاحب  من  التشريع  يكون 
مقننة  معايري  وفق  واستمراره  إق��راره  يف 
ميكن أن يستفيد منها كل اخلاضعني 
لنظام اخلدمة العسكرية املنضوين حتت 
التشريع  يف  الصالحية  ص��اح��ب  مظلة 

النظامي إذا حتققت فيه هذه املعايري. 

حافز معنوي
الشرعان  اللواء خلف بن حممد  ويبدي 
اجلوف  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��دي��ر 
تأييده لفكرة إنشاء جائزة رجل الدفاع 
املدني املثالي، ملا ميكن أن حتققه من 
أثر يف حتفيز رجال الدفاع املدني لتطوير 

منح  يتم  أن  أهمية  إىل  م��ش��ريًا  األداء، 
اإلدارية  التخصصات  كل  يف  اجل��ائ��زة 
طبيعة  تراعي  دقيقة  معايري  وفق  والفنية 
التخصص، مشريًا إىل أن احلوافز املادية 
احلافز  عن  بدياًل  ليست  أهميتها  رغ��م 

املعنوي.

روح المنافسة
ويف االجت����اه ذات����ه، ق���ال الـــلـــواء أمحد 
شؤون  إدارة  م��دي��ر  احلــــربــــي  حمـــمـــد 
األف����راد: أن��ا أؤي��د إن��ش��اء ه��ذه اجلائزة 
منسوبي  بني  املنافسة  روح  تذكي  ألنها 
وتطلق  املناطق،  املدني يف مجيع  الدفاع 
الطاقات للوصول إىل أرقى املستويات يف 
مستوى  على  إجيابًا  ينعكس  مبا  األداء 

من  يتحلى  أن  إىل ض��رورة  الفتًا  العمل، 
واملهارة  باجلدية  للجائزة  ترشيحهم  يتم 
أداء  واملسؤولية يف  وااللتزام  واإلخ��الص 
يف  املستمر  والتطوير  واالبتكار  املهام، 
أداء العمل للوصول إىل أفضل مواصفات 

اجلودة.
وتطرق اللواء احلربي إىل أهمية احلوافز 
التحفيز  وس���ائ���ل  م���ن  ك��ج��زء  امل���ادي���ة 
أن اجلانب  ب��األداء، مشريًا إىل  لالرتقاء 
ألنه  أهمية،  األكثر  هو  يبقى  املعنوي 
أم����ام اجملموعة  ال��ف��رد  ق����درات  ي��ظ��ه��ر 

ومينحه التميز بينهم.
وعن اجلهة املعنية اليت ميكنها اإلشراف 
ال���ل���واء احلربي  ع��ل��ى اجل���ائ���زة، أش����ار 
العالقات  إدارة  تتوىل  أن  إمكانية  إىل 

مع  بالتعاون  املسؤولية  ه��ذه  واإلع����الم 
اإلدارات امليدانية واإلدارية ذات العالقة، 
تصميم  ت��ت��وىل  جلنة  تشكيل  يتم  وأن 
التميز  عناصر  لكافة  شاملة  استمارة 
اختيار  يسهل  حبيث  األداء،  ومستوى 
للجائزة  املستحقني  وحتديد  املرشحني 

وفق ضوابط ومعايري دقيقة.

شفافية مطلوبة
أما العميد عبداهلل بن علي الزهراني مدير 
الدفاع املدني مبنطقة حائل فقال: نرحب 
بكل فكرة ميكن أن تسهم يف تطوير 
العمل وإذكاء روح التنافس بني منسوبي 
اجلوائز  هذه  مثل  ومنها  املدني،  الدفاع 
اليت يكون هلا صدى طيب بني اجلميع،

اللواء قابل الغامني

         مقترحات قيمة  الختيار أفضل المرشحين لنيل »جائزة 
رجل الدفاع المدني« وفق معايير دقيقة لقياس األداء 

اللواء أمحد احلربياللواء خلف الشرعان اللواء عابد الصخريي
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الشاملة  اجلودة  معايري  تطبيق  أن  مؤكدًا 
حتديد  يف  كثريًا  يفيد  الواسع  مبفهومها 
املدني  ال��دف��اع  رج��ل  ج��ائ��زة  منح  معايري 
واإلنتاجية  اإلجناز  يكون  حبيث  املثالي، 

العامل األبرز يف ذلك.
وقلل العميد الزهراني من أهمية اجلائزة يف 
املدني، مؤكدًا  الدفاع  أداء رجال  تطوير 
هو  واملتابعة  احملاسبة  مببادئ  االلتزام  أن 

شتى  يف  األداء  لتطوير  الصحيح  الطريق 
اجملاالت.

إىل  حائل  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مدير  ولفت 
حول  مستفيضة  دراس����ة  إج����راء  ض����رورة 
اجلائزة لتحقيق األهداف املرادة منها، مع 
الوضع يف االعتبار أن اجلائزة – أي جائزة 
للتطوير  بل وسيلة  بذاتها،  ليست هدفًا   -
والتحفيز، وكذلك ضرورة أن يتم تشكيل 

فريق عمل من أصحاب اخلربة واحليادية من 
العمليات  واإلعالم وشؤون  العالقات  إدارة 
على  ليشرف  واملتابعة،  التخطيط  وشؤون 
واضحة  ومعايري  بنود  وف��ق  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
حتدد آليات عمله، وبعد اجتماعات وورش 
عمل تتيح املزيد من تالقح األفكار وتقييم 

اإلجيابيات والسلبيات. 

فكرة رائعة
املدني  ال��دف��اع  مدير  وص��ف  ناحيته،  م��ن 
مبنطقة جازان العميد حسن قفيلي فكرة 
جائزة رجل الدفاع املدني املثالي بأنها من 
باالهتمام  واجل���دي���رة  ال��رائ��ع��ة  األف��ك��ار 
الرشيح  يف  ي��راع��ى  حب��ي��ث  وال���دراس���ة، 
هل��ا اإلجن���ازات ال��يت ق��ام بها ك��ل مرشح 
رتبته،  إىل  النظر  دون  عمله،  جم��ال  يف 
وكذلك اإلبداع والدأب يف تطوير العمل، 
ونوعية املهارات، وعالقته بقادته وزمالئه.

واقرح العميد قفيلي أن تقرن اجلائزة بني 
احل��اف��زي��ن امل���ادي وامل��ع��ن��وي، ك��أن مينح 
اإلتقان  ون��وط  مالية  مكافأة  بها  الفائز 

اللواء الغانمي:
كل رجال الدفاع المدني مثاليون وال أؤيد فكرة 

إنشاء هذه الجائزة

اللواء أحمد الحربي:
الجائزة تطلق المهارات وتدعم المنافسة

اللواء خلف الشرعان:
نقترح منح الجائزة لرجال الدفاع المدني المتميزين 

في التخصصات الفنية واألعمال الميدانية

العميد زهير سيبيه:
فكرة الجائزة لها إيجابيات كثيرة وإضافة طيبة 

العميد عبداهلل الزهراني:
الجائزة ليست هدفًا لكن وسيلة لتطوير األداء

استطالع

تأييد كبير لفكرة الجائزة وأهدافها

ومطالب لدراستها وآليات تنفيذها
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قيمة  ذات  لتكون  اجل��ائ��زة،  إىل  إضافة 
رجال  ك��ل  إليها  يسعى  ومعنوية  م��ادي��ة 
املصداقية  أهمية  مؤكدًا  املدني،  الدفاع 
للجائزة،  الرشيح  يف  اجملاملة  عن  والبعد 
وأن تكون هناك إجراءات دقيقة وواضحة 
عدد  برشيح  مديرية  لكل  تسمح  لذلك 
إىل  بإجنازاتهم  والرفع  بها،  العاملني  من 
العامة  املديرية  يف  باجلائزة  املعنية  اجلهة 
الخ��ت��ي��ار أف��ض��ل امل��رش��ح��ني، ومي��ك��ن أن 
يكون لوزارة الداخلية دور يف حتقيق هذه 

اجلائزة.

إيجابيات كثيرة
الدفاع  مدير  سبيه  زهــري  العميد  وأب���دى 
وتأييده  مح��اس��ه  امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دن��ي 
لفكرة جائزة رجل الدفاع املدني املثالي، ملا 
هلا من إجيابيات كثرية، من أهمها تشجيع 
التنافس الشريف بني منسوبي اجلهاز لنيل 
شرف الفوز باجلائزة.. مؤكدًا أن مثل هذه 
اجلائزة ميكن أن تكون إضافة طيبة ملا 
املدني، وعلى  الدفاع  القائمون على  يبذله 

سعد  الفريق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  معالي  رأس��ه��م 
أصحاب  لتكريم  التوجيري،  عبداهلل  بن 

األداء املتميز.
يف  بها  العمل  ميكن  ال��يت  املعايري  وع��ن 
قال  املثالي،  املدني  ال��دف��اع  رج��ل  اختيار 
ال��ع��م��ي��د س��ب��ي��ه: الب���د م��ن وض���ع ضوابط 

حتى  للجائزة  للرشيح  واض��ح��ة  وش���روط 
تكون هلا قيمتها املعنوية، أهمها االلتزام 
املرشح  ملف  وخلو  واإلجن���از  واالنضباط 
يوضح  وأن  عقوبات،  أو  إن���ذارات  أي  من 
جوانب متيزه وما قدم للجهاز وساهم به يف 
تطوير العمل، وذلك من خالل استمارة يتم 

اعتمادها من قبل اجلهة املرشحة.
ويقرح العميد سبيه أن يتم اختيار مخسة 
ال��ع��ام��ة، وم��ن ثم  امل��دي��ري��ة  مرشحني م��ن 
الدفاع املدني  تشكيل جلنة الختيار رجل 
املادية  اجل��وائ��ز  أن  على  م��ش��ددًا  املثالي، 
موجودة يف ظل حرص الدولة –رعاها اهلل– 
العسكريني  من  موظفيها  تكريم  على 
من  املعنوي  التكريم  لكن  وامل��دن��ي��ني، 
من  يرافقه  وما  اجلوائز،  هذه  مثل  خالل 
إجيابي  وم��ردود  أهمية كبرية  له  صدى، 

يف النفوس.
املنورة:  باملدينة  املدني  الدفاع  مدير  وقال 
العامة  ال��ع��الق��ات  إدارة  ت��ت��وىل  أن  أرى 
املدني  للدفاع  العامة  باملديرية  واإلع���الم 
واضحة  آلية  وفق  اجلائزة،  هذه  مسؤولية 

العميد حسن قفيلي:
فكرة رائعة جديرة باالهتمام والدراسة شريطة 

المصداقية والبعد عن المجامالت

العميد تركي الحارثي:
نفترح أن يتم تكريم الفائزين في احتفاالت اليوم 

العالمي للدفاع المدني

المقدم ناجي الرويلي:
الجائزة تبقى ذكرى خالدة وتتجاوز الحوافز

العميد زهري سبيهالعميد عبداهلل الزهراني العميد حسن قفيلي
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وشروط  وأهدافها  مفهومها  بتعميم  تبدأ 
ترشيح  اس��ت��م��ارات  وت��وزي��ع  هل��ا،  الرشيح 
يف مجيع املديريات واإلدارات، حبيث يتم 
اختيار أكثر من مرشح من كل مديرية، 
أن  على  االختيار،  ه��ذا  م��ربرات  وإي��ض��اح 
تتوىل جلنة من ضباط املديرية دراسة هذه 

االستمارات واختيار أفضل املرشحني.

جوائز ال جائزة
املدني مبحافظة  الدفاع  إدارة  ويتفق مدير 
احلارثي  علوان  بن  تركي  العميد  الليث 
مع فكرة إنشاء جائزة رجل الدفاع املدني 
عدة  هناك  تكون  ب��أن  مطالبًا  املثالي، 
للضباط،  القيادة  جائزة  تشمل:  جوائز، 
لإلداريني،  واالنضباط  املواظبة  وج��ائ��زة 
وجائزة اإلطفاء واإلنقاذ ملنسوبي الوحدات 
والفرق امليدانية، على أن يكون الرشيح 
وفق  اإلدارات  مديري  طريق  عن  للجائزة 

استمارة توضح العمل البارز لكل مرشح.
وطالب العميد تركي احلارثي بأن يكون 

اجلائزة  جانب  إىل  هناك 
مادي  ح����اف����ز 
كان  لو  حتى 

لألفراد  بالنسبة  وخاصة  قليلة،  مكافأة 
لتحفيزهم على التنافس يف احلصول عليها، 
الشؤون  بني  التنسيق  ض��رورة  إىل  مشريًا 
العالقات  وإدارة  وامل��ت��اب��ع��ة  العسكرية 
واإلع��الم يف اإلش��راف على اجلائزة، وأن 
تكون سنوية، ويتم تسليمها يف احتفاالت 

اليوم العاملي للدفاع املدني كل عام.

ذكرى تبقى
ويرى املقدم ناجي بن مونس الرويلي مدير 
إدارة الدفاع املدني بعرعر أن إجياد حافز 
تشجيعي لرجال الدفاع املدني – يف صورة 
لتطوير  جيدة  - فكرة  تكريم  أو  جائزة 
تنمية  على  اجلهاز  منسوبي  وحث  األداء، 
مهامهم  ألداء  والسعي  وخرباتهم  مهاراتهم 

على الوجه األكمل.
الرويلي إىل أن هناك معايري  املقدم  وأشار 
عامة جيب أن يتحلى بها رجل الدفاع املدني 
بكل  واإلمل��ام  اخللق  حسن  مثل:  املثالي، 
له  وأن يكون  واإلداري��ة  امليدانية  األعمال 
غريه،  عن  متيزه  وحالية  سابقة  إجن��ازات 

الفتًا إىل أن احلافز املعنوي، الذي يتمثل يف 
الفوز مبثل هذه اجلائزة اليت تبقي ذكرى 
خالدة حيتفظ بها الفائز، أكثر تأثريًا من 
احلوافز املادية اللحظية اليت تنتهي يف وقت 
قصري، وهو األمر الذي ميكن حتقيقه من 
قبل  من  باجلائزة  يفوز  من  تكريم  خالل 

معالي مدير عام الدفاع املدني.

مزيد من اإلبداع
أم��ا م��دي��ر ع��ام ال��ش��ؤون اإلداري����ة واملالية  
فيلخص  العتييب  منري  بن  ناصر  األســتــاذ 
إنشاء جائزة رجل  ترحيبه بفكرة  أسباب 
إنشاء  مبدأ  بقوله:  املثالي  املدني  الدفاع 

أ. سعود اجلويفأ. عبدالعزيز العويسأ. ناصر العتييباملقدم ناجي الرويلي

استطالع

العميد تركي احلارثي

إنشاء الجائزة دليل 
اهتمام الدفاع المدني 

باإلنجاز والتطوير 
والتميز

24
998 - العدد السادس



ي��وح��ي مب���دى االه��ت��م��ام باإلجناز  ج��ائ��زة 
خيلق  اجلائزة  وإق��رار  والتميز،  والتطوير 
روح التنافس الشريف بني زمالء العمل حنو 
املزيد من اإلبداع، إضافة إىل األثر املعنوي 

الكبري ملن يفوز بها، وكذلك لزمالئه.
املعايري  من  لعدد  العتييب  األستاذ  ويعرض 
للجائزة،  الرشيح  عند  مراعاتها  الواجب 
يقوم  ال���ذي  ب��ال��دور  ال��ت��ام  اإلمل���ام  تشمل: 
األرواح  محاية  يف  املدني  ال��دف��اع  رج��ل  به 
بذلك،  اع���ت���زازه  وم���دى  وامل��م��ت��ل��ك��ات، 
العمل  األول��وي��ات يف  معرفة  على  وال��ق��درة 
يف  والرغبة  الصحيح،  الرتيب  وترتيبها 
اجلمهور،  مع  التفاعل  وحسن  االبتكار، 
ومتيز العالقة مع الزمالء والرؤساء، والثقة 
املهارات  تنمية  على  واحل���رص  بالنفس، 
بالواجبات  وااللتزام  الوظيفية،  والقدرات 
له،  املمنوحة  الصالحيات  جت��اوز  وع��دم 

وكذلك االهتمام باملظهر.
ويؤكد املدير العام للشؤون املالية واإلدارية 
أن اجلوائز املادية ال ميكن أن تكون بدياًل 
هو  منها  فاهلدف  املقرحة،  اجل��ائ��زة  عن 
ويبقى مع  معنويًا  الذي يكون  التكريم، 
مرور الزمن، خاصة يف كل ما يشري ويوثق 
هذا التكريم ويربزه لآلخرين، لكن هذا 
مادية  جائزة  هناك  أن تكون  من  ال مينع 

تقديرية تضاف إىل اجلائزة املعنوية.
للجائزة  أمانة  تشكل  أن  العتييب  ويقرح 
هلم  املشهود  الكفاءات  ذوي  من  عدد  من 
باخلربة واملعرفة والعلم لدراسة الرشيحات 
إدارة  تتوىل  أن  على  الفائزين،  واختيار 
اإلجراءات  ك��اف��ة  واإلع�����الم  ال��ع��الق��ات 
اخل��اص��ة ب��ت��ك��ري��م ال��ف��ائ��زي��ن م��ن خالل 
على  يتم  الصالحية،  أصحاب  يقرها  آلية 
باملفاضلة  اخلاصة  املعايري  وضع  أساسها 
بني املرشحني، مبا يضمن حصول األكفأ 
املدني  ال��دف��اع  رج��ل  جائزة  على  واألج���در 

املثالي.

قيمة التفوق
ويف ذات السياق، يؤيد األستاذ عبدالعزيز 
العويس مدير اإلدارة املالية باملديرية العامة 
للدفاع املدني فكرة إنشاء جائزة للموظف 
املثالي، مؤكدًا أهمية أن يكون يف مقدمة 
معايري الرشيح هلا العلم واملعرفة والتدريب 
والتفوق، ألنها ذات املعايري الالزمة لتطوير 

القيمة  أن  إىل  ال��ع��وي��س  وأش����ار  األداء، 
تأثريها  تزيد يف  اجلائزة  ملثل هذه  املعنوية 

على احلوافز املادية يف أحيان كثرية.
العامة  اإلدارة  ت��ت��وىل  أن  ال��ع��وي��س  ورج���ح 
تلقي  م��س��ؤول��ي��ة  واإلع�������الم  ل��ل��ع��الق��ات 
الرشيحات للجائزة من مجيع إدارات الدفاع 
منها  األفضل  واختيار  ودراستها  املدني، 
التقييم والدراسة،  عرب عدة مستويات من 
مبا يتناسب مع التخصص واملهام امليدانية 

واإلدارية.

معايير الترشيح
إدارة  األستاذ سعود اجلويف مدير  ويؤكد 
شؤون املوظفني تأييده لفكرة إنشاء جائزة 
رجل الدفاع املدني املثالي، مشريًا إىل أنه 
كانت هناك جائزة للموظف املثالي بالدفاع 

املدني لكن مل يكتب هلا االستمرار.
وعن املعايري اليت جيب األخذ بها يف اختيار 
املرشحني للجائزة أضاف مدير إدارة شؤون 
امل��وظ��ف��ني: االن��ض��ب��اط واإلجن���از ومستوى 
تتوافر يف  أن  األداء صفات ضرورية جيب 
كل من ينال شرف الرشيح للجائزة، بل 
تكون  حبيث  هلا،  احلقيقي  اهلدف  متثل 
هناك  أن  مؤكدًا  األداء،  لتطوير  حافزًا 
املادية  احل��واف��ز  بشأن  وتعليمات  أنظمة 
واملعنوية ميكن االسرشاد بها عند إنشاء 

اجلائزة.
تكون  أن  اجل��ويف  سعود  األستاذ  واق��رح 
 3 من  تضم  باجلائزة  خاصة  جلنة  هناك 
لدراسة  الكفائة  ذوي  املسؤولني  5 من   –
واملعايري  الضوابط  وفق  الرشيحات  مجيع 

اليت حتدد اختيار الفائزين.

أ. ناصر العتيبي:
فكرة الجائزة توحي باالهتمام باإلنجاز وإقرارها 

يفتح طريق اإلبداع 

أ. عبدالعزيز العويس:
الشك في أن التكريم المعنوي يساهم في 

تطوير األداء

أ. سعود الجوفي:
االنضباط والجدية واإلنجاز معايير ضرورية للترشيح
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]] سؤااًل [[]]سؤااًل[[

والشباب، 1.  والصبا  الطفولة  ف��رات 
ما الذي يذكره اللواء طيار احلربي 

عن هذه األيام؟
والشباب يف ذاكرتي  والصبا  الطفولة  فرة 
مبدرسة  االبتدائية  املرحلة  بسنوات  ترتبط 
)عمر بن اخلطاب( يف حي عليشة بالرياض، 
دون  وم��ن  االب��ت��دائ��ي،  تعليمي  تلقيت  حيث 
خصوصًا  مجيلة،  أي��ام��ًا  كانت  فقد  ش��ك 
أن “عليشة” كان يف ذلك الوقت من أمجل 
ثم  وم��ن  ه���دوءًا،  وأكثرها  الرياض  أحياء 
انتقلت مع والدي إىل حي امللز حيث أكملت 
املرحلتني املتوسطة والثانوية، وما أذكره عن 
تلك املرحلة هو قرب املسافات وسرعة التنقل 
من حي إىل حي، وأذكر أننا قد خيمنا ملدة 
مخسة عشر يومًا خارج مدينة الرياض وكان 
بصحبتنا »وايت ماء«، وكان موقع ذلك يف 
حي إنكاس، الذي كان يقع خارج املدينة 
وقتها! قبل أن يصبح من األحياء القريبة من 

قلب العاصمة.

ما املشهد األكثر حضورًا يف الذاكرة 2. 
عن مرحلة النشأة؟

املشهد األكثر حضورًا هو الدفاع املدني بآلياته 
من  كنت  حيث  رجاله،  ومالبس  وم��راك��زه 
املرافقني لوالدي العزيز - حفظه اهلل - الذي 
بالرياض،  املدني  للدفاع  مديرًا  حينها  كان 
من  حتركاته  أثناء  صحبته  يف  دائمًا  وكنت 

مركز إىل آخر، وأثناء مباشرة احلوادث.

العسكرية 3.  احلياة  أضافته  ال��ذي  ما 
لشخصيتك؟

احلياة العسكرية أضافت لي الكثري، حيث 
فإنها  ش��ك  وال  ع��س��ك��ري��ة،  بيئة  يف  ن��ش��أت 
والتحمل  واملثابرة  الصرب  صفات  أكسبتين 

واإلتقان واالنضباط.

ومن املعلم أو األستاذ الذي ترى أنه أثر 4. 
يف تكوينك وقناعاتك؟ وما أبعاد ذلك 

التأثري؟

املعلم الذي أثر يف تكويين كان يف املرحلة 
االبتدائية، ويف تلك الفرة كان الضرب هو 
األسلوب الدارج يف التعليم جبميع مراحله، 
ع���دا م���درس ال��ق��واع��د ال���ذي ت��ع��ام��ل معنا 
بأسلوب تربوي خمتلف، حيث كان سابقًا 
لعصره وقتها وقريبًا مما نعيشه حاليًا، مما 
مجيعًا  فأبدعنا  امل��ادة  ولزمالئي  لي  حبب 

فيها.

من من أصدقاء الشباب ال تزال على 5. 
عالقة  ت��دوم  وكيف  معه؟  تواصل 

الصداقة من وجهة نظرك؟
فبعد  قلة،  إال  يبق  الشباب مل  أصدقاء  من 
خترجنا من املرحلة الثانوية اجته كثري من 
األصدقاء إىل مراحل التعليم املختلفة، فمنهم 
ومنهم  باخلارج  للدراسة  اململكة  غادر  من 
من اخنرط يف اجملال العسكري، ومل يبق 
إال عدد قليل منهم تربطين بهم عالقة جيدة 

رغم أننا ال نلتقي إال يف املناسبات.

في رحلة الحياة مواقف ال تنسى، ونقاط تحّول، ودروس مستفادة وخبرات متراكمة تشكل 
بمرور الوقت قناعاتنا وتؤثر في قراراتنا واختياراتنا، وفي رحلة الحياة نجاحات وإخفاقات، 

لحظات فرح ولحظات شجن، طموحات تتحقق، وآمال قد نعجز عن تحقيقها.
سألنا اللواء طيار محمد بن عيد الحربي قائد طيران الدفاع المدني عن المواقف واألماكن، 

ولحظات الفرح والشجن، وأصدقاء الصبا وزمالء العمل.. في 20 سؤااًل أو أكثر، في 
محاولة لالستفادة من تجربته ومسيرته.. فماذا قال؟ 

اإلخالص
أول مقومات النجاح

قائد طريان الدفاع املدني
اللواء/ محمد بن عيد الحربي

العلم يسبق الفن في مواصفات القيادة:

حاوره: الرائد عبد اهلل الحارثي
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تمنيت أن أكون رجل دفاع 
مدني وال وقت لممارسة 

هوايتي المفضلة

الحظ في حياة اإلنسان 
حقيقة.. وقناعتنا به 

جزء من اإليمان بالقدر

ُحسن الظن يجعل 
الحياة أكثر جمااًل 

وطمأنينة

للنجاح مقومات.. فما مقومات النجاح 6. 
من خالل جتربتك؟

جتربيت  خالل  ومن  عديدة،  النجاح  مقومات 
فإن أهم عامل هو اإلخالص يف العمل وخمافة 
اهلل، فهذا هو األساس يف النجاح، ثم تأتي بعد 
ذلك عوامل أخرى، منها إتقان العمل، وهو ما 
واجلودة  باجلودة  احلاضر  عصرنا  يف  يسمى 
واحلصول  املستمر  بالتدريب  والتدرج  الشاملة 
ت��زي��د وت���رف���ع كفاءة  ال���يت  ال������دورات  ع��ل��ى 
وظيفتك  وأدي��ت  عملك  أتقنت  وإذا  الشخص، 
على أحسن وجه فإنك تشعر بعزة اإلجناز وعزة 

اإلتقان.

إىل 7.  أق���رب  فأيهما  وف��ن  علم  ال��ق��ي��ادة 
قناعات اللواء احلربي؟

العلم،  هو  األق��رب  أن  إال  وف��ن،  علم  القيادة 
فلن يصل بك الفن إىل القيادة قبل العلم فالبد 
عاملًا...  يولد  املرء  فليس  )تعلم  العلم  يسبقه  أن 
وليس أخو علم كمن هو جاهل(، وكلما زاد 
علمك وفهمك لإلدارة وفنونها تشكلت لديك 
الشخصية القيادية، ومن ثم تتعلم فنون القيادة 

لتمارسها علمًا وفنًا.

حياة 8.  يف  احل���ظ  ب��أه��م��ي��ة  تقتنع  ه��ل 
اإلنسان؟

احلظ يف حياة اإلنسان حقيقة، وحنن نتعامل 
مع احلظ يف كثري من تفاصيل احلياة اليومية، 
وقناعيت  سيئًا،  أو  سعيدًا  احلظ  يكون  وقد 

باحلظ جزء من قناعيت وإمياني بالقدر.

متى شعرت بأن احلظ يعاندك؟9. 
يعاند ليست لدي أي  كون أن احلظ 
قناعة بهذا اجلانب، وكما أسلفت فعندما ال 
فعندي  يعاندني  قلت  أو كما  حيالفين احلظ 

إميان صادق بأن القدر مل يكتب لي ذلك.

أن متثل 10.  اليت ميكن  الكلمة  ما 
منهج حياة بالنسبة لك؟

الكلمات اليت متثل منهج حياة بالنسبة لي هي 
متنح  حيث  نفسي«  »عالج  وهي  الظن،  حسن 

احلياة مجااًل ورونقًا وطمأنينة.

وما الكلمة اليت ترفض وجودها يف 11. 
قاموسك الشخصي؟

هي  بقاموسي  وج��وده��ا  أرف���ض  ال��يت  الكلمة 
اليأس، فهي بدايات الفشل واعراف بالعجز.

حتّول.. 12.  نقطة  إنسان  كل  حياة  يف 
فما نقطة التحّول بالنسبة لك؟

حياتي كانت حني خترجت  التحول يف  نقطة 
األمريكية، فقد كانت  املتحدة  الواليات  يف 
الفرحة تغمرني وكنت يف منتهى الشوق للعودة 
الذي كنت  النجاح  الوطن وقد حققت  ألرض 

أتطلع له.

فماذا 13.  دفاع مدني  لو مل تكن رجل 
تتمنى أن تكون؟

أكون  أن  لتمنيت  مدني  دفاع  رجل  أكن  لو مل 
رجل دفاع مدني.

فيه؟ 14.  تقع  أال  متنيت  خطأ  مث��ة  ه��ل 
وماذا تعلمت منه؟

فيها،  أق��ع  أال  متنيت  ال��يت  األخطاء  كثرية هي 
ولكن تلك األخطاء نفسها هي اليت قادتين إىل 
اإلبداع والنجاح، ألنين تعلمت منها وحرصت على 

أال أكررها.

