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هٌئة الهالل االحمر تنظم ورشة تدرٌبٌة العمال الحج

الخمٌس  23نوفمبر2017

نظمت هٌئة الهالل األحمر الورشة التدرٌبٌة ألعمال الحج 1439هـ بحضور معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر
السعودي الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم ،وقٌادات الهٌئة.
وبدأت الورشة التدرٌبٌة بكلمة لمعالً رئٌس الهٌئة أشاد فٌها بالخدمة االنسانٌة التً تقدمها الهٌئة فً المٌدان بشكل
عام وفً موسم الحج بشكل خاص ،حٌث بٌنت اإلحصائٌات والتقارٌر حجم العمل الذي ٌقوم به منسوبً الهٌئة فً
موسم الحج بالتعاون مع زمالءهم فً الجهات الحكومٌة األخرى لنجاح الموسم مبٌنا ًا الدكتور القاسم بأن العاملٌن فً
المٌدان من سائقٌن ومسعفٌن وأطباء ومتطوعٌن هم أساس العمل اإلنسانً للهٌئة وهم مصدر النجاح الحقٌقً الذي
ٌتحقق للهٌئة على كافة األصعدة متطلعا ًا الدكتور القاسم ألن تكون للجهود المبذولة التً ٌقومون بها فً الهٌئة نتائج
تتواكب مع تطلعات القٌادة فً تطوٌر وتحسٌن الخدمات التً ٌتم تقدٌمها ألفراد المجتمع سواء كانت تلك الخدمة
اسعافٌة او خدمة مجتمعٌة أو توعوٌة.
وناقشت الورشة أبرز مستجدات برنامج التحول الوطنً والعمل الذي قامت به الهٌئة فً كافة اإلدارات والفروع
لمواكبة التحول ،واستعراضت إحصائٌة الخدمات االسعافٌة لموسم حج 1438هـ وتم التطرق كذلك فً الورشة الى
تقارٌر بعض اللجان المشاركة فً الحج لمعرفة أوجه القصور والمقترحات لتطوٌر سٌر العمل خالل موسم الحج وأبرز
الصعوبات التً واجهت اللجان والعاملٌن خالل موسم الحج.
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الهالل األحمر بتبوك ٌنهً المشاركة بملتقى الصحة فً جامعة تبوك

الجمعة  24نوفمبر 2017

أنهى فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة تبوك المشاركة بملتقى الصحة والنشاط األول ،الذي أقٌم بجامعة تبوك بشطرٌها
(طالب وطالبات )  ،واستمر لمدة اسبوعٌن.
وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضً العنزي  ،أن أجنحة الهالل االحمر
المشاركة بالملتقى شهدت توافد إعداد كبٌره من الزوار من طالب وطالبات وأعضاء وعضوات هٌئة التدرٌس
وموظفٌن وموظفات الجامعة  ،حٌث اطلعوا على تجهٌزات سٌارات االسعاف والشرح على الدمى عن كٌفٌة التعامل مع
بعض الحاالت االسعافٌة الشائعة والتعرٌف بما تقدمة الهٌئة من دورات وبرامج تدرٌبٌة للممارسٌن الصحٌٌن وبقٌة
شرائح المجتمع.
وأبان أن المتطوعٌن والمتطوعات المنتمٌن للهٌئة كان لهم مجهودات بارزة فً القٌام بالشرح للزوار باإلضافة الى
حث الزوار على العمل التطوعً بالهٌئة وشرح بعض التجارب بهدف استقطاب اعداد من المتطوعٌن وذلك تماشٌا ًا مع
رؤٌة السعودٌة .2030
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فرع وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بمنطقة تبوك ٌنهً فرضٌات اإلخالء والطوارئ

السبت  25نوفمبر 2017

اختتم فرع وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بمنطقة تبوك ،عملٌات تنفٌذ فرضٌات اإلخالء والطوارئ فً جمٌع فروع
الوزارة بتبوك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدنً وفرع هٌئة الهالل األحمر بتبوك .
وٌأتً تنفٌذ الفرضٌات والتً استمرت على مدى خمسة أٌام متتالٌة للوقوف على مستوى االستعدادات لمواجهة
األحداث الطارئة.
إضافة إلى قٌام الفرع بالتزامن مع عملٌات تنفٌذ الفرضٌات ،بعقد دورات تدرٌبٌة فً اإلسعافات األولٌة وفً مجال
السالمة لمنسوبً فرع الوزارة.
من جهته عبر مدٌر عام فرع وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدهللا الحربً عن
شكره وتقدٌره إلدارة الدفاع المدنً وهٌئة الهالل األحمر بتبوك على تعاونهم ومساهمتهم لنقل الكفاءة والخبرة
لمنسوبً فرع الوزارة ،مممنا ًا هذا الدور الكبٌر والجهد الممٌز.
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 50طالبا ًا ٌشاركون فً "ٌوم السالمة" بتعلٌم النماص

