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هٌئة الهالل األحمر بمنطقة الرٌاض ترفع استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوٌة
األربعاء  22نوفمبر2017

رفعت هٌئة الهالل األحمر بمنطقة الرٌاض مستوى االستعداد والجاهزٌة لمواجهة التقلبات الجوٌة ،وتوقعات هطول
األمطار على المنطقة.
ًا
وأكدت هٌئة الهالل األحمر ،أن الهٌئة رفعت من استعداداتها فً مراكز المنطقة ومحافظاتها كافة  ،تتهبا ألي طارئ قد
ٌحدث مزامنة مع فترة بداٌة اإلجازة األسبوعٌة ،وتؽٌر األجواء والتً من المتوقع أن تزٌد فٌها نسبة الحوادث
واألمراض ،حسب الدراسات واإلحصائٌات التً تقوم بها الهٌئة.
وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزٌة لدى الكوادر العاملة عبر المراكز اإلسعافٌة المنتشرة بالمنطقة والمحافظات ،وأٌيا ًا
تفعٌل دور التطوع للمشاركة مع الفرق اإلسعافٌة والخدمات اللوجستٌة للهٌئة فً التخصصات كافة  ،واستعداد تام من
خالل اآللٌات والعملٌات المتنقلة وفرٌق التموٌن واإلمداد ،استعداداًا لتفعٌل خطة الطوارئ.
كما شددت الهٌئة على يرورة االتصال المبكر على الرقم الموحد  997عند حدوث أي طارئ.
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إصابة  5معلمات و  3طالبات فً حادث على طرٌق المزاحمٌة – الرٌاض
الخمٌس 23نوفمبر2017

المزاحمٌة  -محمد الثاقب:
أصٌبت خمس معلمات وثالث طالبات وطفل مساء أمس بإصابات متوسطة إلى طفٌفة إثر اصطدام مركبتهن بشاحنة
من الخلؾ على طرٌق المزاحمٌة  -الرٌاض ،وكانت المعلمات والطالبات قد أنهٌن ٌومهن الدراسً وهن فً طرٌق
عودتهن إلى منازلهن بمدٌنة الرٌاض تعريت سٌارتهن من نوع فان شوفرولٌة لحادث اصطدام بشاحنة.
وقد تم نقل المصابات عن طرٌق فرق الهالل األحمر بالمزاحمٌة ويرماء إلى مستشفى المزاحمٌة العام الذي أعلن
حالة االستنفار عقب تلقٌه البالغ وتم استقبال الحاالت وعمل اإلجراءات الالزمة لها ،حٌث أشارت المعلومات األولٌة
أن حاالت المعلمات والطالبات والطفل مستقرة وأن إصاباتهن جاءت فً مجملها ما بٌن متوسطة إلى طفٌفة .وقد باشر
موقع الحادث مرور المزاحمٌة ودورٌات أمن الطرق.
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الهالل األحمر بالرٌاض ٌرفع استعداداته لمواجهة التقلبات الجوٌة
األربعاء  22نوفمبر2017

الرٌاض  -محمد الراشد
رفعت هٌئة الهالل األحمر بمنطقة الرٌاض مستوى االستعداد والجاهزٌة لمواجهة التقلبات الجوٌة ،وتوقعات هطول
األمطار على المنطقة.
وأكدت هٌئة الهالل األحمر ،أن الهٌئة رفعت من استعداداتها فً مراكز المنطقة ومحافظاتها كافة  ،تتهبا ًا ألي طارئ قد
ٌحدث مزامنة مع فترة بداٌة اإلجازة األسبوعٌة ،وتؽٌر األجواء والتً من المتوقع أن تزٌد فٌها نسبة الحوادث
واألمراض ،حسب الدراسات واإلحصائٌات التً تقوم بها الهٌئة.
وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزٌة لدى الكوادر العاملة عبر المراكز اإلسعافٌة المنتشرة بالمنطقة والمحافظات ،وأٌيا ًا
تفعٌل دور التطوع للمشاركة مع الفرق اإلسعافٌة والخدمات اللوجستٌة للهٌئة فً التخصصات كافة  ،واستعداد تام من
خالل اآللٌات والعملٌات المتنقلة وفرٌق التموٌن واإلمداد ،استعداداًا لتفعٌل خطة الطوارئ.
كما شددت الهٌئة على يرورة االتصال المبكر على الرقم الموحد  997عند حدوث أي طارئ.
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الهالل األحمر ٌرفع االستعدادات بالطائؾ
األربعاء  22نوفمبر2017

