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الدكتور القاسم  :هٌئة الهالل األحمر تسعى ألن تكون فً طلٌعة الجهات التً تحقق أهداف
الرؤٌة
األربعاء  20دٌسمبر 2017

رفع معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم باسمه وباسم منسوبً الهٌئة أصدق
عبارات الشكر واالمتنان لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز آل سعود ،وصاحب السمو الملكً
األمٌر محمد بن سلمان بن عبد العزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع رئٌس مجلس الشؤون
االقتصادٌة والتنمٌة  -حفظهما هللا  -بمناسبة صدور المٌزانٌة العامة للدولة 1439هـ 1440 /هـ .
وقال معالٌه فً تصرٌح بهذه المناسبة بأن المٌزانٌة التً تم اإلعالن ستنعكس باإلٌجاب على تحسٌن البنٌة التحتٌة
للخدمات واستكمال العملٌة التنموٌة التً تعٌشها المملكة باإلضافة الى تحسٌن المستوى المعٌشً للمواطنٌن.
وبٌن الدكتور القاسم بأن ضخامة اإلنفاق الحكومً على النهضة وتحسٌن المستوى المعٌشً ماهو إال نتٌجة للرؤٌة
التً تمتلكها القٌادة باإلضافة الى حسن إدارة الموارد المالٌة وضمان ذهاب تلك المواد الى الوجه الحقٌقً لصرفها مما
سواء كفاءات
ٌساهم فً خلق بٌئة جاذبة لالستثمار فً المملكة والمحافظة على ماٌتحقق من مكتسبات هذا الوطن
ًء
بشرٌة وخدمات.
وأشاد معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي بإطالق جملة من البرامج لتحقٌق أهداف وخطط رؤٌة المملكة
 ،2030التً ٌهدف من خاللها لجعل المملكة مستقبل واعد من خالل تنوٌع القاعدة االقتصادٌة ومصادر الدخل
واستغالل الثروات المتوافرة والتً واكبتها هٌكلة عدد من أجهزة الدولة ووضع أهداف وخطط محددة لتلك األجهزة
تعمل بشكل تصاعدي لتحقٌق تلك الرؤٌة.
وأوضح بأن هٌئة الهالل األحمر كغٌرها من الجهات تسعى لتحقٌق تلك الرؤٌة بما تضمنته من أهداف وتعمل الن تكون
فً طلٌعة القطاعات التً تحقق أهداف تلك الرؤٌة.
وسأل الدكتور القاسم هللا فً ختام تصرٌحه أن ٌتحقق من هذه المٌزانٌة الهدف المأمول منها وأن تكون مٌزانٌة خٌر
ونماء وبناء لهذا الوطن  ،وأن ٌحفظ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ،وسمو ولً عهده األمٌن ،وأن ٌدٌم على مملكتنا نعمة
األمن واالستقرار واالزدهار.
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وفاة شخص وإصابة  5آخرٌن إثر حادث انقالب بطرٌق الساحل
األربعاء  20دٌسمبر 2017

َللق َلِقً شخص مصرعه ،وأصٌب  5آخرٌن بإصابات مختلفة إثر حادث انقالب وقع على طرٌق الساحل كبري الخمرة
باتجاه الغرب فً جنوب جدة .

وفً التفاصٌل  ،أوضح المتحدث الرسمً للهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد ،أن غرفة عملٌات الهالل
األحمر السعودي بمحافظة جدة َلتلَل ّقت بالغا ًء ٌفٌد بوقوع حادث انقالب عربة غرب كبري الخمرة.
وعلى الفور استجابت  5ف َلِقرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة والقائد المٌدانً سعود بن قاسم القرنً إلى موقع
الحادث؛ لٌجدوا حالة وفاة و 5مصابٌن إصابتٌن خطٌرة وإصابتٌن متوسطة وإصابة عولجت بالموقع ،وبعد تقدٌم
العناٌة الطبٌة الالزمة لهم بالموقع ،تم نقل المصابٌن إلى مستشفى الملك عبدالعزٌز ومركز األورام بجدة".

