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مدنً جدة ٌخمد حرٌق «فالمنجو مول» ..و 9حاالت اختناق
األحد  3دٌسمبر 2017

باشرت فرق الهالل االحمر السعودي إسعاف (  )9أشخاص إثر حرٌق فً أسواق ” فالمنجو مول ” بحً العزٌزٌة،
أوضح بذلك المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبد هللا أحمد أبوزٌد والذي أوضح مباشرة الحالة من
قبل القائد المٌدانً فهد الطٌاري وعدد (  ) 5فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة.

وأضاف أنه تم تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة لعدد (  )9حاالت وتم تدعٌم الموقع بفرق اضافٌة حٌث تم نقل حالتٌن متوسطة
إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة حٌث أُصٌبتا باختناق جراء استنشاق الدخان الناتج من الحرٌق و سبع حاالت تم
إسعافها بالموقع .
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جدة :إخالء  1000وإصابة  9فً حرٌق مجمع تجاري
االثنٌن  4دٌسمبر 2017

إبراهٌم علوي (جدة)
أخلت فرق الدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس ( األحد) 1000 ،متسوق وعامل من مجمع تجاري شب
حرٌق بداخله ،نتج عنه إصابة امرأتٌن وسبعة رجال.
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدنً بالمنطقة العقٌد سعٌد بن سرحان ،فإن غرفة العملٌات فور تلقٌها بالغا بالحادثة،
حركت فرق اإلطفاء واإلنقاذ تدعمها سٌارات الساللم والسنوركل وآلٌات مساندة إلى الموقع ،وعند الوصول اتضح أن
السنة اللهب تتصاعد من الدور العلوي للجزء الشرقً الجنوبً من المركز التجاري ،وأخذت الفرق مواقعها وبدأت
الجهات األمنٌة المشاركة إغالق الطرق الفرعٌة المؤدٌة إلى منطقة الحرٌق إلفساح المجال أمام عربات الدفاع المدنً.
وقال سرحان :باشرت فرق اإلنقاذ بالتنسٌق مع إدارة السوق اإلخالء الفوري للمركز من المتسوقٌن حفاظا على
سالمة الجمٌع ،كما عملت فرق اإلنقاذ على تمشٌط الممرات وزواٌا المركز بحثا عن شخص أو شخاص تعذر خروجهم
بسبب األدخنة المتصاعدة ،وفتح المجال ألعمال الفرق المباشرة بالتزامن مع عملٌات اإلخالء.
وتوغلت فرق من اإلطفاء إلى النقاط المشتعلة بالدور الثانً للمركز ،وعملت على المكافحة وسلطت المٌاه من الخارج
وعلى ارتفاعات متباٌنة عن طرٌق سٌارة الساللم والسنوركل.
ونجم عن الحادثة إصابة تسعة ،بٌنهم امرأتان ،وسبعة رجال ،مضٌفا أن فرٌق التحقٌق باشر أعماله للكشف عن
أسباب الحرٌق.
صٌبتا باختناق إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة ،وبدوره ،أفاد المتحدث باسم الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا
أبوزٌد لـ«عكاظ» بإسعاف تسعة أشخاص نقل حالتٌن أجراء استنشاق الدخان الناتج من الحرٌق وسبع حاالت تم
إسعافها بالموقع.
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محاضرة عن ”اإلسعافات األولٌة” بمدرسة أهلٌة البٌان المتوسطة بمحافظة جدة
األحد  3دٌسمبر 2017

خبر نٌوز  -جدة  -عمر الشٌخ
ن ّفذت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة بتمثلة بادارة التوعٌة واالعالم وادارة التدرٌب بالمحافظة صباح
الخمٌس محاضرة عن مبادئ اإلسعافات األولٌة وذلك بمدرسة اهلٌة البٌان المتوسطة بحً النعٌم بجدة ألقاها المدرب
عائض موسى الشمرانً وذلك بحضور قائد المدرسة االستاذ عبدهللا سعٌد باقازي.
حٌث قدّ م عرضا مرئٌا وتطبٌقٌا للحضور من المعلمٌن والطالب تم خالله الشرح لموضوعات عدّ ة أهمها التعامل
الصحٌح مع الحاالت الطارئة والحوادث بمختلف أشكالها وبطرٌقة آمنة للمصاب والمرٌض .
كما استعرض بعضا من التصرفات الخاطئة فً اإلسعافات األولٌة وما نتج عنها وكٌفٌة معالجتها من خالل تجاربه
السابقة فً هذا الصدد.
كما ت ّم خالل المحاضرة التعرٌف بسٌارة اإلسعاف الحدٌثة والمزودة بكافة ما تحتاجه الحالة الطارئة بمختلف أنواعها .
كما ت ّم تعرٌف الطالب على رقم طوارئ الهٌئة ( )٩٩٧فً حالة مصادفتهم حادث مروري أو حالة طارئة ودون التردد
فً االتصال كما تمت اإلجابة على استفساراتهم.
وقد نالت المحاضرة رضا واستحسان وتفاعل المعلمٌن والطالب .
وفً ختام اللقاء قدّ مت إدارة المدرسة هدٌة تذكارٌة للضٌف مقدمٌن شكرهم لهٌئة الهالل االحمر السعودي على سرعة
االستجابة وتفعٌل الشراكة المجتمعٌة بما ٌخدم المصلحة العامة.
كما قدم مشرف التوعