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الهالل األحمر ٌقٌم دورة لإلسعافات األولٌة لطالب معهد النور للمكفوفٌن
األحد  19نوفمبر2017

أقامت هٌئة الهالل األحمر السعودي ممثلة باإلدارة العامة للتدرٌب الٌوم ,دورة تدرٌبٌة على اإلسعافات األولٌة ضمن
برنامج (األمٌر ناٌف لإلسعافات األولٌة ) لطالب معهد النور للمكفوفٌن بالرٌاض.
وتأتً هذه الدورة التً تقام فً مقر المعهد لمدة ثالثة أٌام  ,من ضمن المبادرات التً تقدمها الهٌئة مع المدارس
والمعاهد والجامعات فً ظل توجهات الهٌئة لنشر الثقافة اإلسعافٌة األولٌة ألفراد المجتمع لجمٌع شرائحه العمرٌة.
وٌقدّ م الدورة مدربٌن معتمدٌن من خالل إعطاء الطالب أساسٌات اإلسعافات األولٌة وكٌفٌة التعامل مع الحاالت الطارئة
التً ٌمكن إسعافها حتى وصول الفرق اإلسعافٌة من خالل الشرح النظري والتطبٌق العملً على الدمى وبعد ذلك
منحهم شهادات إتمام الدورة.
وتحرص هٌئة الهالل األحمر السعودي على تقدٌم كافة أنواع الدعم والعون للقطاعات الحكومٌة والخاصة والقطاعات
الغٌر الربحٌة بتقدٌم حزمة البرامج والدورات التً تختص باإلسعافات األولٌة وحتى التخصصٌة للممارسٌن فً مجال
طب الطوارئ ,حٌث تولً الهٌئة هذا الجانب اهتمام بالغ وذلك كونه أحد برامج الهٌئة لرؤٌة المملكة  2030م.
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«الجزٌرة» ٌ -اسر الجالجل:
أقامت هٌئة الهالل األحمر السعودي ممثلة باإلدارة العامة للتدرٌب دورة تدرٌبٌة باإلسعافات األولٌة ( برنامج األمٌر
ناٌف لإلسعافات األولٌة) لطالب معهد النور للمكفوفٌن بالرٌاض.
وتستمر الدورة لمدة ثالثة أٌام بدءا من الٌوم وحتى ٌوم الثالثاء التً تقام فً نفس المعهد لـ( )14طالبا ,وتأتً هذه
الدورة من ضمن المبادرات التً تقدمها الهٌئة مع المدارس والمعاهد والجامعات فً ظل توجهات الهٌئة لنشر الثقافة
اإلسعافٌة األولٌة ألفراد المجتمع لجمٌع شرائحه العمرٌة.
وٌقدم الدورة مدربٌن معتمدٌن من خالل إعطاء الطالب أساسٌات اإلسعافات األولٌة وكٌفٌة التعامل مع الحاالت الطارئة
التً ٌمكن إسعافها حتى وصول الفرق اإلسعافٌة من خالل الشرح النظري والتطبٌق العملً على الدمى وبعد ذلك
منحهم شهادات إتمام الدورة.
وتحرص هٌئة الهالل األحمر السعودي على تقدٌم كافة أنواع الدعم والعون للقطاعات الحكومٌة والخاصة والقطاعات
غٌر الربحٌة بتقدٌم حزمة البرامج والدورات التً تختص باإلسعافات األولٌة وحتى التخصصٌة للممارسٌن فً مجال
طب الطوارئ ,حٌث تولً الهٌئة هذا الجانب اهتماما بالغا وذلك كونه أحد برامج الهٌئة لرؤٌة المملكة 2030م.
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 12حالـة وفاة وإصابة نتٌجة حادث مروري بأضـم
االثنٌن  20نوفمبر 2017