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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إنقاذ مسن فقد وعٌه بسبب «برد عسٌر»
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

فقد مسن وعٌه صباح أمس فً أحد المنتزهات متأثرا بموجة البرد القارصة التً تضرب منطقة عسٌر وخاصة
المناطق الجبلٌة حٌث سجلت محافظة خمٌس مشٌط  4درجات مئوٌة.
وفور سقوط المسن تم تمرٌر البالغ لفرق الهالل األحمر التً هرعت إلى الموقع ،وفور وصولها تم إسعاف المسن
وتقدٌم اإلسعافات األولٌة فٌما كان ٌرتعد من البرد رغم مالبسه الشتوٌة وارتدائه لمعطف وفروة.
واتضح لمسعفً الهالل األحمر انخفاض السكر فً الدم حٌث باشرت فرق الهالل األحمر نقله إلى أقرب مستشفى لتلقً
الرعاٌة الصحٌة ،حٌث عاد إلٌه وعٌه بعد أن تم تقدٌم الرعاٌة الطبٌة له ومن ثم االتصال على أحد أقاربه وتم نقله إلى
المنزل.
وشهدت منطقة عسٌر موجة برد قارسة وسجلت درجات حرارة متدنٌة مقارنة بباقً المدن السعودٌة وقد أدت هذه
الموجة الباردة إلى إلغاء الطابور الصباحً فً مدارس التعلٌم العام وخاصة فً المرحلة االبتدائٌة وبث رسائل ألولٌاء
األمور لمراعاة الظروف الجوٌة والحرص على ارتداء الطالب المالبس الشتوٌة والثقٌلة.
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 3فرق إسعاف من الهالل األحمر بالرٌاض باشرت إصابتٌن
جثتً شخصٌن جراء تصادم شاحنتٌن بطرٌق الحائر
تفحم
ْي
ّ
األربعاء  20دٌسمبر 2017

مسلم الهواملة
لقً شخصان مصرعهما وتفحمت جثتاهما ،وأصٌب اثنان آخران على إثر حادث مروري بٌن شاحنة نقل وقود وشاحنة
أخرى وقع ظهر الٌوم على طرٌق الحائر شمال حوطة بنً تمٌم .

وكانت الجهات األمنٌة قد باشرت ظهر الٌوم األربعاء ،حادث تصادم بٌن ناقلة وقود وشاحنة آخرى بطرٌق "الحائر -
حوطة بنً تمٌم" ،مما أسفر عن احتراق الشاحنتٌن ،فٌما أغلقت الجهات األمنٌة الطرٌق وعزلت منطقة الحادث لحٌن
إزالة الخطورة .

من جهته ،أكد المتحدث الرسمً للهالل األحمر بالرٌاض عبدهللا المرٌبض لـ"سبق "  ،توجٌه ثالث فرق إسعافٌة
لمباشرة الحادث الذي أسفر عن إصابة خطٌرة وأخرى متوسطة .
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فً منطقة الكر
بالفٌدٌو ..وفاة قائد سٌارة إثر سقوطها من قمة جبل بالطائف
األربعاء  20دٌسمبر 2017

الطائف  -الوئام  -عبدهللا العازمً:
لقً سائق سٌارة مصرعه ،الٌوم ،إثر سقوطها من أعلى قمة جبل الكر بالطائف ،فٌما تلقت غرفة عملٌات الهالل
األحمر ،بالغا ،بالواقعة.

وأوضح شادي عابد الثبٌتً ،أن غرفة العملٌات قامت بتوجٌه فرقتٌن إسعافٌتٌن للموقع ،باشراف القائد المٌدانً أحمد
الصخٌري.

مضٌفا أن فرق اإلسعاف تمركزت بالموقع لحٌن انتهاء فرق الدفاع المدنً من أعمالها .
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سقوط مركبة من فوق جسر طرٌق األمٌر فواز فً جدة
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

االجتِق َلماعِق ًّ مقطع فٌدٌو ٌُظهر لحظة سقوط مركبة من فوق جسر طرٌق األمٌر فواز فً
تداول رواد مواقع التواصل ْي
جدة.
َلوأَل َلبانَل المقطع سقوط المركبة بشكل مفاجئ على الطرٌق السرٌع أسفل الجسر ،ومن لطف هللاَ ،لع َّزز َلو َلجلَّز ،أنها لم تسقط
على سٌارة أ ُ ْيخ َلرى ،خالل سٌرها بالطرٌق.
صا َلبة شخصٌن بإصابات متفرقة ،و ُنقال َلب ْيعدَل َلذلِق َلك إلى
ص َّزر َلحت َله ْيٌ َلئة الهالل األحمر بأن الحادث أَل ْيس َلف َلر عن إِق َل
مِقنْي َلجان ِقِقب ِقهاَ ،ل
ُم ْيس َلت ْي
ش َلفى شرق جدة العام لتلقً العالج.
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أمٌر منطقة الرٌاض ٌفتتح المركز اإلداري بحً السلً
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

