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انطالقة
الدفاع المدني في الحج..

شرف المهمة وضخامة المسؤولية 

رعاها   – املالية اهلائلة اليت تبذهلا اململكة  العامل بأسره على ضخامة اجلهود اجلبارة واإلمكانات  يشهد 
إليها من مشارق األرض ومغاربها ألداء مناسك  يفدون  الذين  واملعتمرين  املاليني من احلجاج  لرعاية  اهلل - 

احلج والعمرة. 
والشواهد على ضخامة هذه اجلهود واإلمكانات كثرية ال حتتاج إىل عرضها أو احلديث عنها، فاملشاريع 
العمالقة اليت مت إجنازها يف املشاعر املقدسة لراحة ضيوف الرمحن تتحدث عن نفسها مثل مشروع منشأة 
الكثري  وغريها  احل��رام  للمسجد  الكربى  والتوسعة  املشاعر  وقطار  مبنى  احلجيج  وخميمات  اجلمرات 

والكثري. 
وقد ترافق مع إجناز هذه املشروعات الكربى تطور كبري يف منظومة اخلدمات اليت تقدمها الدولة لضيوف 
الرمحن يف احلج كل عام، حتى أضحت خدمة ضيوف الرمحن والسهر على رعايتهم واحلفاظ على سالمتهم 
شرفًا يسعى كل أبناء اململكة لنيله، كيف ال وحنن نرى قائد سفينة الوطن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز- 
حفظه اهلل- وهو يفخر ويعتز بلقب خادم احلرمني الشريفني ويرى ذلك تشريفًا وتكليفًا يستحق بذل كل 

اجلهد واملال للقيام به. 
واحلقيقة أن القيادة الرشيدة قدمت وال تزال تقدم املثل والقدوة لكل اجلهات املشاركة يف أعمال احلج يف 
استشعار شرف رعاية ضيوف الرمحن واحلفاظ على أمنهم وسالمتهم وتيسري أدائهم ملناسك هذه الفريضة اليت 
تهفو ألدائها نفوس املسلمني يف مجيع أرجاء املعمورة، ومن هذا املنطلق كان حرص جهاز الدفاع املدني على 
اختاذ اإلجراءات الكفيلة بأداء مهامه يف احلج على الوجه األمثل، واملشاركة يف تقديم صورة مشرفه ملا تبذله 
بالدنا املباركة يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام عرب عدد من اخلطط التفصيلية اليت تهدف إىل تعزيز إجراءات 
الوقاية من املخاطر احملتملة اليت قد تهدد سالمة هذا التجمع اإلمياني العظيم، وامتالك القدرة ملواجهتها يف 
حال حدوثها ال قدر اهلل عرب اختيار أفضل الكفاءات للمشاركة يف هذه املهمة العظيمة، واالستفادة من اآلليات 
واملعدات املتطورة اليت وفرتها الدولة لرجال الدفاع املدني وتسخري كل التطبيقات احلديثة يف جماالت التوعية 
الوقائية وإدارة العمليات امليدانية بالتنسيق مع كافة اجلهات املعنية ومبتابعة مباشرة من لدن صاحب السمو 

امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس جلنة احلج العليا. 
وقد كان لتكامل االستعدادات أثره الواضح يف مواسم احلج خالل السنوات املاضية واليت مل تشهد أي 
أحداث مؤثرة �وهلل احلمد� وكان أداء الدفاع املدني موضع تقدير وإشادة القيادة الرشيدة، وكذلك املنظمة 

الدولية للحماية املدنية. 
وكلنا ثقة بعون -اهلل وتوفيقه - أن يتواصل هذا األداء املشرف لرجال الدفاع املدني يف حج هذا العام بعد 
ما وفرت الدولة – رعاها اهلل – كل اإلمكانات ألداء مهامه يف احلفاظ على سالمة ضيوف الرمحن على 
الوجه األمثل وكل الثقة يف قدرات رجال الدفاع املدني املشاركني يف أعمال احلج هذا العام واستشعارهم 
لضخامة املسؤولية املنوطة بهم وتفانيهم يف أداء مهامهم وفق اخلطط املعتمدة لذلك سعيًا إىل األجر والثواب 
من اهلل سبحانه وتعاىل، وحرصًا على اإلسهام يف هذه املنظومة الرائعة اليت تهدف إىل موسم حج ناجح وبال 

حوادث مبشيئة اهلل. 
ن حجاج بيته احلرام من أداء مناسكهم يف يسر وأمان.  سائلني املوىل جل وعال أن يبارك جهودنا مجيعًا، وأن ميكِّ

اللواء
سليمان بن عبداهلل العمرو
مدير عام الدفاع المدني
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وزير الداخلية يعتمد خطة 
الدفاع المدني لمواجهة 

المخاطر المحتملة في الحج
اعتمد صاحب السمو الملكي األمير محمد  بن نايف بن عبدالعزيز وزير 

الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة ألعمال الدفاع المدني في 
حاالت الطوارئ لحماية أمن وسالمة ضيوف الرحمن خالل موسم الحج 

هذا العام 1435هـ. 

أوضح ذلك مدير عام الدفاع املدني اللواء سليمان 
بن عبد اهلل العمرو  مؤكدًا أن هذه املوافقة تأتي 
ما  لكل  الدقيقة  ومتابعته  مسوه  جلهود  امتدادًا 
اهلل  بيت  حجاج  وس��الم��ة  أم��ن  شأنه حتقيق  م��ن 
احلرام، ودعمه جلهود الدفاع املدني ألداء مهامه 

يف مواجهة كافة املخاطر خالل موسم احلج.
وابان اللواء العمرو: أن اخلطة تستوعب املتغريات 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  على  طرأت  اليت 
واملشاعر املقدسه ومت إعدادها على ضوء الدروس 
لتشمل كافة  السابقة  األعوام  املستفادة من حج 
اليت  الضخمة  باملشاريع  املرتبطة  املستجدات 
الكربى  التوسعة  مقدمتها  ويف  ال��دول��ة  تنفذها 

للمسجد احلرام.
الدفاع  قوات  جاهزية  اىل  العمرو   اللواء  واش��ار 
املهام  ألداء  احل��ج  أعمال  يف  املشاركة  املدني 
امل��ن��وط��ة ب��ه��ا ع��ل��ى ال��وج��ه األك��م��ل وف���ق خطة 
كل  مع  للتعامل  كاملة  اس��ت��ع��دادات   تتضمن 
االفرتاضات احملتملة لألخطار يف احلج من خالل 

أي  إىل  إضافة  املخاطر،  وحتليل  رصد  عمليات 
حاالت أخرى تتطلب تطبيق تدابري الدفاع املدني 
املخاطر  ملواجهة  االس��ت��ع��داد  يف  تتلخص  ال��يت 
منها  للوقاية  الالزمة  اخلطط  وتنفيذ  احملتملة 
وتهيئة كافة اإلمكانات واملستلزمات الضرورية 
واخل��اص��ة   احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتنسيق 
ملواجهة ما قد ينجم  عنها من أضرار على سالمة 
حجاج بيت اهلل احلرام  والقائمني على خدمتهم 
من خالل أكثر من 450 مركزًا للدفاع املدني 
واملدينة  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مكة  يف 
املنورة، حيث مت جتهيزها بكافة معدات اإلنقاذ 
املائي،  واإلنقاذ  واإلطفاء  واإلسعاف  والسالمة 
مع  التعامل  املتخصصة يف  الوحدات  إىل  إضافة 
حوادث املواد اخلطرة اىل جانب مشاركة قوات 

الطوارئ اخلاصة.
يتحسب   املدني   الدفاع  ان  العمرو  اللواء  وضاف 
لكافة املخاطر احملتملة اليت تقع يف موسم احلج.
تدابري  خطة  لتنفيذ  االس��ت��ع��دادات  أن  م��ؤك��ًدا   

تعاىل  اهلل  مبشيئة  توفر  باحلج،  املدني  ال��دف��اع 
القدرة على التعامل مع كافة احلوادث من خالل 
من  ع��دد  عرب  الوقائية،  اإلج���راءات  من  منظومة 
املدني يف  للدفاع  العامة  باخلطة  امللحقة  اخلطط 
اليت  واملعدات  اآلليات  أحدث  وباستخدام  احلج، 
وفرتها الدولة لتعزيز قدرة جهاز الدفاع املدني على 
أداء رسالته يف احلفاظ على األرواح واملمتلكات 
وتوفري أقصى درجات السالمة لضيوف الرمحن. 

كما مثن مدير عام الدفاع املدني الدعم السخي 
من لدن  حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك 
األمني  عهده  ول��ي  ومس��و  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
والدائمة   املستمرة  واملتابعة  ولي عهده  ولي  ومسو 
الداخليه   وزي��ر  امللكي  السمو  صاحب  قبل  من 
االمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز يف  تسخري 
كافة اإلمكانات من أجل تسهيل خدمة حجاج 
بيت اهلل احلرام  وتوفري كل ما يلزم لتيسري أداء 

مناسكهم يف جو من االمن والطمأنينة.
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اللواء  املدني  الدفاع  عام  مدير  أكد 
سليمان بن عبد اهلل العمرو أن  هناك 
ت��وج��ه��ًا لتطوير م��ش��روع اخل��ي��ام  يف 
اللجان  أوص��ت  حيث  عرفات  مشعر 
بأهمية  املشروع   بدراسة  قامت  اليت 
حيتاج  األم��ر  هذا  أن   مبينًا  تنفيذه، 
للمشروع  التحتية  البنى  جتهيز  إىل 
املناسيب  عمل  املواقع حملاولة  وبعض 
امل��ش��روع،  ه���ذا  م��ع  لتتفق  امل��ن��اس��ب��ة 
احل��وادث  أن  العمرو  اللواء  وكشف 
املاضية يف  األي��ام  اليت حصلت خالل 
املشاريع حول املسجد احلرام أنها يف 
معدهلا الطبيعي ومن الطبيعي حدوث 
العمل  ب��س��ب��ب  م��ث��ل ه���ذه احل�����وادث 
املستمر واحلركة الدائمة، وهذا أمر 
باحلركة  تعج  منطقة  أي  يف  طبيعي 

وهي يف حدودها الطبيعية. 
له  تصريح  العمرو  يف  ال��ل��واء  وأش��ار 
الربنامج  اختتام  حلفل  رعايته  بعد 
ختريج  و  1435ه�����،  للعام  ال��ت��دري��ي 
  43 رق��م  للضباط  التأهيلية  ال���دورة 
املستخدم  اآلل��ي  الروبوت  مشروع  أن 
املتوقع  م��ن  اآلب���ار   إلن��ق��اذ حمتجزي 
موسم  بعد  واختباره  جتريبه  يتم   أن 

ح��ج ه��ذا ال��ع��ام 1435ه����، باإلضافة 
مت  اليت  اآللية  التجهيزات  بعض   إىل 

تصنيعها وهي  يف مراحلها النهائية. 
خافيًا  يعد  مل  العمرو:  ال��ل��واء  وق��ال 
أهمية دوافع إطالق الدورات التأهيلية 
واليت  الوطن  نطاق  على  والتدريبية 
من  السديدة  للتوجيهات  تنفيذًا  تأتي 
ومسو  الشريفني  احلرمني  خادم  لدن 
ولي عهده األمني ومسو ولي ولي العهد 
وإش���راف  مبتابعة   � اهلل  حيفظهم   �
الداخلية  وزي��ر  مسو  قبل  من  مباشر 
األمري حممد  امللكي  السمو  صاحب 
خالل  وم��ن  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن 
وتطوير  لتحسني  املديرية  اسرتاتيجية 

خ���دم���ات ال����دف����اع امل���دن���ي ب��ك��اف��ة 
مستوياتها عرب منظومة متكاملة من 

املرافق واملنشآت. 
أن خطط  ال��ع��م��رو  ال���ل���واء  وأوض�����ح 
التدريب بالدفاع املدني ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بربامج تطوير قدرات هذا اجلهاز 
االحتياجات  وت��ل��ي  ال��وط��ين  األم���ين 
للوحدات  واملستقبلية  العاجلة  الفعلية 

والفرق امليدانية يف ربوع الوطن. 
املدني  ال��دف��اع  معهد  م��دي��ر  وأش���ار 
عبدالرمحن  ب��ن  اهلل  عبد  العقيد 
يأتي  االحتفال  ه��ذا  أن  الشمراني: 
يف ختام برنامج املعهد التدريي لعام 
1435ه��� الذي اشتمل على عدد 37 

املستويات  مبختلف  تدريبية  دورة 
مجيعها  ه���دف���ت  وال��ت��خ��ص��ص��ات 
يف  العاملني  أداء  مستوى  رف��ع  إىل 
مبا  مهاراتهم  وتنمية  املدني  الدفاع 
مهامهم  ب��أداء  القيام  من  ميكنهم 
بكفاءة عالية، مضيفًا أن امللتحقني 
من  ال��ع��دي��د  ت��ل��ق��وا  ال�����دورات  بتلك 
التدريبية  واملهارات  النظرية  املعارف 
التطبيقية على أعمال الدف�اع املدني 
األس��اس��ي��ة: )اإلط���ف���اء – اإلن��ق��اذ- 
مواجهة   – ال��س��الم��ة   – اإلس���ع���اف 
الفين(  التحقيق   – الطوارئ  حاالت 
ك��م��ا خت��ل��ل ال���ربن���ام���ج ع����دد من 
ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ع��دد 
للمتدربني  التطبيقية  التجارب  من 
و  احل��وادث  مع  األمثل  التعامل  على 

املخاطر. 
وق�����ال إن�����ه  ب��ل��غ ال���ع���دد اإلمج���ال���ي  
ال��دورات 1307  تلك  للمستفيدين من 
ض����ابطًا   686 من������هم  مت���������دربني 
من  م��وظ��ف��ًا   55 وع���دد  ف����ردًا  و573 
م��ن��س��وب��ي ال��������وزارات وامل���ؤس���س���ات 
احل��ك��وم��ي��ة، وك���ذل���ك ع����دد من 
ضباط دول جملس التعاون اخلليجي. 

نقل مدير عام الدفاع املدني اللواء سليمان بن 
عبداهلل العمرو تعازي صاحب السمو امللكي 
وكيل  الشهيدين  ذوي  إىل  الداخلية   وزي��ر 
مبارك  والعريف  القحطاني،  حممد  رقيب 
جممع  حريق  يف  استشهدا  اللذين  اخلليفة 
البالد مول بالدمام ، حيث أدى اللواء العمرو 
صالة امليت على الشهيدين يف جامع الفرقان 
الشهيد  ل��ذوي  تعازيه  ق��دم  بعدها  بالدمام، 
حملافظة  التابع  دار  عني  مركز  يف  اخلليفة 
بقيق باملنطقة الشرقية وقال مدير عام الدفاع 
من  اثنني  احل��ادث  هذا  يف  فقدنا  أننا  املدني 
استشهدا يف  وعماًل حيث  خلقًا  رجالنا  خرية 

هذا  إن  العمرو  اللواء  وق��ال  الشرف،  ميدان 
النار  مواجهة  يف  مدني  دفاع  كرجال  قدرنا 
هذا  جت��اه  باألسى  نشعر  إذ  وإننا  واخل��ط��ر، 
املخلصني  أبنائنا  من  اثنني  اجللل يف  املصاب 
واالعتزاز  بالفخر  نفسه  الوقت  يف  ،لنشعر 
ال  بطولي  عمل  من  الشهيدان  قدمه  ما  جتاه 
يستغرب من رجالنا األوفياء لدينهم و مليكهم 
ووطنهم، سائاًل املوىل عز وجل أن يغفر هلما 
ويتقبلهما يف عداد الشهداء، هذا وقدم مدير 
العريف  الشهيد  ألس��رة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
مقدمة  فورية  مالية  مساعدة  اخلليفة  مبارك 

من صاحب السمو امللكي وزير الداخلية. 

 عقب رعايته حلفل اختتام الربنامج التدرييب أستفاد منها686  ضــــابطًا و573 فردًا وعدد 55 موظفًا

اللواء العمرو: استراتيجية شاملة لتحسين خدمات  
الدفاع المدني وتطوير المرافق و المنشآت

اللواء العمرو يؤدى صالة الميت وواجب العزاء في شهيدي مدني الشرقية
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يف اجتماع عقد مببنى املديرية العامة للدفاع املدني

اللواء العمرو يستعرض الخطة العامة لتنفيذ 
أعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ للحج

عام  مدير  سعادة  ت��رأس 
ال���دف���اع امل���دن���ي ال���ل���واء 
س��ل��ي��م��ان ب����ن ع���ب���داهلل 
اجتماعًا  مؤخرا  العمرو 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى خ��ط��ط 
ملواجهة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ال������ط������وارئ حل����ج ه���ذا 
ال����ع����ام وال����ت����أك����د م��ن 
على  للحفاظ  جاهزيتها 
الرمحن  ضيوف  سالمة 

والقائمني على خدمتهم.
الدفاع  عام  مدير  وألقى 
مستهل  يف  كلمة  املدني 

أع��م��ال االج��ت��م��اع وال����ذي عقد 
مب��ق��ر امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع 
اللواء  حبضور  بالرياض،  املدني 
ع��اب��د ال��ص��خ��ريي ق��ائ��د ق���وات 
امل��دن��ي باحلج وق��ي��ادات  ال��دف��اع 
حج  املشاركة يف  املدني  الدفاع 
ه��ذا ال��ع��ام، أك��د فيها ض��رورة 
اليت  العظيمة  املهمة  استشعار 
يف  املدني  الدفاع  رجال  يتحملها 

واحلفاظ  الرمحن  ضيوف  رعاية 
على سالمتهم ضمن جهود الدولة 
���� خل��دم��ة ماليني  ���� رع��اه��ا اهلل 

احلجاج طوال موسم احلج.
وش�����دد ال����ل����واء ال���ع���م���رو خ��الل 
تكامل  أهمية  على  االج��ت��م��اع 
ملواجهة  واالستعدادات  اخلطط 
ك����اف����ة امل����خ����اط����ر احمل��ت��م��ل��ة 
واالس���ت���ف���ادة م���ن اإلم��ك��ان��ات 

حكومة  وفرتها  ال��يت  الضخمة 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
حيفظه   � عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ألداء  املدني  الدفاع  � جلهاز  اهلل 
على  احل��ف��اظ  يف  النبيلة  مهامه 
س���الم���ة ض���ي���وف ال����رمح����ن يف 
بالتنسيق  احل��ج،  أع��م��ال  مجيع 
احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع 
تنفيذ  يف  ب��امل��ش��ارك��ة  امل��ع��ن��ي��ة 

خ��ط��ط وأع��م��ال ال��دف��اع 
الطوارئ  ملواجهة  املدني 
م��ظ��ل��ة  احل�����ج حت����ت  يف 
العليا برئاسة  جلنة احلج 
امللكي  السمو  صاحب 
األمري حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية.
الدفاع  قوات  قائد  وقدم 
امل���دن���ي ب���احل���ج ال���ل���واء 
ع��اب��د ال��ص��خ��ريي خ��الل 
االج��ت��م��اع ع��رض��ًا واف��ي��ًا 
ال��دف��اع  خ��ط��ة  لتفاصيل 
امل��دن��ي حل��ج ه���ذا ال��ع��ام 
تضمنت أبرز املخاطر االفرتاضية 
احملتملة يف احلج، وسبل الوقاية 
حالة  يف  معها  وال��ت��ع��ام��ل  منها 

حدوثها القدر اهلل.
أن  إىل  الصخريي  ال��ل��واء  وأش���ار 
اخل��ط��ة ال���يت مت إع���داده���ا على 
ض����وء ال������دروس امل��س��ت��ف��ادة يف 
لتستوعب  السابقة  األع��وام  حج 
ك��اف��ة امل��س��ت��ج��دات وامل��ت��غ��ريات 
واملدينة  امل��ق��دس��ة  العاصمة  يف 
امل���ن���ورة وامل��ش��اع��ر مب��ا يف ذل��ك 
ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة، وك��ذل��ك 
باملشاريع  املرتبطة  املستجدات 
 � ال��دول��ة  تنفذها  ال��يت  الضخمة 
رعاها اهلل  ويف مقدمتها التوسعة 
الكربى للمسجد احلرام، الفتًا 
املدني  الدفاع  قوات  إىل جاهزية 
ألداء  احلج  أعمال  املشاركة يف 
الوجه  على  بها  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام 

األكمل مبشيئة اهلل تعاىل.

جاهزية قوات الدفاع املدني 
املشاركة يف أعمال احلج 

ألداء املهام املنوطة بها على 
الوجه األكمل
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مدير الدفاع املدني يفتتح اجتماع اجلهات املعنية بتنفيذ خطط الطوارئ

اللواء المبدل: نتطلع للوصول ألعلى مستويات 
التنسيق لتحقيق األمن والسالمة في ربوع الوطن

140 من رجال الدفاع المدني يشاركون في دورة
»قائد محطة إطفاء« في بريطانيا

بن  ال��ل��واء سليمان  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  افتتح 
عبداهلل العمرو، االجتماع األول للجهات املعنية بتنفيذ 
خطط الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ، الذي عقد 

مبقر املديرية العامة للدفاع املدني.
والرتبية  ال��دف��اع،  وزارات:  ممثلو  االج��ت��م��اع  حضر 
البلدية  وال���ش���ؤون  ال���وط���ين،  واحل����رس  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
والتجارة،  والنقل،  والصحة،  واملالية،  وال��ق��روي��ة، 
واملياه والكهرباء، واالقتصاد والتخطيط، وعدد من 
العامة  واهليئة  السعودي،  األمحر  اهلالل  هيئة  ممثلي 
املدني،  للدفاع  العامة  واملديرية  واآلث���ار،  للسياحة 
واألم���ن ال��ع��ام، وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة حل��رس احل���دود، 

ومركز القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية.
ألقاها خالل  املدني يف كلمة  الدفاع  عام  وأكد مدير 
املعنية  اجلهات  بني  والتواصل  التنسيق  أهمية  االجتماع 
ال��ط��وارئ من  امل��دن��ي يف ح��االت  ال��دف��اع  بتنفيذ خطط 
أجل تذليل مجيع العقبات اليت ميكن أن تعيق األعمال 
املشرتكة وبالذات يف أوقات الطوارئ، منوهًا بالدور املهم 

واحليوي الذي تقدمه 
الفرضية  ال��ت��ج��ارب 
مل��ع��رف��ة ق��ي��اس م��دى 
االس���ت���ج���اب���ة وط���رق 
امل����واج����ه����ة وإع�������ادة 

األوضاع.
ع��ق��ب ذل����ك، ت���رأس 
م��س��اع��د م��دي��ر ع��ام 
لشؤون  املدني  الدفاع 

االجتماع،  املبدل،  عبدالعزيز  بن  محد  اللواء  العمليات 
احلكومية  اجلهات  بتجاوب  فيها  أش��اد  كلمة  وألقى 
االجتماع  ه��ذا  بعقد  املدني  ال��دف��اع  دع��وة  مع  وتفاعلها 
للوطن  والسالمة  األمن  لتحقيق  يهدف  الذي  التنسيقي 

وكل من يعيش على ثراه.
الذي  االجتماع  أعمال  املبدل جدول  اللواء  واستعرض 
جتربة  تعميم  ومنها  املوضوعات  من  العديد  تضمن 
الفرضية  التجارب  يف  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 

اإلعداد  إشراكها يف  على مجيع اجلهات، وكذلك 
والتنفيذ يف أي جتارب فرضية قادمة.

من جانبه، أفاد مدير اإلدارة العامة ملواجهة الكوارث 
بن مشاري،  بن عمري  علي  مهندس  الدكتور  العميد 
أنه مت التأكيد خالل االجتماع على أهمية مشاركة 
التقييم،  جل��ان  يف  األساسية  األع��م��ال  ذات  اجلهات 
وأن يستكمل مناقشة املوضوع يف اجتماع آخر حيدد 

موعده بعد موسم احلج مباشرة.

اإلط��ف��اء  خ���دم���ات  ك��ل��ي��ة  تستضيف 
منسوبي  من  متدربًا   )140( الربيطانية 
ال��دورة  املشاركني يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ق��ي��ادة حم��ط��ات اإلط��ف��اء 
اإلطفاء  خدمات  كلية  تنظمها  وال��يت 
العامة  املديرية  مع  بالتنسيق  الربيطانية 

للدفاع املدني.
املدني  للدفاع  اإلعالمي  الناطق  وأوض��ح 
ال��ع��ق��ي��د ع��ب��داهلل ال��ع��راب��ي احل���ارث���ي أن 
يف  تقام  ال��يت  التدريبية  ال���دورة  فعاليات 
 12 مل��دة  وتستمر  الربيطانية  العاصمة 
التعامل  م��ه��ارات  رف��ع  تستهدف  أسبوعًا 
أنواعها  مع حوادث احلريق على اختالف 
امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وإدارة  وأس��ب��اب��ه��ا 
أن  إىل  مشريًا  اإلط��ف��اء،  ووح���دات  لفرق 

شاملة  إسرتاتيجية  ميثل  ال���دورة  برنامج 
الالزمة إلدارة  واملهارات  القدرات  لتطوير 
مراكز اإلطفاء ووحدات قيادة احلوادث 
التنظيمية  واإلنقاذ ومبا يلي االحتياجات 
والشخصية على حد سواء من خالل التنوع 

يف أساليب التدريب النظري والعملي.

العقيد احلارثي إىل أن الربنامج  وأشار 
ال���ت���دري���ي ل��ل��م��ش��ارك��ني وال���ذي���ن مت 
اخ���ت���ي���اره���م مب���ا ي��ل��ي االح��ت��ي��اج��ات 
يف  اإلط��ف��اء  وم��راك��ز  ل��ف��رق  الفعلية 
مجيع مناطق اململكة يشتمل على 10 
التدريبات  منها  أساسية  تدريبية  م��واد 

والتعامل  اإلط��ف��اء  حملطات  التشغيلية 
مع احلرائق املختلفة مبا يف ذلك املباني 
إدارة  تدريبات  إىل  باإلضافة  العالية، 
واخت��اذ  قدراتها  وتطوير  اإلطفاء  ف��رق 
وهندسة  املناسب  الوقت  يف  ال��ق��رارات 
السالمة من احلريق والتعامل مع املواد 

اخلطرة، وحرائق وسائط النقل.
توجيهات  إىل  احل��ارث��ي  العقيد  وأش���ار 
اللواء   املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  سعادة 
للمتدربني  العمرو  عبداهلل  بن  سليمان 
على  ب��احل��رص  ال���دورة  يف  املشاركني 
ت��ق��دي��م ص���ورة م��ش��رف��ة جل��ه��از ال��دف��اع 
املدني السعودي واالستفادة من اخلربات 
العلمية والتطبيقية والتجارب املتميزة يف 

الوصول ألرقى مستويات األداء.
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استعدادات كاملة
لمواجهة 12 خطرًا افتراضيًا 

في حج هذا العام

أعرب اللواء عابد الصخيري قائد قوات الدفاع المدني بالحج عن عظيم شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير 

الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على ما أواله من ثقة وتشريف بالموافقة 
على تعيينه قائدًا لقوات الدفاع المدني بالحج، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية 

وسام شرف يعتز به، ويدرك ما تمثله من تكليف يتطلب بذل كل الجهد 
لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على سالمتهم. 

وأك����د ال���ل���واء ال��ص��خ��ريي، يف ح����وار ش��ام��ل عن 
استعدادات قوات الدفاع املدني حلج هذا العام مشولية 
االفرتاضية  األخطار  لكافة  الطوارئ  مواجهة  خطة 
واستيعابها  احل��ج  موسم  خ��الل  تقع  أن  ال��يت ميكن 
اليت  الكربى  باملشاريع  املرتبطة  املخاطر  لكافة 

جيري تنفيذها يف العاصمة املقدسة واملشاعر. 
على  االعتماد  زي���ادة  أن  إىل  الصخريي  ال��ل��واء  ولفت 
الصغرية  اإلط��ف��اء  وس��ي��ارات  النارية  ال��دراج��ات  ف��رق 
إسكان  منشآت  يف  السالمة  اش��رتاط��ات  متابعة  يف 
احلجاج ومباشرة أعمال اإلطفاء يف األماكن الضيقة 

واملزدمحة، باإلضافة إىل اإلفادة من تقنيات االتصاالت 
احل��وادث  ع��ن  البالغات  تلقي  سرعة  يف  واملعلومات 

وإدارة العمليات امليدانية، وفيما يلي نص احلوار:

الداخلية   بداية نهنئكم على موافقة مسو وزير 
عــلــى قــيــادة قــــوات الـــدفـــاع املــدنــي بــاحلــج، ونــســأل 
املسؤولية  هــذه  وتــولــي  الثقة  هــذه  لكم  متثله  عما 
حلج  املدني  الدفاع  استعدادات  هي  ومــا  العظيمة؟ 

هذا العام، وأبرز مالمح خطة مواجهة الطوارئ؟ 
السمو  لصاحب  وتقديري  شكري  عن  أعرب  بداية 

العمل بروح الفريق طريقنا للحفاظ على سالمة 
ضيوف الرمحن

اللواء عابد الصخيري.. قائد قوات الدفاع المدني بالحج: 
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اللواء عابد الصخريي..
جتارب ميدانية للوقوف على جاهزية 

املعدات والتجهيزات قبل بدء مهمة احلج

وزير  بن عبدالعزيز  نايف  بن  األمري حممد  امللكي 
هذه  على  العليا  احل��ج  جلنة  ورئ��ي��س  ال��داخ��ل��ي��ة، 
الثقة الغالية اليت هي مبثابة وسام شرف أعتز به، 
يتطلبه  وما  التكليف  هذا  مسؤولية  متامًا  وأدرك 
الرمحن،  ضيوف  ورعاية  خلدمة  اجلهود  بذل  من 
والوقت  من اجلهد  الكثري  يتطلب  التكليف  فهذا 
املدني  الدفاع  ق��وات  مهمة  جناح  أجل  من  والعطاء 
امل��ش��ارك��ة يف أع��م��ال احل��ج ك��ج��زء م��ن منظومة 
رعاها   – ال��دول��ة  تبذهلا  ال��يت  اجل��ه��ود  م��ن  كبرية 
بيت اهلل احلرام  كل عام يف خدمة حجاج   – اهلل 
واحلفاظ على أمنهم وسالمتهم، واليت تشارك فيها 
كافة اجلهات احلكومية حتت مظلة اللجنة العليا 
للحج برئاسة صاحب السمو امللكي وزير الداخلية. 
كما أشكر سعادة مدير عام الدفاع املدني اللواء 
حرص  من  يوليه  وم��ا  العمرو  عبداهلل  بن  سليمان 
واهتمام خبدمة هذا القطاع احليوي واهلام بشكل 
من  خ��اص  بشكل  الشعرية  هل��ذه  يوليه  وم��ا  ع��ام، 
حرص على توفري كافة اإلمكانات خلدمة ضيوف 

الرمحن وسالمتهم يف احلج. 

 هل مثة أهداف حمددة خلطة الدفاع املدني يف احلج؟ 
قابلة  للخطة،  أهداف حمددة  تأكيد هناك  بكل 
يكون  أن  املعقول  من  فليس  والقياس،  للتطبيق 
فإن  وبالتالي  أه���داف،  ب��دون  ناجحة  خطة  هناك 

حتقيق  ح��ول  تتمحور  باحلج  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خطة 
أعلى درجات األمن والسالمة لضيوف الرمحن من 
خالل حزمة من اإلجراءات واألعمال واملهام اإلدارية 

وامليدانية يأتي يف مقدمتها ما يلي: 
1. توحيد األعمال واملسؤوليات واجلهود اليت تهدف 

إىل محاية األرواح واملمتلكات باملشاعر املقدسة. 
احلكومية  األجهزة  ومسؤوليات  جهود  تنسيق   .2
املدني  الدفاع  وتدابري  أعمال  تنفيذ  عن  املسؤولة 

ملواجهة حاالت احلوادث والطوارئ باحلج. 
3. إعداد وتنفيذ الربامج، واخلطط الفرضية، وخطط 

الطوارئ الالزمة ملواجهة أي طارئ ال مسح اهلل. 
اجلهات  لكافة  األداء  مبستوى  االرتقاء  حتقيق   .4

املشاركة يف تنفيذ اخلطة. 
5. تسخري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية لتعزيز 
اإلطفاء،  عمليات  يف  واالحرتافية  املهارية  اجلوانب 

واإلنقاذ، واإلخالء، واإليواء، والسالمة العامة. 

 من املعروف أن املخاطر احملتملة يف احلج تتغري 
من عام آلخر فكيف يتم إعداد خطة تدابري الدفاع 

املدني لتستوعب املتغريات واملستجدات؟ 
على  تبنى  املقدسة  باملشاعر  املخاطر  أعمال حتليل 
تبعًا  املتوقعة  املخاطر  كافة  تستقرأ  علمية  أسس 
للظروف الزمانية واملكانية للمشاعر املقدسة على 
مدار العام، وكذلك التغريات امليدانية اليت حتدث 

يف منطقة املشاعر، وما يتم استخالصه من الدروس 
املاضية  األع���وام  ح��ج  م��واس��م  خ��الل  م��ن  املستفادة 
اختاذ  عن  متخصصة، فضاًل  عمل  فرق  من خالل 
حزمة من اإلجراءات اإلدارية والوقائية واالحتياطية 
أن  كما  امليدانية،  العمليات  خطط  يف  وتضمينها 
وعقد  العمل،  وورش  للقاءات  جيدًا  تفعياًل  هناك 
االجتماعات الالزمة مع اجلهات احلكومية واألهلية 
لوضع  باحلج  املدني  الدفاع  بأعمال  العالقة  ذات 
اخلطط واآلليات الالزمة لتنفيذ املهام واملسؤوليات 
األعمال  هذه  ومن  الطوارئ،  حاالت  مواجهة  عند 
املدني  الدفاع  املثال: ) حتديد متطلبات  على سبيل 
باملشروعات القائمة متابعة مشاريع تصريف السيول 
باملشاعر املقدسة مراجعة خطة تفويج احلجاج جبسر 
العام  األم��ن  مع  التنسيق  احلج  وزارة  مع  اجلمرات 
ومسجد  الرمحة  جبل  يف  التشغيلية  اخلطط  حول 
وخطة  اجلمرات،  وجسر  اخليف،  ومسجد  منرة، 
املياه  خ��زان��ات  صيانة  متابعة  املشاة  حركة  إدارة 
جتهيز  متابعة  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مبكة 
مراجعة  وعرفة،  واملعيصم  مبزدلفة  اإلي��واء  مواقع 
واجلهات  الصحة  وزارة  م��ع  الطي  اإلخ���الء  خطة 
األخرى ذات العالقة على ضوء الدروس املستفادة، 
إصدار  املتطوعني  وتشغيل  استقبال  خطة  إص��دار 
خطة الدفاع املدني لإلشراف على إعادة األوضاع، 
مجع املعلومات عن اإلمكانيات املتاحة لدى اجلهات 

نتطلع لتحقيق أعلى درجات السالمة حلجاج 
بيت اهلل احلرام
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ذات العالقة وحتديثها لدى مركز املعلومات جتهيز 
بأحدث  والتطهري  الرصد  بأعمال  امليدانية  الفرق 
التدخل  ب���إج���راءات  املتعلقة  الفنية  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
مواقع  حتديد  الفردية  احلماية  ووسائل  والسيطرة 
الكتل الصخرية اليت تشكل خطورة على احلجاج 
املسح  فريق  قبل  من  ومزدلفة  وعرفات  منى  جببال 
اجلهات  مع  والتنسيق  املدني،  بالدفاع  اجليولوجي 
ذات العالقة إلزالة اخلطورة قبل دخول موسم احلج.

اليت  املخاطر االفرتاضية احملتملة  أبرز   ما هي 
واآلليات  العام  هــذا  مت رصدها خــالل موسم احلــج 

املتبعة يف رصدها؟ 
كما هو معلوم أن شعرية احلج تتخللها ديناميكية 
تقدر  اليت  احلجيج  جلموع  والتنقالت  احلركة  يف 
وبثقافات  حم���ددة،  وأم��اك��ن  أوق���ات  يف  باملاليني 
املخططني  فإن  وبالتالي  متباينة،  وعادات سلوكية 
ألعمال احلج يضعون يف حسبانهم أسوأ االحتماالت 
قد  ال��يت  املعطيات  تلك  م��ن  انطالقًا  والفرضيات 
تكون مهيأة لوقوع عدد من احلوادث املختلفة ومنها: 
منطقة  تشمل مساحات كبرية يف  وقوع حرائق   .1

املشاعر أو العاصمة املقدسة أو املدينة املنورة. 
2. ه��ط��ول أم��ط��ار وس��ي��ول غ��زي��رة ت���ؤدي إىل غمر 

شبكة الطرق وخميمات احلجاج. 
للجسور  تهدم  أو  جبلية  وانهيارات  صخور  تساقط   .3
خزانات  بعض  تصدع  أو  انهيار  أو  املشاعر،  مبنطقة 

املياه. 
4. عواصف أو رياح شديدة تؤدي إىل حدوث أضرار 

يف املرافق العامة وخميمات احلجاج. 
5. حدوث خلل يف سري احلياة الطبيعية مثل )انقطاع 

التيار الكهربائي أو االتصاالت أو املواصالت(. 
6. وقوع ضحايا وإصابات داخل األنفاق نتيجة نشوب 
حريق، أو انهيار أو تصدع أو إلقاء أو دس بعض املواد 
الكيمائية أو اإلشعاعية أو البيولوجية مبناطق احلج 

أو  املقدسة  العاصمة  أو  املقدسة  املشاعر  )منطقة 
املدينة املنورة( خاصة األنفاق ومناطق جتمع احلجاج. 
نتيجة مأكل  أع��داد كبرية من احلجاج  تسمم   .7

أو مشرب. 
بني  الفتاكة  واألوب��ئ��ة  األم���راض  بعض  انتشار   .8

احلجاج. 
احلجاج  م��ن  مجاعية  وإص��اب��ات  ضحايا  وق���وع   .9
والتدافع يف األماكن  الشديد  ناجتة عن االزدح��ام 
ذات الكثافة البشرية العالية مثل )منشأة اجلمرات 
والساحات احمليطة بها، وحمطات القطار، مسجد 
اخليف والساحات والطرق احمليطة به، أنفاق املشاة 
الرمحة،  جبل  منطقة  اجل��م��رات،  جلسر  امل��ؤدي��ة 
والطرق  والساحات  احل��رام  املسجد  منرة،  مسجد 
منها  اجلمرات  جلسر  املؤدية  الطرق  به،  احمليطة 
امللك  - شارع  - شارع اجلوهرة  العرب  شارع سوق 

عبد العزيز - الشارع اجلديد(. 
السكنية  املباني  انهيارات  مثل  أخرى  حوادث   .10
ينتج عنها  أرضية  أو هبوط وتشققات  ووقوع زالزل 

أضرار يف املرافق العامة أو خميمات احلجاج. 

يف  أو  احل��ج��اج  مساكن  على  ط��ائ��رة  سقوط   .11
من  عدد  وقوع  عنها  ينتج  العامة  اخلدمات  أماكن 

الضحايا واإلصابات. 
12. أي حاالت أخرى طارئة قد تتطلب تطبيق أعمال 

الدفاع املدني املتعلقة بذلك. 

