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الهالل األحمر بالحدود الشمالٌة ٌباشر  1995حالة إسعافٌة
الثالثاء ٌ 9ناٌر 9112

عرعر  -واس
باشرت الفرق اإلسعافٌة بفرع هٌبة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالٌة خالل الثالثة األشهر الماضٌة
للعام الحالً  1995حالة إسعافٌة.

وأوضح المتحدث اإلعالمً بالفرع مساعد غالً أن إحصابٌة الحاالت اإلسعافٌة التً باشرتها الفرق اإلسعافٌة فً
المنطقة خالل الربع األول من العام الحالً أسفرت عن  9حاالت وفاة و 311مصاب و 559حالة مرضٌة ،مشٌرا إلى
أنه تم التعامل مع  494حالة بٌن المعالجة فً أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى.

2

تعلٌم الرٌاض ٌإكد على تسهٌل دخول الفرق الطبٌة واإلسعافٌة للمدارس
الثالثاء ٌ 9ناٌر 9112

متابعة  -الرٌاض اإللكترونً
وجه مدٌرعام التعلٌم بمنطقة الرٌاض األستاذ حمد بن ناصر الوهٌبً جمٌع مكاتب التعلٌم والمدارس الحكومٌة
ّ
واألهلٌة بالمنطقة إلى تمكٌن فرق وزارة الصحة من دخول المدارس فً حال الطوارئ. .

وٌؤتً التوجٌه فً إطار التعاون بٌن وزارتً التعلٌم والصحة وبناء على ما أقرته اللجنة الوطنٌة للصحة المدرسٌة فً
اجتماعها األول من تعزٌز التعاون بٌن وزارة التعلٌم والصحة فً تنفٌذ الخطط والبرامج الصحٌة.

وأكد " الوهٌبً" على جمٌع المكاتب والمدارس بضرورة تمكٌن طبٌب وممرض المركز الصحً الذي تتبع له المدرسة
من دخولها أثناء وقت الدوام الرسمً بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الصحً ٌتضمن السماح للفرٌق
الطبً بدخول المدرسة والعمل على تسهٌل مهمة الفرٌق فً تنفٌذ البرامج الصحٌة والوقابٌة بالتعاون مع المرشد
الصحً .

كما تضمن التوجٌه تمكٌن الفرق الطبٌة الوقابٌة من دخول المدرسة بعد التنسٌق مع إدارة التعلٌم وإدارة الشإون
الصحٌة بوزارة الصحة والسماح لفرق الهالل األحمر بدخول المدرسة فً حال الطوارئ.
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«التعلٌم» :السماح بدخول الفرق اإلسعافٌة للمدارس
االربعاء ٌ 3ناٌر 9112