درس حترص على أن تعلمه ألبنائك 15. 
ولشباب الدفاع املدني.. ما هو؟

  الدرس الذي تعلمته هو عدم التسرع يف احلكم 
األمور  م��ن  كثري  فهناك  األم���ور،  ظ��واه��ر  على 
الغد يريك ما مل  وي��وم  حتتاج إىل تبصر وروي��ة، 

تره اليوم.

ه���ل مث���ة م���وق���ف ج��ع��ل��ك تذرف 16. 
الدموع؟

حبث  عملية  أث��ن��اء  ل��ه  تعرضت  موقف  هناك 
اخلالي  الربع  ُفقد يف  األشخاص  وإنقاذ ألحد 
منذ ما يقارب 24 سنة، فبعد عمليات املسح يف 
املنطقة مت العثور على مركبة الشخص الذي 
نبحث عنه، ووجدنا ابنه ذا الثالثة أعوام على 
نتيجة  تويف  قد  وال��ده  بينما كان  احلياة  قيد 

لعدم شربه املاء وحفظه البنه.

وما أسعد اللحظات بالنسبة لك؟17. 
لي  بالنسبة  ال��ل��ح��ظ��ات    أسعد 
وه����ذا وهلل احلمد  ب��ال��رض��ا،  ال��ش��ع��ور  ع��ن��د 
حتقق كثريًا، خصوصًا عند النجاح يف إنقاذ 

األرواح.

تستطيع 18.  ومل  مت��ن��ي��ت��ه  ال����ذي  م���ا 
حتقيقه؟

ومل  متنيته  بعينه  شيئًا  أتذكر  ال  الواقع   يف 
يتمناها  األم��ور  من  فكثري  حتقيقه،  أستطع 
أنين  إال  عليها،  احلصول  ويستطيع  اإلنسان 
ال أتذكر شيئًا منها، ولعل السبب أن اهلل قد 

منحين الكثري وله احلمد واملنة.

دائمًا، 19.  إليها  حنّن  أماكن  هناك 
فما هذا املكان بالنسبة لك؟

رغم أنين مل أعش يف املدينة املنورة إال أوقات 
أنها  إال  بها،  اإلج��ازات  بعض  لقضاء  أو  عمل 

أقرب املدن واألماكن إىل قليب.

بعض 20.  يعرب عن  أو  يتفق  بيت شعر 
قناعاتك؟

بلد ي��ا  أك���رب  اهلل 
عشت يا نبض الوريد
وبوي جدي  ثرى  يا 
يا ملكنا يا سندنا
اجلموع وتلقى  آمر 

جسد يف  روح  أن����ت 
يف قلوبنا أنت الوحيد
وخوي نفسي  فدى  يا 
أملنا أن���ت  رب���ي  ب��ع��د 
منشي لك بشوق وطوع

مكتبتك 21.  يف  ب��ه  حتتفظ  كتاب 
وتستمتع بقراءته من آن آلخر؟

بقراءته  وأستمتع  به  أحتفظ  ال��ذي   الكتاب 
من حني إىل آخر هو كتاب عن األمري مساعد 
لي صاحب  أه��داه  آل سعود،  عبدالرمحن  بن 

السمو األمري خالد بن مساعد - حفظه اهلل-.

طيار 22.  ل��ل��واء  املفضلة  اهل��واي��ة  م��ا 
احلربي يف أوقات الفراغ؟

مل يعد هناك متسع من الوقت ملمارسة هواييت 
الدائم  الرتباطي  نظرًا  الصيد  وه��ي  املفضلة 

بالعمل.
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املواقف واملشاهد اليت من 
نسيانها  أس��ت��ط��ي��ع  ال 
ح���ادث س��ق��وط ط��ائ��رة ركاب 
عراقية بالقرب من مطار عرعر 
انشطرت  عام 1407ه���، حيث 
أن  ق��ب��ل  قسمني  إىل  ال��ط��ائ��رة 
ت��ش��ت��ع��ل ب��ه��ا ال����ن����ريان، وجنا 
وم��ات عدد  م��ن ركابها  ع��دد 
الرمحة،  نسأل اهلل هلم  آخ��ر، 
لفت  الضحايا  استخراج  وأثناء 
حتتضن  ام��رأة  وج��ود  انتباهي 
ط��ف��ل��ني ع��ل��ى ص���دره���ا وهي 
وأدركت  أيضًا،  وهما  متوفاة 
م��ش��اع��ر األم��وم��ة ال���يت جعلت 
يف  أطفاهلا  حتتضن  األم  ه��ذه 
ورمب��ا كانت  امل��وت،  حلظات 
ت��ض��ح��ي ب��ن��ف��س��ه��ا أم������اًل يف 
إنقاذهما..، وها هي أم حتتضن 
أبناءها أمواتًا كما احتضنتهم 
م����ن هذا  وت��ع��ل��م��ت  أح����ي����اء، 
املشهد رغم قسوته الظاهرة بر 
وطاعتهما،  وحبهما  الوالدين 

هما  ودع��اءه��م��ا  رضاهما  وأن 
ال��ط��ري��ق ل��ك��ل م��ا حي��ب��ه اهلل 

وقد  وي�����رض�����اه، 
كثريًا  اس��ت��ف��دت 
من ذلك، وال أبالغ 
ع��ن��دم��ا أق�����ول إن 
والدتي كان  دعاء 
سببًا يف توفيق اهلل 
وتعاىل  س��ب��ح��ان��ه 
اكتشاف  يف  ل���ي 
حوادث  أس����ب����اب 

ويف  ومعقدة،  غامضة  كانت 
ظين أن اهلل هداني إىل خيوط 
ب��ف��ض��ل دعاء  ه���ذه احل�����وادث 

الوالدين.

موقف إنساني
العنزي  رق��ب��اء  رئ��ي��س  وينتقل 
أثر كثريًا يف  آخر  موقف  إىل 
نفسه فيقول: كان حادث غرق 
ألحد الشباب يف مقتبل الُعمر، 
جثمانه  ان��ت��ش��ال  مت  وع��ن��دم��ا 

املوقع  إىل  وال���دت���ه  ح��ض��رت 
يقتلها،  ي��ك��اد  عليه  وال��ق��ل��ق 
ورمب���ا أن��س��اه��ا نبأ 
أن  للغرق  تعرضه 
عباءتها  ت���رت���دي 
الوجه،  غ��ط��اء  أو 
وراح��ت تسأل عنه 
املوجودين  ك���ل 
ومل  امل����وق����ع،  يف 
أحد  ي���س���ت���ط���ع 
بوفاته،  إب��الغ��ه��ا 
الوحيد  بأنين  الزمالء  وأبلغها 
ابنها،  م��ص��ري  ي��ع��رف  ال����ذي 
تسألين  أقدامي  عند  فسقطت 
ويف  أخ��ربه��ا  أن  وتستعطفين 
وأم��ل وهلفة  ب��اك  عينيها رج��اء 
أن تسمع مين خريًا، ومل يكن 
أمامي سوى أن أقسمت هلا أنه 
خبري وال خوف عليه، وكانت 
شهيد،  أن���ه  قسمي  يف  ن��ي��يت 
والشهداء ال خوف عليهم، ومل 
أخ��ربه��ا مب��وت��ه، وم��ع ذل��ك مل 

واضطررت  أحت���رك  ت��رك��ين 
طويلة  ف��رة  باملوقع  لالنتظار 
أقاربها  أح�����د  وص�����ل  ح���ت���ى 

واصطحبها معه.

أخطاء ومخاطر
وي��واص��ل رئ��ي��س رق��ب��اء صبار 
املواقف  س���رد  ال��ع��ن��زي  خ��ل��ف 
واألح��داث وال��دروس املستفادة 
منها فيقول: كثري من حوادث 
احلريق تكون نامجة عن قيام 
بفتح نقاط  البيوت  بعض ربات 
التفتيش يف استعمال الغاز وهي 
ال تعلم أن هذا العمل يؤدي إىل 
انفجار واح��راق يف آن واحد، 
ورمبا  بالتشوه..  يصيبها  وق��د 

الوفاة.
وب��ع��ض ال��س��ي��دات ي��رك��ن يف 
األواني  ب��ع��ض  امل��ي��اه  دورات 
اململوءة باملاء، حتسبًا النقطاع 
بعض  ويف  ل��ل��م��ي��اه،  م��ف��اج��ئ 
األحيان حياول األطفال الصغار 

في حياة كل رجل من رجال 
الدفاع المدني حدث أو موقف 

أضاف إلى خبراته العملية، 
وربما أثر في قناعاته وتفكيره 

وأثرى تجربته واستخلص 
منه دروسًا وعبرًا ونصائح 

مفيدة جديرة بالتوقف عندها 
واالستفادة منها.

رئيس رقباء صبار بن خليف 
العنزي رئيس وحدة التحقيقات 
بإدارة الدفاع المدني في عرعر 

يتوقف عند بعض األحداث التي 
مرت به فيقول:

دعاء والديَّ
ساعدني في كشف غموض كثير من الحوادث

رئيس رقباء صبار العنزي:

رجال وأحداث 
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شارك الرقيب أول محد بن أمحد موسى شبلي 
يف مباشرة كثري من احلوادث من خالل عمله 
فما  بيشة،  مبحافظة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ب���إدارة 

احلادث األغرب واألصعب من وجهة نظره؟ 
يقول الرقيب أول شبلي: أذكر حادث انتشال 
ارتوازية قطرها 12  جثة طفلة سقطت يف بئر 

بوصة واستقرت يف قاع البئر.
فوهة  احل��ادث تكمن يف ضيق  هذا  وصعوبة 
البئر من ناحية ومباشرة احلادث لياًل من ناحية 
الستخراج  أداة  صناعة  مت��ت  حيث  أخ���رى، 
من  ال��ت��أك��د  بعد  احل���ادث  م��وق��ع  يف  الطفلة 

وفاتها، وبعد جهد شاق أمكن انتشاهلا.
أما احلادث الغريب، فيقول الرقيب أول شبلي: 
إحدى  من  لوافد  السيول  مياه  احتجاز  كان 
وبقينا  األودي��ة،  أحد  اإلفريقية يف  اجلنسيات 

التخاطب  طويلة حناول  لساعات 
ونقوم  الصوت،  مبكربات  معه 
بندقية  باستخدام  احلبال  بقذف 
يف  يقف  حيث  إىل  احلبال  رم��ي 
من  املياه  حتيطها  جافة  منطقة 
بها  يتمسك  حتى  اجلهات  مجيع 
فريق  أن  إال  وإنقاذه  سحبه  ويتم 
استجابة  أي  يلحظ  مل  اإلن��ق��اذ 
منه، مما اضطرنا إىل استخدام 

وإنقاذه،  إل��ي��ه  ل��ل��وص��ول  ال��ع��م��ودي  ال��ط��ريان 
أنه يعاني من  أننا اكتشفنا  املفاجأة  وكانت 

ضعف يف السمع وال جييد العربية نهائيًا.
رجال  على  سلبًا  تؤثر  ال��يت  التحديات  وع��ن 
الدفاع املدني، أكد الرقيب أول محد شبلي أن 
التجمهر أثناء عمليات اإلنقاذ يأتي يف صدارة 

هذه التحديات، إال أن خربة رجال 
ال���دف���اع امل��دن��ي مت��ّك��ن��ه��م ليس 
التجمهر،  مع  التعامل  من  فقط 
املتجمهرين يف  واالستفادة من  بل 

عمليات اإلنقاذ.
الذي  التكريم  أو  اجلائزة  وع��ن 
حصل عليه لقاء متيزه يف العمل، 
احلمد  شبلي:  أول  الرقيب  أكد 
ال���ع���دي���د من  هلل ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 
شهادات التقدير من املسؤولني يف قيادة الدفاع 
الكربى  السعادة  لكن  بها،  وسعدت  املدني 
تكون بالنجاح يف عمليات اإلنقاذ اليت أشارك 
فيها، وم��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن دع���اء ص���ادق لنا 
ألسنة  به  تلهج  والسالمة  وال��س��داد  بالتوفيق 

األشخاص الذين يتم إنقاذهم أو ذويهم.

اللعب يف هذه األواني فتسقط 
أعني  عن  بعيدًا  رؤوسهم  على 
الطفل  يستطيع  وال  ذوي��ه��م، 
عادة إنقاذ  نفسه، وقد ينقلب 
فيمنع  بالكامل  فوقه  اإلن���اء 
إىل  واستغاثته  ص��وت��ه  وص���ول 
أسرته، وميوت الطفل، وخالل 
فقط  املاضية  اخلمسة  األعوام 
ح��دث��ت س��ت ح���وادث م��ن هذا 

النوع يف عرعر.
ومن  احل��وادث اليت تقع أيضًا 
حوادث  ال��وع��ي  ن��ق��ص  بسبب 
احل��ري��ق ال��ن��امج��ة ع��ن تسرب 
يدخل  عندما  فالبعض  الغاز، 
املنزل ويشم رائحة الغاز يتوجه 
على الفور ملفاتيح تشغيل املراوح 
ب��غ��رض ط���رد ال��رائ��ح��ة، دون 
فادح  خطأ  ه��ذا  أن  يعرف  أن 
يؤدي إىل شرر يتفاعل مع الغاز 
حريق  يف  ويتسبب  املتسرب، 
شامل يف مجيع أحناء املنزل يف 
آن واحد، وينصح رئيس رقباء 
احلاالت  ه��ذه  مثل  يف  العنزي 
مب��ح��اول��ة جت��ن��ب ح�����دوث أي 
مكتسبة  استاتيكية  شحنة 
أثناء الدخول إىل املنزل، وإبعاد 
للخارج،  األس��رة  أف��راد  مجيع 
تسرب  إغ��الق مصدر  ثم  وم��ن 

واألبواب  النوافذ  وفتح  ال��غ��از 
زوال  واالن��ت��ظ��ار حتى  ب��ه��دوء، 
الرائحة، قبل تشغيل املراوح أو 

حتى إضاءة املصابيح.

تقنيات حديثة
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  دور  وع���ن 
الدفاع  ق��درات رج��ال  يف تعزيز 
احلوادث،  مواجهة  على  املدني 
التحقيقات  وح��دة  رئيس  أكد 
بإدارة الدفاع املدني يف عرعر أن 
التطور يف آليات ومعدات الدفاع 
قدرات  زي��ادة  يف  أسهم  املدني 
يف  امليدانية  وال��وح��دات  الفرق 
احلوادث،  كافة  مع  التعامل 
وعلى سبيل املثال: قواذف املياه 
قللت  السيارات  على  املركبة 
من حجم املعاناة يف التعامل مع 
ح��وادث احل��رائ��ق يف األماكن 
االقراب  وصعوبة  املكشوفة 
م���ن ال����ن����ريان، وك���ذل���ك فإن 
اآلليات الربمائية أفادت كثريًا 

يف التعامل مع حوادث السيول.
مسؤولية  إىل  ال��ع��ن��زي  وت��ط��رق 
تطوير  يف  املدني  ال��دف��اع  رج��ل 
أدائ��ه على ضوء ما يواجهه من 
حوادث، مؤكدًا أن اإلخالص 
يوجب  العمل  أداء  يف  والتفاني 

م����ن رجال  رج�����ل  ع���ل���ى ك����ل 
قدراته  تطوير  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
كل  ومتابعة  وخرباته،  العلمية 
ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة يف جمال 
االستفادة  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل، 
اجلوانب  وحت��وي��ل  أخطائه  م��ن 
إجيابي،  ع��م��ل  إىل  ال��س��ل��ب��ي��ة 
فرجل الدفاع املدني يقوم مبهمة 
اهلل  م��ن  عليها  ي��ؤج��ر  إنسانية 
يكون  وق��د  وت��ع��اىل،  سبحانه 
سببًا يف دخول اجلنة، مصداقًا 
أحياها  »وم����ن  ت���ع���اىل:  ل��ق��ول��ه 

فكأمنا أحيا الناس مجيعًا«.

تكريم وحافز
ويصل رئيس رقباء صبار العنزي 
من  للمتميزين  ال��ت��ك��ري��م  إىل 
والتكريم  املدني  الدفاع  رجال 
الذي حصل عليه ويعتز به فيقول: 
يف  أجن��ح  عندما  بالرضا  أشعر 

احلوادث  أس���ب���اب  اك��ت��ش��اف 
واستيفاء إجراءات التحقيق فيها 
ع��ل��ى ال��وج��ه األك���م���ل، لكن 
ملواصلة  حافزًا  ميثل  التكريم 
ومن  فيه،  والتميز  العمل  إجادة 
يرتبط  أن  مب��ك��ان  األه��م��ي��ة 
أو  املتميزين  برقية  التكريم 
منحهم حوافز ومكآفات مالية 
التقدير  شهادات  ألن  وإداري���ة، 
وحدها ليست ذات تأثري حقيقي 
العمل،  يف  املتميزين  نفوس  يف 
وق���د ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أك��ث��ر من 
بها،  أعتز  تكريم  ش��ه��ادة   60
مدير  س���ع���ادة  ت��رش��ي��ح  أن  إال 
احلدود  مبنطقة  املدني  الدفاع 
األمن  نوط  ملنحي  لي  الشمالية 
أسعدني كثريًا،  اإلتقان  ونوط 
باإلنصاف  يشعرني  ما  ووج��دت 
ويشجعين على بذل كل اجلهد 

يف أداء مهامي.

الرقيب أول حمد شبلي يروي بعض أغرب الحوادث في حياته
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اجلميع أصبح  ينتابان  وال��رع��ب  اخل��وف 
وذلك  النووية،  الطاقة  ذكر  عند 
عطفًا على الرعب النووي الناجم عن إلقاء القنابل 
وجنازاكي يف  من هريوشيما  على كل  النووية 
نهاية احلرب العاملية الثانية، ومع ذلك نرى الدول 
ودواًل  تقنياتها،  على  للحصول  ج��اه��دة  تسعى 
وسنلقي  التقنية،  هذه  انتشار  ملنع  تسعى  أخرى 
من  املوضوع،  هذا  على  موجز  وبشكل  الضوء 

خالل التعريف بالطاقة النووية وتاريخ استخدامها 
وفوائدها واآلثار املربة على ذلك، وأخريًا ما جيب 

اختاذه لتجنب تلك املخاطر.

البداية
األغراض  يف  النووية  الطاقة  استخدام  بدأ 
القرن  م��ن  اخلمسينات  ب��داي��ة  يف  السلمية 
نووية يف  أول حمطة  إنشاء  املاضي، وكان 

العامل عام )1954م( يف االحتاد السوفيييت، 
ومن ثم بدأ التوسع يف استخدامها لألغراض 
استخدام  وأصبح  العسكرية،  أو  السلمية 
من  السلمية  األغ���راض  يف  النووية  الطاقة 
املستقبلي  البعد  ذات  احليوية  اجملاالت  أهم 
يف استخدامات الطاقة بأشكاهلا املختلفة، 
على الرغم مما يصاحب ذلك من آثار سلبية 

تهدد الكائنات احلية من إنسان وحيوان.

شعاع

تحيط باإلنسان العديد من المخاطر عند تعامله مع التقنيات الحديثة، دون إدراك أو 
بتجاهل في بعض األحيان للمخاطر الناجمة عنها، ومع انتشار هذه التقنيات وتعددها 

اتسع نطاق الخطر الناجم عنها، ومن أهم هذه التقنيات ما هو حديث الساعة في هذه 
األيام، أال وهو استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية.

الطاقة النووية..
 فوائد ومخاطر 

مقدم مهندس/ علي بن عبدالرحمن الشهري
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ونتيجة هلذا التوسع واجهت البشرية نوعًا جديدًا 
من املشكالت اليت مل تكن معروفة من قبل، 
املصطلحات  م��ن  العديد  ظ��ه��ور  إىل  ذل��ك  وأدى 
اجلديدة اليت مل تكن معروفة من قبل، كاألمن 
واملخاطر  اإلشعاعية،  واحلماية  النووي،  واألمان 
النووية، والوقود النووي.. وغريها، وأصبح هناك 
اختالف مستوياتهم  الناس على  اهتمام من كل 
لقي  كما  النووية،  باملخاطر  املتعلقة  بالقضايا 
ه���ذا األم���ر اه��ت��م��ام��ًا ش��دي��دًا ورع��اي��ة م��ن قبل 
املعنيني يف الدول، وصاحب ذلك قيام العديد من 
املنظمات واللجان العلمية الدولية اليت تعنى بهذا 
اإلشعاعية،  للوقاية  الدولية  كاللجنة  اجلانب، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت أولت عناية 
خاصة لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية 
يف كافة اجملاالت النافعة للبشرية، مع الركيز 
على رفع مستوى األمن واألمان النووي يف املرافق 
العاملون  العلماء  أدرك  وق��د  ب��ذل��ك،  اخل��اص��ة 
السياسيون  وامل��س��ؤول��ون  ال��ن��ووي��ة  ال��ف��ي��زي��اء  يف 
والعسكريون خماطر الطاقة النووية وخصائصها 
املدمرة ومنافعها اإلجيابية، وقامت غالبية الدول 
بإنشاء مؤسسات وجلان أو هيئات وطنية وخطط 
تعنى جبوانب احلماية من اإلشعاعات والكوارث 

النووية.
إنتاجها عن  يتم  الطاقة اليت  النووية: هي  الطاقة 
طريق حترير الطاقة النووية من القوى اهلائلة اليت 
أودعها اهلل سبحانه وتعاىل يف نواة الذرة يف بعض 
تغيري  إج��راء  عند  وذلك  كاليورانيوم،  العناصر 

يف بنية الذرة وتكويناتها، أو ما يعرف بالتفاعل 
أو  انشطار  تفاعالت  يف  التحكم  ع��رب  ال��ن��ووي 
الطاقة  الذرية، حيث تستغل هذه  اندماج األنوية 
ماء  خبار  وتكوين  املياه  لتسخني  ح��رارة  لتوليد 
تتصل  توربينات  تدوير  على  يعمل  الضغط  عالي 
ويعترب  الكهرباء،  إلنتاج  كهربائية  مب��ول��دات 
للمشروعات  األساسية  اخل��ام  امل��ادة  اليورانيوم 
من  ويستخلص  والعسكرية،  املدنية  ال��ن��ووي��ة 
طريق  ع��ن  أو  األرض  سطح  م��ن  قريبة  طبقات 

التعدين من باطن األرض. 

هناك العديد من املفاعالت النووية اليت تستخدم 
لتوليد الطاقة النووية:

 The nuclear الــنــووي  االنشطار  مفاعالت   
fission reactors وتسمى يف الواليات املتحدة 
 light water»األمريكية مفاعالت املاء اخلفيف
ومفاعل  املغلي  املاء  مفاعل  ومنها   ،  »reactors
العامل  يف  كثريًا  منتشرة  وهي  املضغوط،  امل��اء 
مفاعالت  على  ويطلق  واليابان وكوريا،  الغربي 
ال���ن���ووي يف ك��ن��دا م��ف��اع��الت املاء  االن��ش��ط��ار 

املاء  وتستخدم   ،The Heavy Water الثقيل 
إىل  وحتويله  امل��اء  تسخني  يف  كوسيط  ال��ع��ادي 
خبار ماء عالي الضغط لتشغيل التوربينات وتوليد 

الكهرباء.
 وه��ن��اك مــفــاعــالت نـــوويـــة تــعــمــل بـــــدون ماء 
كوسط  اهليليوم  غاز  فيها  ويستخدم  التربيد، 
يف  للحرارة  ون��اق��ل  النيوترونات  سرعة  خلفض 
الذرية  املفاعالت  من  النوع  وه��ذا  الوقت،  نفس 
ميكن أن يعمل باليورانيوم الطبيعي أو الثوريوم، 
عالية  ح��رارة  درج��ات  يف  الثوريوم  مفاعل  ويعمل 
تصل إىل 900 درجة مئوية، وهلذا يتمتع بكفاءة 
حرارية عالية ميكن استغالهلا مباشرة يف بعض 
حرارة  درج��ات  تتطلب  اليت  الصناعية  األغ��راض 
اليت  املفاعالت  من  النوع  هذا  ط�ُور  وقد  عالية، 
تسمى مفاعالت الثوريوم عالية احلرارة بنجاح يف 

أملانيا.
 )Research Reactors( البحوث  مفاعالت   
يف  وتعمل  ال��ط��اق��ة،  مفاعالت  م��ن  أبسط  وه��ي 
عالي  اليورانيوم  من  أق��ل  ووق��ود  ح��رارة  درج��ات 

259 مفاعاًل نوويًا 
تعتمد على الماء الخفيف 

و265 مفاعاًل  تعمل 
بالمياه المضغوطة

حمطة فوكوشيما اليابانية )فوق(
وحمطة تشرنوبيل بأوكرانيا

األطفال أكثر عرضة للتأثر مبخاطر 
اإلشعاع النووي

مقدم مهندس/ علي الشهري
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للبحث  وتستخدم   )U235( من   %20 التخصيب 
املشعة  النظائر  إنتاج  أو  املواد  واختبار  والتدريب 
وهذه  والصناعي،  الطيب  االستخدام  أج��ل  من 
ويوجد  الطاقة،  مفاعالت  من  أصغر  املفاعالت 
كمصدر  وتعمل  امل��ف��اع��الت،  ه��ذه  م��ن  العديد 

للنيوترونات من أجل البحث العلمي.

تقنيات التبريد
املفاعالت  تصاميم  معظم  وتعتمد 
النيوترونات  لتهدئة  اخلفيف  املاء  على 

ي��ب��ل��غ عدد  ول��ل��ت��ربي��د، ح��ي��ث 
املفاعالت العاملة من هذا النوع 
ويف  مفاعاًل.   )259  ( يقارب  ما 
تصاميم  تكون  األح��وال  معظم 
املياه  ع��ل��ى  معتمدة  امل��ف��اع��الت 
وهي  مفاعاًل(،   265( املضغوطة 
مياهها  تكون  ال��يت  امل��ف��اع��الت 
ي��ت��ج��اوز عدة  ع���ادة حت��ت ضغط 
م�����رات ال��ض��غ��ط اجل������وي، مبا 
لرفع درجة احلرارة  يعطي فرصة 

ثالث  املاء  غليان  درجة  على  يزيد  مبا 
مرات، وهناك نوع آخر من املفاعالت يعتمد على 
املغلية وعددها يقارب )94 مفاعاًل(،  املياه  تقنية 
وه��ي ال��يت ت��ك��ون يف دائ���رة امل��ي��اه األوىل حتت 

ظروف الضغط اجلوي العادي. 

خصائص ومميزات
مت��ك��ن اإلن���س���ان خ����الل ال��ع��ق��ود األخ�����رية من 
التقين  التقدم  خلدمة  النووية  الطاقة  استغالل 
الطاقة  ت��ول��ي��د  يف ع���دة جم����االت، وم���ن أه��م��ه��ا 
الكهربائية، حيث تزود العامل تقريبًا مبا يقارب 
)20%( من إمجالي الطاقة الكهربائية املنتجة يف 
بأنه ميكن  النووية  الطاقة  إنتاج  ويتميز  العامل، 

املتوفر  النووي  الوقود  من  قليلة  كمية  استخدام 
بكثرة والذي هو سهل االستخراج والنقل، وذلك 
مع  الكهربائية  الطاقة  من  إلنتاج كمية كبرية 
بينما  الضارة،  املخلفات  من  قليلة  كميات  إنتاج 
الوقود  على  تعتمد  ال��يت  الطاقة  حمطات  حتتاج 
الوقود،  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  إىل  األح���ف���وري 
وبالتالي إنتاج كمية كبرية من النفايات 
وتعترب  للهواء،  امللوثة  وال��غ��ازات  الضارة 
من  أقل  النووية  الطاقة  إنتاج  تكلفة 
تشغل  وال  الشمسية،  الطاقة  إنتاج 
وينظر  واس��ع��ة،  مساحات  منشآتها 
النووية  ال��ط��اق��ة  إىل  ال��ع��ل��م��اء 
حقيقي  م���ص���در  أن���ه���ا  ع���ل���ى 
وأصبحت  ينضب،  ال  للطاقة 
ماسة يف  النووية ض��رورة  الطاقة 
واقعنا املعاصر نظرًا ألهميتها يف 
العلمية  االكتشافات  من  العديد 
وكونها  البشرية،  واالحتياجات 
بتنوع  تتسم  فهي  للبيئة،  صديقة 
وتعدد االستخدامات كتوليد الطاقة 
الكهربائية وحتلية مياه البحر وتسيري 
ذات  املشعة  النظائر  وحتضري  السفن 
االستخدامات املتنوعة يف جماالت األحباث والطب 
ودراسة  الفيزياء  وأحب���اث  وال��زراع��ة  والصناعة 

الظواهر الطبيعية وحنو ذلك.

