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الهالل األحمر بتبوك ٌختتم دورة اإلسعافات األولٌة
األحد  29أكتوبر 2017

اختتمت هٌئة الهالل األحمر بمنطقة تبوك ،دورة إعداد المدربٌن لبرنامج األمٌر ناٌؾ لإلسعافات األولٌة التً أقٌمت
مطلع األسبوع الماضً بمركز تدرٌب الهٌئة بتبوك.
وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضً العنزي  ،أن البرنامج أهل  12فنً
اسعاؾ من مراكز المنطقة.
وأضاؾ أن البرنامج ٌؤتً ضمن أهداؾ الهٌئة فً زٌادة أعداد المدربٌن وصقل مهاراتهم وتؤهٌلهم للتدرٌب على
برنامج األمٌر ناٌؾ الذي ٌنعكس اٌيابا ًا على المستفٌدٌن منه ورفع درية الوعً اإلسعافً لدٌهم.
ٌذكر أن برنامج األمٌر ناٌؾ لإلسعافات األولٌة ٌهدؾ للتدرٌب على كٌفٌة التعامل مع الحاالت اإلسعافٌة الشائعة وطرق
إسعافها بالشكل الصحٌح والتدرٌب العملً على الدمى التدرٌبٌة وكٌفٌة اإلبالغ والتواصل مع عملٌات الهٌئة على الرقم
( )997وأخذ التعلٌمات الطبٌة واإلسعافٌة لحٌن وصول الفرق الطبٌة واإلسعافٌة للموقع.
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مستحقات يمعٌة الهالل األحمر تبعد «اإلسعاؾ» عن المبارٌات
االثنٌن  30اكتوبر  2017م

الدمام – مرشد الخالدي
حمل رئٌس الخلٌج فوزي الباشا يمعٌة الهالل األحمر السعودي بدرية كبٌرة تكرار تؤيٌل المبارٌات فً المنطقة
الشرقٌة بعد إلزام االمانة العامة باالتحاد السعودي لكرة القدم الليان الفرعٌة للحكام بضرورة حضور ريال الهالل
االحمر مع سٌارة اإلسعاؾ لبدء المبارٌات وقال " :الهالل األحمر رافض التوايد فً المبارٌات الرسمٌة وؼٌرها اال
باستالم المستحقات المالٌة للفرٌق الطبً المكلؾ بالتوايد فً المباراة بعد نهاٌة المباراة مباشرة على الرؼم من
محاوالت مكاتب الهٌئة العامة للرٌاضة ووضعهم آلٌة مناسبة.
وكان دوري األمٌر فٌصل بن فهد للدرية االولى هو اآلخر تضرر من تؤخر انطالقة مبارٌاته بٌن الخلٌج والوطنً فً
اليولة االخٌرة من البطولة ،وتؤيلت مبارٌات دوري الدرية الثالثة بالمنطقة الشرقٌة لعدم التزام ريال الهالل االحمر
السعودي بالتوقٌت المحدد النطالقة اللقاءات او عدم حضورهم فً معظم المبارٌات التً تكون تحت إشراؾ مكاتب
الهٌئة العامة للرٌاضة لعدم صرؾ المستحقات المالٌة المخصصة لهم.
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د.القاسم :العمل التطوعً يزء مهم من رإٌة 2030م
األحد  29أكتوبر 2017

