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افتتاح مكتب للضمان االجتماعي بأم الدوم
األربعاء  4يوليو 8102

افتتح رئيس مركز أم الدوم مطلق الخراص اليوم (االربعاء) مكتب الضمان اإلجتماعي فيها وذلك بحضور بندر هوساوي
مساعد مدير الضمان اإلجتماعي وحسين قديد مساعد المدير العام للتنمية اإلجتماعية ورؤساء عدد من األقسام الفنية
بالضمان اإلجتماعي إضافة لعدد من وجهاء المنطقة والمستفيدين وسيقدم المكتب خدماته للرجال والنساء في خطوه
تأتي في اطار الخدمات التي تقدمها تسهيال لمستفيدي الضمان بكل يسر وسهوله والوصول لهم.
ويتطلع سكان ام الدوم الى مزيد من الخدمات التي أصبحت ملحة لدعم وتحريك التنمية ومنها ترقية مكتب البلدية الى
بلدية مستقلة ورفع ميزانيتها للقيام بمشاريع أخرى تسهم في تطوير الشوارع والطرقات وأعمال اإلناره واإلصحاح
البيئتي والحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وترقية المنطقة الى محافظة إضافة إلى الهالل األحمر وضرورة ازدواجية
طريق أم الدوم للحد من الحوادث القاتلة.
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مصرع  5واصابة  21في حادث شمال جدة
الخميس  5يوليو 8102

توفي خمسة اشخاص وأصيب  21بإصابات متفرقة في حادث مروري مروع وقع امس لحافلة تقل  21راكبا بطريق
الملك باتجاه الشمال.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة عبدهللا أبو زيد  ،أن غرفة عمليات الهالل األحمر
بجدة تلقت البالغ من العمليات األمنية عن وقوع حادث انقالب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال ،
وعلى الفور تم توجيه  6فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة  ،وتم تقديم الخدمات الطبية اإلسعافية للمصابين
ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.
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الهالل األحمر بجدة يكرم الزهراني والحربي
األربعاء  4يوليو 8102

كرمت هيئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة المتميزين من منسوبيها؛ حيث ك ُّرم مدير المشاركات بمحافظة جدة
عبدهللا سراج الزهراني؛ نظير جهوده بتنسيق المشاركات التي تجاوزت " "2011مشاركة بالمحافظة خالل الفترة
السابقة من هذا العام ،ومدير مركز إسعاف المطار "تركي عوض الحربي"؛ نظير جهوده ومنسوبي المركز عن الخدمات
المقدمة من هيئة الهالل األحمر بإنجاح موسم العمرة لهذا العام.
من جانبهم شكر المكرمون مدير إدارة اإلسعاف بالمحافظة على تكريمهم وتوجيهاته التي كان لها األثر األكبر في تفوقهم
بعد هللا عز وجل.
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