مخاطر االستخدام
النووية  ال��ط��اق��ة  اس��ت��خ��دام  أن  يف  الش���ك 
كبرية،  منافع  ذو  السلمية  األغ���راض  يف 
أن ما  إال  التوسع يف ذلك مستقباًل،  وسيتم 
من خماطر  ذلك  يصاحب  ما  هو  القلق  يثري 
من  العديد  بوقوع  يشهد  والتاريخ  متعددة، 
احلوادث املؤملة اليت وقعت يف بعض البلدان 
نتيجة لتعرض بعض حمطات الطاقة النووية 

ملخاطر طبيعية، أو أخطاء تشغيلية، جنمت 
عنها حوادث مشلت بعض جماالت استخدام 
يف  املستخدمة  تلك  س��واء  النووية،  الطاقة 
يف  املستخدمة  تلك  أو  العسكري  اجمل��ال 
تسربات  عنها  ونتجت  السلمية،  األغ��راض 
التلوث  خماطر  وتتباين  خ��ط��رية.  إشعاعية 
لطاقة  وفقًا  النووية  املفاعالت  عن  النامجة 
يف  أكثر  فهي  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج 
قدرتها  ال��ع��ادة  يف  تبلغ  ال��يت  احمل��ط��ات  تلك 
تلك  ع���ن  م��ي��ج��اوات   )1000( التشغيلية 
الناجتة عن مفاعالت األحباث أو املفاعالت 
ذات  العسكرية  البحرية  للقطع  املستخدمة 
الطاقة احملدودة، كما أن اعتبارات السالمة 
وتقنيات السالمة اهلندسية أحد أهم املعايري 
املؤثرة يف ذلك.. وعلى الرغم مما جلبته هذه 
التقنية من فوائد مجة إال أن املخاطر النامجة 

عنها مؤملة.

أمثلة مؤلمة
ويؤكد ذلك ما وقع من كوارث نووية خطرية 
من أهمها )على سبيل املثال ال احلصر(: حادث 
ج��زي��رة األم��ي��ال ال��ث��الث يف ال��والي��ات املتحدة 
احراق  وح����ادث  1979م،  ع���ام  األم��ري��ك��ي��ة 
املفاعل النووي الروسي بتشرنوبيل يف أوكرانيا 
)االحتاد السوفيييت سابقًا( عام 1986م، الذي 
العديد من  تلوث إشعاعي واسع مشل  أدى إىل 
ال���دول، ومم��ا زاد م��ن آث���ار احل��ادث��ة أن هذا 
النوع من املفاعالت مل يكن يتضمن يف أسس 
لقلب  ح��اِو  مبنى  وج��ود  له  اهلندسي  التصميم 
يف  املشعة  امل���واد  اح��ت��واء  على  يعمل  امل��ف��اع��ل 
حال وقوع حادث نووي لقلب املفاعل، مما نتج 
اإلشعاعية،  امللوثات  من  العديد  انطالق  عنه 
وبالتالي انتقاهلا إىل البيئة وانتشارها، وكانت 

شعاع

المحطات 
النووية تزود 

العالم بـ 
»20%« من 

الطاقة 
الكهربائية

انتشار التسرب اإلشعاعي من حمطة فوكوشيما اليابانية
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تلك احلادثة وما نتج عنها من آثار مبثابة نقطة 
حتول جدي يف تاريخ الصناعة النووية يف العامل، 
باألمان  املعنية  العاملية  اهليئات  سجلت  كما 
جوًا  النووية  النقل  ح��وادث  من  العديد  النووي 
وحبرًا، ومنها حادثة الغواصة النووية الروسية 
قرب السويد يف عام 2000م، وكذلك ما وقع 
مؤخرًا يف دولة اليابان ف�ي احملطتني النوويتني 
دايتشي وكذلك فوكوشيما  )فوكوشيما – 
بهما  مفاعل  أول  تشغي���ل  مت  اللت��ني  دايين(   –
عام 1970م، والذي تعرض ألضرار بالغة نتيجة 
لوقوع الزلزال املدمر بقدرة )8,9( على مقياس 
رخير، حيث دمر البنية التحتية للمنطقة وأدى 
إىل أضرار فادحة يف حمطات الطاقة النووية، 

وأص��ب��ح احل����ادث ي��ص��ن��ف ع��ل��ى أن���ه من 
أن��ه يف ظل  النووية، إال  أك��رب احل��وادث 

والتعامل  ال��ك��ب��رية  االس��ت��ع��دادات 
اليابانية  السلطات  قبل  من  اجليد 
حادث  احل�����ادث  ف���داح���ة  ت��ب��ل��غ  مل 

تشرينوبيل األوكراني، وقد اعتربت 
حادث  ع��ن  ع��ب��ارة  احل���ادث  اليابان 
واحد وليس جمموعة حوادث، مما 
للمستوى  احل���ادث  تصنيف  رف��ع 
ال���س���اب���ع ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن 
املنطلقة  اإلشعاعية  املواد  كمية 
من   )%10( تبلغ  احل��ادث مل  من 
مفاعل  حادث  انطالقات  مستوى 
يف  احل��ادث  وتسبب  تشرينوبيل، 

دائرة  مساحة  م��ن  السكان  إخ���الء 

مركزها احملطة ونصف قطرها )20( كيلو 
العشرة كيلومرات  السكان يف  وبقاء  مرًا، 
زمنية  ف��رة  أط���ول  م��ن��ازهل��م  داخ���ل  هل��ا  التالية 
التلوث  ان��ت��ش��ر اخل����وف م��ن  مم��ك��ن��ة، وق���د 

اإلشعاعي يف مجيع أحناء العامل.

مكامن الخطورة
من  املنطلقة  اإلش��ع��اع��ات  خ��ط��ورة  وت��ك��م��ن 
احلوادث النووية يف كونها غري مرئية وال حيس 
بها اإلنسان، وخباصة الذين يعيشون يف مناطق 
عليهم  تؤثر  فهي  احل���وادث،  ه��ذه  ع��ن  بعيدة 
وتضرهم بطرق مباشرة أو غري مباشرة، وإضافة 
النووية  الطاقة  يؤدي استخدام  إىل ذلك 
إشعاعية  فعالية  ذات  نفايات  إنتاج  إىل 
عالية تبقى مصدرًا لإلشعاع ملاليني 
بأماكن  ختزينها  وجيب  السنني، 
عالية  هندسية  ومبواصفات  خاصة 
والبيئة.  اإلن��س��ان  على  تؤثر  ال  حتى 
وعلى وجه العموم، فإن الطاقة النووية 
وأضرارًا  خم��اط��ر  كلها  ليست 
جانب  إىل  ولكن  البشر،  تصيب 
إذا  عديدة،  فوائد  هلا  خماطرها 
اخت��ذت إج���راءات األم��ن واألمان 
ال���ن���ووي ال��س��ل��ي��م��ة ال���يت حت��د من 
ت��س��رب اإلش��ع��اع��ات ال��ن��ووي��ة إىل 
نفع  البيئة، وأمكن استخدامها يف 

اإلنسان ورفاهيته.

يف حال السري يف مسار التوسع يف إنتاج 
الطاقة النووية فإنه من املؤكد أن هناك 
حاجة ماسة لوضع الضوابط االحرتازية 

الفاعلة، اليت تشمل وضع بنية حتتية 
فاعلة من جلان وهيئات وطنية حتكم 

مجيع املمارسات املتعلقة بهذا اجلانب 
وتؤسس لثقافة األمان واألمن النووي بني 
العاملني، وتوفر اخلربات البشرية املدربة 

وامللمة بكافة إجراءات احلماية واألمان 
النووي، مع توفري التجهيزات واملعدات 

الالزمة واالستعدادات الكافية حلل مسائل 
سالمة تشغيل املفاعالت والتخلص السليم 

من النفايات املشعة النامجة عنها ونشر 
الوعي بهذه املخاطر، بغية االستفادة من 

فوائد الطاقة النووية وجوانبها اإلجيابية 
يف شتى اجملاالت، مع خفض املخاطر 

النامجة عنها إىل أدنى احلدود املمكنة.

ضوابط احترازية

خمطط مناطق اإلخالء 
يف املنطقة املتضررة

خطورة 
اإلشعاعات 

من الحوادث 
النووية في 
كونها غير 

مرئية
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أبرز بداية  الــعــلــمــيــة مــــا  مــــن مـــســـريتـــك 
احملطات اليت تتوقف عندها؟

أتوقف عند خترجي برتبة مالزم من كلية امللك 
وقتها  عام 1391ه���، وكان امسها  األمنية  فهد 
تعييين  مت  حيث  ال��داخ��ل��ي،  األم��ن  ق��وى  كلية 
إىل  ُنقلت  ث��م  ج���ازان،  مبنطقة  امل��دن��ي  بالدفاع 
الدفاع املدني بصبيا، وبعد عام ونصف  مركز 
العام مت نقلي إىل إدارة جازان رئيسًا للعمليات، 
وأذكر أن عدد ضباط الدفاع املدني يف منطقة 
ثالثة ضباط،  يزيد على  وقتها مل يكن  جازان 
سنوات،  مخس  قرابة  الفرة  ه��ذه  امتدت  وق��د 
اكتسبت خالهلا خربات عملية وميدانية كبرية.

وأذكر جيدًا أنه عندما مت نقلي إىل إدارة معهد 
العويف  فايز  أول  الفريق  بقرار من  املدني  الدفاع 
أصر   – رمح��ه اهلل   – املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
بشؤون  أع��م��ل  أن  على  ع��ن��ق��اوي  ه��اش��م  ال��ل��واء 

العمليات اليت كان قائدًا هلا.
وبعدها عملت مديرًا ملكتب مساعد مدير األمن 
سراج  كمال  اللواء  املدني  الدفاع  لشؤون  العام 
عنقاوي  هاشم  اللواء  ملكتب  مديرًا  ثم  الدين، 
العام لشؤون  عندما كلف مساعدًا ملدير األمن 
العامة  اإلدارة  إىل  ومنه  أي��ض��ًا،  املدني  ال��دف��اع 
إلدارة  م��دي��رًا  وامل��ي��زان��ي��ة  والتنظيم  للتخطيط 
بها  التنظيم، وعملت  لشعبة  ثم مديرًا  امليزانية، 
العامة  ل��إلدارة  مديرًا  ومنها  سنوات،  أرب��ع  ملدة 

ل��ل��ش��ؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة، ث��م م��دي��رًا لشؤون 
للتخطيط  العامة  الضباط، ومنها مديرًا لإلدارة 
حتى  ال��ع��ام  ملدير  م��س��اع��دًا  وأخ���ريًا  والتطوير، 

إحاليت إىل التقاعد بتاريخ 1424/6/9ه�.
وكيف تنظر إىل هذه املسرية الطويلة من العمل 

جبهاز الدفاع املدني بعد التقاعد؟
بعني  املسرية  هذه  أرى  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الرضا، وأشعر أنين بذلت كل ما يف وسعي ألداء 
واجيب، ومواصلة ما بدأه زمالء أفاضل سبقوني 

يف مجيع املناصب اليت شرفت بالعمل فيها.
هذه  خالل  لي  حتقق  جناح  أي  أن  جيدًا  وأدرك 
تراكمية  وجهود  مجاعي  عمل  نتاج  هو  املسرية 
ألجيال من قادة الدفاع املدني ورجاله، ومبساعدة 
قناعة  من  انطالقًا  معهم،  بالعمل  زمالء شرفت 
حقيقية بأن جهود التطوير والتحديث ال تتوقف، 
وأن رسالة الدفاع املدني اإلنسانية تستحق منا أن 

نتفانى يف أداء مهامنا على الوجه األكمل. 

وشعرت  شغلته  الــذي  املــوقــع  أو  املنصب  مــا  لكن 
باإلجناز فيه أكثر؟ وملاذا؟

ب��اإلجن��از يف ك��ل موقع  أم��ان��ة، ش��ع��رت  بكل 
عملت به، منذ كنت رئيسًا ملركز الدفاع املدني 
بصبيا، وكنت أرى ذلك يف عيون الزمالء وأملسه 
يف تقدير القادة، إال أنين كنت أشعر أنين كنت 
أكثر إجنازًا عندما كلفت بالعمل مديرًا إلدارة 
اهلياكل  إع���داد  مهمة  توليت  حيث  التنظيم، 
التنظيمية وجداول للضباط واألفراد واملوظفني، 
وكذلك املعدات واآلليات، وكان العمل يف هذه 
املهمة يتواصل لياًل ونهارًا، وكذلك عندما عملت 
يف الشؤون اإلدارية كانت هناك إجنازات أفخر 
احلاسب  طريق  ع��ن  ال��روات��ب  ص��رف  مثل  بها، 
يف  ساهمت  الضباط  ش��ؤون  إدارة  ويف  اآلل���ي، 
استقطاب عدد من خرجيي اجلامعات للعمل يف 

ختصصات كان حيتاجها الدفاع املدني.
إلدارة  م��دي��رًا  عملي  م��ن  استفدت ك��ث��ريًا  وق��د 
التنظيم يف فهم مسؤولياتي عندما عملت باإلدارة 
العامة للتخطيط والتطوير، ومساعدًا ملدير عام 
الدفاع املدني، واإلحساس باملسؤولية ال ينفصل 
جهاز  احتياجات  ف��إع��داد  اإلجن���از،  حجم  ع��ن 
حبجم الدفاع املدني، أثناء عملي مساعدًا لشؤون 
مع  بالصراع  أشبه  كان  والتدريب،  التخطيط 
البالد  تشهده  ال��ذي  التطور  ملواكبة  ال��زم��ن، 
تطوير  ذل��ك من  يتطلبه  وم��ا  اجمل��االت  يف مجيع 

أعالم

اللواء متقاعد حممد عبداهلل الشمراني: 

في منتصف عام 1424هـ أتم اللواء متقاعد محمد عبداهلل الشمراني مسيرة تواصلت على مدى 30 عامًا من العمل بالدفاع 
المدني، شغل خاللها الكثير من المواقع القيادية في إدارات العمليات والتخطيط والتنظيم والميزانية والشؤون اإلدارية 
والمالية وشؤون الضباط، كما شغل قبل تقاعده منصب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون التخطيط والتدريب.

حول تفاصيل هذه المسيرة الطويلة، ورؤيته للدفاع المدني بين الماضي والحاضر، والدروس المستفادة في تجربته الثرية، كانت 
محاور لقاء اللواء متقاعد محمد عبداهلل الشمراني، الذي فتح قلبه وذاكرته ليروي قصة أحد أعالم الدفاع المدني.. فكان هذا الحوار:

أشعر بالفخر
كلما مررت بأحد مقار

الدفاع المدني

صدور األمر السامي 
باعتماد نظام الدفاع 
المدني الحدث األكبر 

حضورًا في ذاكرتي

حاوره: الرائد عبد اهلل الحارثي
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كان  فقد  هلل  واحلمد  املدني،  الدفاع  لقدرات 
معي من الزمالء من يتمتعون بالكفاءة والقدرة 
على إجناز هذه املهمة، وأشهد هلم مجيعًا بذلك.

وكيف ترى واقع الدفاع املدني مقارنة مبا كان 
عليه يف العقود املاضية؟ 

الدفاع املدني، كغريه من األجهزة احلكومية، 
السمو  صاحب  بتوجيهات  كبريًا  ت��ط��ورًا  شهد 
امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني 
ومسو  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جملس  لرئيس 
ومتابعة مسو  عبدالعزيز،  بن  األمري أمحد  نائبه 
مساعده للشؤون األمنية األمري حممد بن نايف، 
وأصبح هذا اجلهاز ميتلك كل جديد من معدات 
وجتهيزات ألداء مهامه، وكذلك القوى البشرية 
املؤهلة، وأضرب مثااًل على هذا التطور بأن إدارة 
بها  املدني يف جازان عندما كنت أعمل  الدفاع 
وسيارتني  فقط،  ضباط  ثالثة  مالكها  ك��ان 
إداريتني، وثالث عشرة سيارة لألعمال امليدانية، 
العامة  باملديرية  الضباط  عدد  أن  أيضًا  وأذكر 
ضابطًا،   25 يتجاوز  يكن  مل  امل��دن��ي  للدفاع 
وكنت الضابط الوحيد برتبة مالزم أول يف ذلك 
الراقي  التجهيز  ونلمس  فنرى  اآلن  أما  الوقت، 
املنشآت  امل��دن��ي، وك��ذل��ك  ال��دف��اع  ل��وح��دات 
يف  امل��ه��ام  ك��اف��ة  ألداء  املتخصصة  وال��ك��وادر 

التعامل مع احلوادث.
ما الشعور أو اإلحساس الذي يراودك اآلن عندما 

متر بالقرب من مقر الدفاع املدني؟
شرفت  ألن��ين  وال��س��ع��ادة  بالفخر  أشعر  حقيقة 
به  العمل  الذي قضيت يف  اجلهاز  هلذا  باالنتماء 
أكثر من نصف عمري، وأمحد اهلل كثريًا على 
انفصلت  أن��ين  أشعر  وال  تطور،  من  يشهده  ما 
مع  أحت��دث  عندما  أنين  حتى  اجلهاز،  هذا  عن 
أو  »لديكم«  أقول  املدني ال  الدفاع  الزمالء عن 
فكيف  و«عندنا«..  »لدينا«  أقول  بل  »عندكم« 
أن ينسى فرات  للمرء  أنسى ذلك؟ وهل ميكن 

العطاء واإلجناز خلدمة وطنه؟!
ومــا احلـــدث األكــثــر حــضــورًا يف ذاكـــرة اللواء 

الشمراني؟
احلدث األكثر حضورًا هو صدور األمر السامي 
فقد  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  ن��ظ��ام  باعتماد  ال��ك��ري��م 
بذله  ال���ذي  الكبري  اجل��ه��د  ق��رب  ع��ن  عايشت 
الزمالء يف إعداد هذا النظام ولوائحه، ليكون 
وركيزة  املدني،  الدفاع  لعمل  ومنطلقًا  مرجعًا 
عندما  أبالغ  وال  التطوير،  برامج  لكل  أساسية 
نقلة  أحدث  املدني  الدفاع  نظام  إن صدور  أقول 
نوعية كبرية يف قدرات اجلهاز، ليصل إىل هذا 

املستوى الراقي الذي نفخر به مجيعًا.
وما املوقف األكثر صعوبة يف مسريتكم بالدفاع 

املدني؟ وكيف تعاملتم معه؟
العملية  ب��داي��ة ح��ي��ات��ي  امل��وق��ف يف  ه���ذا  ح���دث 
بالدفاع املدني مبنطقة جازان، عندما حضر أحد 
مساء  عشرة  احلادية  يف  اإلدارة  إىل  األشخاص 
الرابية  السدود  أح��د  غ��رق يف  ح��ادث  عن  ليبلغ 
يف منطقة جبلية نائية، ومل تكن لدينا املعدات 
احلوادث،  من  النوعية  هذه  مع  للتعامل  الالزمة 
املبلغ مل  وق��ع عصرًا لكن  وك��ان احل��ادث قد 
الليل،  منتصف  قبل  إال  إلينا  ال��وص��ول  يستطع 
واضطررنا  ال��ف��ج��ر،  قبيل  امل��وق��ع  إىل  ووص��ل��ن��ا 
لالنتظار حتى طلوع الشمس لنبدأ عملية البحث 
متض  مل  اهلل  من  وبتوفيق  السد،  يف  واإلن��ق��اذ 

ساعة حتى مت انتشال الغريق.
وأذكر أيضًا، عندما كنت قائدًا للدفاع املدني 
مبنطقة »منى« يف احلج، أنه وقعت سبع حوادث 
التشريق،  أيام  أحد  واحد خالل  وقت  حريق يف 
اخليام،  م��ن  كبري  ع��دد  اح���راق  يف  وتسببت 
واستلزم األمر جهدًا شاقًا للسيطرة عليها وإعادة 
الزدحام  ن��ظ��رًا  عليه،  كانت  م��ا  إىل  األوض���اع 
قياسي  وقت  يف  ذلك  وحدث  باحلجاج،  املنطقة 

بكل املقاييس.
ما الذي اكتسبه اللواء متقاعد الشمراني على 
املستوى اإلنساني من العمل بالدفاع املدني؟ وما 

تأثري ذلك على حياتك بعد التقاعد؟
ترك  املدني  الدفاع  ألعمال  اإلنسانية  الطبيعة 
أثرها على كل من يعمل بهذا اجلهاز، فاجلميع 
من  املتضررين  إن��ق��اذ  أج��ل  م��ن  حبياته  خي��اط��ر 

اإلنسان  فرحة  ويلمس  وال��ك��وارث،  احل���وادث 
أحزانهم يف حاالت  يلمس  بالنجاة، كما  وذويه 
سبحانه  اهلل  من  والثواب  األجر  ويطلب  الفقد، 
وتعاىل قبل أي شيء آخر، وقد كان لذلك دور 
األعمال  يف  املشاركة  على  احل��رص  يف  كبري 

اإلنسانية واخلريية بعد التقاعد.
الدفاع املدني  وهل حدث موقف خالل العمل يف 

حتاول نسيانه؟ وملاذا؟
يواجه  قد  املسؤولية  مواقع  يف  يعمل  إنسان  أي 
أو  مواقف صعبة، وقد خيتلف مع بعض زمالئه 
اجلهات  مجيع  يف  حيصل  وه��ذا  معه،  العاملني 
الشركات  وح��ت��ى  احل��ك��وم��ي��ة..  واألج���ه���زة 
وامل��ؤس��س��ات، وق��د ح��دث ش��يء من ذل��ك معي، 
لكن ال يوجد موقف بعينه ال أستطيع نسيانه، 
وروح  املدني  الدفاع  يف  العمل  طبيعة  ألن  وذل��ك 
أي  جتعل  ب��ه  العاملني  ب��ني  جتمع  ال��يت  الفريق 
فال  امتد  وإن  قليلة،  دقائق  يف  يتالشى  خ��الف 
يتجاوز يومًا أو يومني، لذا ال يبقى يف الذاكرة.

اجلــديــة واالنــضــبــاط واملـــبـــادرة صــفــات ضرورية 
لرجل الدفاع املدني، فهل تالزمك هذه الصفات 

منذ التقاعد؟
اجلدية يف العمل صفة جيب أن يتحلى بها عموم 
ورجال  وم��دن��ي��ني،  عسكريني  م��ن  امل��وظ��ف��ني 
اجلهاز  أعمال  بصفة خاصة، ألن  املدني  الدفاع 
تعتمد اعتمادًا كليًا على السرعة يف االستجابة 
يف أسرع وقت، وكلما تأخر الوقت أصبح أداء 
املهام أكثر صعوبة، ورمبا يؤدي ذلك إىل خسائر 
أكرب يف األرواح واملمتلكات، ومن يعش نصف 
واالنضباط  اجلدية  تصبح  العمل  ذلك  يف  عمره 

صفة أصيلة يف شخصيته.. حتى وإن تقاعد.
تعاملت مع عدد كبري من قيادات الدفاع.. فهل 

مثة أمساء حتظى مبكانة خاصة لديكم؟
رمب��ا يكون م��ن األف��ض��ل أن ن��رك إج��اب��ة هذا 
احلكم  على  ق��درة  أكثر  عله  للتاريخ  السؤال 
بذل  زم��ي��اًل  أنسى  ال  حتى  وك��ذل��ك  املنصف، 
أغفل حقه، والسيما  أو  العمل  تطوير  جهدًا يف 
برتبة  العامة  املديرية  إىل  نقل  مثلي  ضابط  من 
وعاصر  ل���واء،  برتبة  فيها  وتقاعد  أول  م��الزم 
أربعة من قادة الدفاع املدني وثالثة من مساعدي 

تمنيت أن أتخذ قرارًا 
بخفض المعامالت 
الورقية بنسبة %50

النجاح ثمرة عمل 
جماعي لكل رجال 

الدفاع المدني

�5
998 - العدد السادس



مدير األمن العام لشؤون الدفاع املدني ومديري 
بالعمل  شرفت  الذين  املناطق،  وق��ادة  اإلدارات 
معهم يف أعمال احلج قرابة 30 عامًا، وشاركتهم 
الزمالء  هؤالء  وكل  املدني،  الدفاع  مؤمترات 
أعتز بهم وأحتفظ لكل منهم باحملبة والود وحق 

الزمالة.
يف  املــدنــي  الــدفــاع  تقنيات  إىل  تــنــظــرون  كيف 
الدفاع  رجــل  مهام  سهلت  وهــل  الــراهــن؟  الوقت 

مقارنة مبا كان عليه الوضع من قبل؟
للدفاع  احلالية  التقنيات  بني  للمقارنة  وج��ه  ال 
املدني وما كانت عليه قبل ثالثة عقود، وهو أمر 
يبعث على الفخر، ولو عدنا للماضي وذكرت 
لشباب الدفاع املدني الكيفية اليت كانت يدار 
يدار  اآلن  فالعمل  ذل��ك،  الستغربوا  العمل  بها 
إضافة  متطورة،  ات��ص��ال  وبتقنيات  باحلاسب 
امل��دن��ي اآلن  ال��دف��اع  ال��يت ميتلكها  ال��ث��روة  إىل 
من اخلرباء املؤهلني علميًا من محلة الدكتوراه 

واملاجستري يف ختصصات فنية دقيقة.
املدني..  الدفاع  الرجال ساهموا يف تطور  هؤالء 

من هم؟ وماذا تقول عنهم؟
الدفاع  تطوير  يف  أسهموا  الذين  هم  كثريون 
تطوير  أو  وامل��ع��دات،  اآلليات  حيث  من  املدني 
للضباط  امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  إج������راءات 
زالوا  ما  وآخ��رون  تقاعد،  من  منهم  واألف���راد، 
الفريق  اخل��ري  بكل  أذك��ر  العمل،  رأس  على 
املدني من  الدفاع  نقل  الذي  هاشم عبدالرمحن 

جهاز  إىل  فقط  اإلط��ف��اء  أع��م��ال  مي��ارس  جهاز 
ع��ص��ري ي��ق��وم ب��ك��ل امل��ه��ام ال���يت ي��ن��ص عليها 
نظامه ولوائحه التنفيذية، وكذلك اللواء حممد 
جوهرجي الذي كان من خرية من عملت حتت 
قيادتهم، وكذلك اللواء إبراهيم العويف صاحب 
الفريق سعد  امليداني، ومعالي  العمل  اخلربة يف 
التوجيري مدير عام الدفاع املدني احلالي، الذي 
منحه اهلل ُحسن اخللق وُحسن اإلدارة، وليعذرني 
كل الزمالء الذين رمبا مل يتسع املقام لذكر 

إسهاماتهم، والعفو من شيم الكرام. 
أثناء  مشاعرك  ملس  الــذي  اإلنساني  املوقف  ما 

عملك بالدفاع املدني؟
من شخص  املشاعر ختتلف  اليت متس  املواقف 
من حلظة  بها  اإلحساس  ورمب��ا خيتلف  آلخ��ر، 
ألخرى، وفقًا لطبيعة العمل واملهام املنوطة بك، 
ولعل هذا املوقف بالنسبة لي هو حريق منى عام 
1395ه�، ومشاهد أسطوانات الغاز تنفجر وتنقل 
النار من مكان آلخر، وما خلفه هذا احلادث من 
خسائر كبرية، فأنا أتأمل عندما أتذكر هذه 
املشاهد، وقد كان عدد مراكز الدفاع املدني 
يف منى ثالثة مراكز فقط، وهناك حادث وقع 
يف أحد األنفاق مبنى وأسفر عن خسائر كبرية 

بني احلجاج. 
تتخذه خــالل عملك  أن  قـــرار متنيت  هــل مثــة 

بالدفاع املدني؟
قرارًا  أختذ  أن  عملي  فرة  خالل  أمتنى  كنت 
العمل  إدارة  من  األق��ل  على   %  50 عن  بالتخلي 
باستخدام  ذل��ك  إجن��از  على  والعمل  ب���األوراق، 
مستفيد  كل  يستطيع  حبيث  اآلل��ي،  احلاسب 

من خدمات الدفاع املدني احلصول على حاجته 
ووفق شروط ال  آليًا،  استفساراته  واإلجابة عن 

ختل باملصلحة العامة.
وقته  الشمراني  متقاعد  الــلــواء  يقضي  كيف 

اآلن؟
أحاول تعويض أسرتي عن انشغالي عنها لسنوات 
طويلة أثناء العمل بالدفاع املدني بني سفر ومهام 
داخلية وخارجية ومشاركة يف احلج واملؤمترات، 
ل���ذا جت��د وق���يت م���وزع���ًا ب��ني ق��ض��اء متطلبات 
األسرة، وممارسة بعض األنشطة الرياضية اليت 
تناسب سين، ويساعدني على ذلك قرب منزلي 
ن��ادي ضباط قوى األم��ن، وج��زء من الوقت  من 
الدنيا  التقرب إىل اهلل، فقد شغلتنا  أقضيه يف 
سعادة  وأج��د  آلخرتنا،  نعمل  أن  وجيب  كثريًا 

كبرية يف تدبر كتاب اهلل سبحانه وتعاىل.
وهل ما زلت على تواصل مع الزمالء من منسوبي 

الدفاع املدني؟
الزمالء،  م��ن  ع��دد  م��ع  ت��واص��ل  ه��ن��اك  بالطبع 
خالل  من  أفضل  هو  ما  إىل  أطمح  كنت  وإن 
املناسبات  يف  للمشاركة  الزمالء  كافة  دع��وة 
االحتفاالت،  مثل  امل��دن��ي،  ب��ال��دف��اع  اخل��اص��ة 
والتواصل  التعارف  لتحقيق  املعايدة،  وحفالت 
صاحب  كلمة  أذك��ر  زلت  وما  الضباط،  بني 
يف  عبدالعزيز  بن  نايف  األم��ري  امللكي  السمو 
خالهلا  وّج���ه  ال��يت  املتقاعدين،  تكريم  حفل 

باالستمرار يف التواصل مع املتقاعدين.
وأبنائكم  لزمالئكم  توجهونها  اليت  الرسالة  ما 

من رجال الدفاع املدني؟
أشكر القائمني على جملة »998« جلهودهم يف 
نشر مفهوم الدفاع املدني، وفتح نافذة للتواصل 
مع الزمالء، وأقول لزمالئي وأبنائي رجال الدفاع 
خملصني  تكونوا  أن  اهلل  عاهدمت  لقد  املدني: 
وصادقني يف عملكم، وهي أمانة يف أعناقكم 

أنتم أهل هلا مبشيئة اهلل تعاىل وعونه. 