الرٌاض -راشد السكران
أكد رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي د.محمد بن عبدهللا القاسم أن العمل التطوعً يزء مهم من رإٌة المملكة
2030م ،والهالل األحمر ٌمضً قدما ًا لٌكون التطوع ركٌزة أساسٌة فً عمله ومن مكوناته الرئٌسٌة ،فً ظل المنافسة
الكبٌرة والشرٌفة بٌن القطاعات الحكومٌة األخرى والتً تهتم بالعمل التطوعً.
ياء ذلك خالل افتتاح ورشة العمل األولى للعمل التطوعً بالرٌاض ،وبتنظٌم من اإلدارة العامة للتطوع بهٌئة الهالل
األحمر السعودي ،وبحضور مدراء إدارات التطوع بفروع المملكة وعدد من المتطوعٌن المهتمٌن بميال التطوع
وتطوٌره ،والتً تستمر لمدة ثالثة أٌام.
وقال د.القاسم :إن هذه الورشة تعنى بالعمل التطوعً والخروج بؤفضل النتائج إلٌياد البرامج المناسبة لألعمال
التطوعٌة على مستوى المملكة واالستفادة القصوى من المتطوعٌن التابعٌن للهٌئة فً شتى المياالت دون استثناء،
مبٌنا ًا أن الهٌئة لها دور إشرافً مهم يداًا على المتطوعٌن ،وأن هذا المتطوع فً النهاٌة ٌمثلها ،حٌث تسعى أن ال تقع
منه األخطاء كونه متطوع.
وسٌناقش فً الورشة عدة محاور من أبرزها القواعد المنظمة ألعمال التطوع بالهٌئة والخدمات اإللكترونٌة الحالٌة
ًا
إضافة إلى آلٌة احتساب ساعات العمل التطوعً ،كما ٌطرح الميتمعٌن موضوع آلٌات
وبرنامج التطوع اإللكترونً،
التطوع فً المراكز اإلسعافٌة (التخصصات ،التصنٌؾ المهنً) والمشاركات العامة وتقٌٌم المتطوعٌن وتطوع منسوبً
الهٌئة من الكادر الصحً.
وٌسعى الميتمعون من خالل هذه الورشة إلى تؤسٌس برامج تدرٌبٌة للمتطوعٌن ،وتطوٌر إدارة التطوع النسائً
بالفروع ،وكذلك البرامج الحالٌة مما ٌتناسب مع الوضع الحالً ،وبما ٌتوافق -بإذن هللا -مع رإٌة المملكة 2030م.
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لوحة التبدٌل تؽٌب فً لقاء العدالة واليبٌل
االثنٌن  30اكتوبر  2017م

الدمام ،األحساء -سطام العتٌبً ،صعماد السلمان
دخلت أندٌة دوري المناطق ودوري أندٌتً الدرية األولى والثانٌة لكرة القدم فً إشكالٌة إلؽاء المبارٌات وعدم إقامتها
بسبب تشدٌد الهٌئة العامة للرٌاضة على الحكام والمراقبٌن بعدم بدء أي لقاء وإقامته إال بتوايد سٌارة يمعٌة الهالل
األحمر وريال األمن ،وهو ما دعا الحكام والمراقبٌن بتؤخٌر بدء عدد من المبارٌات لتؤخر وصول الهالل األحمر
وريال األمن ،كما رفض الحكام إقامة بعض المبارٌات للسبب ذاته.
وتذمرت الفرق من هذا اإليراء الذي س ّبب لها إرباكا ًا فً مواعٌد عودتها وتؤخرها عن موعد حيوزات الطٌران
المرتبة مسبقاًا ،وزادت المعاناة فً أندٌة المناطق التً تتنقل بالحافالت لمسافات بعٌدة ،كما أحدث هذا القرار فوضى
فً المسابقات المحلٌة .من يهة أخرى ابدت إدارة نادي العدالة استٌاءها من عدم تكامل منظومة العمل التحكٌمٌة
بويود لوحة تبدٌل وأوراق فً مباراة اليبٌل وقالت " :األمر أحدث إرباكا كبٌرا من خالل تؤخٌر التبدٌالت وهو الوقت
الذي ٌحتايه مدربا الفرٌقٌن وبالتالً وقع الضرر على اليانبٌن لذلك من المفترض على لينة الحكام توفٌر العناصر
المطلوبة حتى ال تقع نفسها والفرق فً احرايات أمام المتابعٌن الرٌاضٌٌن.
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محاضرة اإلسعافات األولٌة فً متوسطة الولٌد
األحد  29أكتوبر 2017

عكاظ (يدة)
نظمت إدارة التوعٌة واإلعالم فً هٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة يدة ،محاضرة توعوٌة عن اإلسعافات األولٌة
وأهمٌتها فً متوسطة الولٌد بن عبدالملك.
وهدفت المحاضرة التً قدمها المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي عبدهللا أبوزٌد والمدرب عائض
الشمرانً على تعرٌؾ الطالب اإلسعافات األولٌة ،عملٌات اإلنقاذ فً الظروؾ والطوارئ المختلفة بحضور القائد
المدرسً سعد الشمرانً.

