1439/3

4

1

هٌئة الهالل األحمر بالمدٌنة المنورة  :جمٌع البالؼات اإلسعافٌة فً المعدل الطبٌعً للحاالت
الثالثاء  21نوفمبر 2017

أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة خالد بن مساعد السهلً ,أن هٌئة
الهالل األحمر السعودي بالمنطقة ,وفً ظل ماشهدته منطقة المدٌنة المنورة مساء أمس وحتى صباح الٌوم من هطول
األمطار وجرٌان بعض األودٌة ,باشرت العدٌد من البالؼات اإلسعافٌة لحوادث أو حاالت مرضٌة ,وجمٌعها بالمعدل
الطبٌعً الٌومً للحاالت وهلل الحمد ,ما عدا مباشرة الفرق اإلسعافٌة لعدد  17حالة سقوط ( انزالق) بالقرب من
المسجد النبوي الشرٌؾ وفً المنطقة المركزٌة.
وبٌن السهلً أنه تزامنا ًا مع التحذٌرات الصادرة من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً حول التؽٌٌرات المناخٌة التً
تشهدها المنطقة ,قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بالمنطقة برفع أهبة االستعداد والجاهزٌة داخل المدٌنة
والمحافظات التابعة لهاُ ,ممفٌداًا أنه فً حالة االحتٌاج او زٌادة الحاالت عن المعدل الطبٌعً الٌومً للحاالت وحدوث أي
طاريء القدر هللا سٌتم على الفور بدء العمل بخطة الطواريء وإشعار جمٌع الموظفٌن بذلك واستدعائهم وتشؽٌل
مركز اإلسناد والدعم بالطاقة القصوى.
ُمٌذكر أن الهالل األحمر بالمدٌنة المنورة وجه أربع فرق إسعافٌة وخمس فرق تطوعٌة للتمركز بساحات المسجد
النبوي الشرٌؾ حتى انتهاء هطول األمطار على المسجد النبوي.

2

الهالل األحمر بجدة ٌباشر نحو  9اآلؾ بالغ خالل شهر صفر الماضً
الثالثاء  21نوفمبر 2017

ًا
بالؼا .
باشرت فرق هٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة خالل شهر صفر الماضً 8873
ًا
ًا
مرضٌة و
حالة
وبٌن الناطق باسم الهٌئة بمحافظة بجدة عبدهللا أحمد أبو زٌد ,أن الفرق اإلسعافٌة باشرت 6239
ًا
ًا
ناتجة عن الحوادث المرورٌة و  1056حالة إصابات ؼٌر مرورٌة ,مشٌراًا إلى أن معدل البالؼات وصل
حالة
1578
ًا
بالؼا لكل ساعة ,بمجموع  306بالؼات ٌومٌا ًا.
إلى 13
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وفاة اثنٌن وانهٌار مبنى فً أمطار جدة
الثالثاء  21نوفمبر 2017

جدة  -حامد المدٌنً
أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبو زٌد أن األمطار التً هطلت على محافظة
جدة الٌوم تسببت فً وفاة اثنٌن وإصابة خمس حاالت نتٌجة الصعق الكهربائً ,إضافة إلى انهٌار مبنى ,كما وصلت
البالؼات  55بالؼا ًا نتٌجة األمطار ,مبٌنا ًا أن عدد الفرق اإلسعافٌة التً تواجدت فً المواقع  ٣٤فرقة وثمانً فرق
استجابة متقدمة و 30فرقة مساندة ,موضحا ًا أن عدد البالؼات التً باشرها الهالل األحمر وصلت  118بالؼا ًا.
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وفاة شخص بصعق كهربائً فً أمطار جدة
الثالثاء  21نوفمبر 2017

