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3وفٌات و 4إصابات إثر حادث على طرٌق جدة – ٌنبع
األحد  22أكتوبر 2017

ًة
اامكرمة  -جمعان ااكنانً
مكة
الً  3اشخاص مصرعهم وأصٌب  4آخرٌن بإصابات مختلفة تراوحت بٌن ااخطٌرة واامتوسطة إثر حادث انلالب على
ّي
طرٌق جدة – ٌنبع.
ًة
بالغا عن حادث انلالب أسفر عن  3وفٌات
وفً ااتفاصٌل ،تللت عملٌات هٌئة ااهالل األحمر "  "997بمحافظة جدة
و 4إصابات نتٌجة ااسرعة اازائدة ،وكانت اإلصابات مختلفة قُدِّ مت اها ااعناٌة ااطبٌة من قبل اافرق اإلسعافٌة.
وأوضح اامتحدث باسم ااهالل األحمر بمحافظة جدة عبد هللا أحمد أبوزٌد ،أن  4فرق إسعافٌة باشرت ااحادث ،بتواجد
االائد اامٌدانً عبداارحمن عصام اادٌن بااموقع ،حٌث تم نلل  4إصابات ،منها حااة خطٌرة و 3حاالت متوسطة
االصابة إاى مستشفى خلٌص ااعام ،ونلل ااحاالت اامتوفاة عن طرٌق اانلل غٌر اإلسعافً ،وأهاب أبو زٌد بجمٌع
قائدي اامركبات بؤخذ ااحٌطة وااحذر ،واالاتزام بؤنظمة اامرور ووسائل ااسالمة ،متمن ًةٌا ااسالمة الجمٌع.
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ثالث حاالت وفاة بطرٌق جبل منجد وإصابتٌن منهما رضٌع بوضع حرج
ااسبت  21أكتوبر 2017

جازان  -عادل اازائري
أدى حادث انلالب مساء ااٌوم بطرٌق جبل منجد ااتابع امحافظة هروب إاى وفاة ثالث حاالت ونلل حااتٌن مصابتٌن
المستشفى منها رضٌع وضعه حرج.
وأوضح متحدث ااهالل االحمر بجازان بٌشً ااصرخً اـ " اارٌاض" بؤن غرفة ااعملٌات بااهالل االحمر تللت مساء
ااٌوم ااسبت  ،بالغا عن حادث انلالب مركبة بطرٌق جبل منجد وعلى اافور تم توجٌه أربع فرق اسعافٌه من اامراكز
االرٌبة من موقع ااحادث  ،وعند وصول أول فرقه وجدت أن ثالث حاالت قد توفٌت قبل وصول أول فرقه وحااة نللت
عن طرٌق اامواطنٌن.
وبٌن ااصرخً أن فرقة إسعافٌة نللت رضٌع حااته حرجه إاى مستشفى صبٌا ااعام اتللً ااعالج ...بٌنما توات اافرق
األخرى نلل ااثالث حاالت اامتوفٌه إاى ثالجة ااموتى بمستشفى صبٌا ااعام.
من جانبهم ناشد أهااً جبال منجد ااطرق بوضع حواجز ومصدات بااطرٌق الحد من ااحوادث االاتلة واامعاناة ااتً
ٌذهب ضحٌتها األبرٌاء اامرتادٌن اهذا ااطرٌق واامناطق ااجبلٌة بمنطلة جازان.
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متطوعات ااهالل األحمر ٌزرن اامرٌضات بـ ((سكاكا ))
األحد  22أكتوبر 2017

)عبدااعزٌز اامشٌطً )االرٌات
زارت مجموعة من متطوعات هٌئة ااهالل األحمرااسعودي بمنطلة ااجوف أمس (ااسبت) ،بعض اامنومات بمستشفى
األمٌر متعب بن عبد ااعزٌز بمدٌنة سكاكا ،ضمن مشاركة ااهٌئة فً ااحملة ااوطنٌة التوعٌة بسرطان ااثدي ،ااتً
تنظمها وزارة ااصحة وبااتعاون مع ااشإون ااصحٌة باامنطلة .ووزعت اامتطوعات خالل اازٌارة باقات ورد ابعض
اامرٌضات اامنومات باامستشفى مع نشرات توعوٌة تبٌن طرق ااكشف ااوقائً من سرطان ااثدي وطرٌلة اكتشافه.
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إصابة  6معتمرٌن بحادث مروري
ااسبت  21أكتوبر 2017

عبدااعزٌز ااعمري  -جدة
تعرض  6معتمرٌن من عائلة واحدة إاى إصابات خطٌرة ومتوسطة نتٌجة حادث مروري شمال جسر برٌمان باتجاه
ااشمال بمحافظة جدة ،فجر أمس.

