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مركز الحي المتعلم بصامطة ينهي أولى دوراته التدريبية
األربعاء  32مايو 3102

أنهى مركز الحي المتعلم بمحافظة صامطة ،مساء أمس  ،أولى دوراته التدريبية بالشراكة مع جمعية الهالل األحمر
السعودي بصامطة ،وذلك بمقر مدرسة ديحمة المتوسطة والثانوية.
وتعرف المتدربون خالل الدورة  ،التي استمرت لمدة ثالثة أيام ،على أساليب ومفاهيم مهمة في اإلسعافات األولية.
وفي ختام الدورة كرم مدير المركز محمد القيسي جمعية الهالل األحمر ،سائالً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.
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الهالل األحمر بالباحة يدرب أكثر من  091متدربة على اإلسعافات األولية
األربعاء  32مايو 3102

أقامت إدارة التدريب والعالقات العامة واإلعالم وإدارة التطوع بهيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقه الباحة أكثر 42
دورة تدريبية خالل شهر أبريل الماضي  ,بتواجد  094متدربة  ،على برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الدورات
التدريبية مستمرة خالل شهر مايو الذي سيشهد تنفيذ  ٠٣دورة إسعافية منها أربع دورات لمتطوعات هيئة الهالل من
كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية بجميع أقسامها  ،مشيرا ً إلى أن الفرع يهدف إلى تدريب  ٠٤٣متدربة خالل هذا الشهر
.
وبين أنه تم منح كل متدربة المادة العلمية للبرنامج وشهادة معتمدة بعد اجتياز االختبار النظري والعملي للدورة.
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هيئة الهالل األحمر السعودي تطلق حملة للتبرع بالدم في مناطق المملكة خالل شهر
رمضان
األربعاء  32مايو 3102

أطلقت هيئة الهالل األحمر السعودي حملة للتبرع بالدم في مناطق ومدن المملكة ،خالل الفترة  01-0رمضان 0209هـ،
تزامنا مع الحملة التي أطلقها المكتب اإلقليمي لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر في مختلف دول الشرق األوسط
لتشجيع الجمهور على التبرع بالدم.
وأعن مدير عام إدارة التطوع بهيئة الهالل األحمر السعودي منير ناقرو ،أن حملة التبرع بالدم تهدف إلى توفير الكمية
الكافية من وحدات الدم خالل الفترات التي تتدنى فيها التبرعات مثل شهر رمضان ،إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية
التبرع بالدم ودوره في إنقاذ المرضى والمصابين.
وأوضح أنه تم تخصيص  5بنوك الستقبال المتبرعين بالدم في مدينة الرياض وهي مستشفى الملك خالد الجامعي
ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة األمير سلطان الطبية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية ومدينة الملك فهد
الطبية ،كما تم تخصيص سيارة للتبرع في حي البجيري بالدرعية التاريخية.
وأشار ناقرو إلى أن الهيئة خصصت  5بنوك في المنطقة الشرقية ،وهي بنك الدم اإلقليمي بالدمام ،ومستشفى الوالدة
واألطفال بالدمام ،ومستشفى القطيف العام ،ومستشفى الخفجي العام ،ومستشفى النعيرة العام ،كما تم تخصيص  0بنوك
أخرى في منطقة حائل وهي مسشتفى الملك خالد ومستشفى حائل العام ومستشفى النساء والوالدة.
يشار إلى أن حملة التبرع بالدم التي تشرف عليها هيئة الهالل األحمر السعودي بمشاركة العديد من المتطوعين
والمتطوعات ،و سوف تنطلق في العديد من مدن ومحافظات ومناطق المملكة خالل األيام المقبلة من شهر رمضان
المبارك.
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 0911متطوع ومتطوعة يخدمون زوار المسجد النبوي في رمضان
األربعاء  32مايو 3102