الجدية صفة
يتحلى بها رجال 

الدفاع المدني

أعالم

ال مقارنة بين إمكانات الدفاع المدني وما كانت عليه قبل 3 عقود
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العقيد صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
نائب املشرف العام على اجمللة

الدفاع المدني والمجتمع..
مفهوم المسؤولية والشراكة

ما مالمح العالقة بني الدفاع املدني ومؤسسات اجملتمع؟ وما العوامل املؤثرة يف هذه العالقة سلبًا 
وإجيابًا؟

إن حماولة البحث عن إجابة هلذا التساؤل متثل ضرورة لبناء عالقة إجيابية فاعلة، تتضافر يف ظالهلا 
جهود الدفاع املدني مع أفراد ومؤسسات اجملتمع للحفاظ على املكتسبات الوطنية، ومحاية سالمة 

األرواح واملمتلكات من كافة املخاطر.
واملتأمل يف ظاهر العالقة بني الدفاع املدني ومؤسسات اجملتمع يرى أنها ال تسري على وترية واحدة، 
التطوعي  العمل  ومؤسسات  املدني  الدفاع  بني  تقاربًا  جند  فبينما  هلا،  حاكمة  قاعدة  توجد  وال 
واملؤسسات الربوية والتعليمية، نلمس فتورًا يف هذه العالقة مع مؤسسات أخرى، والسيما املؤسسات 

اإلنتاجية على اختالف نشاطها الصناعي أو التجاري أو اخلدمي.
ورمبا نشهد تذبذبًا يف العالقة مع مؤسسات بعينها، فيحدث التقارب والتعاون يف بعض األوقات، 
ويكاد ينعدم يف أوقات أخرى، ورمبا يكون هذا طبيعيًا يف تنفيذ بعض الربامج أو األنشطة، لكنه 
ال جيوز أن ينسحب ليصبح السمة السائدة يف عالقة من هذا النوع، فالرسالة اإلنسانية للدفاع املدني 
ليست حمل خالف، واملهام اليت يقوم بها ليست ترفًا أو شيئًا من الكماليات، وتضحيات منسوبيه 

بأرواحهم وسالمتهم الشخصية ليست خافية على أحد، وال جمال للمزايدة حوهلا.
ويف املقابل فإن إدراك مؤسسات اجملتمع كافة لطبيعة عمل الدفاع املدني، وهو إدراك خيتلف من 
مؤسسة ألخرى تبعًا جملال عملها ووعي القائمني عليها ومدى استفادتها من خدمات الدفاع املدني، 
من شأنه أن حيدد شكل عالقتها بهذا اجلهاز، وعلى سبيل املثال فإن بعض املؤسسات اإلنتاجية 
واخلدمية واألهلية ترى يف اشراطات الدفاع املدني معوقًا الستثماراتها، أو تكلفة زائدة حتد من 
لو كان  املدني، حتى  للدفاع  التحفظ مع كل ما ميت بصلة  بقدر من  تتعامل  رحبيتها، ومن مت 

يفيدها.
وما بني هذا وذاك تشكل االنطباعات الفردية عاماًل يف شكل العالقة بني الدفاع املدني ومؤسسات 
اجملتمع وشرائحه، فالذي يتعرض لضرر ما يف حادث قد يصب جام غضبه على الدفاع املدني، دون 
معرفة حقيقية بأنه ليس باإلمكان أفضل مما كان، وبعض وسائل اإلعالم تتحمل مسؤولية يف 
حدوث فتور يف هذه العالقة، من خالل ما قدر يروج فيها عن تقصري الدفاع املدني يف أداء بعض 

املهام دون حتري احلقيقة من مصادرها املوثوقة.
ولألمانة أيضًا فإن الدفاع املدني رمبا يتحمل جزءًا من املسؤولية عما يعري عالقته ببعض املؤسسات 
االجتماعية من ضعف أو عدم قدرة على التواصل مع هذه املؤسسات، وعلى ضوء ذلك يبقى مسار 
وسالمة  الوطن  مصلحة  هو  واحد  اجتاه  يف  يصب  اجملتمع  ومؤسسات  املدني  الدفاع  بني  العالقة 
قواعد  وإرس��اء  فاعل،  لتعاون  كأساس  املسؤولية  قيم  من  نعلي  أن  مجيعًا  علينا  وحيتم  أبنائه، 
شراكة حقيقية بني الدفاع املدني وكافة مؤسسات اجملتمع املدني يف جماالت التوعية الوقائية ضد 
املخاطر املختلفة، والتطوع يف أعمال الدفاع املدني ونشر ثقافة السالمة، انطالقًا من قناعة تامة 

بوحدة اهلدف ونبل الغاية. 
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أعوام قليلة يكمل جهاز الدفاع بعد 
عقود  تسعة  باململكة  امل��دن��ي 
البدايات  مر خالهلا مبرحلة  الزمن،  من 
البسيطة يف إمكاناتها وخرباتها، وواجه 
مسرية  مل��واك��ب��ة  فيها حت��دي��ات ك��ب��رية 
التنمية يف طول البالد وعرضها، واستطاع 
جتاوزها استنادًا إىل إرادة قيادة رشيدة، 
بدقة وسارت عليه  لدولة حددت طريقها 
مرموقة،  مكانة  لتتبوأ  واثقة  خبطوات 
ع��ل��ى ع��ط��اء رج����ال شرفوا  واع���ت���م���ادًا 

باالنتساب للدفاع املدني، وبطوالت شهداء 
ضحوا بأرواحهم  يف أداء رسالته اإلنسانية.

بساطة اآلليات واملعدات يف الصور القدمية 
قد تدفع بالكثري من شباب الدفاع املدني 
اليت  املهام  طبيعة  عن  التساؤل  إىل  حاليًا 
كانت  ال��يت  والصعوبات  تؤديها،  كانت 
مع  التعامل  يف  املدني  الدفاع  رج��ال  تواجه 
السالمة  توافر مستلزمات  احلوادث, ومدى 

الشخصية لرجال امليدان.
التساؤالت  هذه  عن  إجابات  جيدون  ورمبا 

يف صور أخرى يف صفحات األلبوم, فاملباني 
مقارنتها  ميكن  وال  وبسيطة  منخفضة 
باملباني الضخمة اليت تنتشر اليوم, وحوادث 
احلريق يف اجلزء األكرب منها حتدث نتيجة 
ول��ي��س بسبب ماس  أول��ي��ة,  م���واد  اش��ت��ع��ال 
كهربائي أو مواد بروكيماوية أو حمطات 
وقود ضخمة أو خامات صناعية, كما هو 
عندما  يندهش  ق��د  بعضهم  اآلن,  احل���ال 
البسيطة  واملعدات  اآلليات  هذه  أن  يعرف 

رمبا كانت هي األحدث وقتها.

نظرة في ألبوم بدايات 
إعداد/ النقيب عبدالرحمن عثمان الغامديالدفاع المدني
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ت��ل��ك املسافة  ال��ده��ش��ة ه��و  وم��ب��ع��ث ه���ذه 
القدمية  اآلل���ي���ات  ب��س��اط��ة  ب��ني  ال��ك��ب��رية 
واإلمكانات اهلائلة يف آليات الدفاع املدني 

ومعداته يف الوقت الراهن.
يبدد  األل��ب��وم  صفحات  من  املزيد  وتصفح 
ت��ف��اص��ي��ل دقيقة  وي��ق��دم  ال��ده��ش��ة،  ه���ذه 
وفصواًل متالحقة ملسرية تطور جهاز الدفاع 
املدني، عناوينها قرارات سامية لوالة األمر 
اجلهاز  ه��ذا  مهام  حت��دد  حاكمة  وأنظمة 
جهود  ومتونها  وصالحياته,  واختصاصاته 

قادة تكاملت لتنمية قدرات الدفاع املدني 
البالد  تشهده  ما  لتواكب  والبشرية  اآللية 
من نهضة, وبطوالت ضباط وأفراد تراكمت 
هذه  ل��رس��م  تضحياتهم  وت��وال��ت  خرباتهم 
تتنوع  اليت  املدني،  للدفاع  املضيئة  الصورة 
واملعدات  اآلل��ي��ات  ليس  لتشمل  مفرداتها 
ومراكز  وامل��ب��ان��ي  امل��ن��ش��آت  ب��ل  ف��ق��ط، 
العمليات وتقنية االتصاالت، وغريها، وهي 
صورة تبعث على الفخر واالعتزاز مبا قدمه 
املاضية,  العقود  خالل  املدني  الدفاع  رجال 

لتتواصل  العطاء,  ملواصلة  اهلمم  وتشحذ 
املسرية عرب أجيال جديدة, ال يغيب عنها أن 
تدعو بالرمحة لشهداء الدفاع املدني الذين 
ض��ح��وا ب��أرواح��ه��م يف خ��دم��ة ال��وط��ن, وأن 
نتذكر بكل الشكر واحلب والوفاء كل 
بقدرات  لالرتقاء  وفكر  جبهد  ساهم  من 

هذا اجلهاز.
ويبقى يف األلبوم دائمًا مكان لصور جديدة، 
حتكي فصواًل قادمة – مبشيئة اهلل تعاىل 

– يف مسرية تطور الدفاع املدني.
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يعد ميل النفس البشرية وحبها للمال من 
الفطرة، حيث قال تعاىل: )املال والبنون 
زينة احلياة الدنيا(، فهذا الدليل تصوير 
فواقع  األح��ي��اء،  وطبيعة  احلياة  لواقع 
على  امل��ال  أفضلية  على  يشهد  احلياة 
الضرورات  من  وامل��ال  وال��ول��د،  النفس 
باحملافظة  الشرع  طالب  ال��يت  اخلمس 
بغري  أو  شعور  عن  امل��رء  فتجد  عليها، 
وتفكريه  مشاعره  على  يطغى  شعور 
ألجل  وول���ده  نفسه  فينسى  امل���ال  ح��ب 
حتى  عليه،  واحمل��اف��ظ��ة  امل���ال  كسب 
يغامر  مغامرات  يف  مصرعه  ليلقى  إنه 
امل��ال، ومن  ه��ذا  أج��ل  بنفسه من  فيها 
املال  على  حرصه  يدفعه  ق��د  أن��ه  ه��ذا 
الذي  دائ���رة اخل��ط��ر  ال��س��ق��وط يف  إىل 
ومن  أس��رت��ه،  وس��الم��ة  ي��ه��دد سالمته 
الكهربائية  األجهزة  ش��راء  ذلك  أمثلة 
الرخيصة ولو كانت أقل جودة وسالمة 
وأمانًا، وحنن من واقع عملنا يف الدفاع 
والتوجيه  التوعية  عند  نعاني  امل��دن��ي 
للمواطن من خطورة هذا األمر، فمثاًل 
خالل فصل الشتاء واحتياج األشخاص 
التيار  على  تعتمد  اليت  للتدفئة  ملصادر 
والتوعية  التوجيه  ورغ��م  الكهربائي، 
والتوصيالت  األج���ه���زة  ب��اس��ت��خ��دام 
جودة  واألك��ث��ر  السليمة  الكهربائية 
واملقاييس  ل��ل��م��واص��ف��ات  وامل��ط��اب��ق��ة 
السعودية والعاملية، نعاني من مشاكل 
ناجتة  كهربائية  مت��اس��ات  أو  ح��رائ��ق 
التوصيالت  أو  األجهزة  استخدام  عن 
سعرها  يكون  ما  ع��ادة  اليت  الرديئة، 
أقل  أن��ه��ا  املستهلك  يظن  حيث  أق���ل، 
وهذه  ال��غ��رض،  نفس  وت���ؤدي  تكلفة 

صحيحة،  غري  نظرة  لألسف 
أغلب  يف  رئ��ي��س��ي  وس���ب���ب 
املشاكل، ولو نظرنا لألمر 
جند  فإننا  واقعية  بنظرة 
والتوصيالت  األج��ه��زة  أن 

غالية  الرديئة  الكهربائية 
كما  رخيصة  وليست  الثمن 

مثال  وه���ذا  البعض،  يتخيلها 
يشري  ع���ن���دم���ا  ب���س���ي���ط: 
من  ن�����وع�����ني  ش����خ����ص����ان 
األجهزة  أو  ال��ت��وص��ي��الت 
أحدهما  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
جودة  وأق��ل  الثمن  رخيص 

وأكثر  الثمن  غالي  واآلخ��ر 
بسيطة جتد  فرة  فبعد  ج��ودة، 

النوعيات الرديئة تبلى وتنتهي 
وتتسبب خبطورة عالية على 
املمتلكات،  وعلى  النفس 
يدور  الشخص  جيعل  مما 
للبحث  دوام��ة متكررة  يف 

الكثري  ويدفع  البديل،  عن 
دون شعور، وبطريقة متكررة، 

اجليدة  ال���ن���وع���ي���ات  أم����ا 
أصحابها  م��ع  فتستمر 
ب��ع��م��ل��ه��ا وس��الم��ت��ه��ا - 
ولو  ت��ع��اىل-  اهلل  ب���إذن 
من  دفعه  مت  ما  مجعنا 
م��ال بعد ذل��ك جن��د أن 
أصحاب النوعيات الرديئة 
فشيء  أكثر،  خسروا  قد 
والبحث  ال��رك��ي��ز  م��ن 
اآلمن  األن����������واع  ع�����ن 
يكون  ج��ودة  واألكثر 
بعد   - رئ��ي��س��ي��ًا  س��ب��ب��ًا 
ح��ف��ظ امل����وىل ع��ز وجل 
- يف حفاظنا على أنفسنا 
بطريقة  ومالنا  وممتلكاتنا 
وواقعية،  عقالنية  أكثر 
السالمة  ب�����أن  ع���ل���م���ًا 
استخدام  يف  واألم����ان 
واألجهزة  التوصيالت 
يتوقف  ال  الكهربائية 
عند حد اجلودة، بل أيضًا 
االستخدام  حبسن  يستمر 
وأال  هل��ا،  الزمين  العمر  وم��راع��اة 
من  ج����دًا  ط��وي��ل��ة  ف���رة  عليها  مت��ض��ي 
الذي قد يضعفها  املتواصل  االستخدام 
للخطر،  ع��رض��ه  مستخدمها  وجي��ع��ل 
وكذلك التأكد من مناسبة األسالك 
الكهربائية للتيار املار بها، وعدم حتميل 
الكهربائية  وامل��ق��اب��س  ال��ت��وص��ي��الت 
يف  أج��ه��زة  ع��دة  بتوصيل  طاقتها  ف��وق 
توصيلة واحدة، وعدم وضع التمديدات 
الكهربائية حتت السجاد أو املوكيت.

األجهزة الكهربائية الجيدة أقل تكلفة

لواء/ عبداهلل بن هادي عسريي
مدير الدفاع املدني مبنطقة احلدود الشمالية
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الروح المعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي

التخطيط هو تشكيل أمر 
نريدها  ال��يت  بالصورة  ما 
مثلى،  بطريقة  مستقباًل 
التخطيط  يسبق  وب��ذل��ك 
وهو  ت��ن��ف��ي��ذي،  ع��م��ل  أي 
الذي حيدد نوع هذا العمل 
وم������داه، حتى  وأس���ل���وب���ه 

والتخطيط  التدريب  أصبح 
للعمل  وض���روري���ًا  أس��اس��ي��ًا 
ميكن  ال  إذ  ال���ت���دري���يب، 
تصور إمتام أي عمل تدرييب 

دون ختطيط سابق له.
الدفاع  م��ن��س��وب��ي  وت��أه��ي��ل 
لن  كفاءتهم  ورف���ع  امل��دن��ي 

منبثقًا  يكن  مل  إن  يتحقق 
مبين  للتدريب  ختطيط  م��ن 
ع��ل��ى أس���اس ع��ل��م��ي، وعند 
من  الب��د  ال��ت��دري��ب  ختطيط 

اإلجابة عن األسئلة التالية:
أن  جي����ب  ال�������ذي  م����ن   -1

يتدرب؟
2- ملاذا جيب أن يتدرب؟

3- عالم جيب أن يتدرب؟
4- كيف جيب أن يتدرب؟

5- من الذي يقوم بالتدريب؟
تقييم  ي���ت���م  ك���ي���ف   -6

التدريب؟
اإلجابة  تتم  األس��ئ��ل��ة  وه���ذه 
مراحل  خ�����الل  م����ن  ع��ن��ه��ا 
للتدريب،  العلمية  التخطيط 

اليت تشمل اآلتي:

االحتياجات  حت��دي��د   -1
التدريبية.

الربامج  ت���ص���م���ي���م   -2
التدريبية.

الربامج  ت���ن���ف���ي���ذ   -3
التدريبية.

وتقويم  م���ت���اب���ع���ة   -4
التدريب.

 Feed( 5- التغذية الراجعة
.)back

تؤدي الروح املعنوية دورًا مهمًا يف تأثريها 
على نوع وكم األداء، فإذا كانت جهود 
يف  اإلداري  للعمل  واملمارسني  الباحثني 
األول  املقام  يف  تركزت  قد  املنظمات 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع��ن أف��ض��ل ال��ط��رق اليت 
فإن  األداء،  فاعلية  حتسني  إىل  ت��ؤدي 
الروح املعنوية هلا أهمية كبرية يف جمال 
مقياسًا  كونها  م��ن  ان��ط��الق��ًا  العمل، 
االهتمام  أصبح  لذا  العاملني،  لفاعلية 
بالروح املعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي 

للموظفني من االجتاهات احلديثة لقياس 
اجتاهاتهم ورود أفعاهلم وظروف عملهم 
املادية واإلدارية واالجتماعية والنفسية، 
اليت  املعنوية  ال���روح  مظاهر  أه��م  وم��ن 
محاس  الوظيفي:  األداء  على  تنعكس 
بعملهم  ال��زائ��د  واه��ت��م��ام��ه��م  ال��ع��ام��ل��ني 
وإظهار روح املبادرة واالبتكار واالمتثال 
واللوائح  للتعليمات  واالختياري  الطوعي 
وال��رغ��ب��ة االخ��ت��ي��اري��ة يف ال��ت��ع��اون مع 
الشخصية  األه����داف  ورب���ط  اآلخ��ري��ن 

باألهداف العامة للمنظمة والوالء - بعد 
اهلل سبحانه وتعاىل - للمنظمة وقيادتها 
للمنظمة،  واالن��ت��م��اء  بالفخر  والشعور 
باململكة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جهاز  ويعترب 
األمنية  األجهزة  أحد  السعودية  العربية 
إليه  أسندت  الداخلية،  ل��وزارة  التابعة 
الناس  أرواح  على  احلفاظ  مهمة  الدولة 
احلوادث  أخ���ط���ار  م���ن  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م 
والكوارث الطبيعية والصناعية، وتؤدى 
ه���ذه امل��ه��م��ة ع��ن ط��ري��ق جم��م��وع��ة من 
األعمال اإلدارية والفنية اليت تتباين فيما 
بينها باختالف طبيعة األعمال واحلوادث 
حلساسية  نظرًا  وذل��ك  يباشرها،  ال��يت 
اختصاصات ومهام الدفاع املدني وسعيه 
لتحقيق مستوى عال يف األداء الوظيفي 
وفاعلية،  بكفاءة  امل��ه��ام  تلك  لتنفيذ 
وم��ع��رف��ة أه���م امل��ت��غ��ريات ال���يت ت��ؤث��ر يف 
إىل مستوى عال  للوصول  املعنوية  الروح 
وقويًا  مؤثرًا  يكون  املعنوية  ال��روح  من 
وفعااًل حنو حتقيق األهداف املرجوة من 

العاملني بالدفاع املدني.

عقيد/ حممد احلربي
مدير إدارة الشؤون القانونية

تخطيط برامج التدريب

العقيد/ عايض الغامدي
مدير إدارة التخطيط للتدريب
باإلدارة العامة للتدريب
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من املعروف أن الكهرباء صديقة للجميع 
ويف خدمتهم، ولكنها لن تكون كذلك 
الصحيحة  بالطريقة  استخدمت  إذا  إال 
السليمة، وجماالتها كثرية جدًا ال ميكن 
الكهرباء  ولكن  حصرها يف كلمات، 
تنقلب إىل عدو، وذلك  األحيان  يف بعض 
إذا مت استخدامها بطريقة خاطئة وسيئة، 
اندالع  إىل  االس��ت��خ��دام  س��وء  ي��ؤدي  فقد 
امل��دم��رة واإلص��اب��ات اجلسيمة  احل��رائ��ق 
أو احل��وادث أو ال��وف��اة، ل��ذا ف��إن مظاهر 
على  الكهرباء  تضفيها  ال��يت  الرفاهية 
حياتنا البد من أن يقابلها قدر من التزامنا 
بالشكل  استخدامها  مبسؤولية  مجيعًا 

املأمون والصحيح.
ومن أهم أسباب حوادث الكهرباء:

الكهربائية  املفاتيح  س��الم��ة  ع��دم   -1
للتيار  م��الءم��ت��ه��ا  أو  نوعيتها  ح��ي��ث  م��ن 

الكهربائي املار بها. 
التيار  لشدة  األس���الك  م��الءم��ة  ع��دم   -2

الكهربائي املار بها. 
والقواطع  ال��ت��م��دي��دات  س��الم��ة  3-ع����دم 

)املعربان( وأسالك التوصيل. 
4- تلف أو عدم سالمة املادة العازلة اليت 
املفاتيح  أو  الكهربائية  األس��الك  تغطي 

واألجهزة الكهربائية. 
أكرب  للمصدر  الكهربائي  اجلهد   -5
لألجهزة  املقنن  الكهربائي  اجلهد  من 

الكهربائية. 
الكهربائية  الدوائر  توصيالت  رداءة   -6

وعدم ضبطها أو تثبيتها بإحكام ودقة.
إرشــــادات الــســالمــة الــوقــائــيــة مــن أخطار 

التوصيالت الكهربائية: 
بالتيار  يعمل  ج��ه��از  أي  ش���راء  ق��ب��ل   -1
اجلهد  أن  م���ن  ت���أك���د  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
الكهربائي  اجلهد  مياثل  الكهربائي 

املعمول به يف اململكة. 
2- عدم العبث باألجهزة الكهربائية. 

الكهربائية  الدوائر  أن  من  التأكد   -3
ملقاس  مناسب  كهربائي  بقاطع  م��زودة 

السلك. 
4- متديد األسالك الكهربائية بعيدًا عن 

متناول الرطوبة واحلرارة. 
5- عدم حتميل املآخذ ألكثر من طاقتها، 
واحد  باستخدام جهاز كهربائي  وينصح 

لكل مأخذ.
اإلسعافات األولية عند وقوع حوادث بسبب 

التيار الكهربائي: 
1- يعزل املصاب عن الدائرة الكهربائية 

عن  ف����ورًا  ب��ع��زل��ه  أو  ال��ك��ه��رب��اء  بفصل 
املصدر الكهربائي، وهنا يتم العزل بدفع 
املصاب بأي شيء يكون عازاًل للكهرباء 

كقطعة خشب أو بالستيك.
2- يستدعى الطبيب على الفور إىل مكان 

احلادث. 
3- إذا كان املصاب مستمرًا يف التنفس 
مالبسه  ب��ف��ت��ح  ت��ن��ف��س��ه  ت��س��ه��ي��ل  جي���ب 

احملكمة. 
القلب  نبضات  على  احملافظة  جي��ب   -4
على  الضغط  طريق  عن  بالتدليك  وذل��ك 

الصدر براحيت اليد. 
يبدأ  التنفس  املصاب  على  تعّذر  إذا   -5

فورًا بإجراء التنفس االصطناعي له.
نسأل اهلل أن حيفظ ديننا ووطننا من كل 
أمنها  األرض  يديم  على هذه  وأن  س��وء، 

ورخاءها وحيفظ هلا قيادتها.

لزيت  الكثرية  الفوائد  من  الرغم  على 
الزيتون إال أن الطريقة اخلاطئة للتخلص 
على  خطورة  تشكل  عصره  نواتج  من 
الكربون  غ��از  تصاعد  بسبب  البيئة، 

تفاعالت  حت��دث  كما  النواتج،  ه��ذه  من 
تؤدي  العصر  بقايا  يف  داخلية  كيميائية 
الرتفاع درجة احلرارة، مما يسبب احراقًا 
البد  لذا  كبرية،  حرائق  يسبب  قد  ذاتيًا 
الزيتون  ع��ص��ر  ن��وات��ج  م��ن  التخلص  م��ن 

إما  وذلك  سليمة،  بطريقة 
حبرقه يف أماكن بعيدة أو 
كأعالف  تصنيعه  بإعادة 
للحيوانات أو فحم للتدفئة.

اجلوف  منطقة  إن  وحيث 
الزيتون  ب���زراع���ة  ت��ش��ت��ه��ر 
حرصت  ف���ق���د  وع����ص����ره 
املدني  ال���دف���اع  م��دي��ري��ة 
على  اجل�������وف  مب��ن��ط��ق��ة 
بأفضل  واإلرش���اد  التوعية 

الطرق للتعامل مع خملفات ونواتج عصر 
توعوي  مبعرض  وش��ارك��ت  ال��زي��ت��ون، 
ال��زي��ت��ون ال��س��ن��وي حيتوي  يف م��ه��رج��ان 
نالت  والكتيبات  املطويات  بعض  على 

استحسان زوار املعرض.