 وكــيــف يــتــم حتــديــد حــجــم الــقــوى الــبــشــريــة، 
املدني  الــدفــاع  خطة  تنفيذ  يف  املشاركة  واآللــيــات 

باحلج؟ ومستوى تدريبها وجتهيزها؟ 
املشاركة يف  واآللية  البشرية  القوى  يتم حتديد حجم 
عمل  آلية  خالل  من  باحلج  املدني  الدفاع  خطة  تنفيذ 
لغة  تعتمد على  ملعايري حمددة  ووفقًا  دقيقة وواضحة، 
توزيع  على ضوئها  يتم  الدقيقة  واإلح��ص��اءات  األرق��ام 
ونشر الوحدات امليدانية يف املشاعر املقدسة، وكذلك 
لتشغيلها،  ال��الزم��ة  واآلل��ي��ة  البشرية  ال��ق��وى  حت��دي��د 

وحتديد قوات الدعم واإلسناد البشري واآللي. 
حيث ختضع مجيع هذه القوات إىل جرعات تدريبية 
ك��اٍف  بوقت  احل��ج  مهمة  قبل  كافية  ختصصية 
له  خمطط  هو  ما  وف��ق  مهامها  أداء  من  لتمكنها 

بكل كفاءة واقتدار. 
باملعدات  الفرق  تلك  يتعلق خبصوص جتهيز  ما  أما 
جتهيزات  فيها  مب��ا  الفنية  والتجهيزات  واآلل��ي��ات 
املعايري  أعلى  اعتماد  مت  فقد  الشخصية  الوقاية 
امليدانية على  التجارب  إجراء  إىل  باإلضافة  العاملية 
وللوقوف  كفاءتها،  مدى  لتحديد  التجهيزات  تلك 
على أي عيوب مصنعية قد تطرأ عليها أثناء التجارب 
حتى ميكن تالفيها قبل مهمة احلج بوقت كاٍف. 

خطة تفصيلية ملواجهة خماطر 
األمطار والسيول باملشاعر املقدسة

12 

ذو الحجة 1435هـ لقاء



بني مجيع قطاعاته  التام  والتنسيق  التكامل  على  أعماله  املدني يف مجيع  الدفاع  يعتمد جهاز 
املدنيني  واملوظفني  العسكريني  منسوبيه  استفادة من مجيع  أفضل  ووحداته، وحتقيق  وإدارته 
ألداء رسالته على الوجه األكمل يف احلفاظ على مكتسبات الوطن وسالمة املواطنني واملقيمني 
متارس  عمل  كمنظومة  املدني  الدفاع  جبهاز  املدنيني  املوظفني  دور  يتجلى  ذلك  إطار  يف  به، 

مهامها يف تناغم وتنسيق كامل مع كافة العاملني باجلهاز لدعم مسرية تطوره. 

واحلقيقة أن استشعار املوظفني املدنيني لضخامة املهام واملسؤوليات اإلنسانية والوطنية املنوطة 
جبهاز الدفاع املدني وتوفر بيئة العمل املنضبطة واحملفزة، ضاعف من حجم إسهاماتهم يف مسرية 
تطور اجلهاز يف بالدنا املباركة حتى وصل إىل هذه الصورة املشرفة اليت نفخر بها مجيعًا، وفتح 
أمامهم جماالت واسعة للمشاركة الفاعلة يف وضع اخلطط وتقديم الرؤى واملقرتحات اليت تهدف 
 – رعاها اهلل   – الدولة  اليت وفرتها  والفنية  واملالية  البشرية  املوارد  لتحقيق أفضل استفادة من 

للدفاع املدني ألداء مهامه على الوجه األمثل.  

والسيما  كثرية  األعمال  جب��ودة  االرتقاء  يف  املدنيني  املوظفني  إسهامات  فاعلية  على  واألمثلة 
وتقنية االتصاالت  واإلدارية  املالية  والشؤون  والتخطيط  والتخصصية،  الفنية  يف جمال األعمال 
واملعلومات، وأعمال العالقات العامة واإلعالم مبا جيسد حبق معنى العمل بروح الفريق الواحد 

داخل الدفاع املدني رغم تعدد املهام واملسؤوليات واختالف طبيعة العمل. 

هذه  لتقديم  املدنيني  للموظفني  الفرصة  أتاحت  قد  املدني  ال��دف��اع  عمل  طبيعة  أن  شك  وال 
مدنية  قطاعات  مع  تواصله  مهام يف  من  يتطلبه  ملا  اجلهاز  تطور  الفاعلة يف مسرية  اإلسهامات 
كثرية، وتفاعله مع كل مؤسسات اجملتمع فضاًل عن االلتزام الكامل باألنظمة واللوائح اليت 
حتكم عمليات الصرف واإلنفاق، وروح االنضباط واجلدية لالستفادة من اإلمكانات واملوارد 
املتاحة يف ظل الدور الكبري ملسؤولي وقيادي الدفاع املدني يف تشجيع املوظفني املدنيني العاملني 
به، وتوفري بيئة العمل احملفزة هلم واحلرص على االستماع إىل آرائهم ومقرتحاتهم يف كل خطط 
التطوير والتحديث إىل جانب وعي املوظفني املدنيني أنفسهم بأنهم جزء ال يتجزأ من منظومة عمل 
متكاملة ألداء رسالته اإلنسانية والوطنية النبيلة، وحرصهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم عرب 
برامج التدريب وتراكم اخلربات واستخدام التقنيات احلديثة مبا يتيح هلم دورًا  أكثر فاعلية 

وتأثريًا يف أداء هذه الرسالة على الوجه األكمل.

ناصر بن منير العتيبي
مدير عام الشؤون املالية واإلدارية

مقال
الموظفون
المدنيون
بالدفاع المدني
إسهامات فاعلة في 
مسيرة التطور
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مساعد قائد قوات الدفاع املدني باحلج للشؤون العسكرية.. اللواء قابل الغامني:

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

مساعد  الغامني  مقبل  بن  قابل  اللواء  أك��د 
ق��ائ��د ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي ب��احل��ج للشؤون 
الدفاع  تدابري  بنجاح خطة  تفاؤله  العسكرية 
املدني ملواجهة الطوارئ خالل موسم احلج هلذا 
إمكانات  من  الدولة  ماوفرته  ظل  يف  العام، 
كبرية لتعزيز قدرة الدفاع املدني ألداء مهامه 

يف احلفاظ على سالمة ضيوف الرمحن.
هذا  ب��ه  ماحيظى  إن  الغامني  ال��ل��واء  وق��ال 
اهل��ام من دعم غري حم��دود من قبل  اجلهاز 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
صاحب  وحرص  اهلل-  –حيفظه  عبدالعزيز 
نايف وزير  السمو امللكي األمري حممد بن 
توفري كل اإلمكانات ألداء  الداخلية على 
مقدمة  يف  تأتي  العظيمة،  اإلنسانية  مهامه 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد  ال��ع��وام��ل 
خالل  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خطة  لنجاح 

موسم احلج.
النرية يف  العقلية  أن  الغامني  اللواء  وأضاف 
البشرية  القوى  ومتيز  املدني  الدفاع  قيادة 
يف مجيع مواقع املسؤولية، يعزز من مشاعر 
بالقوات  املنوطة  املهمة  بأداء  والثقة  التفاؤل 
املشاركة يف أعمال احلج على أكمل وجه، 
والسيما يف ظل وضوح هذه املهام وتفهم كل 
لضخامة  واستشعارهم  املدني  الدفاع  رجال 
إىل  يضاف  عاتقهم.  على  امللقاة  املسؤولية 

والتدريب،وتكامل  الرفيع  املستوى  ذل��ك 
مع  الكامل  والتنسيق  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ات 
العامة  بتنفيذ اخلطة  املعنية  كافة اجلهات 
امل��دن��ي يف احل��ج لتحقيق  ال��دف��اع  ل��ت��داب��ري 
حجاج  رعاية  يف  الرشيدة  القيادة  تطلعات 

بيت اهلل احلرام وتيسري أدائهم ملناسكهم.
وحول آليات ترشيح وندب هذا العدد الكبري 
من قوات الدفاع املدني املشاركة يف مهمة 
احل��ج أوض���ح ال��ل��واء ال��غ��امن��ي أن ال��ش��ؤون 
العسكرية بدأت مهامها يف اختيار العناصر 
البشرية املرشحة للمشاركة يف هذه املهمة 
يف وقت مبكر من خالل إدارة خاصة تتوىل 
كل ما يتعلق مبهام ومستحقات املشاركني 
حيث مت دعم هذه اإلدارة بالكوادر البشرية 
وأج��ه��زة احل��اس��ب اآلل��ي م��ؤك��دًا أن كل 
منسوبي الدفاع املدني حمل ثقة يف قدرتهم. 

وتبقى الرتشيحات الختيار األفضل استنادًا 
القوى  وت���وازن  والتخصص  اخل���ربة  ملعايري 
حبيث  اململكة  مناطق  مجيع  يف  البشرية 
خلل  أي  احل��ج  ملهمة  الرتشيح  عن  ينجم  ال 
يف أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي يف مج��ي��ع م��دن 

وحمافظات اململكة.
وفيما يتعلق حبجم االعتذار عن مهمة احلج 
هذا العام قال اللواء الغامني إن االعتذارات 
حمدودة للغاية، وإذا كان االعتذار ألسباب 
يف  والسيما  ذل���ك،  يف  تثريب  ف��ال  مقبولة 
يف  الراغبني  من  أع��داد كافية  وج��ود  ظل 
امل��ش��ارك��ة يف ه���ذا ال��ع��م��ل اجل��ل��ي��ل ال��ذي 

يتنافس اجلميع لنيل شرف القيام به.
املدني  ال��دف��اع  ق��وات  قائد  مساعد  وأش���ار 
باحلج للشؤون العسكرية إىل أن مهمة احلج 
امتداد للمهام اليت يقوم بها منسوبو الدفاع 
املدني بصفة مستمرة إال أنه نظرًا الختالف 
اخلربات والتجهيزات من جهة ألخرى راعت 
اإلدارة العامة للتدريب أن يكون هناك فريق 
لتدريب القوات املشاركة يف احلج للتأكد 
املطلوبة يف  للمهمات  املشاركني  إجادة  من 
أعمال احلج، مؤكدًا وجود خطة تفصيلية 
لدعم ق��وات ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف 
مناطق  من  منطقة  أي  دعم  وكذلك  احلج 

اململكة متى كان هناك ما يتطلب ذلك.
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مساعد قائد قوات الدفاع املدني باحلج للشؤون الفنية.. اللواء احملمدي:

آليات ومعدات حديثة تشارك 
في مهمة الحج

أكد مساعد قائد قوات الدفاع 
الفنية  ل��ل��ش��ؤون  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
احملمدي  عيد  بن  حسن  ال��ل��واء 
م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن آل��ي��ات 
الدفاع املدني احلديثة يف تنفيذ 
الدفاع  ألع��م��ال  العامة  اخلطة 
امل��دن��ي مل��واج��ه��ة ال���ط���وارئ يف 
موسم حج هذا العام، باإلضافة 

إىل ع���دد ك��ب��ري م���ن امل��ع��دات 
وجتهيز  لصيانة  الالزمة  الفنية 
املشاركة  املدني  الدفاع  آليات 

يف مهمة احلج.
وأض�����اف ال���ل���واء احمل���م���دي يف 
تصريح حول استعدادات الدفاع 
املدني للحج، أن املديرية العامة 
إدارة  يف  ممثلة  امل��دن��ي  للدفاع 
الشؤون الفنية املركزية للدفاع 
املكرمة  مكة  مبنطقة  املدني 
حلج  استعداداتها  كافة  أنهت 
هذا العام، اليت تتمثل يف صيانة 
مباني مراكز الدفاع املدني يف 
وعرفات  ومزدلفة  منى  مشاعر 
اإلداري  اإلس�����ن�����اد  وم�����واق�����ع 
والصيانة  امل��ت��اب��ع��ة  وإج�����راءات 
ل���آل���ي���ات ال��ف��ن��ي��ة واإلداري��������ة 
مب��خ��زون احل���ج وال��ت��أك��د من 
جاهزيتها، باإلضافة إىل تأمني 

االت����ص����ال يف مج��ي��ع  وس����ائ����ل 
املدني  الدفاع  ومقرات  مراكز 
وجتهيزها  امل��ق��دس��ة  باملشاعر 
السلكية  االت��ص��االت  بأنظمة 
خالل  من  وذلك  والالسلكية، 
ت��ض��م ع����ددًا م��ن الضباط  ق���وة 
من  املدنيني  واملوظفني  واألفراد 
الذين  الفنية  الشؤون  منسوبي 

هذا  ح��ج  مهمة  يف  ي��ش��ارك��ون 
العام.

وأش������ار ال���ل���واء احمل���م���دي إىل 
أن اخ��ت��ي��ار اآلل��ي��ات وامل��ع��دات 
يتم  احل��ج  مهمة  امل��ش��ارك��ة يف 
منها  املعايري  من  جمموعة  وف��ق 
وبيئة  احملتملة  املخاطر  نوعية 
العمل يف احلج، وعلى ضوء ذلك 
يتم حتديد عدد ونوعية اآلليات 
ال��دف��اع  م��ه��ام  ألداء  امل��ن��اس��ب��ة 
أو  املقدسة  العاصمة  يف  املدني 
قائمة  أن  م��ؤك��دًا  امل��ش��اع��ر، 
آليات الدفاع املدني يف حج هذا 
العام ترتكز يف سيارات اإلنقاذ 
امل��ت��ن��وع��ة، وس���ي���ارات اإلط��ف��اء 
واإلن��ق��اذ امل��زدوج��ة ال��يت متتلك 
مع  للتعامل  كبرية  إمكانات 
ح���وادث امل��رك��ب��ات وان��ه��ي��ارات 
سيارات  إىل  باإلضافة  املباني، 

إىل  تصل  بارتفاعات  ال��س��المل 
للتدخل  م����رتًا   56 م���ن  أك��ث��ر 
يف ح�����وادث األب������راج وامل��ب��ان��ي 
قائمة  ت��ض��م  ال��ع��ال��ي��ة، ك��م��ا 
م��ن اآلل���ي���ات وق�����وارب اإلن��ق��اذ 
وس��ي��ارات ال��ت��دخ��ل يف ح��وادث 
إىل  باإلضافة  اخل��ط��رة،  امل���واد 
الروافع  وتشمل  الثقيلة  اآلليات 
وال��درك��رتات وم��ع��دات احلفر 
وال��ق��الب��ات، خب���الف اآلل��ي��ات 
اإلداري  واإلس����ن����اد  اإلداري�������ة 
وال��دراج��ات  السالمة  ودوري���ات 
ال����ن����اري����ة، وآل�����ي�����ات ال���دع���م 
التموين  ل��س��ي��ارات  اللوجسيت 
واإلع���اش���ة، م��ؤك��دًا أن ه��ذا 
املعدات خمصص  األسطول من 
ف��ق��ط ل��ل��ع��م��ل يف م��ه��م��ة احل��ج 

سنويًا.
وذكر اللواء احملمدي أن عددًا 
املشاركني  الفنيني  من  كبريًا 
يف مهمة حج هذا العام شاركوا 
الفنية  ال�����دورات  م��ن  ع���دد  يف 
اليت  واآلليات،  املعدات  لصيانة 
اململكة،  وخ��ارج  داخل  أقيمت 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ك����ربي����ات 
ال��ش��رك��ات امل��ص��ن��ع��ة آلل��ي��ات 
ال��دف��اع امل��دن��ي يف ه��ذه ال��دول 
تؤكد  شهادات  على  وحصلوا 

متيزهم يف هذه الدورات.
وتطرق اللواء احملمدي إىل مهام 
أنظمة  تأمني  يف  الفنية  الشؤون 
االتصاالت لقوات الدفاع املدني 
يف احلج وصيانة هذه األنظمة، 
أنظمة  يشمل  ذل��ك  أن  مؤكدًا 
مع  بالتعاون  التلفزيونية  املراقبة 
اإلدارات املعنية بوزارة الداخلية، 
غرفة  وتشغيل  جتهيز  وكذلك 
باالتصاالت  والتحكم  املراقبة 
ال��الس��ل��ك��ي��ة ط������وال م��وس��م 
احلج، وجتهيز وتشغيل شبكة 
وغ��رف��ة  الالسلكية  ال��ق��ن��وات 
ع��م��ل��ي��ات امل��ش��اع��ر واآلل���ي���ات 
ال��ف��ن��ي��ة امل���ش���ارك���ة ب��أع��م��ال 
احلج، وتشغيل كافة اخلطوط 
اهلاتفية باملشاعر، باإلضافة إىل 
االتصال  نظام  وصيانة  تشغيل 
امل��رئ��ي ال����ذي ي��ع��د م��ن أح��دث 
أنظمة االتصال بالدفاع املدني، 
نوعية  نقلة  وج���ود  إىل  م��ش��ريًا 
كبرية يف أنظمة تلقي البالغات 
عن احلوادث يف احلج من خالل 
اس��ت��خ��دام ن��ظ��ام حت��دي��د موقع 
آليًا  ال��ب��الغ��ات  وتلقي  املتصل 

ونظام تتبع املركبات.
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تكاملت استعدادات الدفاع املدني مبنطقة 
املدينة املنورة الستقبال زوار املسجد النبوي 
ال��ش��ري��ف خ���الل م��وس��م ح��ج ه���ذا ال��ع��ام، 
لتنفيذ  اجلاهزية  درج��ات  ألعلى  وال��وص��ول 
واحلفاظ  ال��ط��وارئ  ملواجهة  العامة  اخلطة 
وجودهم  أثناء  الرمحن  ضيوف  سالمة  على 

باملدينة املنورة.
الدفاع  مدير  سبيه  زهري  اللواء  ذلك  أوض��ح 
أن  مؤكدًا  املنورة،  املدينة  مبنطقة  املدني 
عملية التهيؤ واالستعداد لتنفيذ متابعة خطة 
باملنطقة  ال��ط��وارئ  ملواجهة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
خالل موسم احلج بدأت منذ وقت مبكر، 
ب��اس��ت��ش��راف ك��اف��ة امل��خ��اط��ر االف��رتاض��ي��ة 
احملتمل وقوعها خالل وجود حجاج بيت اهلل 
طرق  امل��ن��ورة، وكذلك يف  باملدينة  احل��رام 
عمليات  خ��الل  م��ن  وذل���ك  إليها،  وص��وهل��م 
رصد وحتليل املخاطر واستخالص الدروس 
املستفادة من مواسم احلج املاضية، وحتديد 
املواقع اليت قد متثل خطورة على سالمة زوار 

املسجد النبوي الشريف.
ذلك  على ض��وء  ومت  ال��ل��واء سبيه:  وأض���اف 
اليت  احملتملة  املخاطر  بكافة  قائمة  إعداد 
منشآت إسكان  احلريق يف  ح��وادث  تشمل 
احلجاج باملدينة املنورة، وحوادث املركبات 
واملنطقة  للمنطقة  املؤدية  الطرق  على مجيع 
امل���رك���زي���ة احمل��ي��ط��ة ب��امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي، 
والسيول،  األم��ط��ار  خماطر  إىل  باإلضافة 
والعواصف  وال��ري��اح،  األرض��ي��ة،  واهل���زات 

وخماطر التلوث البيئي، وكل ما يهدد سري 
احلياة الطبيعية.

الرصد  مرحلة  أن  إىل  سبيه  ال��ل��واء  وأش���ار 
الوقائي  الكشف  إج��راء  مشلت  والتحليل 
على مجيع منشآت إسكان احلجاج باملدينة 
ال��يت قد  األخ��رى  املنشآت  امل��ن��ورة، وكافة 
التجارية،  املراكز  مثل:  احلجاج،  يرتادها 
واملطاعم، وغريها، للتأكد من توفر كافة 
أي خمالفات  وإزالة  فيها  السالمة  متطلبات 
ت���ه���دد س���الم���ة ض���ي���وف ال���رمح���ن، وذل���ك 
احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  بالتنسيق 
أمري  امللكي  السمو  صاحب  من  ومبتابعة 

منطقة املدينة املنورة.
أما املرحلة الثانية من اخلطة، كما يؤكد 
اللواء زهري سبيه، فقد تضمنت حشد وتهيئة 
مواقع  وحتديد  واآللية  البشرية  اإلمكانات 
ان��ت��ش��اره��ا ومت��رك��زه��ا مب��ا حي��ق��ق سرعة 

ومبا  احل���وادث،  مع  التعامل  يف  االستجابة 
يعزز من اجلوانب الوقائية اليت مت رصدها، 
املومسية  اخل��دم��ات  تشغيل  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
ون��ش��ر ع���دد ك��ب��ري م��ن ال���وح���دات وال��ف��رق 
الثابتة واملتحركة، تشمل 7 وحدات خارجية 
املنطقة  تربط  اليت  الطرقات  على  تتمركز 
ينبع،  املدينة  طريق  وعلى  اجملاورة  باملناطق 
و7 وحدات داخلية تتمركز يف مواقع حمددة 
بدقة عالية ملباشرة مهامها يف حميط املسجد 
األخ���رى،  امل��واق��ع  وب��ع��ض  الشريف  النبوي 
واكتملت مرحلة التهيؤ واالستعداد باملرحلة 
آليات  تفعيل  على  ت��رك��زت  ال��يت  الثالثة 
احلكومية  اإلدارات  ك��اف��ة  م��ع  التنسيق 
املدني  الدفاع  خطة  بتنفيذ  املعنية  واألهلية 
الصحية،  الشؤون  مثل:  الطوارئ،  ملواجهة 
واهلالل األمحر، والشؤون البلدية والقروية، 
يف  التكامل  حيقق  مب��ا  األمنية  واألج��ه��زة 
باإلضافة  الطوارئ،  حاالت  املهام يف  تنفيذ 
إىل تكثيف برامج التدريب لكافة الوحدات 
املشاركة يف أعمال احلج باملدينة املنورة مبا 
يتناسب مع نوعية املخاطر احملتملة، وطبيعة 
املهام املنوطة بكل منها وإصدار عدد كبري 
من املطبوعات التوعوية املرتمجة لتنمية وعي 
مبتطلبات  ال��ش��ري��ف  ال��ن��ب��وي  املسجد  زوار 
من  ع��دد  تركيب  إىل  باإلضافة  السالمة، 
تبث  ال��يت  وال��ش��اش��ات  اإلرش��ادي��ة  اللوحات 
احلجاج،  جتمع  أماكن  يف  توعوية  رسائل 
وتوزيع عدد من النشرات اإلرشادية املطبوعة.

حشد كل اإلمكانات البشرية واآللية لسالمة زوار 
المسجد النبوي طوال موسم الحج
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اللواء محد املبدل.. مساعد قائد قوات احلج لشؤون العمليات 

باقة من التقنيات المتطورة إلدارة عمليات 
الدفاع المدني في الحج

عبدالعزيز  ب��ن  ال��ل��واء مح��د  أك��د 
الدفاع  ق��وات  قائد  مساعد  املبدل 
العمليات  ل��ش��ؤون  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
تكامل استعدادات شؤون العمليات 
بالنواحي  املتعلقة  مهامها  ألداء 
على  للحفاظ  وامليدانية  العملياتية 
مجيع  يف  ال��رمح��ن  ضيوف  سالمة 
ومواجهة  ال��ع��ام،  ه��ذا  حج  مناسك 
ك��اف��ة األخ��ط��ار االف��رتاض��ي��ة اليت 
خالل  م��ن  احلجيج،  سالمة  تهدد 
رف����ع درج�����ة ج���اه���زي���ة ال���وح���دات 
وال���ف���رق امل��ي��دان��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف 
كفاءة  من  والتأكد  احل��ج  مهمة 
اآلليات واملعدات والتجهيزات الفنية 
السلكية  االت���ص���ال  وش��ب��ك��ات 
جتهيزات  ووس��ائ��ل  والالسلكية، 
السالمة الوقائية من أخطار احلريق 
اس��ت��خ��دام  ح��ظ��ر  تطبيق  وم��ت��اب��ع��ة 
ال���غ���از امل���س���ال ب��امل��ش��اع��ر، كما 
متطلبات  ك��اف��ة  اك��ت��م��ال  أك���د 
للدفاع  العامة  املديرية  خطة  تنفيذ 
امل��دن��ي ب��احل��ج وك��ذل��ك اخلطط 
مع  للتعامل  بها  امللحقة  التفصيلية 
أخطار األمطار والسيول، وحوادث 
األنفاق وحوادث املواد اخلطرة، عرب 
القوات  قيادات  مجيع  بني  التنسيق 
املشاركة يف أعمال احلج، وكافة 
العالقة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات 
واملعنية بتنفيذ خطط الدفاع املدني 

مبفهومه الشامل. 
وأشاد اللواء املبدل مبستوى التنسيق 
املستمر والفاعل بني عمليات الدفاع 
املدني وكافة اجلهات احلكومية 
واألم���ن���ي���ة امل���ش���ارك���ة يف أع��م��ال 
احل���ج م��ن خ���الل م��رك��ز عمليات 
مندوبون  به  يوجد  الذي  الطوارئ، 
الساعة  م���دار  على  اجل��ه��ات  هل��ذه 

للتعامل مع أي حاالت طارئة. 

عمليات  بغرفة  العمل  آل��ي��ات  وع��ن 
ال��دف��اع امل��دن��ي ق��ال ال��ل��واء املبدل: 
ت��ش��ك��ل غ���رف ع��م��ل��ي��ات ال��دف��اع 
املدني منظومة عمل متكاملة على 
على  احل��وادث  إلدارة  الساعة  مدار 
اختالف أنواعها وأسبابها عرب نظام 
دقيق للمناوبات، وباستخدام أحدث 
الرقمية  ال��ش��اش��ات  مثل  التقنيات 
اليت  املواقع  كافة  ومتابعة  لرصد 
احلجاج  سالمة  على  خطورة  متثل 
الزحام، وشبكات االتصال  نتيجة 
اليت متكن الغرفة من أداء مهامها 
بديناميكية عالية تشمل )8( قنوات 
باإلضافة  الالسلكي،  لالتصال 
الدفاع  ب��إدارة  االتصال  قنوات  إىل 
املدني بالعاصمة املقدسة واتصاالت 

األمن العام. 
وح�����ول م���راك���ز ال���دف���اع امل��دن��ي 
باملشاعر املقدسة يف حج هذا العام، 
هذه  عدد  يبلغ  املبدل  اللواء  أضاف 
 )49( منها  مركز   )101( املراكز 
مركزًا مبشعر منى و)37( مركزًا 
مبشعر  م��رك��زًا  و)15(  ع��رف��ة  يف 
اجملازر  مبنطقة  ومركز  مزدلفة، 
يف  إضافته  مّت  باملعيصم  احلديثة 
ال��دروس  العام على ض��وء  حج ه��ذا 

املستفادة من حج العام املاضي. 

اعتماد  إىل  امل��ب��دل  ال��ل��واء  وأش����ار 
عمليات الدفاع املدني على حزمة من 
التقنيات احلديثة يف أداء مهامها يف 
الرسائل  املخاطر وبث  جمال رصد 
وتنظيم  واإلرش����ادي����ة  ال��ت��ح��ذي��ري��ة 
تطبيقات  ع���رب  احل��ج��ي��ج  ح��رك��ة 
التواصل  ومواقع  الذكية  اهلواتف 
االجتماعي إىل جانب العمل بأنظمة 
عن  ل��إلب��الغ  املتصل  موقع  حتديد 
االلكرتونية  واملتابعة  آليًا  احلوادث 
واإلسرتاتيجية  احليوية  للمنشآت 
حميط  يف  امل���رك���زي���ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
 )GPS( ون���ظ���ام  احل�����رام  امل��س��ج��د 
العاملي لتحديد املواقع والكامريات 

التلفزيونية عالية الدقة. 
بالدفاع  العمليات  دور شؤون  وحول 
الوقائية  اجلوانب  تعزيز  يف  املدني 
م��وس��م احل��ج،  املخاطر خ��الل  م��ن 
ذل��ك   أن  امل��ب��دل إىل  ال���ل���واء  أش����ار 
يشمل م��ا م��ن ش��أن��ه احل��ف��اظ على 
س��الم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن ب���دءًا من 
واملتخصصة  املستفيضة  ال��دراس��ة 
متطلبات  وحت���دي���د  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات 
ال����س����الم����ة، وك����ذل����ك اآلل���ي���ات 
إىل  املهام  لتنفيذ  املناسبة  واملعدات 
وتشمل  التوعوية،  اجلوانب  جانب 
املعنية  واجلهات  احلج  وزارة  تزويد 

بتعليمات  املتعلقة  وامل��واد  بالربامج 
السالمة والوقاية من املخاطر.  

وعن انعكاسات املشاريع الضخمة 
اجلاري تنفيذها بالعاصمة املقدسة 
املدني،  الدفاع  عمليات  أداء  على 
ال��ن��ق��ل��ة  إن  امل����ب����دل:  ال����ل����واء  ق����ال 
استلزمت  املشاريع  هذه  يف  النوعية 
اخلطط  ووض��ع  املبكر  االستعداد 
املخاطر  مل��واج��ه��ة ك��اف��ة  ال��الزم��ة 
متركز  خطط  وتطوير  احملتملة، 
لتحقيق  امليدانية  والفرق  الوحدات 
أفضل تغطية هلذه املشاريع وخاصة 
ودعمها  احل����رام  امل��س��ج��د  ت��وس��ع��ة 

بالعناصر املؤهلة واملدربة. 
وك���ش���ف م��س��اع��د ق���ائ���د ق���وات 
تطوير  عن  العمليات  لشؤون  احلج 
عمليات  ل��غ��رف��ة  األس��اس��ي��ة  البنية 
ال��دف��اع امل��دن��ي، واخ��ت��ي��ار أفضل 
م��ش��ريًا إىل  ب��ه��ا،  للعمل  ال��ك��وادر 
ب��ع��ض مكونات  وحت��دي��ث  إن��ش��اء 
الطوارئ  عمليات  ومركز  الغرفة 
ق��ب��ل ب����دء م��ه��م��ة احل�����ج، وإجي����اد 
غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ب��دي��ل��ة ت��ت��وف��ر بها 
وتقنية  االت���ص���االت  أن��ظ��م��ة  ك���ل 
حالة  الس��ت��خ��دام��ه��ا يف  امل��ع��ل��وم��ات 
بسبب  لالتصال  معوقات  أي  وجود 
املشاعر  ملنطقة  اجلغرافية  الطبيعة 

والعاصمة املقدسة.   
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مساعد مدير عام الدفاع املدني لشؤون التخطيط والتطوير.. اللواء األمحري

الهيكلة الجديدة هي نتاج عمل دؤوب من 
مختصين ميدانيين وإداريين

للتخطيط  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  مساعد  وص��ف 
األمحري،خطة  حامد  بن  عبداهلل  ال��ل��واء  والتطوير 
الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ يف احلج وما تتميز به 
من مشولية يف التعامل مع كافة املخاطر االفرتاضية 
يف  كبرية  جهود  مثرة  بأنها  املستجدات،  واستيعاب 
املدني،  ال��دف��اع  جبهاز  والتطوير  التخطيط  جم��ال 
وانطالقاً  من قناعة راسخة وحقيقة أصيلة بأن أعمال 
التخطيط والتطوير هي الركيزة األساسية ألي عمل 

يرجى له حتقيق النجاح واإلجناز .
وأض���اف ال��ل��واء األمح���ري أن أع��م��ال ال��دف��اع املدني 
مستفيضة  دراس���ات  على  تعتمد  احل��ج،  يف  املتميزة 
من  املستفادة  للدروس  واستخالص  كبري  وتفكري 
خالل التطبيق الفعلي للخطط والربامج خالل مواسم 
يف  املدني  الدفاع  جناح  عن   ً معربا   ، السابقة  احلج 
الرمحن  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ  يف  مهامه  أداء 
التخطيط  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال��س��اب��ق��ة، خ��ري  األع����وام  يف 
وحدد  واآللية  البشرية  القوة  عدد  حتديد  يف  العلمي 
متركزها  ومواقع  امليدانية  والفرق  الوحدات  مهام 

واحتياجاتها التدريبية ومستوى جتهيزاتها .
الداخلية  وزير  امللكي  السمو  اعتماد صاحب  وحول 
املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  التنظيمية  اهلياكل 
والرؤى اليت يستشرفها التشكيل اجلديد قال اللواء 
األمحري : عندما مت تعيني اللواء سليمان بن عبداهلل 
من  أول  كان   ، املدني  للدفاع   ً عاما  مديرًا  العمرو 
اهتماماته تعديل اهلياكل والتشكيالت وكلف جلنة 
والتخطيطية  واإلداري���ة  امليدانية  اجلهات  معظم  من 
ورأس  اهلياكل  ه��ذه  تعديل  على  ونهار  ليل  وعملت 
ملناقشة  رئيسية  اجتماعات  العام مثانية  املدير  سعادة 
الداخلية  وزي��ر  سيدي  مبوافقة  ذل��ك  وت��وج   ، النتائج 
على إعادة اهليكلة ويف حد علمي فإنها املرة األوىل 
اليت اعتمدت فيها من قبل وزير الداخلية، واحلديث 
أنها قد  إال  عن اهليكلة اجلديدة يطول يف تفاصيله 
ومهامه  املدني  الدفاع  هدف  لتحقيق  الكثري  راعت 
جديدة  تنظيمية  إداري��ة  وح��دات  فهناك  النظام  وف��ق 
مثل أحداث مساعد عام للمدير العام لشؤون السالمة 
ارتباطها  تغيري  أو  ال��وح��دات  بعض  مستوى  ورف���ع 
التنظيمي واجلدير بالذكر أن اهليكلة اجلديدة هي 
نتاج عمل دؤوب من خمتصني ميدانيني وإداريني يتوقع 

له بإذن اهلل حتقيق نقلة نوعية يف أعمال الدفاع املدني 
يتم جتربته  ثم  مراحل  على  الذي سيتم  التطبيق  بعد 
على  الرتكيز  ذلك  بعد  بالتنفيذ  ويلحق  عامني  ملدة 
اجلودة والتميز يف أعمال الدفاع املدني بشكل عام. 

وأش����اد ال��ل��واء األمح����ري جب��ه��ود س��ع��ادة م��دي��ر ع��ام 
العمرو  ع��ب��داهلل  ب��ن  ال��ل��واء سليمان  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ومتابعته  امل��دن��ي  للدفاع  اجل��دي��دة  اهليكلة  إلجن��از 
جلميع مراحل إعدادها حتى خرجت حمققة لتطلعات 
خدمة  تقديم  يف  ورغبتهم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي 
عالية املستوى مؤكدا ً على وجود خطة لدى شؤون 
اهلياكل  لتطبيق  املدني  بالدفاع  والتطوير  التخطيط 
ذلك  يلي  الواقع،  أرض  على  اجلديدة  والتشكيالت 

تنفيذ عدد من اآلليات لالرتقاء جبودة خدمات الدفاع 
املدني والتميز يف تقدميها وفق معايري اجلودة املعتمدة 
 – اهلل  حيفظهم   – األم��ر  والة  تطلعات  حيقق  ومب��ا 
وحرصهم على تعزيز قدرة الدفاع املدني يف احلفاظ 

على سالمة األنفس واملمتلكات . 
اهليكلة اجلديدة حتقق  أن  اللواء األمحري،  وأكد 
نقلة نوعية يف جودة خدمات الدفاع املدني ، وتكامل 
منظومة الربامج التدريبية للقوات املشاركة يف تنفيذ 
اخلطة العامة ألعمال الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ 
خالل حج هذا العام للوصول ألعلى اجلاهزية جلميع 
بها يف  املنوطة  املهام  ألداء  امليدانية  والوحدات  الفرق 
واالستخدام  الرمحن،  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ 
تشارك ألول  اليت  اجلديدة  واآلليات  للمعدات  األمثل 
املخاطر  نوعية  مع  يتناسب  ومبا  احلج  مهمة  يف  مرة 

االفرتاضية احملتملة يف مجيع أعمال احلج بالعاصمة 
املقدسة واملشاعر.

الشكر  خ��ت��ام تصرحيه  األمح���ري يف  ال��ل��واء  ورف���ع 
ولي  الشريفني، ومسو  ملقام خادم احلرمني  والتقدير 
ع��ه��ده األم���ني ومس��و ول��ي ول��ي العهد ، ومس��و وزي��ر 
الداخلية على ما يلقاه الدفاع املدني من دعم ال حمدود 
ألداء رسالته العظيمة يف احلفاظ على سالمة ضيوف 

الرمحن يف احلج كل عام.
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مساعد قائد قوات الدفاع املدني باحلج للشؤون اإلدارية واملالية.. اللواء أبو روحني: 

مخصصات مالية لتلبية االحتياجات العاجلة في 
حاالت الطوارئ طوال موسم الحج 

أك��د ال��ل��واء عبد اهلل ب��ن ح��ام��د أب��و روح��ني 
م��س��اع��د ق��ائ��د ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
للشؤون اإلدارية واملالية جاهزية القوى البشرية 
املدنيني  وامل��وظ��ف��ني  ال��ض��ب��اط واألف�����راد  م��ن 
املشاركني ضمن قوات الدفاع املدني يف حج 
احلفاظ  بهم يف  املنوطة  املهام  ألداء  العام  هذا 
ع��ل��ى س��الم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، م��ش��ريًا إىل 
واملالية  اإلداري��ة  الشؤون  استعدادات  تكامل 
لتوفري كافة اخلدمات اإلدارية واملالية والدعم 
اللوجسيت لكافة وحدات وفرق الدفاع املدني 
والواجبات  للوظائف  وفقًا  احلج  موسم  خالل 
واألعمال املنوطة بكل منها يف إطار األنظمة 

والقوانني واللوائح املقررة لذلك. 
تطبيق حزمة من  إىل  أبو روحني  اللواء  وأش��ار 
الضباط  وترشيح  الختيار  والضوابط  املعايري 
احل���ج، مبا  مهمة  امل��ش��ارك��ني يف  واألف�����راد 
يضمن -مبشيئة اهلل تعاىل- جناح خطة الدفاع 
املدني يف مواجهة الطوارئ وحتقيق أهدافها، 
مؤكدًا أن هذه املعايري مشلت االحتياج امليداني 
واإلداري الفعلي لقوات الدفاع املدني يف احلج 
واإلجن��از  واألداء  االنضباط  معايري  جانب  إىل 
واملشاركة وحتمل املسؤولية واملهارات القيادية 

واإلشرافية. 
امل��ال��ي��ة اخل��اص��ة بإعاشة  امل��خ��ص��ص��ات  وع���ن 
القوات املشاركة يف مهمة احلج، أوضح اللواء 

ممثلة   – حفظها اهلل   – الدولة  أن  روح��ني  أبو 
بوزارة املالية تقوم بتوفري املبالغ املالية اخلاصة 
بإعاشة مجيع قوات الدفاع املدني خالل موسم 
الدعم  تقديم  خمصصات  جانب  إىل  احل��ج، 
اللوجسيت هلذه القوات متى دعت احلج لذلك. 