االحد  26نوفمبر2017

شارك أكمر من  50طالبا ًا من  10مانوٌات تابعة إلدارة التعلٌم بالنماص أمس فً فعالٌات " الٌوم الكامل للسالمة"،
الذي أقامته إدارة األمن والسالمة المدرسٌة بتعلٌم النماص بمشاركة عدد من الجهات الحكومٌة.
واشتملت الفعالٌة على محاضرة توعوٌة عن اجراءات السالمة فً المدارس  ،كما شاركت إدارة الهالل األحمر
بمحاضرة عن اإلسعافات األولٌة  ،إضافة إلى مشاركة من إدارة الدفاع المدنً بمحاضرة لتعرٌف الطالب بوسائل
اإلنذار والوقاٌة من األخطار.
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الهالل األحمر باشر بمالث فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة
مصرع شخصٌن وإصابة  3آخرٌن فً حادث انقالب شمال جدة
السبت  25نوفمبر 2017

عبدهللا الراجحً – جدة
لَلق َلِقً شخصان مصرعهما ،وأصٌب  3آخرون إمر حادث مروي وقع مساء أمس الجمعة أمام برج الشاشة باتجاه
الكورنٌش.
وتفصٌالًا ،أوضح الناطق باسم الهالل األحمر بمحافظة جدة عبد هللا أحمد أبوزٌد ،أن غرفة عملٌات الهالل األحمر
السعودي بالمحافظة َ 997لتلَل ّقت مساء الجمعة عند الساعة التاسعة ومالث ومالمون دقٌقة ،بالغا ًا ٌفٌد بوقوع حادث
انقالب.
وأضاف " :هرعت مالث فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة والقائد المٌدانً عبدالرحمن عصام الدٌن إلى الموقع،
لٌجدوا حالتً وفاة و 3مصابٌن إصاباتهم متوسطة ،وبعد تقدٌم العناٌة الطبٌة الالزمة لهم بالموقع تم نقل المصابٌن
لمستشفى الملك فهد العام بجدة".
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"الصحة" شاركت الهالل األحمر فً نقل الحاالت للمستشفٌات
إنقاذ  14حالة إمر اختناق بدخان التدفئة فً استراحة بالطائف

الجمعة  24نوفمبر 2017

فهد العتٌبً  -الطائف
شاركت " صحة الطائف" ،فجر الٌوم ،فً مساندة فرق الهالل األحمر ،خالل نقل  14حالة اختناق فً إحدى
االستراحات إمر استنشاق دخان فحم التدفئة.
وقال المتحدث الرسمً باسم " صحة الطائف" :عبدالهادي الربٌعً :البالغ ورد ،فجر الٌوم ،عن معاناة مجموعة من
األسر من االختناق داخل إحدى االستراحات.
وأضاف :ج ّهزت إدارة الطوارئ والكوارث بـ " صحة الطائف" مالث فرق طبٌة ،وت ّم فرز الحاالت مٌدانٌا ًا داخل
االستراحة وتقدٌم اإلسعافات األولٌة.
وأردف :ت ّم نقل  14حالة إلى مستشفٌات الصحة لتلقً مزٌد من الرعاٌة الصحٌة بعد استنشاق كمٌات كبٌرة من دخان
المخصص للتدفئة ،وما زالوا ٌتلقون العالج دون مخاطر على حٌاتهم.
الفحم
ّ
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إنقاذ فتاة من تحت األنقاض و"الهالل األحمر" ٌشارك فً تقدٌم الخدمات
الدفاع المدنً بجدة ٌباشر  4حوادث تسببت فً وفاة و 3إصابات واحتجاز
الخمٌس  23نوفمبر2017