افتتح صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن بندر بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة الرٌاض أمس  ،األربعاء المركز اإلداري
بحً السلً الذي نفذته أمانة منطقة الرٌاض شرق العاصمة بالقرب من تقاطع الدائري الشرقً وطرٌق أبً عبٌدة بن
الجراح شر ًءقا ،وبحضور معالً وزٌر العدل الدكتور ولٌد بن محمد الصمعانً ومعالً أمٌن منطقة الرٌاض المهندس
إبراهٌم بن محمد السلطان ،ومعالً نائب وزٌر الشؤون البلدٌة والقروٌة المهندس طارق بن عبدالعزٌز الفارس
ومعالً مساعد وزٌر البلدٌة والقروٌة الدكتور غانم بن الحمٌدي المحمدي.
وقال سموه " إن إنشاء المراكز اإلدارٌة ذات ال ُبعد الحضاري الرائد ُتعد ثمرة إحدى البذور التً أسس لها خادم
الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود  -حفظه هللا  -رائد المنهج اإلداري السلٌم ،وأحسنت أمانة
منطقة الرٌاض فً تنفٌذها للمركز اإلداري بحً السلً ،لما ٌمثله من واجهة حضارٌة تتكامل فٌه الخدمات وتتهٌأ فٌه
إمكانات خدمة س ّكان مدٌنة الرٌاض على الوجه األمثل.
سموه أن المركز اإلداري أشبه بمدٌنة متكاملة تمتاز بالتصمٌم والتخطٌط المتقن ،تراعً جوانب جمالٌة
وأضاف
ّ
المكان وانسٌابٌة الحركة ،لذا ٌُعد من المشروعات الحضارٌة المتقدمة التً نحرص نحن المواطنٌن على االستفادة من
خدماتها وتج ّنب اإلساءة إلٌها بأي شكل من األشكال .
وأشار سمو أمٌر منطقة الرٌاض إلى أن إنشاء المراكز اإلدارٌة سٌس ّهل إمكانٌة وصول الخدمات لكافة الس ّكان أ ًءٌا كان
موقعهم دخل مدٌنة الرٌاض ،وستتكامل مع مشروعات النقل العام ومنها مشروع الملك عبدالعزٌز للنقل العام بشقٌه
القطار والحافالت ،وستخفض من الضغط على المراكز الرئٌسٌة للجهات الخدمٌة ،وستقلل من عدد الرحالت الٌومٌة
داخل الطرق الرئٌسة بما ٌحقق سالسة الحركة المرورٌة داخل مدٌنة الرٌاض.
ٌجسد اهتمام خادم
من جهته ،أكد معالً وزٌر العدل الدكتور ولٌد بن محمد الصمعانً أن المركز اإلداري بحً السلً
ّ
مشٌرا إلى أن المركز ٌُعد من المشروعات المتمٌزة والتً ستسهم
الحرمٌن الشرٌفٌن  -أٌده هللا  -فً خدمة المواطن،
ًء
بمشٌئة هللا فً بتٌسٌر اإلجراءات والخدمات سواء فً وزارة العدل أو كافة الجهات الحكومٌة األخرى.
وأضاف معالٌه أن التنسٌق بٌن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة واألمانات مستمر وعلى أعلى مستوى
ال سٌما فً تحقٌق متطلبات رؤٌة المملكة  2030واالمتثال لتوجٌهات القٌادة لتحقٌق كل ما فٌه رفعة للوطن وخدمة