لتلبية  مالية  خمصصات  توفري  إىل  باإلضافة 
أسرع  الطارئة يف  احلاالت  مواجهة  احتياجات 
الطارئة  احل��االت  إغفال  دون  ممكن،  وق��ت 
اليت قد حتدث ال قدر اهلل يف أي من مناطق 

اململكة أثناء موسم احلج. 
مهمة  املشاركة يف  االعتذار عن  وعن حاالت 
احل��ج ق��ال ال��ل��واء أب��و روح���ني: خدمة ضيوف 
غاية عظيمة  احلج  مناسك  أداء  أثناء  الرمحن 
باملشاركة  املدني  الدفاع  رجال  يتشرف كل 
يف القيام بها، لذا فإن حاالت االعتذار حمدودة 

طارئة  ظروف  له  حتدث  فيمن  تنحصر  للغاية 
متنعه عن املشاركة، ويف هذه احلالة يتم قبول 
الكثريين  أن  والسيما  آخر  وترشيح  االعتذار 
م��ن م��ن��س��وب��ي اجل��ه��از ل��دي��ه��م رغ��ب��ة ص��ادق��ة 
رعاية  شرف  ونيل  احلج  مهمة  يف  للمشاركة 
أداء  من  ومتكينهم  احل��رام  اهلل  بيت  حجاج 

فريضة احلج بكل طمأنينة. 
وحول آليات تقديم اإلعاشة لرجال الدفاع املدني 
مساعد  أك��د  احل��ج،  أع��م��ال  يف  املشاركني 
قائد قوات الدفاع املدني باحلج للشؤون اإلدارية 
واملالية  أن خدمات اإلعاشة تقدم حسب األوامر 
خالل  املنظمة  والتعليمات  الكرمية  السامية 
الفرتة الزمنية املخصصة ملهمة الدفاع املدني يف 
احلج، حيث يتم طرحها يف منافسة عامة بعد 
إعداد الشروط واملواصفات وحتديد الكميات 
لكل مشارك وحسب العناصر الغذائية الالزمة 
على  اإلعاشة  توزيع  ويتم  الصحية  الناحية  من 
الوحدات والفرق امليدانية يف مواقع متركزها 
من خالل أركان التموين يف كل موقع، إضافة 
إىل تهيئة مواقع إعداد الوجبات الساخنة ومواقع 
الطباخني  من  كافية  أع��داد  وتأمني  تقدميها 
إعاشة  أيضًا  يشمل  ذلك  أن  والعمال، مؤكدًا 
املتطوعني ضمن صفوف الدفاع املدني وغريهم 
متييز،  أي  دون  املساندة  اجلهات  منسوبي  من 
الشأن  هذا  يف  الصادرة  التوجيهات  بأن  علمًا 
حتث على تقديم وتسهيل وتهيئة أماكن تواجد 
قوات الدفاع املدني باحلج واجلهات املشاركة 
املدني  الدفاع  ألعمال  العامة  اخلطة  تنفيذ  يف 
مبا  ال��راح��ة   وسائل  جبميع  ال��ط��وارئ  ملواجهة 
املهمة  ه��ذه  يف  املشاركني  إشغال  دون  حي��ول 
خدمة  يف  العظيمة  مهامهم  أداء  عن  العظيمة 

حجاج بيت اهلل احلرام.     

آلية متكاملة لتقديم خدمات اإلعاشة 
وتوفري كل سبل الراحة لقوات الدفاع 

املدني باحلج 
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العميد عبداهلل الشغيثري... مدير إدارة السالمة باحلج

تنسيق كامل مع كافة الجهات الحكومية 
لمتابعة اشتراطات السالمة في مخيمات الحجيج

أعرب العميد عبداهلل بن أمحد الشغيثري 
سعادته  عن  للسالمة  العامة  اإلدارة  مدير 
ذات  اجلهات  مع  الرفيع  التنسيق  مبستوى 
العالقة بتنفيذ خطط الدفاع املدني ملواجهة 
ال��ط��وارئ خ��الل موسم احل��ج ه��ذا العام، 
متابعة  يف  اجل��ه��ات  ه��ذه  جهود  وتكامل 
السالمة  ومتطلبات  إج�����راءات  وتطبيق 
ومنشآت  احلكومية  املنشآت  مجيع  يف 
إس���ك���ان احل���ج���اج ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة 

واملدينة املنورة واملشاعر. 
وفقًا ملا ورد يف الالئحة التنفيذية ملتطلبات 
وال��ل��وائ��ح  احل��ري��ق  م��ن  للحماية  ال��وق��اي��ة 

التنظيمية األخرى ذات العالقة. 
وج��ود  ع��ن  الشغيثري  العميد  وك��ش��ف 
يف  ممثلة  املالية،  وزارة  مع  كامل  تنسيق 
مع  الكشف  إلج���راء  منى  م��ش��روع  إدارة 
متطلبات السالمة يف اخليام املطورة مبشعر 
م��ن��ى وال��ت��أك��د م��ن س��الم��ة ال��ت��م��دي��دات 
وأجهزة  اإلنشائية  واألعمال  الكهربائية 
التكييف عرب التعاقد مع عدد من اجلهات 
الفنية املتخصصة إلصالح أي أعطال أثناء 

وجود احلجاج مبنى. 
فرق  مهام  أن  إىل  الشغيثري  العميد  ولفت 
إج��راء  السالمة يف احل��ج تشمل  ودوري���ات 
إسكان  منشآت  على  الوقائي  الكشف 
احلكومية،  اجل��ه��ات  وم��واق��ع  احل��ج��اج 
السالمة  الشرتاطات  خمالفات  أي  وإزال��ة 
ع���رب ع����دد م���ن امل��خ��ت��ص��ني يف اجمل����االت 
ك��وادر  من  والقانونية  واهلندسية  الفنية 
يتولون وضع  الذين  العامة للسالمة  اإلدارة 
ما  تنفيذ  ومتابعة  التنظيمية  اإلج����راءات 
ورد يف اللوائح التنفيذية املتعلقة مبتطلبات 

وش�����روط ال���س���الم���ة، وإع������داد اخل��ط��ط 
األعمال  ومهام  أهداف  لتحقيق  التفصيلية 
ومن  تنفيذها،  ومتابعة  للسالمة  امليدانية 
ذلك متابعة تطبيق التعليمات الواردة باألمر 
السامي الكريم والقاضي مبنع استخدام 
 }LPG{ وتداول ونقل الغاز البرتولي املسال
اجلهات  م��ع  والتنسيق  امل��ش��اع��ر  مبنطقة 
ومتطلبات  إج����راءات  ملتابعة  احلكومية 

السالمة يف منشآتها. 
وأك����د ال��ع��م��ي��د ال��ش��غ��ي��ث��ري أن وح���دات 
تنتشر  ال��يت  الوقائي  واإلش���راف  السالمة 
متميزة  خنبة  تضم  املقدسة  املشاعر  يف 
من الضباط واألف��راد من أصحاب اخلربة 
هلذا  بعناية  اختيارهم  مت  السالمة  بأعمال 
ال��غ��رض، ب��اإلض��اف��ة إىل ج��ه��ود أرك���ان 

السالمة يف مشاعر منى ومزدلفة وعرفات 
يف متابعة تنفيذ تعليمات ولوائح السالمة، 
ولديها كل الصالحية يف مصادرة وضبط 
أي خمالفات مبا يف ذلك مصادرة حاويات 
الغاز وتطبيق العقوبات املقررة نظامًا حبق 
املخالفات  معاجلة  جانب  إىل  املخالفني، 
واملنشآت  املخيمات  يف  رصدها  يتم  ال��يت 
بالتنسيق مع املختصني بأعمال السالمة يف 

اجلهات التابعة هلا. 
وأثنى العميد الشغيثري على تعاون شركات 
احلج ومؤسسات الطوافة مع فرق ودوريات 
السالمة  لتعليمات  واستجابتها  السالمة 
توزيعها  يتم  وال���يت  امل��ق��دس��ة  امل��ش��اع��ر  يف 
إقامة  تعليمات  تشمل  خاصة  من��اذج  ع��رب 
املخيمات يف عرفة وخمارج الطوارئ حيث 
ال يتم إعطاء خطابات لشركة الكهرباء 
قبل  للمخيمات  الكهربائي  التيار  إليصال 
حفاظًا  املطلوبة  االشرتاطات  مجيع  تنفيذ 

على سالمة ضيوف الرمحن. 
إدارة  ترحيب  الشغيثري  العميد  وأب���دى 
ال���س���الم���ة مب���س���اع���دة م���ؤس���س���ات احل��ج 
السالمة  اش��رتاط��ات  تطبيق  يف  والطوافة 
مع  التعاون  إط��ار  يف  احلجاج  يف خميمات 
ضيوف  ب��رع��اي��ة  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

الرمحن وتيسري أدائهم ملناسك احلج.

وحدات السالمة واإلشراف الوقائي 
لديها كل الصالحية يف مصادرة 
وضبط أي خمالفة
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املدني  الدفاع  عمليات  مركز  مدير  كشف 
حممد  ب��ن  س��امل  العميد  امل��ق��دس��ة  باملشاعر 
ال��دف��اع املدني  آل م��ذه��ب ع��ن ح��رص ق���وات 
ملواجهة  العامة  اخلطة  تنفيذ  يف  امل��ش��ارك��ة 
الطوارئ يف حج هذا العام على االستفادة من 
سالمة  على  للحفاظ  احلديثة  التقنيات  كافة 
تتضمنه  ما  لكل  والتصدي  الرمحن  ضيوف 
اخلطة من خماطر افرتاضية يف مجيع مناسك 

احلج . 
العامة  املديرية  أن  مذهب  آل  العميد  وأضاف 
للدفاع املدني انطالقًا  من مسؤوليتها احملددة 
تسعى  التنفيذية  ولوائحه  املدني  الدفاع  بنظام 
ترسيخ  يف  احلديثة  التقنيات  من  اإلف��ادة  إىل 
املفهوم العام والشامل للدفاع املدني من خالل 
تطوير البنية األساسية ملرافق الدفاع املدني يف 
احلج ومن ذلك مركز عمليات الدفاع املدني 
باملشاعر املقدسة والذي تتوفر فيه أحدث نظم 
املعلومات،  االتصاالت واحلاسب اآللي وتقنية 
الالزمة  واإلنسانية  الفنية  وكافة اإلمكانات 

ملنظومة عمل العمليات باحلج . 
مركز  أن  إىل  م��ذه��ب  آل  ال��ع��م��ي��د  وأش����ار 
املقدسة  باملشاعر  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات 
املعلومات  نظم  من  العام  يستفيد يف حج هذا 
وختزين  وصيانة  مجع  يف   »GIS« اجلغرافية 

واملعلومات  البيانات  وإخ��راج  وحتليل  وتوزيع 
اجلغرافية  املعلومات  ذلك  يف  مبا  املكانية، 
من خرائط ومصورات جوية ومرئيات فضائية 
وق���وائ���م األمس�����اء واجل�������داول، وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
اآللية  احل��اس��ب��ات  ع��رب  وع��رض��ه��ا  وتنقيحها 
من  العمليات  مبركز  العاملني  ميكن  مب��ا 
بأعلى  املقدسة  املشاعر  يف  احل���وادث  إدارة 
يف  الزمن  واختصار  والدقة  الكفاءة  درجات 
باحرتافية  امليدانية  والوحدات  الفرق  توجيه 
اليت  امل��ت��ج��ددة  املعطيات  خ��الل  م��ن  ع��ال��ي��ة، 
االجتهادات  عن  وبعيدًا   »GIS« نظام  يوفرها 
الشخصية وما قد يعرتيها من خطأ أو قصور 

يف تقدير املوقف ميدانيًا . 
عمليات  مركز  أن  مذهب  آل  العميد  وأوض��ح 
الدفاع املدني، يشكل منظومة متكاملة إلدارة 
عرب  وأسبابها  أنواعها  اختالف  على  احل��وادث 

إحدى عشرة قناة لالتصال الالسلكي وأنظمة 
ومنشأة  الشريف  للحرم  التلفزيونية  املراقبة 
الدفاع  بعمليات  العمل  أن  مؤكدًا  اجلمرات، 
املدني يستمر على مدار الساعة عن طريق عدد 
من األطقم املدربة اليت جتمع بني اخلربة العلمية 
والعملية والقدرة على العمل بروح الفريق لدمج 
ديناميكية  يف  الفردية  واإلمكانات  القدرات 
معايري  وفق  األداء  لتحسني  وتوظفيها  اجلماعة 

اجلودة الشاملة . 
أن مجيع عمليات  إىل  آل مذهب  العميد  وأشار 
الدفاع املدني باملشاعر تتم بالتنسيق مع اجلهات 
الطوارئ  حاالت  مهام حمددة يف  بتنفيذ  املعنية 
الدفاع  ألعمال  العامة  اخلطة  يف  ورد  ملا  وفقًا 
املدني ملواجهة الطوارئ باحلج، للوصول ألعلى 
سالمة  محاية  يف  والتعاون  التكامل  مستويات 

ضيوف الرمحن .  

11 قناة لالتصال الالسلكي لتوجيه 
الوحدات امليدانية ونظام املراقبة 
التلفزيونية للحرم الشريف

مدير مركز عمليات الدفاع املدني باملشاعر املقدسة .. العميد سامل آل مذهب

تطبيق نظام GIS إلدارة الحوادث في حج هذا العام
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واإلعالم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة  مدير  وأكد 
العميد عيد بن عبداهلل العصيمي أن خطة نشر ثقافة 
السالمة خالل موسم احلج واليت يتوىل تنفيذها عدد 
من الفرق التوعوية املتخصصة، تتضمن ثالثة حماور 
اململكة،  إىل  احلجاج  وص��ول  قبل  األول  أساسية، 
املرتمجة  التوعوية  الفالشات  من  ع��دد  إنتاج  ويشمل 

قناة  توزيعها على أكثر من   و  اللغات  إىل عدد من  
الناقلة  ال��ط��ريان  ش��رك��ات  و  فضائية  تليفزيونية 
للحجاج، أما احملور الثاني فيهدف إىل توعية احلجاج 
والربية  البحرية  وامل��وان��ئ  امل��ط��ارات  إىل  وصوهلم  ف��ور 
وال��ربوش��ورات  املطويات  توزيع  خ��الل  من  باململكة، 
شاشات  ع��رب  التوعوية  الرسائل  وع��رض  التوعوية، 

الربية  احلجاج  وص��ول  منافذ  كافة  يف  تركيبها  مت 
العامة  النقابة  تزويد  إىل  باإلضافة  واجلوية  والبحرية 
ل��ل��س��ي��ارات وم��ؤس��س��ات احل��ج وال��ط��واف��ة حب��زم��ة من 
الربامج التوعوية لتوزيعها على احلجاج أثناء تنقالتهم 
الثالث  احمل��ور  يهدف  وامل��وان��ئ،يف حني  املطارات  من 
مبختلف  احلجاج  وع��ي  تنمية  إىل  التوعية  خطة  من 
مساكن  يف  السالمة  ومتطلبات  بشروط  جنسياتهم 
املشاعر  يف  وخميماتهم  املقدسة  بالعاصمة  احلجاج 
وأثناء أداء املناسك عرب جمموعة من الربامج واألنشطة 
تشمل تركيب لوحات »يونيبول« وشاشات تليفزيونية 
املقدسة  واملشاعر  الشريف  احلرم  حميط  يف  ضخمة 
DVD وت���وزي���ع ك��م ك��ب��ري م��ن امل��ط��ب��وع��ات على 

مؤسسات الطوافة.
حماورها  يف  اخلطة  أن  إىل  العصيمي  العميد  وأش��ار 

أعدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بالدفاع المدني خطة متكاملة 
لتوعية الحجاج من داخل المملكة وخارجها بمتطلبات السالمة 

والوقاية من المخاطر المحتملة خالل موسم الحج هذا العام، 
باستخدام كافة وسائل االتصال الجماهيري بما في ذلك شبكات 

التواصل االجتماعي وتقنيات اإلعالم الجديد وتطبيقات الهواتف الذكية .

خطة متكاملة 
لنشر ثقافة السالمة بين ضيوف الرحمن

تشمل االستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية وشبكة التواصل االجتماعي

نقطة ضوء
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والتثقيف  السالمة  مفاهيم  نشر  إىل  تهدف  الثالثة 
ال��وق��ائ��ي ل���دى مج��ي��ع ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل����رام على 
والتعليمية  العمرية  ومستوياتهم  جنسياتهم  اختالف 
خالل  من  وذلك   ، منها  القادمني  والبيئات  والثقافية 
حتقيق أكرب قدر من التنوع يف مضامني وطرق وعرض 
الرسائل التوعوية ، مبا يتناسب مع كل فئة وبكافة 
والفارسية  والفرنسية  اإلجنليزية  مثل  املعروفة  اللغات 
والرتكية واألرودية واملاليوية ، باإلضافة إىل االعتماد 
بدرجة كبرية على الرسائل التوعوية املصورة للوصول 

إىل احلجاج الذين ال جييدون القراءة والكتابة.
وعن أبرز املظاهر واألمناط السلوكية اليت تستهدف 
العميد  اوض��ح  احل��ج،  يف  ومعاجلتها  التوعية  خطة 
ال��ع��ام  ه���ذا  ح��ج  يف  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  أن  العصيمي 
احملتملة  االفرتاضية  باملخاطر  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
ملواجهة  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  اخلطة  تتضمن  ال��يت 
إنتاج  على  الرتكيز  كان  ثم  ومن  باحلج،  الطوارئ 
مبخاطر  اخلاصة  واإلرشادية  التوعوية  الرسائل  وبث 
الغاز  استخدام  وخماطر  واحلريق  واألمطار  السيول 
واالنهيارات  االفرتاش  وخماطر  املقدسة،  املشاعر  يف 
تنفيذها  يتم  اخلطة  أن  مؤكدًا  وغريها،  الصخرية 
انتقال  أثناء  منها  األوىل  املرحلة  مراحل،  ع��دة  على 

احلج عرب  مناسك  ألداء  اململكة  إىل  بلده  من  احل��اج 
وسائل النقل اجلوية والبحرية وذلك عرب عرض باقة من 
الرسائل التوعوية اليت يتم إعدادها خصيصاً  لعرضها 
ثم   ، الطريان  شركات  مع  بالتنسيق  الطائرات  على 
مرحلة بعد وصول احلاج إىل اململكة وأثناء انتقاله إىل 
العاصمة املقدسة ومشلت تزويد حافالت نقل احلجاج 
بأشرطة  امل��ك��رم��ة  مكة  إىل  البحرية  امل��وان��ئ  م��ن 
توعوية مرتمجة إىل 13 لغة يتم تشغيلها للحجاج داخل 
وت��وزي��ع  ال��ن��ق��ل،  م��ع ش��رك��ات  بالتنسيق  احل��اف��الت 
التوعوية  الربوشورات واإلص��دارات  أعداد كبرية من 
يف منافذ تفويج احلجاج مثل منفذ الُعمرة والشميسي 
التوعوية  ال��وس��ائ��ل  ت��وزي��ع  إىل  ب��اإلض��اف��ة   ، وال��س��ي��ل 
 ، احل��ج��اج  إس��ك��ان  منشآت  مجيع  على  املطبوعة 
تركيبها يف  اليت مت  النقطية  اللوحات  عرب  وعرضها 
العزيزية  ومنطقة  النبوي  باملسجد  احمليطة  الساحات 
وال��يت  الرابعة  املرحلة  ذل��ك  يلي   ، املكرمة  مبكة 
تهدف إىل توعية احلجاج بوسائل وإرشادات السالمة 
أثناء وجودهم باملشاعر من خالل الشاشات التلفزيونية 
العمالقة يف مواقع مدروسة جيدًا ،مثل منفذ التنعيم 
ومنفذ الليث وطريق الشرائع وحمبس اجلن وغريها، 
مت  وال��يت  اليونيبول«  و«  املنيمول«   « لوحات  وكذلك 

تركيبها يف مواقع مهمة مبشعر منى وعرفات وعدد 
من  امللك خالد  مثل جسر  لوحات اجلسور  من  كبري 

اجلهة املطلة على منشأة اجلمرات.
الوقائية  التوعية  خطة  أن  إىل  العصيمي  العميد  وأش��ار 
ً االستفادة من الشريط املغلف لعبوات ماء  تشمل أيضا 
زمزم يف نشر ثقافة السالمة بني احلجاج من خالل أكثر 
على ضيوف  توزيعها  يتم  زم��زم  ماء  عبوة  ماليني   3 من 
الرمحن باحلج بالتنسيق مع مكتب الزمازمة املوحد.    

يف  واملعلومات  االت��ص��ال  تقنيات  من  االستفادة  وع��ن 
تنفيذ خطة التوعية أكد مدير اإلدارة العامة للعالقات 
العامة واإلعالم بالدفاع املدني تنوع وسائل التواصل مع 
الفئات املستهدفة عرب الصحف اليومية احمللية والعربية 
والقنوات التليفزيونية واإلذاعية لنشر املفاهيم التوعوية 
الوقائية ضد كافة األخطار احملتملة باحلج ، إضافة 
مواقع  عرب  التوعوية  والرسائل  اإلرش���ادات  بث  إىل  
التواصل االجتماعي  »يوتيوب« و »فيسبوك« و »تويرت« 
مع  والتنسيق  اللغات  م��ن  كبري  بعدد  و»إن��س��ت��غ��رام« 
شركات االتصال لبث الرسائل اإلرشادية والتحذيرية 
ع��دد كبري من فرق  وتسيري   ، ال��ط��وارئ  ح��االت  يف 
التوعية اجلوالة يف أماكن تواجد احلجاج بالعاصمة 

املقدسة واملشاعر .

حتقيق أكرب قدر من التنوع يف مضامني وطرق 
وعرض الرسائل التوعوية

العميد
عيد بن عبداهلل العصيمي

مدير اإلدارة العامة 
للعالقات العامة واإلعالم
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الدعيج  حممد  بن  علي  العميد  أك��د 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  ت���دري���ب  إدارة  م��دي��ر 
ب��احل��ج مش��ول��ي��ة ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املشاركة  ل��ل��ق��وات  إع��داده��ا  ال��يت مت 
لتستوعب  ال��ع��ام  ه��ذا  احل��ج  مهمة  يف 
اخلطة  تضمنتها  ال��يت  املخاطر  كافة 
ملواجهة  املدني  الدفاع  ألعمال  العامة 
ال��ط��وارئ يف احل��ج، وال��وص��ول ألعلى 
درجات اجلاهزية للتعامل مع أي حاالت 
احلجيج  وج��ود  أثناء  حتدث  قد  طارئة 

بالعاصمة املقدسة واملشاعر. 
لقوات  التدريبية  اخلطة  أن  موضحًا 
هذا  حج  يف  املشاركة  املدني  ال��دف��اع 
العام تشمل اإلشراف والتقييم والتدريب 
لرؤساء الوحدات وأفراد الفرق امليدانية 
يف جم��ال اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ م��ن خالل 

م��واع��ي��د  يتضمن  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
جيب  اليت  الطارئة  واحل��االت  التدريب 
وح��دة،  كل  ملهام  تبعًا  عليها  التدرب 
قوات  لوحدات  تدريبات  إىل  باإلضافة 
ال���ط���وارئ اخل��اص��ة ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة على  وب����رام����ج 
العميد  وأش��ار  امل��ائ��ي،  اإلن��ق��اذ  أعمال 
إع��داده��ا  اخل��ط��ة مت  أن  إىل  ال��دع��ي��ج 
للمخاطر  وفقًا  تنشيطية  جرعات  على 
قوات  قيادة  قبل  من  اليت مت حتديدها 
مع  والتنسيق  ب��احل��ج  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
اخلطة  أن  مؤكدًا  العمليات،  ش��ؤون 
العملية  اجلوانب  على  تعتمد  التدريبية 
مواقع  يف  للوحدات  الفرضيات  وتنفيذ 
مت��رك��زه��ا، مب��ا ي��ت��ن��اس��ب م��ع امل��ه��ام 
أعلى  حيقق  ومبا  منها،  بكل  املنوطة 

درج�����ات ال��ك��ف��اءة يف ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
وكذلك  امليدانية،  والفرق  ال��وح��دات 
بتنفيذ  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
أعمال الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ 
م���ن خ����الل ال���ت���دري���ب امل���ي���دان���ي على 
ومراجعة  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ات  استخدام 

عليها  حت��ت��وي  ال��يت  املعلومات  ك��اف��ة 
س��ي��ارات اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ يف امليدان 
وإملامهم  العاملني  جاهزية  من  للتأكد 
للمضخات  التشغيلية  األعمال  بكافة 

ووسائل اإلطفاء. 
اجلهات  بتعاون  الدعيج  العميد  وأش��اد 
التدريبية  اخلطة  تنفيذ  يف  احلكومية 
لقوات الدفاع املدني املشاركة يف احلج 
للشباب  العامة  الرئاسة  مقدمتها  ويف 
واليت أسهمت يف تنفيذ برامج التدريب 
املسابح  يف  املائي  اإلن��ق��اذ  أعمال  على 
ال��ت��اب��ع��ة هل���ا، وك��ذل��ك ج��ام��ع��ة امللك 
االستفادة  مت  وال��يت  جب��دة  عبدالعزيز 
بعض  تنفيذ  يف  ومنشآتها  خرباتها  من 
الربامج التدريبية ملنسوبي الدفاع املدني 

املشاركني يف مهمة احلج.   

مدير إدارة التدريب باحلج.. العميد الدعيج: 

تدريب تطبيقي مكثف لجميع وحدات الدفاع المدني في الحج 

العميد جباد بن نايف املطريي مدير إدارة نظم االتصاالت باحلج

نقل تلفزيوني لقوات الدفاع المدني المشاركة في مهمة 
الحج في جميع مواقع انتشارها

بقوات  االت��ص��االت  إدارة  نظم  أع��دت 
تنفيذ  امل��ش��ارك��ة يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
اخلطة العامة ملواجهة الطوارئ يف حج 
هذا العام عددًا من أنظمة االتصاالت 
ال��س��ل��ك��ي��ة وال��الس��ل��ك��ي��ة امل��ت��ط��ورة 
تشمل خدمات النقل التلفزيوني لدعم 
إدارة  املدني على  الدفاع  قدرة قيادات 
العمليات امليدانية يف العاصمة املقدسة 
واملشاعر، وتوفري حلول بديلة يف حال 
االت��ص��االت  شبكات  م��ن  أي  تعطل 

السلكية والالسلكية. 
وأوضح العميد جباد بن نايف املطريي 
باحلج،  االت��ص��االت  نظم  إدارة  مدير 
االستعدادات  كافة  أمتت  اإلدارة  أن 
يف  م���ه���ام���ه���ا  ألداء  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
السلكي  االت��ص��ال  خ��دم��ات  ت��أم��ني 
والالسلكي والنقل التلفزيوني لقوات 
الدفاع املدني املشاركة يف مهمة احلج 
يف مجيع مواقع انتشارها يف العاصمة 

املراكز  املقدسة واملشاعر، وكذلك 
والفرق املومسية اليت تنتشر على طرق 
املقدسة  للعاصمة  احل��ج��اج  وص���ول 

وتنقالتهم بني املشاعر. 
أن  إىل  امل����ط����ريي  ال��ع��م��ي��د  وأش�������ار 
تأمني خدمات  املستخدمة يف  األنظمة 
االتصاالت لقوات الدفاع املدني باحلج 
ت��ش��م��ل ش��ب��ك��ة م��ت��ط��ورة ل��الت��ص��ال 
ال��الس��ل��ك��ي ت��ت��ك��ون م����ن: غ��رف��ة 

العمليات، واألجهزة اليدوية، والعربة، 
وشبكة االتصاالت السلكية تتكون 
م���ن اخل���ط���وط اهل��ات��ف��ي��ة، وأج���ه���زة 
شبكة  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��الس��ل��ك��ي 

االتصال املتنقل)برافو(.
وعن استعدادات إدارة نظم االتصاالت 
ب��احل��ج ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع أي أع���ط���ال يف 
شبكات االتصال، أكد العميد جباد 
املطريي جاهزية عدد من الفرق الفنية 
على  املقدسة  باملشاعر  تتواجد  ال��يت 
أعطال  أي  مع  للتعامل  الساعة  م��دار 
ف��ور حدوثها حت��ت إش���راف ع��دد من 
إىل  باإلضافة  املتخصصني،  الضباط 
بتنفيذها  تقوم  وال��يت  للصيانة  عقود 
أن  م��وض��ح��ًا  متخصصة،  ش��رك��ات 
اس���ت���ع���دادات ال��ت��ع��ام��ل م��ع األع��ط��ال 
تشمل توفري بدائل لالتصال يف مواقع 
العمليات  وغ���رف  اإلع�����ادة  حم��ط��ات 
االت��ص��االت  عمل  استمرارية  لضمان 

دون أي خلل عن طريق استخدام أجهزة 
متطورة بتقنية املايكرويف اليت تربط 
حم��ط��ات اإلع�����ادة ب��غ��رف وم��راك��ز 

العمليات بصورة مباشرة وسريعة. 
إدارة  املطريي حرص  العميد  وأكد   
ق��درات  دع��م  على  االت��ص��االت  نظم 
املشاركة  امليدانية  والفرق  الوحدات 
املدني ملواجهة  الدفاع  تنفيذ خطة  يف 
ال����ط����وارئ ب���احل���ج ب��ت��وف��ري ك��اف��ة 
االتصاالت  خدمات  من  احتياجاتها 
وال��ن��ق��ل  وال��الس��ل��ك��ي��ة،  السلكية 
مجيع  من  املباشر  احل��ي  التلفزيوني 
باملشاعر  بها  ت��ت��واج��د  ال��يت  امل��واق��ع 
وتوزيع  العمليات،  غرفة  إىل  املقدسة 
ك��ت��ي��ب��ات دل���ي���ل اهل���ات���ف وال���رم���وز 
يف  املشاركني  مجيع  على  الكودية 
هذه  لطلب  التواصل  لسهولة  املهمة 
اخل���دم���ات وإص����الح أي أع��ط��ال أو 

قصور بها. 
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مدير إدارة الدفاع املدني بالعاصمة املقدسة.. العميد سامي اجلدعاني: 

دوريات للكشف الوقائي على 
منشآت إسكان الحجاج بالعاصمة 

المقدسة على مدار الساعة 
اجلدعاني  سامي  العميد  أك��د 
امل���دن���ي  ال����دف����اع  إدارة  م���دي���ر 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل���ق���دس���ة ت��ك��ام��ل 
استعدادات مجيع مراكز الدفاع 
ألداء  املقدسة  بالعاصمة  امل��دن��ي 
سالمة  على  احل��ف��اظ  يف  مهامها 
ضيوف الرمحن يف حج هذا العام 

1435ه�.  
وق�����ال ال��ع��م��ي��د اجل���دع���ان���ي إن 
اس����ت����ع����دادات ال����دف����اع امل���دن���ي 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة م��س��ت��م��رة 
تنفيذ  وتشمل  ال��ع��ام،  م��دار  على 
خ��ط��ط ال��ك��ش��ف ال���وق���ائ���ي يف 
احلجاج  إسكان  منشآت  مجيع 
ومتركز  ت��واج��ده��م،  وأم��اك��ن 
ف��رق ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع يف مجيع 
حميط  يف  والسيما  املهمة  املواقع 
املسجد احلرام واملنطقة املركزية

املدني  الدفاع  إدارة  مدير  وأش��اد 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة ب��امل��ش��اري��ع 
ال���ك���ربى ال���يت ن��ف��ذت��ه��ا ال��دول��ة 
ل���الرت���ق���اء   – اهلل  رع����اه����ا   –
املنطقة  وتطوير  التحتية  بالبنية 
املركزية، واليت كان هلا أطيب 
األث����ر يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��م ال��س��الم��ة 
الوقائية وتقليل األخطار اليت تهدد 

سالمة احلجاج واملعتمرين. 
وعن خمالفات اشرتاطات السالمة 
يف م��ن��ش��آت إس���ك���ان احل��ج��اج 
التعامل  املقدسة وطرق  بالعاصمة 
اجلدعاني  العميد  أوض��ح  معها، 
خ��ط��ورة  تشكل  امل��خ��ال��ف��ات  أن 
على سالمة احلجاج ويتم التعامل 
اإلج��راءات  وفق  معها بكل حزم 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال���يت ت�����رتاوح م���ا بني 
إغالق  إىل  وتصل  املالية  الغرامة 

نشاطها  مم��ارس��ة  ووق��ف  املنشأة 
إزال��ة  حلني  احلجاج  إسكان  يف 
أقل  خمالفات  وهناك  املخالفة، 
ومعاجلتها  ضبطها  يتم  خ��ط��ورة 
املختصة  ال��ل��ج��ان  إىل  وإح��ال��ت��ه��ا 
وفقًا  املناسب  القرار  الستصدار 

للتعليمات املنظمة لذلك. 
ال���دف���اع  إدارة  م���دي���ر  وذك������ر 
وجود  املقدسة  بالعاصمة  املدني 
ألعمال  مدروسة  ميدانية  خطط 
ال��ك��ش��ف ال��وق��ائ��ي ع��ل��ى مجيع 
م��ن��ش��آت إس��ك��ان احل��ج��اج عرب 
جوالت مكثفة لدوريات السالمة 
امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ف��ن��ادق 
وال���وح���دات امل��ف��روش��ة واألس���واق 
للتأكد  ال��ت��ج��اري��ة  واجمل��م��ع��ات 
م��ن ص��الح��ي��ة وج��اه��زي��ة وس��ائ��ل 
شبكات  والسيما  بها،  السالمة 
اإلط����ف����اء واإلن��������ذار وط��ف��اي��ات 
احل��ري��ق وك��ش��اف��ات ال��ط��وارئ 
وس��المل وخم��ارج ال��ط��وارئ بتلك 
هذه  أصحاب  إلزام  مع  املنشآت، 
لديهم  العاملني  بتدريب  املنشآت 

السالمة  م��ع��دات  استخدام  على 
وال���ت���ص���رف ال��س��ل��ي��م يف ح���االت 
توفري  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��ط��وارئ، 
نشرات توعوية مرتمجة إىل كافة 
احلجاج  على  توزيعها  يتم  اللغات 

القاطنني بهذه املنشآت. 
ول��ف��ت ال��ع��م��ي��د اجل���دع���ان���ي إىل 
إدارة  ب��ني  ك��ب��ري  تنسيق  وج���ود 
املقدسة  بالعاصمة  املدني  الدفاع 
وجلنة إسكان احلجاج يف تسيري 

ملتابعة  املشكلة  امليدانية  الفرق 
احلجاج  منشآت  يف  أي خمالفات 

والعمل على إزالتها. 
الضخمة  امل��ش��اري��ع  ت��أث��ري  وع���ن 
اجل������اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ال��ع��اص��م��ة 
م��ش��روع توسعة  وم��ن��ه��ا  امل��ق��دس��ة 
امل���س���ج���د احل�������رام ع���ل���ى خ��ط��ة 
املدني،  ال��دف��اع  وح���دات  انتشار 
أن  اجل��دع��ان��ي،  العميد  أوض���ح 
ه����ذه امل���ش���اري���ع اس��ت��ل��زم��ت رف��ع 
ن��س��ب��ة ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة واآلل��ي��ة 
املنطقة  يف  احل���ج  م��وس��م  خ���الل 
امل��رك��زي��ة، ودع��م امل��وق��ف العام 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك���اف���ة امل��خ��اط��ر 
احملتملة، وتسيري دوريات السالمة 
الوقائية وختصيص دوريات وفرق 
مدار   على  تعمل  السريع  للتدخل 
حاالت  أي  مع  للتعامل  ساعة   24
ط���ارئ���ة، ع��ل��ى ض���وء م��ا ي���رد من 
اليت  امل��رك��زي��ة  العمليات  غ��رف��ة 
بالعاصمة  احلجيج  حركة  تتابع 
املقدسة عرب شاشة تلفزيونية على 

مدار الساعة.    

25 

العدد التاسع عشر ذو الحجة 1435هـ



مدير إدارة الشؤون الفنية مبنطقة مكة املكرمة.. العميد طالل الغامني: 

فرق ميدانية لصيانة جميع آليات 
ومقرات الدفاع المدني بالعاصمة 

المقدسة والمشاعر 

ال��ف��ن��ي��ة  ال���ش���ؤون  إدارة  أمت����ت 
امل����رك����زي����ة مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة 
امل����ك����رم����ة امل�����ش�����ارك�����ة يف 
ملواجهة  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة  تنفيذ 
ال��ط��وارئ خ��الل ح��ج ه��ذا العام 
ومباني  م��ق��رات  مج��ي��ع  جتهيز 
املكرمة  مبكة  املدني  الدفاع 
وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة، واخ��ت��ب��ار 
كفاءة وصالحية مجيع اآلليات 
االتصاالت  وشبكات  واملعدات 
ألداء  والالسلكية  السلكية 

مهامها يف احلج.  
وأوض��������ح ال���ع���م���ي���د ط�����الل ب��ن 
إدارة  م���دي���ر  ال��غ��امن��ي  ح��س��ني 
ال�����ش�����ؤون ال���ف���ن���ي���ة مب���دي���ري���ة 
مكة  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
شعبها  عرب  اإلدارة  أن  املكرمة 

واالت��ص��االت،  الصيانة  الثالثة: 
وامل��ش��اري��ع، جن��ح��ت م��ن��ذ وق��ت 
م��ب��ك��ر يف حت��ق��ي��ق اجل��اه��زي��ة 
الدفاع  مباني  جلميع  الكاملة 
املدني ومقرات الوحدات والفرق 
امل��ي��دان��ي��ة ب��امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة، 
يف  مبا  اآلل��ي��ات  مجيع  وكذلك 
الفنية واإلدارية،  السيارات  ذلك 

اإلدارة  مهام  استمرار  إىل جانب 
امل���ن���وط���ة ب��ه��ا ب��ش��ق��ي��ه��ا ال��ف��ين 

واإلداري طوال موسم احلج. 
أن مجيع  الغامني  العميد  وأكد 
مهمة  يف  امل���ش���ارك���ة  اآلل���ي���ات 
ال��دف��اع امل��دن��ي حب��ج ه��ذا العام 
حديثة وجاهزة متامًا، بعد إجراء 
ال��ك��ش��ف ع��ل��ي��ه��ا ووض��ع��ه��ا يف 

موضع اجلاهزية للعمل وجتربتها، 
مشريًا إىل أن إدارة الشؤون الفنية 
آلية  أو  معدة  أي  تقوم بصرف  ال 
بعد  إال  بامليدان،  للعمل  ورفعها 
التأكد من جاهزيتها وكفاءتها 

بنسبة %100. 
الفنية  الشؤون  استعدادات  وعن 
املركزية للتعامل مع أي أعطال 
أو م��ش��ك��الت ق���د حت����دث يف 
املدني  الدفاع  وجتهيزات  آليات 
خالل موسم احلج، أشار العميد 
ع��دد  أن ج��اه��زي��ة  إىل  ال��غ��امن��ي 
كبري من الفرق امليدانية لصيانة 
وآلياته  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��ق��رات 
كل  يف  االت��ص��االت  وشبكات 
امل��ق��دس��ة،  امل��ش��اع��ر  م��ن  مشعر 
ل��ت��ق��دي��م ال���دع���م وإص������الح أي 
أعطال يف مقر متركز الوحدات 
إىل  باإلضافة  امليدانية،  والفرق 
أو  ال��وب��ر  ب��دق��م  الرئيسي  امل��ق��ر 

ورشة الصيانة يف حدا.