عبدهللا الراجحً  -جدة
باشر الدفاع المدنً بجدة الٌوم أربعة حوادث بالمحافظة تسببت فً حالة وفاة ومالث إصابات واحتجاز فتاة تحت
األنقاض.
وفً التفاصٌل كشف المتحدث باسم الدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة العقٌد سعٌد سرحان أن مدنً محافظة جدة
تمكن من إخراج فتاة فً العقد المانً من العمر ،احتجزتها أنقاض منزل شعبً مكون من دور واحد بعد أن تعرض
لالنهٌار الذي تسبب فً احتجاز الفتاة.
وأضاف العقٌد سرحان بأنه تم إخراج الفتاة عن طرٌق فرق اإلنقاذ وقد قُدمت لها اإلسعافات األولٌة عن طرٌق الهالل
األحمر وحالتها الصحٌة مستقرة.
وأكد سرحان وفاة شاب فً العقد المانً من العمر غرقا ًا جنوب شرق محافظة جدة مشٌرا إلى أن الشاب كان برفقة
إخوته فً منطقة تجمع مٌاه نتٌجة األمطار التً هطلت على جدة مؤخرا وشرع اإلخوة فً السباحة مما أدى إلى غرق
أحدهم وحاول إخوته إنقاذه إال أنه فارق الحٌاة وتم إخراجه عن طرٌق ذوٌه قبل وصول الفرق وتم تسلٌم الحالة بعد
ذلك للجهات ذات االختصاص.
على جانب آخر كشف سرحان انهٌار سقف محل تجاري بطرٌق مكة القدٌم لكنه لم ٌسجل أي إصابات أو خسائر
باألرواح.
وفً حادث منفصل اندلع حرٌق فً كابالت داخل مبنى إحدى الشركات شمال شرق المحافظة مما تسبب فً إصابة
مالمة أشخاص بحالة اختناق تلقوا العالج فً الموقع عن طرٌق الهالل األحمر.
وأهاب الدفاع المدنً بأولٌاء األمور بمتابعة أبنائهم واالبتعاد عن مناطق تجمعات المٌاه وكذلك التٌارات الكهربائٌة
خاصة فً الفترة الحالٌة التً تلت هطول األمطار على بعض أجزاء المنطقة.
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مصرع شخص وإصابة  7آخرٌن فً حادث تصادم بطرٌق الساحل بمكة

السبت  25نوفمبر 2017

لقً شخص مصرعه ،فٌما أصٌب  7آخرٌن فً حادث تصادم بطرٌق الساحل بمكة المكرمة.
تفصٌال؛ فقد تلقت غرفة عملٌات هٌئة الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة أمس بالغا من العملٌات الموحدة
ٌفٌد بوجود حادث تصادم فً خط الساحل بعد محطة قهوة الجبل فً اتجاه مكة وبه عدد من اإلصابات ،وتم توجٌه 5
فرق إسعافٌة وفرقة تدخل متقدم.
وأوضح المتحدث الرسمً للهٌئة بالعاصمة المقدسة عبد العزٌز بادومان أنه حٌن وصول أول فرقة للموقع تبٌن وجود
حالة وفاة و7إصابات  ٢خطرة  ٢متوسطة و ٣إصابات بسٌطة تم تقدٌم العناٌة اإلسعافٌة للمصابٌن ونقلوا إلى
مستشفى النور التخصصً.
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حصٌلة كبٌرة من المخالفات والسلع المغشوشة فً حملة بالرٌاض
السبت  25نوفمبر 2017

