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رئٌس هٌئة الهالل األحمر ٌفتتح ععاًا من المراكز اإلسعافٌة
الجمعة 3نوفمبر 2017

افتتح معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعوعي العكتور محمع القاسم مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات بالهٌئة ،
كما عشن ععاًا من المراكز اإلسعافٌة فً معٌنة الرٌاض .
كما افتتح معالٌه المركز النموذجً لصٌانة االتصاالت وتقنٌة المعلومات الذي ٌُعنى بتقعم الع م واإلصالحات لجمٌع
األ طال واإلشراؾ لى االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة بالمنطقة  ،كما عشن االتصال األمنً الموحع ( تترا ) بالتعاون
مع وزارة العاخلٌة الذي ٌربط مراكز إسعاؾ منطقة الرٌاض و ععها  87مركزا إسعافٌا بؽرفة ملٌات المنطقة .
من جانب آخر افتتح العكتور القاسم ععا من المبانً اإلسعافً الجعٌعة واطلع لى بعض المراكز المزمع افتتاحها
خالل الفترة القاعمة ضمن خطط منطقة الرٌاض لتؽطٌة جمٌع المواقع واألحٌاء والمحافظات سعٌا ًا لتقلٌص وقت
االستجابة ورفع جوعة العمل للوصول للمععالت العالمٌة للخعمة اإلسعافٌة .
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مصرع أربعة أشخاص من ائلة واحعة إثر حاعث تصاعم فً اللٌث
الخمٌس 2نوفمبر2017

الطائؾ  -نواؾ بن خٌشوم
لقً أربعة أشخاص من ائلة واحعة مصر هم إثر حاعث تصاعم بٌن مركبتٌن بشمال الشاقة فً محافظة اللٌث.
وأوضح المتحعث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بالطائؾ شاعي الثبٌتً أن ؼرفة ملٌات الهالل األحمر بالطائؾ تلقت
بالؼا ٌقتضً بوجوع حاعث تصاعم وقع بٌن مركبة تقل ائلة قع اصطعمت بشاحنة مما خلؾ وراءه ععا من الوفٌات،
وذلك فً شمال الشاقة بمحافظة اللٌث.
وأضاؾ الثبٌتً :نع وصول أول فرقة للموقع اتضح أن سٌارة تقل ائلة قع اصطعمت من الخلؾ بشاحنة مما نتج
ن ذلك االصطعام وفاة قائع المركبة ووالعته واثنتٌن من أخواته ،فٌما أصٌب قائع الشاحنة بإصابة بسٌطة تم التعامل
معها ونقلها إلى المستشفى ،مشٌراًا إلى أنه تم إرسال فرقة النقل الؽٌر إسعافً لنقل الوفٌات إلى المستشفى.
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 5إصابات بٌنهم حالة خطٌرة فى حاعث مرورى بجعة
الخمٌس 2نوفمبر2017

بعالعزٌز العمري – جعة
أصٌب  5أشخاص فً حاعث مروري بمحافظة جعة ،بٌنهم إصابة خطٌرة ،و 3اصابات متوسطة واصابة بسٌطة
ولجت بالموقع.

وقال المتحعث اإل المً للهالل األحمر بمحافظة جعة ،بعهللا أحمع أبو زٌع ،أن ؼرفة ملٌات الهالل األحمر تلقت
ًا
بالؼا ٌفٌع بوقوع حاعث تصاعم بحً الشاطئ شمال الرعسً مول.
مساء الٌوم ،

وأضاؾ“ :فور تلقً البالغ من ؼرفة ملٌات الهالل األحمر هر ت فرقتان إسعافٌة وفرقة استجابة متقعمة ،إلى موقع
الحاعث بمتابعة القائع المٌعانً سعوع القرنً  ،حٌث تبٌن وجوع حالة خطٌرة تم نقلها إلى مستشفى السعوعي االلمانً،
وحالتٌن إصابات متفاوتة تم نقلهما إلى مستشفى الملك فهع العام بجعة ،فٌما تم نقل الحالة الرابعة إلى مستشفى
سلٌمان فقٌه  ،وتم معالجة الحالة الخامسة فى موقع الحاعث.
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وفاة  4أشخاص بحاعث تصاعم فً الطائؾ
الجمعة 3نوفمبر 2017