حتقيق اجلاهزية الكاملة  
جلميع اآلليات املشاركة يف 
مهمة الدفاع املدني باحلج
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فرق الدفاع المدني تغطي جميع مداخل ومخارج 
منشأة الجمرات

امل��دن��ي  ال��دف��اع  ق���وات  خصصت 
املشاركة يف تنفيذ اخلطة العامة 
ال���ط���وارئ خ���الل موسم  مل��واج��ه��ة 
ق��وة تضم ع��ددًا  العام  احل��ج ه��ذا 
م��ن ال��ض��ب��اط واألف�����راد ب��ال��دف��اع 
املدني للحفاظ على سالمة ضيوف 
ال��رمح��ن أث��ن��اء رم���ي اجل��م��رات، 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع ك��اف��ة امل��خ��اط��ر 
احملتملة يف منشأة اجلمرات، مبا 
يف ذلك تقديم اخلدمات اإلسعافية 
وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط اإلخ����الء ال��ط��ي. 
أوضح ذلك العميد ناصر بن علي 
املدني  الدفاع  قائد قوات  النهاري 
أن  إىل  م��ش��ريًا  اجل��م��رات  مبنشأة 

يف  املدني  الدفاع  وواجبات  مهام 
ما من شأنه  تتضمن كل  املنشأة 
بيت  حجاج  سالمة  على  احملافظة 
اجلمرات  رم��ي  أثناء  احل��رام  اهلل 
باإلضافة  التشريق،  أي��ام  ط��وال 
احلرم  لقوة  البشري  اإلسناد  إىل 

باملشاعر  املدني  الدفاع  ومراكز 
املقدسة  العاصمة  وإدارة  املقدسة 

قبل بدء أيام التشريق.
وجود  إىل  النهاري  العميد  وأش��ار 
دعم لقوة الدفاع املدني باجلمرات 
يف  واإلسنادة  الطوارئ  ق��وات  من 
ف��رتات  والسيما  ال���ذروة،  أوق���ات 
ال�������زوال ط�����وال أي�����ام ال��ت��ش��ري��ق 
األوىل،  العقبة  مجرة  رمي  وأثناء 
م��ؤك��دًا أن خ��ط��ة ان��ت��ش��ار ف��رق 
الدفاع املدني تغطي مجيع مداخل 
واملواقع  اجلمرات  منشأة  وخمارج 
أماكن  عند  ازدحامًا  تشهد  اليت 

الرمي يف مجيع الطوابق.

أن  ال��ن��ه��اري إىل  ال��ع��م��ي��د  ول��ف��ت 
جمهزة  وال��وح��دات  ال��ف��رق  مجيع 
من  مهامها  ألداء  يلزم  م��ا  بكل 
امل��الب��س ال��واق��ي��ة، ون��ق��االت محل 
امل��ص��اب��ني يف ح���االت ال��ط��وارئ، 
منسوبي  مجيع  ت��دري��ب  مت  كما 
املنوطة  املهام  أداء  على  الوحدات 
ب���ه���م ق���ب���ل ب�����دء م���وس���م احل����ج، 
ع���دد من  ت��ن��ف��ي��ذ  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
بدء  بعد  التنشيطية  ال��ت��دري��ب��ات 
التدريب  إدارة  بالتنسيق مع  املهمة 
يف احل���ج ل��ل��ت��أك��د م��ن ج��اه��زي��ة 
امليدانية  والوحدات  الفرق  مجيع 
ألداء مهامها وفق اخلطة املعتمدة.

آليات متابعة حركة احلجاج  وعن 
أثناء رمي اجلمرات، أكد العميد 
م��ش��ارك��ة أح���د ضباط  ال��ن��ه��اري 
التحكم  ب��غ��رف��ة  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
لقوة  ال��ت��اب��ع��ة  ب��امل��ن��ش��أة  الرئيسية 
الطوارئ باألمن العام وتزويد قيادة 
باملنشأة بكل  املدني  الدفاع  قوات 
ما يسهم يف تسهيل حركة احلجيج 
أي  م��ع  للتعامل  السريع  والتدخل 
إىل  باإلضافة  طارئة،  مشكالت 
املعلومات اليت يتم تزويد قيادة قوة 
طريق  عن  باملنشأة  املدني  الدفاع 

عمليات الدفاع املدني.

تنفيذ عدد من التدريبات 
التنشيطية للتأكد من 
جاهزية مجيع الفرق 
والوحدات امليدانية
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اهلل  عطا  بن  علي  د.  العميد  كشف 
مبشعر  املدني  ال��دف��اع  قائد  العتيي 
واإلن��ق��اذ  لإلطفاء  جاهزية  ع��ن  منى 
واإلس����ع����اف واإلخ�������الء واإلش������راف 
املدني  الدفاع  خطة  لتنفيذ  الوقائي 
العام  ه��ذا  حج  يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة 
تكامل  على  مؤكدًا  منى،  مبشعر 
ج��ه��ود أرك�����ان اإلط���ف���اء واإلن���ق���اذ 
درجات  أعلى  لتوفري  املدنية  واحلماية 
السالمة والوقاية من املخاطر حلجاج 
وجودهم  فرتة  احلرام طوال  اهلل  بيت 

مبنى. 
مهام  أن  العتيي  د.  العميد  وأوض���ح 
الدفاع املدني مبشعر منى تشمل إخالء 
وتقديم  واملتضررة،  اخلطرة  املناطق 
امل��س��اع��دة ل��ك��ب��ار ال��س��ن وامل��رض��ى 
وال��ن��س��اء واألط��ف��ال وال��ق��ي��ام بأعمال 
املتضررين  وإغ��اث��ة  ال��ط��ي،  اإلخ���الء 
وتنفيذ عمليات اإليواء ورصد الغازات 
التطهري،  ب��أع��م��ال  وال��ق��ي��ام  ال��س��ام��ة 
الكامل  االس��ت��ع��داد  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
اليت  االفرتاضية  املخاطر  مع  للتعامل 

قد يتعرض هلا احلجاج. 
للحفاظ  الوقائية  اإلج����راءات  وح��ول 
ع��ل��ى س��الم��ة احل��ج��اج مب��ن��ى،أوض��ح 
يشمل  ذل���ك  أن  العتيي  د.  العميد 
أعمال الكشف على كافة املخيمات 
األن��ف��اق  وشبكة  ال��ع��ام��ة  وامل��ن��ش��آت 
السالمة  وسائل  توفر  من  والتأكد 
للخطر،  م��س��ب��ب��ات  أي  وإزال�����ة  ب��ه��ا 
احملالت  على  الكشف  يشمل  كما 

منع  قرار  وتطبيق  واملطاعم  التجارية 
ورفع  املسال  الغاز  وحيازة  استخدام 
احلجاج  لدى  الوقائي  الوعي  مستوى 
وم��ن��س��وب��ي امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
واملباسط  املخيمات  وأص��ح��اب  منى 
استخدام  على  قدرتهم  من  والتأكد 
وسائل اإلطفاء املتوفرة عند احلاجة. 

وفرق مدربة ألداء  وح��دات  من خالل 
امل��ه��ام امل��ن��اط��ة ب��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إىل 
تنفيذها  يتم  ال��يت  التدريبية  الربامج 
يف مواقع متركز الوحدات يف مشعر 

منى. 
وع����ن أب�����رز خم��ال��ف��ات اش���رتاط���ات 
مشعر  يف  رصدها  يتم  اليت  السالمة 
أنها  العتيي  د.  العميد  أوض��ح  منى، 
ت��رتك��ز يف إغ���الق خم���ارج ال��ط��وارئ 
ال���رش  أن��ظ��م��ة  إع���اق���ة  أو  وح���ج���ب 
متديدات  وعمل  العشوائي  والتخزين 
وإشغال  بها،  مصرح  غري  كهربائية 
اإلخ��الء  عمليات  يعيق  مب��ا  امل��م��رات 

عند احلاجة مؤكدًا أنه عن رصد أي 
خمالفة من هذه املخالفات يتم حترير 
حمضر بها وحتال للجنة النظر إليقاع 

الغرامة حبق املخالفني. 
وأشاد قائد الدفاع املدني مبشعر منى 
بتجاوب مؤسسات احلج والطوافة يف 
السالمة  واشرتاطات  متطلبات  تنفيذ 
يف خميمات منى، مما كان له أطيب 

األثر يف حمدودية عدد املخالفات.
إبراهيم  العميد  أوض���ح  ناحيته  م��ن 
ب��ن حممد اجمل��م��اج  رك��ن اإلط��ف��اء 
مب��ش��ع��ر م��ن��ى ت��غ��ط��ي��ة مج��ي��ع أرج���اء 
م��ن خالل  اإلط��ف��اء  املشعر خب��دم��ات 
ت��وزي��ع  ف��رق اإلط��ف��اء على 5 مناطق 
داخل املشعر وجتهيزها بكل ما يلزم 
احل��رائ��ق  أن���واع  خمتلف  م��ع  للتعامل 
لكل  لإلسناد  وحدات  إىل  باإلضافة 

منطقة.
أن  إىل  اجمل���م���اج  ال��ع��م��ي��د  وأش������ار 
منذ  اإلطفاء مبنى  استعدادات ركن 
العام مشلت  ه��ذا  مهمته يف حج  ب��دء 
تنفيذ عدد من اجلوالت امليدانية لقادة 
اإلمل��ام  لرتسيخ  وال��وح��دات  املناطق، 
ال��ت��ام حب���دود ك��ل وح���دة وخ��ط��وات 
اإلسناد املتبادل بني املناطق والوحدات 
بني  التكامل  لتحقيق  منى  مبشعر 
امليدانية، باإلضافة  والفرق  الوحدات 
لضمان  الفرضية  التجارب  تنفيذ  إىل 
ال��وص��ول ألع��ل��ى درج���ات االس��ت��ع��داد 
ملباشرة كافة احلوادث اليت قد تقع 
داخل حدود منى قبل وصول احلجاج 

إليها أو أثناء وجودهم باملشعر.   
م��ن ج��ان��ب��ه ب��ني ال��ع��ق��ي��د دخ��ي��ل اهلل 
منى  مبشعر  احلماية  رك��ن  السلمي 
ف���رق ووح����دات احلماية  ت��ن��وع م��ه��ام 
امل��دن��ي��ة مل��واج��ه��ة ك���اف���ة امل��خ��اط��ر 
باملشعر  احلجاج  وجود  أثناء  احملتملة 
مناسكهم  ألداء  إليه  وصوهلم  وقبل 
يف ح��ج ه��ذا ال��ع��ام، ومعاجلة م��ا قد 
احلجيج،  على  آث��ار  م��ن  عنها  ينجم 
احلكومية  اجل��ه��ات  جهود  وتنسيق 
وغري احلكومية املشاركة يف أعمال 
احلج وتوفري كل املستلزمات حلماية 
حوادث  جراء  احلجاج  من  املتضررين 
وإع������داد خ��ط��ط اإلخ�����الء واإلي�����واء 
اإليواء  معسكرات  جاهزية  ومتابعة 
متى  احلجاج  الستقبال  منى  مبشعر 
كانت هناك حاجة لذلك مبا يف ذلك 
على  واإلش���راف  النقل  وسائل  توفري 
خ��دم��ات اإلخ���الء ال��ط��ي يف ح��االت 

الطوارئ مبشعر منى.
فرق  قيام  إىل  السلمي  العقيد  وأش��ار 
بإجراء  منى  مبشعر  املدنية  احلماية 
املخاطر  للمشعر وحتليل  مسح شامل 
مسبباتها  وإزال����ة  امل��واق��ع  ب��ع��ض  يف 
املدنية  احلماية  إدارة  م��ع  بالتنسيق 
ب��احل��ج واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة األخ���رى، 
الفرق  م��ن  ع��دد  نشر  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
الساعة  م��دار  على  اجل��س��ور  ملراقبة 
وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ف���رق ال���رص���د ألخ��ذ 
معدالت  بقياس  اخل��اص��ة  ال��ق��رارات 
امل��رور  م��ع  والتنسيق  اهل����واء،  ت��ل��وث 
خطط  لتنفيذ  السري  حركة  لتسهيل 

اإلخالء واإليواء داخل املشعر.
وأض��������اف ال���ع���ق���ي���د ال���س���ل���م���ي أن 
تشمل  العام  ه��ذا  حلج  االستعدادات 
تهيئة فرق التدخل السريع يف حوادث 
امل���واد اخل��ط��رة وال��يت مت ختصيصها 
والتطهري،  ال��رص��د  ب��أع��م��ال  للقيام 
الفصيل  م��ع  التنسيق  تشمل  ك��م��ا 
ال��ك��ي��م��اوي امل���ش���ارك م��ن ال��ق��وات 
إىل  م��ش��ريًا  ال��ش��أن  ه��ذا  املسلحة يف 
خطة  تنفيذ  تتضمن  االس��ت��ع��داد  أن 

جوالت مكثفة للكشف الوقائي على كافة المـــــــــــخيمات والمنشآت وشبكة األنفاق بمشعر منى
تتكامل فيها جهود أركان اإلطفاء واإلنقاذ والسالمة واحلماية

العميد العتييب: 
وحدات لإلطفاء واإلنقاذ 

واإلسعاف تغطي أرجاء منى
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استجابة  م��دى  على  للوقوف  فرضية 
املعنية  اجلهات  من  جهة  كل  وإمل��ام 
باملشاركة يف أعمال احلماية املدنية 
يف  بها  امل��ن��وط��ة  ب��امل��ه��ام  منى  مبشعر 
حيث  الطي  اإلخ��الء  عمليات  تنفيذ 
إن أعمال احلماية املدنية يف املشاعر 
ال تقتصر فقط على الضباط واألفراد 
امل��ك��ل��ف��ني ب���ذل���ك ض��م��ن أرك����ان 
احل��م��اي��ة ب��امل��ش��اع��ر، ب��ل مت��ت��د عرب 
املشاركني  م��ن  متكاملة  منظومة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن��س��وب��ي  م��ن 
واإليواء  بتنفيذ خطط اإلخالء  املعنية 
وغريها من مهام احلماية وفق اخلطط 

املعتمدة لذلك.   
م���ن ن��اح��ي��ت��ه أك����د ال��ع��ق��ي��د حممد 
عبدالرحيم العاصمي ركن السالمة 
واإلش������راف ال��وق��ائ��ي مب��ش��ع��ر منى 
ح���رص ق��ي��ادة ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي 
العامة  اخل��ط��ة  تنفيذ  يف  امل��ش��ارك��ة 
العام  ه��ذا  حج  يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة 
وإزالة  السالمة  إج��راءات  تعزيز  على 
سالمة  تهدد  ال��يت  املخاطر  مسببات 

قناعة  من  انطالقًا  الرمحن  ضيوف 
الدفاع  السالمة هي خط  أعمال  بأن 
احلريق  خم��اط��ر  م��ن  للحماية  األول 

واحلوادث األخرى.
يف  أن���ه  ال��ع��اص��م��ي  العقيد  وأض����اف 
سبيل حتقيق هذه الغاية يتوىل ركن 
مبشعر  الوقائي  واإلش��راف  السالمة 
احلجاج  خميمات  مجيع  تفقد  منى 
اجلهات  منشآت  وك��ذل��ك  منى  يف 
من  للتحقق  واخل��اص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
بها  ال��س��الم��ة  أنظمة  وفاعلية  ت��وف��ر 
وإزالة أي مسببات للخطر، باإلضافة 
إىل الكشف على احملالت واملطاعم 
نطاق  نقع يف  اليت  األخرى  واألنشطة 
مشعر منى قبل فسح تشغيلها ومتابعة 
الوقائي  اإلش��راف  جمموعات  تشغيل 
)ال���ش���ب���ك���ات( وت��ن��ف��ي��ذه��ا مل��ه��ام��ه��ا 
مبفردها واليت تشمل أعمال السالمة 
واإلسناد  واإلخ��الء  واإلنقاذ  واإلطفاء 
مبنع  ال���ص���ادرة  التعليمات  وتطبيق 
املشاعر  يف  ال��غ��از  وح��ي��ازة  استخدام 
كالفحم  األخرى  البدائل  واستخدام 

والكهرباء  والكريوسني  واحلطب 
جانب  إىل  منى،  خميمات  مجيع  يف 
يف  للمشاركة  الكامل  االس��ت��ع��داد 
خطط التدخل املعتمدة ملواجهة كافة 

املخاطر احملتملة.
وعن آلية متابعة إجراءات السالمة يف 
العاصمي:  العقيد  ق��ال  منى،  مشعر 
بتفقد  ال���س���الم���ة  إج��������راءات  ن���ب���دأ 
مج��ي��ع امل��ن��ش��آت احل��ك��وم��ي��ة اهل��ام��ة 
كاملستشفيات واملستوصفات وقصور 
الضيافة، وجممعات إسكان العمالة 
توفر  من  والتأكد  وغريها  واجمل��ازر 
وجاهزية وسائل السالمة بها، وإجراء 
امل��ول��دات  ال��الزم��ة على  االخ��ت��ب��ارات 
جاهزية  م��ن  والتأكد  االحتياطية، 
وسائل إطفاء احلريق داخل املخيمات 
إلصالحها،  فيها  أعطال  أي  وحصر 
واحملافظة على سالمة خمارج الطوارئ 
ك��ذل��ك م��ت��اب��ع��ة س��الم��ة وج��اه��زي��ة 
وأنظمة  باملخيمات  اإلطفاء  خراطيم 
اإلن��ذار، كما تشمل اإلج��راءات منع 
البرتولي املسال نهائيًا  الغاز  استخدام 

ضبطها  ي��ت��م  ح���اوي���ة  أي  وم���ص���ادرة 
السالمة  وض��ع  م��ن  والتأكد  ف���ورًا، 
والتأكد  اجمل��ه��زة(  )املطابخ  مبواقع 
م��ن س��الم��ة اس��ت��خ��دام ال��غ��از، كما 
ت��ش��م��ل اإلج�������راءات ت��س��ي��ري دوري����ات 
وفرق السالمة على مدار الساعة ملنع 
وجود  أثناء  خمالفات  أي  استحداث 
اإلج����راءات  وتطبيق  مب��ن��ى  احل��ج��اج 
والتنسيق  املخالفني  حب��ق  النظامية 
ال���ف���وري م���ع جل��ن��ة إزال�����ة ال��ت��ع��دي��ات 
املخالفة  وض��ع  ملعاجلة  وامل��خ��ال��ف��ات 

وإزالتها.
إىل  باإلشارة  العاصمي  العقيد  وختم 
ال��س��الم��ة  رك���ن  ب��ني  تنسيق  وج����ود 
مب��ش��ع��ر م���ن���ى وم����ؤس����س����ات احل���ج 
سالمة  ضابط  طريق  ع��ن  وال��ط��واف��ة 
ببحث  يتعلق  املنشآت، والسيما فيما 
إضافات  أي  لعمل  املطوفني  طلبات 
منى  خميمات  يف  إليها  حيتاجون  قد 
وتزويد شركات ومؤسسات الطوافة 
التعليمات والشروط اخلاصة  بكافة 

بالسالمة.

جوالت مكثفة للكشف الوقائي على كافة المـــــــــــخيمات والمنشآت وشبكة األنفاق بمشعر منى
تتكامل فيها جهود أركان اإلطفاء واإلنقاذ والسالمة واحلماية

العميد اجملماج: 
استعداد كامل ملباشرة 

كافة احلوادث اليت قد تقع 
داخل حدود املشعر

العقيد السلمي: 
فرق للتدخل السريع 

وأعمال الرصد والتطهري يف 
حوادث املواد اخلطرة

العقيد العاصمي: 
جمموعات لإلشراف 

الوقائي للتأكد من توفر 
متطلبات  وأنظمة السالمة
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جاهزية كاملة لرجال الدفاع 
المدني للحفاظ على سالمة الحجيج يوم 

الحج األكبر بمشعر عرفة
حممد  ب��ن  أس��ع��د  العميد  أك���د 
ال��ع��ث��م��ان ق��ائ��د ال���دف���اع امل��دن��ي 
مب���ش���ع���ر ع������رف������ات ت���ك���ام���ل 
اس��ت��ع��دادات أرك����ان وم��راك��ز 
الدفاع املدني بعرفة لتأمني سالمة 
ض��ي��وف ال���رمح���ن يف ي���وم احل��ج 
املخاطر  كافة  ومواجهة  األكرب 
أثناء  حتدث  قد  اليت  االفرتاضية 

وقوف احلجاج بصعيد عرفة.
وأض������اف ال��ع��م��ي��د ال��ع��ث��م��ان أن 
الكشف  تشمل  االس��ت��ع��دادات 
واملنشآت  املخيمات  كافة  على 
والتأكد من إخضاعها لإلشراف 
ال��وق��ائ��ي وت���وف���ر مج��ي��ع وس��ائ��ل 
والوقوف  بها  السالمة  ومتطلبات 
ع��ل��ى مج��ي��ع م���راك���ز اإلط���ف���اء 
واإلن�����ق�����اذ واإلخ��������الء واإلي�������واء 
الفنية  جاهزيتها  م��ن  وال��ت��أك��د 
ال��ع��ام��ل��ني فيها  واآلل���ي���ة، وإمل����ام 
إليهم  املوكلة  واملهام  بواجباتهم 
باإلضافة إىل التنسيق مع اجلهات 
إيصال  من  للتأكد  العالقة  ذات 
اخل���دم���ات األس��اس��ي��ة واحل��ي��وي��ة 

جلميع املواقع مبشعر عرفة.
تنفيذ  إىل  العثمان  العميد  وأش��ار 

جوالت ميدانية جلميع املشاركني 
بعرفة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مهمة  يف 
واملخيمات  املربعات  على  للتعرف 
واملنشآت اليت توجد يف كل مربع 
وتوثيقها،  اخلطر  مواقع  وحتديد 
شامل  مسح  إج��راء  إىل  باإلضافة 
جملاري تصريف السيول، ومتابعة 
اإلجراءات املتخذة حياهلا والسيما 
بعرفة  اهلامة  التجمعات  مواقع  يف 
الرمحة  وجبل  مثل مسجد منرة، 

وحمطات قطار املشاعر.
وجود  إىل  العثمان  العميد  وأش��ار 
ت��ن��س��ي��ق م��س��ت��م��ر م���ع ال��ش��رك��ة 
ل��ق��ط��ار امل��ش��اع��ر بشأن  امل��ش��غ��ل��ة 
استيفاء متطلبات السالمة الالزمة 

يف مجيع حمطات القطار بعرفة.
وح�����ول م��س��ت��وى ت���دري���ب ق���وات 
ال���دف���اع امل���دن���ي امل���ش���ارك���ة يف 
ال��ع��ام مبشعر ع��رف��ات  ح��ج ه���ذا 
العثمان، أن مجيع  العميد  أوضح 
م��ن��س��وب��ي ال���ق���وات ب��امل��ش��ع��ر من 
بأعمال  للقيام  واملدربني  املؤهلني 
الطي  واإلخ��الء  واإلنقاذ  اإلطفاء 

واإلشراف الوقائي والسالمة.
وشدد العميد العثمان على ضرورة 

االل���ت���زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��اص��ة 
مب��ن��ع اس��ت��خ��دام ال��غ��از ال��ب��رتول��ي 
وق��وف  أث��ن��اء  املشاعر  يف  امل��س��ال 
يتم  مؤكدًاسوف  بعرفة  احلجيج 
النظامية بكل حسم  اإلج��راءات 

مع من خيالف ذلك. 
من جانبه أوضح العقيد مهندس 
ركن  الشهراني  حممد  أمح��د 
ال��س��الم��ة واإلش������راف ال��وق��ائ��ي 
ضمن  الركن  مهام  أن  باملشعر 
خ��ط��ة أع���م���ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
مل��واج��ه��ة ال��ط��وارئ يف ح��ج هذا 
متطلبات  ت��وف��ري  ت��ش��م��ل  ال���ع���ام 
خميمات  يف  احلريق  من  الوقاية 
احل��ج��ي��ج مبشعر ع��رف��ة مب��ا يف 
والسالمة  الطوارئ  خم��ارج  ذلك 
املطابخ  وس��الم��ة  الكهربائية 
وال��ت��أك��د م��ن وج����ود امل��م��رات 
املدربة  والعمالة  اإلطفاء  ووسائل 
تشمل  كما  استخدامها،  على 
الوقاية  متطلبات  ت��وف��ري  أي��ض��ًا 
اجلهات  مباني  يف  احل��ري��ق  م��ن 
األهلية  واملؤسسات  احلكومية 
ع��ل��ى منع  وال��ع��م��ل  ع���رف���ة،  يف 
م��س��ب��ب��ات احل�����وادث م���ن خ��الل 

أع���م���ال ال��ك��ش��ف امل���ي���دان���ي، 
وتطبيق قرار منع استخدام الغاز 
1435/12/11ه����  يوم  من  ابتداًء 
وم��ب��اش��رة ح����وادث احل��ري��ق يف 
ب��داي��ت��ه��ا م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ات 
اإلش����راف ال��وق��ائ��ي وال��س��الم��ة، 
واإلب��الغ عن أي ح��وادث قد تقع 
مبشعر ع��رف��ة ع��ن ط��ري��ق أب��راج 
تنفيذ  يف  وامل��ش��ارك��ة  امل��راق��ب��ة 
خطط احلماية امليدانية واإلطفاء.
وع����ن آل���ي���ات م��ت��اب��ع��ة إج�����راءات 
احلجيج  خم��ي��م��ات  يف  ال��س��الم��ة 
مهندس  العقيد  أض��اف  بعرفة، 
وض���ع خطة  ال��ش��ه��ران��ي،أن��ه مت 
ش��ام��ل��ة الن��ت��ش��ار ض��ب��اط وأف���راد 
ال��س��الم��ة واإلش�������راف ال��وق��ائ��ي 
واملتابعة  الكشف  بأعمال  للقيام 
الش�����رتاط�����ات ال���س���الم���ة وم��ن��ع 
ذلك  يف  مبا  احل���وادث،  مسببات 
ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ل��ي��م��ات ال��س��الم��ة يف 
الطاقة  حيث  م��ن  اخل��ي��ام  نصب 
واملسافة  وامل��م��رات  االستيعابية 
بني املخيمات، وتعليمات السالمة 
اخلاصة  والتعليمات  الكهربائية 
ب��اس��ت��خ��دام ب���دائ���ل ال���غ���از حيث 

العميد العثمان: 
تنسيق مستمر مع الشركة 

املشغلة لقطار الشاعر 
الستيفاء متطلبات السالمة

العقيد م.الشهراني: 
منع مسببات احلوادث أثناء 
وقوف احلجيج بعرفة عرب 

تكثيف أعمال الكشف امليداني 
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خمالفات  أي  إزال����ة  متابعة  ي��ت��م 
مبشعر  ال��س��الم��ة  الش����رتاط����ات 
واألف��راد  الضباط  قبل  من  عرفة 
املختصني وفق عدد من اإلجراءات 
اليت تصل إىل إيقاف العمل باملوقع 
حتى يتم توفري اشرتاطات السالمة 

وإزالة أي خمالفات به.
ولفت العقيد الشهراني إىل تنفيذ 
لضباط  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع���دة 
أعمال  يف  امل��ش��ارك��ني  السالمة 
احل����ج مش��ل��ت مج��ي��ع ت��ع��ل��ي��م��ات 
السالمة الواجب تطبيقها والعالقة 
لتحقيق هذا  األخ��رى  مع اجلهات 
جرعات  تنفيذ  مت  اهل��دف، كما 
تنشيطية للعاملني بركن السالمة 
ملهامهم  م��ب��اش��رت��ه��م  ب��ع��د  ب��ع��رف��ة 
التدريب  فريق  قبل  م��ن  باملشعر 
وتنفيذ عدد  احل��ج،  امل��ش��ارك يف 
من اخلطط الفرضية للتأكد من 

استيعابهم ملهامهم.
العقيد خريص  ومن جانبه أوضح 
بن محد آل خريص أن مهام ركن 
اإلطفاء مبشعر عرفة يف حج هذا 
منطقة  تغطية  يف  تتلخص  ال��ع��ام 
خدمات  جبميع  بالكامل  عرفة 

اإلط���ف���اء واإلن����ق����اذ واإلس���ع���اف 
وحت��ق��ي��ق س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة يف 

مباشرة حوادث احلريق.
وأكد العقيد آل خريص أن مجيع 
الفرق جمهزة بكل ما حيتاج إليه 
وآليات  معدات  من  اإلطفاء  رجل 
كافة  ملباشرة  فنية  وجت��ه��ي��زات 
ح����وادث احل��ري��ق ع��ل��ى اخ��ت��الف 
على  مشددًا  وأسبابها،  أنواعها 
بعرفة حتسب  اإلط��ف��اء  أن رك��ن 
جيدًا ملخاطر احلريق يف املخيمات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب��ش��ع��ر ع���رف���ة، من 
التفصيلية  البيانات  مج��ع  خ��الل 
للمخيمات وإجراء الكشف عليها 
للتأكد من توفر وسائل السالمة 
ب��ه��ا، ون��ش��ر ع���دد م���ن دوري����ات 
ال��س��الم��ة ال���راك���ب���ة وال��راج��ل��ة 
لتغطية هذه املخيمات حسب خطة 
لإلشراف  إلخضاعها  سلفًا  معدة 

الوقائي.
وع����ن آل���ي���ات ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع 
ل���ل���ح���د م�����ن خم����اط����ر ح���رائ���ق 
العقيد املركبات يف عرفة،أشار 
آل��ي��ات  ج��اه��زي��ة  إىل  خ��ري��ص  آل 
املركبات،  ح��رائ��ق  م��ع  التعامل 

ال��دراج��ات النارية  ب��دء م��ن ف��رق 
اجملهزة بوسائل اإلطفاء وسيارات 
إىل  باإلضافة  الصغرية،  اإلطفاء 
مباشرة حرائق املركبات بصورة 
إطفاء  شبكة  أق��رب  م��ن  عاجلة 
مل��وق��ع احل�����ادث ب��واس��ط��ة أف���راد 
بها  املتواجدين  الوقائي  اإلش��راف 
وص��ول  حل��ني  الساعة  م��دار  على 
إىل  مشريًا  واإلنقاذ  اإلطفاء  فرق 
أن االستعداد تضمن تنفيذ برامج 
تدريبية جلميع فرق اإلطفاء بعرفة 
ذلك  مواقع متركزها مبا يف  يف 
لنوعية  تبعًا  عملية،  ف��رض��ي��ات 
املخاطر احملتمل وقوعها يف حدود 

مشعر عرفة.
العقيد  أك��د  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ل��ي ج���الب رك��ن 
احل��م��اي��ة ب��ع��رف��ة ج��اه��زي��ة ف��رق 
ال��دف��اع  خ��ط��ة  لتنفيذ  احل��م��اي��ة 
حج  يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة  املدني 
ه��ذا ال��ع��ام وف��ق م��ا ح��دد هل��ا من 
م���ه���ام وم���س���ؤول���ي���ات م���ن خ��الل 
كافة  تتضمن  تفصيلية  خ��ط��ة 
ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي يف مشعر 
ع���رف���ة، ت���ب���دأ ب��ع��م��ل��ي��ات امل��س��ح 

املشعر  أرج���اء  لكافة  ال��وق��ائ��ي 
واختاذ كافة اإلجراءات الوقائية 
ح��وادث  أي  وق���وع  دون  للحيلولة 
عرفة  ي��وم  احلجيج  سالمة  تهدر 
وجتهيز مواقع اإليواء بالتنسيق مع 

اجلهات املعنية.
على  وبناء  العقيد جالب  وأضاف 
امل��خ��اط��ر االف��رتاض��ي��ة واخ��ت��الف 
عرفة  ملشعر  اجلغرافية  الطبيعة 
ع���ن م��ش��ع��ري م��ن��ى وم���زدل���ف���ة، 
ت��ت��ض��م��ن اخل���ط���ة اس���ت���ع���دادات 
أبرزها  املخاطر  من  عدد  ملواجهة 
خم��اط��ر ال��زح��ام وال��ت��داف��ع حول 
مسجد  حميط  ويف  الرمحة  جبل 
منرة، وخماطر األمطار والسيول 
األخ���رى،  امل��خ��اط��ر  إغ��ف��ال  دون 
البشرية  القوى  توزيع  أن  مؤكدًا 
بناء  يتم  احلماية  ف��رق  ومتركز 
على املواقع األكثر خطورة بهدف 
تعزيز اإلجراءات الوقائية والتدخل 
ال��س��ري��ع يف ح����االت ال���ط���وارئ، 
معسكرات  ج��اه��زي��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
خدمات  على  واإلش���راف  اإلي���واء 
اإلخالء الطي يف حاالت الطوارئ 

يف مجيع أرجاء مشعر عرفة.    

العقيد آل خريص: 
نتحسب جيدًا ملخاطر 

احلريق يف املخيمات 
التقليدية مبشعر عرفة

العقيد جالب: 
مواقع جمهزة إليواء احلجاج 

يف حاالت الطوارئ داخل عرفة 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية
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ناصر  ب��ن  خالد  العقيد  أك��د 
املدني  ال��دف��اع  قائد  احل��رق��ان 
اخلطة  مشولية  مزدلفة  مبشعر 
التفصيلية لقوات الدفاع املدني 
مب���زدل���ف���ة ل��ك��اف��ة امل��خ��اط��ر 
يتوقع  ق��د  وال���يت  االف��رتاض��ي��ة 
ضيوف  مبيت  خ��الل  ح��دوث��ه��ا 
هذا  ح��ج  يف  باملشعر  ال��رمح��ن 
ت��ك��ام��ل  إىل  م���ش���ريًا  ال���ع���ام 
مع  السالمة  وأعمال  إج��راءات 
اس��ت��ع��دادات أرك���ان اإلط��ف��اء 
واإلس��ع��اف  واإلن��ق��اذ  واحلماية 
واإلي������واء واإلغ���اث���ة واإلخ����الء 
ال��ط��ي و اإلس���ن���اد يف ح��االت 

الطوارئ.
وأوضح العقيد احلرقان أن خطة 
الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ 
مب��ش��ع��ر م���زدل���ف���ة اس��ت��وع��ب��ت 
واملشاريع  املستجدات  كافة 
ال���يت مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��امل��ش��ع��ر، 
باإلضافة إىل املخاطر الطبيعية 
الناجتة عن التغريات املناخية أو 
اجليولوجية أو جغرافية السطح 
وك���ذل���ك امل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ط��ة 
ب��ت��واج��د أع������داد ك���ب���رية من 
حم��دودة  مساحات  يف  احلجاج 

وتساقط  احلرائق  خماطر  مثل 
ال��ص��خ��ور وح������وادث ال���زح���ام 
وال��ت��داف��ع والس��ي��م��ا يف حميط 
مسجد مزدلفة وحمطات قطار 
املشاعر ودورات املياه، مؤكدًا 
مع  للتعامل  االس��ت��ع��دادات  أن 
كل هذه املخاطر تتم بالتنسيق 
ومن  املعنية  اجلهات  كافة  مع 
تبعًا  تفصيلية  خ��ط��ط  خ���الل 
لنوع اخلطر واحتماالت حدوثه 
وخت��ص��ي��ص ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة 
هذه  ملواجهة  املناسبة  واآلل��ي��ة 
امل��خ��اط��ر ف��ض��اًل ع���ن إع����داد 
خ��ط��ط ل��إلس��ن��اد ب��ني وح���دات 
م��ش��ع��ر م��زدل��ف��ة وك��ذل��ك مع 

وق��وات  وع��رف��ات  منى  مشعري 
الطوارئ واإلسناد.

أن  إىل  احلرقان  العقيد  وأش��ار 
أيضًا  تضمنت  االس��ت��ع��دادات 
تنفيذ برامج للتدريب على رأس 
الدفاع  وح���دات  جلميع  العمل 
وتطبيق  مزدلفة  مبشعر  املدني 
كافة  م��ع  للتعامل  ف��رض��ي��ات 

املخاطر احملتملة.
 وعن عدد قوات الدفاع املدني 
مب��ش��ع��ر م��زدل��ف��ة يف ح��ج ه��ذا 
احل��رق��ان  العقيد  ب��ني  ال��ع��ام، 
الدفاع  رج��ال  عدد  إمجالي  أن 
تنفيذ  يف  امل��ش��ارك��ني  امل��دن��ي 
خطة مواجهة الطوارئ باملشعر 

 485 ض��اب��ط   55 م��ن��ه��م   554
فردًا، و5 مدنيني موزعني على 
ق��ي��ادة م��رك��ز ال��دف��اع امل��دن��ي 
مبزدلفة وثالثة مناطق يف كل 
منطقة 5 وحدات منها 3 وحدات 
ت��ت��م��رك��ز مب��ح��ط��ات ال��ق��ط��ار 
مبزدلفة باإلضافة إىل 90 دراجة 
نارية و52 سيارة إدارية وإسناد 
فنية  ومعدة  سيارة  و51  إداري 
مستمر  تنسيق  وجود  إىل  الفتًا 
مراكز  ق��ي��ادات  ب��ني  ومباشر 
ال��دف��اع امل��دن��ي مب��ش��اع��ر منى 
ومزدلفة وعرفات، وكذلك مع 
بالعاصمة  املدني  الدفاع  إدارة 
معرفة  خ���الل  م���ن  امل��ق��دس��ة، 
حدود كل مشعر ومهام أعمال 
امل��س��ح امل��ي��دان��ي، واإلش����راف 
وح��دات  عمل  ون��ط��اق  الوقائي 
اإلط����ف����اء واجل���اه���زي���ة ل��دع��م 
وح����دات ال���دف���اع امل��دن��ي ب��أي 
حاالت  يف  الثالثة  املشاعر  من 

الطوارئ.
وع���ن ال��ت��ح��دي��ات ال���يت ت��واج��ه 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي مبشعر 
احلرقان  العقيد  أكد  مزدلفة 
هي  االف�������رتاش  م��ش��ك��ل��ة  أن 

فرق جمهزة للتعامل مع     حوادث القطارات باملشعر 

خطة لمواجهة المخاطر المحتـــــــــملة أثناء مبيت الحجيج بمزدلفة

العقيد احلرقان: 
خطط تفصيلية ملواجهة 

خماطر األمطار واالنهيارات 
الصخرية واإلخالء الطيب
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اهل��اج��س األك��رب مل��ا متثله من 
إع���اق���ة حل���رك���ة امل���واص���الت 
جتنب  إىل  احل���ج���اج  داع����ي����ًا 
امل���ش���اة  االف��������رتاش يف ط�����رق 
احلرام  املشعر  مسجد  وحميط 
وم��راف��ق ال��س��ي��ارات وامل��ن��اط��ق 
احمل���ي���ط���ة مب���ح���ط���ات ق��ط��ار 
رجال  تعليمات  واتباع  املشاعر 
ال���دف���اع امل���دن���ي واالرش������ادات 
اإلع��الم  وسائل  عرب  تبث  ال��يت 
املختلفة، حرصًا على سالمتهم.
عبداهلل  خالد  العقيد  وحت��دث 
السعيس التميمي ركن اإلطفاء 
مبشعر مزدلفة عن استعدادات 
للتعامل  اإلطفاء  وفرق  وحدات 

م��ع خم��اط��ر احل��ري��ق، فأكد 
اإلط����ف����اء  رك������ن  م����ه����ام  أن 
مب���زدل���ف���ة ت��ش��م��ل اإلش������راف 
ع��ل��ى ك��اف��ة أع��م��ال اإلط��ف��اء 
والتأكد  واإلس��ع��اف  واإلن��ق��اذ 
والوحدات  الفرق  جاهزية  من 
على  قدرتها  واختبار  امليدانية 
الربامج  خالل  من  مهامها  أداء 

التدريبية والفرضيات.
إىل  التميمي  ال��ع��ق��ي��د  وأش����ار 
ل��إلط��ف��اء  ف��رق��ة  ج��اه��زي��ة 15 
م��واق��ع  يف  تتمركز  واإلن���ق���اذ 
مزدلفة  مبشعر  بعناية  خمتارة 
والثامنة  السابعة  املنطقة  يف 
فرق خاصة   )3( منها  والتاسعة 
القطارات  ح��وادث  مع  للتعامل 
للقيام  يلزم  ما  بكل  وجمهزة 
ب���أع���م���ال اإلط����ف����اء واإلن���ق���اذ 
واإلخ��������الء، م����ؤك����دًا وج���ود 
ت��ن��س��ي��ق م��س��ت��م��ر ب���ني رك��ن 
اإلطفاء وركن السالمة مبشعر 
خمالفات  أي  رصد  يف  مزدلفة 
الش������رتاط������ات ال����س����الم����ة يف 
املخيمات واملطابخ والتأكد من 
جاهزية فرق اإلشراف الوقائي 
والتعامل مع احلوادث املختلفة، 
وك���ذل���ك وج�����ود ت��ن��س��ي��ق مع 
مبزدلفة  املدنية  احلماية  ركن 
أثناء  احملتملة  املخاطر  لتحديد 

واختاذ  باملشعر  احلجاج  تواجد 
اإلجراءات الالزمة للوقاية منها.
من جانبه أكد املقدم مهندس 
البشري ركن  بن حممد  سعد 
الوقائي  واإلش����راف  ال��س��الم��ة 
قيادة  ح��رص  م��زدل��ف��ة  مبشعر 
ال���دف���اع امل��دن��ي ب��امل��ش��ع��ر على 
بنظام  ورد  م��ا  تنفيذ  متابعة 
ال���دف���اع امل���دن���ي ف��ي��م��ا خيص 
ش����روط وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��الم��ة 
يف مج��ي��ع م���راف���ق وم��ن��ش��آت 
م��زدل��ف��ة م���ن خ���الل ع���دد من 
لتحقيق  التفصيلية  اخل��ط��ط 
أهداف ومهام األعمال امليدانية 
تطبيق  ذل��ك  يف  مبا  للسالمة، 
ق�����رار م��ن��ع اس���ت���خ���دام ال��غ��از 
املسال للمشاعر وتشكيل فرق 
ميدانية للقيام بذلك إىل جانب 
ملباشرة  السريع  االنتقال  مهام 

جاهزية  وم��ت��اب��ع��ة  احل�����وادث، 
شبكات اإلطفاء.