وقال اامتحدث اإلعالمً الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أبو زٌد :،إن غرفة عملٌات ااهالل األحمر بمحافظة جدة
تللت فجر ٌوم أمس بالغا ٌفٌد بوقوع حادث تصادم عربة بحاجز اسمنتً ،أسفر عن إصابة  6أشخاص ،مشٌرا إاى
أنه فور تللً اابالغ من غرفة عملٌات ااهالل األحمر  997هرعت أربع فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متلدمة واالائد
اامٌدانً فهد ااطٌاري إاى موقع ااحادث ،حٌث تبٌن وجود حااتٌن خطٌرتً اإلصابة وحااة متوسطة ،نللت كلها إاى
مستشفى ااجدعانً بجدة وثالث حاالت ما بٌن اامتوسطة واابسٌطة نللت إاى مستشفى ااملك فهد ااعام بجدة.
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 3وفٌات و 5إصابات إثر تصادم  3سٌارات فً ااباحة
األحد  22أكتوبر 2017

جراء حادثة تصادم بٌن ثالث سٌارات بمحافظة قلوة فً منطلة ااباحة،
ُتوفً ثالثة أشخاص وأُصٌب خمسة آخرون ّي
فٌما أسهم اادفاع اامدنً فً فك االحتجاز عن عدد من اامصابٌن.
وأوضح اامتحدث باسم ااهالل األحمر بااباحة عماد اازهرانً ،أنه ورد بالغ فً ساعة متؤخرة من مساء أول من أمس
(ااجمعة) ٌفٌد بوقوع حادث بمحافظة قلوة فً مخطط ااشغار قبل مثلث ااشعراء أمام محطة ااخلٌج ،موضحا ًة أنه
توجهت ثالث فرق إسعافٌة من ااهالل األحمر إاى ااموقع.
ّي
وقال « :فرزت أواى فرق اإلسعاف وصوالًة ااحاالت وتب ّيٌن وجود أربع حاالت إحداها خطرة ،وتعاملت اافرقة مع ااحال
وتم نللها إاى مستشفى قلوة ااعام ،فٌما فارق ثالثة أشخاص ااحٌاة».
وأردف قائالًة « :نلل اامواطنون أربع إصابات المستشفى قبل وصول اافرق ،من دون تب ّيٌن حجم خطورة ااحاالت»،
جراء ااحوادث اامرورٌة
مشدداًة على أن هٌئة ااهالل األحمر دعت اامواطنٌن وااملٌمٌن إاى عدم تحرٌك اامصابٌن ّي
حتى وصول اافرق اإلسعافٌة ،وااتعاون مع اامسعفٌن وإفساح ااطرٌق اهم امرور سٌارات اإلسعاف وقت ااطوارئ،
وعدم ااتجمهر عند مواقع ااحوادث.
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حلائب «االلب اآلمن» فً اامدارس وااجامعات واألسواق
األحد  22أكتوبر 2017

تعتزم هٌئة ااهالل األحمر ااسعودي وبااتنسٌق مع وزارة ااصحة إطالق ( مبادرة مدن االلب اآلمن) ااتً تشمل عددًةا
من اامراحل ومجموعة من وسائل ااسالمة اإلسعافٌة من أجهزة وحلائب إسعافٌة مع وجود أشخاص متخصصٌن أو
من ااعاملٌن فً تلك اامنشآت مدربٌن وقادرٌن على تلدٌم اإلسعافات األواٌة فً ااحاالت ااطارئة ،وبٌن اادكتور محمد
بن عبداهللا االاسم رئٌس ااهالل األحمر أن ااهٌئة تسعى بااتعاون مع ااجهات اامختلفة إاى إٌجاد منظومة إسعافٌة
متكاملة ٌتم بموجبها ضمان توفر جهاز اإلنعاش عن طرٌق استخدام ااصدمات ااكهربائٌة المجتمع مع وجود حلائب
إسعافٌة فً تلك اامنشآت.
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فرق ااهالل األحمر نللت حااة خطٌرة إاى اامستشفى ااعام
 3وفٌات و 5إصابات إثر تصادم  3سٌارات بـ "قلوة ااباحة"
ااسبت  21أكتوبر 2017