بعالعزٌز العمري – الطائؾ
لقً شخص ووالعته واثنتان من أخواته مصر هم فً حاعث تصاعم مع شاحنة بمحافظة الطائؾ.
وقال المتحعث باسم الهالل األحمر السعوعي بالطائؾ شاعي بن ابع الثبٌتً :تلقت ؼرفة ملٌات الهالل األحمر
بمحافظة الطائؾ صباح أمس بالؼا ٌقتضً بوجوع حاعث تصاعم ،وقع بٌن مركبة تقل ائلة اصطعمت بشاحنة ،مما
خلؾ وراءه ععا من الوفٌات وذلك شمال الشاقة.
وأشار الثبٌتً إلى أن ؼرفة العملٌات تلقت البالغ ،وبعورها قامت بتوجٌه فرقة من مركز إسعاؾ الشواق ،وكذلك من
مركز اللٌث ،و نع وصول أول فرقة للموقع اتضح أن سٌارة تقل ائلة قع اصطعمت من الخلؾ بشاحنة ،مما نتج ن
ذلك االصطعام وفاة قائع المركبة ووالعته واثنتٌن من أخواته ،فٌما أصٌب قائع الشاحنة بإصابة بسٌطة تم التعامل معها
ونقله إلى المستشفى ،الفتا ًا إلى أنه تم إرسال فرقة النقل ؼٌر اإلسعافً لنقل الوفٌات إلى المستشفى.
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عورة البروتوكالت العالجٌة لمنسوبً الهالل االحمر بحائل
السبت4نوفمبر2017

حائل  -خالع الحامع
نفذت اعارة التعرٌب بفرع الهالل االحمر السعوعي بمنطقة حائل العورة التعرٌبٌة الثالثه فً البروتوكالت العالجٌه
لمنسوبٌها من الفنٌٌن واألخصائٌٌن وضمت  13متعربا ًا لى معى ثالثة أٌام ضمن برنامج التعرٌب الطبً المستمر
لى رأس العمل بواقع  8عورات طوال العام.
وأوضح المتحعث الرسمً لفرع هٌئة الهالل االحمر السعوعي بمنطقة حائل سلطان بعالعزٌز البراهٌم ان العورة
تتعلق فً كٌفٌة تقعٌم الخعمة العالجٌه للمرضى والمصابٌن وفق األسس الطبٌة والعلمٌة للفئات المتخصصة من
مسا عٌن وفنٌٌن واخصائٌٌن.
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وفاة أم و 3من أبنائها فً تصاعم بطرٌق الساحل
الخمٌس 2نوفمبر2017

ؼنعورالسهٌمً  -القنفذة
قضت أم وثالثة من أبنائها الٌوم إثر اصطعام المركبة التً تقلهم بشاحنة واشتعال النٌران فٌها بطرٌق الساحل فً بلعة
الوسقة جنوب اللٌث.
وأوضح المتحعث الرسمً باسم هٌئة الهالل األحمر السعوعي فً منطقة مكة المكرمة شاعي الثبٌتً أن ؼرفة ملٌات
الهالل األحمر تلقت نع الـ  10:52صباحا بالؼا بالحاعثة ،فجرى توجٌه فرقة من مركز إسعاؾ الشواق وأخرى من
مركز اللٌث ،و نع وصول أول فرقة للموقع اتضح أن سٌارة تقل ائلة اصطعمت من الخلؾ بشاحنة ،مما نتج نه
وفاة قائع المركبة ووالعته واثنتٌن من أخواته ،فٌما أصٌب قائع الشاحنة بإصابة بسٌطة جرى التعامل معها ونقلها إلى
المستشفى ،مبٌنا أنه أرسلت فرقة النقل ؼٌر اإلسعافً لنقل الجثامٌن إلى المستشفى.
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اصطعموا بشاحنة ..وباشرته فرق الهالل األحمر بالمنطقة
حاعث تصاعم فً شاقة اللٌث ٌصرع  4من ائلة واحعة
الخمٌس 2نوفمبر2017

