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مدٌر جامعة جازان وربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي ٌوقعان مذكرة تعاون بٌن الجامعة
والهٌبة
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

و ّقع معالً مدٌر جامعة جازان الدكتور مرعً بن حسٌن القحطانً ،ومعالً ربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي
الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم ،الٌوم ،اتفاقٌة تعاون بٌن جامعة جازان وهٌبة الهالل األحمر السعودي ،وذلك بمكتب
مدٌر الجامعة فً مدٌنة جٌزان.
وأوضح معالً مدٌر جامعة جازان ،أن اتفاقٌة التعاون التً تم إبرامها تهدف للمحافظة على استمرار ودعم الجهود
وسبل التعاون بٌن جامعة جازان وهٌبة الهالل األحمر وتطوٌر ودعم جهود البحث العلمً ،وتبادل الخبرات،
والمعلومات وجعلها متاحة ألنشطة البحث والنشر العلمً ،فضالًال عن اإلسهام فً تنمٌة وتطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة
وتوفٌر التعلٌم المستمر لكوادر الطرفٌن بما ٌمكنهم من اإلسهام بفاعلٌة فً تطوٌر وتقدٌم الخدمات الطبٌة الطاربة.
ًال
خاصة القطاعٌن الصحً
وب ٌّن أن االتفاقٌة تؤتً تجسٌداًال للنهضة الشاملة التً تعٌشها المملكة على جمٌع األصعدة
والتعلٌم العالً ،وإكماالًال للرسالة التً تحملها كل من جامعة جازان وهٌبة الهالل األحمر السعودي  ،وإسهاما ًال منهما فً
بناء المجتمع المعرفً وتعزٌز التكامل والمشاركة بٌن الجهازٌن.
وأشار الدكتور القحطانً ،إلى أن االتفاقٌة ستسهم فً تكوٌن فرٌق عمل مشترك ٌضم مختصٌن من منسوبً كلٌة
العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بالجامعة ،واإلدارة العامة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة بالهالل األحمر السعودي؛ لتفعٌل
ودعم التعاون حسب التصور والبنود الواردة بالمذكرة.
من جانبه أوضح معالً ربٌس هٌبة الهالل األحمر أنه سٌتم من خالل االتفاقٌة تؤمٌن الدعم العلمً من خالل توفٌر
الكفاءات ذات الخبرة والتخصص وفقا ًال إلمكانات الجامعة فضالًال عن تقدٌم االستشارات المتخصصة فً مجال تقدٌم
الخدمات الطبٌة الطاربة التً تحددها الهٌبة وفقا ًال الحتٌاجاتها الفعلٌة المعمول بها لدى الطرفٌن ،إضافة الستقبال عد ٍدد
من طالب الجامعة المنتسبٌن لكلٌاتها الطبٌة والصحٌة وتدرٌبهم لدى الهٌبة فً شتى المهارات التً تتطلبها المراحل
الدراسٌة بالجامعة.
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أمٌر منطقة جازان ٌستقبل معالً ربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

استقبل صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناصر بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة جازان بمكتبه فً اإلمارة الٌوم،
بحضور صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن عبدالعزٌز بن محمد بن عبدالعزٌز نابب أمٌر منطقة جازان ،معالً
ربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم والوفد المرافق الذي ٌزور المنطقة حالٌا ًال.
وفً بداٌة اللقاء رحب سمو أمٌر منطقة جازان بمعالً ربٌس هٌبة الهالل األحمر  ،متمنٌا ًال له ومرافقوه التوفٌق
والسداد فً المهام الموكلة إلٌهم خالل الزٌارة.
ونوه سموه بالجهود والخدمات التً تقدمها هٌبة الهالل األحمر السعودي ودورها الرابد فً خدمة واسعاف المصابٌن
إضافة إلى تعزٌزها للخدمات اإلسعافٌة والتوعوٌة وتنفٌذها للمشارٌع التطوعٌة واألعمال اإلنسانٌة.
وتم خالل اللقاء بحث جمٌع الموضوعات ذات العالقة بعمل الهالل األحمر بالمنطقة  ،وسبل دعم وتطوٌر الخدمات التً
ٌقدمها ألبناء منطقة جازان والمقٌمٌن بها كغٌرها من مناطق وطننا العزٌز  ،انفاذاًال لتوجٌهات القٌادة الرشٌدة.
حضر االستقبال وكٌل إمارة جازان محمد بن سعٌد الحجري ووكٌل اإلمارة للتنمٌة احمد بن عبدهللا زعلة ومدٌر فرع
هٌبة الهالل األحمر بالمنطقة محمد بن عمر السٌد .
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هٌبة الهالل األحمر السعودي تدشن ورشة عمل مكافحة العدوى
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