للمواطن ،والوزارة لدٌها فً المركز اإلداري الحالً كتابة عدل وفرع لمحكمة األحوال الشخصٌة وسٌقدم فٌهما كافة
الخدمات بإذن هللا.
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من جانبه ،أوضح معالً أمٌن منطقة الرٌاض المهندس إبراهٌم بن محمد السلطان أن إنشاء المراكز اإلدارٌة تأتً
ًء
إنفاذا لتوجٌهات القٌادة الحكٌمة والتً تؤكد على أهم ٌّة توفٌر كافة الخدمات وتٌسٌرها للس ّكان ،لذا فإن المراكز توحد
النطــاق المكانــً للجهــات الخدمٌــة ،وتراعً قرب الخدمات لسكان مدٌنة الرٌاض لتسهٌل إمكانٌة االستفادة منها،
مشٌرا إلى أن األمانة بصدد إنجاز خمسة مراكز إدار ٌّة جدٌدة من شأنها أن تســاهم فــً ســرعة التنســٌق بٌــن
ًء
مختلــف األجهــزة المعنٌة بخدمة السكان مدٌنة الرٌاض.
من جانبه ،أوضح معالً نائب وزٌر الشؤون البلدٌة والقروٌة المهندس طارق بن عبدالعزٌز الفارس أن المركز
نموذجا إدار ًءٌا مشر ًءفا تتكامل فٌه جهود جمٌع األجهزة الخدمٌة لتوفٌر الخدمات لسكان مدٌنة
اإلداري بحً السلً ٌُعد
ًء
الرٌاض ،ومن شأنه أن ٌغنً المواطن عن التوجه للمراكز الرئٌسٌة ،فً ظل ما تتمتع به المراكز من إمكانات عالٌة
الجودة.
وأضاف معالٌه أن وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة ستبحث إمكانٌة تنفٌذ ونشر المراكز اإلدارٌة فً سائر مناطق
ابتداء بالمدن الكبرى ،لما لها من إٌجابٌات متعددة تنطلق من توفٌر الخدمات للس ّكان بٌسر وسهولة ،إضافة
المملكة
ًء
إلى تهٌئة بٌئة تنسٌقٌة تجمع كافة الجهات الحكومٌة ،واالستفادة المثلى من المنجزات اإللكترونٌة فً تقدٌم الخدمة
المناسبة للمستفٌدٌن بأقل وقت وجهد .
ٌُذكر أن المركز اإلداري بحً السلً ٌُعد باكورة المراكز اإلدارٌة التً تنفذها أمانة منطقة الرٌاض ،وٌضم مبانً متعدد
لـ 13جهة حكومٌة ،شملت البلدٌة الفرعٌة بحً السلً،واإلدارة العامة للمرور ،والمدٌرٌة العامة للجوازات ،ومدٌرٌة
الدفاع المدنً ،وشرطة منطقة الرٌاض ،ووكالة األحوال المدنٌة ،والنٌابة العامة ،والرئاسة العامة لهٌئة األمر
بالمعروف والنهً عن المنكر ،وهٌئة الهالل األحمر ،ووزارة العدل ،والمحكمة ،والمركز الصحً ،وشركة المٌاه
الوطنٌة ،إضافة إلى مبنٌٌن مخصصٌن لالستثمار ،وٌقع المركز على مساحة تتجاوز  124ألف متر مربع .
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أمٌر الرٌاض ٌفتتح المركز اإلداري بحً السلً
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