مكة المكرمة  -جمعان الكنانً
باشرت فرق الهالل األحمر السعودي خالل هطول األمطار الؽزٌرة على محافظة جدة  118بالؼا ًا.
وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة عبدهللا أبو زٌد ,بأن الفرق المشاركة  72فرقة
حٌث بلؽت الفرق االسعافٌة  34فرقة باالضافة إلى ثمانٌة فرق استجابة متقدمة ,و 30فرقة مساندة.
وأضاؾ بانه تمت مباشرة الحاالت فً وقت وجٌز جداًا ,حٌث بلػ عدد حاالت الصعق الكهربائً سبع حاالت منها حالة
وفاة ,وكذلك مباشرة انهٌار مبنى باالضافة إلى مباشرة  55حادثا ًا لتصبح عددها  118بالؼا ًا منوعا ًا.
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 17حالة انزالق فً ساحات المسجد النبوي
الثالثاء  21نوفمبر 2017

المدٌنة المنورة -خالد الزاٌدي
كشؾ المتحدث الرسمً للهالل األحمر بالمدٌنة المنورة خالد السهلً عن مباشرة الفرق اإلسعافٌة لـ 17حالة سقوط
(انزالق) بالقرب من المسجد النبوي الشرٌؾ وفً المنطقة المركزٌة ,مشٌراًا إلى أن بقٌة البالؼات الملقاة كانت
لحوادث أو حاالت مرضٌة لم تتجاوز المعدل الطبٌعً.
وفً صعٌد متصل وتزامنا ًا مع التحذٌرات الصادرة من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً حول التؽٌٌرات المناخٌة التً
ستشهدها المنطقة فقد قامت هٌئة الهالل األحمر بالمنطقة برفع أهبة االستعداد والجاهزٌة داخل المدٌنة والمحافظات
التابعة لها ,وبٌن السهلً بأنه فً حالة االحتٌاج أو زٌادة الحاالت عن المعدل الطبٌعً الٌومً للحاالت وحدوث أي
طاريء ال قدر هللا سٌتم على الفور بدء العمل بخطة الطوارئ وإشعار جمٌع الموظفٌن بذلك واستدعاؤهم وتشؽٌل
مركز اإلسناد والدعم بالطاقة القصوى.

الجدٌر بالذكر بأنه تم توجٌه  4فرق إسعافٌة وخمس فرق تطوعٌة للتمركز بساحات المسجد النبوي " حتى انتهاء
الحالة المطرٌة.
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 3وفٌات فً حادث اصطدام وجها ًا لوجه جنوبً المدٌنة
االربعاء  22نوفمبر 2017

المدٌنة المنورة  -خالد الزاٌدي
أدى ارتطام مركبتٌن إحداها تقل عائلة واألخرى ٌقودها شخص  75كلم جنوبً المدٌنة المنورة إلى وفاة رجل
وسٌدتٌن وإصابة  3آخرٌن "جمٌعهم مواطنون "  ,وذكر المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بالمنطقة خالد السهلً
بأن عملٌات الهٌئة ( )997تلقت بالؼا ًا ٌفٌد بوقوع حادث ؼربً مركز الٌتمة بالقرب من مركز فرشة الشامً لمركبتٌن
واحتمالٌة وجود أكثر من  5حاالت وعلى الفور تم توجٌه  4فرق إسعافٌة أرضٌة إحداها فرقة عناٌة متقدمة  ,وعند
وصول أول فرقه والبدء بعملٌة الفرز اإلسعافً اتضح وجود  6حاالت اثنتان خطٌرتان  ,وحالة متوسطة  ,وثالث
حاالت متوفٌة بالموقع لرجل وسٌدتان  ,وتم نقل الحاالت المصابة بعد القٌام باإلجراءات اإلسعافٌة المستخدمة فً مثل
تلك الحاالت من تثبٌت العمود الفقري والعنق وتركٌب المحالٌل الورٌدٌة لتعوٌض السوائل بالجسم كذلك عمل
الضمادات على الجروح  ,وإٌقاؾ النزٌؾ  ,فٌما تم نقل حاالت الوفاة بواسطة فرٌق النقل الؽٌر إسعافً التابع للهٌئة .
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 60متطوعة ٌتأهبن مٌدانٌا ًا لمساندة متضرري السٌول
االربعاء  22نوفمبر 2017

