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ذكرى البٌعة  /الدكتور القاسم  :الملك سلمان لم ٌقتصر اهتمامه على مصالح الوطن وإنما
حمل هاجس األمة
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

رفع معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم التهنئة باسمه وباسم منسوبً الهٌئة
لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز – حفظه هللا – بمناسبة مرور الذكرى الثالثة على تولٌه مقالٌد
الحكم .
وقال الدكتور القاسم إنّن ذكرى البٌعة هً مناسبة لتجدٌد الوالء والطاعة من الشعب الوفً للقٌادة واستكمال للمسٌرة
الوطنٌة التً دأب علٌها هذا الشعب الكرٌم وهو بفضل هللا ما جعل من وطننا الغالً نموذجا ًا ٌحتذى به فً تالحم القٌادة
مع الشعب وما ّن
وطد العالقة وم ّنتنها فً ظل المتغٌرات بالمنطقة وهلل الحمد ،وعلى الرغم مما ٌمر به العالم بشكل عام
والمنطقة بشكل خاص ،فقد ظلت المملكة هً المثال الذي ٌحتذى به فً مسٌرة النماء واالزدهار والقوة االقتصادٌة
واإلرادة السٌاسٌة ،فبفضل هللا ثم بفضل القٌادة الحكٌمة منذ تولً خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز
– حفظه هللا – مقالٌد الحكم أدرك الجمٌع أن شخصٌته – حفظه هللا  -شخصٌة استثنائٌة فً اإلدارة والقٌادة الحازمة
الحكٌمة.
وأضاف الدكتور القاسم أن حرص الملك سلمان بن عبدالعزٌز – أٌده هللا  -لم ٌقتصر على مصالح الوطن فقط وإنما
حمل هاجس األمة اإلسالمٌة وهو ما جعل قٌادتنا الحكٌمة فً المملكة تواصل مسٌرتها فً الدفاع عن حقوق
المستضعفٌن فً المنطقة العربٌة ونصرة المظلومٌن فً كافة أنحاء العالم من خالل القنوات السٌاسٌة أو األعمال
اإلغاثٌة وحملت القٌادة فً هذا الوطن على عاتقها المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ،من خالل التدخل العسكري
فً الٌمن واضعة القٌم اإلنسانٌة فوق كل مصلحة ،ومع أنه لم ٌمر على تولً الملك سلمان بن عبدالعزٌز -حفظه هللا-
مقالٌد الحكم اإل ثالث سنوات إال أنها كانت محملة بالكثٌر من المنجزات واإلصالحات المتوازنة بٌن الداخل والخارج،
وتمٌزت باستثمار الفرص المتاحة عالمٌا ًا لتحقٌق أكبر المكاسب الممكنة خصوصا ًا على المستوى السٌاسً
واالقتصادي.
وأبان معالٌه أنّن عهد الملك سلمان بن عبدالعزٌز – حفظه هللا -شهد إصالحات اقتصادٌة متعددة وهٌكلة وتطوٌر لبعض
األنظمة المعمول به فً الجهات الحكومٌة باإلضافة إلى محاربة الفساد وتشكٌل لجنة علٌا لمكافحة الفساد طالت
صالحٌتها محاسبة الجمٌع فً هذا الوطن.
واختتم الدكتور القاسم تصرٌحه قائالًا  :اسؤل هللا العلً العظٌم أن ٌدٌم علٌنا قٌادتنا وأن ٌحفظ لنا ملكنا وولً عهده
األمٌن وأن ٌدٌم علٌنا فً هذا الوطن نعمة األمن واألمان.
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فرق الهالل األحمر بجدة تباشر  8424حالة إسعافٌة خالل الشهر الماضً
السبت  23دٌسمبر 2017

ًا
بالغا ما بٌن حوادث وحاالت مرضٌة خالل شهر ربٌع األول
باشرت فرق هٌئة الهالل األحمر فً محافظة جدة 8424
1439هـ.
وبٌن الناطق باسم الهٌئة بمحافظة بجدة عبدهللا أحمد أبو زٌد ،أن الفرق باشرت  5778حالة مرضٌة  ،و  1586حالة
ناتجة عن حوادث مرورٌة  ،و  1060حالة تعرضت إلصابات مختلفة ،مشٌراًا إلى أن معدل البالغات وصل إلى 281
ًا
ًا
بالغا لكل ساعة.
بالغا فً الٌوم  ،بواقع 12
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حرس الحدود ٌنقذ شخصا ًا تائهـا ًا بصحـراء الـشـرقـٌــة
األحد  24دٌسمبر 2017

الدمام  -محمد الغامدي
تمكن رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقٌة من إنقاذ شخص تائه بالصحراء .وأوضح المتحدث
اإلعالمً لقٌادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقٌة النقٌب أحمد العتٌبً ،أن غرفة القٌادة والسٌطرة بقطاع البطحاء تلقت
بالغا ًا من مركز الهالل األحمر السعودي باألحساء ٌفٌد بؤنه وردهم نداء استغاثة من مواطن تائه بالصحراء ،وعلى
الفور تم التواصل معه من قبل القٌادة والسٌطرة بقطاع البطحاء على هاتف جواله الذي صدر منه نداء االستغاثة
وتحدٌد موقعه ،وجرى توجٌه دورٌات حرس الحدود للموقع وبفضل من هللا تم العثور علٌه ،وتبٌن أن سٌارته عالقة
بالرمال وتم تقدٌم المساعدة له وهو بصحة جٌدة.
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إصابة  14شخصا ًا فً حادث مروري بالمعٌصم فً مكة المكرمة
األحد  24دٌسمبر 2017

مكة المكرمة  -جمعان الكنانً
شخصا بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم وانقالب مروع بحً المعٌصم.
أصٌب 14
ًا
وقد تلقت غرفة عملٌات هٌئة الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بالغا ًا من من العملٌات الموحدة ٌفٌد بوجود
حادث تصادم وانقالب فً المعٌصم وبه عدد من اإلصابات ،وعلى الفور تم توجٌه أربع فرق إسعافٌة وفرقة تدخل
متقدم بقٌادة القائد المٌدانً فارس العقٌلً .انقالب السٌارتٌن بسبب الحادث وأوضح المتحدث الرسمً للهٌئة
بالعاصمة المقدسة عبدالعزٌز بادومان أنه حٌن وصول أول فرقة للموقع تبٌن وجود  14إصابة تم تقدٌم العناٌة
اإلسعافٌة للمصابٌن ونقلت  8إصابات متوسطة إلى مستشفى النور التخصصً ،فٌما رفضت نقل  6إصابات بسٌطة.
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إخماد نٌران العبث بجبل مرٌر
«شرارة» تحرق منجرة وتصٌب عامالًا
األحد  24دٌسمبر 2017

مري ح  ،مغرم عسٌري (أبها)
خالد آل
ّن
تسبب شرر اللحام فً احتراق منجرة أخشاب فً مركز بحر أبو سكٌنة التابع لمحافظة محاٌل عسٌر ،ما أسفر عن
إصابة عامل بحروق من الدرجة األولى ،وباشرت الفرق األمنٌة الموقع ،وأخمد الدفاع المدنً النٌران قبل أن تصل
للمحالت المجاورة ،ونقل الهالل األحمر المصاب إلى المستشفى لتلقً العالج الالزم.
أوضح المتحدث باسم مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة عسٌر العقٌد محمد عبدالرحٌم العاصمً أن غرفة العملٌات تلقت
بالغا عن الحرٌق وعلى الفور باشرت الفرق الموقع وعند الوصول اتضح اندالع النٌران فً منجرة للخشب مع وجود
حالة إصابة ،مشٌرا إلى أن فرق الدفاع المدنً عملت على فصل التٌار الكهربائً عن الموقع ،وإخماد الحرٌق وتهوٌة
المنجرة فٌما نقل الهالل األحمر العامل المصاب فً ساعده األٌمن بحروق من الدرجة األولى أثناء محاولته إخماد
الحرٌق إلى المستشفى لتلقً العالج الالزم.
وأرجع اندالع الحرٌق من خالل المعاٌنة والتحقٌق األولً إلى تطاٌر الشرر أثناء عملٌة لحام بالمنجرة.
من جهة أخرى أخمدت فرق الدفاع المدنً فً عسٌر حرٌقا اندلع مساء أمس األول على مساحة  60ألف م 2فً
متنزه جبل مرٌر بآل قحطان بمحافظة النماص ،دون إصابات تذكر.
وأرجع العقٌد العاصمً اندالع الحرٌق من خالل المعاٌنة والتقصً إلى عبث مجهولٌن بالموقع.
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إصابتان فً حادث باص طرٌق المدٌنة – ٌنبع
الخمٌس  21دٌسمبر 2017

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدٌنة المنورة
أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمنطقة المدٌنة المنورة خالد بن مساعد السهلً بؤن العملٌات اإلسعافٌة
بالمنطقة ( )٩٩٧تلقت بالغا ًا فً تمام الساعة  11:48من صباح هذا الٌوم ٌفٌد بوقوع حادث باص بطرٌق المدٌنة –
ٌنبع السرٌع بمفرق قرٌة الحسٌنٌة.

وأضاف أنه على الفور تم توجٌه أكثر من  10فرق إسعافٌة أرضٌة وفرٌق التدخل السرٌع وفرقة إسعافٌة تابعة
للشإون الصحٌة بقٌادة رئٌس القٌادة المٌدانٌة وإشراف ومتابعة سعادة مدٌر عام الفرع والمدٌر الطبً ورئٌس غرفة
العملٌات .

وقال إنه عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز اإلسعافً اتضح وجود عدد حالتٌن فقط من الجنسٌة اآلسٌوٌة
وتعتبر إصابتهما بسٌطة فٌما نجا باقً ركاب الحافلة وهلل الحمد.
ولفت إلى أنه تم إنهاء العملٌة اإلسعافٌة فً الموقع ومن ثم تم نقل الحالتٌن لمستشفى بدر عام.
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مدنً جدة والهالل األحمر ٌنقالن مواطن ٌزن  278كجم من المستشفى إلى منزله
األحد  24دٌسمبر 2017

ناٌف السالم(صدى):
أكدت فرق الهالل األحمر والدفاع المدنً أن محافظة جدة تمكنت من نقل مواطن مرٌض بالسمنة ٌبلغ وزنه 278
كٌلوجراما ًا من المستشفى إلى منزله بؤحد أحٌاء جدة.
وجاء ذلك عقب اتصال من أحد مواطنً جدة ،بمركز العملٌات الموحد ”  ، ” 911طالبا ًا مساعدته فً نقل أحد ذوٌه
وهو مرٌض بالسمنة من المستشفى إلى منزله ،فاستجاب لمناشدته كل من الدفاعالمدنً والهالل األحمر بجدة ،و ُنفذت
المهمة بنجاح.
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