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مدنً المخواة ٌخلً  15شخصا إثر حرٌق نشب فً شقة سكنٌة  ..واختناق امرأة
 28أكتوبر2017

الباحة  -عبدالرحمن الؽامدي

أخمد الدفاع المدنً بمحافظة المخواة فً الباحة الٌوم حرٌقا اندلع فً شقة سكنٌة بمخطط الفٌصلٌة.
وأوضح المتحدث الرسمً باسم الدفاع المدنً بمنطقة الباحة العقٌد جمعان بن داٌس بأن عملٌات الدفاع المدنً بإدارة
المخواة تبلؽت الٌوم عن وجود حادث حرٌق فً شقة بحً مخطط الفٌصلٌة ،وعلى الفور تم نقل الفرق الالزمة وعند
الوصول اتضح أن الحرٌق ٌقع فً ؼرفة بالدور الثالث ،حٌث باشرت الفرق الحالة بإخالء الموجدٌن و المقدر عددهم
بحوالً  15شخص تقرٌبا ًا احترازٌا ،ومكافحة اللهب ونتج عن الحادث اختناق بسٌط المرأة تبلػ من العمر  27عام
وقد تلقت العالج الالزم فً الموقع عن طرٌق الهالل األحمر.
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اصطدام ثنائً ٌقتل شابا ًا وٌصٌب  3مواطنٌن
األحد  29أكتوبر 2017

عبدالخالق الؽامدي (الباحة)

لقً شاب مصرعه وأصٌب ثالثة آخرون فً حادثة مرورٌة مروعة وقعت بٌن مركبتٌن أمام جامع الحسٌكً بناوان
على الطرٌق الرابط بٌن المخواة والمظٌلؾ وباشرت الفرق األمنٌة الموقع ،ونقل الهالل األحمر المصابٌن إلى
المستشفى لتلقً العالج الالزم.
وأوضح المتحدث باسم الهالل األحمر بمنطقة الباحة عماد منسً الزهرانً أن ؼرفة العملٌات تلقت بالؼا عن وقوع
حادثة مروعة بٌن مركبتٌن أمام جامع الحسٌكً بناوان على الطرٌق الذي ٌربط المخواة بالمظٌلؾ ،وعلى الفور
باشرت الموقع فرقتان من الهالل األحمر من المخواة وناوان ،وعند الوصول اتضح وجود حالة وفاة ،إضافة إلى ثالثة
مصابٌن تم نقلهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقً العالج الالزم.
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العتٌبً  :تأخر اإلسعاؾ تنسٌقً ومالً
الجمعة  27أكتوبر 2017

ابراهٌم بن محمد من الرٌاض

تكررت حادثة تأخر سٌارة اإلسعاؾ لعدد من المالعب الرٌاضٌة التً استضافت هذا األسبوع عددا من مواجهات
المسابقات السعودٌة لكرة القدم لعدد من الفئات ،بداٌة من مبارٌات أحد والنصر ضمن الجولة السابعة من الدوري
السعودي للمحترفٌن الخمٌس الماضً على ملعب مدٌنة األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الرٌاضٌة فً المدٌنة المنورة،
المجزل والكوكب الثالثاء الماضً على ملعب مدٌنة الملك سلمان بن عبدالعزٌز الرٌاضٌة فً المجمعة ،والوحدة أمام
الحزم على ملعب مدٌنة الملك عبدالعزٌز الرٌاضٌة فً الشرائع ضمن الجولة السابعة من دوري األمٌر فٌصل بن فهد
للدرجة األولى ،وأخٌرا أمس فً لقاء الهالل أمام ضٌفه العدالة على ملعب نادي الهالل ضمن الجولة السادسة من
الدوري السعودي األولمبً.
وأكد لـ "االقتصادٌة" عبدهللا العتٌبً المتحدث الرسمً باسم هٌئة الهالل األحمر السعودي فً الرٌاض أن أسباب ؼٌاب
أو تأخر سٌارات اإلسعاؾ تعود إلى تأخر الجهة الطالبة أو سوء التنسٌق ،وقال " أنا ال أستطٌع أن أتحدث لك عن
مباراة بعٌنها ،نحن اآلن مع فرق الهالل األحمر فً ملعب األمٌر فٌصل بن فهد للمشاركة فً إدارة مباراة النصر
والهالل فً الدوري السعودي للمحترفٌن".
لكن العتٌبً عاد واستردك " نحن لسنا مالئكة ،نخطئ ونصٌب ،أنا هنا أتحدث بشكل عام ،عادة الفرق التً تعمل بعد
الوقت الرسمً تكون بمقابلٌ ،حتاج توفٌرها إلى التواصل مع هٌئة الهالل األحمر السعودي قبل ٌومٌن على األقل،
األفضل قبل أسبوع من المباراة ،سٌارة اإلسعاؾ هً مستشفى متنقل تحتاج إلى تجهٌزات ،أٌضا العمل خارج وقت
الدوام الرسمً ٌحتاج إلى ترٌب بٌن المسعفٌن والعاملٌن فً السٌارة اإلسعافٌة ،لذلك نحتاج إلى وقت طوٌل" .وأضاؾ
"تأخٌر سٌارة اإلسعاؾ أو عدم حضورها ٌعود إلى أسباب مختلفة ،إما التأخر فً الطلب والتنسٌق أو عدم سداد
المبالػ ،هنا أشٌد بجهود الهٌئة العامة للرٌاضة وإدارات المالعب ال أنتقص من أحد ،أنا أتحدث بشكل عام".
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 100مستفٌد بدورة اإلسعافات األولٌة فً رأس تنورة
األحد  29أكتوبر 2017

أحمد المسري  -رأس تنورة
درب نادي الحً بمحافظة رأس تنورة  100فرد من مختلؾ األعمار على اإلسعافات األولٌة واإلصابات الرٌاضٌة فً
المالعب ،حٌث أشرؾ على الدورة المدرب الدولً المهندس جاسم المؽلق ،وتمٌزت بتنوع فً العطاء والرؤى لتوافق
مختلؾ األعمار .وبدأ المدرب شرحه بإسعافات الؽٌبوبة وكٌفٌة التعامل مع َممنْن ٌتعرض لذلك ،وذلك بالتأكد من ؼٌاب
الشخص عن الوعً بمخاطبته أوالًا ومن ثم بإسعافه ،وذلك بالتدرج وصوال إلى تقدٌم الخدمات له من اإلنعاش الرئوي
وإعطائه التنفس االصطناعً وصوال لطلب سٌارة اإلسعاؾ له ،وذلك باالتصال على الرقم 997
وفرق المدرب بٌن إسعاؾ البالػ فً العمر والطفل الصؽٌر ،وب ٌّن للحضور أدوات وطرق اإلسعاؾ .كما عرج على
ّ
اإلصابات الرٌاضٌة وركز على بلع اللسان وأوضح للحضور كٌفٌة إنقاذ َممنْن ٌتعرض لذلك .كما شرح طرٌقة التعامل مع
الحروق ،وكٌؾ ٌتم التعامل مع َممنْن ٌتعرض لذلك واألدوٌة المستخدمة وأوضح الطرٌقة الصحٌحة إلنقاذ وإخراج َممنْن
ٌتعرض لحادث مروري من السٌارة.
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سٌارة اإلسعاؾ توقؾ مباراة
الجمعة  27أكتوبر 2017

علً دعرم
أوقؾ الحكم متعب العوٌضة مباراة القادسٌة واالتحاد فً الدوري الممتاز األولمبً لـ 10دقائق لعدم وجود سٌارة
اإلسعاؾ التابعة للهالل األحمر.

ٌذكر أن الهٌئة العامة للرٌاضة أصدرت قرارا بعدم إقامة أي مباراة فً مختلؾ المسابقات إال بوجود رجال األمن
وسٌارة ورجال الهالل األحمر.
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شخصا وصؾ منسوبٌها بكلمات بذٌئة
الهالل األحمر تتوعد
ًا
الجمعة  27أكتوبر 2017

المواطن  -ولٌد الفهمً  -القصٌم
أكدت هٌئة الهالل األحمر السعودي أنها ستتخذ اإلجراءات القانونٌة الالزمة تجاه الشخص الذي أساء لمنسوبٌها ،من
خالل مقطع فٌدٌو متداول.
وعبرت الهٌئة عن استنكارها لإلساءات التً وجهت لمنسوبٌها ووصفهم بالكالب فً الفٌدٌو الذي تم تصوٌره أمس
الخمٌس بإحدى كلٌات البنات بالقصٌم.
ًا
صباحا ،حٌث تم
بالؼا عند الساعة 11:27
وقالت الهٌئة ،فً بٌان لها :إن “ ؼرفة العملٌات بمنطقة القصٌم تلقت
ًا
صباحا ،وتم أخذ إذن بالدخول لمباشرة الحالة من قبل اإلدارات
توجٌه فرقة إسعافٌة للموقع ،وصلت الساعة 11:30
ًا
صباحا”.
المختصة بالكلٌة عند الساعة 11:35
ًا
وأكملت :تمت مباشرة الحالة فً مدخل الكلٌة بوجود إحدى حارسات األمن بالكلٌة والمشرفة المسؤولة ،وعند الكشؾ
على الحالة ،تبٌن أنها مستقرة تما ًاما ،وبعد وصول والد المرٌضة للموقع ،أفاد بأنها ستنقل عن طرٌقه.
وأكدت الهٌئة فً بٌانها أنه تم اتخاذ اإلجراءات الرسمٌة فً مثل هذه الحاالت ،وتم إقفال البالغ عند الساعة 11:47
صباحا.
ًا
واختتمت الهٌئة بٌانها مشددة أنها اتخذت اإلجراءات القانونٌة التً تكفل حماٌة منسوبٌها العاملٌن فً المٌدان ،وبدأت
فً اإلجراءات الرسمٌة للتصدي لمثل تلك اإلساءات ،والتً تسًء للعمل اإلنسانً بشكل عام ،وللعمل اإلنسانً الذي
تقدمه الهٌئة بشكل خاص.
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«الهالل األحمر» تستنكر إساءة مواطن ألحد منسوبٌها وٌتخذ اإلجراءات الالزمة
الجمعة  27أكتوبر 2017