واس (الرٌاض)
افتتح أمٌر منطقة الرٌاض األمٌر فٌصل بن بندر بن عبدالعزٌز ،أمس ( األربعاء) المركز اإلداري بحً السلً الذي
نفذته أمانة منطقة الرٌاض شرق العاصمة بالقرب من تقاطع الدائري الشرقً وطرٌق أبً عبٌدة بن الجراح شرقا،
بحضور وزٌر العدل الدكتور ولٌد بن محمد الصمعانً ،وأمٌن منطقة الرٌاض المهندس إبراهٌم بن محمد السلطان،
ونائب وزٌر الشؤون البلدٌة والقروٌة المهندس طارق بن عبدالعزٌز الفارس ،ومساعد وزٌر البلدٌة والقروٌة الدكتور
غانم بن الحمٌدي المحمدي.
وقال أمٌر الرٌاض" :إن إنشاء المراكز اإلدارٌة ذات ال ُبعد الحضاري الرائد تعد ثمرة إحدى البذور التً أسس لها خادم
الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز ،رائد المنهج اإلداري السلٌم ،وأحسنت أمانة منطقة الرٌاض فً تنفٌذها
للمركز اإلداري بحً السلً ،لما ٌمثله من واجهة حضارٌة تتكامل فٌه الخدمات وتتهٌأ فٌه إمكانات خدمة سكان مدٌنة
الرٌاض على الوجه األمثل".
وأضاف " :إن المركز اإلداري أشبه بمدٌنة متكاملة تمتاز بالتصمٌم والتخطٌط المتقن ،تراعً جوانب جمالٌة المكان
ي عد من المشروعات الحضارٌة المتقدمة التً نحرص نحن المواطنٌن على االستفادة من
وإنسٌابٌة الحركة ،لذا ُ
خدماتها وتجنب اإلساءة إلٌها بأي شكل من األشكال".
وأشار أمٌر منطقة الرٌاض ،إلى أن إنشاء المراكز اإلدارٌة سٌسهل إمكانٌة وصول الخدمات لكافة السكان أ ًءٌا كان
موقعهم دخل مدٌنة الرٌاض ،وستتكامل مع مشروعات النقل العام ومنها مشروع الملك عبدالعزٌز للنقل العام بشقٌه
القطار والحافالت ،وستخفض من الضغط على المراكز الرئٌسٌة للجهات الخدمٌة ،وستقلل من عدد الرحالت الٌومٌة
داخل الطرق الرئٌسة بما ٌحقق سالسة الحركة المرورٌة داخل مدٌنة الرٌاض.
من جهته ،أكد وزٌر العدل الدكتور ولٌد بن محمد الصمعانً ،أن المركز اإلداري بحً السلً ٌجسد اهتمام خادم
الحرمٌن الشرٌفٌن فً خدمة المواطن ،مشٌرا إلى أن المركز ٌُعد من المشروعات المتمٌزة والتً ستسهم فً بتٌسٌر
اإلجراءات والخدمات سواء فً وزارة العدل أو كافة الجهات الحكومٌة األخرى.
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وأضاف " :إن التنسٌق بٌن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة واألمانات مستمر وعلى أعلى مستوى ،ال
سٌما فً تحقٌق متطلبات رؤٌة المملكة  2030واالمتثال لتوجٌهات القٌادة لتحقٌق كل ما فٌه رفعة للوطن وخدمة
للمواطن ،والوزارة لدٌها فً المركز اإلداري الحالً كتابة عدل وفرع لمحكمة األحوال الشخصٌة وسٌقدم فٌهما كافة
الخدمات".
من جانبه ،أوضح أمٌن منطقة الرٌاض المهندس إبراهٌم بن محمد السلطان ،أن إنشاء المراكز اإلدارٌة تأتً إنفاذا
لتوجٌهات القٌادة الحكٌمة والتً تؤكد على أهم ٌّه توفٌر كافة الخدمات وتٌسٌرها للسكان ،لذا فإن المراكز توحد
النطــاق المكانــً للجهــات الخدمٌــة ،وتراعً قرب الخدمات لسكان مدٌنة الرٌاض لتسهٌل إمكانٌة االستفادة منها،
إداري ة جدٌدة من شأنها أن تســاهم فــً ســرعة التنســٌق بٌــن
مشٌرا إلى أن األمانة بصدد إنجاز خمسة مراكز
ّ
مختلــف األجهــزة المعنٌة بخدمة السكان مدٌنة الرٌاض.
وأوضح نائب وزٌر الشؤون البلدٌة والقروٌة المهندس طارق بن عبدالعزٌز الفارس ،أن المركز اإلداري بحً السلً
ٌُعد نموذجا إدارٌا مشرفا تتكامل فٌه جهود جمٌع األجهزة الخدمٌة لتوفٌر الخدمات لسكان مدٌنة الرٌاض ،ومن شأنه
أن ٌغنً المواطن عن التوجه للمراكز الرئٌسٌة ،فً ظل ما تتمتع به المراكز من إمكانات عالٌة الجودة.
بالمدن الكبرى ،لما لها من إٌجابٌات متعددة تنطلق من وأضاف أن وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة ستبحث إمكانٌة
تنفٌذ ونشر المراكز اإلدارٌة فً سائر مناطق المملكة ابتداء توفٌر الخدمات للسكان بٌسر وسهولة ،إضافة إلى تهٌئة
بٌئة تنسٌقٌة تجمع كافة الجهات الحكومٌة ،واالستفادة المثلى من المنجزات اإللكترونٌة فً تقدٌم الخدمة المناسبة
للمستفٌدٌن بأقل وقت وجهد.
ي عد باكورة المراكز اإلدارٌة التً تنفذها أمانة منطقة الرٌاض ،وٌضم مبانً
ٌُذكر أن المركز اإلداري بحً السلً ُ
متعدد لـ 13جهة حكومٌة ،شملت البلدٌة الفرعٌة بحً السلً،واإلدارة العامة للمرور ،والمدٌرٌة العامة للجوازات،
ومدٌرٌة الدفاع المدنً ،وشرطة منطقة الرٌاض ،ووكالة األحوال المدنٌة ،والنٌابة العامة ،والرئاسة العامة لهٌئة األمر
بالمعروف والنهً عن المنكر ،وهٌئة الهالل األحمر ،ووزارة العدل ،والمحكمة ،والمركز الصحً ،وشركة المٌاه
الوطنٌة ،إضافة إلى مبنٌٌن مخصصٌن لالستثمار ،وٌقع المركز على مساحة تتجاوز  124ألف متر مربع.
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