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الهالل األحمر ٌد ّ
شن مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات
االحد  5نوفمبر2017

الرٌاض  -مناحً الشٌبانً
افتتح رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي د.محمد القاسم مركز االتصاالت وتقنٌة المعلومات ،كما د ّ
شن دداًا من
المراكز اإلسعافٌة فً مدٌنة الرٌاض.
حٌث قام القاسم بافتتاح المركز النموذجً لصٌانة االتصاالت وتقٌنة المعلومات بالشراكة مع شركة ناسكو ،إذ ٌعتبر
هذا المركز أنه األول من نو ه فً الهٌئة ،والذي ٌشمل تقدٌم الد م واإلصالحات لجمٌع األ طال واإلشراف لى
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة بالمنطقة ،وٌنتظر أن ٌكون ضمن أ لى المراكز التقنٌة بالمملكة المعتمدة من الشركات
العالمٌة فً مجال االتصاالت.
كما د ّ
شن االتصال األمنً الموحد " تترا" بالتعاون مع وزارة الداخلٌة والذي ٌربط كافة مراكز اسعاف منطقة الرٌاض
وقد وجه
و ددها  87مركزاًا إسعافٌا ًا بغرفة ملٌات المنطقة وبذلك أصبحت التغطٌة السلكٌا ًا مكتملة وبنسبة ،٪100
معالٌه كلمة بر الجهاز الالسلكً لعموم مراكز اإلسعاف حثهم لى استخدام كافة الوسائل التقنٌة لتقدٌم الخدمة
اإلسعافٌة لطالبٌها من مواطنٌن ومقٌمٌن لى اكمل وجه وصورة.
كما افتتح دداًا من المبانً اإلسعافٌه الجدٌدة ،واطلع لى بعض المراكز المزمع افتتاحها خالل الفترة القادمة ضمن
خطط منطقة الرٌاض لتغطٌة كافة المواقع واألحٌاء والمحافظات سعٌا ًا لتقلٌص وقت االستجابة ورفع جودة العمل
للوصول للمعدالت العالمٌة للخدمة االسعافٌة.
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منصور بن مقرن ٌودع الوطن من مٌدان العمل
االثنٌن  6نوفمبر2017

أبها  -سلطان األحمري ،سعٌد آل جندب
انتقل إلى جوار ربه مساء أمس صاحب السمو الملكً األمٌر منصور بن مقرن بن بدالعزٌز نائب أمٌر منطقة سٌر
فً حادث سقوط طائرة مودٌة نظراًا لألجواء الضبابٌة التً تمر بها المنطقة ،وذلك بعد ودته من جولة تفقدٌة
لمحافظة البرك ومراكز المنطقة لى ساحل سٌر ،وتوفً فً الحادث وكٌل إمارة المنطقة سلٌمان الجرٌش ،وأمٌن
المنطقة صالح القاضً ،ومحافظ محاٌل سٌر محمد المتحمً ،ومدٌر شؤون الزرا ة بالمنطقة فهد الفرطٌش،
ورئٌس المراسم فً اإلمارة خالد الحمٌد.
"الرٌاض" تواجدت فً موقع الحادث ،حٌث أوضحت مصادر مطلعة أن االتصال قد انقطع بالطائرة من مغرب أمس،
وظل البحث مستمراًا نها ،حتى تم العثور لٌها حوالً التاسعة مساء ،و لى الفور هر ت األجهزة األمنٌة وفرق
وزارة الصحة وهٌئة الهالل األحمر للموقعٌ ،تقدمهم صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن خالد أمٌر منطقة سٌر،
وال ٌزال البحث مستمراًا ن جثامٌن المفقودٌن.
وكان الفقٌد قد ُ ٌن نائبا ًا ألمٌر منطقة سٌر فً  26من رجب الماضً ،وتولى ددا من الملفات السٌاحٌة المهمة
وترأس مجلس التنمٌة السٌاحٌة ،باإلضافة لمجلس شباب منطقة سٌر ،معلنا ًا ن د مه الكامل للمبادرات الوطنٌة.
وسجل الراحل زٌارات مٌدانٌة لمشرو ات أمانة المنطقة ،وش ّكل فرق متابعة تضم رؤساء الدوائر الحكومٌة و دداًا من
ّ
المستشارٌٌن ،وكان لحضوره ومشاركته زوار المنطقة وسٌاحها فً المهرجانات حب متبادل ،معبرٌن فٌه ن تفاؤلهم
بما ٌنوي تنفٌذه سٌاحٌا وتنموٌا ،صانعا ًا مقدمة حب شعبٌة فً قلوب أهالً سٌر بقوله " معروف ن أهل المنطقة
كرمهم وشجا تهم ووفاؤهم لدٌنهم ولوطنهم ولقٌادتهم هذا األمر سٌسهل الكثٌر لتحقٌق المنجزات ومواصلة العمل
الناجح بقٌادة سمو أمٌر المنطقة".
وكان الراحل "  43اما ًا" ُ ٌن مستشاراًا فً دٌوان سمو ولً العهد ،ثم مستشاراًا لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن بمرتبة
وزٌر ،بعدها نائبا ًا ألمٌر منطقة سٌر فً شهر شعبان من العام الماضً.
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تثلٌث:إنذار خاطئ ٌصٌب  14طالبة جامعٌة
االثنٌن  6نوفمبر2017