الرٌاض  -الوئام
استنكرت هٌئة الهالل األحمر السعودي اإلساءة التً تعرض لها أحد منسوبٌها ،بعد نشر مقطع فٌدٌو تم تداوله بمواقع
التواصل االجتماعً ،أثناء مباشرة إحدى الفرق االسعافٌة لحالة طارئة داخل إحدى كلٌات البنات بمنطقة القصٌم.

وقالت الهٌئة ،فً بٌان ،إن « ؼرفة العملٌات بمنطقة القصٌم تلقت بالؼا عند الساعة  11:27صباحا ،حٌث تم توجٌه
فرقة إسعافٌة للموقع ،وصلت الساعة 11:30صباحا ،وتم أخذ إذن بالدخول لمباشرة الحالة من قبل اإلدارات المختصة
بالكلٌة عند الساعة  11:35صباحا».

واستطرد البٌان :تمت مباشرة الحالة فً مدخل الكلٌة بوجود إحدى حراس األمن بالكلٌة والمشرفة المسؤولة ،وعند
الكشؾ على الحالة ،تبٌن أنها مستقرة تماما ،وبعد وصول والد المرٌضة للموقع ،أفاد بأنها ستنقل عن طرٌقه.

وأكدت الهٌئة أنه تم اتخاذ اإلجراءات الرسمٌة فً مثل هذه الحاالت ،وتم إقفال البالغ عند الساعة 11:47صباحا.

واختتمت الهٌئة بٌانها مشددة أنها اتخذت اإلجراءات القانونٌة التً تكفل حماٌة منسوبٌها العاملٌن فً المٌدان ،وبدأت
فً اإلجراءات الرسمٌة للتصدي لمثل تلك اإلساءات والتً تسًء للعمل اإلنسانً بشكل عام وللعمل اإلنسانً الذي
تقدمه الهٌئة بشكل خاص.
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هٌئة الهالل األحمر تستنكر اإلساءة :سنتخذ كافة اإلجراءات القانونٌة
الجمعة  27أكتوبر 2017

حمود العنزي(صدى):

استنكرت هٌئة الهالل األحمر استنكارها لإلساءة التً تعرضا لها منسوبوها ،معلنة سعٌها القانونً لكفالة حقهم.
وكشفت الهٌئة فً بٌان لها بأن ؼرفة العملٌات بمنطقة القصٌم قد تلقت بالؼا ًا عند الساعة  11:27صباحا ًا حٌث تم
توجٌه فرقة إسعافٌة للموقع وقد وصلت الفرقة لموقع الكلٌة عند الساعة 11:30صباحا ًا وتم اخذ إذن بالدخول
لمباشرة الحالة من قبل اإلدارات المختصة بالكلٌة عند الساعة 11:35صباحا ًا حٌث تمت مباشرة الحالة فً مدخل
الكلٌة بوجود إحدى حراس األمن بالكلٌة والمشرفة المسؤولة وعند الكشؾ على الحالة تبٌن انها مستقرة تماما وبعد
وصول والد المرٌضة للموقع أفاد بأنها سوؾ تنقل عن طرٌقه وقد تم عمل االجراءات الرسمٌة فً مثل هذه الحاالت
وتم اقفال البالغ عند الساعة 11:47صباحا ًا .
واختتمت الهٌئة بٌانها بأنها قامت باتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة التً تكفل حماٌة منسوبٌها العاملٌن فً المٌدان
وبدأت فً اإلجراءات الرسمٌة للتصدي لمثل تلك اإلساءات والتً تسًء للعمل اإلنسانً بشكل عام وللعمل اإلنسانً
الذي تقدمه الهٌئة بشكل خاص.
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