طالبت إدارة تعلٌم الرٌاض وحداتها ومنشآتها التعلٌمٌة للمدارس بنٌن وبنات بالسماح بدخول فرق وزارة الصحة فً
وجه المدٌر العام للتعلٌم فً منطقة الرٌاض حمد الوهٌبً جمٌع مكاتب التعلٌم والمدارس الحكومٌة
حال الطوارئ ،إذ ّ
واألهلٌة بالمنطقة بتمكٌن فرق وزارة الصحة من دخول المدارس فً حال الطوارئ ،وٌؤتً التوجٌه فً إطار التعاون
بٌن وزارتً التعلٌم والصحة وبناء على ما أقرته اللجنة الوطنٌة للصحة المدرسٌة فً اجتماعها األول من تعزٌز
التعاون بٌن الوزارتٌن فً تنفٌذ الخطط والبرامج الصحٌة.
وأكد الوهٌبً على جمٌع المكاتب والمدارس ضرورة تمكٌن طبٌب وممرض المركز الصحً الذي تتبع له المدرسة من
دخولها أثناء وقت الدوام الرسمً بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الصحً ٌتضمن السماح للفرٌق
الطبً بدخول المدرسة والعمل على تسهٌل مهمة الفرٌق فً تنفٌذ البرامج الصحٌة والوقابٌة بالتعاون مع المرشد
الصحً ،كما تضمن التوجٌه تمكٌن الفرق الطبٌة الوقابٌة من دخول المدرسة بعد التنسٌق مع إدارة التعلٌم وإدارة
الشإون الصحٌة بوزارة الصحة والسماح لفرق الهالل األحمر بدخول المدرسة فً حال الطوارئ.
إلى ذلك ،أعلنت إدارة تعلٌم الرٌاض أمس (االثنٌن) ،فتح باب الترشح لقادة ووكالء المدارس لاللتحاق ببرنامج
«مهارات القٌادة الفعالة» الذي ٌقام بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة خالل الفصل الثانً للعام الدراسً الحالً.
وأوضح مساعد المدٌر العام للشإون التعلٌمٌة عبدهللا الغنام أن البرنامج ٌقام على فترتٌن األولى من -9
 ،1439/6/91والثانٌة من  ،1439/6/93داعٌا قادة ووكالء المدارس الراغبٌن فً الترشح إلى تعببة استمارة
المفاضلة وإرفاق صورة من بطاقة الهوٌة الوطنٌة وإرسالها إلى مكتب التعلٌم التً تتبع له المدرسة ،مشٌرا إلى أن
مكاتب التعلٌم ستجري مفاضلة لجمٌع المتقدمٌن ،بحٌث ٌتم ترشٌح اثنٌن من المتقدمٌن من كل مكتب تعلٌم مع ترشٌح
مشرف قٌادة مدرسٌة من كل مكتب ،الفتا إلى أنه على جمٌع مكاتب التعلٌم إرسال بٌانات المرشحٌن إلى قسم القٌادة
المدرسٌة بإدارة اإلشراف التربوي فً موعد أقصاه االثنٌن  ،1439-4-91كما حددت اإلدارة عددا من الشروط
للترشح منها :أال ٌقل تقدٌر األداء الوظٌفً للمرشح عن ممتاز فً آخر عامٌن ،وأال تقل الخبرة عن سنتٌن فً القٌادة
المدرسٌة ،وأال ٌزٌد عمر المرشح على  51عاما ،وأال ٌكون المرشح طرفا فً قضٌة قابمة ،كما ال ٌرشح قابد ووكٌل
من مدرسة واحدة فً الفترة نفسها.
إلى جانب ذلك ،أصدرت إدارة التعلٌم تعمٌما لجمٌع الجهات التابعة لها ٌقضً باعتماد وتطبٌق برنامج «راسل» على
جمٌع اإلدارات ومكاتب التعلٌم التابعة لها والتخلص من المعامالت الورقٌة ،وأكد المدٌر العام للتعلٌم فً منطقة
الرٌاض حمد الوهٌبً أنه ٌتوجب على الجمٌع التفاعل مع ذلك واعتماده بهدف التسهٌل ،وإضافة رابط البرنامج على
الصفحة الربٌسة لموقع اإلدارة ،إذ ٌمكن طلب اسم مستخدم جدٌد بتعببة النموذج المرفق مع التعمٌم ورفعه إلدارة
االتصاالت ،مشٌرا إلى أن اإلدارة اعتمدت هذا التعامل اإللكترونً سعٌا منها لسرعة اإلنجاز والتخلص من التعامالت
الورقٌة توافقا مع التحول الوطنً وتحقٌقا لتطلعات الرإٌة الطموحة .9131
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الهالل االحمر بالشمالٌة ٌباشر حادثتٌن منفصلتٌن  :وفاة وإصابة سبعة أشخاص اختناقا
االربعاء ٌ 3ناٌر 9112

عرعر – واصل – نواف التمامً :

أوضح مساعد المدٌر العام للشإون اإلسعافٌة والمتحدث الرسمً بفرع هٌبة الهالل االحمر بمنطقة الحدود الشمالٌة
مساعد غالً العنزي أن غرفة العملٌات تلقت على رقم الطوارئ  999عند الساعة (  3:94ص) بالغا عن وقوع
حاالت اختناق بسبب إشعال الفحم  ،بحً الصقارٌن فً مدٌنة عرعر .

