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وفاة وإصابة ثمانٌة أشخاص من أسرة واحدة فً حادث بفٌفاء
االثنٌن ٌ 1ناٌر 2018

فٌفاء  -عافٌة الفٌفً
لقٌت مواطنة وأربعة من أبنائها حتفهم وأصٌب ثالثة من عائلتها إصابات بلٌغة أودت بحٌاة اثنٌن منهم بعد لحظات من
نقلهم للمستشفى إثر حادث مروع لٌلة البارحة بعد أن هوت مركبتهم على طرٌق الملك فهد غرب محافظة فٌفاء.

وأوضح متحدث الهالل األحمر بجازان بٌشً الصرخً بأن غرفة العملٌات تلقت بعد مغرب لٌلة البارحة بالغا عن
حادث انقالب لعائلة على طرٌق " " 8الملك فهد " بمحافظة فٌفا وعلى الفور تم توجٌه ثالث فرق إسعافٌة إلى موقع
الحادث وعند وصول الفرق االسعافٌة وجدت ست حاالت منها حالتٌن وفاة فً الموقع وحاله لدٌها توقف قلب وتنفس
وثالث حاالت إصابتهم حرجة ،وتم تقدٌم الخدمة االسعافٌة للمصابٌن ونقلهم إلى مستشفى الداٌر لتلقً العالج وحسب
إفادة المتواجدٌن فً موقع الحادث أن حالتٌن متوفٌة نتٌجة الحادث نفسه نقلت عن طرٌق المواطنٌن قبل وصول
الفرق اإلسعافٌة.

وقد أبدى الكثٌر من المواطنٌن إستٌاءهم من بشاعة الحادث معلقٌن بأن مطالباتهم المستمرة بعمل حواجز ومصدات
تمنع سقوط المركبات من على طرق فٌفاء الخطٌرة لم ٌلقى أي تجاوب أو اهتمام من قبل فرع وزارة النقل بجازان
وبلدٌة فٌفاء على الرغم من الحوادث البشعة والمتتالٌة التً حصدت الكثٌر من األرواح.
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إصابة  6معلمات فً حادث تصادم بطبرجل
االثنٌن ٌ 1ناٌر 2018

تعرضت مركبة تقل معلمات ٌعملن فً مدارس محافظة طبرجل لحادث اصطدام على الطرٌق الدولً المار بقرٌة شٌبة
َّ
(30كٌلومترا شرق طبرجل).
وكانت الحافلة تقل  6معلمات ومتجهة لمدٌنة سكاكا ،اعترضتها مركبة صغٌرة من نوع نٌسان بكب كانت خارجة من
إحدى الفتحات على الطرٌق الدولً وحدث االصطدام.

ونتج عن الحادث إصابة عدد من المعلمات وقائدي المركبتٌن ،وعلى الفور باشر الحادث فرق من أمن الطرق والمرور
فً محافظة طبرجل ،كما تواجدت  7سٌارات إسعاف تابعة للهالل األحمر السعودي فً طبرجل ومركز النبك أبو قصر،
حٌث تم نقل  3معلمات بواسطة سٌارات اإلسعاف لمستشفى طبرجل العام.
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مدنً جدة” و”الهالل األحمر” ٌنقالن مقٌمة مرٌضة بالسمنة تزن  250كلجم إلى
المستشفى
االثنٌن ٌ 1ناٌر 2018

باشر فرع المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بجدة ،الٌوم (االثنٌن) ،نقل سٌدة مرٌضة بالسمنة تزن  250كٌلوجراما من
منزلها إلى المستشفى.

كما شاركت فرقة من الهالل األحمر السعودي بالمحافظة فً نقل المرٌضة ،وذلك بعد تلقً المركز الوطنً للعملٌات
األمنٌة بوزارة الداخلٌة بالغا من مقٌمة ،تطلب من خالله نقل والدتها المرٌضة للمستشفى.
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