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تبوك :اختناق طفلٌن فً حرٌق (النسٌم)
الثالثاء  31أكتوبر 2017

نادر العنزي (تبوك)
أصٌب طفالن باالختناق فً حرٌق اندلع فً شقة سكنٌة فً حً النسٌم بتبوك صباح أمس ،وباشرت الفرق األمنٌة
الموقع وعمل الدفاع المدنً على إخماد النٌران وأنقذ الطفلٌن ووالدتهما بعد أن احتجزوا داخل المبنى ،ونقل الهالل
األحمر المصابٌن إلى مستشفى الملك خالد لتلقً العالج الالزم .وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدنً بمنطقة تبوك
النقٌب عبدالعزٌز الشمري أن غرفة العملٌات تلقت بالغا عن اندالع حرٌق فً شقة بحً النسٌم وبناء علٌه باشرت
فرق األطفاء واإلنقاذ الالزمة الموقع وعند الوصول اتضح أن الحرٌق اندلع فً شقة فً الطابق األرضً بمبنى مكون
من ثالثة طوابق ،وأن بداخلها عائلة محتجزة مكونة من ثالثة أشخاص امرأة وطفلٌها ومن جنسٌة عربٌة ،مؤكدا أن
سرعة استجابة الفرق ومهارتهم العالٌة أنقذت المحتجزٌن داخل الشقة.
وأشار إلى أن حالة المرأة الصحٌة جٌدة ،فٌما نقل الطفالن لمستشفى الملك خالد من قبل الهالل األحمر المتواجد
بالموقع وذلك لوجود حالة اختناق بسٌط.
وأرجع اندالع الحرٌق من خالل المعاٌنة األولٌة إلى تماس كهربائً فً إحدى التوصالت
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الكهربائٌة.

إنقاذ امرأة وطفلٌن من حرٌق بتبوك
الثالثاء  31أكتوبر 2017

تبوك :صالح السعدي
أنقذت فرق الدفاع المدنً بمنطقة تبوك ،صباح أمس ،امرأة وطفلٌن بعد نشوب حرٌق فً شقتهم بحً النسٌم .وأوضح
المتحدث الرسمً للدفاع المدنً بالمنطقة ،النقٌب عبدالعزٌز الشمري ،أنه « فً تمام الساعة الـ  11.30من صباح
أمس ،وردنا بالغ ٌفٌد بنشوب حرٌق فً شقه بحً النسٌم بتبوك ،وعلى الفور حركت فرق اإلطفاء واإلنقاذ الالزمة
إلى الموقع ،وعند وصولها وجدت أن الحادث عبارة عن حرٌق فً شقة بالدور األرضً لمبنى مكون من  3طوابق،
واتضح وجود عائلة محتجزة مكونة من  3أشخاص «امرأة وطفالها» من جنسٌة عربٌة.
وأضاف « بفضل هللا ،ثم سرعة استجابة الفرق ومهارتهم العالٌة ،تم العمل على إنقاذ المحتجزٌن وإخراجهم ،ثم
مباشرة إطفاء الحرٌق وإخماده.
وب ٌّن الشمري أن الحالة الصحٌة للمرأة جٌدة ،فٌما تم نقل الطفلٌن إلى مستشفى الملك خالد من قِبل الهالل األحمر
الموجود فً الموقع ،لوجود حالة اختناق بسٌط ،الفتا إلى أنه وخالل المعاٌنة اتضح أن سبب الحرٌق كان ماسا
كهربائٌا فً إحدى الموصالت الكهربائٌة.
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الهالل االحمر بجدة ٌوعً طالب ثانوٌة الملك سعود بالحرس الوطنً بمخاطر المخدرات
الثالثاء  31أكتوبر 2017

جدة – واصل – عبدهللا أبو زٌد:
افتتح سعادة االستاذ عٌسى الزهرانً فعالٌات المعرض التوعوي بأضرار التدخٌن والمخدرات بمدرسة الملك سعود
الثانوٌة بالحرس الوطنً بالمحافظة بحضور قائد المدرسة صالح بن ناصر العمري.
حٌث كان هدف المعرض “ توعٌة الطالب وأولٌاء االمور بخطورة المخدرات وحماٌتهم ” وأٌضا ًا “ وشاركت هٌئة
الهالل االحمر السعودي بمحافظة جدة متمثلة بادارة التوعٌة واالعالم بتوعٌة الطالب بخطورة التهور فً القٌادة”وكل
ما قد ٌنتج عن ذلك من إصابات و وفٌات إلى جانب خفض نسب حوادث السٌارات الناتجة عن تعاطً السائقٌن
المخدرات أثناء القٌادة .
وأسهم المعرض فً التوعٌة بأضرار التجمهر أثناء الحوادث كونه ٌعٌق تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة للمصابٌن وغٌر ذلك
من بعض السلوكٌات الخاطئة التً تعٌق الهالل األحمر عن أداء مهامه وإسعاف المصابٌن بأسرع وقت ممكن إلنقاذهم
وأوضح مشرف التوعٌة واإلعالم بهٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة”عبد هللا أحمد أبو زٌد” أن الفعالٌة
تهدف إلى إٌجاد بٌئة خالٌة من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعً من خالل الوسائل المختلفة لتعزٌز القٌم والمحافظة
علٌها .
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