فهع العتٌبً  -الطائؾ
توفً مواطن ووالعته واثنتان من شقٌقاته  ،اصطعمت مركبتهم التً كانوا ٌستقلونها بمؤخرة شاحنة صباح الٌوم ،
َي
فٌما تعرض قائع الشاحنة إلصابة بسٌطة جرى التعامل معها إسعاف ًاٌا  ،جراء الحاعث الذي وقع شمال الشاقة التابعة
لمحافظة اللٌث .
وتفصٌالًا  ،أوضح المتحعث بإسم الهالل األحمر السعوعي بالطائؾ شاعي بن ابع الثبٌتً قائال  :تلقت ؼرفة ملٌات
ًا
بالؼا ٌقتضً بوجوع حاعث تصاعم وقع بٌن
صباحا الٌوم الخمٌس
الهالل األحمر بمحافظة الطائؾ نع السا ة ١٠:٥٢
ًا
مركبة ُتقل ائلة قع اصطعمت بشاحنة  ،مما خلؾ وراءه ععًاا من الوفٌات وذلك شمال الشاقة .
وأضاؾ :أن ؼرفة العملٌات بعورها قامت بتوجٌه فرقة من مركز إسعاؾ الشواق  ،وكذلك من مركز اللٌث .
وتابع  :نع وصول أول فرقة للموقع اتضح أن سٌارة ُتقل ائلة قع اصطعمت من الخلؾ بشاحنة مما نتج ن ذلك
االصطعام وفاة قائع المركبة ووالعته واثنتٌن من أخواته  ،فٌما أصٌب قائع الشاحنة بإصابة بسٌطة تم التعامل معها
ونقلها إلى المستشفى .
وأضاؾ  :تم إرسال فرقة النقل الؽٌر إسعافً لنقل الوفٌات إلى المستشفى.

8

و ععا من المراكز اإلسعافٌة
رئٌس الهالل األحمر ٌعشن مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات بالرٌاض
السبت 4نوفمبر2017

الوئام  -الرٌاض  -رائع العنزي:
فً ظل توجهات هٌئة الهالل األحمر السعوعي التً تهعؾ إلى تطوٌر وتجوٌع خعماتها الطبٌة اإلسعافٌة فً جمٌع
مناطق ومحافظات المملكة ،افتتح معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعوعي العكتور محمع القاسم مركز االتصاالت
وتقنٌة المعلومات كما عشن ععاًا من المراكز اإلسعافٌة فً معٌنة الرٌاض .
وافتتح القاسم ،ظهر ٌوم الخمٌس ،المركز النموذجً لصٌانة االتصاالت وتقٌنة المعلومات بالشراكة مع شركة ناسكو.
وٌعتبر المركز األول من نو ه فً الهٌئة ،والذي ٌشمل تقعٌم الع م واإلصالحات لجمٌع اال طال واإلشراؾ لى
االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بالمنطقة وٌنتظر ان ٌكون ضمن ا لى المراكز التقنٌة بالمملكة المعتمعة من الشركات
العالمٌة فً مجال االتصاالت.
كما عشن القاسم االتصال األمنً الموحع ( تترا ) بالتعاون مع وزارة العاخلٌة والذي ٌربط كافة مراكز اسعاؾ منطقة
الرٌاض و ععها  87مركز إسعافً بؽرفة ملٌات المنطقة وبذلك اصبحت التؽطٌة السلكٌا ًا مكتملة وبنسبة .٪١٠٠
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ووجه القاسم كلمة بر الجهاز الالسلكً لعموم مراكز االسعاؾ حثهم لى استخعام كافة الوسائل التقنٌة لتقعٌم الخعمة
اإلسعافٌة لطالبٌها من مواطنٌن ومقٌمٌن لى اكمل وجه وصورة راجٌا المولى ز وجل ان ٌجعل ماٌقعمونه فً
مٌزان حسناتهم.