عقيد/فرحان بن عواد احلازمي
مدير إدارة الدفاع املدني مبحافظة طريف

السالمة من أخطار الكهرباء

مخلفات عصر الزيتون.. حريق على البارد

مقدم/ كريم بن حممد النصريي
مدير العالقات واإلعالم مبديرية
منطقة اجلوف 
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خواطر
للعز 

والمجد
ينتابها م���ا  ل��ك��ل  ال���ن���ج���اة  ف��ه��ي 

ترابها ب����ن����اه  وق������د  اإلل�������ه  ب���ي���ت 

بها م��ا  أغ��ل��ى  ت���راب األرض  وح���وى 

مصابها ع��ب��دال��ع��زي��ز  هل���ا  داوى 

ذئابها ك���ل  ب��ال��ل��ي��ل  ب��ه��ا  ت���ع���وي 

أبوابها ع���ل���ى  ح������رس  أب������ن������اؤه 

خلرابها ال  األرض  مح���اة  ك��ون��وا 

ينتابها ل���ن  األرض  ف����داء  ع��م��ري 

ترابها ي�������دوس  ل����ن  ال  ف���ع���دون���ا 

بهضابها ع��ال  وق���د  األذان  ص���وت 

جنباتها يف  ال��ع��ل��م  ك���ل  وه���ن���اك 

ل���ك خ����ادم ال��ب��ي��ت��ني ق���د ع���دت بها

بها حت���ي���ا  أن  اهلل  وأرج�������و  رب�����ي 

وب����الدن����ا ب���األم���ن ق���د ع��ش��ن��ا بها

ح��ك��م��ت ق���رون���ًا ك��ل��ن��ا ف��خ��ر بها

أسبابها م���ن  األم����ن  ك���ل  واألم�����ن 

شهابها ص����ار  األم����ن  اب����ن  أرأي�����ت 

مبصابها ن��ك��ت��وي  ال  أم��ن��ن��ا  يف 

جنابها ي���ه���اب  ال  ق����وي����ًا  ع����ض����دًا 

شعابها خت��ف��ه  ومل  اجل��ب��ال  ص��ع��د 

أخ����ذ احل������وار ش��ري��ع��ة حي��ي��ا بها

ب���الدي م��ن ك��ل م��ا يرتابها ف��اح��م 

لديارنا أرجت��������ي  ل���ط���ف���ك  اهلل 

أكنافها يف  ال���ع���ز  ت���ب���دى  دار 

بوجوده ن��������ورت  امل����دي����ن����ة  أم�������ا 

كرامة م���ن���ه  اهلل  ح����ب����اه  ب���ل���د 

ظلماته يف  ال��ل��ي��ل  ك��م��ث��ل  ك��ان��ت 

ل��ي��س م��ن��ا خائف وال���ي���وم من��ض��ي 

ك��ون��وا ش��ب��اب ال��ي��وم ص��ف��ًا واحدًا

واهب إن�����ي  ال���ب���ي���ت���ني  خ�������ادم  ي����ا 

معزة ب����غ����ري  ن����رض����ى  ول�������ن  ذل 

بالدنا رأي��������ت  ق�����د  ألن������ي  ه������ذا 

سواعد ب��ن��ت��ه  ق���د  جم���د  وه���ن���اك 

برعاية رب����ن����ا  حن���م���د  وال������ي������وم 

داعيًا ظ��ل��ل��ت  ق���د  اجل���زي���ة  ص��ق��ر 

ساملًا وحت�����ي�����ا  وإمي������������ان  ن��������ور 

وم���ن ال����ذي ي��ن��س��ى ف��ض��ائ��ل أسرة

أمانة ورم���������ز  إمي���������ان  م����ف����ت����اح 

وقته ي���ب���ذل  ح����ني  ن���اي���ف  أرأي�������ت 

جعلتنا أم��������ري  ي������ا  درك  هلل 

هلا ك�������ان  حم�����م�����دًا  ألن  ه�������ذا 

أمثاله م����ن  احل�����ر  ب�����أن  ل����ي  م����ن 

وكبريها ص��غ��ريه��ا  األم����ور  س���اس 

طائعًا أط��ع��ت��ك  ق���د  إن����ي  رب  ي���ا 

املقدم/ خالد بن عبداهلل الصفار
مدير إدارة املناقصات والعقود

اجملتمع حبقوقه  وعي  إن 
قررتها  ال���يت  وواج��ب��ات��ه 
األنظمة من أهم مقومات 
ارتقاء الشعوب وتطورها، 
إسهامها  خ������الل  م�����ن 
درجة  رف���ع  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
أنواعها،  بشتى  التنمية 
ويالحظ بشكل ملموس 
احلقوقي  ال��وع��ي  ضعف 
ل����دى ف���ئ���ات ك���ث���رية يف 
جمتمعنا، ولعلنا إذا قبلنا 

واقتصادية  تعليمية  الفئات ألسباب  بعض  لدى  الضعف  بهذا 
تعليمي  يتمتعون مبستوى  ذلك ممن  يقبل  أن  فإنه ال ميكن 

واقتصادي معقول.
توضيح  بنا  جي��در  وأهميته..  املفهوم  هل��ذا  تطرقنا  أن  وبعد 
لدى  احلقوقي  وال��وع��ي  الثقافة  لتدني  ال��داع��ي��ة  األس��ب��اب 

جمتمعنا، ولعل أبرزها:
قلة  خ��الل  من  أنفسهم  لألفراد  تعود  شخصية:  أسباب   -1
القانونية  املعلومة  يثري  ما  لكل  القانونية  واملتابعة  القراءة 
النظام  على  االط��الع  ع��دم  املثال  سبيل  على  ومنها  لديهم، 
اجلهات  ع��ن  ت��ص��در  ال���يت  واألن��ظ��م��ة  للحكم  األس���اس���ي 
عدم  إىل  إضافة  ومبحتواها،  بها  االهتمام  وعدم  التشريعية 
اللجوء للمتخصصني يف القانون واستشارتهم عندما تعرضهم 

مسألة قانونية ال يستطيعون التعامل معها.
2- أسباب إعالمية: تعود لضعف األجهزة اإلعالمية، املرئية 
منها واملسموعة واملقروءة، يف أداء دورها يف تثقيف اجملتمع 
القانونية،  بالربامج  االهتمام  خالل  من  القانونية  بالنواحي 
مع  يصدر  نظام  أي  مناقشة  ع��دم  املثال  سبيل  على  ومنها 
على  قانونية  برامج  إج��راء  وع��دم  القانون،  يف  املتخصصني 
اهلواء الستقبال استفسارات قانونية جييب عنها متخصصون 

يف القانون.
3- أسباب أخرى: ومن أهمها عدم اهتمام األجهزة احلكومية 
برفع مستوى الوعي القانوني لدى منسوبيها، وهذا يقود إىل 
ضعف اخلدمات املقدمة من تلك اجلهات، ووقوعها يف الكثري 

من األخطاء اليت ختل بسري العمل وتعيق مسرية التطور.
وبناء على ذلك، فإنين أتطلع بشغف إىل القيام بالدور املناط 
القانونية،  النواحي  املدني يف  الدفاع  منسوبي  تثقيف  بنا يف 
وذلك من خالل اإلجابة عن أي استفسارات قانونية تثار من 
قبلهم، سواء أكانت بشكل رمسي أم شخصي، عالوة على 
أنين والزمالء يف إدارة الشؤون القانونية سنتواصل معكم من 
خالل جملة الدفاع املدني ألداء هذا الدور، حبيث تكون لنا 
إطاللة دورية ملناقشة أحد املواضيع القانونية اليت نتمنى أن 

تسهم يف رفع الوعي والثقافة القانونية لديكم

أهمية التوعية القانونية

مالزم أول/ شاهر بن زابن العتييب
مدير شعبة االستشارات - إدارة الشؤون القانونية
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األكليب لم  ه��ذال  رقيب  وكيل  يكن 
اليوم  أبناءه يف صباح  يوّدع  يعلم وهو 
لعام 1431ه�  األوىل  الثاني من شهر مجادى 
أنه على موعد مع حتقيق أمنيته لنيل الشهادة 
احتجزتها  عائلة  إنقاذ  يف  واجبه  ي��ؤدي  وهو 
مبنطقة  بيشة  أودي���ة  أح��د  يف  السيول  مياه 
سجل  يف  مشّرفة  صفحة  مسطرًا  ع��س��ري، 

بطوالت وتضحيات رجال الدفاع املدني.
شقيقه  يرويها  األكليب  استشهاد  تفاصيل 
عامر فيقول: كان ذلك يف يوم اجلمعة الثاني 
من شهر مجادى األوىل، حيث كان الشهيد 
– يرمحه اهلل – يباشر عمله كعادته يف مقر 
الدفاع املدني مبحافظة بيشة، اليت تعرضت 

واحتجزت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  غزيرة  ألمطار 
يف  املواطنني  من  كبريًا  ع��ددًا  السيول  مياه 

بعض األودية، وجرفت سياراتهم.
وتوجهت فرقة من رجال الدفاع املدني من بينها 
الشهيد )يرمحه اهلل( إىل أحد هذه األودية، 
إحدى  داخ��ل  حمتجزة  عائلة  هناك  وكانت 

السيارات اليت جرفتها املياه لبطن الوادي.
السيارة  وبعد موقع  الوادي  ونظرًا الخنفاض 
باليابسة  احل��ب��ال  م��ن  ع���دد  رب���ط  مت  ف��ق��د 
الستخدامها يف الوصول إىل العائلة احملتجزة 
وت��ق��دم ه���ذال لتسلق أح��د هذه  ب��ال��س��ي��ارة، 
السيارة،  ب��اجت��اه  اهل��ب��وط  وب���دأ يف  احل��ب��ال 
األمطار  تساقط  تزايد  املسافة  منتصف  ويف 

وسرعة الرياح، مما تسبب يف التفاف احلبل 
الذي ميسك به على إحدى األشجار وتراكم 
كميات كبرية من احلجارة عليه، ليغوص 
اليت  احل��ج��ارة  ثقل  بفعل  امل��اء  حت��ت  احلبل 
شقيقي  غ��رق  إىل  أدت  و  ف��وق��ه  ت��راك��م��ت 

– يرمحه اهلل -.

وسام 

لم يكن وكيل رقيب هذال األكلبي يعلم وهو يوّدع أبناءه في صباح اليوم الثاني من شهر جمادى األولى لعام 1431هـ أنه 
على موعد مع تحقيق أمنيته لنيل الشهادة وهو يؤدي واجبه في إنقاذ عائلة احتجزتها مياه السيول في أحد أودية بيشة 

بمنطقة عسير، مسطرًا صفحة مشّرفة في سجل بطوالت وتضحيات رجال الدفاع المدني.

شقيقه: كل الشكر لسمو األمير محمد بن نايف

الشهيد وكيل 
رقيب هذال 
األكلبي..

سأل اهلل الشهادة 
فنالها

يوم »جمعة«
الشهيد ترك زوجتين و11 من األبناء يشعرون بالفخر ببطولته

الشهيد األكليب

شقيق الشهيد
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فرحة رغم األلم
ويضيف شقيق الشهيد هذال األكليب: ورغم 
أمل الفقد وأحزانه فقد استقبلنا نبأ استشهاده 
بقلوب مؤمنة صابرة، عزاؤنا يف ذلك أنه كان 
ربه  لقي  وأنه  ويطلبها،  الشهادة  يتمنى  دائمًا 
وهو حياول جاهدًا أن ينقذ حياة أسرة يف يوم 

مبارك هو يوم اجلمعة.
وحبسب مديره املباشر يف مقر الدفاع املدني يف 
بيشة، فإنه – يرمحه اهلل – كان ال يتوانى عن 
أداء واجبه، يسبق الصفوف دائمًا ألداء املهام 
يذهب  كثرية  أحيان  يف  إن��ه  حتى  امليدانية، 
واملساعدة  العون  لتقديم  إجازته  أيام  للعمل يف 
لزمالئه، والسيما عندما يعرف بوقوع حوادث 
رجال  م��ن  ع��دد  أك��رب  وج��ود  تستلزم  كبرية 

الدفاع املدني.
ويستطرد شقيق الشهيد األكليب: أذكر قبل 
ثالث سنوات أنه كان – يرمحه اهلل – برفقة 
ابن أخيه سعيد بن مسفر األكليب، وشاهده 
وكان  واجبه،  أداء  أثناء  ُيستشهد  وهو  بعينه 
ميدان،  أشرف  استشهد يف  بأنه  أهله  يواسي 
وقد  الشهادة،  ينال  أن  يتمنى  شخصيًا  وأن��ه 
األمنية  ه��ذه  ل��ه  تتحقق  أن  اهلل  إرادة  ش��اءت 

ويشرفنا مجيعًا ببطولته وتضحيته وإقدامه.
وعن أسرة الشهيد يقول شقيقه: لقد ترك عائلة 
األبناء،  من  و11  زوجتني  من  تتكون  كبرية 
ي��درك��ون معنى  ي��زال��ون ص��غ��ارًا ال  بعضهم ال 
استشهاده ويسألون عنه دائمًا، لكنهم بكل 
تأكيد سوف يشعرون بالفخر  والشرف عندما 
ربه،  عند  ي��رزق  حي  وأن��ه  بطولته،  يدركون 

كما وعد اهلل سبحانه وتعاىل الشهداء.
شكره  عظيم  ع��ن  الشهيد  شقيق  وأع����رب 
وتقديره لصاحب السمو امللكي األمري حممد 
ابن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 
عائلته  مواساة  على  حلرصه  األمنية،  للشؤون 
الرعاية  ك��ل  بتقديم  ال��ك��رمي��ة  وتوجيهاته 
اإلنسانية  املشاعر  إن  قائاًل:  وأبنائه،  ألسرته 
بها مسوه الكريم خففت  اليت أحاطنا  النبيلة 
وجعلتنا  واحل���زن،  األمل  مشاعر  من  الكثري 
 - الشهيد   قدمه  واالعتزاز مبا  بالفخر  نشعر 
يرمحه اهلل – من تضحية وعمل بطولي، نسأل 
يفوتين  وال  ميزان حسناته،  يف  أن جيعله  اهلل 
السمو  لصاحب  الشكر  خالص  عن  أعرب  أن 
منطقة  أم��ري  خالد  ب��ن  فيصل  األم��ري  امللكي 
عسري، الذي شرفنا باستقباله يف منزل العائلة 
وحرصه على تقديم التعازي لنا وااللتقاء بأوالد 
الشهيد واحتضانهم، والشكر موصول ملعالي 
مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد بن عبداهلل 

التوجيري على زيارته لنا ومواساتنا وتوجيهاته 
إلدارة شؤون األفراد بإجناز كافة األمور املالية 

واإلدارية اخلاصة بأخي – رمحه اهلل -.

مواساة ورعاية
998 حرصت على االلتقاء بأبناء وبنات الشهيد 
، االبنة الكربى نوره، طالبة يف الصف األول 
الثانوي، تقول حزنت كثريًا عندما علمت بنبأ 
فما أصعب   – يرمحه اهلل   – وال��دي  استشهاد 
وعطف أم���ان  م��ن  ميثله  م��ا  بكل  األب   فقد 

وال سيما لبناته، لكنين تذكرت ما وعد اهلل 
به الشهداء من أجر عظيم يف اآلخرة، فسعدت، 
وأشعر بالفخر ألن أبي مات بطاًل، وهو يؤدي 
األحزان،  تتسلل  آلخر  حني  من  لكن  واجبه 
وخاصة عندما تسألين أختى الصغرى » جنال » 
واليت مل تكمل عامها الثالث بعد عن أبي، وال 

أجد ردًا خري من أنه يف اجلنة بإذن اهلل.
أما االبن األكرب للشهيد مسفر وهو طالب يف 
اهلل  حقق  لقد  فيقول  املتوسط،  األول  الصف 
أمنية أبي، وشرفه باالستشهاد وشرفنا مجيعًا 
نذكره  لنظل  ببطولته،  وعائلته  أبنائه  حنن 

باخلري وندعو له على الدوام.
السادس  الصف  أمل طالبة يف  االبنة  وحتدثت 
االبتدائي فقالت مل أكن أختيل أنين لن أرى 
أبي مرة أخرى، وأنه لن حييطين بعطفه وحنانه 

منذ ذلك اليوم الذي وصلنا فيه نبأ استشهاده، 
وهو  ربه  لقي  أنه  وحسبنا  اهلل،  إرادة  لكنها 

حياول إنقاذ غريه وأداء واجبه.
وقالت االبنة سارة يف الصف اخلامس االبتدائي، 
لقد ضحى أبي حبياته من أجل إنقاذ حياة أسرة 
ال يعرفها أثناء األمطار والسيول، وقد صدمين 
كعادته  عودته  ننتظر  كنا  بينما  رحيله  نبأ 
كل يوم ليحمل لنا اهلدايا واألطعمة واملالبس 
الذي  احل��م��دهلل  لكن  ب��ال��س��ع��ادة،  ويغمرنا 

استجاب لدعاء والدي وكرمه بالشهادة.

شرف وتعاون
العمر 10  والبالغ من  ه��ذال  االب��ن مح��ود  أم��ا 
حلقات  يف  الشيخ  م��ن  علمت  فيقول  س��ن��وات 
شهيد،  ألن��ه  اجلنة  يف  ينعم  أب��ي  أن  التحفيظ 

ففرحت رغم بكاء أمي وشقيقاتي.
الرابع  بالصف  ت��درس  اليت  هيا،  شقيقته  أما 
يف  يواسينين  كن  زميالتي  فتقول  االبتدائي 
املدرسة بعد وفاة أبي، ثم صرن يغبطنين بعدما 

قالت معلميت أن الشهداء يف اجلنة.
بن  سعيد  يقوهلا  وع��ف��وي��ة  حب��م��اس  بطل  أب��ي 
الشهيد هذال االكليب الذي مل يتجاوز عمره 
8 سنوات، ويضيف مسو األمري يقصد صاحب 
أمري  خالد  ب��ن  فيصل  األم��ري  امللكي  السمو 
منطقة عسري قال لي إن أبي بطل أثناء زيارته 

لنا يف بيتنا.
أما الصغريات والصغار فهد 5 سنوات، وشهد 
4 سنوات، وجنال 3 سنوات، فرمبا مل يدركوا 
بعد معنى االستشهاد وال جاء الشهداء، لكن 
إىل صورته حتمل  وإشارتهم  األب  عن  سؤاهلم 
معاني كثرية، رمبا يكون من الصعب شرحها 
البنته الصغرى » وريف » واليت شاءت األقدار 

أن تولد بعد استشهاد والدها بأيام قليلة.

مسفر االبن األكبر للشهيد:
أبي شرفنا ببطولته 
لنظل نذكره بالخير 

والدعاء دائمًا

االبنة الكبرى للشهيد.. 
حزنت لرحيل والدي 

وفرحت عندما تذكرت 
ثواب الشهداء
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الدراسة األولى
توقع غير المتوقع

ال��يت أعدها  ال��دراس��ة األوىل  ه��و ع��ن��وان 
جستينا  دي��ال  دانييل  األم��ري  ال��ربوف��س��ور 
ويست  جبامعة  اهلندسة  بكلية  األستاذ 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  فرجينيا 
املشكالت  أن�����واع  ال���دراس���ة  وت���رص���د 
الفجائية  الطبيعة  ذات  ال���ك���وارث  أو 
والرباكني  ال�������زالزل  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

والفيضانات.
باإلجراءات  فائقة  عناية  ال��دراس��ة  وتولي 
الوقائية وطبيعة عمل اجلهات املعنية بإدارة 
االستعداد  مرحلة  م��ن  ب���دءًا  ال��ك��وارث 
املسبقة،  اخل��ط��ط  وج��اه��زي��ة  وال��ت��ه��ي��ؤ، 
وتدريب الكوادر البشرية املؤهلة للتعامل 
ونوعها  حلجمها  تبعًا  ك��ارث��ة  ك��ل  م��ع 
واآلثار اليت ختلفها وذلك من خالل أربعة 
والتنظيم  بالتخطيط  هي  رئيسة  حم��اور 
والقيادة والتقييم ، مع إجياد آليات سريعة 
بإدارة  املعنية  اجلهات  كافة  بني  وفاعلة 

الكوارث.
أن  على  ال�تأكيد  إىل  الرسالة  وختلص 
الدقيق  والتحديد  واالستعداد  اجلاهزية 
حجر  متثل  االس��ت��ج��اب��ة  وس��رع��ة  للمهام 

الزاوية لنجاح خطط مواجهة الكوارث.
التعاون  تعزيز  بضرورة  الدراسة  وتوصي 
بني الدول فيما يتعلق مبواجهة الكوارث 
اليت حت��ول  ق��درات بعض ال��دول الفقرية 
احتواء  أو  مواجهتها  على  ال��ق��درة  دون 

آثارها.

الدراسة الثانية 
التدريب ودوره في إدارة 

الكوارث
تولي هذه الدراسة اليت أعدها الدكتور 
كمال جاد شاروبيم األستاذ جبامعة قناة 
السويس جبمهورية مصر العربية اهتمامًا 
التدريبية ملنسوبي أجهزة  كبريًا بالعملية 
أنواع  كافة  مع  للتعامل  املدني  ال��دف��اع 

الكوارث الكربى وحوادث احلريق على 
وجه اخلصوص.

وتعرض الدراسة اليت اعتمدت على نتائج 
حوادث  م��ن  ب��ع��دد  اخل��اص��ة  التحقيقات 
احلكومية  واملباني  البواخر  يف  احلريق 
إدارة  أنظمة   ق��ص��ور  جل��وان��ب  مصر  يف 
بعملية  يتعلق  فيما  وحت��دي��دًا  ال��ك��وارث 

التدريب.
أن  مفادها  نتيجة  إىل  الدراسة  وخلصت 
ضعف أداء العامل البشري، هو املسؤول 
ورمبا  ال��ك��ارث��ة،  آث��ار  تفاقم  ع��ن  األول 

يكون السبب الرئيسي للكارثة.
بالكوارث  تهتم  ال��يت  ال��دراس��ة  وتركز 
سبل  عن  البشرية  األخ��ط��اء  عن  الناجتة 
الكارثة  السريعة على  السيطرة  ووسائل 
من  ب��دءًا  نطاق،  أضيق  يف  وحماصرتها 
استخدام شبكات  على  التدريب  فاعلية 
أنظمة  ومراقبة  فيها  والتحكم  اإلن��ذار 
اإلطفاء داخل املنشآت احليوية والتأكد 
من سالمتها، وتدريب شاغلي هذه املباني 

من مكتبة الدفاع المدني

تزخر مكتبات أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في جميع أنحاء العالم, بالكثير من الدراسات واإلصدارات المتخصصة, التي تمثل 
زادًا معرفيًا لبرامج التطوير والتحديث سواء على مستوى هذه األجهزة ككيانات أو تطوير آلياتها وقدرات منسوبيها ألداء مهامهم.

وفي هذا العدد اخترنا ثالث دراسات وبحوث قيمة من مكتبات الدفاع المدني في ثالث دول مختلفة تتناول رؤى وطروحات علمية 
لمواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها.

3 دراسات في إدارة الكوارث 
والتخفيف من آثارها 
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أثناء  السليم  ال��ت��ص��رف  على  وامل��ن��ش��آت 
ح��وادث احل��ري��ق، وط��رق إخ��الء املبنى، 
والتعامل السريع مع احلريق حتى وصول 

رجال اإلطفاء.
ويؤكد الدكتور شاروبيم يف دراسته أن 
الكوارث  مواجهة  على  التدريب  كلفة 
اخلسائر  حجم  من  أقل  تظل  بلغت  مهما 
ال��ن��امج��ة ع��ن ال��ك��ارث��ة، وم���ا ق��د ينتج 
إىل  مشريًا  األرواح،  يف  من خسائر  عنها 
املستمر  التدريب  املنشود هو  التدريب  أن 
املدني  الدفاع  رجال  وليس  األفراد  لكل 
فقط، وال يقتصر على كيفية التعامل مع 
أجهزة اإلطفاء البسيطة، بل يشمل مجيع 
خ��ط��وات ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل��ري��ق ومنع 
انتشاره وتقليل خماطره، وإخالء األطفال 
وكبار السن وفق مسارات آمنة حمدودة.

استخدام  أهمية  إىل  ال��رس��ال��ة  وخت��ل��ص 
العامة  امل��ب��ان��ي  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وخاصة  بالكوارث  للتنبؤ  واحلكومية 
احلرائق، وتدريب األفراد يف هذه املنشآت 
ضرورة  مع  التقنيات  هذه  استخدام  على 
قياس سرعة استجابة األفراد يف التعامل 

مع احلوادث بصفة دورية.
متى  عن  تفصيليًا  شرحًا  الدراسة  وتقدم 
وقياس  وخطواته  التدريب  يتم  وكيف 

كفاءة العملية التدريبية.

الدراسة الثالثة 
دور نظم المعلومات 

في إدارة الكوارث
تقدم هذه الدراسة اليت أعدتها الدكتورة 
جبامعة  األس���ت���اذة  النعمة  حم��م��د  أم���رية 
دلياًل  ال��س��ودان  يف  اإلسالمية  درم��ان  أم 
لالستفادة من أنظمة املعلومات يف مواجهة 

الكوارث على اختالف أنواعها.
النجاح  أن  إىل  الدراسة  صاحبة  وتستند 
جمموعة  على  يعتمد  ال��ك��وارث  درء  يف 

توافر  الرئيسة يف مقدمتها  الركائز  من 
املعلومات الدقيقة، واليت تشكل األساس 
واإلجراءات  ال��ت��داب��ري  ل��ك��اف��ة  ال��ص��ل��ب 
املتخذة إلدارة الكارثة أو األزمة، بدءًا من 
أبعادها  وحتديد  التنبؤ حبدوثها،  مرحلة 
التخطيط  بعمليات  م���رورًا  بها  واإلن���ذار 
وطرح  السيناريوهات،  وبناء  والتنسيق 
واختاذ  منها،  األنسب  واختيار  البدائل 
الكارثة،  م��ع  التعامل  بأسلوب  ال��ق��رار 
ومواجهة ردود الفعل احملتملة وصواًل إىل 

استعادة األوضاع واستخالص النتائج.
وتولي الدراسة عناية كبرية بدور أجهزة 
القواعد  بناء  مبهمة  القيام  يف  املعلومات 
مستمرة  بصفة  وحت��دي��ث��ه��ا  املعلوماتية 
وتزويد مراكز إدارة الكوارث واألزمات 

بها يف الوقت املناسب.
بأنه  املعلومات  ن��ظ��ام  ال��دراس��ة  وت��ع��رف 
جمموعة العناصر اليت تهدف إىل توحيد 
ب��ش��أن األس���ل���وب األمثل  ال���ق���رار  اخت���اذ 
للتعامل مع الكارثة وخلصت الدراسة إىل 
كأحد  العمليات،  حبوث  علم  تطور  أن 
ساهم  اآللي،  احلاسب  تقنيات  تطبيقات 
أنواع  لكافة  حماكاة  من��اذج  تنفيذ  يف 
الكوارث، ومن ثم اختيار أفضل احللول 

للتعامل معها.

بريطانيافرنسا
سويسرا

كوارث حول العالم
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تقرير

يتيح املتابعة املستمرة واإلدارة عن بعد 

تقنية 
المعلومات 

لدعم
اتخاذ
القرار

في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدفاع المدني في 

االستفادة من تقنيات المعلومات، استخدمت اإلدارة العامة 

لإلطفاء واإلنقاذ نظامًا حاسوبيًا للوحدات الميدانية يتيح 

إمكانات كبيرة في التعرف على إمكاناتها البشرية واآللية، وإدارة 
الوحدات الميدانية ومتابعتها عن بعد.

نظام الوحدات
الميدانية

خطة لتجاوز
كافة معوقات 

االستفادة
من النظام
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هذا النظام واألهداف األساسية طبيعة 
شعبة  م����دي����ر  ي��ل��خ��ص��ه��ا  ل����ه 
املعلومات باإلدارة العامة لإلطفاء واإلنقاذ النقيب 
فالح بن علي آل مداوي، فيقول: نظام الوحدات 
احلاسب  أنظمة  شجرة  يف  فرعًا  ميثل  امليدانية 
ومنوذجًا  املدني،  الدفاع  جبهاز  املتطورة  اآلل��ي 
لالستفادة من تقنيات املعلومات واالتصاالت يف 

تطوير األداء وتطبيق معايري اجلودة.
الوحدات  بأهمية  قناعة  م��ن  ال��ن��ظ��ام  وينطلق 
امليدانية باعتبارها اجلهة التنفيذية لكل أعمال 
الدفاع املدني، واملنوط بها مباشرة مهام اإلطفاء 
واإلنقاذ وتطبيق إجراءات السالمة واحلماية من 
اإلمكانات  توفري  ض���رورة  ث��م  وم��ن  املخاطر، 
الالزمة لقيام هذه الوحدات بعملها امليداني على 

الوجه املطلوب.
ومن هذا املنطلق، والكالم ال يزال للنقيب فالح 
العمليات،  ش��ؤون  عمدت  م��داوي،  آل  علي  بن 
إىل  واإلنقاذ،  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  يف  ممثلة 
يف  اآلل��ي  احلاسب  وبرامج  تطبيقات  استخدام 
بعد،  عن  ومتابعتها  امليدانية،  الوحدات  إدارة 
ورصد كل ما حتتاج إليه من إمكانات بشرية 
نظام  هو  »حاسوبي«  نظام  عرب  وإنشاءات  وآلية 

»الوحدات امليدانية«.

أهداف النظام:
امل��ي��دان��ي��ة إىل إطالع  ال���وح���دات  ن��ظ��ام  ي��ه��دف 
املعلومات  ك��اف��ة  على  الصالحيات  أص��ح��اب 
والبيانات اإلحصائية عن كل وحدة من وحدات 
الدفاع املدني يف مجيع مناطق اململكة، ومتابعة 
أعماهلا ميدانيًا وإداريًا وفنيًا، إضافة إىل قاعدة 
معلومات لكل األحداث واملتغريات اليت حدثت 
ال��ق��رارات خلدمة  اخت���اذ  يساعد يف  ب��ه��ا، مب��ا 
أداء  على  قدراتها  وتعزيز  امليدانية  ال��وح��دات 

مهامها.
وحيتوي  »األوراك�������ل«،  بلغة  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
واإلدارة  الوحدة  رقم  تشمل  شاشات  عدة  على 
وجودها  موقع  إىل  إضافة  واملديرية،  هلا  التابعة 
والشارع  واحلي  املدينة  يتضمن  والذي  تفصيليًا 
املبنى، وإحداثيات دقيقة تبني هذا املوقع  ورقم 

جغرافيًا.
عن  وافية  معلومات  على  النظام  يشتمل  كما 
خبدمات  امليدانية  الوحدة  تغطيها  اليت  املنطقة 
السكان  وع��دد  ومساحتها،  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
االجتاهات،  مجيع  يف  التغطية  ون��ط��اق  فيها، 
والظروف  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ت��ض��اري��س  وك��ذل��ك 

املناخية.

ويتيح النظام معلومات إضافية عن مقر الوحدة، 
أو مستأجرًا، وعدد  وإذا كان مبنى حكوميًا 
الكهربائية،  املولدات  من  وجتهيزاته  الطوابق 
ومصادر املياه، ومدى قربها أو بعدها من مكان 
املنطقة  يف  احملتملة  املخاطر  ونوعية  ال��وح��دة، 

اليت تغطيها الوحدة ومصادرها.
التنظيمي  اهليكل  عن  بيانات  النظام  ويتضمن 
املناوب  والضابط  الوحدة،  رئيس  مثل  للوحدة، 
وحجم القوى البشرية بها وختصصاتهم واملعدات 
املعدة  اخلطط  إىل  إضافة  بها،  واآلليات  الفنية 

ملواجهة احل���وادث ال��ط��ارئ��ة وامل��خ��اط��ر ال��يت مت 
رصدها، مع إحصاءات دقيقة عن هذه اآلليات 

ومدى جاهزيتها.

ويشرح النقيب فالح آل مداوي طبيعة املعلومات 
أن اجل��زء األك��رب من هذه  م��ؤك��دًا  النظام  يف 
إدخاهلا  يتم  أخرى،  ألنظمة  املعلومات خمرجات 
مل��رة واح���دة ع��ن طريق إع���دادات خ��اص��ة، ويتم 
تعديلها وحتديثها بشكل يومي، حبيث ميكن 
للنظام  الدخول  واملخولني  الصالحية  ألصحاب 
على مدار الساعة واحلصول على املعلومة احلديثة 

عن أي وحدة ميدانية بأقل جهد وأسرع وقت.