6

ؼبار «الشمالٌة» ٌستنفر  3قطاعات حكومٌة
االثنٌن  30اكتوبر  2017م

فلٌح مالك الصخٌل (رفحاء)  ،أحمد الرباعً (عرعر)

استنفرت موية الؽبار التً ايتاحت منطقة الحدود الشمالٌة منذ السبت وحتى وقت متؤخر من ٌوم أمس ( األحد)
اليهات الحكومٌة لرفع الياهزٌة لموايهة األضرار المحتملة.
وأعلنت صحة الحدود الشمالٌة رفع ياهزٌة المستشفٌات والمراكز الصحٌة لتقدٌم الخدمات الطبٌة للمتؤثرٌن من موية
الؽبار ،فٌما ويهت إدارة المرور تحذٌرا لقائدي المركبات على الخطوط السرٌعة بؤخذ الحٌطة والحذر ،نظرا إلى سوء
األحوال اليوٌة وانعدام الرإٌة التً تشهدها المنطقة.
وتياوب فرع هٌئة الهالل األحمر بالمنطقة مع تحذٌرات هٌئة األرصاد ورفع الياهزٌة ومستوى التؤهب فً المراكز
اإلسعافٌة تحسبا ألي طارئ قد ٌحدث ،إذ دعت هٌئة الهالل األحمر المواطنٌن والمقٌمٌن إلى الحذر والحٌطة واألخذ
بالتدابٌر الالزمة للوقاٌة من المخاطر التً قد تنتج عن الؽبار والرٌاح وما ٌنتيه ذلك من تدنً مستوى الرإٌة ،وفقا
للمتحدث باسم فرع الهالل األحمر مساعد ؼالً العنزي ،مبٌنا أن الفرق اإلسعافٌة باشرت ست حاالت ضٌق فً
التنفس ،وثالثة حوادث نتج عنها بعض اإلصابات البسٌطة.
وفً رفحاء اضطرت المدارس لصرؾ الطالب والطالبات مع التؤكد من خرويهم بسالم .
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مقاضاة صاحب مقطع «إسعاؾ طالبة القصٌم»
االثنٌن  30اكتوبر  2017م

سلطان المٌمونً (المدٌنة المنورة)
استنكرت هٌئة الهالل األحمر السعودي فً بٌان صحفً أصدرته أمس (األحد ) اإلساءة التً تعرض لها أحد منسوبٌها
فً مقطع متداول على مواقع التواصل االيتماعً تم تصوٌره أثناء مباشرة إحدى الفرق اإلسعافٌة لحالة طارئة فً
كلٌة بنات بالقصٌم.
وكشفت الهٌئة فً بٌانها بؤن ؼرفة العملٌات فً القصٌم تلقت بالؼا عند الساعة  27:11صباحا و تم تويٌه فرقة
إسعافٌة للموقع ووصلت الفرقة إلى الكلٌة بعد ثالث دقائق وتم الحصول على إذن بالدخول لمباشرة الحالة من اإلدارات
المختصة بالكلٌة عند الساعة  35:11صباحا وتمت مباشرة الحالة فً مدخل الكلٌة بويود حارسة أمن الكلٌة
والمشرفة المسإولة.
وأضاؾ البٌان أنه بعد الكشؾ على الحالة تبٌن أنها مستقرة تماما وعقب وصول والد المرٌضة أفاد بؤنه سٌتولى نقل
الحالة وتم عمل اإليراءات الرسمٌة وإؼالق البالغ عند
الساعة  47:11صباحا.
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تؤيٌل لقاءٌن خالل أسبوعٌن لؽٌاب ريال األمن والهالل األحمر
«مسلسل التؤيٌالت» ٌتواصل فً المنافسات المحلٌة
االثنٌن  30اكتوبر  2017م