وأوضح العنزي أنه فور تلقً البالغ تم توجٌه فرقتٌن إسعافٌتٌن تابعة لهٌبة الهالل االحمر السعودي  ،مبٌنا انه عند
وصول الفرقة االسعافٌة االولى الساعة (  3:92ص) تبٌن تعرض خمس أشخاص ( سعودٌٌن الجنسٌة ) لضٌق فً
التنفس بسبب إشعال الفحم داخل مكان مغلق  ،وتم تقدٌم الخدمات اإلسعافٌة الالزمة لهم ونقلهم الى المستشفى
وحالتهم الصحٌة مستقرة .

وفًِ حادثة أخرى  :تلقت عملٌات الهالل األحمر بالغا الساعة ( 9:96ص ) عن وقوع حاالت اختناق بسبب إشعال
نار للتدفبة داخل غرفة مغلقة بحزم الجالمٌد .

وعلى الفور تم توجٌه فرقة اسعافٌة  ،وعند وصول الفرقة الساعة ( 9:92ص ) تبٌن تعرض شخصٌن ( من الجنسٌة
الباكستانٌة ) لالختناق  ،أدى الى وفاة احدهم ونقل الشخص األخر عن طرٌق إسعاف وزارة الصحة للمستشفى وحالته
خطٌرة .
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المخاض ٌفاجا طالبة انتساب لدى الثانوٌة الخامسة بمكة لتهدي زهور أسرتها زٌنب
االربعاء ٌ 3ناٌر 9112

هام  -مكة المكرمة  -أحمد الزعاقً
فاجؤ مخاض الوالدة طالبة الصف األول ثانوي فً الثانوٌة الخامسة باإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة بمكة المكرمة "
زهور " التً كانت تإدي اختبار مادة اللغة االنجلٌزٌة حٌث أنهت إجاباته قبل أن تسمع صرخات طفلتها " زٌنب "
التً فتحت عٌنٌها للدنٌا لترى حولها قابدة المدرسة والمعلمات وهن متحلقات حول والدتها الطالبة فً حادثة نادرة
التكرار .
ووفقا لقابدة المدرسة رقٌة هوساوي أن الطالبة " زهور " وهً طالبة انتساب حضرت باكرا ولم ٌلحظ علٌها أي
بوادر من اآلالم وبعدما بدأ االختبار وأثناء إجابتها علٌه شعرت بشًء من التعب لكنها قررت إكمال اختبارها وسلمت
الورقة وكانت تشعر بتعب فتدخلت المرشدة الطالبٌة حنان الحربً لمساعدتها على االسترخاء قلٌال خارج قاعة
االختبار لكن المخاض كان سرٌعا فحضرت األستاذة سالمة الشهري والعاملة خالة حلٌمة اللتان كانتا سٌدتا الموقف
حٌث شرعتا بمساعدتها على إتمام الوالدة رٌثما وصل فرٌق الهالل األحمر وولً أمرها .
وأبانت القابدة الهوساوي أن الوالدة تمت قبل وصول الهالل األحمر حٌث نجح فرٌق النساء الذي تدخل من منسوبات
المدرسة فً إتمام الوالدة بنجاح فتحت الطفلة زٌنب بعدها عٌنٌها داخل المدرسة ثم نقلت بالهالل األحمر للمستشفى
لالطمبنان على صحة األم والمولودة فٌما لم تإثر الحالة على سٌر االختبارات ولم ٌشعرن الطالبات بالحدث اال بعد
انتهاء فترة االختبارات فتعالت زغارٌد الفرح والتهانً وذلك بفضل هللا ثم بتعاون الزمٌالت فٌما شكرت أسرة الطالبة
زهور إدارة المدرسة على حسن إدارة الموقف وقرروا اختٌار اسم زٌنب للمولودة.
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