خطط مستقبلية
العامة  ب��اإلدارة  املعلومات  شعبة  مدير  ويؤكد 
املستقبلية  اخلطط  أن  م��داوي  آل  فالح  النقيب 
النظام احلاسوبي،  ملضاعفة االستفادة من هذا 
واملقرر تنفيذها بعد إجناز تشغيل املرحلة األوىل 
عن  املهمة  املعلومات  كل  إضافة  تشمل  منه، 
الوحدات امليدانية، مبا يف ذلك اإلجازات وأعمال 
مبشاركة  وذل��ك  ل��آلل��ي��ات،  ال��دوري��ة  الصيانة 
دراسات  امليدانية، وعلى ضوء  الوحدات  رؤساء 
علمية وتطبيقية لكافة العقبات اليت قد تواجه 
أو  الفنية  الناحية  من  النظام، سواء  مستخدمي 

البشرية.

فوائد كبيرة
ويضيف النقيب آل مداوي: ومع الفوائد الكبرية 
الوحدات  نظام  تشغيل  ب��دء  منذ  نلمسها  ال��يت 
هذه  قيادات  تفاعل  إىل  نطمح  فإننا  امليدانية، 
ال����وح����دات، واحل�����رص ع��ل��ى حت��دي��ث كافة 
املوثوقة،  مصادرها  م��ن  والبيانات  املعلومات 
وتعديلها ومراجعتها من قبل أصحاب الصالحية 
باإلدارة  العمليات  ش��ؤون  وتزويد  واملختصني، 
بأي مالحظات إجيابية  واإلنقاذ  العامة لإلطفاء 

أو سلبية خاصة بالنظام.
النقيب فالح آل مداوي إىل أهمية تنفيذ  ويلفت 
االستخدام  ح��ول  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد 
إىل  واالستماع  امليدانية  الوحدات  لنظام  األمثل 
املرجوة  الفائدة  لتحقيق  منه،  املستفيدين  آراء 

وعالج أي مشكالت قد حتدث يف استخدامه.

صعوبات تشغيل
مــن الــعــوائــق الــيت قــد تــصــادف تشغيل 
نــظــام الـــوحـــدات املــيــدانــيــة عـــدم وجود 
أنه  إال  الــوحــدات،  بــهــذه  داخلية  شبكة 
الشبكات  باستخدام  ميكن جتاوز ذلك 
املتوفرة لدى اجلهة اإلدارية املرتبطة بها 

الوحدة امليدانية.

دراسات علمية 
وتطبيقية لعالج كافة 

صعوبات استخدام 
النظام

4�
998 - العدد السادس



واكبت أنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة مسيرة التنمية التي تشهدها البالد 
في جميع مراحلها، ومع تزايد معدالت بناء األبراج شاهقة االرتفاع، تحملت المديرية 

العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، مسؤولية كبيرة لتعزيز 
إجراءات السالمة والحماية في هذه المباني، بما يتناسب مع أعباء مباشرة الحوادث 
التي تقع بها، ومن هذا المنطلق قامت المديرية العامة للدفاع المدني، اعتمادًا على 

ما ورد في المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الفقرة »ج«، ومراعاة لتنفيذ اللوائح 
الخاصة بالسالمة والحماية من المخاطر ووقاية المواطنين والممتلكات والثروات 

منها، بإعداد الئحة تفصيلية لشروط السالمة والحماية من الحريق في المباني 
العالية، التي صدرت بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم )1/12/و/1/دف( وتاريخ 

)1424/1/9 هـ(، وفي السطور التالية نتطرق باختصار لما ورد بتلك الالئحة فيما 
يتعلق بالسالمة في المباني العالية.

للسالمة في المباني العالية 

املباني عّرفت  ال���الئ���ح���ة 
املباني  بأنها  العالية 
إشغال  أرض��ي��ة  ارت��ف��اع  يزيد  ال��يت 
الطابق العلوي منها على )28مرًا( 
فوق منسوب سطح األرض من جهة 
املدخل الرئيسي للمباني، وتشتمل 
نشاطات  عدة  على  العالية  املباني 
لذا  املبنى،  من  أج��زاء خمتلفة  يف 
فكل جزء تطبق عليه اشراطات 
لذلك  األرواح  ومح��اي��ة  ال��س��الم��ة 
ال��ن��ش��اط ال����ذي ي����دار ف��ي��ه، إىل 
جانب االشراطات العامة للسالمة 
املباني  م��ن احل��ري��ق يف  واحل��م��اي��ة 
احلماية  ب��درج��ة  وي��ؤخ��ذ  العالية، 

األعلى.

1- االشرتاطات اإلنشائية للمباني 

العالية:
االشراطات  تلك  البلديات  حت��دد 
املختصة  اجل���ه���ة  أن���ه���ا  حب��ك��م 
الراخيص  إصدار  على  باإلشراف 
تكون  أن  وجيب  للبناء،  الالزمة 
كافة املخططات اهلندسية للمبنى 
هندسي  مكتب  ق��ب��ل  م��ن  م��ع��دة 
للوائح  ووف��ًق��ا  معتمد،  استشاري 
املعمول  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  واألن��ظ��م��ة 
البلدية  ال��ش��ؤون  وزارة  ل��دى  بها 
يف  املنشأة  وقعت  وإذا  والقروية، 
منطقة نشاط زلزالي فعلى املصمم 
لسالمة  إنشائية  حسابات  إع��داد 
املبنى يف مواجهة الزالزل، وعمومًا 
اليت  ب��امل��واص��ف��ات  االل��ت��زام  عليه 
كما  امل��س��ؤول��ة،  ال����وزارة  تضعها 
إشراف  املبنى حتت  ينشأ  أن  يلزم 

استشاري  مكتب  م��ن  ه��ن��دس��ي 
معتمد.

2- خمارج الطوارئ:
أبواب  واألب����واب،  امل��م��رات  تضم 
موانع  السالمل،  األفقي،  اإلخالء 
االحندارات،  ال���دخ���ان،  ان��ت��ش��ار 
وتصمم خمارج الطوارئ )أعدادها 
وسعتها وتوزيعها على أحناء املبنى( 
وردت  ال��يت  والكيفية  بالكمية 
حلماية  األمريكية  باملواصفات 
األرواح، أو ما يصدر من مواصفات 
حلماية  دليل  أو  سعودية  قياسية 
األرواح واملنشآت من احلريق حال 

توفرها. 

3- إضاءة خمارج الطوارئ:   
جيب توفري إضاءة 

بالكيفية  وع��الم��ات��ه��ا  ال��ط��وارئ 
األمريكية  املواصفات  ال��واردة يف 
من  يصدر  ما  أو  األرواح،  حلماية 
م��واص��ف��ات ق��ي��اس��ي��ة س��ع��ودي��ة أو 
واملنشآت  األرواح  حل��م��اي��ة  دل��ي��ل 
م��ن احل��ري��ق ح���ال ت��وف��ره��ا، وأال 
)20لوكس( يف  اإلض��اءة عن  تقل 
الطوارئ  خمارج  ممرات  أرضيات 

للمباني العالية. 

4- إضاءة الطوارئ يف املبنى: 
الطوارئ  إض������اءة  ت���وف���ري  جي���ب 
يف  ال����واردة  بالكيفية  املبنى  يف 
األم��ري��ك��ي��ة حلماية  امل��واص��ف��ات 
األرواح، أو ما يصدر من مواصفات 
حلماية  دليل  أو  سعودية  قياسية 

مقدم د/ سعد بن سعيد القحطاني
مدير إدارة متابعة وتنسيق األداء
باإلدارة العامة للسالمة

14 شرطًا
سالمة
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احلريق  م���ن  وامل��ن��ش��آت  األرواح 
املباني  أج��زاء  ويف  توفرها،  ح��ال 
بوجود  فيها  يسمح  ال  اليت  العالية 
النهار  ساعات  إال خالل  أشخاص 
املدني  ال��دف��اع  موافقة  أخ��ذ  يلزم 
ب��ال��س��م��اح خب��ف��ض إضاءة  خ��ط��ي��ًا 
اخلطية  املوافقة  وبدون  الطوارئ، 
الطوارئ يف  بإضاءة  االلتزام  جيب 

مجيع أجزاء املبنى. 

االحتياطية  الكهربائية  القوى   -5
للمباني العالية:  

الكهربائية  ال��ق��وة  ت��وف��ر  جي��ب 
املواصفات  ح��س��ب  االح��ت��ي��اط��ي��ة 
ي��ص��در من  األم��ري��ك��ي��ة، أو م��ا 
م��واص��ف��ات ق��ي��اس��ي��ة س��ع��ودي��ة أو 
واملنشآت  األرواح  حل��م��اي��ة  دل��ي��ل 
والبد  توفرها،  ح��ال  احلريق  من 
الكهربائية  ال��ق��وة  تغطي  أن  م��ن 
تقدير  أق����ل  ع��ل��ى  االح��ت��ي��اط��ي��ة 

االحتياجات األساسية التالية: 
 نظام إنارة الطوارئ. 
 نظام أجهزة اإلنذار. 

إطفاء  مياه  مضخات  أو  مضخة   
احلريق. 

 مصعد واحد على األقل، على أن 
يصل هذا املصعد إىل مجيع األدوار 
)حب��ي��ث مي��ك��ن ن��ق��ل ه���ذه القوة 

الكهربائية إىل مصعد آخر(. 
 مجيع املعدات امليكانيكية ملنع 

تسرب الدخان. 
واملراقبة  ال��ت��ح��ك��م  أج���ه���زة   

والسالمة والنداء. 

6- غرفة املراقبة والتحكم: 
جي��ب أن ت��وف��ر ب��ك��ل م��ب��ن��ى من 
مراقبة  غ��رف��ة  ال��ع��ال��ي��ة  امل��ب��ان��ي 
أجهزة  ع��ل��ى  ت���ش���رف  وحت���ك���م 

السالمة واألمان باملبنى.

7- محاية املناطق املفتوحة رأسيًا: 
كبئر  ال��رأس��ي��ة  الفتحات  مجيع 
والسالمل  امل��ص��ع��د  وب��ئ��ر  ال��س��ل��م 
الفتحات  م��ن  وغ��ريه��ا  املتحركة 
حممية  تكون  أن  جي��ب  الرأسية 
ومنفصلة  األشخاص،  سقوط  ملنع 
امل��ب��ن��ى لتوافق  ع��ن مج��ي��ع أج����زاء 

دليل  أو  األمريكية  امل��واص��ف��ات 
من  وامل���ن���ش���آت  األرواح  مح���اي���ة 
يصدر  ما  أو  توفرها  حال  احلريق 

من مواصفات قياسية سعودية.
واإلنذار  االســـتـــشـــعـــار  نـــظـــم   -8

واالتصال:  
جيب توفري نظم االستشعار واإلنذار 
املواصفات  حسب  العالية  باملباني 
ي��ص��در من  األم��ري��ك��ي��ة، أو م��ا 
م��واص��ف��ات ق��ي��اس��ي��ة س��ع��ودي��ة أو 
واملنشآت من  األرواح  دليل حلماية 
ت��ك��ون طرق  أن  احل��ري��ق، ع��ل��ى 
التشغيل تلقائية على الكيفية اليت 
جاءت باملواصفات األمريكية، أو 
قياسية  مواصفات  من  يصدر  ما 
األرواح  حلماية  دليل  أو  سعودية 
واملنشآت من احلريق حال توفرها، 
اإلنذار  ن��ظ��ام  إىل  احل��اج��ة  وت��ب��يّن 
ال��ص��وت��ي على ن��ظ��ام اإلخ���الء إىل 
املناطق احملمية يف الدور أو املبنى 
)إخالء مؤقت أو رأسي( يف مقابل 
اإلخالء العام ملستخدمي املبنى من 

مجيع األدوار. 

إلطفاء  الــتــلــقــائــيــة  الــنــظــم   -9

احلريق:   
جيب تصميم رشاشات مياه إطفاء 
املبنى،  لكامل  التلقائية  احلريق 
وت��رك��ب وت��ص��ان مب��ا ي��ص��در من 

م��واص��ف��ات ق��ي��اس��ي��ة س��ع��ودي��ة أو 
من  واملنشآت  األرواح  محاية  دليل 
احلريق حال توفرها، أو ما جاء يف 

املواصفات األمريكية. 

10- احلماية من املواد اخلطرة: 
البد من محاية املبنى بنظام احلماية 
التلقائية من املواد اخلطرة املوجودة 

يف املبنى، واختيار النظام املناسب 
وحلماية  اخل��ط��ورة،  درج��ة  لتقليل 
مستخدمي املبنى وإعطائهم الوقت 

الكايف لإلخالء. 

بوحدات  اخلــاصــة  املتطلبات   -11
التشغيل:  

بالغاز  ال��ت��ش��غ��ي��ل  ت��رك��ي��ب��ات  أ( 
البرولي املسال أو الغاز الطبيعي. 

ب( التوصيالت الكهربائية.
ج ( تكييف اهلواء. 

د( أجهزة طهو الطعام. 
12- املصاعد: 

تصمم وتركب املصاعد يف املباني 
اهليئة  مل��واص��ف��ات  ال��ع��ال��ي��ة ط��ب��ق��ًا 
للمواصفات  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
تغطية  عدم  حالة  ويف  واملقاييس، 
امل��واص��ف��ات ال��س��ع��ودي��ة هل��ا يرجع 

للمواصفات األمريكية. 

املباني  يف  املخابئ  متطلبات   -13
العالية: 

األدوار  يف  خم��ب��أ  ت��وف��ري  ي��ش��رط 
املباني  من  األرض  سطح  حتت  ما 
العالية بسعة ال تقل عن ثلث شاغلي 
ساعة،   72 عن  تقل  ال  ملدة  املبنى 
مع  ليتوافق  وجيهز  املخبأ  ويصمم 
م��واص��ف��ات امل��خ��اب��ئ ال��ع��ام��ة اليت 
للدفاع  العامة  املديرية  عن  تصدر 
باملباني  املخبأ  ويصمم  امل��دن��ي، 
اخلارجي  ج��داره  ليتحمل  العالية 
قدره  م��ف��اج��ئ��ًا  ختلخليًا  ض��غ��ط��ًا 

البد من حماية 
المبنى بنظام 

الحماية 
التلقائية من 

المواد الخطرة 
الموجودة في 

المبنى

51
998 - العدد السادس



مدني. كوم

تسونامي اليابان 

وكارثة..

فوكوشيما
أضرار فادحة

وخسائر كبيرة

لقد أحدث الزلزال األخير في اليابان، الذي سجل 
بقوة تزيد على 9 درجات على مقياس ريختر، 

أضرارًا فادحة وخسائر كبيرة جدًا في هذا 
البلد، لم يكن الزلزال هو المتسبب المباشر 
بها بل ما نتج عنه، ونعني بذلك تلك القوة 

التدميرية الهائلة وذلك الفيضان العارم الذي 
دمر جميع ما كان في طريقه نحو اليابسة.

إعداد/ النقيب سليمان اخلمشي
مدير شعبة العالقات واإلعالم
بإدارة الدفاع املدني مبحافظة الزلفي
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التسرب لمعرفة  م���ن  ن���ت���ج   م���ا 
اإلشعاعي  جراء تسونامي 
اليابان يف حمطة فوكوشيما النووية وحجم 
ال��يت خلفها ه��ذا احل���ادث جيب  األض����رار 
وآليات  النووية  الطاقة  طبيعة  على  التعرف 

عمل املفاعالت. 
النووية هي طاقة تنجم عن تفاعل  والطاقة 
ال���ذي ميكن  ال��ن��ووي،  االن��ش��ط��ار  يسمى 
إىل  ثقيلة  ن���واة  ان��ق��س��ام  أن��ه  على  تعريفه 
وإنتاج كميات  الكتلة،  متوسطيت  نواتني 
االنشطار،  هل��ذا  نتيجة  الطاقة  م��ن  هائلة 
الثقيلة  ال��ن��واة  تقذف  االنشطار  وإلح���داث 
خفيفة  جبسيمات   )235 ي��وران��ي��وم  )م��ث��ل 

أفضل  تعد  اليت  النيوترونات،  مثل  نسبيًا 
ألنها ال حتمل شحنة كهربائية،  القذائف 
إنتاج  ويصاحب عملية االنشطار هذه أيضًا 
على  ق��ادرة  تكون  حرة  جديدة  نيوترونات 
عمل انشطارات أخرى لألنوية املتكونة من 

االنشطار األولي.
ويعد اليورانيوم 235 هو النظري االنشطاري 
الوحيد املتوفر طبيعيًا.. أما اليورانيوم 238 
الذي يوجد دائمًا مع اليورانيوم 235 فأهميته 
تكمن يف أن امتصاصه للنيوترونات البطيئة 
الذي   ،239 اليورانيوم  تكون  عنه  ينتج 
يتفكك إشعاعيًا ليكون البلوتونيوم 239، 
حيث  م��ن   235 كاليورانيوم  يعترب  ال��ذي 

القدرة على حدوث التسلسل االنشطاري.

المفاعالت النووية:
حبوث  تسمح  أداة  ه��و  ال��ن��ووي  وامل��ف��اع��ل 
بطريقة  التسلسلي  النووي  االنشطار  تفاعل 
الطاقة  إنتاج  ليتم  بها،  التحكم  ميكن 
الكهربائية أو إنتاج النيوترونات لألغراض 
ومكونات  املشعة،  النظائر  وإنتاج  البحثية 

املفاعل األساسية هي:

ال���ذي حي��اف��ظ على  الـــنـــووي:  الـــوقـــود   -1
املتسلسل.  االن��ش��ط��اري  التفاعل  استمرار 
يتم  النووية  املفاعالت  يف  الطاقة  ومعظم 
إنتاجها بواسطة انشطار اليورانيوم 235 أو 
املفاعالت  من  كثري  ويف  البلوتونيوم239. 
اليورانيوم  فلز  أو  اليورانيوم  أكسيد  فإن 
هما املستخدمان حاليًا كوقود. ويف العادة 
ملنع  النووي مبواد خاصة  الوقود  تغليف  يتم 

نواتج االنشطار من الوصول ملواد التربيد.
النيوترونات  ل��ت��ه��دئ��ة  وذل���ك  املـــهـــدئ:   -2
االنشطار  معدل  زي��ادة  وبالتالي  السريعة، 
النووي. حيث إنه ثبت علميًا أن النيوترونات 
احل���راري���ة )ال��ب��ط��ي��ئ��ة( أك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة يف 
املتسلسل.  االن��ش��ط��اري  التفاعل  استمرار 
)تكون  السريعة  النيوترونات  تهدئة  وتتم 
عادة بطاقة 1 ميجا/ إلكرون فولت( عن 
طريق تصادمها مع نويات املواد املهدئة حتى 
حرارية  نيوترونات  لتصبح  طاقتها،  تفقد 
فولت(.  إلكرون   0,025 ال�  تقارب  )بطاقة 
ويستخدم املاء العادي )h2o( عادة ملثل هذه 
كما  اخلفيف.  املاء  عليه  ويطلق  العملية، 
 )d2o( يتم استخدام ما يعرف باملاء الثقيل
وذلك  املفاعالت،  بعض  يف  اجلرافيت  أو 
المتصاص  شراهة  لديه  اخلفيف  امل��اء  ألن 
نقل  على  أيضًا  املهدئ  ويعمل  النيوترونات. 
احلرارة الناجتة من التفاعل النووي، وذلك 
عال  ذي ضغط  إىل خبار  منه  بتحويل جزء 
ودرجة حرارة عالية تصل إىل ما يقارب 450 
التوربينات  لتشغيل  ويستخدم  مئوية،  درجة 

اليت تولد الكهرباء.
أو  بأقراص  اليت حتيط  التغليف:  مــواد   -3
نواتج  متنع  حبيث  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  قضبان 
أن  وجي��ب  للبيئة.  االن��ط��الق  م��ن  االنشطار 
تكون هذه املواد ذات متانة عالية ومتوافقة 
بينهما  حيدث  ال  حبيث  النووي  الوقود  مع 
سبائك  تستخدم  كيميائي.  ت��ف��اع��ل  أي 

         3 مفاعالت توقفت بشكل آلي بعد الزلزال 
وارتفاع الموج أدى لتعطل مولدات الكهرباء

كثير من الدول تعيد دراسة مواقع 

مفاعالتها لتجنب مخاطر الزالزل
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املغنيسيوم أو الزركونيوم عادة يف مفاعالت 
لقدرتها  وذلك  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج 

على حتمل درجة حرارة عالية.
4- مواد التحكم: ويتم اللجوء إليها يف حال 
املقبولة يف مستويات االنشطار  الزيادة غري 
بقدرتها  امل��واد  ه��ذه  تتميز  حيث  ال��ن��ووي، 
بشكل كبري  النيوترونات  امتصاص  على 
وسريع. وحتتوي قضبان التحكم عادة على 

مادة البورون أو الكادميوم.

أنواع المفاعالت النووية:
تصنف املفاعالت حسب استخدامها الرئيس 
إىل نوعني أساسيني هما: مفاعالت األحباث 
ال��ق��وى، وم��ف��اع��الت األحباث  وم��ف��اع��الت 
الطبية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��دراس��ات  ت��س��ت��خ��دم 
وبالعادة تكون  اإلشعاعية،  النظائر  إلنتاج 
بسيطة الركيب باملقارنة مبفاعالت القوى 
الكهربائية.  الطاقة  إلنتاج  تستخدم  اليت 
يعتمد  تصنيف  ب��دوره��ا  القوى  وملفاعالت 
املفاعل،  لتربيد  املستخدم  املهدئ  نوع  على 
 ،)PWR( املاء املضغوط فهناك مفاعالت 
ومفاعالت املاء املغلي )BWR(، ومفاعالت 
 ،)PHWR( امل���ض���غ���وط  ال��ث��ق��ي��ل  امل�����اء 
ومفاعالت املاء اخلفيف املهدئة باجلرافيت 
أخرى  مفاعالت  إىل  إضافة   ،)LWGR(
يف  السائلة  وال��ف��ل��زات  ال��غ��ازات  تستخدم 

التربيد.

النووية  الــقــدرة  مفاعالت 
في اليابان:

يوجد يف اليابان ما يقارب 55 وحدة نووية، 
تتوزع بني مفاعالت للماء املضغوط أو املاء 
اليابانية  السواحل  املغلي، وعندما تعرضت 
الشرقية لزلزال يف مارس املاضي وما ترتب 
عليه من تسونامي، كان من أبرز وأخطر 
مفاعالت  يف  حصل  ما  الزلزال  هذا  نتائج 

الطاقة النووية يف 
من  فوكوشيما 
تسرب إشعاعي، 
وم���ا أح��دث��ه من 
خوف وهلع وصل 
أحناء  جل���م���ي���ع 
خوفًا  ال���ع���امل، 
يتسبب  ق��د  مم��ا 

به هذا األمر.
حمطة  وت��ت��أل��ف 
شيما  كو فو
دايتشي من ست 
إمجالية  ب��ق��درة  م��وج��ودة  منفصلة  وح���دات 
تصل إىل 4,7 غيغاواط، وتعترب هذه احملطة 
العامل،  ح��ول  نووية  حمطة   25 أك��رب  من 
طوكيو  شركة  قبل  من  بالكامل  وت��دار 
للطاقة الكهربائية، وهي من نوع مفاعالت 
بالوقود  تعمل  ال���يت   BWR امل��غ��ل��ي  امل���اء 
مفاعل  كل  وحيتوي  التخصيب،  متوسط 
اليورانيوم  من  كيلو  ألف   130 على  ن��ووي 

الذي يعمل كوقود نووي. 
وكان قد مت إغالق ثالثة مفاعالت باحملطة 
للصيانة قبل حدوث الزلزال، هي املفاعالت 

 1 من  للمفاعالت  بالنسبة  أم��ا   ،6  ،5  ،4
إىل 3 فقد توقفت بشكل آلي بعد الزلزال. 
تشغيل  مت  فقد  املفاعالت  سالمة  ولضمان 
مضخات مياه الطوارئ بعد الزلزال مباشرة. 
ولكن حدوث تسونامي بارتفاع للموج قدره 
أمواج  لتحمل  املصمم  )امل��ف��اع��ل  م���رًا   14
بارتفاع يقارب 6 أمتار( أدى لتعطل املولدات 
وبالتالي  للكهرباء،  امل��ول��دة  االحتياطية 
املفاعل،  للب  ضخها  يتم  اليت  املياه  توقف 
الطوارئ  نظام  تشغيل  إىل  اضطرهم  مما 
مرور  بعد  ولكن  البطاريات،  باستخدام 
وبسبب  البطاريات،  نضبت  ساعات  مثاني 

بدأ  املفاعل  لب  داخل  التربيد  فقدان سائل 
على  احملافظة  ولغرض  باالرتفاع،  الضغط 
احلرارة والضغط داخل املفاعل بدأ اللجوء 
إىل تنفيس جزء من البخار والغازات املشعة 

مدني. كوم

التسرب االشعاعي 
أخطر اآلثار الناجمة عن 

تسونامي اليابان
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أثرت على كمية  العملية  إىل اجلو، وهذه 
امل���اء داخ���ل امل��ف��اع��ل، وب��ال��ت��ال��ي أدت إىل 
ارتفاع درجة احلرارة، مما أدى إىل حدوث 
غاز  وتوليد  واملاء  الوقود  بني غالف  تفاعل 
لالنفجار،  قاباًل  يعترب  وال��ذي  اهليدروجني 
انفجار  ح���دوث  يف  ال��غ��از  تنفيس  وتسبب 
اهليدروجني، وبالتالي حتطم جزء من سقف 
املفاعالت 1 و 2 و 3 وضرر واضح حلاوي 
لب املفاعل 2، كما حدثت عدة حرائق يف 
املفاعل رقم 4، ولغرض التقليل من خماطر 
البحر  ماء  بضخ  السلطات  بدأت  االنفجار 
املياه  رش  وكذلك  للتربيد،  املفاعل  داخل 
بواسطة الطائرات العمودية.. كما مت إخالء 
املفاعل  ح��ول  كم   20 قطرها  نصف  دارة 
تسربات  أي  من  اجلمهور  سالمة  لضمان 
إشعاعية، إال أنه مت رصد تسربات إشعاعية 
حول املفاعل لليود-131 والسيزيزم-137 يف 
مواقع تبعد 40 كم عن املفاعل، كما مت 
منع تناول اخلضروات املنتجة حول املفاعل. 
واإلس�����راع ب��ض��خ غ���از ال��ن��ي��روج��ني داخل 
املتضررة،  امل��ف��اع��الت  لتربيد  امل��ف��اع��الت 
ملنع  اهليدروجني  غ��از  كمية  لتقليل  وذل��ك 

حدوث أي انفجار جديد.

لإلشعاع  التعرض  آثار  ما  هو:  السؤال  لكن 
على الصحة؟

إن التعرض جلرعات منخفضة املستوى من 
اإلشعاع قد يؤدي إىل وعكة إشعاعية تظهر 
األع��راض، ففي  على شكل جمموعة من 
غضون ساعات من التعرض لإلشعاع غالبًا ما 
يبدأ املصاب يف التقيؤ، وقد يصاب باإلسهال 
والصداع واحلمى. وبعد هذه اجلولة األوىل 
من األعراض قد متر فرة وجيزة من الوقت 
دون أي عارض خطري، لكن قد تأتي بعد 
ذلك مرحلة تظهر فيها أعراض أخطر.. أما 
إذا كان مستوى التعرض لإلشعاع مرتفعًا 
فإن هذه األعراض قد تظهر فورًا، كما قد 
يستفحل مفعوهلا املتلف – ورمبا القاتل - يف 

األعضاء الداخلية للجسم.
تبلغ  اإلشعاع  من  مستوى  إىل  التعرض  أما 
درجته 4 جراي فيعين يف الغالب األعم وفاة 

نصف عدد البالغني األصحاء.

كيف تعاجل الوعكة اإلشعاعية؟
أول إجراء ينبغي القيام به هو حماولة التقليل 
من خماطر التعرض ملزيد من اإلشعاع النووي 
وذلك خبلع املالبس واحلذاء وغسل البشرة 

بلطف باملاء والصابون.
وت��وج��د ع��ق��اق��ري ت��س��اع��د ال���دم ع��ل��ى إنتاج 
مزيد من اخلاليا البيضاء، اليت تساهم يف 
العظمي،  بالنخاع  اإلض��رار  دون  احليلولة 
وتقلل من خماطر استفحال العدوى النامجة 
هناك  أن  كما  املناعة،  نظام  تضرر  عند 
عقاقري خاصة قد تساعد على خفض حدة 
الداخلية  األعضاء  يلحق  قد  ال��ذي  الضرر 

جراء اجلزيئات املشعة.