دشنت هٌبة الهالل األحمر السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة ،ورشة عمل مكافحة العدوى  ،بحضور ربٌس هٌبة
الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد القاسم ،وذلك بمقر الهٌبة فً الرٌاض.
وتستعرض الورشة التً تستمر على مدى ٌومٌن ،ثمانٌة محاضرات ٌقٌمها مجموعة من األطباء والمختصٌن فً
مجال العدوى ،ممثلة باإلدارة العامة للخدمات اإلسعافٌة بهٌبة الهالل األحمر واإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت
الصحٌة بوزارة الصحة.
وأكد ربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي أن الهٌبة تولً منسوبٌها جل االهتمام ،خاصة من هم ٌعملون فً المٌدان
من اإلخصابٌٌن المسعفٌن ،وذلك خالل اٌجاد بٌبة عمل تحمٌهم من أي عدوى قد تصٌبهم  -ال سمح هللا  -جراء مباشرة
ونقل الحاالت الطاربة من المرضى والمصابٌن ،حٌث تعمل الهٌبة على توفٌر جمٌع سبل الوقاٌة من أي عدوى تنقل
من المرٌض إلى األطباء واخصابً اإلسعاف باستخدام أفضل الطرق التً تقٌهم من هذه العدوى وبإتباع البرتوكول
الطبً المخصص لحاالت الطوارئ المخصصة لمنسوبً الهٌبة وتحدٌثه بشكل مستمر مما ٌتوافق مع اإلجراءات
الوقابٌة العالمٌة التً من شؤنها حماٌتهم من أي عدوى.
وشدد القاسم على أن الهٌبة تعمل بشكل مستمر من خالل إقامة ورش والندوات والمحاضرات التً من شؤنها تثقٌف
وتطوٌر العاملٌن بالمٌدان فٌما ٌخص جانب العدوى وطرح العوابق من خالل هذه الورش وإٌجاد حلول سرٌعة لحلها
واٌجاد بٌبة خصبة خالٌة من أي عدوى لٌمارس رجل المٌدان عمله دون أي خوف.
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أمٌر جازان ٌشٌد بجهود الهالل األحمر
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

جازان -عادل زابري
استقبل صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناصر بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة جازان بمكتبه فً اإلمارة ،بحضور
صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن عبدالعزٌز بن محمد بن عبدالعزٌز نابب أمٌر منطقة جازان ،ربٌس هٌبة الهالل
األحمر السعودي د.محمد بن عبدهللا القاسم والوفد المرافق الذي ٌزور المنطقة حالٌا ًال.
وفً بداٌة اللقاء رحب سمو أمٌر منطقة جازان بمعالً ربٌس هٌبة الهالل األحمر ،متمنٌا ًال له ومرافقوه التوفٌق
والسداد فً المهام الموكلة إلٌهم خالل الزٌارة.

ونوه سموه بالجهود والخدمات التً تقدمها هٌبة الهالل األحمر السعودي ودورها الرابد فً خدمة وإسعاف المصابٌن
إضافة إلى تعزٌزها للخدمات اإلسعافٌة والتوعوٌة وتنفٌذها للمشارٌع التطوعٌة واألعمال اإلنسانٌة.
وتم خالل اللقاء بحث جمٌع الموضوعات ذات العالقة بعمل الهالل األحمر بالمنطقة ،وسبل دعم وتطوٌر الخدمات التً
ٌقدمها ألبناء منطقة جازان والمقٌمٌن بها كغٌرها من مناطق وطننا العزٌز،إنفاذاًال لتوجٌهات القٌادة الرشٌدة.
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إصابة شخصٌن إثر حادث انقالب سٌارة فً جدة
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

مكة المكرمة  -جمعان الكنانً
أصٌب شخصٌن بإصابات مختلفة إثر حادث انقالب من أعلى كوبري مخرج كٌلو  10جنوب مجسم النخلة باتجاه مكة
وأوضح المتحدث اإلعالمً للهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد ،أن غرفة عملٌات الهالل األحمر السعودي
بالمحافظة تلقت بالغا ًال ٌفٌد بوقوع حادث انقالب.