ذكرى السلمً ( جدة )
تأهبت  60متطوعة من فرٌق "نسٌبة" أحد الفرق التطوعٌة فً هٌئة الهالل األحمر بمنطقة مكة إلسعاؾ المتضررٌن
من أمطار وسٌول جدة.
علما بأن الفرٌق ٌضم متطوعات من التخصصات الصحٌة ,والالتً ٌملكن خبرة مٌدانٌة من خالل فرٌق رفٌدة فً
موسم رمضان ,وفرٌق زبٌدة فً موسم الحج.
وأشارت استشارٌة طب االسرة و مشرفة اللجان التطوعٌة فً هٌئة الهالل األحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة
أسماء الرفاعً أن عدد المتطوعات قد ٌصل إلى  ٦٠متطوعة ٌتأهبن فً أقل من ساعة ,وٌعملن مٌدانٌا من خالل
حقائب متنقلة.
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هالل حائل جاهز للحاالت المطرٌة
االربعاء  22نوفمبر 2017

عواد الطوالة (حائل)
رفع فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي فً منطقة حائل درجة الجاهزٌة واالستعداد فً مراكزه اإلسعافٌة كافة داخل
المدٌنة والمحافظات ,مهٌبا بجمٌع المواطنٌن سالكً الطرق ضرورة توخً الحٌطة والحذر مع حالة عدم استقرار
األحوال الجوٌة سواء فً الحاالت المطرٌة أو الرٌاح المحملة باألتربة والرمال التً تحد من مستوى الرؤٌة ,وما
تسببه إثارة الؽبار من مخاطر لمرضى الربو واألمراض الصدرٌة ,مشددا على أهمٌة استخدام الكمامات لتقلٌل تلك
المخاطر.
وأبان المتحدث باسم الهالل األحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزٌز البراهٌم أن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
بالمنطقة وجهت الفرق اإلسعافٌة بضرورة الجاهزٌة على مدار الساعة.
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من لم ٌمت ؼرقا مات صعقا 7 ..حاالت فً صباح المطر!
االربعاء  22نوفمبر 2017

إبراهٌم علوي (جدة)
انطبقت مقولة « من لم ٌمت بالؽرق مات بالصعق» فً جدة أمس ( الثالثاء) بعدما لقً رجل وطفل حتفهما صعقا فً
حادثتٌن باشرتهما فرق الدفاع المدنً.
وتلقت ؼرفة عملٌات األمن البالغ األول بحً الربوة بشارع عبدهللا المعلمً ,إذ تعرض شخص آسٌوي للصعق عقب
مروره بجوار إحدى الكبائن الكهربائٌة لتباشر فرق اإلنقاذ المائً الموقع وبادرت بقطع التٌار الكهربائً عن الموقع
قبل التعامل مع الحادثة.
وأوضح المتحدث باسم مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة العقٌد سعٌد بن سرحان أن المتوفى بنؽالدٌشً
الجنسٌة ,الفتا إلى تسلٌم الموقع لجهات االختصاص.
وبٌن أن الحادثة الثانٌة كانت فً شارع الصحافة بحً مشرفة ,إذ تعرض طفل صومالً الجنسٌة عمره ثمانً سنوات
للصعق أٌضا ,وتم التعامل مع البالغ.
وأشار إلى أن الدفاع المدنً بالمنطقة تلقى  ١٤٢٥بالؼا تباٌنت بٌن حاالت احتجاز وماس كهربائً وحاالت فردٌة
باشر الدفاع المدنً منها  ٢٥٠بالغ ماس كهربائً وتمت مباشرة عملٌات إنقاذ  ٤٠٠حالة احتجاز داخل مركبات
ومنازل كان منها أربعة أشخاص بوادي األبواء تم إخراجهم عن طرٌق الفرق كما تم إنقاذ ثالثة أشخاص احتجزوا
داخل مركبة بنفق قصر السالم بجدة.
من جانبه ,بٌن المتحدث باسم هٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد أن عدد حاالت الصعق الكهربائً
بلػ سبع حاالت ,منها حالتان توفٌتا فً الموقع ,الفتا إلى تلقً  118بالؼا متنوعا ,منها  55حادثة ,وبالغ واحد عن
انهٌار مبنى.
وأشار إلى أنه تمت مباشرة أمطار جدة بـ ٣٤فرقة إسعافٌة ,فٌما بلػ عدد فرق االستجابة المتقدمة ثمانً فرق ,إضافة
إلى  30فرقة مساندة.
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وفاتان و 5مصابٌن بالصعق الكهربائً
االربعاء  22نوفمبر 2017