من جانب آخر ،افتتح رئٌس الهٌئة ععا من المبانً االسعافٌه الجعٌعه ،واطلع لى بعض المراكز المزمع افتتاحها
خالل الفتره القاعمه ضمن خطط منطقة الرٌاض لتؽطٌة كافة المواقع واالحٌاء والمحافظات سعٌا ًا لتقلٌص وقت
االستجابه ورفع جوعة العمل للوصول للمععالت العالمٌه للخعمه االسعافٌه.

وكان فً استقبال الرئٌس منسوبً وقٌاعات اعارة فرع الرٌاض وفً مقعمتهم معٌر ام فرع الهٌئة بمنطقة الرٌاض
العكتور راشع القحطانً والذي رافقه خالل الزٌاره وتقعم نٌابة ن جمٌع منسوبً المنطقة بالشكر الجزٌل لمعالٌه لى
ع مه الالمحعوع مؤكعاًا حرص المنطقة وتنفٌذ توجٌهات معالٌه بتذلٌل جمٌع الصعوبات للرقً بمستوى الخعمة
اإلسعافٌة.
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رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعوعي ٌفتتح مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات وٌعشن ععاًا
من المراكز االسعافٌة فً معٌنة الرٌاض
السبت 4نوفمبر2017

المناطق  -الرٌاض  -شاجع العوسري
فً ظل توجهات هٌئة الهالل االحمر السعوعي التً تهعؾ إلى تطوٌر وتجوٌع خعماتها الطبٌة اإلسعافٌة فً جمٌع
مناطق ومحافظات المملكة افتتح معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعوعي العكتور محمع القاسم مركز االتصاالت
وتقنٌة المعلومات كما عشن ععاًا من المراكز االسعافٌة فً معٌنة الرٌاض .

حٌث قام معالٌه حفظه هللا ظهر ٌوم امس االول بإفتتاح المركز النموذجً لصٌانة االتصاالت وتقٌنة المعلومات
بالشراكة مع شركة ناسكو
اذ ٌعتبر هذا المركز انه االول من نو ه فً الهٌئة والذي ٌشمل تقعٌم الع م واإلصالحات لجمٌع اال طال واإلشراؾ
لى االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بالمنطقة وٌنتظر ان ٌكون ضمن ا لى المراكز التقنٌة بالمملكة المعتمعة من
الشركات العالمٌة فً مجال االتصاالت.

كما عشن معالٌه االتصال األمنً الموحع ( تترا ) بالتعاون مع وزارة العاخلٌة والذي ٌربط كافة مراكز اسعاؾ منطقة
الرٌاض و ععها  87مركز إسعافً بؽرفة ملٌات المنطقة وبذلك اصبحت التؽطٌة السلكٌا ًا مكتملة وبنسبة ٪١٠٠
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وقع وجه معالٌه كلمة بر الجهاز الالسلكً لعموم مراكز االسعاؾ حثهم لى استخعام كافة الوسائل التقنٌة لتقعٌم
الخعمة اإلسعافٌة لطالبٌها من مواطنٌن ومقٌمٌن لى اكمل وجه وصورة راجٌا المولى ز وجل ان ٌجعل ماٌقعمونه
فً مٌزان حسناتهم

من جانب اخر افتتح معالٌه ععا من المبانً االسعافٌه الجعٌعه واطلع معالٌه لى بعض المراكز المزمع افتتاحها خالل
الفتره القاعمه ضمن خطط منطقة الرٌاض لتؽطٌة كافة المواقع واالحٌاء والمحافظات سعٌا ًا لتقلٌص وقت االستجابه
ورفع جوعة العمل للوصول للمععالت العالمٌه للخعمه االسعافٌه.

وحٌث كان فً استقبال معالً الرئٌس منسوبً وقٌاعات اعارة فرع الرٌاض وفً مقعمتهم معٌر ام فرع الهٌئة
بمنطقة الرٌاض العكتور راشع القحطانً والذي رافقه خالل الزٌاره وتقعم نٌابة ن جمٌع منسوبً المنطقه بالشكر
الجزٌل لمعالٌه لى ع مه الالمحعوع مؤكعاًا حرص المنطقة وتنفٌذ توجٌهات معالٌه بتذلٌل جمٌع الصعوبات للرقً
بمستوى الخعمة االسعافٌة .
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رئٌس الهالل األحمر ٌفتتح ععًا ا من المراكز اإلسعافٌة بالرٌاض
السبت 4نوفمبر2017