هام  -الرٌاض -:
كشف الناطق اإلعالمً بشرطة منطقة الرٌاض العقٌد فواز بن جمٌل المٌمان عن حصٌلة الحملة الوطنٌة الشاملة
لتعقب مخالفً أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود ،بمدٌنة الرٌاض.
وأوضح أن الحملة قامت خالل األربع وعشرٌن ساعة الماضٌة بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة بتمشٌط أحٌاء
(الفٌصلٌة /السلً) بمدٌنة الرٌاض ،ما أسفر عن تسجٌل  29مخالفة ألنظمة وزارة العمل ،وضبط  6أشخاص مخالفٌن
لنظام العمل لقٌامهم بتشغٌل مواقع سكراب عشوائٌة وحٌازتهم سندات لشركات وهمٌة.
وأوضح أنه تمت مصادرة  2100من إطارات المركبات منتهٌة الصالحٌة ،و 600سماعة هواتف محمولة تحمل
عالمة تجارٌة مشهورة مقلدة ،و 950بطارٌة هواتف محمولة مقلدة ،و 2700عبوة شامبو مقلدة ،ومصادرة 1700
عبوة عطر مقلدة ،وتسجٌل  9مخالفات عدم وضع تسعٌرة.
كما تمكنت األجهزة األمنٌة المشاركة من ضبط مصنع خمور بحً المرقب بكامل تجهٌزاته وضبط المتهمٌن بإدارته
و 16قارورة مسكر محلٌة الصنع بحوزة أحد مخالفً نظامً اإلقامة والعمل ٌقوم بتروٌجها ،وضبط  20حالة سرقة
شخصا فً
والمتهمٌن بها ،وضبط  9أشخاص مطلوبٌن على ذمة قضاٌا جنائٌة ،و 3حاالت تزوٌر ،وضبط 24
ًا
مخالفات لآلداب العامة.
شخصا فً حالة سكر ،و 10أشخاص لحٌازتهم مواد مخدرة ،و 9أشخاص لحٌازتهم أسلحة
وذكر أنه تم ضبط 14
ًا
نارٌة وبٌضاء ،وحالتً قضاٌا أخالقٌة ،و 3أشخاص باعة متجولٌن ،و 10حراس أمن غٌر سعودٌٌن ،و3267
مخالفة مرورٌة ،وحجز  68دراجة نارٌة وحجز  27مركبة مخالفة ألنظمة المرور ،و 4سائقٌن مركبات نقل مخالفٌن
لنظام المرور ،و  11مخالفة لمكاتب الخدمات ،و 20حالة تسول.
وشارك فً الحملة مندوبون من جهات حقوقٌة وفرق من مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة الرٌاض وإدارة المجاهدٌن
وهٌئة الهالل األحمر السعودي.
وجرى تسلٌم جمٌع المخالفٌن لقوة الضبط المٌدانً بشرطة المنطقة تمهٌدًاا إلحالتهم لجهات االختصاص ،الجدٌر بالذكر
أن الحملة مستمرة حتى تحقق األهداف المنشودة منها.
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الهالل األحمر السعودي بجدة ٌعرف بتطبٌق ” اسعفنً “
الخمٌس  23نوفمبر2017

خبر نٌوز  -جدة  -عمر الشٌخ
رعى صاحب السمو األمٌر  /سعود بن عبدهللا بن جلوي – ( وكٌل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون األمنٌة ) –
نٌابة عن صاحب السمو الملكً األمٌر  /عبدهللا بن بندر بن عبدالعزٌز – ( نائب أمٌر منطقة مكة المكرمة) – الٌوم
الخمٌس انطالق فعالٌات المعرض التمقٌفً التوعوي الذي أقامه مركز العملٌات األمنٌة الموحد “  ”911بمنطقة مكة
المكرمة وٌستهدف مختلف شرائح المجتمع وذلك بالرد سً مول بمحافظة جدة بمشاركة مختلف القطاعات الحكومٌة.

حٌث كان فً إستقبال سموه مشرف التوعٌة واإلعلم بهٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة “عبدهللا أحمد أبو
زٌد” وقام بشرح مبسط لسموه عن دور الهٌئة والمهام التً تقدمها لخدمة المرضى والمصابٌن وبٌن كذلك مدى
إهتمام معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر “محمد عبدهللا القاسم” على تقدٌم أفضل الخدمات الطبٌة الحدٌمة تحت إشراف
كوادر طبٌة محترفة.
واستمع سموه لشرح مفصل عن تطبٌق “أسعفنً” والذي قدمه له موظف غرفة عملٌات محافظة جدة “”997
“عٌسى أحمد الزغٌبً” بٌن فٌه سهولة التطبٌق للمستخدمٌن وسهولة الحصول على موقع المتصل بشكل أسرع.
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واستكمل “الزغٌبً” بأن التطبٌق ٌسرع من عملٌة استالم تفاصٌل البالغ الخاصة بمعلومات المرٌض اإلدارٌة والطبٌة
وتحدٌد موقع مستخدم التطبٌق لسهولة الوصول لموقع الحالة حٌث أنه مرتبط مباشرة بغرفة العملٌات فً جمٌع أنحاء

المملكة وتم تصمٌمه بشكل مبسط وٌدعم حالٌا مالث لغات (األنجلٌزٌة والعربٌة واالوردو) لٌسهل على طالب الخدمة
اإلسعافٌة إستخدامه بكل ٌسر وسهولة ،وهو متوفر فً متجري “ابل” و “أندروٌد” ،وباالمكان إعداد التطبٌق مسبقا
وتجهٌز ملف تعرٌفً مسبقا لكل مرٌض ٌختص بمعلوماته الطبٌة وإحتٌاجاته الخاصة والذي ٌساعد على طلب خاصٌة
“طلب إستغامة” ٌمكن المستخدم من طلب الخدمة اإلسعافٌة بمجرد الضغط.