ما اآلثار الصحية طويلة املدى لإلشعاع؟
يأتي السرطان يف مقدمة آثار اإلشعاع طويلة 
املدى على صحة الكائن العضوي، فعندما 
الطبيعي  مسارها  العضوية  العملية  تسري 
أما  عمرها،  نهاية  عند  اخل��الي��ا  »مت���وت« 
اخلاليا  فتفقد  بالسرطان  اإلصابة  حال  يف 
بشكل  التكاثر  يف  وتستمر  القدرة،  هذه 
عدة  اجلسم  ط��ور  وق��د  فيه،  متحكم  غري 
إىل  اخل��الي��ا  حت���ول  دون  للحيلولة  آل��ي��ات 
األنسجة  لتعويض  وكذا  سرطانية،  خاليا 
املتضررة. وميكن لإلشعاع أن يعطل آليات 
اإلصابة  م��ن  جي��ع��ل  مم��ا  ه���ذه،  التحكم 
بالسرطان احتمااًل كبريًا، وال تتوقف اآلثار 
بعيدة املدى لإلشعاع عند شخص امُلصاب، 
فقد تنتقل إىل األجيال القادمة من أبنائه أو 

أحفاده. وإذا مل تعاجل اآلثار يف املراحل األوىل 
من اإلصابة فقد ينجم عن اإلشعاع عاهات 
خلقية يف األجيال الالحقة، من قبيل مواليد 
أوعيون  أدمغة ضامرة،  أو  برؤوس صغرية، 
يف  صعوبات  من  يعانون  أو  مكتملة،  غري 
التعلم، وذلك ألن اإلشعاع قد يدخل تغيريات 

أو حتوالت على اجلهاز الوراثي للجسم.

مـــا خمـــاطـــر مــفــاعــل فــوكــوشــيــمــا على 
اليابانيني؟

من  اإلشعاعي  االنبعاث  معدل  ناهز  لقد 
ميللي   400 على  يربو  م��ا  النووية  املنشأة 
السلطات  ح��س��ب  ال��س��اع��ة،  يف  س��ي��ف��رت 
اليابانية. إن التعرض جلرعة من 400 ميللي 
بوعكة  اإلصابة  يتسبب يف  قد ال  سيفرت 
إذا  إال  ممكنة  تصبح  ال  وه��ي  إشعاعية، 
العدد.  ه��ذا  ضعف  إىل  الشخص  ت��ع��رض 
ول��ك��ن ه��ذا امل��ع��دل ق��د ي���ؤدي إىل خفض 
إنتاج اخلاليا الدموية يف العظام، وقد يرفع 
بالسرطان مبا  اإلصابة  نسبة خطر  بالتالي 
بأن عمال  املئة، علمًا  ي��راوح بني 2 و4 يف 
الطوارئ هم األكثر عرضة هلذا القدر من 
من  للتقليل  قصرية  مل��دد  وفقط  اإلش��ع��اع، 

املخاطر اليت تتهددهم.

هـــل ســيــؤثــر هـــذا احلـــــادث عــلــى مستقبل 
الطاقة النووية؟

بالتأكيد سيؤثر، خاصة فيما خيتص مبن 
أما  الطاقة،  هل��ذه  اللجوء  يف  يرغب  ك��ان 
الدول اليت لديها استخدام مسبق هلا فإنها 
مفاعالتها  وضع  لدارسة  ستلجأ  بالتأكيد 
ومدى  املوقع  خاصة  النواحي،  مجيع  من 

مالءمته وعدم وجود أية خماطر زلزالية.

السرطان في مقدمة 
آثار اإلشعاع طويلة 
المدى على صحة 

اإلنسان
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عناية اإلسالم بمعايير الـــــسالمة في المنازل خي
مبجاالت  خ���اص���ة  ال���س���الم���ة  ل��ي��س��ت 
حمدودة بل هي شاملة، ونشري هنا إىل 
العامة  املمتلكات  جماالت السالمة يف 

واخلاصة.
وبدءًا نقول: إن هذه املمتلكات من نعم 
اهلل تعاىل على عباده، تستوجب شكر 
املنعم بها، ومن شكرها أن نعتين بها 
احلق  ق��ال  وق��د  للفساد،  ت��ع��رض  ف��ال 
سبحانه وتعاىل: )وال تفسدوا يف األرض 

بعد إصالحها( األعراف: 85.
بطبيعتها  أن��ه��ا  األم�����وال  يف  واألص����ل 
من  هلا  يعرض  قد  أنها  إال  امللك،  تقبل 
للتملك،  العوارض ما جيعلها غري قابلة 
الناس  حق  بها  يتعلق  ال��يت  ك��األم��وال 
مجيعًا، وهي املخصصة للمنافع العامة 
واألن��ه��ار واجلسور  ال��ع��ام��ة  ك��ال��ط��رق 
تقبل  ال  الصفة  بهذه  وهي  ذل��ك..  وحنو 
التملك، فال ميكن أن يرد عليها ملك 

فردي ملنافاة ذلك ملا خصصت له .
أبرز  ع����ن  ه���ن���ا  احل����دي����ث  ون����رك����ز 
املمتلكات واملرافق اليت ينبغي مراعاة 

السالمة فيها، وهي املنزل.

وامل��ن��زل ه��و امل���أوى األم���ني ال���ذي يلجأ 
الشخصية  حريته  ملزاولة  اإلنسان  إليه 
امل��ش��روع��ة م��ن راح����ة وس��ك��ون ونوم 
وأك���ل وحن���و ذل���ك، ول��ذل��ك ج��ع��ل له 
سبحانه:  ق��ال  قوية،  حصانة  اإلس��الم 
بيوتًا  تدخلوا  ال  آمنوا  الذين  أيها  {ي��ا 
وتسلموا  تستأنسوا  حتى  بيوتكم  غري 
لعلكم  لكم  خري  ذلكم  أهلها  على 
أحدًا  فيها  فإن * مل جتدوا  تذكرون 

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

حنو مفهوم شرعي للسالمة

فال تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 

واهلل مبا تعملون عليم} النور 27 و28.
والسالمة  األم��ن  تدابري  أب��رز  من  ولعل 
للمنزل  احلكيم  الشارع  وضعها  ال��يت 

ما يأتي:
عليها  يبنى  اليت  األرض  تكون  أن   -1
بطريق  اإلن��س��ان  أصابها  مباحة  أرض��ًا 
مشروع، أما لو كانت مغصوبة أو جاء 
فإنها  ملتوية  بأساليب  عليها  احلصول 
يف  فيعيش  صاحبها،  على  شؤمًا  تبقى 
فتكون  األوىل  أم��ا  واض��ط��راب..  قلق 
ال  حيث  وال��س��ع��ادة،  الطمأنينة  موطن 
ج��اء يف  وق��د  إن��س��ان،  نفس  بها  تتعلق 
احلديث »من سعادة ابن آدم ثالثة: املرأة 
واملركب  الصاحل  واملسكن  الصاحلة 

الصاحل«. 
أو  العام  2- ع��دم االع��ت��داء على احل��ق 
واحلدائق  ك��ال��ط��رق  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق 
واملدارس وغريها، ألن ذلك ظلم، وقد 
وسلم:  عليه  رس��ول اهلل صلى اهلل  ق��ال 
فإنه  األرض ظلمًا  أخ��ذ ش��ربًا من  »م��ن 
أرضني«،  سبع  من  القيامة  يوم  يطوقه 
وأنى هلذا الظامل أن يعيش بأمن وسالم 
حبقوق  مشغولة  ذم��ت��ه  أص��ب��ح��ت  وق���د 

الغري؟! 
احلاجة  حبسب  البناء  ي��ك��ون  أن   -3
ووف��ق العرف وال��ع��ادة، بال إس��راف أو 

الشيخ عبدالمحسن العبيكان:

يجوز جمع الصلوات دون قصرها أثناء 
مباشرة الحوادث

سئل فضيلة الشيخ عبداحملسن العبيكان: هل جيوز لرجال 
مباشرة  أثناء  الصلوات  بني  اجلمع  املدني  الــدفــاع  فــرق 

احلوادث اليت قد تستغرق ساعات طويلة؟ فأجاب:
قــدر اهلل  أو حــدوث كارثة - ال  يف حــال نشوب حريق 
– واستدعى األمر متابعتها لوقت طويل، جيوز يف هذه 
تقتضيه حاجة  ما  وهذا  الصلوات،  بني  احلال اجلمع 
تصلي  أمكن  وإن  قصر،  بــدون  اجلمع  ويكون  املــوقــف، 
فرقة بينما الفرقة األخرى تتابع احلادث وعندما تفرغ 

الفرقة األوىل من الصالة تصلي الفرقة الثانية.
وقال فضيلته: الشك يف أن رجال الدفاع املدني الذين يقومون بإنقاذ امللهوفني 
واملــرضــى واحلــرقــى مــن شــر الــكــوارث هلــم أجــر عظيم متى مــا أحسنوا النية 
وأخلصوا، فهم يف وجه املخاطر دائمًا، وهم على ذلك يثابون الثواب اجلزيل، 

ونسأل اهلل هلم التوفيق والتسديد واإلعانة. 
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السالمة  بـــلـــوائـــح  الـــعـــمـــل  حـــكـــم  مــــا 
واحلماية؟

اجلواب: يلزم ذلك، فاحلكومات تنشر 
لوائح يف الطرق فيها شيء من النصائح 
مدة  كتحديد  األخطار،  من  والتحذير 
سري السيارات، وكيفية املرور، والتقيد 
باإلشارات، فيجب العمل بهذه اإلعالنات 
ال��يت ه��ي ط��رق للسالمة واحل��م��اي��ة من 
وكذلك  ت��ع��اىل،  اهلل  ب���إذن  األخ���ط���ار 
اخلاصة  احمل���الت  ال��س��الم��ة يف  ل��وائ��ح 
الوقاية  حتصل  حتى  بها  العمل  جي��ب 
صاحب  على  فرض  ف��إذا  األخطار،  من 
احملل وضع أجهزة اإلطفاء يف حمله أو يف 
سيارته لزمه ذلك، وكذلك أهل احلرف 
كاحلالقني واخلبازين وحنوهم، عليهم 
واحلماية  السالمة  لوائح  بوضع  العمل 

تالفيًا لوقوع األخطار.

الالئحة  خمالفة  السالمة  لضابط  هل 
بالزيادة فيها أو التقليل منها؟

اجل��واب: جي��وز له ذل��ك عند احلاجة أو 
احلوادث  يشاهد  ال��ذي  ألن��ه  املناسبة، 
ويعمل يف اإلنقاذ، والذين وضعوا اللوائح 
الغالب أنهم وضعوها احتياطًا أو تقديرًا، 
ف��ألج��ل  ذل��ك ق��د حت��ت��اج إىل تعديل أو 
إضافات، فالضابط الذي يعمل لسالمة 
األنفس قد خيالف تلك التعليمات اليت يف 
اللوائح إذا رأى املصلحة يف ذلك بالزيادة 
أصحاب  على  ف��رض  وإذا  النقص،  أو 
احملالت وضع لوائح أو أدوات إنقاذ وأن 
من مل يفعل ذلك أو حصلت منه خمالفة 
يعاقب مبجازاة حمددة وغرامة معروفة، 
فإن ضابط السالمة له أن جيتهد، فقد 
من  ع��رف  إذا  الغرامة  يف  ال��زي��ادة  ي��رى 
صاحب املكان التساهل وعدم االهتمام  
بتلك اللوائح، وله أن ينقص من الغرامة 
له  تبني  إذا  املكان  عذر صاحب  ويقبل 
أنه مل يتعمد وأنه إمنا حصل منه التقصري 

لعذر أو لشبهة أو لبعض األسباب.

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

فتاوى *
س��واء يف  إه��م��ال،  أو  تفريط  وال  تكلف 
االعتدال  وهذا  كيفيته،  أو  البناء  حجم 
والتوسط حيقق للساكن األمن والسالمة 
بال شك.. أما ما زاد عنلى احلاجة أو نقص 

عنها فهو مصدر قلق ألهله.
4- عدم اإلضرار باجلار، ففي احلديث: 
»من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ 

جاره«.
كف  إىل  بالدعوة  يكتفي  ال  واإلس���الم 
األذى، بل يأمر باإلحسان إىل اجلار والرب 
ال��ص��الة وال��س��الم: »من  ي��ق��ول عليه  ب��ه، 
فليحسن  اآلخ��ر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان 
إىل جاره«، ويقول: »ال مينع جار جاره أن 

يغرس خشبة يف جداره«.
بالبيئة  الئ��ق��ًا  التصميم  ي��ك��ون  أن   -5
األخالق  جوانب  فيه  مراعى  اإلسالمية، 

وقواعد السالمة.
القيم يف وصفه ملسكنه صلى  ابن  يقول 
أصحابه:  وم��س��اك��ن  وس��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
تقي  املسافر،  منازل  أحسن  من  »كانت 
العيون ومتنع من  وتسر عن  وال��ربد  احلر 
ال��دواب، وال خياف سقوطها لفرط  ولوج 
لسعتها،  اهل��وام  فيها  تعشش  وال  ثقلها، 
املؤذية  وال��ري��اح  األه��وي��ة  عليها  تعتور  وال 
فتؤذي  األرض  حتت  وليست  الرتفاعها، 
عليها،  االرت��ف��اع  غاية  يف  وال  ساكنها، 
بل وسط، وتلك أعدل املساكن وأنفعها، 

عن  تضيق  وال  وب�����ردًا،  ح���رًا  وأق��ل��ه��ا 

بغري  عنه  تفضل  وال  فينحصر،  ساكنها 
منفعة وال فائدة فتأوي اهلوام يف خلوها، 
ساكنها  ت���ؤذي  كنف  فيها  يكن  ومل 

برائحتها«.
الذي  ال��ص��الح  امل��واص��ف��ات حتقق  وه���ذه 
أشار إليه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
بقوله: »أصلحوا عليكم مثاويكم« )9(. 

أي منازلكم.
تطور  األم���ور  اقتضت  ه��ذا  عصرنا  ويف 
ال���ع���م���ران امل���دن���ي، ت��ب��ع��ًا ل��ت��ط��ور شتى 
أس��ال��ي��ب احل��ي��اة امل��ع��اش��ي��ة، واألم����ر من 
روعيت  إذا  سعة  فيه  الشرعية  الناحية 
يف ذل��ك ق��واع��د ال��دي��ن واألخ���الق، ولقد 
املنزل يضم يف جنباته أصنافًا من  أصبح 
مكامن اخلطر كالكهرباء والغاز واملاء 
وحنوها، لذا كان من الضروري مراعاة 
قواعد السالمة يف مثل هذه األشياء، لئال 
ت��ك��ون م��ص��در خ��وف وك����وارث، ولعل 

قواعد السالمة تتلخص هنا يف ناحيتني.
األوىل: عند التصميم.

الثانية: عند االستعمال.
أما عند التصميم فالبد من اتباع اخلطوات 

الصحيحة اليت متليها قواعد السالمة.
االحتياط  االستعمال فالبد من  وأما عند 
واالحراز باستمرار مع الصيانة املستمرة، 
وال جيوز أن يستعملها أو يقرب منها من 
ال حيسنها، والسيما 
فإنه  األط���ف���ال، 
جيب حتذيرهم 
املتابعة  م����ع 
من  املستمرة 
االق�����ت�����راب 
منه����ا مطلقًا، 
أن  يف  والش����ك 
مسؤولية املرأة هنا 
فاقت  ورمب���ا  عظيمة 
الرجل،  م��س��ؤول��ي��ة 
ق��ال صلى اهلل  وهل���ذا 
عليه وسلم: )... واملرأة 
زوجها  بيت  يف  راعية 
ومسؤولة عن رعيتها(.

عناية اإلسالم بمعايير الـــــسالمة في المنازل 

مواصفات

تحقق الصالح

والسالمة في 

المسكن
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زيادة التعّرق
يعاني نحو خمسة من بين كل ألف من البشر من هذه المشكلة، وهي عبارة عن زيادة في التعّرق بدرجة تتعدى الحد 
الطبيعي، وهي تصيب الذكور واإلناث والصغار والكبار على حد سواء، ويمكن أن تحصل بأي مكان من الجسم مثل 

اإلبطين والراحتين )باطن اليدين( واألخمصين )باطن القدمين( والجبهة، وكذلك يمكن أن تكون معممة )كامل الجسم(.

يعاني منه مخسة من بني كل ألف من البشر..

الظاهرة )املرض( تسبب حرجًا هذه 
كبريًا ملن يشكو منها، حيث 
يضطر إىل تغيري مالبسه بشكل متكرر، 
التعرق  فرط  إذا كان  الوضع سوءًا  ويزداد 
أن  كما  كريهة،  ب��روائ��ح  مصحوبًا  ه��ذا 
يصيبهم  ال��راح��ي  التعرق  ب��ف��رط  املصابني 
كثري من اإلحراج لدى مصافحة اآلخرين، 
وجتنب  ل��ل��ع��زل��ة  مي��ي��ل��ون  جيعلهم  ق��د  مم��ا 
املناسبات االجتماعية، ويف احلاالت الشديدة 
قد يؤدي إىل فقدان الوظيفة.. كما أن فرط 
التعرق اإلبطي يسبب هالة ملحية بيضاء على 

مالبس املريض عند منطقة اإلبط.
املشكلة  ه���ذه  أس��ب��اب  تصنيف  ومي��ك��ن 
معروف  )غ��ري  أول���ي  رئ��ي��س��ني:  قسمني  إىل 

السبب(،وثانوي )معروف السبب(.
وقد يكون أي منهما موضعيًا أو معممًا.

فرط التعرق الثانوي
عادة ما يكون معممًا، ومن أهم أسبابه:

1- اض��ط��راب��ات ال��غ��دد ال��ص��م��اء م��ث��ل داء 
السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية، وداء 
النقرس، وبلوغ املرأة سن اليأس، وأمراض 

اللمفاوية  الغدد  وأورام  حبمى،  مصحوبة 
لياًل(،  ال��ت��ع��رق  )ي��ك��ث��ر  ال����درن  وك��ذل��ك 
وبعض األدوية مثل أدوية االكتئاب وغريها، 

وأسباب أخرى.

فرط التعرق األولي
مناطق  ويشمل  موضعيًا،  يكون  ما  ع��ادة 

اإلبطني والراحتني واألمخصني.
النفسية  ب��احل��ال��ة  اإلب��ط��ي  ال��ت��ع��رق  وي��ت��أث��ر 
الراحي  التعرق  أن  احل��رارة.. كما  وبدرجة 

واألمخصي ال حيصل أثناء النوم.

األسباب والعالج
إعداد/ د. خالد بن حممد الغامدي 

استشاري األمراض اجللدية وجراحة اجللد بالليزر 
عضو هيئة التدريس بكلية الطب جبامعة امللك سعود
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الفحوصات الالزمة
حاالت  يف  فحوصات  أي  إىل  حنتاج  ال  ع��ادة 
عن  البحث  ينبغي  بينما  املوضعي؛  التعرق 
سبب فرط التعرق املعمم، فبناء على التاريخ 
املرضي والفحص السريري قد يطلب الطبيب 

بعض الفحوصات ذات العالقة.

اختبار األيودين والنشاء
ثم  اللون  برتقالي  األيودين  حملول  وضع  بعد 
النشاء يتحول اللون إىل الكحلي يف املناطق 

املصابة بزيادة التعرق.
التشخيص،  يف  االخ��ت��ب��ار  ه���ذا  وي��س��اع��د 

وكذلك ملعرفة مدى االستفادة من العالج.

العالج
حاالت  يف  السبب  ع��الج  ينبغي  ال��ب��داي��ة  يف 
ال��ت��ع��رق ال��ث��ان��وي وع����دم االك��ت��ف��اء بعالج 
يف  صعبًا  العالج  يكون  وقد  فقط،  التعرق 
العالجات  من  التدرج  ويتم  احل��االت،  بعض 
املوضعية إىل العالجات الفموية إىل احلقن ثم 
اجلراحة، كما أننا نبدأ بالعالجات املتوفرة 
واألق����ل مث��ن��ًا، ل��ك��ن ه���ذه ال��ق��اع��دة ليست 
املثال  سبيل  على  نتجه  فقد  دائ��م��ًا،  مطردة 
احلالة  كانت  إذا  مباشرة  البوتكس  حلقن 
شديدة واملريض ميسور احلال )نظرًا الرتفاع 

مثنه(.
ومن أهم العالجات اليت تستخدم هلذا املرض 

ما يلي:
1- مضادات العرق املوضعية:

ومن أشهرها وأنفعها ملح كلوريد األملونيوم، 
وهو يعمل على إغالق مؤقت للمسام اخلارجية 
اخلفيفة  احل��االت  يف  ويفيد  العرقية،  للغدد 
بعد  الليل  ط��وال  وضعه  وينبغي  واملتوسطة، 
ويتم  جيدًا،  املصابة وجتفيفها  املنطقة  غسل 

غسله يف صباح اليوم التالي.
2- مضادات العرق الفموية:

وه���ي ك���ث���رية، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ث��ب��ي��ط مادة 
ت��رب��ط غ���دد العرق  ال���يت  اإلس��ت��اي��ل��ك��ول��ني 
العصيب، وتكمن املشكلة هنا يف  باجلهاز 
األعراض اجلانبية مثل تشوش الرؤية وجفاف 

الفم وحسر البول واإلمساك.
3- الرحالن الشاردي

وه��و ع��ب��ارة ع��ن ح��وض ب��ه م��اء مي��ر ب��ه تيار 
يستخدم  نصف ساعة،  ملدة  كهربي خفيف 
يقلل  ثم  األسبوع،  يف  م��رات  عدة  البداية  يف 
وتستخدم  االستجابة،  حسب  امل���رات  ع��دد 
نتائج  واألمخ��ص��ني.  للراحتني  الطريقة  ه��ذه 

أنه ال ميكن  الطريقة متوسطة، كما  هذه 
استخدامها يف بعض املناطق كالوجه، ومينع 
استخدام هذه الطريقة أثناء احلمل، وكذلك 

ملن حيملون جهاز منظم ضربات القلب.
4- حقن البوتكس:

تعمل هذه املادة على تعطيل انتقال املؤشرات 
ويبدأ  باجللد،  العرقية  الغدد  إىل  العصبية 
على  وتعطى  احلقن،  من  أيام  مفعوهلا خالل 
اجللد  من  الوسطى  الطبقة  يف  حقن  شكل 
)األدمة(.. وتكرر كل 4 إىل 6 أشهر، وغالبًا 
واإلبطني  واألمخصني  الراحتني  يف  تستخدم 
واجلبهة، والعالج بهذه الطريقة فعال وآمن، 
ي��ؤدي إىل ضعف بسيط يف بعض  ما  ون���ادرًا 
تدخل  دون  ي��زول  م��ا  س��رع��ان  اليد  عضالت 
هذا  يف  األس��اس��ي��ة  املشكلة  لكن  ط��يب، 
العالج هي غالء مثنه، كما مينع استخدامه 

أثناء احلمل والرضاع.
5- العالج اجلراحي: 

 ويتم اللجؤ هلذا اخليار إذا فشلت اخليارات 
األخرى، ومن أهم صوره: 

أ- قطع العصب الودي املغذي للغدد العرقية 
يف املنطقة املصابة كاإلبطني أو الراحتني.

وهناك طريقتان لعمل ذلك:
الشق اجلراحي  القدمية: عن طريق  الطريقة 
بواسطة  فتتم  احلديثة  الطريقة  أما  املفتوح. 
ش��ق ص��غ��ري يف جانب  يعمل  امل��ن��ظ��ار حب��ي��ث 
الصدر يدخل منه منظار جراحي حتى يصل 
إىل جانب العمود الفقري، ومن ثم يتم كي 
هي  الثانية  والطريقة  امل��راد..  ال��ودي  العصب 

املفضلة حاليًا.
وه�����ذا ال���ع���الج ن���اج���ع ل��ك��ن��ه ال خي��ل��و من 
املضاعفات، ومنها ما يتعلق بالتخدير العام، 
وكذلك زيادة العرق االنعكاسي يف مناطق 
اجلذع  يف  تكون  ما  وع��ادة  سابقًا،  سليمة 
)ك��ال��ص��در أو ال��ظ��ه��ر(.. أي��ض��ًا ق��د حتصل 
أخ���رى هل��ا عالقة  إص��اب��ة باخلطأ ألع��ص��اب 
بالعني واجل��ف��ن، ويف ح��االت ن��ادرة ج��دًا قد 

يتوقف القلب أثناء العملية.
زيادة  ملنطقة  اجلـــراحـــي  ــئــصــال  االســت ب- 

التعرق.
ج- شفط الدهون من منطقة التعرق حبيث يتم 
شفط الغدد العرقية معها، وعادة ما تستخدم 

هذه الطريقة يف التعرق اإلبطي. 
6- العالج النفسي:

احلالة،  ح��دة  ختفيف  يف  مساند  دور  ول��ه 
ال���يت هل��ا عالقة  خ��ص��وص��ًا يف احل����االت 

بالضغط النفسي والقلق.

نصائح رياضية

2
3

4

التمرين البدني املناسب لك هو إن 
الذي يفيد جسمك يف املستوى 
التوصيات  وتستند  للياقة،  احلالي 
تنطبق على  أربع نصائح  إىل  التالية 
برنامج  ممارسة  يريد  شخص  كل 

ناجح للتمارين البدنية: 

بانتظام وثابر على ممارسة  1- متّرن 
أن  أردت  إذا  البدنية  ال��ت��م��اري��ن 

حتصل على مؤثرات طويلة األمد 
ملدة  فالتوقف  التمارين،  هل��ذه 

عن  أشهر  ثالثة  أو  شهرين 
البدنية  التمارين  ممارسة 
قد يؤدي إىل هبوط شديد 

ملستوى لياقتك البدنية.

2 - مارس التمارين البدنية من ثالث 
أسبوع،  مـــرات يف كــل  إىل مخــس 
املمارسة  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  ويفضل 
على فرات منتظمة يف أوقات ثابتة، 
على أن تراوح مدة كل فرة مترين 
ما بني 20 و30 دقيقة دون توقف، أو 

مع فرة توقف قصرية لالسراحة.

التمارين اليت جتد  أنــواع  3 - اخرت 
ميكنك  وال���يت  لـــك،  متعة  فيها 
نشاطك  ب��رن��ام��ج  ض��م��ن  إدخ���اهل���ا 
عادة  تطوير  هو  فاهلدف  اليومي، 

اللياقة البدنية.

حتقيق  حتــــــــــــاول  ال   -  4
ليـــاقتـــــك البدنيــــة 
بسرعـــــة كــــــبيـرة 
وابدأ  ــدًا،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جـــ
بشدة  ومت���رن  بلطف 
جتعلك  ألن  ك���اف���ي���ة 
ثم  معتدل،  بإجهاد  تشعر 
على  تدرجييًا  جهودك  ضاعف 

مدى األسابيع األربعة األوىل.
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في محاولة جادة لرصد أشكال التلوث 
البيئي الناتجة عن محطات الوقود 

والتوصل ألفضل السبل لعالجها والوقاية 
من أخطارها، أجرى المقدم علي بن 

محمد القحطاني مدير شعبة األنشطة 
والتصاريح بإدارة السالمة بمديرية 

الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية دراسة 
علمية متكاملة، في رسالته لنيل درجة 
»الماجستير« من جامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية، توصل من خاللها إلى 

عدد من التوصيات التي تمثل دلياًل لخفض 
التلوث البيئي الناجم عن محطات الوقود 

إلى أدنى المستويات.

محطات الوقود
ومخاطر تلوث البيئة

كونها تكمن  يف  ال��دراس��ة  أهمية 
العلمية  الدراسات  أوائ��ل  من 
اليت  البيئي  التلوث  ملشكلة  تتعرض  ال��يت 
تتسبب فيها حمطات »احملروقات«، من  قد 
خالل الرصد الدقيق حلالة حمطات الوقود 
القصور يف هذه احملطات من  أوجه  وحصر 

معارف

املقدم علي بن حممد القحطاني
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احمليطة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ت��ل��وي��ث��ه��ا  ن��اح��ي��ة 
يف  اتباعها  يتم  ال��يت  والطرق  بها، 

املراكمة  املخلفات  من  التخلص 
الصلبة والسائلة، والوسائل اليت 
الكشف  يف  اس��ت��خ��دام��ه��ا  ي��ت��م 

من  وال��زي��وت  للوقود  تسرب  وج��ود  ع��ن 
والتعرف  للمحطات،  األرض��ي��ة  اخل��زان��ات 
قد  الذي  البيئي  للتلوث  السلبية  اآلث��ار  على 
حتدثه حمطات الوقود، واإلجراءات اإلدارية 
والنظامية اليت يتم اختاذها من قبل اجلهات 
لشروط  امل��خ��ال��ف��ة  احمل��ط��ات  ح��ي��ال  املعنية 
وامل��ت��س��ب��ب��ة يف حدوث  وال��ت��ش��غ��ي��ل  اإلن���ش���اء 

التلوث.
وق���د ط���رح امل��ق��دم ال��ق��ح��ط��ان��ي ع����ددًا من 
حمطات  ح��ال��ة  ع��ن  الرئيسية  ال��ت��س��اؤالت 
تسرب يف  ح��دوث  إمكانية  وم��دى  الوقود، 
نتيجة جتاوز عمرها  بها  األرضية  اخلزانات 
اتباعها يف  يتم  ال��يت  وال��ط��رق  االف��راض��ي، 
رصد  وت��ق��ن��ي��ات  امل��خ��ل��ف��ات،  م��ن  التخلص 
حدوث أي تسرب يف الوقود، وكذلك اآلثار 
لراكم  نتيجة  احمليطة  البيئة  على  السلبية 
التسرب  وحاالت  والسائلة  الصلبة  املخلفات 

املياه  على  وخب��اص��ة  اخل��زان��ات،  يف 
اجلوفية.