وأض����اف امل��ق��دم ال��ب��ش��ري إىل 
ال��س��الم��ة  رك����ن  أع���م���ال  أن 
تعتمد على  الوقائي  واإلش��راف 
ال��ت��واج��د ال��س��ري��ع وامل��ك��ث��ف 
وجمموعات  السالمة  لدوريات 
م��دار  على  ال��وق��ائ��ي  الكشف 
مسببات  كافة  الساعة.وإزالة 
السالمة،  وخمالفات  احلوادث 
مع استعداد كامل للقيام مبهام 
اش��رتاط��ات  متابعة  مثل  أخ��رى 
السالمة يف األنفاق بالتنسيق مع 
بالعاصمة  املدني  الدفاع  إدارة 
الطلبات  ودراس�����ة  امل��ق��دس��ة، 
الطوافة  مؤسسات  من  املقدمة 
أي  إلج��راء  امليدانية  واملكاتب 
تعديالت أو إضافات بإسكان 
أن  باملشاعر، مؤكدًا  احلجاج 
واإلشراف  السالمة  مجيع فرق 
ال��وق��ائ��ي ال��راج��ل��ة وال��راك��ب��ة 
السريع  للتدخل  جمهزة ومدربة 

واألوىل يف حاالت الطوارئ.

فرق جمهزة للتعامل مع     حوادث القطارات باملشعر 

خطة لمواجهة المخاطر المحتـــــــــملة أثناء مبيت الحجيج بمزدلفة

العقيد التميمي: 
جوالت ميدانية لرصد أي 

خمالفات الشرتاطات 
السالمة يف منشآت مزدلفة

املقدم البشري: 
فرق ملتابعة تنفيذ قرار حظر 

دخول الغاز ملشعر مزدلفة
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أكد معالي الدكتور مهندس حبيب بن مصطفى زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية 
والقروية، رئيس اإلدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالمشاعر المقدسة وجود تنسيق 

كامل بين الوزارة والدفاع المدني في تفويج حجاج بيت اهلل الحرام لمنشأة الجمرات، ومحطات 
قطار المشاعر وتشغيل شبكات اإلطفاء في منى ومزدلفة وعرفات، الفتًا إلى حرص الوزارة 

على تطبيق اشتراطات الدفاع المدني للسالمة في جميع مشروعاتها بالمشاعر. 

تعاون كامل
مع الدفاع المدني في جميع 

مشروعات خدمة الحجيج 
بالمشاعر المقدسة 

وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية د. م. حبيب زين العابدين:
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وكشف معالي د. زين العابدين يف حوار شامل 
ل����998 ع��ن ع��دد م��ن امل��ش��اري��ع اجل��دي��دة اليت 
نفذتها اإلدارة املركزيةللمشروعات التطويرية 
خماطر  من  احل��د  شأنها  من  وال��يت  باملشاعر 
هذا  حج  خ��الل  والتدافع  والتكدس  الزحام 
املشاريع  إىل  باإلضافة  املقبلة،  واألع��وام  العام 

الضخمة لتصريف مياه األمطار والسيول.

أبـــرز اســتــعــدادات  التعرف على  نــود  بــدايــة   
خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حلج هذا 

العام؟ 
ت��ت��ك��ام��ل ج��ه��ود ق��ط��اع��ات ال�����وزارة خلدمة 
ض��ي��وف ال��رمح��ن يف احل���ج م��ن خ���الل أم��ان��ة 
املركزية  اإلدارة  جهود  مع  املقدسة  العاصمة 
ب��امل��ش��اع��ر وتشمل  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ل��ل��م��ش��روع��ات 
للمشروعات  املركزية  اإلدارة  اس��ت��ع��دادات 
التطويرية، صيانة وتشغيل كافة املشروعات 
احلديثة،  اجلمرات  كمنشأة  عنها  املسؤولة 

امل��ق��دس��ة اخل��ط اجلنوبي،  امل��ش��اع��ر  وق��ط��ار 
م��ازال��ت يف  ال��يت  األخ��رى  املشروعات  وبعض 
ع��ه��دت��ه��ا، ك��م��ا تشمل االس��ت��ع��دادات دع��م 
امل��ش��روع��ات  ال��يت تسلمت  األخ���رى  اجل��ه��ات 
مشروع  مثل  احلاجة  عند  اإلدارة  نفذتها  اليت 
صندوق   - املالية  وزارة  ت��ق��وم  ال���ذي  اخل��ي��ام 
وتشغيله،  بصيانته    - العامة  االستثمارات 
اليت  املقدسة  العاصمة  أمانة  دع��م  وكذلك 
تصريف  م��ش��روع��ات  ون��ظ��اف��ة  بصيانة  ت��ق��وم 

احلريق  إط��ف��اء  وم��ش��روع  واألن��ف��اق،  السيول 
ومنى  وعرفات،  مزدلفة،  الثالثة  املشاعر  يف 
بصيانته  والكهرباء  املياه  وزارة  تقوم  ال��ذي 
الضغط  بتوفري  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  وخي��دم 
من  نقطة  كل  يف  املياه  من  حيتاجونه  ال��ذي 
النقاط  مع صندوق فيه اآلليات واخلراطيم، 
باإلضافة إىل تنفيذ املشروعات اجلديدة هلذا 
العام وتشغيلها وصيانتها مثل:  مشروع حمطة 
معاجلة النفايات بطريقة حديثة وهي ما يسمى 

مشاريع جديدة للحد من خماطر 
الزحام والتكدس يف احلج
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إجنازه  مت  وقد    )incineration( بالرتميد 
ستة  خ��الل  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  م��ن  بتوفيق 

أشهر وسيعمل بإذن اهلل يف حج هذا العام. 

 وماهي أبرز املشاريع اجلديدة اليت قامت 
التطويرية  لــلــمــشــروعــات  املــركــزيــة  اإلدارة 
هذا  حج  يف  منها  االستفادة  ويتم  بإجنازها 

العام؟   
العزيزية  منطقة  لربط  الثانية  املرحلة  هناك 
)املستوى  ال��ث��ان��ي  ب��ال��دور  امل��ك��رم��ة  مبكة 
الذي  احلديثة  اجلمرات  منشأة  من  الثالث( 
سيسهل على احلجاج الذين يقطنون يف مكة 
املكرمة أداء شعرية الرجم دون احلاجة إىل 
امل��زدمح��ة  منى  مشعر  ش���وارع  إىل  ال��دخ��ول 
ال  ملن  ترددية  حافالت  توفري  مع  باحلجاج... 
ربط  ومشروع  األق��دام،  على  السري  يستطيع 
املعيصم والشعيبني من مشال مشعر منى إىل 
منشأة  من  ال��راب��ع(  )املستوى  الثالث  ال��دور 
اجلمرات احلديثة عرب األنفاق املزودة بسيور 
ب��امل��ط��ارات  امل��ن��ف��ذة  بتلك  شبيهة  متحركة 
املدني  الدفاع  مع  التنسيق  مت  وقد  العاملية، 
الالزمة إلطفاء احلريق  الوسائل  بتوفري كل 
وهلل  مستوى  أع��ل��ى  على  امل��ش��روع��ات  ب��ه��ذه 
استكمال  إىل  باإلضافة  والشكر،  احلمد 
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن م��ش��روع إن��ش��اء )36( 
املقدسة  باملشاعر  إضافية  مياه  دورة  أل��ف 
مواقف  مشروع  ومنى،  ومزدلفة،  عرفات، 
إنشاء  م��ش��روع  ع��رف��ات،  مبشعر  للحافالت 
لقطار  مزدلفة)2(  حمطة  غرب  للمشاة  معرب 
املشاعر املقدسة لتفادي قطع شارع العزيزية، 
مشروع نقل وحتويل مسار الطريق رقم )63( 

املناطق  جب��وار  عرفات  مبشعر  منطقته  من 
املخصصة للنقل بالقطار وذلك لزيادة الطاقة 
االستيعابية بإخراجه من حدود مشعر عرفات 
لتسهيل حركة  العام  األمن  رغبة  على  وبناًء 

املرور واملشاة. 
الصغرية  امل��ش��روع��ات  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  إىل 
األخرى ومنها محاية أحد املواقع على طريق 
امللك عبد العزيز من أخطار السيول بناًء على 

رغبة الدفاع املدني. 

 وماذا عن التعاون بني وزارة الشؤون البلدية 
والقروية والدفاع املدني يف متابعة اشرتاطات 

السالمة يف املنشآت واملرافق واملشاريع التابعة 
للوزارة باملشاعر املقدسة؟ 

امل��رك��زي��ة  اإلدارة  ب��ني  وث��ي��ق  ت��ع��اون  ه��ن��اك 
البلدية  الشؤون  بوزارة  التطويرية  للمشروعات 
أن بدأت اإلدارة  املدني منذ  والدفاع  والقروية 
باملشاعر  ال��ك��ربى  امل��ش��روع��ات  تنفيذ  يف 
املقدسة قبل ما يقرب من عشرين عامًا برئاسة 
العامة  األشغال  وزير  امللكي  السمو  صاحب 
البلدية  ال��ش��ؤون  واإلس��ك��ان س��اب��ق��ًا ووزي���ر 
والقروية الحقًا األمري متعب بن عبد العزيز آل 
سعود، وتبعه من بعده صاحب السمو امللكي 
وزير  العزيز  عبد  بن  متعب  بن  منصور  األمري 

أوضح د. زين العابدين يف ثنايا احلوار استجابة اإلدارة 
املركزية للمشروعات التطويرية لكافة متطلبات الدفاع 

املدني يف الدراسات اخلاصة بتجهيز مشعر عرفات باخليام 
املقاومة للحريق واليت مت رفعها إىل جلنة احلج العليا.
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كانا  وكالهما  والقروية،  البلدية  الشؤون 
حريصني على حتقيق كل اشرتاطات الدفاع 
املدني يف هذه املشروعات، ولعل النظام الذي 
أن��ش��ئ يف امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ال��ث��الث إلطفاء 
يف  ضخمة  مياه  خبزانات  ربطه  مع  احلرائق 
الالزمة  املياه  لتوفري  كايف  باملشاعر  اجلبال 
مع الضغط الذي حيتاجه رجال الدفاع املدني. 
الدفاع  رج��ال  مشاركة  إىل  باإلضافة  ه��ذا 
املدني يف ورش العمل واالجتماعات املصغرة 
مستوى  أعلى  لتحقيق  اإلدارة  تعقدها  ال��يت 
م��ن ال��س��الم��ة واألم���ن واألم����ان حل��ج��اج بيت 
اهلل احلرام، وكان حيضرها ويشارك فيها 
سعادة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  ويدعمها 
وننوه يف  العمرو   اللواء سليمان بن عبد اهلل 
هذه املناسبة بالتعاون الوثيق الذي كان يتم 
صيانة  يف  املدني  الدفاع  ورج��ال  سعادته  مع 
وقطار  احلديثة،  اجلمرات  منشأة  وتشغيل 
اليت  امل��ش��روع��ات  وك��ل  املقدسة،  املشاعر 

نفذتها وتنفذها اإلدارة. 

 ومـــاهـــي أبـــــرز مـــالمـــح جـــهـــود الــــــوزارة 
لتصريف مياه السيول واألمطار يف املشاعر 

املقدسة؟ 
تتنوع أعمال الوزارة ممثلة يف اإلدارة املركزية 
ومن  الشأن  هذا  يف  التطويرية  للمشروعات 
شبكات  وتطوير  توسعة  األعمال  هذه  أبرز 
املقدسة  باملشاعر  القائمة  السيول  تصريف 
تستوعب  وع��رف��ات( حبيث  وم��زدل��ف��ة  )م��ن��ى 
 50( مقدارها  ترددية  لفرتة  األمطار  كمية 
املدني،  الدفاع  رغبة  على  بناًء  وذل��ك  عامًا( 
لوادي  الطاقة االستيعابية  كما مت مضاعفة 
السيول مبشعر منى حبيث  لتصريف  حمسر 
تتناسب مع كمية مياه األمطار لنفس الفرتة 
الرتددية، حيث مت إنشاء ثالثة سدود وقنوات 
جبلية على طول اجلبال الشمالية ملشعر منى 
من  املعيصم  منطقة  إىل  السيول  لتصريف 
خالل أنفاق داخل اجلبال واالستفادة منها يف 
إنشاء  إبراهيم، كما مت  وادي  تغذية حوض 
عدة سدود وقنوات جبيلة لتخزين مياه األمطار 
على جبال مزدلفة، حبيث تستوعب أحواض 
السدود ضعف كمية األمطار املنهمرة لفرتة 
رفع  حيقق  ومبا  عامًا(   50( مقدارها  ترددية 
القائمة الستيعاب  التصريف  كفاءة شبكة 

هذه األمطار. 

تنفيذ  مت  فقد  ع��رف��ات  ملشعر  بالنسبة  أم��ا 
ع���ب���ارات ت��ص��ري��ف ل��ك��ام��ل امل��ش��ع��ر ضمن 
املرحلة األوىل ملشروع تصريف سيول عرفات 
ن��زول  مربعات  داخ���ل  م��ن  األم��ط��ار  لتجميع 
عرنه،  وادي  إىل  وصرفها  والطرق  احلجاج 
حبيث تستوعب كمية األمطار لفرتة ترددية 

مقدارها )25( عامًا.
كما مت خ��الل األع��وام 1429 إىل 1431ه��� 
ال��ذي  امل��ش��روع  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  امل��رح��ل��ة  تنفيذ 
مشل عمل ممرات بني املخيمات من البالط 
)اإلن���رتل���وك( وحم�����ددات ل��ل��خ��ي��ام ومم���رات 
وتهذيب  السيول  تصريف  بعبارات  خاصة 
اجلبال، وعمل مصاطب لنزول احلجاج بها، 
ومت عمل املنحدرات والطرق الالزمة للمناطق 
املنخفضة لتصريف السيول بها إىل العبارات 

القائمة. 

املشاعر  قطار  تشغيل  خطط  عــن  ومـــاذا   
املقدسة هذا العام، وتأمني إجراءات السالمة 
يف احملـــطـــات واحلـــــد مـــن خمـــاطـــر الـــزحـــام 

والتكدس؟ 
هذا  حج  يف  القطار  تشغيل  اهلل  ب��إذن  سيتم 
ال��يت مت  واإلج����راءات  بنفس اخلطط  ال��ع��ام 
تطبيقها خالل األعوام األربعة املاضية لتأمني 
بشكل  والنفرة  التصعيد  يف  احلجاج  نقل 

سريع وآمن ومريح ويف جو مكيف.  
االزدح����ام  خم��اط��ر  م��ن  للحد  بالنسبة  أم���ا 
أصبح  فقد  وحوهلا  احملطات  يف  والتكدس 
واضحًا أن هناك من حياول استخدام القطار 

تعاون وثيق مع رجال الدفاع املدني يف 
صيانة وتشغيل منشأة اجلمرات 
احلديثة وقطار املشاعر املقدسة

مشاركة رجال الدفاع املدني لتحقيق 
أعلى مستوى من السالمة واألمن 

واألمان حلجاج بيت اهلل احلرام
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عام 1433ه���  دون حق، كما حدث يف حج 
م��ن حجاج  امل��ؤل��ف��ة  اآلالف  ح��ش��د  ح��ي��ث مت 
نظاميني حيملون تذاكر وآخرين ال حيملون 
تذاكر مع حجاج غري نظاميني أسفل حمطات 
إىل  الشارع  أول  من  بعرفات  املشاعر  قطار 
آخره، اندفعوا لركوب القطار وهجموا على 
احملطات وهو ما تسبب يف تأخري نقل احلجاج 
النظاميني احلاملني للتذاكرلبضع ساعات، 
وقد مت بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل العلي 
القدير معاجلة ذلك األمر يف حج العام املاضي 
1434ه� قبل الغروب وقد مت التعاون مع رجال 
الشارع  وإخ��الء  املعنية  واجلهات  العام  األمن 
م��ن كل  أس��ف��ل حم��ط��ات ع��رف��ات بكامله 
والتصعيد  ال��ن��ف��رة  عملية  ومت��ت  امل��ف��رتش��ني 
وهلل  ومريح  مثالي  بشكل  القطار  وتشغيل 

احلمد من قبل ومن بعد. 
عرفات  يف  التخييم  مناطق  إح��اط��ة  مت  وق��د 
أن  إال  ال��ق��وي،  م��ن الصلب  ب��س��ور  وم��زدل��ف��ة 
بعض احلجاج قام بنشره بواسطة آالت لنشر 
الصلب، ويف هذه السنة وبناًء على توجيه من 
البلدية  الشؤون  وزير  امللكي  السمو  صاحب 
تقوم  ال��يت  ال��ش��رك��ة  تكليف  مت  وال��ق��روي��ة 
من  بكامله  السور  حبراسة  التفويج  بضبط 
اخل���ارج والتنسيق م��ع رج��ال األم��ن ال��ع��ام يف 
مراقبة محلة التذاكر والبوابات اإللكرتونية 
لكل  احمل��ددة  باملواعيد  التقيد  على  والعمل 

جمموعة من احلجاج مستخدمي القطار. 

 مــع تــزايــد عــوامــل اخلــطــورة يف منطقة 
ترتيبات  مثــة  هــل  املقدسة  باملشاعر  اجملـــازر 
خاصة للحد من خماطر التلوث والتخلص 

من النفايات النامجة عن عمليات الذبح؟ 
خملفات  م��ع��اجل��ة  حم��ط��ة  م��ش��روع  يعتمد 
ال��ذب��ح مب��س��اخل امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ال��ذي 
العام على  منه يف حج هذا  االستفادة  سيتم 
من شركة  تأمينه  للمحارق مت  نظام  تنفيذ 
ب��ري��ط��ان��ي��ة، م��ع ن��ظ��ام معاجلة  أم��ري��ك��ي��ة 
االحتاد  ملواصفات  طبقًا  الناجتة  االنبعاثات 
ومحاية  لألرصاد  العامة  والرئاسة  األورب��ي 
من  ط��ن   9000 مل��ع��اجل��ة  باململكة  البيئة 
موسم احلج،  الناجتة خالل  الذبح  خملفات 
لديها  املياه  معاجلة  لنظام  وحدة  إىل  إضافة 
التخلص  يتم  حبيث  2600م3  لتنقية  القدرة 
مساخل  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  املخلفات  ك��اف��ة  م��ن 
يف  دفنها  إىل  احلاجة  دون  املقدسة  املشاعر 

التلوث  إىل  ت��ؤدي  وال��يت  النفايات  مكبات 
البيئي للمشاعر وتلوث املياه اجلوفية. 

 إىل أين وصلت الدراسات اخلاصة بإنشاء 
خميمات مبشعر عرفات على غرار خميمات 
منى، وهل مثة تنسيق مع الدفاع املدني فيما 
النوعية  السالمة يف هذه  يتعلق مبواصفات 

من املشاريع؟ 
مشعر  بتجهيز  اخل��اص��ة  ال��دراس��ات  رف��ع  مت 
ع��رف��ات ب��اخل��ي��ام امل��ق��اوم��ة ل��ل��ح��ري��ق وال��يت 
اجلهات  من  املشكلة  اللجنة  إليها  توصلت 
ل��ل��م��ش��روع��ات  امل��رك��زي��ة  )اإلدارة  امل��ع��ن��ي��ة 
العام،  األم��ن  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  التطويرية، 
املكرمة  مكة  تطوير  وهيئة  احل��ج،  وزارة 
مشروع  بتنفيذ  والتوصية  املقدسة(  واملشاعر 
مناطق  خت��دم  ال��يت   )E( باملنطقة  جت��ري��ي 
املشاعر  لقطار  اجلنوبي  اخل��ط  مستخدمي 
املقدسة إىل جلنة احلج املركزية وجلنة احلج 
العليا، وقد مت بالطبع األخذ جبميع مرئيات 
خالل  اللجنة  يف  املشرتكة  اجلهات  كافة 
االجتماعات اليت عقدت أثناء إعداد الدراسة 
املدني  ال��دف��اع  مبتطلبات  يتعلق  ما  وخاصة 
العام  األم��ن  ومتطلبات  السالمة  ملواصفات 

واجلهات املعنية األخرى مبن فيهم املطوفني.

معاجلة 9000 طن من خملفات الذبح 
خالل موسم احلج 
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من التعريفات املبكرة لإلدارة ذلك التعريف الذي ساهمت به )Mary Parker Follett(  ماري 
باركر فوليت عام 1918م: »اإلدارة هي فن حتقيق األشياء من خالل اآلخرين«، وبالرغم من بساطة 

هذا التعريف إال أنه ركز على جوهر اإلدارة. 
على أن نشاط التنسيق ليس وظيفة إدارية مستقلة، وإمنا هو يدخل يف نطاق كافة وظائف اإلدارة 
األخرى باعتبار أن التنسيق هو جوهر ولب اإلدارة، ففي كل وظيفة إدارية يلعب التنسيق دوره ويأخذ 
األفراد  وتهيئة  وتكوين  والتنظيم  التخطيط  على  اإلدارة  وظائف  الباحثون  هؤالء  وقصر  مكانه. 

والتوجيه والرقابة )1(. 
واالجتاه اإلداري احلديث ال يعترب التنسيق وظيفة إدارية مستقلة وإمنا هو جوهر ولب العملية اإلدارية 

بأكملها.  
والتنسيق يسعى إىل توحيد اجلهود اجلماعية مركزًا يف ذلك على ثالث نواحي أساسية هي مقدار 
هذه اجلهود، والتوقيت الزمين هلا، وحتديد خط سريها، فالتنسيق نشاط حركي، وليس نشاطًا 
ساكنًا. إذ إن التنسيق ميّكن رجل اإلدارة من احملافظة على التوازن السليم بني العمل وبني اجلهود 
اليت تبذل داخل الوحدة التنظيمية اليت يرأسها، ويف ذات الوقت حيقق توحيد هذه اجلهود وتكاملها 

لتحقيق اهلدف املنشود. 
التنسيق نشاط متداخل مع وظائف اإلدارة)2(:  

من ختطيط  اإلدارة  وظائف  نتيجة ممارسة  يتولد  هو  إمنا  مستقلة،  إداري��ة  بوظيفة  التنسيق  ليس 
تكامل  هي  النتيجة  فإن  وفاعلية  بكفاءة  الوظائف  هذه  ممارسة  فعند  ورقابة،  وتوجيه  وتنظيم 
وتوازن اجلهود املبذولة، أي التنسيق الفعال بني اجلهود اجلماعية وأكثر من ذلك فالتنسيق نشاط 
والسياسات  بني اخلطط  التنسيق  يتم  التخطيط  مرحلة  ففي  اإلدارة،  وظائف  مع كافة  متداخل 
الفعال  التنسيق  أن  العامة. كما  والسياسات  اخلطط  وبني  وبينها  البعض،  بعضها  وبني  الفرعية 
اهلدف  لتحقيق  االجتاه  نفس  معًا يف  والربامج  السليم لضمان سري اخلطط  التخطيط  على  يعتمد 

املشرتك. 
والغرض من التنظيم هو تنسيق اجلهود وحتقيق التكامل والتوازن بينها، فعندما يقوم املدير بتحديد 
أوجه النشاطات وجتميعها يف شكل وحدات تنظيمية وحتديد اختصاصات هذه الوحدات، وعندما 
حيدد السلطات واملسؤوليات والوظائف واألسس التنظيمية يساعد بدوره على كون التنسيق فعااًل 

باعتبار أن التنسيق بني الوظائف يسبق التنسيق بني اجلهود البشرية. 
بني  التنسيق  يعين  والتعليمات  األوامر  إعطاء  التنسيق، فجوهر  نشاط  املدير  التوجيه ميارس  ويف 

أوجه النشاط املختلفة مبا يكفل حتقيق األهداف بأحسن الوسائل وأكفأها. 
ويف الرقابة ميارس املدير نشاط التنسيق، فعند ممارسته لوظيفة الرقابة وكشفه ألية احنرافات 
عن اخلطط، يبحث عما إذا كان يوجد وأين يوجد نقص التنسيق، ومبعاجلته لذلك االحنراف 

ميارس التنسيق داخل الرقابة. 
عليه فإنه يتبني لنا مما سبق أن التنسيق هو جوهر  العملية اإلدارية باعتبار  أن اإلدارة تتمثل يف 
التنسيق بني جهود اجلماعية وحتقيق التكامل بينها مبا يكفل حتقيق اهلدف املشرتك. ونهوض 
املدير مبسؤوليته األساسية وهي حتقيق التنسيق والتكامل بني اجلهود يقتضي منه ممارسة وظائف 

اإلدارة بدقة وكفاءة وفاعلية. 

عقيد دكتور
محمد بن عبدالعزيز بن محمد أبوعباءة
مساعد مدير مركز
عمليات الدفاع املدني  باملشاعر

مقال
التنسيق جوهر 
ولب اإلدارة 
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ماهي نظم املعلومات اجلغرافية:
على مجع  يعمل  احل��اس��وب  على  ق��ائ��م  ن��ظ��ام  ه��و 
البيانات  وتوزيع  وإخ��راج  وحتليل  وختزين  وصيانة 
ما  إن��ش��اء  طريق  ع��ن  وذل��ك  املكانية  واملعلومات 

يسمى بالطبقات.

املـــعـــلـــومـــات  نـــظـــم  دواعــــــــي احلــــاجــــة إىل 
اجلغرافية 

- إمكانية الربط بني البيانات املكانية والوصفية. 
- القدرة على التعامل مع عدة طبقات من البيانات 

يف وقت واحد.
- القدرة التحليلية.

- املساهمة يف دعم اختاذ القرارات. 

مكونات نظام املعلومات اجلغرافية
.)Hardware( 1- األجهزة
 .)Software( 2- الربامج

 .)Graphical & attribute Data( 3- البيانات
4- األشخاص )Pepole( العناصر البشرية.

.)Methods( 5- التطبيقات
وفيما يلي تعريف بكل منها:
:Information/Data البيانات

بطرق  املكانية  املعلومات  على  احلصول  ميكن 
ميكن  اليت  هي  األولية  الطرق  هذه  أحد  عديدة. 
التصوير  أو  األرض��ي��ة،  املساحة  بواسطة  مجعها 
أو   ،AERIAL PHOTOGRAPHY اجل�����وي 
االستشعار عن بعد، أو نظام حتديد املواقع العاملي. 

يتم  اليت  الثانوية  للمعلومات  اللجوء  أيضًا  وميكن 
الرتقيم.  أو لوحة  الضوئي،  املاسح  بواسطة  مجعها 
وتزود اخلريطة مبعلومات إضافية تدعى باملعلومات 
تفاصيل  وإضفاء  املناطق  أمساء  لتعريف  الوصفية 

أكثر عن هذه اخلرائط.
:Hardware املتطلبات املادية

متثل احلواسيب العنصر املهم يف نظام GIS حيث 
تقوم بتحليل ومعاجلة البيانات اليت مت ختزينها يف 
قواعد بيانات ضخمة. ختّزن بيانات نظام املعلومات 
اجلغرافية يف أكثر من طبقة- layer واحدة للتغلب 
على املشاكل التقنية النامجة عن معاجلة كميات 

كبرية من املعلومات.
:Software املتطلبات الفنية

لنظم  خمصصة  ع��دي��دة  تطبيقية  ب��رام��ج  ت��وج��د 
املعلومات اجلغرافية منها ما يعمل بنظام املعلومات 
بنظام  يعمل  م��ا  ومنها   ،ArcGIS مثل  النقطية 
الربجميات  بعض  وت��وج��د   .ERDAS مثل  اخل��الي��ا 

.GIS مفتوحة املصدر واليت حتاكي بعض بيانات
:Pepole املتطلبات البشرية

قيمة  هلا  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تكنولوجيا  إن 
حمدودة إذا كانت بدون األفراد الذين يقومون بإدارة 
النظام وخلق خطط لتطبيقها على مشكالت الواقع. 
من  اجلغرافية  معلومات  نظم  مستخدموا  وي��ن��درج 
املتخصصني التقنيني الذين يصممون ويطورون النظم 
إىل هؤالء الذين يستخدمونه يف أداء أعماهلم اليومية.

يتجه العالم الى استخدام التقنية في شتى المجاالت بتسارع هائل ونحن 
في مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اتجهنا الستخدام 

نظم المعلومات الجغرافية )GIS( حيث بدأ استخدامها واالستعانة بها 
في تحديد مواقع المنشآت و معالم وحدود كل قسم و في رصد 

الحوادث وتوزيعها جغرافيا على المصورات واستمر العمل بذلك الى 
الوصول الى مرحلة تحليل االخطار وتطويع هذه التقنية في 

استخدامات اعمال الحماية المدنية وفيما يلي وصف للنظام وفوائده  
ومكوناته وتطبيقاته.  

40 

ذو الحجة 1435هـالعدد التاسع عشر

نظم المعلومات الجغرافية



:Methods أساليب التشغيل
يعمل  ال��ذي  هو  الناجح  اجلغرايف  املعلومات  نظام  إن 
على أساس خطة جيدة التصميم وقواعد عمل اليت هي 
النماذج واملمارسات العملية املتخصصة لكل مؤسسة. 
الوظائف  تطبيق  التحليلية  للوسائل  األمثلة  وم��ن 
خالل  من  العمراني  التخطيط  مثل  بالعلوم  اخلاصة 
ضبط  وسائل  تطبيق  أو  اجلغرافية،  املعلومات  نظم 
إدخال  دقة  من  للتأكد   )Quality Control( اجلودة 
 Network( للشبكات  حتليالت  عمل  أو  البيانات، 
اليت  التحليلية  الوسائل  من  غريها  أو   ،)Analysis

ختدم التطبيقات املختلفة.
الدفاع  مبديرية  اجلغرافية  املعلومات  نظم  )تفعيل 

املدني مبنطقة مكة املكرمة(
بهذا  املكرمة  مبكة  املدني  الدفاع  مبديرية  بدانا 
التأكيد على إنشاء قاعدة بيانات  التوجه من خالل 
التقنية  ه��ذه  من  االستفادة  ض��رورة  وعلى  جغرافية 
لتطبيقها  الوسائل  مجيع  وتهيئة  االولوية  واعطاءها 
سواء من خالل التدريب او تأمني األجهزة احلاسوبية 
واملصورات اجلوية لكافة حمافظات ومراكز منطقة 
مكة املكرمة، وكذلك تكوين الطبقات اخلاصة 
خيص  م��ا  مجيع   ( مثل  والبيانات  املعلومات  ومج��ع 
السدود،  )االودي��ة،  والصناعية  الطبيعية  الكوارث 
 ،) اخلطرة  املصانع  امل��ي��اه،  جتمعات  ال���زالزل،  ب��ؤر 
مراكز الدفاع املدني، مواقع االيواء، املنشآت اهلامة( 
هذا باإلضافة إىل املعلومات املكانية لكل حمافظة 
 – اخل��دم��ات   – ال��ش��وارع   – ومركز مثل ) االح��ي��اء 
املياه...  شبكات   – امل��دارس   – الفنادق   – األس��واق 

اخل( بعدة خطوات كانت على النحو التالي:

1- مجع املعلومات:
قبل  من  مقدمة  جوية  على مصورات  احلصول   -

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 
- احل��ص��ول ع��ل��ى خ��رائ��ط األس����اس م��ن أم��ان��ة 
وأمانة  املقدسة  العاصمة  وأم��ان��ة  ج��ده  حمافظة 

حمافظة الطائف.
سجالت  من  وصفية  معلومات  على  احلصول   -

إدارة احلماية املدنية.
- احلصول على خرائط ورقية من هيئة املساحة 

اجليولوجية السعودية.
- عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع اجلهات املشار 

هلا أعاله.

2- البيئة التدريبية:
- تكليف مدرب بتجهيز املادة التدريبية املالئمة 

ألعمال الدفاع املدني.
 )ArcGIS( ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  م��ع��م��ل  جت��ه��ي��ز   -
املدني  الدفاع  مديرية  مببنى  االجتماعات  بصالة 
مكون من 10 أجهزة حاسب آلي وشاشة عرض 

بروجيكتور. 
األساس  وخرائط  والتطبيقات  الربامج  إضافة   -

واملصورات اجلوية على األجهزة املعدة للتدريب.
خمصصة  كمبيوتر  أج��ه��زة   3 ع��دد  اس��ت��الم   -
املعلومات  نظم   GIS تطبيقات  يف  الستخدامها 

اجلغرافية.
- يوجد طابعة A0 تستخدم لطباعة اخلرائط.

الصور اجلوية  - إضافة ما حجمه 69 جيجا من 
اخلاصة مبنطقة مكة املكرمة.

- إعداد الطبقات للمخاطر باملنطقة للمحافظات.
برنامج  م��ن  األص��ل��ي��ة  النسخ  م��ن  ع��دد  ت��وف��ري   -

1.01 siGcrA
- توفري سريفر من نوع DELL حيتوي على ثالثة 
أقراص صلبة سعة كل منها 300 قيقا ويعمل على 
 WINDOWS SERVER 2008 التشغيل  نظام 
مبديرية املنطقة ومت إنزال املصورات اجلوية على 
قبل  من  استخدامها  إلتاحة  وذل��ك  السريفر  هذا 

مجيع اإلدارات باملنطقة. 

أمثلة لبعض تطبيقات النظام مبديرية الدفاع املدني 
مبنطقة مكة املكرمة:

اللواء
مجيل بن حممد أربعني

مدير الدفاع املدني
مبنطقة مكة املكرمة
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قوات الطوارئ
الخاصة بالدفاع المدني 

أرقى التجهيزات للتدخل السريع في حوادث المواد الخطرة

وت��ت��وىل ق��وات ال��ط��وارئ اخل��اص��ة ضمن ق��وات 
الدفاع املدني املشاركة يف تنفيذ اخلطة العامة 
الطوارئ يف حج  املدني ملواجهة  الدفاع  ألعمال 
اإلسناد  يف  تتمثل  املهام  من  ع��ددًا  العام  ه��ذا 
البشري واآللي لقوات الدفاع املدني املتمركزة 
يف ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة وامل��ش��اع��ر، وال��ت��دخ��ل 

الفوري واملباشر ملواجهة احلاالت الطارئة. 
ح���ول ج��اه��زي��ة ت��ش��ك��ي��الت ق����وات ال��ط��وارئ 
احلج،  يف  مهامها  ألداء  املدني  للدفاع  اخلاصة 
اللواء حممد بن مطلق املثال قائد قوات  حتدث 
الطوارئ اخلاصة مؤكدًا أن مجيع تشكيالت 
ووحدات الطوارئ اخلاصة على أهبة االستعداد 

قوات  ضمن  بها  املنوطة  املهام  ألداء  واجلاهزية 
هذا  احل��ج  مهمة  يف  املشاركة  املدني  ال��دف��اع 
العام، الفتًا إىل أن مهام قوات الطوارئ اخلاصة 
يف احلج تتلخص يف ثالث مهام أساسية، تشمل 
إسناد قوات الدفاع املدني يف مشعر منى ومشعر 
وكذلك  وآليًا،  بشريًا  عرفات  ومشعر  مزدلفة 
املقدسة،  بالعاصمة  املدني  الدفاع  إدارة  إسناد 
والتدخل املباشر ملواجهة أي حاالت طارئة أخرى. 
ق��وات  تشكيالت  أن  امل��ث��ال  ال��ل��واء  وأض����اف 
يف  املشاركة  املدني  للدفاع  اخلاصة  الطوارئ 
 701 منهم  عنصرًا   1223 تضم  العام  هذا  حج 

تتحمل قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني مسؤولية كبيرة في 
التعامل مع الحوادث والمخاطر التي تتطلب مهارات نوعية تخصصية 

وآليات بالغة التطور والحداثة، وقدرة على التدخل السريع. 
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23 آلية للتعامل مع كافة حوادث التلوث 
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي 

اللواء
حممد بن مطلق املثال

قائد قوات الطوارئ 
اخلاصة بالدفاع املدني

لإلسناد البشري واآللي موزعني على 45 وحدة 
التجهيز،  إطفاء كاملة  دعم لإلطفاء و3 فرق 
إىل  باإلضافة  اإلنقاذ،  فرق جمهزة ألعمال  و5 
يف  امل��ائ��ي  لإلنقاذ  التجهيز  كاملة  وح��دة   20
حال تعرض العاصمة املقدسة واملشاعر ألمطار 

غزيرة أو جريان للسيول. 
واستطرد اللواء املثال قائاًل وتضم تشكيالت 
ق����وات ال���ط���وارئ اخل���اص���ة ب��ال��دف��اع امل��دن��ي 
امل��ش��ارك��ة يف أع���م���ال احل���ج أي���ض���ًا وح���دة 
متخصصة يف حوادث الزالزل وانهيارات املباني 
واالستشعار  ال��رص��د  أج��ه��زة  ب��أح��دث  جمهزة 
واجمل��س��ات وال��ك��ام��ريات احل��راري��ة، ووح��دة 

امل��واد  ح���وادث  م��ع  للتعامل  التجهيز  كاملة 
الكيميائي  ال��ت��ل��وث  ح����وادث  م��ث��ل  اخل��ط��رة 
ف��رق   5 تدعمها  وال��ب��ي��ول��وج��ي،  واإلش��ع��اع��ي 
وتتشكل  الثقيلة  للمعدات  ووح��دة  إسعافية 
م��ن 35 آل��ي��ة م��ت��ط��ورة م��ن راف��ع��ات وش��ي��والت 
ودركرتات ومقطورات وسالمل وشاحنات نقل. 