محمد الخباز  -الدمام
أبدى العدٌد من األندٌة والعبٌها ضيرهم الكبٌر ،يراء التؤيٌالت المتتالٌة لمبارٌاتهم ضمن المنافسات المختلفة لكرة
القدم على مستوى المملكة.
وشهد االسبوعان الماضٌان تؤيٌل العدٌد من اللقاءات الكروٌة على مستوى المملكة ،وفً مختلؾ المسابقات ،نظرا
لعدم حضور ريال األمن أو ريال الهالل األحمر ،أو كلٌهما معا ،حٌث رفض حكام اللقاءات انطالق المبارٌات ،لويود
تعمٌم من قبل االتحاد السعودي لكرة القدم ،ويه إلى كل مكاتب الهٌئة العامة للرٌاضةٌ ،إكد عدم إقامة المبارٌات
(الرسمٌة  -الودٌة) ،التً ٌشرؾ علٌها إال بويود ريال األمن واالسعاؾ فً المبارٌات ،مهٌبا بالمعنٌٌن االلتزام
انطالقا من حرصه على أمن وسالمة يمٌع عناصر اللعبة فً مسابقاته.
ٌذكر أن العدٌد من االعتراضات قد ويهت إلى االتحادات الرٌاضٌة ومكاتب الهٌئة العامة للرٌاضة فً كل مناطق
المملكة ،على خلفٌة لعب المنافسات فً مختلؾ األلعاب دون ويود ريال األمن والهالل األحمر ،حٌث تعرض العدٌد
من الالعبٌن الصابات خطٌرة ،اضطر معها المسإولون فً الفرق المشاركة إلى نقل المصابٌن بالسٌارات الخاصة،
التً ال توفر أقل دريات العناٌة الالزمة لالعب المصاب .وفً ظل رفض العدٌد من العاملٌن فً الهالل األحمر التصرٌح
حول سبب عدم توايدهم خالل المنافسات الرٌاضٌة ،تحدث بعض المقربٌن منهم لـ «الٌوم» ،قائلٌن« :هم ال ٌتحملون
مسإولٌة عدم الحضور ،فالكثٌر من حقوقهم لم تدفع ،كما أنهم لم ٌخاطبوا للتوايد فً الكثٌر من المبارٌات ،خصوصا
فٌما ٌتعلق بمبارٌات دوري المناطق».
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يمل سائب ٌصرع شابٌن ؼرب القصٌم
األحد  29أكتوبر 2017

قصر ابن عقٌل :عبدهللا الحربً
لقً شابان مصرعهما أول من أمس إثر اصطدام سٌارتهما التً كانا ٌستقالنها بيمل سائب على طرٌق الدوحة قصر
ابن عقٌل ؼرب القصٌم.
وصرح المتحدث الرسمً فً هٌئة الهالل األحمر بمنطقة القصٌم محمد اليعٌثن بؤن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
بالمنطقة تلقت بالؼا ًا مساء ٌوم السبت ٌفٌد بويود حادث لسٌارة من نوع فورد ارتطمت بيمل سائب ؼرب منطقة
القصٌم بالقرب من بلدة الدوحة ؼرب مركز قصر ابن عقٌل ،وتم تويٌه فرقتٌن إسعافٌتٌن من مركز إسعاؾ الرس
ومركز إسعاؾ البتراء ،وعند الوصول إلى الموقع تبٌن وفاة شخصٌن تم نقلهما عن طرٌق النقل ؼٌر اإلسعافً بمركز
إسعاؾ البتراء إلى مستشفى النبهانٌة العام.
وبدورهم ،طالب سالكو الطرٌق مالك اإلبل بمتابعة إبلهم وإبعادها عن الطرٌق كونها تشكل خطرا علٌهم ،كما طالبوا
اليهات المختصة بتشكٌل لينة لحصر اإلبل الواقعة على الطرٌق ومعرفة مالكها ووسومها وإلزامهم بمراقبتها
وإبعادها عن الطرٌق حفاظا على سالمة األرواح.
و ٌعتبر طرٌق قصر ابن عقٌل الدوحة النبهانٌة من الطرق الحٌوٌة كونه ٌربط محافظة النبهانٌة بمحافظة الرس
مرورا بمركز قصر ابن عق ٌّل.
من يهته قال المستشار القانونً محمد اليفن «حتى اآلن ال ٌويد نظام بالمملكة ٌحوي نصا خاصا وصرٌحا للمساءلة
الينائٌة لصاحب اإلبل السائبة ،وإنما ٌريع فً مساءلته إلى القواعد العامة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،مستندة إلى قرار
تضمن أن مهمل البهائم المتسببة فً الحوادث على
ميلس هٌئة كبار العلماء رقم  111فً  ،1403/ 11 / 2والذي ّ
سرت»آثم«فً أنظمة المرور بؤنه مذنب وٌتحمل كامل المسإولٌة المدنٌة ال الينائٌة»
الطرقات»آثم« ،حٌث فُ ّ
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لسوء األحوال اليوٌة طوارئ بالمستشفٌات والمراكز الصحٌة واإلسعافٌة فً الشمالٌة
األحد  29أكتوبر 2017