فهد ااعتٌبً  -ااباحة
جراء حادث تصادم ثالث سٌارات بمحافظة قلوة فً منطلة ااباحة،
وفً ثالثة أشخاص وأُصٌب خمسة آخرون من ّي
ُت َي
فٌما أسهم اادفاع اامدنً فً فك االحتجاز عن عدد من اامصابٌن.
وقال اامتحدث اارسمً باسم ااهالل األحمر بااباحة عماد بن منسً اازهرانً :ورد اابالغ فً ساعة متؤخرة من مساء
توجهت ثالث
أمس ،بوقوع ااحادث بمحافظة قلوة ،فً مخطط ااشغار ،قبل مثلث ااشعراء ،أمام محطة ااخلٌج ،حٌث ّي
فرق إسعافٌة من ااهالل األحمر إاى ااموقع.
وأضاف :فرزت أواى فرق اإلسعاف وصوالًة ،ااحاالت وتب ّيٌن وجود أربع حاالت إحداها خطٌرة ،وتعاملت اافرق مع
ااحااة ،وتم نللها إاى مستشفى قلوة ااعام ،فٌما فارق ثالثة أشخاص ااحٌاة.
وأردف :نلل اامواطنون أربع إصابات المستشفى قبل وصول اافرق ،دون تب ّيٌن حجم خطورة ااحاالت.
جراء ااحوادث اامرورٌة حتى وصول
ودعت هٌئة ااهالل األحمر اامواطنٌن وااملٌمٌن ،إاى عدم تحرٌك اامصابٌن من ّي
اافرق اإلسعافٌة ،وااتعاون مع اامسعفٌن وإفساح ااطرٌق اهم امرور سٌارات اإلسعاف وقت ااطوارئ ،وعدم ااتجمهر
عند مواقع ااحوادث.
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ًة
بالغا ااشهر ااماضً
)هالل جدة) ٌباشر 7692

ااسبت  21أكتوبر 2017

ناٌف ااساام(صدى)
ًة
متنوعا بٌن ااحوادث وااحاالت اامرضٌة خالل شهر محرم اعام
باشرت فرق ااهالل األحمر فً جدة  7692بالغا
ًة
 1439ااماضً.
وأكد ااناطق باسم ااهالل األحمر بجدة عبدهللا أحمد أبو زٌد :أن اافرق باشرت  5179بالغ مرضٌة و 2513بالغ
ًة
ًة
بالغا اكل
بالغا اكل ساعة بمجموع 256
إصابات منها  410بالغ مشاجرة ،وأضاف :أن معدل اابالغات وصل 11
ٌوم ،وتابع :أن حاالت اإلغماء وااصرع وااتشنج وارتفاع ااضغط وااسكر ونزالت اابرد واألزمات اانفسٌة وااللبٌة
كانت ضمن هذه اإلحصائٌة.
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وفاة وإصابة  7معلمات على أحد طرق جدة
ااسبت  21أكتوبر 2017

ناٌف ااساام(صدى)
ًة
بالغا عن حادث انلالب
أفاد عبدهللا أحمد أبوزٌد اامتحدث باسم ااهالل األحمر بمحافظة جدة أن غرفة ااعملٌات تللت
سٌارة مساء أمس ااسبت ،أسفر عن  3وفٌات و  4إصابات نتٌجة ااسرعة اازائدة ،مشٌراًة إاى أن اإلصابات كانت
مختلفة ،وقُدِّ مت اها ااعناٌة ااطبٌة من قبل اافرق اإلسعافٌة .
وأوضح أن  4فرق إسعافٌة توجهت اموقع ااحادث ،حٌث تم نلل  4إصابات ،منها حااة خطٌرة و 3حاالت متوسطة
اإلصابة إاى مستشفى خلٌص ااعام ،ونلل ااحاالت اامتوفاة عن طرٌق اانلل غٌر اإلسعافً.
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بااصور ..إصابات خطٌرة اـ  8أشخاص فً انلالب سٌارة بااناصف
األربعاء  18أكتوبر 2017

إبراهٌم اازهرانً(صدى):
كشفت مصادر عن انلالب سٌارة ااٌوم األربعاء كانت تلل  8طالب بااناصف بااطرٌق اامإدي من بٌده إاى معشوقة
بٌنهم إصابات خطٌرة.
وقال اامتحدث اارسمً الهالل األحمر بااباحة عماد بن منسً اازهرانً إنه عند وصول أول فرقة الموقع تمت مباشرة
ااحادث من قبل اافرق اإلسعافٌة واتضح وجود ثالث إصابات إصابة خطٌرة توقف قلب وتنفس وتم ااتعامل مع إصابة
من قبل اافرقة اإلسعافٌة بعمل  cprحتى وصول اافرقة امستشفى االرى ،وإصابتٌن خطٌرة إصابة راس ونزٌف تم
ااتعامل معها اسعافٌا ًة من قبل اافرق اإلسعافٌة بااموقع وبعد ذاك تم نللها امستشفى االرى ااعام.
وأوضح أن أربع إصابات نللت عن طرٌق مواطنٌن امركز آل زٌاد ااصحً بمعشوقة قبل وصول اافرق ،وأفاد
اازهرانً أنه تم توجٌه فرقة إسعافٌة أخرى من ااهالل األحمر انلل إصابتٌن من مستوصف معشوقة ،وكان وضع
اإلصابات بسٌطة وتم ااتعامل معها ونللها امستشفى االرى ونللت اإلصابات األخرى من قبل فرقة ااشئون ااصحٌة.
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