أفضل جتهيزات التدخل
امل��ث��ال ع��ن ع��زم قيادة  ال��ل��واء مطلق  وك��ش��ف 
قوات الطوارئ اخلاصة يف حج هذا العام على 
واإلنقاذ  البحث  االستفادة من إمكانات فريق 
للتحرك  وجتهيزاته  اهلائلة  وقدراته  السعودي 

أفضل  ميتلك  ال��ف��ري��ق  أن  م��ؤك��دًا  ال��س��ري��ع، 
فضاًل  اإلنقاذ،  عمليات  يف  التدخل  جتهيزات 
عن ارتفاع مهارات وخربات أعضائه الذين تلقوا 

تدريبًا عاليًا داخل وخارج اململكة. 
ق��وات  تشكيالت  أن  إىل  امل��ث��ال  ال��ل��واء  ولفت 
تشهد  سوف  املدني  للدفاع  اخلاصة  الطوارئ 
وسائل  قسم  مشاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  ح��ج  خ��الل 
اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي   }K9{ ال��ب��ح��ث 
البحث  عمليات  املدربة يف  البوليسية  الكالب 
واإلنقاذ، واإلفادة من قدرتها التامة يف البحث 
أسفل  واملطمورين  واحملتجزين  احملاصرين  عن 

املباني املنهارة أو األتربة أو الصخور. 
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23 آلية
وعن جتهيزات قوات الطوارئ اخلاصة بالدفاع 
املدني للتعامل مع حوادث املباني العالية واملواد 
املثال: تتشكل فروع قوات  اللواء  اخلطرة قال 
مناطق  م��ن  امل��دن��ي  للدفاع  اخل��اص��ة  ال��ط��وارئ 
املكرمة،  اململكة وعددها 5 فروع يف مكة 
وال���ري���اض، وال��ش��رق��ي��ة، وع��س��ري وت��ب��وك من 
يف  يتوفر  حيث  امليداني،  التدخل  جمموعات 
للتعامل  جمموعة  منها  جمموعات   8 فرع  كل 
مع حوادث املواد اخلطرة على اختالف أنواعها، 
وجمموعة إلنقاذ يف املباني العالية، ومجيع هذه 
اجملموعات مدربة تدريبًا جيدًا وتتوفر هلا أفضل 
التجهيزات العاملية، ويبلغ عدد آليات التدخل يف 
حوادث املواد اخلطرة 23 آلية فضاًل عن مئات 

وحتديد  وقياس  لرصد  وامل��ع��دات  التجهيزات 
الشخصية  احلماية  ووسائل  امل��واد  هذه  نوعية 
ألعضاء فرق التدخل امليداني ومعدات التطهري، 
وكذلك بالنسبة جملموعات التدخل يف حوادث 
املباني العالية واليت يتوفر هلا آليات متطورة من 
سالمل بارتفاعات تصل إىل 56 مرتًا، باإلضافة 
العاملني يف هذه اجملموعات تدريبًا  إىل تدريب 

خاصًا مبعهد الدفاع املدني. 

مشروع تدرييب متكامل
العمل إلجن��از  ب��دء  امل��ث��ال ع��ن  ال��ل��واء  وكشف 
م��ش��روع ت��دري��ي م��ت��ك��ام��ل ل��ت��ط��وي��ر ق���درات 
جمموعات التدخل امليداني يف مجيع فروع قوات 
بعد  باملناطق،  املدني  للدفاع  الطوارئ اخلاصة 

األمري  امللكي  السمو  صاحب  موافقة  ص��دور 
الداخلية على إجناز هذا  وزير  نايف  بن  حممد 
املشروع الذي يتم إعداده حاليًا، ويتضمن عقد 
داخل  املتقدمة  التخصصية  ال��دورات  من  عدد 

اململكة وخارجها. 

رفع درجة اجلاهزية
وعن الربامج التدريبية للتأكد من جاهزية قوات 
احلج،  مهمة  يف  املشاركة  اخلاصة  ال��ط��وارئ 
التدريب  من  الرغم  على  أنه  املثال  اللواء  أكد 
ووح��دات هذه  وف��رق  الرفيع جلميع تشكيالت 
القوات، إال أن خصوصية موسم احلج باعتباره 
حدثًا كبريًا ومهمًا تستنفر الدولة - رعاها اهلل 
- كل الطاقات الالزمة خلدمة ضيوف الرمحن 
ورعايتهم، واحلفاظ على أمنهم وسالمتهم يستلزم 
من  حزمة  عرب  واالستعداد  اجلاهزية  درجة  رفع 
قبل  مكثفة  تدريبات  منها:  التدريبية  الربامج 
ال��وح��دات  مباشرة  عند  وأخ���رى  املهمة،  ب��داي��ة 
والفرق ألعماهلا باملشاعر املقدسة، تشمل تدريبًا 
فرضية  وتنفيذ جتارب  العمل،  رأس  على  يوميًا 
جوانب  أي  على  ل��ل��وق��وف  ميدانية  وتطبيقات 
للقصور يف األداء والعمل على تالفيها، هذا إىل 
به  تقوم  الذي  امليداني  التدريي  الربنامج  جانب 

اإلدارة العامة للتدريب باحلج. 

وحدة كاملة التجهيز للتعامل مع 
حوادث التلوث الكيميائي واإلشعاعي 

والبيولوجي
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املنورة،  واملدينة  املكرمة  بيت اهلل احلرام إىل مكة  توافد حجاج  ومع  الفاضلة  األيام  يف هذه 
ورجال الدفاع املدني يف هاتني املدينتني املباركتني يف مواقع أعماهلم وزمالؤهم يستعدون ألخذ 

مواقعهم يف املشاعر املقدسة 0 
يطيب لي أن أذكر زمالئي الكرام رجال الدفاع املدني بفضل االبتسامة وأثرها عليهم وعلى 
اجملتمع وعلى ضيوف الرمحن بشكل خاص، فالعالقة بني رجال الدفاع املدني واالبتسامة عالقة 

متالزمة. 
حياة  إنقاذ  يف  اهلل  يوفقهم  عندما  وجوهنا مجيعًا  على  االبتسامة  يرمسون  اهلل  فضل  بعد  فهم 

شخص يف مشهد متكرر ال يكاد مير يوم بدون أن يعيش اجملتمع هذه االبتسامة. 
وهم يف الواقع أول من يعيش هذه االبتسامة فرحًا بفضل اهلل عليهم باملساهمة يف إنقاذ حياة إنسان 

وختفيف أمل مصاب، فجهودهم وإجنازاتهم سبب لالبتسامتني، ابتسامتهم وابتسامة اجملتمع.
ورسم االبتسامة على وجوه املسلمني من أفضل األعمال ؛ واالبتسامة يف وجوه املسلمني من األعمال 
جليلة القدر، عظيمة األجر، يسرية الفعل واالبتسامة هي اللغة اليت يتحدث بها اجلميع وال حتتاج 
إىل مرتمجني فعندما تبتسم يفهم اجلميع معنى ابتسامتك، واالبتسامة حتدث يف النفس أثرًا 
اآلخر  الطرف  دموع  إال  جوابًا  هلا  ال جتد  االبتسامات  بعض  إن  بل  الكلمات،  أبلغ  عنه  تعجز 

شكرًا وعرفانًا فقط هلذه االبتسامة.
ويعظم قدر االبتسامة بعظمة املكان والزمان وبعظمة الوجوه اليت ُيبتسم هلا، فما بالك بابتسامة 
الفاضلة ويف وجوه ضيوف  األيام  املقدسة، ويف  واملشاعر  املنورة،  واملدينة  املكرمة،  يف مكة 

الرمحن.
فعندما تنتقل أخي رجل الدفاع املدني للمواقع اليت يقطنها احلجاج أو يتواجدون فيها فهدي من 
روعهم وأذهب خماوفهم بابتسامة منك مشرقة ال تتوارى خلف مهماتك الصعبة وال بني األخطار 

اجلسيمة اليت تتعامل معها.
اململكة  احلبيبة  بالدنا  ومتثلون  ويزكو عملكم  أجركم  ُيكتب  الرمحن  لضيوف  فابتسموا 

العربية السعودية خري متثيل وترمسون صورة راقية ألعمالكم اجلليلة وأدواركم العظيمة.

المقدم / مصلح بن زويد العتيبي 
مدير شعبة الشؤون العسكرية

رجال الدفاع المدني 
واالبتسامة 

45 

العدد التاسع عشر ذو الحجة 1435هـ



من رحم املعانات تولد أفكار احللول:
احلريق  ح���وادث  يف  السريع  التدخل  ف��رق  إن��ش��اء  فكرة 
بواسطة الدراجات النارية يف احلج، ولدت الفكرة نتيجة 
من  احلجاج  اليت حتمل  الكبرية  السيارات  حرائق  تزايد 
عرفة إىل مزدلفة عند النفرة، وكانت الطرق ال تستوعب 
أكثر من مسارين حيث تتداخل السيارات لتشكل مسارًا 
ثالثًا ويف بعض األحيان مسارًا رابعًا، وعندما يشب حريق 
يف إحداها يتعذر على فرق اإلطفاء أن جتد هلا فرجة من 
الطريق تسري فيه آلياتها ملباشرة احلادث، حيث تكرر وقوع 

تلك احلوادث فكان هناك صعوبة يف الوصول السريع األمر 
الذي ولد فكرة تشكيل فرقة إطفاء متنقل بدرجات نارية 
مزودة بطافيتني تتمركز على جانب الطريق جتوبه على 
مسار ترابي حماذيًا للطريق املزفلت استعدادًا لتدخل سريع 
الفكرة  السيارات، كانت  إح��دى  ما شب حريق يف  إذا 
نظرية يف تلك السنة ووضعت كدرس مستفاد وتبلورت فعاًل 
ضمن خطة احلج القادم. وملا أثبتت الفكرة جناعتها عممت 
املشاعر،  السالمة يف  قوة  مناطق احلج ضمن  باقي  على 

هكذا تولد األفكار من رحم املعاناة.

تالقح األفكار:
راقت  الدراجات  بواسطة  التدخل  بعد جناح جتربة فكرة 
الفكرة لزميلنا املقدم أنذاك رشاد صقر الذي )عني فيما 
بعد أمينًا عامًا هليئة األمن الصناعي بالوزارة( الذي أعتربه 
تزايد  فمع  التعبري،  صح  إن  املديرية  يف  السالمة  مؤسس 
أعداد احلجاج تزايدت مقرات خميمات سكناهم واتسعت 
رقعتها وترتب عليها زيادة أعباء الدفاع املدني ومسؤولياته، 
حيث ارتفعت املخاوف من ارتفاع نسبة احلوادث خاصة أن 
اخليام ليست مطعمة مبواد مقاومة للحريق، كما هو اليوم 
ومع ارتفاع درجات حرارة اجلو وهشاشة القماش املصنعة منه 
جيعلها قابلة للحريق ألدنى سبب اشتعالي، مما يعين ضرورة 
وضع صيغة عملية بقواعد وقائية وضوابط إجرائية من بداية 
الشروع يف نصب اخليام لتكون أكثر أمانًا والتأكد من 
تنفيذ تعليمات السالمة فاستوحى الفكرة وأج��رى عليها 
أولية من حيث إنشاء قوة سالمة يف احلج مهمتها  دراس��ة 
تطبيق تعليمات السالمة ومنع أسباب احلوادث قبل وقوعها، 
عام  ففي  اعتمادها،  ومت  الفكرة  مبعث  ك��ان  هكذا 
1392 مت تشكيل قسم السالمة يف احلج من رئيس وستة 
التنسيق مع املطوفني  ضباط وكنت أحدهم كان دورن��ا 
وإرشادهم إىل تطبيق قواعد السالمة منذ البدء يف بناء خيام 
سكن احلجاج لتأمينها قدر اإلمكان ضد احتماالت وقوع 

احلرائق، ومضت التجربة فاعلة حتى آلت إىل ما آلت إليه.

بعض املواقف تغري الوضع إىل األفضل:
فردية  مواطري  بواسطة  تضاء  احلجاج  خميمات  كانت 
ال��ذي ميلك مطور -وه��و بالكاد  خاصة، وك��ان املخيم 
يشبك كهرباء  التعاون  ب��اب  وم��ن  واح���د-  يتحمل خميم 
بتوصيل سلك يدفنه بالرتاب حتى ال يكون مكشوفًا لنا 
مبقابل مادي مما يزيد محل املاطور فوق طاقته فيؤدي إىل 
وقوع حريق، و يف ذات مرة كنت قد مررت قبيل املغرب 
من  خ��روج��ي  وبعد  مسؤولييت  نطاق  يف  املخيمات  بأحد 
املكان قام الرجل بتشغيل املاطور ومبجرد تشغيله اندلع 

شيء من جعبة الذاكرة
في الحج

ذكريات الماضي محفوظة في محفظة الزمن ومسجلة في أرشيف الذاكرة 
استحضارها مرهون بالقدرة على امكانية إستعادة صورها واستجالب تفاصيلها بعد 

ان تالشى وهوجها ومضى وقت معايشتها حتى غارت معالمها وعفى عليها الزمن 
وتعاقب األجيال. سامح اهلل االبن عبداهلل الحارثي البار بزمالء ترجلوا عن صهوة 

كراسي العمل حيث أحسن الظن بذاكرتي مراهنا على قدرتي على إسترجاع ما انطوى 
مع طيات صفحات الحقب وكأنه أراد أخبارها وبذكاءه الذي اعهده استوقد وهجها 

وهي تعد عدا تنازليا كما هي السنة اهلل في البشر ومع هذا لم أتردد حين طلب مني 
تسليط الضوء على شيء من مواقف ماضي الزمان على مضمار العمل الذؤب للدفاع 

المدني في الحج هذا الجهاز الحيوي اكتسب حيويته من معاني مهامه اإلنسانية 
واألمنية ألن تحقيق المعاني اإلنسانية محصلة للعمل األمني فاالمن مسخر لخدمة 

اإلنسان أينما كان وتحت أي ظرف. 

اللواء متقاعد أبكر ياسني
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حريق يف املخيم اجملاور له مت السيطرة عليه من قبل العمال 
فيه، عدت للمكان من فوري حيث مل أبعد كثريًا الحظت 
شدة ارتباك احلارس املسؤول مما أثار فضولي ملعرفة سبب 
ارتباكه، قمت مبعاينة مكان احلريق فوجدت أنه بسبب 
فسألت  ماطور،  به  ليس  املخيم  بينما  التماس كهربائي 
كيف يكون ذلك ؟ تردد الرجل. عندها أدرك��ت معنى 
ارتباك احلارس يف املخيم الذي به ماطور واكتشفت أنه مد 

له سلكًا نظري مبلغ مالي. 
هذا احلادث نبهنا إىل ضرورة البحث عن بديل ورفعت تقارير 
إىل جهات عليا وكان حمل جدل انتهى إىل تعميم الكهرباء 
بعض  املشاعر من شركة كهرباء مكة، وهكذا  إىل 

املواقف تكون سببًا يف التغيري إىل األفضل.

موقف أبهرني:
مع  موقفًا  أذك��ر  أن  يفوتين  ال  منى  صعيد  على  مادمنا 
مسو األمري ماجد )رمحه اهلل( أمري منطقة مكة ورئيس 
اللجنة املركزية للحج عشية يوم الرتوية، كان يتجول يف 
مناطق املشاعر، وكان موقع مركزنا ب��ارزًا يف منتصف 
جسر امللك عبدالعزيز املمتد من العزيزية باجتاه املعيصم، 
توقف )رمحه اهلل( جانبًا أمام املركز ونزل أحد مرافقيه 
وقال للخفري إن األمري يريد مسؤول املركز وقتها كنت 
اتفقد املخيم املالصق لنا مباشرة من اخللف فجاءني العريف 
مهرواًل وعليه شيء من الرهبة يقول بصوت مرتبك إن األمري 
وقد  التحية  وأدي��ت  ربكة  تغشاني  إليه  فهرعت  يطلبك، 
ساورني شعور أنه سيسألين ملاذا غادرت املركز وشعرت 
أنه أدرك ارتباكي فبادرني برزانة اإلمارة كيف حالكم؟ 

أجبته احلمد هلل طاب حالكم ثم أردف كيف استعدادكم؟  
قلت: على مايرام وعلى ما يسركم طال عمرك.

 قال: أنتم على ثغر هام من ثغور احلج وفقكم اهلل، وكان 
املوقف بالنسبة لي يشوبه شيء من الرهبة، لكن الرهبة 
من مقابلة الكبار تبددها روعة تواضعهم وسامي تعاملهم 

كقادة مع أفراد قواتهم، وبث روح احلماس فيهم.
ويف سياق اجرتار الذكريات يقفز إىل ذاكرتي موقف مع 
الفريق هاشم املدير العام السابق الذي اعتربه املنظر احلقيقي 
لفلسفة الدفاع املدني احلديث، فكل من عاصر هذا الرجل 
يشهد على حداثة فرتة قيادته للجهاز. ففي إحدى سنني احلج 
عينت منسقًا مباشرًا مع وزارة احلج نظرًا للرتابط الكبري 
وتأمني  للحجاج  الوقائي  الوضع  فيما خيص  اجلهتني  بني 
سالمتهم من احلرائق اليت كانت تشكل هاجسًا مقلقًا 
للجهتني. كان اهلدف سرعة البت يف األم��ور اليت تتطلب 
حلواًل عاجلة. الشاهد أنه يف وقت متأخر من ليلة التاسع 
من  ومطلوب  حجاج  بقدوم  إش��ارة  وصلت  احلجة  ذي  من 
كل اجلهات أن تتشارك يف حل مشكلة سكنهم إذا تعذر 
إسكانهم يف خميمات مؤسسات الطوافة الذين احتاروا يف 
إمكانية استيعاب خميماتهم ألي أعداد إضافية غري مسجلة 
لديهم أصاًل، األمر الذي استدعى البحث عن حل عاجل، 

وإزاء هذا الوضع املستجد وصلين نداء من الوزارة الجتماع 
عاجل طبعًا مل نكن معنيني باألمر مباشرة إال أنهم رأوا أن 
يكون إسكانهم يف مراكز اإليواء الذي خيصصه الدفاع 
املدني إليواء احلجاج إذا تعرضت خيامهم حلريق ليكون 
مقر إيواء حتى تتمكن مؤسساتهم من نصب خيام بديلة، 
كان األمر صعبًا علينا قبوله، وقلت ماذا سيكون احلال 
لو حدث حريق؟ أين سيؤوي احلجاج؟ كنا يف نقاش جاد 
وهم يرون أنه ال خمرج للموقف إال باستقباهلم يف مراكز 
ن��داًء إىل اللواء سعد املفرح )رمحه  اإلي��واء عندها أرسلت 
اهلل( ألعرض عليه الوضع خالهلا تدخل الفريق هاشم وطلب 
االتصال به تلفونيًا حيث أمر بإنزاهلم يف مراكز السالمة 
مؤقتًا وأمر إدارة التموين بصرف كل ما لديهم من خمزون 
اخليام و إحضار عمال لنصبها يف منى وتوفري مستلزماتها، 
و أسفر الصباح وبدأت قوافل احلجيج الطلوع إىل عرفة فإنه 
ميكن أن يتجه هؤالء احلجاج إىل عرفة مباشرة وينزلوا 
يف خميم اإليواء هناك، مما سيتيح فرصة لتهيئة سكنهم 

وهكذا يكون تدخل القادة حامسًا يف األوقات الضيقة.

حادث حريق كان احلس الوقائي فيه حضرًا: 
رجل الدفاع املدني يفرتض أن يتمتع بقدر من احلس الوقائي 
طاملا ارتبط انتماًء وقانونًا وقناعة مبهامه وأهدافه يتحمل أعباء 
مسؤليته، كنت رئيسًا للمركز الرابع وكان موقعه على 
تقريبًا وكنا نقوم مبسح  امللك عبدالعزيز  منتصف كربي 
البؤر الساخنة  املخيمات واملنشآت يف حدود املركز ملعرفة 
املسح  وخ��الل  مضاعفًا  اهتمامًا  لنعطيها  خطورة  األكثر 
رصدنا مطبخًا لطهي الطعام بواسطة احلطب مكون من بضع 
خيمات حماطة حبائط من نوع قماش اخليام )تيزار( تابع جلهة 
عسكرية حيث كانت اإلعاشة تقدم طهيًا للمشاركني يف 
احلج، دخلنا فوجدنا أن بعض اإلجراءات الوقائية فيه مفقودة 
عالوة ذلك اليوجد حتى طفاية واحدة، راهن ضابط السالمة 
يف املركز على أنه يتوقع بنسبة كبرية جدًا أن حريقًا سيقع 
يف هذا املوقع وقد ميتد إىل ما حوله، باإلضافة إىل السيارات 
املارة فوق الكربي واليت قد يتوقف فيه السري عند االزدحام، 

وحتسبًا للمتوقع خصصنا مضطرين دورية سالمة ترابط يف 
املوقع مزودة بطافيات حريق حتى يتم وضع حلول أو نقله، ومت 
رفع تقرير عاجل لقائد قوات املشاعر )أعتقد أن هذا املسمى 
ألغي( وفجأة اندلع حريق يف نفس املكان عند الضحوية أثناء 
التحضري للطبخ، حيث كان هناك هبوب رياح خفيفة لكنها 
كافية لتطاير الشرر وهكذا كان. إال أنه مت تطويق احلريق 
مباشرته يف  إىل  ب��ادرت  اليت  الدورية  بوجود  ثم  اهلل  بفضل 
الوهلة األوىل الشتعاله، شاهدنا أن احلس الوقائي مهم جدًا 
لتوقع احلوادث والعمل على منع وقوعها قدر اإلمكان وهو ما 

أحسب أن كل شخص يف اجلهاز بهذا احلس.
 إن هذا اجلهاز ال تغمض جفونه أو تغفو عيونه، يلي نداء 
املستغيث، ويهب إلغاثة املستغيث، ومن أصابه مكروهًا 
ومن أحاط به حمذور ليجده يدًا حانية يف قلب احلدث، تبعد 
عنه اخلطر وتذود عنه ضد فواجع احلوادث بعد اهلل محاية 
لألرواح وحفظًا للمتاع واملال، ويؤمن السالمة النفسية البدنية 
يف  اجلهاز  حال  هذا  كان  وإذا  احلياة.  مقومات  ويصون 
مفهومه العام، فهو يف احلج مبثل هذا وأشد تركيزًا، فعاًل 
وتفاعاًل ملا يتسم به احلج من خصوصية، لذلك تكتسب 
املهة طابعًا خاصًا مبا جيعلها فوق املعتاد مما يقتضي زيادة 
اجلهد ومضاعفة األداء والتفاني فيه يعمل فيه الكل بروح 
الفريق الواحد، يشعر فيه األدنى مبا يشعر به األكرب عمل 
موحد من رأس اهلرم إىل قاعدته، تلك مسؤولية يعيها الكل 
إج��الاًل  املهمة،  عظم  حبس  معززة  إمياني  بشعور  مفعمة 
لقدسية املكان وحرمة الزمان وتعظيمًا لشعائر اهلل )ومن 
يعظم شعائراهلل فإنها من تقوى القلوب( فاملكان والزمان 
والشعائر اليت يؤديها احلجاج تستحث مشاعر إميانية يف 

نفس احلاج ونفس من يقوم خبدمته.
إزاء هذا الزخم من املهمة الكربى اليت آلت إليكم بعد 
جيلنا أحاول اليوم حشد ذاكرتي لسرد بعض املواقف يف 
بها من خ��الل صرحكم اإلعالمي  احل��ج ألط��ل عليكم 
حسي أنين اجتهدت، لعلها تكون إطاللة من جيل أسس 
إىل جيل تلقى وطور وعلى درب األداء اجلاد تسريون بارك 

اهلل مساركم وصوب عطاءكم.
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أعمال الدفاع المدني

بين األمس واليوم
هل اختلفت مهام الدفاع المدني في الحج عما كانت عليه في سنوات وحقب ماضية؟ وهل كانت أعمال رجال الدفاع 

المدني الذين شاركوا في مهمة الحج في الماضي أكثر صعوبة مما هي عليه اآلن أم أن التطور في نوعية المخاطر وزيادة 
عدد الحجاج جعل أعمال الدفاع المدني بالحج اليوم أكثر صعوبة وتعقيدًا، وإلى أي مدى أسهمت التقنيات الحديثة في مجال 

االتصاالت والمعلومات وتطور اآلليات والمعدات في تعزيز قدرة قوات الدفاع المدني في الحج على أداء مهامهم بدرجة 
أكبر من الكفاءة مقارنة بأسالفهم من رجاالت الدفاع المدني الذين شاركوا في أعمال الحج في عقود سابقة؟ 

طرحنا كل هذه التساؤالت على عدد من قيادات الدفاع المدني الذين عاصروا وشاركوا ضمن قوات الدفاع المدني بالحج في 
سنوات ماضية، وكذلك عدد من رجال الدفاع المدني الذين يتحملون جزءًا من مسؤولية مهمة الحفاظ على سالمة ضيوف 

الرحمن بالحج في الوقت الراهن، في محاولة للتعرف على مراحل تطور أعمال الدفاع المدني بالحج بين األمس واليوم. 

البدايات:
تؤكد تقارير ووثائق الدفاع املدني أن 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  أعمال 
من  ت��ؤدى  احلج كانت  موسم  خالل 
تسمى سكرتارية  خالل سكرتارية 
احل��ج حتى ع��ام 1403ه�����، ويف عام 
إن��ش��اء إدارة  ق����رار  1404ه������ ص���در 

جديدة تسمى إدارة شؤون احلج. 
وبعد ذلك خبمس سنوات صدر القرار 
اإلداري رقم 1409/633ه� بنقل إدارة 
املدني  الدفاع  قيادة  من  احلج  شؤون 
املديرية  إىل  املكرمة  مكة  مبنطقة 

العامة للدفاع املدني. 
اإلدارة  هذه  إنشاء  من  اهلدف  وكان 
ه��و ح��ص��ر ك��ل أع��م��ال احل���ج فيها 
وإع��داد  ومسؤوليات  مبهام  والقيام 
األوام�����ر اخل��اص��ة ب��امل��ش��ارك��ني يف 
املتعلقة  ال��ق��رارات  وكذلك  املهمة، 
العمليات  وم��س��رح  العامة  باخلطط 
وحجم ونوعية القوى البشرية واآللية، 
وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل���راك���ز وال��ف��رق 
وكانت  وخارجها،  باملشاعر  العاملة 
أعمال  يف  الكبرية  احلضارية  النقلة 
للزيادة  الدفاع املدني باحلج مواكبة 

ال��ك��ب��رية يف ع����دد احل���ج���اج ع��ام��ًا 
الضخمة  التوسعات  بعد  ع��ام،  بعد 

للحرمني الشريفني. 
أن  إىل  املدني  الدفاع  وتشري سجالت 
احلج  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  تشكيالت 
ك��ان��ت ق��ل��ي��ل��ة ال ت��ت��ج��اوز م��رك��زًا 
نقلها  يتم  منى  منطقة  يف  ف��رق  و6 
إىل ع��رف��ات م��ت��ى م��ا ك��ان��ت هناك 
بعدد  يقارن  ال  ما  وهو  لذلك،  حاجة 
امل���راك���ز وال���ف���رق ال���يت ت��ن��ت��ش��ر يف 
اليت  احل��ج  وط��رق  املقدسة  العاصمة 
ي��ق��در ع��دده��ا ب��امل��ئ��ات، ف��ض��اًل عن 
واآلليات  املعدات  من  جتهيزاتها  رقي 
الشخصية،  ال��س��الم��ة  ومستلزمات 
يف  املتخصصة  الفرق  إىل  باإلضافة 
والسالمة  املدنية  احلماية  عمليات 
اإلطفاء  وف��رق  الوقائي،  واإلش���راف 
واإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف واإلخ��الء الطي 
امل��واد اخلطرة،  والتعامل مع ح��وادث 
األداء  وتقويم  لقياس  آليات  واعتماد 
وغ��ريه��ا م��ن م��ظ��اه��ر ت��ط��ور ق���درات 

الدفاع املدني اليت نراها اليوم. 

رجاالت الدفاع املدني الذين شاركوا 
ض��م��ن ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
التطور  أن  على  يتفقون  امل��اض��ي  يف 
ال��ك��ب��ري يف ق����درات ال��دف��اع امل��دن��ي 
استيعاب  األث���ر يف  أط��ي��ب  ل��ه  ك��ان 
الكبرية  بالزيادة  املرتبطة  املخاطر 
يف أع���داد احل��ج��اج ع��ام��ًا بعد آخ��ر، 
املخاطر  مع  التعامل  ق��درة  وام��ت��الك 
احلج  بيئة  يف  باملستجدات  املرتبطة 
املرتفعة  واملباني  األب���راج  ظهور  مثل 
االعتماد  وزي���ادة  املقدسة  بالعاصمة 
بني  احلجيج  األنفاق يف حركة  على 

املشاعر. 

إمكانات ضخمة
اللواء متقاعد  يرى  السياق  هذا  ويف 
ناصر بن صاحل اخلليوي مدير إدارة 
تطور  أن  س��اب��ق��ًا،  ال��ض��ب��اط  ش���ؤون 
ق���درات ق��وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
القيادة  توفره  ما  ظل  يف  طبيعي  أمر 
إم���ك���ان���ات ضخمة  م���ن  ال���رش���ي���دة 
وتيسري أداء مناسك احلج كل عام، 

اللواء متقاعد
ناصر بن صاحل اخلليوي: 

تطور القدرات أمر طبيعي يف 
ظل ما توفره القيادة الرشيدة 

من إمكانات ضخمة

48 

ذو الحجة 1435هـ قضية العدد



أعداد  يف  املطردة  الزيادة  مراعاة  مع 
دون  لتحدث  ما كانت  اليت  احلجاج 
املشروعات العمالقة اليت مت تنفيذها 
مثل  وامل��ش��اع��ر،  املقدسة  بالعاصمة 
ت��وس��ع��ة امل��س��ج��د احل�����رام، وم��ن��ش��أة 
اجلمرات، وقطار املشاعر، ومشروع 
اخل���ي���ام امل���ق���اوم���ة ل��ل��ح��ري��ق مب��ن��ى، 
آليات  يف  اهل��ائ��ل  التطور  ع��ن  فضاًل 
كربيات  تنتجها  اليت  املدني  الدفاع 
ال��ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���يت أت��اح��ت 
املدني  الدفاع  لرجال  كبرية  ق��درات 

مل تكن متوفرة من قبل. 
اخلليوي  متقاعد  ال��ل��واء  وي��س��رتج��ع 
ح������وادث ح���ري���ق م��ن��ى يف ح���ج ع��ام 
املعيصم عام  نفق  وح��ادث  1395ه���، 
1410ه�����، وح���ادث جسر اجل��م��رات 
1415ه�����، وح���ادث ح��ري��ق منى عام 
الدفاع  رج��ال  أن  مؤكدًا  1417ه����، 
للتعامل  كبرية  جهودًا  بذلوا  املدني 
م��ع ه��ذه احل���وادث وف��ق م��ا توفر هلم 
من إمكانات وقتها، ويشري اللواء م. 
احل��وادث  ه��ذه  أن كل  إىل  اخلليوي 

رغ���م م���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن خسائر 
وأضرار كبرية كانت دافعًا النطالق 
مرحلة التطوير الشامل جلهاز الدفاع 
التجهيزات  بأحدث  وت��زوي��ده  املدني 
املؤهلة  البشرية  والكوادر  واآلليات 
وأنظمة املعلومات، اليت نلمس مجيعًا 
خلطط  الكبري  ال��ن��ج��اح  يف  مث��اره��ا 

الدفاع املدني يف احلج اآلن. 

تطور مستمر 
ويف ذات السياق يؤكد اللواء متقاعد 
مدير  مساعد  جــداوي  حسن  علواني 

العمليات  لشؤون  املدني  الدفاع  عام 
يتطور  املدني  الدفاع  جهاز  أن  سابقًا 
باستمرار ملواكبة مسرية التنمية اليت 
تشهدها البالد يومًا بعد يوم، وأصبح 
مشولية  أكثر  املدني  الدفاع  مفهوم 
فحسب  الرمسي  املستوى  على  ليس 
بل على املستوى الشعي، حيث أصبح 
اليت  العظيمة  ل����ألدوار  تفهم  ه��ن��اك 
يؤديها اجلهاز، مبا يف ذلك مهامه يف 
الرمحن  احلفاظ على سالمة ضيوف 

يف مواسم احلج والعمرة. 
وال  ج���داوي  متقاعد  ال��ل��واء  ويضيف 

اآلليات  يف  الكبري  التطور  أن  شك 
واملعدات وبرامج التخطيط والتدريب 
جيعل  واالت��ص��االت  املعلومات  وتقنية 
امل��دن��ي يف احل��ج أسهل  ال��دف��اع  مهام 
مما كانت عليه من قبل دون إغفال 
ب��زي��ادة  املرتبطة  ال��ك��ربى  امل��خ��اط��ر 
البناء  أمن���اط  وتغيري  احل��ج��اج  ع��دد 
التوسع  باجتاه  املقدسة  العاصمة  يف 

الرأسي. 
يف  العمل  أن  ج��داوي  اللواء  ويؤكد 
كبرية  ومسؤولية  ممتعة  مهمة  احلج 
وشرف عظيم يعرفه كل من شارك 
ض��م��ن ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
صعبة  مهمة  أنها  رغم  وحديثًا  قدميًا 
يف  وحتركاتهم  احلجاج  لعدد  نظرًا 
أم��اك��ن حم���دودة وأوق����ات حم��ددة، 
يبقى  ال���ذي  احل���ادث  أن  إىل  م��ش��ريًا 
ع��ال��ق��ًا يف ذاك��رت��ه خ��الل عمله يف 
احل��ج ه��و ح���ادث ح��ري��ق منى وال��ذي 
دمر معظم اخليام، وتطلب من رجال 
آث��ار احلريق يف  إزال��ة  املدني  ال��دف��اع 
وقت قياسي حتى يتسنى للحجاج أداء 
هذه  خطر  أن  مؤكدًا  مناسكهم، 
كثريًا  تراجع  احل��رائ��ق  من  النوعية 
اخل��ي��ام  إن��ش��اء  ب��ع��د  اهلل  م��ن  بفضل 
اجلمرات  ومنشأة  للحريق  املقاومة 

وشبكات اإلطفاء باملشاعر. 

التقنيات احلديثة وتطور 
اآلليات واملعدات أسهمت يف 

تعزيز قدرة قوات الدفاع 
املدني يف احلج

اللواء متقاعد
علواني حسن جداوي: 

جهاز الدفاع املدني يتطور 
باستمرار ملواكبة مسرية 

التنمية اليت تشهدها البالد
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روح الفريق الواحد
متقاعد  الــلــواء  يتذكر  ناحيته  ومن 
إدارة  م��دي��ر  حمــمــد محــــزة ســبــيــه، 
مشاركة  أول  سابقًا،  احل��ج  ش��ؤون 
ذلك  فيقول: كان  له يف مهمة احلج 
ع���ام 1391ه������ ح��ي��ث ع��م��ل��ت رئيس 
منى،  مبشعر  املدني  الدفاع  ملركز 
احلج  ل��ش��ؤون  م��دي��رًا  عملت  وبعدها 
عام 1409ه�، وكانت فرتة للتأسيس 

ووضع الربامج وخطط العمل. 
العمل  بيئة  أن  سبيه  اللواء.م  ويؤكد 
بسبب  قدميًا كانت صعبة  احلج  يف 
والتجهيزات  اإلم��ك��ان��ات  حم��دودي��ة 
أن  إال  اآلن،  عليه  ه��ي  مب��ا  م��ق��ارن��ة 
العمل بروح الفريق الواحد اليت جتمع 
كل رجال الدفاع املدني واستشعارهم 
لضخامة املسؤولية املنوطة بهم كانت 
والدافع ألداء مهامهم يف  هي احلافز 
مهما  احلجيج  سالمة  على  احل��ف��اظ 
ك��ان��ت ال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ض��ح��ي��ات، 
اللواء  يتذكره  ال��ذي  احل���ادث  وع��ن 
س��ب��ي��ه خ���الل احل����ج، ي��ق��ول ح���ادث 
عدد  فيه  قضى  وال��ذي  املعيصم  نفق 
حريق  وكذلك  احلجاج،  من  كبري 
1417ه����  ع��ام  منى  مشعر  خميمات 
معه بكل جدية،  التعامل  وال��ذي مت 
وأذكر اجلهد الكبري ملعالي الفريق 
قائدًا  وقتها  وك��ان  التوجيري  سعد 
لقوات الدفاع املدني يف احلج الحتواء 

املوقف. 
أن مت��ي��ز  س��ب��ي��ه  ال����ل����واء  وخي���ل���ص 

املدني يف احلج  الدفاع  وأداء  ق��درات 
يف  للتطور  طبيعية  نتيجة  هو  اليوم، 
التقنيات، وكذلك املشاريع الضخمة 
اليت يسرت أداء فريضة احلج ملاليني 
تقنيات  ت��ط��ور  ج��ان��ب  إىل  احل��ج��اج، 
عدد  وزي���ادة  واملعلومات  االت��ص��االت 
التخطيط  جم���ال  يف  امل��ت��خ��ص��ص��ني 
امليدانية،  العمليات  وإدارة  والتدريب 
بنفس  م��ت��ح��ق��ق��ة  ت��ك��ن  ب���ص���ورة مل 

الدرجة يف املاضي. 