الباحة  -عبدالرحمن الغامدي
لقً سبعة أشخاص مصرعهم ,فٌما أصٌب خمسة أشخاص بإصابات بٌن حرجة ومتوسطة ,إثر حادث مروري وقع
مساء الخمٌس بأضم على طرٌق الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمً للهالل األحمر بالباحة عماد منسً الزهرانً ,أنه وقع حادث تصادم على طرٌق الجائزة
بأضم على طرٌق الحجرة ,وذلك عند الساعة  21:14مساء ,حٌث خلف الحادث سبع حاالت وفاة وخمس إصابات,
مشٌراًا إلى أن حالتٌن حرجتٌن نقلت مع فرقة الحجرة وحالتٌن نقلت مع فرقة أضم ,وحالة متوسطة نقلت مع فرقة
أخرى تتبع لمركز إسعاف أضم.
وبٌن الزهرانً أنه تم التعامل مع اإلصابات بالموقع إسعافٌا ًا وبعد ذلك تم نقل المصابٌن لمستشفى أضم ,ومبٌنا ًا بأن
عدد الفرق اإلسعافٌة المشاركة بلغ سبع فرق إسعافٌة من هٌئة الهالل األحمر.
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حادث مروري بجدة ٌخلِّف أربــع إصابـات
االثنٌن  20نوفمبر 2017

مكة المكرمة  -جمعان الكنانً
أصٌب أربعة أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت ما بٌن البلٌغة والمتوسطة إثر حادث تصادم مروري مروع نتٌجة
السرعة الزائدة.
وقد تلقت عملٌات هٌئة الهالل األحمر السعودي « »997بمحافظة جدة بالغا ًا عن حادث تصادم.
وأوضح المتحدث باسم الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد ,أن فرقتً إسعاف وفرقة استجابة متقدمة
باشرت الحادث ,وقد تم على الفور نقل المصابٌن إلى مستشفى شرق جدة.
وأهاب المتحدث الرسمً بجمٌع قائدي المركبات أخذ الحٌطة والحذر ,وااللتزام بأنظمة المرور ووسائل السالمة,
متمنٌا ًا السالمة للجمٌع.
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 7وفٌات وإصابات فً حوادث مرورٌة بالباحة
االثنٌن  20نوفمبر 2017

محمد البٌضانً  -الباحة
كشف المتحدث الرسمً باسم الهالل األحمر فً الباحة ,عماد بن منسً الزهرانً ,عن ورود بالغات بحوادث تصادم
وقعت أمس ,أسفرت عن  7وفٌات وإصابات.
وأوضح أن محافظة المندق ,شهدت تصادما ,أسفر عن وقوع  3إصابات ,خطٌرة ومتوسطة ,مشٌرا إلى أنه تم التعامل
معها من قبل فرقتٌن إسعافٌتٌن بحسب البروتوكوالت الطبٌة ,ونقلهم لمستشفى المندق العام ,وتوفً أحد المصابٌن
الحقا .وأشار إلى وقوع حادث اصطدام مركبة بعمود ,أمام شرطة بطاط ,بمحافظة المخواه ,أمس ,وتم توجٌه فرقتٌن
إسعافٌتٌن للموقع ,لٌتضح وجود  3إصابات محتجزة داخل المركبة ,فتم إخراجها من قبل فرقة الدفاع المدنً ,والنقل
لمستشفى المخواه العام ,كما تبٌن وفاة إحدى الحاالت بموقع الحادث.
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إصابة  6أشخاص فً تصادم على طرٌق السٌل بمكة المكرمة
االثنٌن  20نوفمبر 2017

المواطن  -أحمد ال ُعمري  -مكة المكرمة
أصٌب  6أشخاص بإصابات متفاوتة ما بٌن المتوسطة والبسٌطة ,مساء أمس األحد ,إثر حادث تصادم على طرٌق
السٌل.
وأوضح المتحدث الرسمً للهٌئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزٌز بادومان أنه تلقت غرفة عملٌات هٌئة الهالل األحمر
السعودي بالعاصمة المقدسة فً الساعة  ٦:٣٨من مساء أمس األحد بالغا ًا من مواطن ٌفٌد بوجود حادث تصادم فً
خط السٌل مدخل اللحٌانٌة وبه عدد من اإلصابات.
وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجٌه  ٣فرق إسعافٌة وفرقة تدخل متقدم بقٌادة القائد المٌدانً فارس العقٌلً.
وبٌن أنه حٌن وصول أول فرقة للموقع تبٌن وجود  ٦إصابات وتم تقدٌم العناٌة اإلسعافٌة للمصابٌن ,مبٌنا ًا أنه ُنقلت ٣
إصابات متوسطة و ٣إصابات بسٌطة إلى مستشفى الملك فٌصل بالششة وذلك لتلقً العالج الالزم.
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