يقدم  0911متطوع ومتطوعة في مشروع التطوع اإلسعافي بالمسجد النبوي وساحاته في شهر رمضان المبارك لهذا
العام  0209هـ صورة مشرفة عن شباب طيبة الطيبة من خالل غرس قيم ثقافة التطوع لدى الشباب عبر خدمة الزوار
والمعتمرين على مدار الساعة.
وتسهم الخطة التشغيلية لموسم العمرة في شهر رمضان بالمدينة المنورة للعام الحالي و التي أعتمدها معالي رئيس
هيئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدهللا القاسم ووضعتها اإلدارة العامة للتطوع بالهيئة  ،في تقديم
المتطوعين والمتطوعات الخدمات اإلنسانية لزوار المسجد النبوي الشريف.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة التشغيلية التي
بدأت منذ ليلة شهر رمضان المبارك و تنتهي في السادس من شهر شوال  ،تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية اإلسعافية
الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة  ،مبينا أن الخطة شملت تشغيل أربع عنايات
طبية متقدمة يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف باإلضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق
المؤدية لها حيث يقوم على تنفيذ هذه الخطة  05مركزا إسعافيا داخليا وبطريق الهجرة تحوي أكثر من  04فرقة إسعافية
متقدمة التجهيز إضافة إلى خمس فرق إستجابة متقدمة وفرق العنايات الطبية بالمسجد النبوي و يقوم بتنفيذ هذه الخطة
ما يقارب  211فرد مكلفين بالعمل اإلضافي.
وقال السهلي  :إنه يتم تكثيف الخدمات اإلسعافية بالمسجد النبوي يوميا لتغطية صالة التروايح والتهجد وكذلك مضاعفة
الجهود في ليلتي الختمة وليلة الـ  42و كذلك تغطية صالة العيد والزيارة مدعومين بما يفوق  01آلية متقدمة التجهيز
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منها فرق متقدمة وعنايات طبية وعدد من سيارات القيادات وسيارات الخدمات المساندة وسيارات اإلسعاف المجهزة
في مركز اإلسناد اآللي والبشري ومركبات النقل الغير إسعافي إلى جانب ألكثر من  0911متطوع ومتطوعة يعملون
من

خالل

التواجد

في

المسجد

النبوي

والتغطية

اإلسعافية

في

جميع

أقسامه

وساحاته.

وأضاف أن فريق التطوع النسائي يتكون من  0051متطوعة يعملن على مدار الساعة في األقسام النسائية ،و نحو
 251متطوعًا يعملون في األقسام الرجالية بالمسجد النبوي حيث تم تجهيز المتطوعين بالدورات الالزمة حسب االحتياج
قبل بدء موسم العمرة.
ويشتمل التجهيز للتطوع على تسع عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب اإلسعافية الموجودة مع كل فريق كما
تم تخصيص إحدى القنوات الالسلكية لتيسير أعمال التطوع اإلسعافي بالمسجد النبوي بمتابعة من غرفة عمليات المدينة
المنورة التي يعمل فيها  21فردًا ،باإلضافة إلى مركز القيادات المتقدمة بالقرب من المسجد النبوي الشريف.
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وفاة شخص وإصابة  02آخرين إثر حادث انقالب باص عمال في جدة
األربعاء  32مايو 3102

توفي شخص وأصيب  02آخرون بإصابات مختلفة إثر حادث انقالب مروري مروع لباص عمال بحي القوزين.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة ،عبدهللا أحمد أبو زيد ،أن غرفة العمليات 992
تلقت بال ً
غا يفيد بوقوع حادث انقالب.
وأضاف أبو زيد أن  2فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد الشريف باشرت موقع الحادث ،وبعد
إجراءات الفرز الطبي اتضح حالة وفاة وإصابة  02شخص ،وقال أبوزيد :قٌدّمت العناية الطبية الالزمة بالموقع ،وتم
نقل المصابين باإلسعافات األرضيّة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.
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إصابة عاملين إثر انهيار سقف مسجد تحت اإلنشاء بجنوب الطائف
األربعاء  32مايو 3102

باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف حادث إنهيار سقف مسجد تحت اإلنشاء في وادي ليه بجنوب الطايف ..والذي تسبب
في إصابة عاملين تم نقلهما عن طريق الهالل األحمر إلى مستشفي الملك فيصل وهم في حالة مستقرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإلدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن غرفة العمليات
األمنية الموحدة تلقت بالغا ً عن انهيار سقف مسجد في وادي ليه بجنوب الطائف.
وتم تحريك الفرق الالزمة ونتج عن الحادث إصابة عاملين تم نقلهم من قبل الهالل األحمر إلى مستشفى الملك فيصل
وصحتهم مستقرة.
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مكة ..حادث تصادم يصرع ويصيب  0أشخاص على طريق الساحل
األربعاء  32مايو 3102

باشرت الجهات األمنية وفرق الهالل األحمر بمكة المكرمة حادثا مروريا وقع بين مركبتين على طريق الساحل ونتج

عنه حالتا وفاة وأربع إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة.
وتفصيالً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٥٣:١١من مساء الثالثاء،
بالغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقالب في طريق الساحل ،ما بين محطة الصاعدي ومحطة 5
نجوم وبه عدد من المتوفين والمصابين وفور تلقي البالغ ،هرعت أربع فرق إسعافية إلى الموقع بقيادة القائد الميداني

ريان تركستاني.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان ،أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود
حالتي وفاة و 2إصابات ما بين متوسطة وبسيطة ..تم تقديم العناية اإلسعافية للمصابين ونقلت  ٠إصابات إلى مستشفى

النور التخصصي ،كما عولجت إصابة في الموقع ورفضت النقل.
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