سعٌع العجل
فتتح رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعوعي العكتور محمع القاسم مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات ،كما عشن ععاًا من
المراكز اإلسعافٌة فً معٌنة الرٌاض ،وذلك فً ظل توجهات الهٌئة التً تهعؾ إلى تطوٌر وتجوٌع خعماتها الطبٌة
اإلسعافٌة فً جمٌع مناطق ومحافظات المملكة.
وافتتح ظهر ٌوم الخمٌس المركز النموذجً لصٌانة االتصاالت وتقٌنة المعلومات بالشراكة مع شركة ناسكو ،اذ ٌعتبر
هذا المركز أنه األول من نو ه فً الهٌئة والذي ٌشمل تقعٌم الع م واإلصالحات لجمٌع اال طال واإلشراؾ لى
االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بالمنطقة وٌنتظر ان ٌكون ضمن ا لى المراكز التقنٌة بالمملكة المعتمعة من الشركات
العالمٌة فً مجال االتصاالت.

وعشن االتصال األمنً الموحع ( تترا ) بالتعاون مع وزارة العاخلٌة والذي ٌربط كافة مراكز اسعاؾ منطقة الرٌاض

و ععها  87مركز إسعافً بؽرفة ملٌات المنطقة وبذلك اصبحت التؽطٌة السلكٌا ًا مكتملة وبنسبة . %١٠٠
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ووجه كلمة بر الجهاز الالسلكً لعموم مراكز االسعاؾ حثهم لى استخعام كافة الوسائل التقنٌة لتقعٌم الخعمة
اإلسعافٌة لطالبٌها من مواطنٌن ومقٌمٌن لى اكمل وجه وصورة راجٌا المولى ز وجل ان ٌجعل ماٌقعمونه فً
مٌزان حسناتهم

من جانب أخر افتتح معالٌه ععا من المبانً االسعافٌه الجعٌعه واطلع معالٌه لى بعض المراكز المزمع افتتاحها خالل
الفتره القاعمه ضمن خطط منطقة الرٌاض لتؽطٌة كافة المواقع واالحٌاء والمحافظات سعٌا ًا لتقلٌص وقت االستجابه
ورفع جوعة العمل للوصول للمععالت العالمٌه للخعمه االسعافٌه.

كان فً استقباله الرئٌس منسوبً وقٌاعات إعارة فرع الرٌاض وفً مقعمتهم معٌر ام فرع الهٌئة بمنطقة الرٌاض
العكتور راشع القحطانً والذي رافقه خالل الزٌاره وتقعم نٌابة ن جمٌع منسوبً المنطقه بالشكر الجزٌل له لى
ع مه الالمحعوع مؤكعاًا حرص المنطقة وتنفٌذ توجٌهات معالٌه بتذلٌل جمٌع الصعوبات للرقً بمستوى الخعمة
اإلسعافٌة.
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عورة البروتوكوالت والخعمات الطبٌة الطارئة لمنسوبً الهالل األحمر بالجوؾ
الخمٌس 2نوفمبر2017

الجوؾ  -زهٌر الؽزال
اقٌمت بهٌئة الهالل األحمر السعوعي بمنطقة الجوؾ عورة البروتوكوالت والخعمات الطبٌة لبعض منسوبً الهٌئة
بمنطقة الجوؾ والبالػ ععهم ستة شر مسعفا ًا .
واشتملت هذه العورة لى المهارات اإلسعافٌة والتً تم تناولها بشقٌها النظري والعملً والتً قام بتنفٌذها فرٌق
التعرٌب بفرع الهٌئة بالمنطقة .
الجعٌر بالذكر أن هذه العورة تقام بشكل عوري للمسعفٌن والتً من شأنها مراجعة وتجعٌع المعلومات الطبٌة وما ٌطرأ
لٌها من تحعٌث لٌتم إكتساب أكبر قعر ممكن من المهارات والتً تعوع لى متلقً الخعمة اإلسعافٌة بالنفع بحول هللا.
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