عبدالعزٌز العمري  -جدة
قال المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أبوزٌد :إن األمطار التً هطلت على محافظة جدة ٌوم
أمس خلفت حالتً وفاة و 5حاالت اصابة بالصعق الكهربائً ,إضافة إلى انهٌار مبنى ,فٌما تلقى  55بالؼا نتٌجة
األمطار.
وأشار «أبو زٌد» إلى انتقال  34فرقة إسعافٌة إلى المواقع و 8فرق استجابة متقدمة و 30فرقة مساندة ,الفتا إلى أن
عدد البالؼات التً باشرها الهالل األحمر وصلت  118بالؼا متنوعا.

11

وفاة شابٌن فً حادث على طرٌق قصر بن عقٌل

الثالثاء  21نوفمبر 2017

قصر بن عقٌل :عبدهللا الحربً
لقً شخصان مصرعهما فً حادث تصادم بٌن سٌارتٌن فً طرٌق قصر ابن عقٌل  -الدوحة ؼرب منطقة القصٌم,
صباح أمس.
وقال المتحدث الرسمً فً هٌئة الهالل األحمر بمنطقة القصٌم محمد الجعٌثن ,إن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
بالمنطقة تلقت بالؼا عند الساعة الـ 7:06من صباح أمسٌ ,فٌد بوقوع حادث بٌن سٌارتٌن فً طرٌق قصر ابن عقٌل
 الدوحة ؼرب منطقة القصٌم ,فجرى توجٌه  3فرق إسعاؾ إلى الموقع.وأضاؾ أن الحادث نتجت عنه وفاة قائدي المركبتٌن ,حٌث نقال إلى مستشفى النبهانٌة العام ,هذا وقد شارك الدفاع
المدنً والمرور فً مباشرة الحادث.
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انهٌار منزل ..وصعق ٌصرع 3
الثالثاء  21نوفمبر 2017

مكة  -جدة
أعلن المركز الوطنً للعملٌات األمنٌة بوزارة الداخلٌة عن ورود بالغ لعملٌات «  »911بمكة المكرمة عن انهٌار جزء
من منزل بسبب األمطار التً هطلت على محافظة جدة أمس ,نتج عنه وفاة واحدة وإنقاذ  3أشخاص آخرٌن.
من جهته أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بجدة عبدهللا أبوزٌد أن عدد حاالت الصعق الكهربائً بلػ , 7
توفٌت منها حالتان ,فٌما سجل بالغ واحد حول انهٌار مبنى ,إضافة إلى  55بالؼا عن حوادث منوعة ما بٌن سقوط
وإصابات ووفاة وانهٌار وصعق كهربائً.
استعدادات الهالل األحمر
 34فرقة إسعافٌة
 8فرق استجابة متقدمة
 30فرقة مساندة
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ًا
بالؼا شملت حالتً وفاة وإنهٌار مبنى
”هالل جدة ” ٌباشر 118
الثالثاء  21نوفمبر 2017

مكة اآلن  -عوض المالكً :
أوضح الناطق باسم الهالل األحمر بجدة مدٌر إدارة العالقات العامة واإلعالم األستاذ  /عبدهللا بن أحمد أبو زٌد  :أن
هٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة باشرت منذ صباح الٌوم  ١١٨بالغ متنوع ,حٌث بلػ عدد الحاالت الطارئة
منذ هطول األمطار كالتالً٧ :حاالت صعق كهربائً (  ) 2منها وفاة  ,وإنهٌار مبنى واحد  ,و ٥٥بالغ حادث سٌر .
وأشار “ ابوزٌد” فً تصرٌحه بأنه بلػ عدد الفرق اإلسعافٌة المشاركة  ٣٤فرقة ,و 8فرق لالستجابة المتقدمة و٣٠
فرقة مسانده.
وأضاؾ “ابوزٌد” ان الهٌئة أنها تعمل على مدار الساعة وتستقبل اتصاالت طالبً الخدمة اإلسعافٌة على الرقم ٩٩٧
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«هالل المدٌنة»« :جمٌع البالؼات اإلسعافٌة فً معدلها الطبٌعً»
االربعاء  22نوفمبر 2017