نقلة كبرية
الــلــواء متقاعد صــاحل بــن سامل  أم��ا 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير  املهوس 
تشرفت  فيقول:  سابقًا  املنورة  املدينة 
مجيع  يف  احل���ج  مبهمة  ب��امل��ش��ارك��ة 
س���ن���وات خ���دم���يت ب���ال���دف���اع امل��دن��ي 
وع���اي���ش���ت م���راح���ل ت���ط���ور ق����درات 
ال��دف��اع املدني يف احل��ج خالل  ق��وات 
ال  كبرية  نقلة  يف  املاضية  السنوات 

عليه  ك��ان��ت  مب��ا  مقارنتها  ميكن 
املدني يف املاضي،  الدفاع  إمكانات 
وليس أدل على ذلك أن الدفاع املدني 
 4 بعدد  مهامه يف احلج  يباشر  كان 
الصعوبات  رغ��م  فقط،  إط��ف��اء  ف��رق 
أعداد كبرية  بوجود  املرتبطة  اجلمة 
التعليمي  املستوى  وتباين  احلجاج  من 
وال���ث���ق���ايف وحم�����دودي�����ة م��ع��رف��ت��ه��م 
على  واالعتماد  السالمة،  مبتطلبات 
ملخاطر  امل��ع��رض��ة  التقليدية  اخل��ي��ام 
بإعداد  احلجاج  قيام  نتيجة  احلريق 
اليوم  نرى  حني  يف  داخلها،  األطعمة 
وامل��ط��اب��خ  للحريق  امل��ق��اوم��ة  اخل��ي��ام 
والتقنيات  السالمة  بوسائل  اجملهزة 
لكثري  حلواًل  أوج��دت  ال��يت  احلديثة 
تواجه  كانت  ال��يت  املشكالت  م��ن 
عقود  باحلج يف  املدني  الدفاع  رج��ال 
س��اب��ق��ة، إىل ج��ان��ب ت��ط��ور اآلل��ي��ات 

واملعدات ووسائل التدريب. 
املهوس ال ميكن  م.  ال��ل��واء  وأض��اف 
أعمال  يف  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  دور  إغ��ف��ال 
رصد وحتليل املخاطر وإدارة العمليات 
امل��ي��دان��ي��ة، ووص�����واًل إىل اجل��وان��ب 
الرسائل  وب��ث  واإلرش��ادي��ة  التوعوية 

ال��ت��ح��ذي��ري��ة يف ح����االت ال���ط���وارئ، 
بدرجة مل تكن ممكنة من قبل. 

تطور يف نوعية املخاطر
نصري  حممد  متقاعد  الــلــواء  وي��رى 
ن��ائ��ب م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي مبنطقة 
التطور  أن  س��اب��ق��ًا  امل��ك��رم��ة  مكة 
ال��ك��ب��ري يف ق����درات ال��دف��اع امل��دن��ي 
يتجلى من خالل استعراض إمكانات 
قوات احلج وحدث نتيجة لتطور نوعية 
الدفاع  رج��ال  يواجهها  اليت  املخاطر 
والعمرة،  احلج  مواسم  خالل  املدني 
فاملباني العالية اليت يسكنها احلجاج 
يف العاصمة املقدسة استلزمت تأمني 
ومضخات  كبرية  بارتفاعات  سالمل 
الذي مل يكن  األمر  لإلطفاء،  قوية 
موجودًا من قبل حيث كانت املباني 

صغرية وغري مرتفعة. 
وأضاف اللواء م.نصري وأذكر عندما 
وعند  احلج  بأعمال  مشاركًا  كنت 
ال��وق��ود  اس��ت��خ��دام  منع  ق���رار  تطبيق 
ألغ�����راض ال��ط��ه��ي، ك���ان احل��ج��اج 
ي��ت��وس��ل��ون ل��ن��ا ب���ع���دم أخ����ذ م��واق��د 
وسيلتهم  ألنها  الغاز  أو  الكريوسني 
إلع������داد ال���ط���ع���ام أث���ن���اء وج���وده���م 
املطابخ  فهناك  اآلن  أم��ا  باملشاعر، 
اليت  السالمة  وسائل  بكل  اجملهزة 
الستخدام  حباجة  احلجاج  جتعل  مل 
امل���واق���د داخ����ل امل��خ��ي��م��ات، ف��ض��اًل 
للحريق،  مقاومة  منى  خيام  أن  عن 
أن  القول  ميكن  ذل��ك  على  وقياسًا 
يواجهها  هناك خماطر كثرية كان 
يعد  امل��دن��ي سابقًا مل  ال��دف��اع  رج��ال 
الراهن،  الوقت  يف  كبري  وج��ود  هلا 
م��ق��اب��ل خم��اط��ر أخ���رى م��ث��ل ح���وادث 

اللواء متقاعد
صاحل بن سامل املهوس: 

 نقلة كبرية ال ميكن مقارنتها 
مبا كانت عليه إمكانات 

الدفاع املدني يف املاضي

اللواء متقاعد
حممد محزة سبيه: 

متُيز أداء الدفاع املدني يف 
احلج اليوم نتيجة طبيعية 

للتطور يف التقنيات
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اليت  والتلوث  واألنفاق  العالية  املباني 
ونوعية  مهارات ختصصية  إىل  حتتاج 
بدرجة أكرب من احل��وادث األخرى، 
وي��ؤك��د ال���ل���واء م��ت��ق��اع��د ن��ص��ري أن 
ت��ع��اون امل��واط��ن��ني م��ع رج���ال ال��دف��اع 
املدني ألداء مهامهم يف احلج كان له 
تأثريه الفاعل يف عقود ماضية مدلاًل 
على ذلك مبشاركة أحد الشباب يف 
فندق  ح��ادث حريق  أثناء  أس��رة  إنقاذ 
القديم جبدة، رغم  باملطار  الكندرة 
الطابق  يف  تقطن  كانت  األس��رة  أن 
ال��راب��ع م��ن ال��ف��ن��دق وه���و م��ا ع��رض 
الشاب للخطر أثناء حماولة إنقاذ هذه 

األسرة. 

احلاضر
مراكز  ق��ي��ادات  ي��ؤك��د  املقابل  يف 
الدفاع املدني املشاركني يف حج هذا 
العام، أن املخاطر اليت يواجهها رجال 
تعقيدًا  أكثر  ال��ي��وم  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
أن  إال  امل��اض��ي  يف  عليه  كانت  مم��ا 
والربامج  واملعدات  اآلليات  التطور يف 
الدفاع  التدريبية عزز من قدرة قوات 
املدني على مواجهتها واحلد من اآلثار 

النامجة عنها. 

االستفادة من التقنيات
ويف هذا اإلطار أوضح العقيد عبداهلل 
يف  الثانية  املنطقة  قائد  القحطاني 
أعمال  إليه  آل��ت  ما  أن  عرفة  مشعر 
ال���دف���اع امل��دن��ي يف احل���ج م��ن تطور 
الدفاع  لقوات  تأمينه  مت  وما  كبري، 
من  احلج  مهمة  يف  املشاركة  املدني 
آليات حديثة وتأهيل للضباط واألفراد 
عما كان  جدًا  فارقًا كبريًا  أحدث 
عليه احلج يف املاضي، وليس أدل على 
والفرق  الوحدات  زيادة عدد  ذلك من 
واملراكز اليت تغطي املشاعر املقدسة 
امل���دن���ي بشكل  ال���دف���اع  خب���دم���ات 
ك���ام���ل، وع����ن ال��ت��غ��ي��ري يف ن��وع��ي��ة 
املدني  الدفاع  يواجهها  اليت  املخاطر 
باحلج اليوم، أكد العقيد القحطاني 
أن املخاطر تطورت أيضًا عما كانت 
حريق  جم��رد  تعد  فلم  قبل  م��ن  عليه 
خميم أو انهيار صخري، بل أصبحت 
أو  وقطارات،  مرتفعة  مباني  حوادث 
إىل  م��واد مشعة  أو  غ��ازات كيماوية 
بالتغريات  املرتبطة  احل���وادث  جانب 
وزيادة  والسيول،  املناخية كاألمطار 
أض���ع���اف مضاعفة  احل���ج���اج   ع���دد 
املاضي،  يف  عليه  مقارنة مبا كانت 
موضحًا استفادة رجال الدفاع املدني 

من تقنيات عصر املعلومات يف التوعية 
مواقع  وحت��دي��د  السالمة  مبتطلبات 

احلوادث وإدارة العمليات امليدانية. 
وأشار العقيد القحطاني إىل أن االهتمام 
ب��أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي ب��احل��ج أكرب 
ال��وض��ع يف  بكثري م��ن م��ا ك��ان عليه 
املاضي من حيث اكتمال التشكيالت 
وج��اه��زي��ت��ه��ا وت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
امل��ع��دات واآلل��ي��ات وس��رع��ة إص��الح أي 
أعطال يف املعدات فضاًل عن بيئة العمل 

احملفزة ألداء املهام. 

جهود هائلة
أم��ا الــعــقــيــد حمــمــد الـــزايـــدي مدير 
املويه  مبحافظة  املدني  الدفاع  إدارة 
ال��س��ادس��ة مبشعر  امل��ن��ط��ق��ة  وق���ائ���د 
فيقول:  ال��ع��ام،  ه��ذا  حج  يف  عرفات 
وزارة  أجهزة  أح��د  املدني  ال��دف��اع  إن 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��يت ت��ب��ذل ج��ه��ودًا هائلة 
لضيوف  وال��س��الم��ة  األم���ن  لتحقيق 
تطورًا  هناك  أن  ش��ك  وال  ال��رمح��ن، 
كبريًا يف قدرات قوات رجال الدفاع 
عليه  كان  مبا  مقارنة  باحلج  املدني 
ال��وض��ع م��ن ق��ب��ل، يف ظ��ل م��ا تبذله 
الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة 

م��ن ج��ه��د خل��دم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن 
ع��ل��ى س��الم��ت��ه��م يف مجيع  وال��س��ه��ر 
مناسك احلج، مشريًا إىل أن ذلك ال 
يعين تراجع املخاطر اليت يتعامل معها 
الدفاع املدني يف احلج، نتيجة  رجال 
بإجراءات  احلجاج  بعض  التزام  عدم 
كثريًا  اختلفت  اليت  السالمة  قواعد 
عما كانت عليه يف املاضي نظرًا ملا 
واملشاعر  املقدسة  العاصمة  شهدته 
من مشروعات تطويرية كبرية، مثل 
ق��ط��ار امل��ش��اع��ر وم��ن��ش��أة اجل��م��رات، 
إضافة إىل خماطر التدافع واالفرتاش 
ال��ن��امج��ة ع��ن زي����ادة ع���دد احل��ج��اج، 
وإصرار بعض احلجاج على استخدام 

الغاز املسال داخل املخيمات. 
املقابل  ويف  الزايدي  العقيد  وأض��اف 
تتوفر  اليت  املتطورة  اإلمكانات  فإن 
ل��ق��وات ال��دف��اع امل��دن��ي ب��احل��ج، اليت 
املستوى  وكذلك  مجيعًا،  بها  نفخر 
ال��رف��ي��ع ل��ل��ق��وى ال��ب��ش��ري��ة امل��ؤه��ل��ة 
املعلوماتية  والتقنيات  وعمليًا  علميًا 
ركائز  متثل  احلديثة،  واالتصالية 
أس��اس��ي��ة يف خ��ط��ط ال���دف���اع امل��دن��ي 
ملواجهة الطوارئ باحلج وتنفيذ املهام 

املنوطة برجاله على الوجه األمثل.  

اللواء متقاعد
حممد نصري: 

تطور قدرات الدفاع املدني 
نتيجة لتطور نوعية املخاطر 

اليت يواجهها يف احلج

العقيد عبداهلل القحطاني: 
زيادة عدد احلجاج  أضعاف 

مضاعفة مقارنة مبا كانت 
عليه يف املاضي

العقيد حممد الزايدي: 
تأهيل القوى البشرية علميًا 
وعمليًا للتقنيات املعلوماتية 

واالتصالية احلديثة
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تطور ملحوظ
أم����ا الــعــقــيــد عــــــزام ال��ع��ق��ي��ل ق��ائ��د 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��اس��ع��ة مب��ش��ع��ر ع��رف��ة 
ف��ي��ق��ول: إن أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي 
ملحوظ  بشكل  ت��ط��ورت  احل���ج  يف 
من  بفضل  املاضية  السنوات  خ��الل 
مع  اجل��ه��ود  ت��ض��اف��ر  بفضل  ث��م  اهلل 
وإن  واألهلية،  احلكومية  اجلهات 
ما تبذله الدولة يف تنفيذ املشروعات 
املكرمة  مكة  مبنطقة  التطويرية 
امل��ق��دس��ة  أسهم يف وضع  وامل��ش��اع��ر 
حجاج  جديدة ختدم  قاعدة حضارية 
ب��ي��ت اهلل احل�����رام، ح��ي��ث ك��ن��ا يف 
من  من كثري  نعاني  القريب  املاضي 
منها  املقدسة  املشاعر  يف  املخاطر 
استخدام  خماطر  املثال:  سبيل  على 
من  تسببه  وم���ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  اخل��ي��ام 
املخيمات  بني  احلريق  انتشار  سرعة 
الرياح  هبوب  عند  خاصة  األخ��رى، 
كثريًا  تراجعت  ال��يت  املخاطر  وه��ي 
املقاومة  اخل��ي��ام  م��ش��روع  إجن��از  بعد 
للحريق مبشعر منى، ومل يتبَق سوى 
مبشعر  التقليدية  املخيمات  بعض 
الغاز  استخدام  منع  كذلك  عرفة، 
امل��ق��دس��ة قلل  امل��ش��اع��ر  امل���س���ال يف 
من  احل���م���د  وب��ن��س��ب��ة ك���ب���رية وهلل 
عند  واالن��ف��ج��ارات  احل��ري��ق  خماطر 
ن��ش��وب احل����رائ����ق، ب���اإلض���اف���ة إىل 
وإصدار  والتعليمات  األنظمة  تطبيق 
املخالفة  املخيمات  على  ال��غ��رام��ات 
اجلبار  املشروع  وكذلك  لألنظمة، 
مل��ن��ش��أة اجل��م��رات ال���ذي س��ه��ل على 
دون  وسهولة  بيسر  ال��رم��ي  احل��ج��اج 
وق���وع ح����وادث ال��ت��داف��ع واالزدح�����ام 
نفسه  واألم��ر  والوفيات،  واإلصابات 
رفع  السيول فقد مت  بالنسبة ملخاطر 

مستوى أرضية املربعات مبشعر عرفة 
العامة  الشوارع  لتكون على مستوى 
التحتية  البنية  إنشاء  ومت  والفرعية، 
لتصريف السيول إىل األودية اجملاورة 
مثل وادي عرنة وغريه، وإنشاء العديد 
بني  واجل��س��ور  الفسيحة  ال��ط��رق  م��ن 
ومشعر  مزدلفة  ومشعر  منى  مشعر 
ع��رف��ة، وم��ن��ع اس��ت��خ��دام ال��س��ي��ارات 
ال���ص���غ���رية واحل�����اف�����الت ال��ق��دمي��ة 
استخدام احلافالت  واالختصار على 
وتقليل  احلجاج  نقل  لسرعة  احلديثة 
ازدحام املركبات وتعطلها والتلوث، 
لقطار  احلديث  املشروع  عن  ناهيك 
تراجعت  االجت��اه  ذات  ويف  املشاعر، 
امل��خ��اط��ر ال����يت ك���ان���ت حت����دث يف 
حم��ي��ط مسجد من���رة ف��ق��د ك��ن��ا يف 
امل��اض��ي ن��ع��ان��ي م��ن االزدح�����ام عند 
ولكن  املسجد  م��ن  احل��ج��اج  خ��روج 
املخارج،  على  التعديالت  عمل  بعد 
وإض��اف��ة خم���ارج أخ���رى أص��ب��ح هنا 
كانسيابية عند اخلروج من املسجد 
من  نعاني  ال��رمح��ة  جبل  حميط  ويف 
ازدح�����ام احل���ج���اج ب��س��ب��ب امل��ن��ش��آت 
انسيابية  وع��دم  اجلبل  م��ن  القريبة 
استخدام  وكذلك  للجبل،  الصعود 
امل��رك��ب��ات يف ال���ش���وارع اجمل����اورة 
وحتسني  املنشآت  إزال��ة  بعد  ولكن 

دخول  ومنع  للجبل  اجمل���اورة  األرض 
املركبات تقلص حجم هذه املخاطر 

وهلل احلمد. 
ذلك  وم��ن  العقيل  العقيد  وأض���اف 
قليلة  اإلي���واء فكانت  م��واق��ع  أي��ض��ًا 
املخيمات  م��ن  وم��ن��ش��أة  االس��ت��ي��ع��اب 
وقد  منخفضة  أماكن  يف  التقليدية 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  قامت 
بإنشاء  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
ومنى  عرفة  مشعر  يف  اإلي��واء  مواقع 
حديث  م��ع��م��اري  بتصميم  وغ��ريه��ا 
السالمة  ب��ه ك��اف��ة وس��ائ��ل  ت��ت��وف��ر 
والراحة للحجاج عندما يتطلب األمر 

إيوائهم. 
وه����ذا خب����الف ال��ت��ط��ور اهل���ائ���ل يف 
ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة واآلل����ي����ة وغ���رف 
وقد  ب��احل��ج،  واملنسقني  العمليات 
التقنيات  أفضل  املدني  للدفاع  توفر 
واملعدات  اآلليات  من  عامليًا  احلديثة 
واألنظمة احلاسوبية وغرف العمليات 
تتبع  ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ال����يت  احل���دي���ث���ة 
القطاعات  بني  وتوجيهها  املركبات 
باحلج  املعنية  واألهلية  احلكومية 
يسر  بكل  امليدانية  الفرق  وتوجيه 
وس��ه��ول��ة، ك��ذل��ك جت��ه��ي��ز م��ق��رات 
املاضي  امليدانية فقد كنا يف  الفرق 
هناك  اآلن  وأصبح  اخليام  نستخدم 
مقرات ثابتة جاهزة تتوفر بها كافة 
باإلضافة  والعمل،  ال��راح��ة  خدمات 
ال��ض��ب��اط  ب��ت��دري��ب  االه���ت���م���ام  إىل 
واألفراد امليدانيني باحلج عرب العديد 
م��ن ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال�����دورات 
عمل  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��ت��ن��ش��ي��ط��ي��ة، 
امليدانية  الفرق  ألف��راد  يومي  تدريب 
وال��ش��ب��ك��ات ف���ور وص��وهل��م مل��ق��رات 

عملهم باملشاعر املقدسة. 

مهام وواجبات مل تتغري
أم���ا املـــقـــدم عـــبـــداهلـــادي بـــن مــزهــر 
العمليات  ش���ؤون  مساعد  الــكــنــانــي 
الباطن  حبفر  املدني  ال��دف��اع  ب���إدارة 
منى  مبشعر  األوىل  املنطقة  وق��ائ��د 
باحلج  املدني  الدفاع  أعمال  فيقول: 
املاضي  يف  عليه  كانت  مبا  مقارنة 
تتغري  مل  والواجبات  املهام  حيث  من 
األرواح  هو محاية  األساسي  واهلدف 
واملمتلكات، ولكن هناك تطور يف 
اآلليات  حيث  م��ن  املنظومة  كامل 
واملعدات والتقنية وطبيعة التدريب يف 
ويف  املاضي  يف  عنه  احلاضر  الوقت 

اخلطط واألعمال امليدانية. 
اليت  املخاطر  نوعية  يف  التغيري  وعن 
يواجهها رجال الدفاع املدني يف احلج 

عما كانت عليه يف عقود سابقة. 
املخاطر  أن  الكناني  املقدم  أوض��ح 
املدني  ال��دف��اع  رج��ال  يواجهها  ال��يت 
فهي  طبيعي  بشكل  تتغري  احل��ج  يف 
وال��زم��ان  امل��ك��ان  باختالف  ختتلف 
فمن ناحية اآلن وضع املشاعر خمتلف 
يف  عليه  ك��ان  عما  كامل  اختالف 
املاضي من حيث املشروعات اجلديدة 
مشروع  وكذلك  العالية  املباني  مثل 
ل��ل��ح��ري��ق وسكة  امل��ق��اوم��ة  اخل��ي��ام 
متعددة  واجلمرات  واألنفاق  القطار 
تكن  مل  امل��خ��اط��ر  وه����ذه  األدوار 
التعامل  ويتطلب  املاضي  يف  موجودة 
م��ع��ه��ا وال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن حيث 
املخاطر  ختتلف  )ال���وق���ت(  ال��زم��ان 

حسب األجواء. 
املدني من أفضل  الدفاع  أن  مؤكدًا 
التقنيات  م��ن  اس��ت��ف��ادة  ال��ق��ط��اع��ات 
امليدانية  العمليات  إدارة  يف  احلديثة 
موسم  خ��الل  املخاطر  م��ع  والتعامل 
احل���ج، مم��ا س��اه��م يف ت��ط��وي��ر أداء 

العمل وسرعة اإلجناز. 

خماطر من نوعية جديدة
ويرى املقدم صالح بن سيار املعارك 
ال��ت��اس��ع��ة مبشعر  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ائ��د 
مزدلفة أن التطور احلديث والتقين 
وك���ذل���ك امل����واص����الت احل��دي��ث 
ال��دف��اع  أع��م��ال  ت��ط��ور  أسهمت يف 
املدني يف احلج، السيما وأن أعداد 

العقيد عزام العقيل: 
العديد من الربامج التدريبية 
والدورات التنشيطية لتدريب 

الضباط واألفراد امليدانيني

املقدم
عبداهلادي بن مزهر الكناني: 
أعمال الدفاع املدني باحلج مل 

تتغري واهلدف األساسي هو 
محاية األرواح واملمتلكات
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احل��ج��اج ب���ازدي���اد يف ظ��ل ال��دع��م 
 – أمرنا  الال حم��دود من قبل والة 
املقدسة  للمشاعر   – اهلل  حفظهم 
وتطويرها خلدمة ضيوف بيت اهلل 
الدفاع  جهود  تقتصر  ومل  احل��رام 
املدني على تقديم العون واملساعدة 
وال��ت��دخ��ل يف ح��ال��ة ال��ط��وارئ، بل 
والسبل  ال��دراس��ات  إج���راء  مشلت 
ال��وق��ائ��ي��ة ل��ألخ��ط��اء احمل��ت��م��ل��ة مع 
الفرضيات  وإع��داد  التطور،  ه��ذا 
ال  األخ��ط��اء  وق���وع  قبل  وتنفيذها 
م��واج��ه��ة  أن  م���ؤك���دًا  اهلل  مس���ح 
احلوادث وخاصة حرائق املخيمات 
على  األك��رب  اخلطر  ه��ي  كانت 
رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي، أم���ا اآلن 
احلمد هلل بدأت السيطرة عليها مع 
والتوعية  املطورة  املخيمات  وج��ود 
ال���يت ت��ق��وم ب��ه��ا م��دي��ري��ة ال��دف��اع 
املدني وإدارات��ه��ا يف احل��ج، إال أن 
ب��اجل��ان��ب امل��ق��اب��ل ظ��ه��رت خماطر 
بأخطار  متعلقة  جديدة  نوعية  من 
األنفاق وتهويتها وأخطار االحتجاز 

والدهس بقطار املشاعر. 
أنه  املعارك  صالح  املقدم  ويؤكد 
رجال  عمل  بني  للمقارنة  جم��ال  ال 
يف  قياسًا  احل��ج  يف  املدني  الدفاع 
املاضي على ما هو عليه اآلن، يف 
املدني  الدفاع  رجال  املاضي كان 
يعانون عند مباشرة بعض احلوادث 
م���ن ق��ل��ة اإلم���ك���ان���ي���ات وك��ث��رة 
م��س��ب��ب��ات احل�������وادث واحل���رائ���ق 
إملام كثري  وعدم  خاص،  بشكل 
م��ن احل��ج��ي��ج ب��وس��ائ��ل ال��س��الم��ة، 
أما اآلن فتطور عمل رجال الدفاع 
لتطور  م��واك��ب��ًا  ليصبح  امل��دن��ي 

التجهيزات وتوفر اإلمكانيات. 

اختالف جذري
ـــد عــبــداهلل  ـــرائ م��ن ج��ان��ب��ه ي��ؤك��د ال
الدفاع  إدارة  مدير  الزهراني  حممد 
املنطقة  قائد  الباحة،  مبنطقة  املدني 
أعمال  أن  مزدلفة،  مبشعر  السابعة 
ال���دف���اع امل��دن��ي يف احل���ج يف ال��وق��ت 
اختالفًا جذريًا عما  اختلفت  احلاضر 
تنوعت  املاضي حيث  كانت عليه يف 
أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي وم��ه��ام��ه تبعًا 
الذي  األمر  أعداد احلجاج  للزيادة يف 
امليدانية  الوحدات  زي��ادة  عليه  يرتتب 
واألع����داد اآلل��ي��ة وال��ب��ش��ري��ة اخلاصة 
كافة  لتغطية  املدني  ال��دف��اع  بقوات 
يف  احل��ج��اج  ب��ت��واج��د  املعنية  امل��واق��ع 
املشاعر، إضافة إىل تنوع مهام الدفاع 
السابق  يف  عليه  كانت  عما  امل��دن��ي 
وذلك بارتباطه بتنوع املخاطر احمليطة 
مكافحة  على  تقتصر  تعد  مل  ال��يت 
احل��رائ��ق ف��ق��ط، ب��ل ت��ع��دت ذل��ك إىل 
وأعمال  واإلس��ع��اف  اإلن��ق��اذ  عمليات 
كافة  مع  والتنسيق  املدنية  احلماية 
اجل���ه���ات حت���ت م��ظ��ل��ة جل��ن��ة ال��دف��اع 

املدني. 
اليت  املخاطر  نوعية  يف  التغري  وع��ن 
ي��واج��ه��ه��ا رج����ال ال���دف���اع امل���دن���ي يف 
احل���ج ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف ع��ق��ود 
الرائد  أضاف  املخاطر،  وأبرز  سابقة 
الزهراني، حدث تغري شامل يف نوعية 
الدفاع  رج��ال  يواجهها  ال��يت  املخاطر 
امل��دن��ي يف احل��ج وارت��ب��ط ه��ذا التغري 
بالنهضة الشاملة هلذا الكيان العظيم 
وال��ذي  السعودية(  العربية  )اململكة 
امتد إىل موسم احلج حيث مشلت هذه 
النهضة املكان والزمان، فعلى صعيد 
احلكومية  املشاريع  تعددت  املكان 
وتسهيل  احلجيج  خبدمة  ُتعنى  ال��يت 

أداء  من  ليتمكنوا  الصعوبات  كافة 
فقد  ويسر   سهولة  بكل  مناسكهم 
اجلمرات  منشأة  يف  التطور  شهدنا 
وك��ذل��ك اإلس��ك��ان امل��ط��ور مبنى، 
إض��اف��ة إىل ت��وس��ع��ة امل��ط��اف وإن��ش��اء 
املشاعر،  كافة  يف  القطار  حمطات 
املخاطر  حتليل  ل��ن��ظ��ام  أع��ط��ى  مم��ا 
مساحة إضافية لتحليل خماطر أخرى 
افرتاضات  منها  م��وج��ودة،  تكن  مل 
السدود  وانهيارات  القطارات  حوادث 
املوجود يف اجلبال املطلة على املشاعر 
بشبكة  اخلاصة  اخلزانات  وكذلك 
املياه، كما أن لتغري الظروف اجلوية 
املستمرة ومنها توقعات هطول األمطار 
أثرًا إضافيًا يف نوعية املخاطر املتمثلة 
يف حوادث األمطار والسيول، أما على 
املشاريع  تلك  ف��إن  الزماني  الصعيد 
أع���داد احلجيج عن  زي���ادة  أث���رت يف 
العام املاضي حيث جيتمع املاليني من 
واحد  ومكان  واح��د  وق��ت  الناس يف 
وذلك يضيف أنواع أخرى من املخاطر 
استعدادًا  يتطلب  مما  االزدح���ام  مثل 
نوعيًا إلدارة احلشود وزيادة الوحدات 

الالزمة للتدخل لعمليات اإلنقاذ ال قدر 
اهلل. 

وع���ن اس��ت��ف��ادة ال���دف���اع امل���دن���ي من 
العمليات  إدارة  يف  احلديثة  التقنيات 
امليدانية يف احلج قال الرائد الزهراني: 
ضمن  من  املدني  الدفاع  قطاع  طبعًا 
منظومة قطاعات وزارة الداخلية اليت 
تقنيات  أدخلت  حيث  النهضة   مشلت 
مواكبة  جدًا  حديثة  وأجهزة  وآليات 
للتطور العاملي سواء على صعيد تطور 
اآلليات واألجهزة بذاتها أو تبعًا للتطور 

وتنوع املخاطر يف شتى اجملاالت. 
تلك  على  املسبق  التدريب  يتم  حيث 
التجهيزات على عدة مستويات منها، 
اجلهة  قبل  من  األجهزة  على  التدريب 
املصنعة أثناء التوريد ثم عقد الدورات 
ال��دف��اع  معهد  يف  ال��ق��ط��اع  مل��ن��س��وب��ي 
باملناطق  ال��ت��دري��ب  وم��راك��ز  امل��دن��ي 
برنامج  ضمن  عليها  التدريب  ثم  ومن 
التدريب على رأس العمل يف اإلدارات 
يف  يومي  بشكل  امليدانية  والوحدات 
كافة املواقع، ومن ذلك التدريب على 

رأس العمل أثناء مهمة احلج.

الرائد
عبداهلل حممد الزهراني: 

أعمال الدفاع املدني يف احلج 
اختلفت اختالفًا جذريًا عما 

كانت عليه يف املاضي

املقدم صالح بن سيار املعارك: 
تطور أعمال رجال الدفاع 

املدني يواكب تطور 
التجهيزات وتوفر اإلمكانيات
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أعداد  ،وزي��ادة  مسؤولياته  وتزايد  احلج  تطور  ومع 
احلجاج،واتساع رقعة املشاعر املقدسة بإزالة بعض 
يف  امل��س��ؤول��ون  عمل  املشاعر،  يف  الواقعة  اجل��ب��ال 
الفرق املشاركة يف  الدفاع املدني إىل زيادة أعداد 
أعمال احلج عام 1396ه� إىل أضعاف مضاعفة عما 
يسمى  ما  إنشاء  مت  وكذلك  سابقًا  عليه  كانت 
الفرق  ه��ذه  وجتهيز  احل��ج  يف  الوقائية  بالسالمة 
أفضل  حتقيق  بغية  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة  ب��امل��ع��دات 

النتائج .
للدفاع  العامة  املديرية  فصل  مت  1403ه���  عام  ويف 
املدني عن األمن العام وإعادة ربطها بوزارة الداخلية 
دوره  يؤدي  ذلك  قبل  املدني  الدفاع  وكان  مباشرة 
مسمى  احلج حتت  أعمال  يف  املشاركة  من خالل 
مساعد قائد قوات أمن احلج لشؤون الدفاع املدني .

الدفاع  جهاز  يف  املسؤولون  ب��دأ  1405ه���  ع��ام  ويف 
اجلهاز  يف  العاملني  من  عدد  أكرب  بإجياد  املدني 
هذا  أه��داف  خلدمة  احل��ج  أعمال  يف  للمشاركة 

اجل��ه��از وف��ق م��ا ي���راه ه���ؤالء امل��س��ؤول��ني م��ع توفري 
هذه  ت��ك��ون  الفنية  وامل��ع��دات  اآلل��ي��ة  التجهيزات 
اآلليات يف مواقع قريبة من العاصمة املقدسة ،وأن 
ختصص هذه اآلليات فقط ألعمال احلج،ومت بالفعل 
بني  تقع  منطقة  )ح��دا( يف  مستودعات  إجي��اد  ذلك 
مكة وجدة. ولسهولة مشاركتها يف احلج يف كل 
للمشاركة  جلبها  وسرعة  احلج  مواسم  من  موسم 
من   ً ب��دال  احمل��دد  الوقت  يف  موقعها  إىل  وإرجاعها 
واحملافظات  املناطق  يف  البعيدة  مواقعها  من  جلبها 

كما هو معمول به سابقاً  .
ويف عام 1408ه� تغريت النظرة من قبل املسئولني يف 
املدني بضرورة إجياد قيادة مركزية داخل  الدفاع 
منطقة املشاعر لإلشراف على القوات املشاركة يف 
أعمال احلج وبالفعل مت إجياد تلك القيادة منذ ذلك 
العام حتى تارخيه حيث تباشر أعماهلا من 11/20/ 

إىل 12/20/ من كل عام ملدة شهر .
ن��ائ��ب وث��الث��ة  ال��ق��ي��ادة م��ن  وق���د مت تشكيل ه���ذه 

أسهموا يف تطور خدمات الدفاع املدني باحلج

10 قيادات
لقوات الدفاع المدني 

بالحج خالل 27 عاماً  
أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين جهاز الدفاع المدني كل الرعاية حيث 

تطور مع مرور السنين ومع تطور المملكة وتزايد أعداد الحجاج، وإذا عُدنا إلى 
السنوات الماضية كيف كان الحج بالنسبة لمشاركة الدفاع المدني ، نجد أنه 
يشارك بقوات من المكافحة والسالمة ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، 

وتغطي هذه القوات كافة المشاعر المقدسة ) منى ، مزدلفة ، عرفات ( حيث 
تنتقل مع الحجيج من مشعر إلى آخر، للمحافظة على سالمتهم وفق اإلمكانات 

المتاحة لها، وكانت هذه الفرق تأتي من المناطق البعيدة بكامل تجهيزاتها 
من الضباط واألفراد لغرض المشاركة في موسم الحج ومن ثم العودة مرة 

أخرى إلى مناطقها بعد انتهاء الموسم .  

حممد زكريا جوهرجي / لواء
1408 - 1409ه� 

سعد بن عبداهلل التوجيري / لواء
1416 - 1420ه� 

حممد بن عبداهلادي القحطاني / عميد
1410 - 1411ه� 

أمحد بن عايض العمري / لواء
1412-1413ه� 

محد بن مصارع النقاء / لواء
1414-1415ه� 
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وقاعدة  قيادات  وأربعة  إدارات  ومخس  مساعدين 
للطريان العمودي على النحو التالي :

1- نائب قائد قوات الدفاع املدني باحلج .
2- م��س��اع��د ق��ائ��د ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي ل��ش��ؤون 

العمليات باحلج .
للشؤون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ق���وات  ق��ائ��د  مساعد   -3

اإلدارية .
4- مساعد قائد قوات الدفاع املدني للشؤون الفنية .

5- قائد قاعدة طريان الدفاع املدني باملشاعر.
6- مدير إدارة العاصمة املقدسة .

7- مدير إدارة املتابعة .
8- قائد املهمة اخلاصة .

9- قائد قوات الطوارئ واإلسناد .
10- مدير إدارة التدريب .
11- قائد قوة واجب منى .

12- قائد قوة واجب عرفة .
13- قائد قوة واجب مزدلفة .

14- مدير مكتب قائد احلج .

اهليكل التنظيمي
لقيادة قوات الدفاع املدني باحلج 

- قائد قوات الدفاع املدني باحلج.
- نائب قائد قوات الدفاع املدني باحلج .

- مكتب القائد.

- إدارة التدريب .
- إدارة العاصمة املقدسة .

- إدارة املتابعة .
- قائد املهمة اخلاصة .

- مساعد القائد للشؤون الفنية – لشؤون العمليات 
– للشؤون اإلدارية واملالية .
- قائد الدفاع املدني مبنى .
- قائد الدفاع املدني بعرفة .

- قائد الدفاع املدني مبزدلفة .
- قائد قوة الطوارئ واإلسناد.

عبدالرمحن جنم البادي / لواء
1421 - 1423ه� 

علواني بن حسن جداوي / لواء
1424-1426ه� 

سليمان بن عبداهلل العمرو / لواء
1427 - 1431ه� 

حممد بن عبداهلل القرني / لواء
1432 - 1434ه� 

عابد بن مطر الصخريي / لواء
1435ه� 
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الحياة 
مدرسة لالنضباط العسكرية

والمسؤولية

 1. ماهي أبرز بيانات سريتكم الذاتية والعملية؟ 
مواليد  م��ن  احل��ام��د  ناصر  حممد  ناصر  العقيد 
مدينة الرياض، التحقت بكلية امللك فهد األمنية 
عام 1406ه�، خترجت فيها عام 1409ه�، وتعينت 
املدير  )مكتب  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  يف 
الواليات  يف  املاجستري  لدراسة  وابتعثت  العام(، 
املتحدة األمريكية وحصلت على شهادة املاجستري 
عام 1425ه�  بعدها تعينت يف معهد الدفاع املدني 
إلدارة  مديرًا  تعيين  ثم  بتاريخ 1432/06/01ه����، 

شؤون الضباط.  

 2. ما الذي تذكره عن فرتات الطفولة والصبا 
والشباب، ما الذي يذكره العقيد ناصر احلامد عن 

هذه األيام؟ 
أيامها احللوة وخلوها من  أتذكر من هذه املراحل 
اهلموم وحتمل املسؤولية، وأتذكر الرباءة والعفوية 

)أال ليت الشباب يعود يومًا(. 

 3. ما هو املشهد األكثر حضورًا يف الذاكرة عن 
مرحلة النشأة؟ 

كثرية هي املشاهد ويصعب تعدادها، ولعل أبرزها 
حفل خترجي يف كلية امللك فهد  األمنية 1409ه�. 

 4. وما هو الدرس األصعب الذي تعلمته املرحلة؟ 
العزم  مع  مستحيل  ال  أن��ه  وعلمتين  دروس  احلياة 

واإلصرار. 

 5. احلــيــاة الــعــســكــريــة كــيــف تــصــفــهــا، ومـــاذا 
أضافت  لشخصيتك؟ 

والقدرة  االنضباط  تعلم  العسكرية مدرسة  احلياة 
لي  وأض��اف��ت  امل��س��ؤول��ي��ة،  وحت��م��ل  التكيف  على 

االعتزاز بالنفس. 

 6. من هو املعلم أو األستاذ أو القائد الذي ترى أنه 
أثر يف تكوينك وقناعاتك، وما هي أبعاد ذلك التأثري؟ 

والدي - رمحة اهلل عليه- هو معلمي األول وكان له 
الفضل بعد اهلل تعاىل يف حتديد أهدايف يف احلياة 

كما أن هناك أشخاصًا هلم أثر يف حياتي.  

 7. أصدقاء الطفولة والشباب، هل ال تزال على 
تــواصــل معهم وكــيــف تـــدوم عــالقــة الــصــداقــة من 

وجهة نظرك؟ 
وال  نسيانها  ال ميكن  والشباب  الطفولة  صداقات 

أزال معهم على تواصل )قدميك ندميك(. 

حيول  هل  املعاصرة  للحياة  السريع  اإليقاع   .8  
دون تكوين صداقات على غرار صداقات الشباب؟ 

إيقاع احلياة السريع يلهي عن ذلك ولكن على اإلنسان 
أن يكبح مجاح هذا التسارع )إن لنفسك عليك حق(. 

 9. للنجاح مقومات فما هي مقومات النجاح من 
وجهة نظرك؟ 

مجلة 998 طرحت أكثر من 20 سؤااًل أو سطرًا على العقيد ناصر بن محمد الحامد مدير إدارة شؤون 
الضباط، ورصدت انطباعاته وإجاباته فماذا قال؟  

هناك سطور تتوقف كثريًا أمامها ألنها تشكل بعض قناعاتنا، وهناك سطور ال 
تتوقف كثريًا عندها ألنها تذكرنا بأشياء رمبا نريد نسيانها. 

مابني هذه السطور أو تلك مواقف وأحداث وأشخاص وذكريات وقناعات وهوايات 
وأحالم وتطلعات تقول لنا من حنن، ومباذا نفكر وما هي اختياراتنا يف احلياة؟ 
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باهلل  اإلمي��ان  أبرزها  ولعل  كثرية  النجاح  مقومات 
واالنضباط  املبدأ  على  الشبات  ثم  به  واالستعانة 

واملثابرة واجلد يف العمل. 

