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" السحيباني " يث ّمن جهود جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية في حملتها
للتبرع بالدم
الثالثاء  92مايو 9102

ث ّمن األمين العام للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني الجهود اإلنسانية
الحثيثة التي تبذلها جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية نحو قيامها بالدور المساعد للحكومات والجهات
المعنية من خالل مشاركتها الفاعلة بالتوعية ومساهمتها الميدانية في حمالت التبرع بالدم خالل شهر رمضان المبارك
بالتنسيق مع وزارات الصحة بالدول العربية  ،مشيرا ً إلى أن التبرع بالدم هو مشروع إنساني نبيل يسهم بإذن هللا تعالى
في انقاذ آالف البشر  ،داعيا ً إلى بذل المزيد من البرامج والفعاليات التي تجتذب الراغبين من المتبرعين في هذا الوقت
التي تؤكد الحاجة الماسة في تلبية احتياجات بنوك الدم والمستشفيات لكميات كبيرة من الدم تواكب االحتياجات اإلنسانية
المتعددة ،والتي تأتي متزامنة مع هذا الشهر الفضيل الذي يسارع فيه الناس إلى عمل الخيرات.
جاء ذلك في إطار الجهود الحالية التي يقودها شركاء العمل اإلنساني بالمكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر في بيروت "المينا زون" نحو تنسيق الجهود وإقامة الفعاليات التوعوية والمجتمعية إلنقاذ
المرضى والجرحى في كل مكان ،مشيدا ً بحرص الجمعيات الوطنية العربية على مواكبة هذه الحملة وتهيئة كل السبل
الستقبال المتبرعين بدمائهم من اجل الحفاظ على استمرار تحقيق االكتفاء الذاتي من الدم في كل دولة.
ونوه بجهود المكتب اإلقليمي لتشجيع ودعم إنشاء برامج عربية فعالة معنية بالمتبرعين بالدم  ،وتعزيز السلوكيات
اإلنسانية التي تعزز من الشأن الصحي أجل االحتفاظ بإمدادات كافية من الدم لجميع المرضى الذين يحتاجون إلى نقل
الدم ،حيث قامت بعض جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية بإنشاء بنوك للدم لتساند بذلك وزارات الصحة
في الدول العربية التي تنوء بأعمال متعددة وتقوم بجهود صحية متباينة.
وأكد السحيباني أن هذه الحملة العربية اإلنسانية التي استثمرت شهر رمضان كشهر يقل فيه التبرع بالدم جاءت لتلبي
احتياج فئة مهمة من مئات االالف من المرضى المحتاجين لنقل الدم ال يستطيعون إيجاد الدم الكافي في الدول التي تعاني
من الصراعات والكوارث واألزمات اإلنسانية ،وأضاف أن هذه الحملة تمثل لفتة إنسانية تجسد أروع مظاهر التكافل
االجتماعي واإلنساني بين الشعوب العربية إذ أكدت هذه الحملة تكاتف جمعيات الهالل والصليب األحمر في الدول العربية
في هذه المجال اإلنساني المتميز بالعطاء والذي يشهد إقباال ً كبيرا ً منذ أول أيام شهر رمضان.
وقال  ":إنه ووفقا للتقارير التي يتم رصدها من قبل الجهات المعنية فإننا نجد أنفسنا أمام حاجة ماسة نقص كميات الدم
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في غالبية الدول العربية التي تعاني من الصراع واالمراض الناتجة عن اللجوء والنزوح والتهجير  ،باإلضافة إلى الدول
التي تستقبل يوميا ً العشرات من المصابين وخاصة مصابي الحوادث المرورية".