بدهللا سٌف (بٌشة(
أصٌبت  14طالبة باإلغماء جراء حاالت التدافع التً وقعت بٌنهن إثر انطالق جرس إنذار الحرٌق فً مبنى كلٌة العلوم
واآلداب للبنات فً جامعة بٌشة بمحافظة تثلٌث ،وباشرت الجهات األمنٌة الموقع ،ونقل الهالل األحمر المصابات إلى
مستشفى تثلٌث العام لتلقً العالج الالزم ،فٌما مل الدفاع المدنً لى التأكد من سالمة المبنى.
وأرجع المتحدث باسم جامعة بٌشة الدكتور محمد آل جٌم إطالق جرس اإلنذار إلى بث الطالبات بأجهزة اإلنذار
داخل مبنى الكلٌة ،وتم التواصل مباشرة مع الدفاع المدنً والهالل األحمر ،وجرى نقل الطالبات المصابات إلى
مستشفى تثلٌث العام ،مشٌرا إلى قٌام فرٌق األمن والسالمة فً الجامعة مع مندوب الدفاع المدنً بإصالح أجهزة
اإلنذار فً الكلٌة بما ٌمنع انطالق جرس اإلنذار بشكل خاطئ مستقبال.
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مدنً جدة ٌنقذ طفال لقت قدمه بمصعد

االثنٌن  6نوفمبر2017

) كاظ)
باشرت فرق الدفاع المدنً فً جدة بالغا ن حالة طفل لقت قدمه بمصعد ،وتم تحرٌرها.
وقالت المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بر حسابها الرسمً فً « توٌتر» « :حرر مدنً جدة قدم طفل لقت بمصعد،
وتم نقله ن طرٌق الهالل األحمر إلى المستشفى.
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مدٌر صحة سٌر ٌترجل من مركبته لمباشرة حادث مروري
االحد  5نوفمبر2017

المواطن  -رائد القرفً  -أبها
حصلت “ المواطن” لى صور حصرٌة لنزول مدٌر ام الشؤون الصحٌة بمنطقة سٌر الدكتور محمد بن لً
الهبدان ظهر الٌوم من سٌارته لٌباشر حادثا ًا مرورٌا ًا مرو ا ًا بعد مغادرته مركزا صحٌا بحر أبو سكٌنة.
ونتج ن الحادث وفاة قائد مركبة وإصابة قائد شاحنة.
وفً التفاصٌل فقد باشر الهبدان حادثا ًا مرور ًاٌا صادفه فً الطرٌق موجها ًا األطباء المتواجدٌن معه بمساندة فرق الهالل
األحمر فً إسعاف المصابٌن.
ووجه الهبدان مدٌر قطاع محاٌل الصحً بد م الموقع فوراًا بفرق إسعافٌة ونقل جثة المتوفً – رحمه هللا .
كما وجه الهبدان غرفة العملٌات بصحة سٌر بإرسال فوري للفرق اإلسعافٌة الالزمة للمساندة فً مباشرة حادث
مروري آخر وقع فً مكان مختلف بمحاٌل بالتزامن مع هذا الحادث.
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