وأضاف أبوزٌد" :هرعت فرق اسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة والقابد المٌدانً عبدالرحمن عصام الدٌن إلى الموقع.،؛
لٌجدوا حالتٌن وبعد تقدٌم العناٌة الطبٌة الالزمة لهم بالموقع ،تم نقل المصابٌن لمستشفى شرق جدة العام".
وتتمنى اإلدارة العامة للهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابٌن ،وتنصح الجمٌع بااللتزام
بتعلٌمات المرور ،وربط حزام األمان لجمٌع من فً المركبة.
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انتشال جثة غرٌق بشاطا فرسان
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

فرسان  -محمد ٌامً
تمكنت فرق البحث واإلنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان بقطاع فرسان من انتشال جثة مقٌم بالعقد الثالث من
العمر غرق بشاطا البطن الصغٌر بمحافظة فرسان.

وأوضح الناطق اإلعالمً لقٌادة حرس الحدود بمنطقة جازان الرابد عامر الشهرانً ،أنه أثناء قٌام إحدى دورٌات
وحدة البحث واإلنقاذ بواجبها حضر إلٌها مواطن وأبلغهم بوجود حالة غرق لشخص أثناء ممارسته السباحة بشاطا
البطن الصغٌر بفرسان.

وأضاف الشهرانً "على الفور انتقلت فرق البحث واإلنقاذ والدورٌات البحرٌة والساحلٌة للمنطقة ،وتوجهت فرقة من
الغواصٌن لمسح منطقة الحادث وتمشٌطها بحثا ًال عن الغرٌق ،حٌث تم العثور علٌه وانتشاله من البحر واجراء
اإلسعافات االولٌة له ومحاولة انعاشه إال أنه فارق الحٌاة" ،مبٌننا أن الغرٌق مقٌم من الجنسٌة الٌمنٌة ،وٌبلغ من
العمر " 27عاما ًال" ،وقد تم نقله بواسطة الهالل األحمر إلى مستشفى فرسان العام.
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أمٌر جازان :دعم الهالل األحمر بالمعدات المٌدانٌة
الثالثاء  19دٌسمبر 2017

سهٌل الحمزي (جازان)
طالب أمٌر منطقة جازان األمٌر محمد بن ناصر بدعم فروع هٌبة الهالل األحمر فً محافظات ومراكز المنطقة من
خالل توفٌر المعدات المٌدانٌة بما ٌساهم فً تطوٌر الخدمات المقدمة للمواطنٌن ،وٌعزز الخدمات اإلسعافٌة والتوعوٌة
والمشارٌع التطوعٌة واألعمال اإلنسانٌة ،ووصف دور الهٌبة فً خدمة وإسعاف المصابٌن بـ « الرابد» ،السٌما فً
المناطق الجبلٌة الوعرة ،جاء ذلك خالل استقباله فً مكتبه باإلمارة أمس ربٌس هٌبة الهالل األحمر السعودي الدكتور
محمد بن عبدهللا القاسم ،بحضور نابب أمٌر منطقة جازان األمٌر محمد بن عبدالعزٌز ،ووكٌل إمارة جازان محمد بن
سعٌد الحجري ،ووكٌل اإلمارة للتنمٌة أحمد بن عبدهللا زعلة ،ومدٌر فرع هٌبة الهالل األحمر بالمنطقة محمد بن عمر
السٌد.
من جهة ثانٌة ،أصدر أمٌر منطقة جازان أمس قرارا إدارٌا بتكلٌف عدد من الموظفٌن فً دٌوان ومحافظات اإلمارة.
وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بإمارة منطقة جازان ٌاسٌن بن أحمد القاسم أنه تم تكلٌف كل من تركً بن
عبدالعزٌز القصٌبً باإلشراف على مكتب أمٌر المنطقة ،وعلً بن موسى زعلة متحدثا رسمٌا لإلمارة وربٌس لجنة
تراحم ،وترٌحٌب بن عماش آل حفٌظ مدٌرا لمكتب أمٌر المنطقة ،وحسٌن بن ضٌف هللا الدعجانً محافظا للعٌدابً،
حسن بن حسٌن الحازمً محافظا لفرسان ،منصور بن زٌد الداوود محافظا لصبٌا ،حسٌن بن علً حوبانً مدٌرا
لشإون السجناء والموقوفٌن والمشرف على اإلدارة العامة لتنفٌذ األحكام ،حسن بن عبدهللا بهلول بالعمل بوكالة
التنمٌة.
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«الهالل األحمر» :بروتوكول لحماٌة المسعفٌن من العدوى
الثالثاء  19دٌسمبر 2017