سعيه  يف  الدراسة  صاحب  واعتمد 
التساؤالت  ه����ذه  ع���ن  ل���إلج���اب���ة 
بالعينة«،  »املسح  الوصفي  املنهج 
عدد  ع��ل��ى  تشتمل  اس��ت��ب��ان��ة  ع��رب 
إنشاء  بتاريخ  تتعلق  احمل��اور  من 
احملطة وموقعها وأنواع اخلدمات 
وأنواع  بها  تقوم  اليت  واألنشطة 
كل  يف  بيعها  يتم  اليت  الوقود 
اليت  املخلفات  ون��وع��ي��ة  منها 
تنتجها احملطات وطرق التخلص 

باملواصفات  أسئلة خاصة  إىل  إضافة  منها، 
وحصر  الوقود.  خلزانات  واهلندسية  الفنية 
القحطاني نطاق دراسته يف حمطات  املقدم 
الوقود مبدينة الدمام، ليتوصل إىل عدد من 

النتائج املهمة اليت تتلخص فيما يلي:
الدمام  مدينة  يف  ال��وق��ود  حمطات  مجيع   
تقوم ببيع وقود البنزين للمركبات املختلفة، 
وهناك  )الديزل(،  السوالر  وقود  تبيع  و%36 

فقط 4% تبيع وقود الكريوسني.
 أكثر من نصف احملطات مقامة يف املناطق 
نسبته  ما  أي  الدمام،  مدينة  يف  السكنية 
)51%(، بينما 26% من احملطات مقامة على 
يف  مقامة   %10 من  وأق��ل  السريعة،  الطرق 

طق  منا
عية  صنا
أو زراعية.

ثلث حمطات  من   أكثر 
عامًا،   15 قبل  إنشاؤها  مت  الدمام 

إنشاؤها  أي ما نسبته 33%، و29% منها مت 
فقط  و%9  و1422ه،   1411 ب��ني  ال��ف��رة  يف 
السنوات  أنشئت خالل  حديثة  احملطات  من 

األربع األخرية.
القدمية  احمل��ط��ات  م��ن  العظمى  الغالبية   
أو  توسعة  بعمل  أصحابها  يقم  مل   )%90(
خزانات  باستبدال  يقوموا  ومل  هلا  حتديث 
الوقود األرضية فيها، مما يشري إىل احتمال 
ل��ت��ج��اوز عمرها  ه���ذه اخل���زان���ات  ت��س��رب 

االفراضي.
خملفات  عنها  ينتج  احملطات  من   )%96(  
تنتج خملفات  السيارات، و%63  زيوت 
و%54  ال��ت��ش��ح��ي��م،  زي������وت 
م��ي��اه غسيل  ت��ن��ت��ج خم��ل��ف��ات 
عنها  ينتج  و%24  ال��س��ي��ارات، 

مواد كيماوية.
 أكثر من )55%( من خزانات 
من  مصنوعة  األرض��ي��ة  البنزين 
مادة احلديد، و30% مصنوعة من 
مادة الفيرب جالس، ونسبة ضئيلة 
املسلحة،  اخلرسانة  من  مصنوعة 
الديزل  خ��زان��ات  م��ن   %79 بينما 
احلديد،  م��ن  مصنوعة  األرض��ي��ة 

و18% مصنوعة من مادة الفيربجالس. 
 )%50( ال��دم��ام  حمطات  أص��ح��اب  نصف   
يقومون بالكشف عن التسرب يف اخلزانات 

األرضية عن طريق حساب كميات الوقود.
الوقود  حمطات  أصحاب  من   %12 أش��ار   
إىل حدوث تسرب للوقود بشكل أو بآخر يف 
حمطاتهم، إما من مضخات الوقود أو أثناء 

تعبئة اخلزانات األرضية.
 نفت الغالبية العظمى من أصحاب احملطات 
مبدينة الدمام )91%( وجود آبار ملراقبة جودة 

املياه اجلوفية داخل حدود حمطاتهم.
وعلى ضوء ذلك خلصت الدراسة إىل عدد من 
التوصيات، متثل يف جمملها ما يشبه خارطة 

%12
من أصحاب 

المحطات يعترفون 

بتسرب 
الوقود من
الخزانات األرضية
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يق  طر
وعملية  علمية 

حمطات  يف  البيئي  التلوث  م��ن  للحد 
ضرورة  التوصيات:  هذه  أبرز  ومن  الوقود، 

تطبيق ما جاء يف الئحة وزارة الشؤون البلدية 
)1422ه(،  عام  الصادرة  اجلديدة  والقروية 
ووضع  البيئة،  بتلوث  املتعلق  الشق  وخاصة 
آلية شاملة ملراقبة عمل حمطات الوقود وما 
ميكن أن يرتب على نشاطاتها من مشاكل 
بيئية، وتفعيل بنود هيئة املواصفات واملقاييس 
السعودية، وخاصة موضوع وجوب توفر آبار 
للمحطات  اجلوفية  للمياه  املراقبة 
من  عينات  أخ��ذ  إمكانية  ودراس��ة 
وحتليلها  دوري  اآلب��ار بشكل  هذه 
للكشف عن التلوث، كما تضمنت 
التوصيات أن تكون الرئاسة العامة 
لألرصاد ومحاية البيئة من اجلهات 
الوقود،  املصرحة بإنشاء حمطات 
خزانات  ملتابعة  جلنة  وتشكيل 
عمرها  جت�����اوزت  ال���يت  ال���وق���ود 
والعمل  ع��ام��ًا(   15( االف��راض��ي 
متابعة  وض���رورة  تغيريها،  على 
طرق تركيب اخلزانات للتأكد 

من مطابقتها للمواصفات.
األجهزة  قيام  بضرورة  الدراسة  وأوص��ت 
احملطات  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ش��ف  امل��خ��ت��ص��ة 
وخزاناتها بشكل دوري، مع توفري األجهزة 
الزمنية  املدة  واختصار  للكشف،  الالزمة 
من مخس  األرضية  اخلزانات  على  للتفتيش 
سنوات إىل سنتني، وربطها بتجديد الرخيص 
اخلاص باحملطة الذي يتم كل عامني، وحث 
التصريح  ب��ع��دم جت��دي��د  امل��ص��رح��ة  اجل��ه��ات 
من  تقرير  إحضار  بعد  إال  ال��وق��ود  حملطات 
أعمال  املتخصصة يف  املؤسسات  إحدى  قبل 
للتأكد  التوصيل  وأنابيب  اخلزانات  فحص 

احملطات  وإل���زام  التسرب،  م��ن  خلوها  م��ن 
م��ع ش��رك��ات متخصصة  ال��ع��ق��ود  ب���إب���رام 
للتخلص من املخلفات السائلة والصلبة بطرق 
احملطات  أصحاب  على  والتأكيد  سليمة، 
باستخدام أجهزة إلكرونية حديثة للكشف 
عن التسرب من اخلزانات األرضية، وتنصح 
اإلدارة يف توصياتها باستخدام خزانات الوقود 
الفيربجالس  م���ادة  م��ن  املصنوعة  األرض��ي��ة 

والتآكل،  للصدأ  ملقاومته  من احلديد  بداًل 
استخدام  مبنع  املتعلق  الالئحة  بند  وتفعيل 
الديزل يف غسيل السيارات ملا هلا من أضرار 
دقيقة  آلية  واعتماد  والبيئة،  اإلنسان  على 
بعد  السيارات  غسيل  مياه  استخدام  إلع��ادة 
التخلص  من  ب��داًل  رخيصة  بطرق  معاجلتها 
والعمل  الصحي،  الصرف  شبكة  يف  منها 
من  للتخلص  باحملطة  العاملني  توعية  على 
املخلفات السائلة والصلبة بطرق سليمة، مع 
بعض،  عن  بعضها  الصلبة  املخلفات  فصل 
مل��ا سيكون  ت��دوي��ره��ا  إع���ادة  وال��ع��م��ل على 
وحث  جيدة،  واقتصادية  بيئية  آث��ار  من  هلا 
أصحاب احملطات للعمل على محاية العاملني 
طبيًا  وفحصهم  للتلوث  السلبية  اآلث���ار  م��ن 

بشكل دوري.

55% من خزانات البنزين 
األرضية مصنوعة من 

مادة الحديد ومعرضة 
للصدأ والتآكل

معارف
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الوسام الدولي 
للحماية المدنية 

للرائد العتيبي

صدر قرار معالي مدير عام الدفاع املدني برقية الزميل عادل بن 
سليمان العايد، من إدارة امللبوسات والتجهيزات العسكرية، من 
رتبة وكيل رقيب إىل رتبة رقيب.. خالص التهاني للرقيب العايد.. 

مع كل األمنيات بالتوفيق يف حياته العملية.

كرم حمافظ العال األستاذ 
حسني  آل  ناصر  بن  أمح��د 
الدفاع  وأف�������راد  ض���ب���اط 
نظري  احملافظة،  يف  املدني 
ان��ت��ش��ال جثة  ج��ه��وده��م يف 
فتاة سقطت يف بئر ارتوازية 
يف زمن قياسي رغم صعوبة 

ووعورة املوقع.

خالل  ح��س��ني،  آل  وأث��ن��ى 
واألفراد  للضباط  استقباله 
انتشال  يف  شاركوا  الذين 
الدفاع  أداء  على  اجلثمان، 
استجابته  وس��رع��ة  امل��دن��ي 
والوحدات  الفرق  وجاهزية 
مثل  م��ع  للتعامل  امليدانية 

هذه النوعية من احلوادث.

مدني الرياض يكّرم فتاة أنقذت طفاًل من الغرق 

العام  املدير  معالي  أصدر 
قرارًا برقية الزميل ماضي 
اإلعالم،  بشعبة  احلربي، 
رتبة  إىل  رق��ي��ب  رت��ب��ة  م��ن 
التهنئة  ك��ل  أول،  رقيب 

للزميل احلربي بالرقية.

أمير جازان 
يكرم الدفاع 

المدني 
لمشاركته 

في مهرجان 
الحريد

كّرم صاحب السمو امللكي 
األم���ري حم��م��د ب��ن ن��اص��ر بن 
عبدالعزيز أمري منطقة جازان 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
بن علي  العميد حسن  ج��ازان 
ملشاركتهم  وذل��ك  القفيلي، 
جناح  يف  وإسهامهم  الفعالة 
احلريد  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 

جبزيرة فرسان.

بن  ب��ن��در  ال��رائ��د  حصل 
ن���اي���ف ال���ع���ت���ي���يب، من 
العامة  اإلدارة  منسوبي 
للعالقات واإلعالم، على 
للحماية  الدولي  الوسام 
ال���ذي متنحه  امل��دن��ي��ة، 
للحماية  الدولية  املنظمة 
األداء  ألصحاب  املدنية 
الدفاع  بأجهزة  املتميز 

املدني يف كافة الدول.
للرائد  التهنئة  خ��ال��ص 
م�����ع كل  ال���ع���ت���ي���يب، 
بالتوفيق  األم���ن���ي���ات 

والسداد .

محافظ العال يكّرم ضباط وأفراد الدفاع المدني

الرياض  مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير  ك��رم 
اللواء عابد الصخريي الفتاة اعتزاز املطريي، 
وهدية،  وتقدير  شكر  شهادة  والدها  وسلم 
نظري ما قامت به من عمل بطولي، إذ جنحت 
من  يبلغ  طفل  روح  إنقاذ  يف  اهلل  توفيق  بعد 
اسراحة  مسبح  يف  سقط  أع���وام   )4( العمر 
يف  أسرته  عندما كانت  ال��ري��اض،  ب��دي��راب 

مناسبة عائلية.

ترقية العايد إلى رتبة رقيب 
بإدارة الملبوسات

الحربي
رقيبًا أول
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اإلبداع في العمل الوظيفي
اإلبداع هو املهارة اليت جيب أن يتحلى بها 
جناح  يف  اإلب��داع  ألهمية  نظرًا  اإلنسان، 

أي عمل.
واإلب������داع ب��ق��در م���ا ه���و م���ه���ارة ميكن 
مينحها  موهبة  كذلك  ه��و  اكتسابها 
البعض  دون  للبعض  وج���ل  ع��ز  اخل��ال��ق 

اآلخر.
التنظيمية  العملية  م��ن  ج���زء  واإلب�����داع 
ال���يت ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ن��اس ال��ن��اج��ح��ون، بل 
ال��يت جيب  امل��ه��ارات  أه��م  يكاد يكون 
بشكل  وتطويرها  وإتقانها  بها  االهتمام 
مستمر، ألنه من خالل اإلبداع والتجديد 
والتفاعل  والديناميكية  احليوية  تكون 
جوانب  على  ذل��ك  وينعكس  الوظيفي، 
واإلجنازات  واإلنتاجية  اإلنسانية  العمل 

املتوقعة، ولذلك نتمنى أن يدرك اجلميع 
العمل  يف  وال��ت��ج��دي��د  اإلب������داع  أه��م��ي��ة 

الوظيفي.
واإلبداع هو أن تأتي بأفكار وآراء وحلول 
مل يسبقك إليها أحد، ويعرف اإلبداع بأنه 
عالقات  ورؤية  ترابط  عمل  على  )القدرة 
وروابط جديدة، وهي القدرة على أن ينهل 
بشكل  بينها  يوحد  م��وارد  من  اإلن��س��ان 

متكامل وجيد(.

المناخ التنظيمي لإلبداع

لإلبداع  اللدود  العدو  البريوقراطية  تعترب 
اإلبداع  ف��إن  وهل��ذا  والتجديد،  اإلداري 
وإداريًا  تنظيميًا  مناخًا  يتطلب  بطبيعته 
العاملون  خ��الل��ه  م��ن  يستطيع  م��الئ��م��ًا، 
والتجديد  اإلب����داع  مستوياتهم  جبميع 
ولذلك  عملهم،  جم���االت  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
فإن اإلبداع يطال السياسات واإلجراءات 
وتوفري  التنظيمية،  واهلياكل  والعمليات 
والتعامل  الوظيفة  وإثراء  التنظيمي  املناخ 

مع البشر العاملني.

عصف األفكار
طريقة  األف��ك��ار  عصف  طريقة  تعترب   
ت��س��اع��د ع��ل��ى اب��ت��ك��ار أف��ك��ار جديدة 
وع��دي��دة، وه��ي األف��ض��ل اس��ت��خ��دام��ًا يف 
املشكالت  وح���ل  اإلب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ري 
احلركة،  سريعة  عملية  إنها  اجملتمعة، 
وميكن استخدامها لوضع قائمة أفكار 

يف مراحل متعددة من عمليات اإلبداع.
حتديد اإلبداع: )إن املشكلة ال تكمن يف 
إدخالك أفكارًا جديدة ومبدعة  كيفية 
يف رأسك بل يف إخراج األفكار القدمية 

منه(.

معوقات اإلبداع
املتشائمة  النظرة  مثل  السليب:  االجت���اه 
من  األم���ور،اخل���وف  يف  وال����ردد  للحياة 
االستسالم  احل��ي��اة،  ض��غ��وط  ال��ف��ش��ل، 
اخلاطئة،  االفراضات  والروتني،  للرتابة 
االعتقاد  املنطق،  على  ال��زائ��د  االعتماد 
والتجديد،  اإلب����داع  على  ال��ق��درة  ب��ع��دم 

التقوقع وضيق األفق.

كيف يتعلم اإلنسان اإلبداع
أسريًا  يكون  أن  منا  واح��د  اع��ت��اد ك��ل 
لتفكريه وعاداته يف النظرة لألمور أو حل 
بعض املشكالت، وهذا يعين النمطية يف 
التفكري وعدم اخلروج من صندوق الذات 
وتغيري النظرة لكثري من األمور أو النظرة 
لبعض األمور من زوايا عدة والتفكري يف 

حلول جديدة.
األم��ور من عدة جهات  وتقليب  التغيري  إن 
هما الوسيلة لإلبداع إلجياد حلول جديدة، 
ألن األمور واملشكالت هلا أسباب عديدة 
وظ��روف ع��دي��دة، وهل��ذا حتتاج إىل طرق 
تفكري جديدة، ونظرة بل ورؤية من عدة 
زوايا وجوانب، حتى يتم الوصول إىل حلول 
أفضل وأجنح، وبذلك تبقى احلاجة ملحة 
إىل برامج للتدريب على اإلبداع والتجديد.

عصر  ه��و  فيه  نعيش  ال���ذي  العصر  إن 
واإلبداع  ل��ل��ت��ج��دي��د  امل���ت���اح���ة  ال���ف���رص 
اليت  احلياة  شتى جماالت  واالبتكار يف 
اآلخر  ال��وج��ه  وه��م��ا  اإلن��س��ان،  يعيشها 
الستمرار احلياة السعيدة واملمتعة، لذلك 
ما أحوجنا إىل برامج تعليم وتدريب تركز 
وذلك  واالب��ت��ك��ار،  اإلب���داع  أهمية  على 
اإلداري  وال��ت��دري��ب  التعليم  جم���االت  يف 
واإلعداد الوظيفي، كون معارف اإلبداع 

ر  بتكا ال ا و
مهمة  املطلوبة  وامل��ه��ارات 

جدًا يف هذا العصر، ألن 
يف  والتجديد  اإلب���داع 

وقود  هما  تقديري 
وسبب  احل����ي����اة 

استمرارها.

مهارات

عقيد/ علي بن مصلح الشمراني
مدير إدارة شؤون املتقاعدين
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اإلبداع هو أن تأتي بأفكار 

وآراء وحلول لم يسبقك 

إليها أحد  وهو من 

مقومات نجاح أي عمل



اإلبداع اإلداري وأهميته
تعريف اإلبداع اإلداري

تعريف  إجي��اد  حماولة  مبكان  الصعوبة  من 
تعريفات  عدة  انتشار  رغم  اإلداري،  لإلبداع 
مقرونًا  أح��ي��ان��ًا  جن��ده  وق��د  املصطلح،  هل��ذا 
والتغيري  ك���اإلجن���از  أخ����رى  مب��ص��ط��ل��ح��ات 

والتطوير وغريها. 
ومن تعريفات اإلبداع اإلداري أنه:  نوع من أنواع 
منوذج  يف  يتمثل  ال��ذي  االبتكاري  التفكري 
تفاعلي سلوكي بني الفرد واملوقف، يتمكن 
مبوجبه اإلنسان من معاجلة مشاكله وتطوير 
ممارسته بشكل متفوق، حيافظ من خالله 
على االستمرار والبقاء املتميز، وهناك تعريف 
املنظم�ة  املدي�ر على تكيي�ف  قدرة  بأنه  آخر 
واخلارجي�ة،  الداخل�ية  البي�ئة  ملعطي�ات  وفقًا 
مهام�ها  أداء  ع��ل��ى  ق����ادرة  امل��ن��ظ��م��ة  وج��ع��ل 
وحتقي�ق أهدافها مبستوى أفضل يف املتغريات 
بأنه  اإلداري  اإلب��داع  يعرف  كما  اجلديدة، 
داخل  ال��ف��رد  ميارسها  ال��يت  العمليات  مجيع 
واملرونة  والطالقة  باألصالة  وتتسم  املنظمة 
واملخاطرة والقدرة على التحليل واخلروج على 
املألوف واحلساسي�ة للمشكالت الن�اجتة ع�ن 

التفاع�ل م�ع البيئ�ة احمليط�ة. 
اإلبداع  تعريف  ميكن  سبق  ما  ض��وء  وعلى 
عنه  يتولد  الذي  املتفوق  )األداء  بأنه  اإلداري 
بالقدرة  يتسم  جيد  إجي��اب��ي  عمل  أو  فكر 
على حل املشاكل واختاذ القرارات والقابلية 
للمجتمع  النفع  ليتحقق  واجمل��ازف��ة  للتغيري 

واملنظمة املعنية(.

عناصر اإلبداع اإلداري
أهمها:  من  اإلداري،  لإلبداع  عناصر  وهناك 
األصالة: ويقصد بها القدرة على إنتاج احللول 
اجلديدة والطريفة، فاملبدع األصيل ال يكرر 
احللول  إىل  يلجأ  وال  ب��ه،  احمليطني  أفكار 
اإلبداع  عناصر  ومن  للمشكالت،  التقليدية 
إنتاج  بها  ويقصد  ال��ط��الق��ة:  أي��ض��ًا  اإلداري 
أكرب عدد ممكن من األفكار عن موضوع 
معني يف وحدة زمنية ثابتة، وكذلك املرونة: 
وتعين النظر إىل األشياء وفق رؤية جديدة ومن 

زوايا متعددة قد خترج عن األطر التقليدية. 
احلساسية  اإلداري  اإلب���داع  عناصر  وتشمل 
ل��ل��م��ش��ك��الت: وت��ع��ين رؤي���ة امل��ش��ك��ل��ة رؤية 

والتعرف  دقيقًا  حت��دي��دًا  وحتديدها  واضحة 
مع  وآثارها،  وأبعادها  وجوانبها  حجمها  على 
احلقائق  ورؤي��ة  واملعاجلة  الطرح  يف  الواقعية 
بينها،  فيما  العالقات  واكتشاف  هي  كما 
نواحي  إدراك  اإلداري  اجمل��ال  يف  تعين  كما 
القصور والنقص ورؤية الكثري من املشكالت 
يف املوقف الواحد، والتحليل: ويقصد به القدرة 
مشاكل  إىل  الرئيسية  املشاكل  جتزئة  على 
أو  عمل  أي  تفتي�ت  على  ال��ق��درة  أو  فرعية، 
تنظيمها  ليعاد  بسيطة  وح���دات  إىل  م��وق��ف 
ويسهل التعامل معها، واملخاطرة: ويقصد بها 
أخذ زمام املبادرة يف تبين األفكار واألساليب 
اجلديدة والبحث عن حلول هلا، يف الوقت الذي 
يكون فيه الفرد قاباًل لتحمل املخاطر الناجتة 
عن األعمال اليت يقوم بها، وكذلك اخلروج 
التقليدية  النزعة  من  والتحرر  املألوف،  على 
والتصورات الشائعة، والقدرة على التعامل مع 

األنظمة والقوانني وتطويعها لواقع العمل. 
ول���إلب���داع م��ظ��ه��ران أس��اس��ي��ان ه��م��ا املظهر 
أما  السيكولوجي،  وامل��ظ��ه��ر  االج��ت��م��اع��ي 
احمليط  أو  اجلماعة  إىل  فيعود  االجتماعي 
العمل  قيمة  وتتحدد  اإلب��داع،  فيه  يقع  ال��ذي 
أو اإلنتاج اإلبداعي على ضوء تقدير اجلماعة 
املظهر  أما  إبداعي..  أنه عمل  على  وقبوله  له 
املبدعة  الشخصية  إىل  فيعود  السيكولوجي 

من حيث خصائصها وخلفيتها وقدرتها. 

مكونات اإلبداع اإلداري
وي��ص��ن��ف ال��ب��اح��ث��ون م��ك��ون��ات اإلب����داع إىل 
نفسية  ومكونات  ل��إلب��داع  عامة  مكونات 
واجتماعية، وتتمثل املكونات العامة لإلبداع 

يف أربعة عناصر رئيسة هي: 
املناخ الذي يقع فيه اإلبداع، والشخص املبدع، 

والعملية اإلبداعية، والناتج اإلبداعي. 
فتضم  واالجتماعية  النفسية  املكونات  أم��ا 

ثالثة عناصر هي:
1- املهارات املرتبطة مبجال اإلبداع، وتتألف 
املواد اخلام مثل  أو  املصادر  من جمموعة من 
املوضوع،  أو  العمل  مب��ج��ال  ال��ت��ام��ة  امل��ع��رف��ة 
واملوهبة  ألدائ���ه،  املطلوبة  الفنية  وامل��ه��ارات 

اخلاصة مبجال العمل. 

ما  وحت��دد  ب��اإلب��داع،  املرتبطة  امل��ه��ارات   -2
املتوافرة  باملواد اخلام  الفرد  ميكن أن يفعله 
ل��دي��ه يف جم���ال اإلب�����داع، وت���ض���م:  أسلوب 
معريف مالئم، وأسلوب عمل مناسب، ومعرفة 
توليد  على  املعينة  باملوجهات  خفية  أو  ظاهرة 

األفكار. 
وتضم:  امل��ه��م��ة،  أو  ل��ل��ع��م��ل  ال��داف��ع��ي��ة   -3
االجتاهات حنو العمل أو املهمة، إدراك الفرد 

لدافعيته الذاتية
للقيام بالعمل أو التصدي للمهمة وقدرة الفرد 

على التحجيم الواعي للمعوقات اخلارجية.

نقيب فهد األمسر العنزي
مدير إدارة التخطيط والتطوير مبديرية 
الدفاع املدني باحلدود الشمالية
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من أهم عناصر اإلبداع 

اإلداري القدرة على 

إنتاج الحلول الجديدة 

والطريفة



السالمة..رؤية
مسؤوليتنا جميعاًً

حظيت األعمال التطوعية باهتمام بالغ من حكومة سيدي خادم احلرمني 
، ووجدت الدعم من مسو  الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزـ  أيده اهللـ 
بن عبدالعزيز،  امللكي األمري سلطان  السمو  العهد األمني صاحب  ولي 
األعمال، خصوصًا  هذه  وتشجيع  انتشار  األخــرية  اآلونــة  لوحظ يف  وقد 
تلك اليت تتعلق بسالمة وصحة اجملتمع، وخري دليل موافقة صاحب السمو 
الوزراء  لرئيس جملس  الثاني  النائب  بن عبدالعزيز  نايف  األمري  امللكي 
وزير الداخلية يف عام 1430هجرية على تشكيل اللجنة النسائية للسالمة 
البحرية حبرس احلدود باملنطقة الشرقية، وهي جلنة تطوعية تهدف إىل 
نشر الوعي مبخاطر البحر وتعليم اإلسعافات األولية ومعرفة أرقام الطوارئ 
للجهات اليت تقدم اخلدمة اإلسعافية واإلطفاء واإلنقاذ، كما تهدف إىل 
الوقاية من خمتلف األخطار احمليطة بأفراد األسرة، وقد بدأت هذه اللجنة 
نشاطاتها التوعوية بدعم من صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد 
أمري املنطقة الشرقية، ومسو نائبه األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، 
ورعاية من صاحبة السمو امللكي األمرية جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز 
اجلهات احلكومية  من  مع عدد  وبالتعاون  الشرقية،  املنطقة  أمري  حرم 
كربنامج األمري حممد بن فهد لتنمية الشباب والتعليم واهلالل األمحر، 
وكان للدفاع املدني ـ شريكنا االسرتاتيجي الفاعل ـ دور مهم يف إيصال 
باعتبار  الدائمة،  واملساهمات  االستشارات  خالل  من  التوعوية  رسالتنا 
واملمتلكات، وهذا بال  املهم واألساسي يف احلفاظ على األرواح  دورهم 
شك يدل على اهتمام املسؤولني يف الدفاع املدني وحرصهم على التوعية 

بالسالمة العامة.
حسب  الــغــرق،  حــوادث  يف  اخنفاض  لوحظ  املاضيتني  السنتني  وخــالل 
إحصاءات حرس احلدود، مما يؤكد دور برامج التوعية يف تغيري السلوك 
اخلاطئ، كما يشجع على استمرار الفعاليات واملزيد من النشاطات ذات 
الرسالة  لتصل  واإلمكانات  الوسائل  كل  واستخدام  التوعوي،  الطابع 

للجميع، فالسالمة مسؤوليتنا مجيعًا. 
إن هذه اللجنة نواة للجان أخرى سيتم تشكيلها قريبًا يف خمتلف املناطق، 
بعد أن أثبتت جدواها حيث عملت جبهود سيدات متخصصات يف الطب 
والسالمة واإلدارة واإلعالم، وعدد من طالبات اجلامعات تطوعن رغبة يف 
كسب األجر والثواب من اهلل تعاىل، ثم بإميانهن بأن هذا العمل وطين 

واجتماعي وخيدم كل مواطن ومقيم يف هذا الوطن. 
نسأل اهلل أن يوفقنا مجيعًا ملا فيه اخلري، كما ال يسعين باسم اللجنة 
هذه  ودعــم  ساهم  من  كل  أشكر  أن  إال  البحرية  للسالمة  النسائية 
باملنطقة  املدني  والــدفــاع  احلــدود  حــرس  بالشكر  وأخــص  النشاطات، 
الشرقية، وأدعو اهلل أن حيفظ والة أمرنا ويديم على وطننا نعمة األمن 

واألمان.

األميرة
مشاعل بنت عبد المحسن

ابن جلوي آل سعود
رئيسة اللجنة النسائية للسالمة البحرية
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تنا.. سالمة أطفالنا
غاي