 10. القيادة علم أم فن من وجهة نظركم، وما 
هي مواصفات القائد الناجح؟ 

القيادة علم وفن، وهي القدرة على التأثري وحتفيز 
اآلخ���ري���ن ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��أم��ر م��ا ي��وص��ل لتحقيق 
 – الشخصية  قوة  القائد:  وأهم صفات  األه��داف، 
القدرة على   – الثقة بالنفس   – احلزم   – اإلخالص 

اإلقناع – والتوجيه والتخطيط. 

 11. هـــل تــقــتــنــع بــأهــمــيــة »احلــــــظ«  يف حــيــاة 
اإلنسان، ومتى شعرت أنك حمظوظ؟ 

شك  وال  وال��ق��در  القضاء  مفهوم  يف  يدخل  احل��ظ 
وأن��ا   .) عظيم  ح��ظ  ذو  إال  يلقاها  )وم���ا  بأهميته 

حمظوظ أن هداني اهلل لإلسالم. 

 12. ومتى شعرت أن احلظ يعاندك؟ 
أحد  م��ن  دع��وة  ولعلها  بذلك  أشعر  مل  هلل  احلمد 

الوالدين )رمحهما اهلل( أستجيبت.  

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

ولو دامت لغريك ما آلت إليك. 

 14. ومــــا هـــي الــكــلــمــة الــــيت ال وجـــــود هلـــا يف 
قاموسك الشخصي؟ 

الفشل، ال مستحيل مع اإلصرار 

 15. يف حياة كل إنسان نقطة حتول.. فما هي 
نقطة التحول بالنسبة لك؟ 

حصولي  ثم  العسكري،  بالسلك  التحاقي 
السالمة  إدارة  يف  امل��اج��س��ت��ري  درج���ة  ع��ل��ى 

واألمن. 

تعلمه  أن  عــلــى  وحتــــرص  تــعــلــمــتــه  درس   .16  
ألبنائك فما هو؟ 

عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال  اخللق كما  حسن 
وسلم:  )إن خياركم أحسنكم أخالقًا(. 

 17. هل مثة موقف جعلك تذرف الدموع؟ 
نعم.. يوم وفاة والداي رمحهم اهلل ويف بعض املواقف 

اإلميانية  

 18. وما هي أسعد اللحظات بالنسبة لك؟ 
أسعد اللحظات عند الفراغ من عبادة وترجو أنها قبلت. 

 19. ما الذي متنيته ومل تستطع حتقيقه؟ 
ما كل ما يتمنى املرء يدركه )جتري الرياح مبا ال 

تشتهي السفن(.

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

أماكن الطفولة وأيام الصبا  

وتستمتع  مكتبتك  يف  به  حتتفظ  كتاب   .21  
بقراءته من حني آلخر؟ 

كل كتاب أملكه أحتفظ به وأستمتع بكتب األدب. 

ضعف  نقطة  إنسان  كل  حياة  يف  يقولون   .22  
فما هي نقطة ضعفك، وكيف تتعامل معها؟ 

األوالد عن يعلى العامري رضي اهلل عنه قال: )جاء 
احلسن واحلسني يسعيان إىل الني صلى اهلل عليه 
هما إليه، وقال: إنَّ الولد مبخلة جمبنة( وسلم، فضمَّ

 23. أمامك صفحة بيضاء، ماذا تكتب فيها؟ 
يا اهلل حسن اخلتام 

أوقــات  يف  لديكم  املفضلة  اهلــوايــة  هــي  مــا   .24  
الفراغ؟ 

القراءة واملشي. 

صداقات الشباب ال ميكن نسيانها ألن 
قدميك ندميك
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اإلنسان وبداية الدفاع املدني
يف نشرة مشكاة املؤمتر اليت صدرت مبناسبة 
املدني  للدفاع  عشر  السادس  املؤمتر  انعقاد 
العميد  1419ه���� كتب  ع��ام  مبنطقة جن��ران 

يشغل  -وك��ان  الزهراني  ص��احل  بن  عيسى 
مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مدير  منصب  وقتها 
الدفاع  وبداية  اإلنسان  بعنوان  مقااًل  جنران- 
املدني، قال فيه: إن اإلنسان منذ أن خلقه اهلل 

سبحانه وتعاىل جياهد من أجل البقاء ومحاية 
نفسه وممتلكاته من املخاطر الطبيعية. 

مقاله مناذج  الزهراني يف  العميد  ويستعرض 
سلوكيات وتصرفات اإلنسان القديم لتجنب 

تزدان سجالت الدفاع المدني، وإصداراته اإلعالمية والتوثيقية بصفحات ناصعة لعطاء أجيال من رجاالت هذا 
الجهاز، أسهموا بجهدهم وخبراتهم وآرائهم في ما وصل إليه من تطور، وقدموا خبراتهم لألجيال الجديدة 

لتواصل المسيرة في أداء رسالة الدفاع المدني اإلنسانية والوطنية. 
مجلة » 998« تعرض نماذج من هذه الصفحات التي تمثل بعضًا من ذاكرة ثرية زاخرة بالرؤى والمواقف 

والذكريات الجديرة بعرضها وتقديمها واإلفادة منها.  

صفحات 
ومواقف في 
ذاكرة رجاالت 

الدفاع 
المدني

سطرت في عقود وسنوات ماضية..
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املخاطر مثل: تشييد املساكن على املرتفعات 
السيول،  وجم��اري  األودي���ة  بطون  عن  بعيدًا 
الغارس  الربد  لتجنب  للتدفئة  النار  واستخدام 

وغريها من االستخدامات. 
ت��ط��ور  إىل  ال����زه����ران����ي  ال��ع��م��ي��د  وت����ط����رق 
العصور  مر  على  للنار  اإلنسان  استخدامات 
األقمار  إيصال  يف  منها  اإلف���ادة  إىل  وص��واًل 
الصناعية وسفن الفضاء إىل مداراتها مشريًا 
باستخدامات  التحكم  اإلنسان يف  إىل جناح 
النار بالقدر املناسب ألغراضه إال أنه ظل يف 
إذا  النريان  أمام سطوة  أوقات كثرية عاجزًا 
ما فقد السيطرة عليها لتنقلب هذه الصديقة 

مسببة  يرحم  ال  ع��دو  إىل  لإلنسان  القدمية 
اخلسائر الفادحة يف األرواح واملمتلكات. 

بعض  م��ق��ال��ه  يف  ال��زه��ران��ي  العميد  وي��ع��دد 
النار سببًا  اليت كانت  واحلوادث  الكوارث 
الزلزال  أثناء   1960 عام  حدث  ما  مثل  فيها 
خسائر  وبلغت  اليابان  يف  وق��ع  ال��ذي  الشهري 
احلرائق اليت نشبت نتيجة الزلزال أكثر من 
200 مليون دوالر وما يزيد عن 40 ألف قتيل. 

وك���ذل���ك ح��ري��ق م��س��ت��ش��ف��ى )ج��وات��ي��م��اال( 
إحدى  إهمال  نتيجة  1960م  ع��ام  وق��ع  ال��ذي 
حمل  يف  مشتعلة  مشعة  وتركها  املمرضات 
كان  وال���ذي  باملستشفى  امللحق  اخل��ي��اط��ة 

العقلية،  األم��راض  مرضى  لرعاية  خمصصًا 
وتسببت النريان يف إحراق 225 مريضًا وإصابة 
الفضاء  رواد  اح��رتاق  آخرين، وكذلك   354
األمريكيني الثالثة عام 1967م داخل إحدى 
كبسوالت الفضاء قبل انطالقها نتيجة خطأ 
ومن  الكبسولة،  اشتعال  يف  تسبب  بسيط 
أورده��ا  وال��يت  النريان  النامجة عن  احل��وادث 
القرى  بإحدى  شب  حريق  الزهراني  العميد 
يف مصر عام 1970م وتسبب يف احرتاق 400 

منزل ووفاة 13 شخصًا. 
اخلسائر  أن  إىل  الزهراني  العميد  وخيلص 
خلفته  م��ا  تفوق  رمب��ا  احل��رائ��ق  ع��ن  النامجة 
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دف��ع كافة  العصور، مما  مر  على  احل��روب 
البحث  جم����االت  يف  ال��ت��س��اب��ق  إىل  ال�����دول 
الكفيلة  السبل  إلجياد  واالخرتاعات  العلمي 
احلكومات  وسنت  ال��ن��ار،  على  بالسيطرة 
التشريعات والقوانني اخلاصة بسبل الوقاية، 
وتطورت معدات اإلطفاء، وأخذت الدول على 
عاتقها مسؤولية إنشاء مراكز الدفاع املدني 
املواد  املعدات مبا يف ذلك  وجتهيزها بأحدث 

املختلفة اليت تستخدم يف عمليات اإلطفاء. 
ظلت  النار  إن  الزهراني  العميد  ويستطرد 
لإلنسان  غفلة  حلظة  أو  ف��رص��ة  أي  تنتهز 
أنها أقوى من كل معداته وقواته  له  لتثبت 
وقوانينه للسيطرة عليها، وهو ما دفع بظهور 
ملواجهة  كضرورة  الوقاية،  علم  يسمى  ما 

هذا التحدي. 

خمتصر من بعض الذكريات
املدني  الدفاع  جملة  من  اخلامس  العدد  ويف 
ال���ص���ادرة يف 1 / رم��ض��ان 1412ه����� كتب 
بعض  احمل���م���دي  رده  ع��ب��دال��ع��ال��ي  ال��ع��م��ي��د 
ذكريات استقرت يف ذاكرته على مدى 29 
فيها  تناول  املدني،  بالدفاع  العمل  من  عامًا 

حبي  املدني  ال��دف��اع  مبركز  بالعمل  أمنيته 
دراسته وقبل خترجه  أثناء  البغدادية يف جدة 
من الكلية، وهو ما حتقق بالفعل بعد تعيينه 

بالدفاع املدني عام 1391ه�. 
وي�����روي ال��ع��م��ي��د احمل���م���دي ب��ع��ض حم��ط��ات 
مسريته العملية اليت مشلت العمل بقسم األمن 
والوقاية )السالمة حاليًا جبدة ( وكان يضم 
8 ضباط فقط ثم عمل مديرًا للسالمة بإدارة 
عامًا   11 فيه  استمر  بالرياض  املدني  الدفاع 
وهي الفرتة اليت شهدت إدخال خزانات الغاز 
للورش  صناعية  مناطق  وحت��دي��د  للمنازل، 

واملستودعات وتنظيم وسائل السالمة بها. 
وي��ت��وق��ف ال��ع��م��ي��د احمل��م��دي يف م��ق��ال��ه عند 
إدارة  إىل  ومنه  الوسطى  لطوارئ  قائدًا  عمله 
إعداد  يف  خالهلا  من  أسهم  اليت  التخطيط، 
قبل  املدني  بالدفاع  املتطوعني  نظام  مسودة 
اإلجنليزية  ال��ل��غ��ة  ل��دراس��ة  ب����دورة  ال��ت��ح��اق��ه 
بدورة يف  وااللتحاق  بالرياض،  اإلدارة  مبعهد 
التحقيق  يف  شهادة  على  للحصول  بريطانيا، 
يف احلوادث، ثم احلصول على شهادة إجادة 

اللغة االجنليزية من جامعة كامربدج. 
تفاصيل عمله مديرًا  العميد احملمدي  ويروي 
إلدارة السالمة، وإصدار عدة كتيبات وأدلة 
ومواسم  العادية  األوق���ات  يف  السالمة  لعمل 

رمضان واحلج. 
ويصف العميد احملمدي مشاركته يف أعمال 
للسالمة  فقط  ضباط   6 كنا  فيقول  احل��ج 
يف احل��ج، وب���دون دراج���ات ن��اري��ة، حيث مت 
مرة يف حج  ألول  النارية  الدراجات  استخدام 
ع��ام 1396ه���� وك���ان ه��و وزم���الؤه يقطعون 
املسافة من منى إىل عرفات ذهابًا وإيابًا سريًا 

على األقدام. 

)اإلنسان وبداية الدفاع املدني(
العميد عيسى بن صاحل الزهراني
نشرة مشكاة املؤمتر - 1419هـ

)خمتصر من بعض الذكريات( 
العميد عبدالعالي رده احملمدي

جملة الدفاع املدني - 1412هـ
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بني املاضي واحلاضر
املاضي  ب��ني  كبرية  مساحات  ع��ن��وان  وحت��ت 
واحل���اض���ر ك��ت��ب ال���ل���واء ع��ل��ي ب���ن ع��ب��داهلل 
ص��درت  ال��يت  املشكاة  جملة  يف  القحطاني 
للدفاع  عشر  السابع  املؤمتر  انعقاد  مبناسبة 
الشمالية عام 1420ه�  املدني مبنطقة احلدود 
أب����رز حم��ط��ات م��س��ريت��ه ال���يت ب����دأت بقسم 
السالمة بوحدة الدفاع املدني بأبها، ثم مديرًا 
إلدارة الدفاع املدني بالقريات وضابطًا للسالمة 
مبركز الدفاع املدني خبميس مشيط، ورئيس 
بالرياض،  املدني  الدفاع  بإدارة  التحقيق  قسم 
املدني  بالدفاع  العمليات  إلدارة  مساعدًا  ثم 
باملديرية  األف��راد  لشعبة  مديرًا  ثم  بالرياض، 
إدارة  مدير  ومساعد  امل��دن��ي،  للدفاع  العامة 
مديرًا  ث��م  ال��ري��اض،  امل��دن��ي مبنطقة  ال��دف��اع 
برئاسة  م��رورًا  بالرياض  املدني  الدفاع  ملعهد 
شعبة التنظيم باإلدارة العامة للتدريب باملديرية 
العامة، ومديرًا لشعبة اإلغاثة باحلماية املدنية، 
وصواًل إىل منصب مدير الدفاع املدني مبنطقة 
ت��ب��وك وع��ل��ى ض��وء ه��ذه امل��س��رية ي��ق��ول ال��ل��واء 
القحطاني: يف حديث الذكريات كان هناك 
تطور كبري يف قدرات الدفاع املدني ال يقارن 

مبا كان عليه الوضع يف املاضي، مدلاًل على 
للدفاع  ذلك بوجود فرقة واحدة فقط )وحدة( 
أربعة ضباط  بها  يعمل  أبها،  مدينة  املدني يف 
املدني  ال��دف��اع  س��ي��ارات  ف���ردًا، وكانت  و25 
عبارة عن سيارات حريق مكشوفة، وكانت 
أعمال الدفاع املدني تنحصر يف إطفاء احلرائق 

وتنفيذ بعض أعمال السالمة
ويضيف اللواء القحطاني يف حديث الذكريات 
والسلكية كانت  الالسلكية  االتصاالت  أن 
عبارة عن تلفون يعمل ب� ) اهلندل( كما كان 

يسمى قدميًا. 

الناس  كان  كيف  القحطاني  اللواء  وي��روي 
مباشرة  أثناء  املدني  الدفاع  رج��ال  يستقبلون 
أبها  مدينة  خ��ارج  تقع  ال��يت كانت  احل���وادث 
الذبائح  هلم  وينحرون  وإك��رام،  حفاوة  بكل 

ويقدمون هلم األطعمة الشعبية. 

الذكريات
ويف ذات العدد من جملة املشكاة اليت صدرت 
املدني  للدفاع  ال���17  املؤمتر  انعقاد  مبناسبة 
اللواء  باحلدود الشمالية عام 1420ه�، كتب 
حممد بن محزة سبيه مقااًل بعنوان )الذكريات 
( ع��رض خالله  يانعة  م��اؤه��ا ع��ذب ومث��اره��ا 
بالدفاع  العملية  مسريته  م��ن  م��وج��زة  مالمح 
املدني والقيادات اليت استفاد منها، واملواقف 
الصعبة اليت تعرض هلا، ومنها احتمال تعرضه 
للحبس يف حال فشله يف حتديد شخصية امرأة 
مسنة توفيت يف حريق بأحد املنازل بالقرب من 
احلرم النبوي الشريف باملدينة املنورة، عندما 
املدني  الدفاع  ب��إدارة  للتحقيق  ضابطًا  ك��ان 
لتحديد  ضخمًا  جهدًا  بذل  وكيف  باملدينة، 

شخصية الضحية لينجو من السجن. 

)خمتصر من بعض الذكريات(
اللواء علي بن عبداهلل القحطاني
جملة املشكاة - 1420هـ

)الذكريات ماؤها عذب ومثارها يانعة(
اللواء حممد بن محزة سبيه

جملة املشكاة - 1420هـ
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طرق انتقال الفريوس بني البشر:
إىل  مصاب  إنسان  من  اإليبوال  ف��ريوس  ينتقل 
ينتقل  وال  امل��الم��س��ة  ط��ري��ق  ع��ن  سليم  آخ���ر 
الفريوسات  مثل  اهل���واء  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ف��ريوس 
جسم  س��وائ��ل  مالمسة  عند  وإمن���ا  التنفسية 
والبول  واللعاب،  والقيء،  الدم،  مثل  املريض 
جثامني  أو  امل��ص��اب  أع��ض��اء  مالمسة  عند  أو 

املتوفني بسبب الفريوس.  

األعراض وطرق التشخيص:
 اإليبوال من األمراض الفريوسية احلادة، فإن 
أعراضه تتنوع بني احلمى والوهن الشديد وآالم 
العضالت والتهاب احللق والصداع، ثم تتطور 
إىل قيء وإسهال وظهور طفح جلدي، وخلل يف 
األمر  يتطور  وقد  والكلى،  الكبد  وظائف 
داخلي  ن��زي��ف  ح���دوث  إىل  احل���االت  بعض  يف 
يعرف  السبب ك��ان  وهل��ذا  وخ��ارج��ي شديد، 

فريوس اإليبوال قدميًا حبمى اإليبوال النزفية. 
امل���رض م��ع أع��راض  ون��ظ��رًا لتشابه أع���راض 
كثري من األمراض الفريوسية األخرى، يعتمد 
الفحوصات  من  عدد  على  الدقيق  التشخيص 
املصابة  احل���االت  يف  أظ��ه��رت  وال��يت  املخربية 
بالفريوس وجود نقص كبري يف عدد كرات 
يف  وزي���ادة  الدموية  والصفائح  البيضاء  ال��دم 
م��ع��دالت إف����راز إن���زمي���ات ال��ك��ب��د، وتشري 
منذ  ال��ف��ريوس  حضانة  ف��رتة  أن  إىل  التقارير 

يومني وحتى  ما بني  ت��رتاوح  به  اإلصابة  حلظة 
ثالثة أسابيع. 

وتكمن خ��ط��ورة ال��ع��دوى ب��ف��ريوس إي��ب��وال يف 
املخاطر الشديدة اليت قد يتعرض هلا العاملون 
يف القطاع الصحي أثناء إجراءات أخذ وحتليل 
عينات املرضى واليت يتطلب إجراؤها يف أعلى 
ظروف العزل الطي والبيولوجي وكذلك عند 
أن  الذين حيتمل  التعامل مع ضحايا احلوادث 

يكونوا مصابني بالفريوس. 

إجراءات وقائية: 
تضمنت توصيات منظمة الصحة العاملية حزمة 
من اإلرشادات  التوعوية لتجنب خطر العدوى 
بفريوس إيبوال تشمل عدم مالمسة احليوانات 
وعدم  بالفريوس،  إصابتها  حيتمل  اليت  الربية 
االتصال  وجتنب  املطهية،  غري  حلومها  تناول 
على  واحل��رص  املصابني،  باملرضى  اجلسدي 
االضطرار  عند  والكمامات  القفازات  ارتداء 
زيارة  بعد  اليدين  على غسل  واملداومة  لذلك، 

املرضى أو مالمستهم. 
وفيما يتعلق بعالج املرضى املصابني بالفريوس 
ف��ال ي��وج��د ع���الج م��ع��روف وف��اع��ل للمرضى 
رغ��م وج���ود جت���ارب مبشرة يف ه��ذا ال��ش��أن، 
املرضى  ع��زل  على  حاليًا  العالج  يقتصر  ل��ذا 
اجلفاف  خماطر  لتجنب  بالسوائل  وتزويدهم 

عن طريق احلقن الوريدي أو الفم.

إرشادات وقائية لتجنب مخاطر.. 

عدوى اإليبوال
أطلقت منظمة الصحة العالمية العديد من الرسائل التحذيرية والتوعوية لتجنب 
مخاطر العدوى بفيروس »اإليبوال« الفتاك والذي تصل نسبة الوفاة جراء اإلصابة 

به إلى %90 من عدد المصابين. 
واتخذت السلطات الصحية في المملكة إجراءات مشددة لمنع فرص انتقال 

العدوى إليها، والسيما خالل موسم الحج، الفيروس القاتل ينتقل إلى اإلنسان 
عند مالمسة دم الحيوانات المصابة أو إفرازاتها أو أعضائها ومن ثم ينتقل من 

اإلنسان المصاب إلى الشخص السليم عن مالمسة سوائل جسمه. 
فما هو فيروس)إيبوال(؟ وما هي أعراض اإلصابة به؟وكيف يمكن الوقاية منه؟  
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قد يتعرض اإلنسان لسرقة ماله الذي اكتسبه من عمله واجتهاده يف وظيفة أو جتارة أو غريه من 
جماالت الكسب ،ومن الطبيعي أن يشعر هذا اإلنسان باحلزن والغضب لضياع املال  الذي هو  
مثرة جهد وعرق ووقت،  لكن هل لنا أن نتصور حجم املرارة اليت يشعر بها من يتعرض لسرقة 
جناحه، وجهده إما مبحاربته بصنع املؤامرات من أجل إفشاله، وإما بادعاء املشاركة يف صنعه، 
واليت ال تقارن مبشاعر الغضب الناجم عن سرقة املال عند من ينحازون لقيم احلق والعدل واخلري. 
ولعلنا نعمل املخيلة ونبصر بها حال من ُسرق جهده وجناحه يف رابعة النهار، هل يعادل األمل الذي 

ينهش قلبه  لو سرق منه  أي شيء مادي مثاًل ؟  
قطعًا ال وجه للمقارنة، فسرقة النجاح والتفوق أكثر أملًا وأشد وجعًا. 

وإذا كان  من  يسرق منه شيء يستطيع أن يشكو السارق وأن يصرخ مطالبًا حبقه، فإن كثريًا 
ممن يتعرض جناحهم للسرقة من قبل سارقي النجاح ال يستطيعون جمرد الشكوى أو البوح 

النجاح،  سرقة  إثبات  إىل صعوبة  باإلضافة  متساحمة،  عالية  وهمم  أبية  نفوس  أصحاب  ألنهم 
مقارنة  بغريها من السرقات التقليدية، فهناك وسائل إثبات لتلك  السرقات من شهود وبصمات 
وغريها من األدلة، أما سرقة النجاح فيصعب إثباتها، ألنها سرقة أفكار وجهد وعطاء سرقة 
قيمة ،ولكن املستغرب حقًا هو ذلك التبجح الذي ميارسه سارقوا النجاح باستيالئهم على نتاج 
عرق وجهد وفكر غريهم، ونسبه ألنفسهم واملباهاة والتفاخر بذلك، واألكثر غرابة أن بعض 
هؤالء  يتمادون يف االدعاء والتباهي لدرجة أنهم يصدقون كذبتهم ويتعايشون معها وال جيدون 
أدنى حرج يف ذلك، وال يشعرون حبرمة ما ارتكبوا من سرقة، أو حرمة ما قد يستفيدون منها 

من مال أو منصب أو حتى وجاهة اجتماعية  
ولكل سارقي النجاح نقول إن لصوص املال وغريه من األشياء أقل شرًا منكم، ألنهم يسرقون 
أشياء ميكن تعويضها أما أنتم فتسرقون كل القيم النبيلة، تعتدون على املعنى احلقيقي للحق 
والعدل، تهدرون قيمة العمل واإلبداع والتفوق، وليتكم تشعرون بذلك اخلجل أو اخلوف الذي 
يشعر به لصوص املال الذين يتخفون وحيتالون وهم ميارسون السرقة، لكنكم بكل صالفة 
وغطرسة وجترب تتفاخرون مبا سرقتم ورمبا تتكسبون منه، وكثري منكم ميارس ما هو أشد 
جربوتًا باالنتقام من صاحب احلق، جملرد أنه اشتكى من سرقة جناحه ومثرة جهده،.  فينقلبون 
عليه إذا عراهم وكشفهم  يتصيدون أخطاءه  ويضخمونها ويقرضون جناحه فرتاهم  يتصدرون  
الصفوف  يصعب عليك التعرف عليهم ألنهم  ماهرون يف التلون والتملق، يوهمونك أنهم من  صناع 
هذا النجاح   ولكنهم   يف احلقيقة يعانون هشاشة اهلمة  والعزمية و هشاشة الفكر ،يبتعدون   
خطواتهم،  فتفضحهم  مبقاسهم  ليست  بشوت  يلبسون  املتزن  واحل��وار  املواجهة  من  وينسحبون 
وطريقة لبسهم  يعشقون األضواء بغض النظر عن اهلدف والوسيلة نعم تغريهم  األضواء ينساقون 
حنوها كالفراش ولكنهم ال ميلكون مهارة التعامل  معها فتحرقهم،  ال ميلكون روح املبادرة  
وال املشاركة يف صنع النجاحات  ألنهم بطبعهم ال حيبون العمل بروح الفريق الواحد ال حيبون 
النجاح لآخرين حسدًا من عند أنفسهم،  انظر حولك سوف  تراهم رأي العني، سوف ترى هذه 
النماذج يف حميطك سوف نصيح بأعلى أصواتنا أملًا حد الوجع من أفعاهلم من تصرفاتهم الرعناء 
أخييل هلم أننا ال نعرفهم بلى واهلل نعرفهم  نعرف وجوههم نعرف أمساءهم نعرف بشوتهم اليت 
أخذوها عارية سنحاربهم حتى خيلو مشهدنا االجتماعي من ُسراق وأعداء النجاح ، السؤال الذي 

مل أجد له إجابة أين محرة اخلجل من وجوههم أين؟ 

العقيد/ عبداهلل العرابي الحارثي 
مدير إدارة اإلعالم

سراق النجاح 
والبشوت العارية
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ويوم عرفة من األيام الفاضلة، جتاب فيه الدعوات، 
بأهل  املالئكة  فيه  اهلل  ويباهي  العثرات،  وتقال 
م اهلل أمره، ورفع على األيام  عرفات، وهو يوم عظَّ
قدره. وهو يوم إكمال الدين وإمتام النعمة، ويوم 
مغفرة الذنوب والعتق من النريان، وذلك ملا انطوى 
عليه من اخلريات واإلكرام، فقد قال بعض أهل 
قوله:  يف  به  اهلل  أقسم  ال��ذي  الشفع  إن��ه   : العلم 
فالشفع  َواْلَوْتِر{،  ْفِع  َوالشَّ َعْشٍر  َوَلَياٍل  }َواْلَفْجِر 
الشاهد  إنه  وقيل:  النحر،  يوم  والوتر  يوم عرفة، 
َوَمْشُهوٍد{،  قوله:}َوَشاِهٍد  يف  به  اهلل  أقسم  الذي 
فقد جاء يف »مسند اإلمام أمحد« عن أبي هريرة، 
يوم  »الشاهد:  وموقوفًا:  رضي اهلل عنه، مرفوعًا 
عرفة«، وقيل الشاهد: هو يوم اجلمعة، واملشهود: 

هو يوم عرفة. 
والطائف  مكة  ب��ني  ال��ط��ري��ق  على  ع��رف��ة  وت��ق��ع 
شرقي مكة بنحو 22 كلم وعلى بعد 10 كلم 
من منى و6 كلم من مزدلفة، ويقرب طول عرفة 
منبسط  س��ه��ل  ك��ذل��ك،وه��ي  وع��رض��ه��ا  ميلني 
قوس  شكل  على  اجل��ب��ال  م��ن  بسلسلة  حم��اط 
ناحية احلرم هي منرة  وح��دود عرفة من  كبري، 
للحاج  ال جيوز  لذلك  واألراك،  اجملاز  وذي  وثوية 

الوقوف بإحدى هذه األماكن ألنها خارج عرفة، 
أما احلدود الثالثة األخرى لعرفة فهي سلسلة من 
أم الرضوم،وقد وضع لعرفة  جبال سوداء أبرزها 
علمان يرمزان إىل بدايتها وعلمان يرمزان لنهايتها 
بطن  تقع  األع��الم  وب��ني  ذل��ك  ملن جيهل  توضيحًا 
عرنة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » عرفة 
كلها موقف إال بطن عرنة »، وحيد عرفات من 
اجلهة الغربية وادي عرنة، وبه مسجد منرة الذي 
صارت مؤخرته بعد التوسعة داخل عرفة، وبقيت 

مقدمة املسجد خارج عرفة، فُينتبه لذلك حيث ال 
يصح الوقوف يف مقدمته. 

احلجة،  ذي  شهر  من  التاسع  ي��وم  فيها  احلجاج 
تقديم،  ومج��ع  ق��ص��رًا  والعصر  الظهر  ويصلون 
يف  ويستحب  الشمس،  غ��روب  إىل  هناك  ويبقون 
وقراءة  واالستغفار  الدعاء  يوم عرفة اإلكثار من 
القرآن، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )خري الدعاء 
دعاء يوم عرفة( رواه الرتمذي، ومما ورد يف فضل 
رواه مسلم يف صحيحه عن  ما  املبارك  اليوم  هذا 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: إن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال: ) ما من يوم أكثر من أن يعتق 
اهلل فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، 
ثم يباهي بهم املالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء (. 

ويف عرفات يوجد جبل الرمحة الذي يعترب واحدًا 
أول  على  وش��اه��دًا  اإلنسانية،  احملطات  أه��م  من 
ُرف��ع  أن  منذ  واألرض  السماء  أه��ل  ب��ني  ت��واص��ل 
من  برسالة  نزل جربيل  وفيه  السالم  عليه  عيسى 
بعثه  فيها  خي��ربه  حممد  عبده  إىل  وج��ل  ع��ز  اهلل 
الرمحة  جبل  عن  أما  بالتبليغ،  وتكليفه  بالنبّوة 
فقال الفريوزي هو جبل صغري يتكون من حجارة 
صلدة كبرية يقع يف شرق عرفات بني الطريق رقم 
7 و8، وسطح اجلبل مستٍو واسع يدور عليه حائط 
ساند، ارتفاعه حنو 57 سم ويف منتصف الساحة 
دكة مرتفعة حبوالي 40 سم، وبأسفل هذا اجلبل 
زبيدة،وحييطه  عني  وجمرى  الصخرات،  مسجد 
يف السهل رشاشات املاء بارتفاع 4م لرش املاء وقت 

الوقوف لتلطيف اجلو وختفيف حرارة الشمس.

كلمة عرفات ليست جمعًا لعرفة، وإنما هي مفرد لصيغة الجمع 
وعرفة تعني المشعر األقصى من مشاعر الحج، وهو الوحيد الذي يقع 

خارج حدود الحرم وهو المشعر الذي يقف عليه الحجيج بعد صالة الظهر 
من يوم التاسع من ذي الحجة.  

في عرفة تجاب الدعـــــــــوات وتقال العثرات
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ِمنى )بكسر امليم وفتح النون( هي منطقة 
حبوالي  مكة  ش��رق  ع��ن  تبعد  صحراوية 
مكة  بني  الطريق  يف  كيلومرتات  مخسة 
كموضع  املنطقة  وت��ع��رف  ع��رف��ة،  وجبل 
فيها  يبيت  إذ  احل���ج  ش��ع��ائ��ر  إح���دى  أداء 
العديد من احلجاج، كما أنها موقع رمي 
اجل��م��رات ال��ذي ي��ؤدى بني ش��روق وغ��روب 
أي��ام احل��ج، ويوجد مبنى  الشمس يف آخر 
مسجد اخليف ومسجد املرسالت ومسجد 

الكبش ومسجد الكوثر. 
ال��رتوي��ة - وهو  ي��وم  ينزل احل��اج  ِمنى  ففي 
الثامن من شهر ذي احلجة - ويؤدى  اليوم 
بها صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
والفجر، ومع إشراق مشس اليوم التاسع من 
عرفات  مشعر  إىل  منها  يتوجه  احلجة  ذي 
صعيد  على  ال��ك��ربى  الوقفة  ي��وم  لقضاء 
ومع  »يوم احلج األكرب«،  الطاهر  عرفات 
يتوجه إىل املشعر  اليوم  غروب مشس ذلك 
العاشر  ي��وم  فجر  وم��ع  مبزدلفة،  احل���رام 
ِمنى  يعود احلاج إىل مشعر  من ذي احلجة 
لرمي اجلمرة الكربى مجرة العقبة، ويقيم 
أي��ام تسمى  احل��اج يف منى بعد ذل��ك ثالثة 
احل��ادي عشر،  اليوم  وه��ي:  التشريق  أي��ام 
والثاني عشر، والثالث عشر، وذلك لرمي 
واجلمرة  العقبة،  مجرة  الثالث  اجلمرات 

الوسطى، واجلمرة الصغرى. 
وقد شهدت  واد بني اجلبال،  منى  ومشعر 
كبريًا  ت��ط��ورًا  األخ���رية  السنوات  يف  منى 
بها جسور  فشيدت  اجمل��االت،  يف خمتلف 
وأنفاق وساحات وخيام مطورة، فضاًل عن 

تطوير جسر اجلمرات لتسهيل الرمي. 
 واملقصود باملبيت املكث فيها وال يشرتط 
لذلك النوم، وحيصل املبيت مبكث أكثر 
الليل، فإذا مكث نصف الليل وزاد قلياًل 
حصل له املبيت سواء كان ذلك أول الليل 
العاجز  املبيت عن  آخ��ره، كما يسقط  أو 
والذين  والتائه،  والكبري  كاملريض  عنه 

مل يتيسر هلم املبيت يف منى.

في عرفة تجاب الدعـــــــــوات وتقال العثرات

منى..
روحانية الحج

أهم معامل مشعر عرفة:
ويسمى  من��رة  مسجد  عرفة  معامل  أشهر  وم��ن 
إبراهيم..  الني  ومسجد  عرفة  مسجد  أيضًا 
ف��ي��ه ي��ص��ّل��ي احل��ّج��اج ال��ظ��ه��ر وال��ع��ص��ر مجعًا 
كما  ويفعلون  عرفات  خطبة  إىل  ويستمعون 
بهم  صلى  حيث  الكرام  وصحابته  الني  فعل 
وخطب  املوضع  ه��ذا  يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
املسجد عددًا  ال��وداع، وشهد هذا  فيهم خطبة 
العصور،  مر  على  والتحسينات  التطويرات  من 
ألف   27 احلالي  وقتنا  يف  مساحته  بلغت  حتى 
م��ص��ل، وهو  أل��ف  ل��� 400  ويتسع  م��رب��ع،  م��رت 
الصالة  عليه  الني  ألن  للخطابة،  منربًا  يعترب 
حجته  يف  الشهرية  خطبته  منه  خطب  والسالم 
األخرية اليت تسمى خطبة الوداع. وكانت منرة 
يف األصل قرية خارج عرفة أقام فيها الني عليه 
الصالة والسالم، ثم سار منها إىل بطن الوادي 
يف  وه��و  وخ��ط��ب  وال��ع��ص��ر  الظهر  صلى  حيث 

حدود عرفة. 
ارت��ف��اع كل  ويضم مسجد من��رة س��ت م���آذن، 
واح��دة منها 60 م��رتًا، وع��ددًا من املداخل من 
املياه،  دورات  من  وع���ددًا  االجت��اه��ات،  مجيع 
وحيظى بأهمية وقيمة روحانية، ويعترب من أهم 
يتسع ألعداد  أنه  عرفة خصوصًا  معامل مشعر 
ضخمة من املصلني يف يوم عرفة، لذلك يعد من 
املساجد الضخمة، حيث تقام فيه صالتا الظهر 
ويستمع  للحجاج،  عرفة  يوم  والعصر مجعًا يف 

فيه احلجيج إىل خطبة عرفة من منربه. 

موضع النيب صلى اهلل عليه وسلم:
ويقع جزء منه يف وادي عرنه وهو واد يفصل بني 
أثناء  للحاج  الوقوف فيه  احلل واحلرم، وال جيوز 
يوم عرفة حلديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
بطن  إال  موقف  كلها  وعرفات  هنا،  ها  »وقفت 
عرنة«. وذكر ابن تيمية عن منرة فقال: »كانت 
فيقيمون  اليمن،  قرية خارجة عن عرفة من جهة 
الني صلى اهلل عليه  ال��زوال كما فعل  فيها إىل 
وهو  ال���وادي،  بطن  إىل  منها  يسريون  ثم  وسلم، 
موضع الني صلى اهلل عليه وسلم الذي صلى فيه 
الظهر والعصر وخطب، وهو يف حدود عرفة لبطن 
إبراهيم،  مسجد  له  يقال  مسجد  وهناك  عرنة، 

وإمنا بين يف أول دولة بين العباس«.
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رؤية
الدور التكاملي

للقطاعات األمنية في الحج

ال خيفي على اجلميع الدور الكبري للقطاعات األمنية يف وزارة الداخلية خالل موسم احلج  
حتت قيادة مسو سيدي وزير الداخلية ويف ضل توجهات خادم احلرمني الشريفني جندت 
امللكي  السمو  بعناية صاحب  اليت رمسها  العام  األمنية حلج هذا  تنفيذ اخلطة  ال��وزارة 
األمري حممد بن نايف وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا واليت نبعت من واقع خربته 
وجتربته الواسعة يف اجملال األمين وهو خري خلف خلري سلف يف قيادة أمن البالد، وكذلك 
تنفيذ اخلطة املرورية لتنظيم حركة احلجيج، و خطة تفويج احلجيج إىل املسجد احلرام، 
واالحرتازات األمنية لتنظيم حركة احلشود البشرية، فضال عن اخلطة الشاملة حمليط 

املسجد احلرام وساحته واليت نفذت بدقة متناهية.

يف  كل  بالدولة،  األمنية  القطاعات  كافة  احملكمة  اخلطط  هذه  تنفيذ  يف  وتشارك 
احل��رام،  اهلل  بيت  حلجاج  والطمأنينة  واالستقرار  األم��ن  حتقيق  يف  أسهم  مما  جماله، 
وجسدت تطلعات القيادة احلكيمة -أيدها اهلل- وأظهرت مستوى من االحرتافية واخلربة 
وتوظيف  الكرمية  التوجيهات  تنفيذ  يف  الدقة  من خالل  الرشيدة،  القيادة  إشادة  نالت 
التقنية العصرية واملرونة يف مواجهة املواقف، إن دور اليت تقوم به وزارة الداخلية مع كافة 
قطاعاتها األمنية منظومة متماسكة متكاملة كل يف ختصصه ساعد على ذلك الدعم 
السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة اليت سخرت كافة اإلمكانيات اليت حتقق أمن 

وراحة ضيوف الرمحن ليتفرغوا ألداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. 

حفظ اهلل بالدنا من كل سوء، وأدام عزها وأمنها واستقرارها يف ظل حكومة خادم 
احلرمني الشريفني واملتابعة املستمرة لسمو سيدي وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا.

اللواء د.
محمد بن عبداهلل المرعول

مدير اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم بوزارة الداخلية
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