«عكاظ» ( الرٌاض)
أطلقت هٌبة الهالل األحمر بالتعاون مع وزارة الصحة ،ورشة « مكافحة العدوى» ،بحضور ربٌس الهٌبة الدكتور
محمد القاسم وتستعرض الورشة ثمانً محاضرات ٌقٌمها مجموعة من األطباء والمختصٌن فً مجال العدوى.

وأكد ربٌس الهالل األحمر السعودي أن الهٌبة تولً منسوبٌها جل االهتمام ،خصوصا من هم ٌعملون فً المٌدان من
اإلخصابٌٌن المسعفٌن ،من خالل إٌجاد بٌبة عمل تحمٌهم من أي عدوى قد تصٌبهم جراء مباشرة ونقل الحاالت
الطاربة من المرضى والمصابٌن ،إذ تعمل الهٌبة على توفٌر جمٌع سبل الوقاٌة من أي عدوى تنقل من المرٌض إلى
األطباء وأخصابً اإلسعاف باستخدام أفضل الطرق التً تقٌهم من هذه العدوى وباتباع « البروتوكول» الطبً
المخصص لحاالت الطوارئ المخصصة لمنسوبً الهٌبة وتحدٌثه بشكل مستمر مما ٌتوافق مع اإلجراءات الوقابٌة
العالمٌة التً من شؤنها حماٌتهم من أي عدوى.
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الهالل األحمر بمنطقة مكة المكرمة ٌقوم بصٌانة  574سٌارة اسعاف خالل الربع االول
لعام 1439هـ
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

مكه – واصل – ناٌف الحارثً:
تحرص هٌبة الهالل األحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على أن تكون جمٌع مركباتها التً تباشر الحاالت اإلسعافٌة
داخل منطقة مكة المكرمة قد تم صٌانتها وتجهٌزها لمباشرة الحاالت دون أي أعطال ،حٌث وضح المتحدث الرسمً
لهٌبة الهالل االحمر السعودي بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد قامت الهٌبة بتكوٌن فرٌق للصٌانة والنقل ٌقوم بعمل
صٌانة شاملة لجمٌع سٌارات اإلسعاف العاملة فً المٌدان و المشاركة فً موسم الحج والعمرة.
وفً هذا السٌاق تجاوز عدد السٌارات التً تمت صٌانتها خالل الربع االول من عام 1439هـ( )310سٌارة اسعاف
بمحافظة جدة (  )191سٌارة اسعاف بمحافظة الطابف( )73سٌارة اسعاف بالعاصمة المقدسة  ،حٌث تم صٌانة جمٌع
السٌارات وإصالحها فً وورش الهٌبة بمنطقة مكة المكرمة والتً تعمل لضمان عدم تعطل السٌارات عن أداء الخدمة
اإلسعافٌة حٌث بلغ متوسط السٌارات التً ٌتم صٌانة لها بشكل دوري طول الٌوم (  )40سٌارة إسعاف.
ووضح مدٌر النقل بمنطقة مكة المكرمة محمد سعٌد الغامدي بانه ٌعمل بورش صٌانة سٌارات اإلسعاف نخبة من
الكوادر الوطنٌة وتم تؤمٌن قطع غٌار لسٌارات اإلسعاف بشكل كافٍد ،باإلضافة إلى أنه تم تجهٌز فرٌق صٌانة متنقل
ٌقوم بفحص سٌارات اإلسعاف وإصالحها داخل المنطقة بشكل دوري وخالل موسم الحج والعمرة.
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