وكرم سموه الجهات المشاركة ومنها هٌئة الهالل األحمر واستلم الدرع مشرف التوعٌة واإلعالم بمحافظة جدة نٌابة
عن مدٌر هٌئة الهالل األحمر السعودي لمنطقة مكة المكرمة الدكتور “خالد سالم الحبشً”.

حٌث تسعى الهٌئة فً مواكبة التطور والتقدم العلمً فً كل ما ٌخص طب الطوارئ بكل الوسائل المتاحة وماٌستجد
فً هذا التخصص لتنعكس إٌجابا للخدمة الطبٌة اإلسعافٌة الطارئة المقدمة والتً تعتبر الهدف األسمى للهٌئة.
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الرٌاض :ضبط عشرات المخالفٌن والمطلوبٌن بالفٌصلٌة والسلً
السبت  25نوفمبر 2017

الرٌاض  -مناحً الشٌبانً
أوضح الناطق اإلعالمً بشرطة منطقة الرٌاض العقٌد فواز بن جمٌل المٌمان أنه استمرارا لجهود األجهزة المشاركة
فً الحملة الوطنٌة الشاملة لتعقب مخالفً أنظمة اإلقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بال مخالف)  ..فقد قامت الحملة
بتوفٌق من هللا خالل األربعة وعشرٌن ساعة الماضٌة بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة بتمشٌط أحٌاء ( الفٌصلٌة /
السلً ) بمدٌنة الرٌاض فضالًا عن استمرار عملها فً بقٌة المحافظات بإشراف إدارة دورٌات أمن المحافظات .

و أممرت الجهود المٌدانٌة المشتركة عن :
تسجٌل  29مخالفة ألنظمة وزارة العمل
و ضبط  6أشخاص مخالفٌن لنظام العمل لقٌامهم بتشغٌل مواقع سكراب عشوائٌة و حٌازتهم سندات لشركات وهمٌة
و مصادرة  2100من إطارات المركبات منتهٌة الصالحٌة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة )
و مصادرة  600سماعات هواتف محمولة تحمل عالمة تجارٌة مشهورة مقلدة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة )
و مصادرة  950بطارٌات هواتف محمولة مقلدة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة )
و مصادرة  2700عبوة شامبو مقلدة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة )
و مصادرة  1700عبوة عطر مقلدة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة)
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و تسجٌل  9مخالفات عدم وضع تسعٌرة ( مخالفة ألنظمة وزارة التجارة )
كما تمكنت األجهزة األمنٌة المشاركة من :
و ضبط مصنع خور بحً المرقب بكامل تجهٌزاته و ضبط المتهمٌن بإدارته
و ضبط  16قارورة مسكر محلً الصنع بحوزة احد مخالفً نظامً إلقامة والعمل ٌقوم بتروٌجها .
و ضبط  20حالة سرقة والمتهمٌن بها
و ضبط  9أشخاص مطلوبٌن على ذمة قضاٌا جنائٌة
و ضبط  3حاالت تزوٌر
و ضبط  24شخص فً مخالفات لآلداب العامة
و ضبط  14شخص فً حالة سكر
و ضبط  10أشخاص لحٌازتهم مواد مخدرة
و ضبط  9أشخاص لحٌازتهم أسلحة نارٌة و بٌضاء
وضبط حالتٌن قضاٌا أخالقٌة
و ضبط  3أشخاص باعة متجولٌن
و ضبط  10حراس أمن غٌر سعودٌٌن
و تسجٌل  3267مخالفة مرورٌة
و حجز  68دراجة نارٌة وحجز  27مركبة مخالفة ألنظمة المرور
و ضبط  4سائقٌن مركبات نقل مخالفٌن لنظام المرور
و ضبط  11مخالفة لمكاتب الخدمات
و ضبط  20حالة تسول .
وشارك فً الحملة مندوبٌن من جهات حقوقٌة و فرق من مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة الرٌاض وإدارة المجاهدٌن
وهٌئة الهالل األحمر السعودي .
وقد جرى تسلٌم جمٌع المخالفٌن لقوة الضبط المٌدانً بشرطة المنطقة تمهٌداًا إلحالتهم لجهات االختصاص  ،الجدٌر
بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق األهداف المنشودة منها.
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