الوئام  -عرعر  -طارق قمقوم:
رفع فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة الحدود الشمالٌة الياهزٌة مستوى حالة التؤهب فً المراكز اإلسعافٌة تحس ًابا ألي
طارئ قد ٌحدث – ال قدر هللا – بسبب سوء احوال الطقس و عاصفة الؽبار التً تمر بالمنطقة ،وذلك تياوبا ًا مع
تحذٌرات اليهات المختصة.
ودعت هٌئة الهالل األحمر بالحدود الشمالٌة ،المواطنٌن والمقٌمٌن إلى الحذر والحٌطة واألخذ بالتدابٌر الالزمة للوقاٌة
من المخاطر التً قد تنتج عن الؽبار والرٌاح وما ٌنتيه ذلك من تدنً مستوى الرإٌة األمر الذي ٌتطلب ضرورة تينب
األسباب المإدٌة لوقوع الحوادث مثل القٌادة بسرعة زائدة ،او االنشؽال عن قٌادة المركبة،وتينب األماكن المفتوحة
خاصة مرضى الربو أو المصابٌن باألمراض الصدرٌة ؛ لعدم التعرض للؽبار واألتربة  ،وارتداء الكمامات الطبٌة
الوقائٌة أثناء الخروج من المنزل خالل مويات الؽبار.
وأوضح مساعد المدٌر العام للشإون اإلسعافٌة المتحدث الرسمً لفرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة الحدود الشمالٌة
مساعد ؼالً العنزي أن الفرق اإلسعافٌة باشرت من بداٌة موية الؽبار بالمنطقة ستة حاالت ضٌق فً التنفس ،وثالثة
حوادث نتج عنها بعض اإلصابات البسٌطة.
واستطرد :ؼرفة العملٌات تتلقى اتصاال من طالبً الخدمة اإلسعافٌة على الرقم ( )٩٩٧على مدار  ٢٤ساعة.
وكانت صحة الحدود الشمالٌة أعلنت رفع ياهزٌة المستشفٌات والمراكز الصحٌة لتقدٌم الخدمات الطبٌة للمتؤثرٌن من
موية الؽبار.
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االثنٌن  30اكتوبر  2017م

مكة – واصل – عبدهللا الحارثً:
قبل أسبوع أقدم زوج على قتل زويته بمدٌنة عرعر شمال المملكة  ،والٌوم زوج ٌقوم بقتل زويته فً منطقة مكة
المكرمة وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم.
باشرت اليهات األمنٌة  ،بمنطقة مكة المكرمة ،يرٌمة قتل فً حً أيٌاد؛ والتً قام فٌها زوج بقتل زويته بسكٌن
داخل مطبخ منزلهما ،ثم شرع فً نحر نفسه.
وتعود التفاصٌل إلى قٌام شخص بقتل زويته مستخد ًاما س ّكٌ ًانا بعد أن سدد لها طعنات عدة ،ثم قام بنحر نفسه داخل
مطبخ منزلهما.
وقد باشر الهالل األحمر موقع اليرٌمة  ،وتم نقله ألقرب مستشفى.
هذا وقد صرح الناطق االعالمً بشرطة منطقة مكة المكرمة انه بتارٌخ  ٩/٢/١٤٣٩من ٌوم األحد تبلػ مركز أيٌاد
بشرطة العاصمة المقدسة عن قٌام مواطن فً العقد الثالث من العمر بطعن زويته ،
وأضاؾ الناطق أنه تم مباشرة إيراءات الضبط الينائً حٌث أتضح بؤن المينً علٌها تعرضت لعدة طعنات أدت الى
وفاتها ،وكذلك قٌام المتهم بإٌذاء نفسة بيرح قطعً بالرقبة وطعنات بالبطن ،حالته الصحٌة مستقرة والٌزال منومآ
بالمستشفى.
واشار الناطق انه تبٌن انُ المينً ٌعانً من *إعتالل نفسً* وله ملؾ ٌثبت ذلك.
واختتم الناطق تصرٌحه بقوله:تم استكمال ايراءات االستدالل االولٌه وقد أشعرت النٌابة العامة اختصاصآ.
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