الطائؾ  -نواؾ بن خٌشوم
قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة الطائؾ برفع أهبة االستعداد والجاهزٌة داخل المحافظة والمحافظات
التابعة لها ،وذلك تزامنا ًا مع التحذٌرات الصادرة من مدٌرٌة الدفاع المدنً حول التؽٌٌرات المناخٌة التً ستشهدها
محافظة الطائؾ.
وأويح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بالطائؾ شادي بن عابد الثبٌتً بتن إدارة اإلسعاؾ بالطائؾ
أعلنت للمراكز اإلسعافٌة خطة الطوارئ التً سٌتم العمل بها عند حدوث طارئ ال قدر هللا والرفع من جاهزٌتها
وإشعار جمٌع الموظفٌن بذلك واستدعائهم إذا دعت الحاجة.
وتماشٌا ًا مع هذه التحذٌرات دعت هٌئة الهالل األحمر السعودي بإتباع التوجٌهات التً تصدرها مدٌرٌة الدفاع المدنً
وتوخً الحٌطة والحذر فً الطرق السرٌعة والتقٌد بالسرعة المحددة واتخاذ االحتٌاطات الالزمة وقت هطول األمطار
واالبتعاد عن مجرى السٌول واألودٌة حفاظا ًا على سالمة الجمٌع.
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 16565بالؼا لهالل جدة فً ٌ 60وما
الخمٌس 23نوفمبر2017

كشفت هٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة لـ»الوطن» أن ؼرفة عملٌات الهٌئة استقبلت  16565بالؼا ًا
متنوعا بٌن
ًا
الحوادث والحاالت المريٌة خالل شهري محرم وصفر ،بلؽت بالؼات الحاالت المريٌة  11418حالة ،فٌما بلؽت
بالؼات اإلصابات والحوادث المرورٌة  4091حالة.
وأكد المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبو زٌد ،أن ؼرفة عملٌات الهٌئة باشرت
 16565بالؼا خالل شهرٌن ،منها  7692بالؼا فً شهر محرم و 8873بالؼا فً شهر صفر ،مويحا ًا أن شهر
محرم شمل  5179بالغ حاالت مريٌة و 2513بالغ إصابات ،منها  410بالؼات مشاجرة ،وأن معدل البالؼات
ًا
ًا
بالؼا لكل ٌوم.
بالؼا لكل ساعة بمجموع 256
وصل إلى 11
ًا
متنوعا خالل شهر صفر منها 6239
وأياؾ أبو زٌد باشرت فرق هٌئه الهالل األحمر بمحافظة جدة  8873بالؼا
ًا
حالة مريٌة و 1578حالة ناتجة عن الحوادث المرورٌة و 1056حالة إصابات ؼٌر مرورٌة ،وأن معدل البالؼات
ًا
بالؼا لكل ساعة بمجموع  306بالؼات لكل ٌوم ،وأن حاالت اإلؼماء والصرع والتشنج وارتفاع اليؽط
وصل إلى 13
والسكر ونزالت البرد واألزمات النفسٌة والقلبٌة كانت يمن هذه اإلحصائٌة.
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تفاصٌل الصورة المتساوٌة للطفل المتوفى صعقا بجانب عمود إنارة فً جدة
األربعاء  22نوفمبر2017

هام  -جدة :

توفً طفل صومالً الجنسٌة ٌبلػ من العمر  8سنوات ،إثر تعريه لصعقة كهربائٌة أثناء هطول األمطار الؽزٌرة التً
شهدتها محافظة جدة أمس.
وأويحت الجهات األمنٌة أن الحادثة وقعت بحً الصحٌفة لطفل صومالً الجنسٌة وقد تعرض لصعقة كهرباء أثناء
هطول األمطار ،مؤكدة أنه ٌتم التحقٌق فً الواقعة لكشؾ مالبساتها واتخاذ الالزم.
وشهدت مواقع التواصل االجتماعً أمس تداوال لصورة الطفل الصادمة بجانب أحد أعمدة اإلنارة ،فٌما باشرت طواقم
الدفاع المدنً بالؼات قدمها عدد من المواطنٌن حول واقعة الطفل.
ولم تكن واقعة الطفل هً الوحٌدة ،فقد تلقت ؼرفة عملٌات األمن بالؼا بوفاة وافد بنؽالً الجنسٌة صعقا بحً الربوة
بشارع عبدهللا المعلمً عقب مروره بجوار إحدى الكبائن الكهربائٌة.
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.
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