موسى الجهنً  -المدٌنة
أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة « خالد بن مساعد السهلً» -أن هٌئة
الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة فً ظل ما شهدته المنطقة من مساء ٌوم أمس األول وحتى صباح
أمس من هطول األمطار وجرٌان بعض األودٌة -باشرت العدٌد من البالؼات اإلسعافٌة لحوادث أو حاالت مرضٌة,
ولكن جمٌعها بالمعدل الطبٌعً الٌومً للحاالت ,ما عدا مباشرة الفرق اإلسعافٌة لعدد  17حالة سقوط « انزالق»
بالقرب من المسجد النبوي الشرٌؾ وفً المنطقة المركزٌة.
وعلى صعٌد متصل وتزامنا ًا مع التحذٌرات الصادرة من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً حول التؽٌٌرات المناخٌة التً
ستشهدها المنطقة -قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بالمنطقة برفع حالة االستعداد والجاهزٌة داخل المدٌنة
والمحافظات التابعة لها.
و َب ٌَّن السهلً أنه فً حالة االحتٌاج أو زٌادة الحاالت عن المعدل الطبٌعً الٌومً للحاالت وحدوث أي طارئ سٌتم على
الفور بدء العمل بخطة الطوارئ ,وإشعار جمٌع الموظفٌن بذلك ,واستدعاؤهم ,وتشؽٌل مركز اإلسناد والدعم بالطاقة
القصوى .الجدٌر بالذكر أنه تم توجٌه عدد أربع فرق إسعافٌة وخمس فرق تطوعٌة للتمركز بساحات المسجد النبوي
الشرٌؾ ,حتى انتهاء هطول األمطار على المسجد النبوي ,ودعت هٌئة الهالل األحمر السعودي باتباع التوجٌهات التً
تصدرها مدٌرٌة الدفاع المدنً ,وتوخً الحٌطة والحذر فً الطرق السرٌعة ,والتقٌد بالسرعة المحددة ,واتخاذ
االحتٌاطات الالزمة وقت هطول األمطار.
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مركزي السلً بالرٌاض والجنٌنه فً بٌشة
رئٌس هٌئة الهالل األحمر ٌعتمد افتتاح
ّي
االربعاء  22نوفمبر 2017

اعتمد معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي الدكتور محمد القاسم ,تشؽٌل مركز إسعاؾ حً السلً فً مدٌنة
الرٌاض ,لٌقدم خدماته اإلسعافٌة الطارئة لجمٌع المرضى والمصابٌن بدءاًا من ؼرة الشهر الجاري ,لٌكون دعامة
للخدمات اإلسعافٌة فً المنطقة والطرق القرٌبة منها ,باإلضافة إلى تقدٌم الخدمات اإلسعافٌة لطالبٌها ومحتاجٌها
للنطاق المخصص له ,كما أعتمد معالٌه تشؽٌل مركز الجنٌنه بمنطقة عسٌر لتقدٌم الخدمات اإلسعافٌة بمحافظة بٌشة
بداٌة هذا الشهر ونقل وظائؾ مركز إسعاؾ شمال بٌشة إلى المركز الجدٌد .
وجرى إشعار جمٌع الجهات المختصة بالهٌئة على تسجٌل ذلك بسجالتها ومراعاة طلبات المركزٌن
مستقبالًا وتذلٌل الصعوبات كافة لهما كما هو معمول مع باقً المراكز التابعة للهٌئة  ,كما جرى دعم
المركزٌن بالكوادر البشرٌة المتخصصة فً مجال طب الطوارئ واآللٌات ووسائل االتصاالت وٌرتبط
المركزٌن مباشرة بعملٌات الهالل األحمر السعودي بكل منطقة تابعة له ,حٌث ترد جمٌع المكالمات الهاتفٌة
عند طلب الخدمة اإلسعافٌة على هاتؾ الطوارئ  997وبعدها ُمتوجه الفرق اإلسعافٌة ألقرب منشأة صحٌة
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