وفي ذات السياق  ،أوضحت منسقة الحملة ،رئيسة االتصاالت بالمكتب اإلقليمي اإلعالمية رنا صيداني كاصو أن
المتبرعين بالدم خالل شهر رمضان المبارك يتدنى بشكل الفت وبالتالي تعاني بنوك الدم من النقص في الوحدات التي
يتم تعويضها عبر الطلب من أفراد أسرة المريض بالبحث عن متبرعين  ،مشيرة إلى أن هذه الحملة تنتهي في آخر أيام
العيد بنداء على الصعيد الدولي للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف يوم  41يونيو /
حزيران .8142
وأكدت "كاصو" أن هذه الحملة التي تنفذ على أعلى نطاق عربي توحد جهود المكتب اإلقليمي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر والجمعيات الوطنية وتعزز آليات التعاون والتنسيق
الميداني لتشجيع الشعوب العربية على التبرع بالدم خالل شهر رمضان المبارك ،وتوعية الجمهور بأهمية التبرع بالدم
ودوره في إنقاذ أرواح األطفال واألمهات والشيوخ طوال العام .وكشفت أن هذه الحملة بدأ الترتيب لها مع المنظمة
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر وبعض الجمعيات الوطنية العربية منذ مؤتمر ومعرض دبي الدولي لإلغاثة
والتطوير "ديهاد" الذي نظم في شهر مارس الماضي من خالل شراكات العمل اإلنساني التي شهدها ذلك المعرض الدولي
المهم.
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الهالل األحمر السعودي يجري  4418اتصاال مرئيا ً وهاتفيا ً بين المعتقلين وأسرهم في
سجني غوانتانامو وباغرام
الثالثاء  92مايو 9102

أجرت هيئة الهالل األحمر السعودي منذ انطالق برنامج إعادة الروابط األسرية أكثر من  4418اتصاال مرئيا ً وهاتفيا ً
بين المعتقلين في سجني غوانتانامو وباغرام وبين أسرهم في عدد من مناطق المملكة منها  31اتصاال مرئيا وهاتفيا
خالل العام  ،8142وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة الهالل األحمر السعودي خالل العام 8142م ،أن إجمالي عدد االتصاالت
والزيارات للمعتقلين في معتقلي غوانتانامو وباغرام بلغ نحو  4418اتصاال وزيارة منها  4183اتصاال وزيارة للمعتقلين
في غوانتانامو و  411اتصاالت للمعتقلين في باغرام.
وبين التقرير أن عدد االتصاالت الهاتفية التي تمت بين المعتقلين في غوانتانامو وأسرهم بلغ نحو  121مكالمة ،بينما
بلغ عدد االتصاالت المرئية  238اتصاال فيما بلغ عدد الزيارات ألسر المعتقلين  31زيارة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد أفراد العائالت الذين قاموا باالتصال بذويهم من المعتقلين خارج المملكة في معتقل
غوانتانامو وسجن باغرام بلغ نحو  2838فردا ً  ،فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة عبر برنامج إعادة الروابط األسرية
التي تشرف عليه هيئة الهالل األحمر السعودي نحو  1138رسالة منذ انطالق البرنامج  ،منها  432رسالة خالل العام
.8142
ورفع أسر المعتقلين الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه هللا
 على المجهودات القائمة لتوفير سبل التواصل مع أبنائهم المعتقلين  ،كما شكروا هيئة الهالل األحمر السعودي على ماتقوم به من عمل إنساني كبير  ،سائلين هللا تعالى أن يديم على البالد أمنها واستقرارها.
وتأتي هذه االتصاالت بين المعتقلين وأسرهم بنا ًء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية استكمال
الدور االجتماعي اإلنساني للمملكة  ،من خالل مؤسساتها المعنية ومن ضمنها هيئة الهالل األحمر السعودي من خالل
برنامج إعادة الروابط العائلية.
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رئاسة المسجد النبوي تناقش سبل تعزيز العمل اإلسعافي للزائرين مع فرق الهالل األحمر
الثالثاء  92مايو 9102

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تقنية المعلومات اليوم اجتماعا ً تنسيقيا ً مع فرق العمل
بهيئة الهالل األحمر في منطقة المدينة المنورة لمناقشة سبل تعزيز العمل اإلسعافي بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة
من الهيئة في المسجد النبوي والساحات المحيطة به وآلية التعاون والتواصل بين العاملين في المسجد النبوي والمراكز
اإلسعافية واإلسناد اآللي للمنطقة ومدى استيعاب الحاالت المصابة لكل مركز.
وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالوكالة ماجد بن أحمد المزيني أنه تم خالل االجتماع التنسيق لعمل التكامل مع
الخدمات اإللكترونية التي يقدمها الهالل األحمر عبر تطبيق (أسعفني) وربطها بمنصة تطبيقات الحرمين )(Haramin
لتسريع اإلجراءات بين الجهتين وتسهيل الخدمة على المستفيدين ،الفتا ً إلى أهمية التنسيق بين الجهتين لتحقيق أعلى
مستوى الخدمة لزوار مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف المسجد
النبوي الشريف  ،بما يحقق الراحة والطمأنينة لهم.
وأضاف :يأتي ذلك لتوفير وتسخير االمكانيات لخدمة خدمة ضيوف الرحمن وخدمة الزوار والمصلين لمسجد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وتمكينهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة تحقيقا لتطلعات والة األمر -حفظهم هللا– .
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أهالي شرورة لـ «األرصاد» :هل تغير «موكونو» أم بالغتم؟
األربعاء  01مايو 9102

رغم سعادة أهالي محافظتي الخرخير وشرورة ،بأن إعصار «موكونو» ،الذي تحول إلى منخفض مداري عقب دخوله
األجواء السعودية ،مضى في حال سبيله ،دون حدوث خسائر كبيرة ،إال أنهم اعتبروا تحذيرات األرصاد لم تتناسب مع
واقعية الحدث ،مؤكدين أنه كان طبيعيا جدا ،األمر الذي يفتح أكثر من عالمة استفهام ،حول ما إذا كانت طبيعة ِ
اإلعصار التغير المفاجئ أم أن األرصاد رفعت مستوى القلق أكثر مما يجب ،مما انعكس على توتر األهالي وحدة المخاوف
التي عاشوها خالل اليومين الماضيين.
وأكد عدد من أهالي شرورة لـ«عكاظ» أنهم يقدرون تحذيرات هيئة األرصاد وحماية البيئة ،وحرصها على تقديم
المعلومات لتوعية سكان هذه المحافظات ،لكنهم أعابوا ما اعتبروه مبالغة في وصف الحالة ،حتى اللحظة األخيرة من
عبور اإلعصار أو المنخفض المداري ،إذ أكدت الهيئة أنه ستكون هناك أمطار أو عواصف أو رياح ،لكن كان الطقس
اعتياديا ،عدا من بعض الغيوم العابرة ،وارتفاع في مستوى الرطوبة منذ أمس األول (اإلثنين).
وبدت األجواء في محافظة شرورة أمس طبيعية جدا مخالفة كل التوقعات بأن تشهد رياحا قوية وأمطارا غزيرة،
ويمارس األهالي والسكان حياتهم بشكل طبيعي ،وهم يرددون« :ال إعصار وال رياح ،الوضع مطمئن».
وتتواصل الجهود واالستعدادات لمواجهة أي احتماالت طارئة جراء إعصار «موكونو» ،الذي بدأ في االنحسار ،وتقل
احتمالية تأثيراته المخيفة تدريجيا ،مع استمرار توزيع المساعدات على النازحين من منازلهم وتقديم العون لهم من
خالل ما هيأته الدولة من مؤن وخدمات للوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة ،وما تم إرساله للخرخير من آليات ومعدات،
وفرق عمل من جميع األجهزة التي لها عالقة بهذا اإلعصار.
وأكد المتحدث باسم الهالل األحمر بمنطقة نجران سعود آل دويس لـ«عكاظ» ،أن فرع الهيئة بالمنطقة أرسل  1فرق
إسعافية للخرخير منها فرقتان أساسيتان وفرقة عناية متقدمة بكامل التجهيزات ،إضافة إلى قائد ميداني إلدارة الحدث
حتى انتهاء الحالة.
وأشار إلى أنه تم تزويد مركز إسعاف محافظة شرورة بمولد كهرباء احتياطي وتم رفع الجاهزية والتأهب في المراكز
اإلسعافية بشرورة والوديعة وبهجة في حال الحاجة ال قدر هللا ،موضحا أن الفرق المشاركة بمحافظة الخرخير شاركت
الجهات المعنية بتوزيع المساعدات لألسر الموجودة بالخرخير والتمركز بمقر المحافظة لمواجهة أي طارئ.
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ولفت إلى أن المرابطة في المحافظة مازالت مستمرة ،مطمئنا الجميع بأنه ال توجد وفيات أو إصابات ،وأن الحالة ما
زالت مستمرة ،ولم يرد ما يشير إلى انتهائها.
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