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هيئة الهالل األحمر السعودي تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
االحد  42يونيو 4102

أقامت هيئة الهالل األحمر السعودي اليوم ،حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ,بحضور المسؤولين
ومديري العموم ورؤساء األقسام والموظفين ,وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
ورفع المدير العام للشؤون المالية واإلدارية نيابة عن معالي رئيس هيئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد
هللا القاسم ،أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولسمو ولي عهده
األمين ــ حفظهما هللا ــ والحكومة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الفطر المبارك ،سائالً هللا عز وجل أن
يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح األعمال ،راجيا المولى عز وجل أن تكون بادرة من الجميع ألداء العمل على
الوجه الذي يرضي هللا ثم والة األمر ،الذي من شأنه أن يحقق رفعة هذا الوطن العظيم.
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الجهات الحكومية بالباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
االحد  42يونيو 4102

نظمت عدد من الجهات الحكومية بالباحة اليوم ،حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأقامت جامعة الباحة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ،بحضور معالي مدير جامعة الباحة الدكتور
عبدهللا بن يحيى الحسين ،وذلك بالمبنى اإلداري.
وت بادل الجميع التهاني ،سائلين هللا أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده األمين  -حفظهما هللا–.
كما احتفلت المديرية العامة لشؤون الصحية بالباحة بمعايدة منسوبيها ،بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
فهد بن عبدهللا المجماج ومساعديه ,ومدراء المستشفيات وموظفي المديرية ،وذلك بمبنى الصحة.
ونظمت هيئة الهالل االحمر بالمنطقة حفل معايدة لمنسوبيها بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد
الغامدي ,ومنسوبي الهيئة ،وذلك بمقر اإلدارة.
وهنأ الغامدي منسوبي الجامعة بعيد الفطر المبارك ،رافعا ً التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ،وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع  -حفظهم هللا  ،-بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
فيما نظم مدير عام بريد منطقة الباحة حفل معايدة لمنسوبيها بحضور مدير عام البريد بالمنطقة عبدهللا بن جمعان
الزهراني ،وعددا ً من مدراء البريد بالمحافظات ،وذلك بمبنى اإلدارة.
وهنأ الزهراني الجميع بعيد الفطر المبارك ،سائال هللا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
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مصرع وإصابة  01أشخاص على طريق قنا (رعلة)
االحد  42يونيو 4102

وضح المتحدث باسم هيئة الهالل األحمر السعودي في منطقة عسير محمد الشهري ،أن عمليات المنطقة تلقت اليوم
(األحد) بالغا عن حادث تصادم بين سيارتين خلف  5إصابات و  5وفيات ،على طريق قنا (رعله).
وأضاف الشهري «تم توجيه  3فرق إسعافية فيما قّدمت العناية الطبية الالزمة بالموقع ،وتم نقل إصابة واحدة و4
وفيات إلى مستشفى محايل العام ،واتضح بعد ذلك أنه تم نقل  4إصابات و حالة وفاة واحدة عن طريق الجمهور قبل
وصول الفرق اإلسعافية».
وشددت الهيئة على أهمية عدم تحريك أو نقل مصابي الحوادث إال عن طريق الفرق اإلسعافية حفاظا على حياتهم.
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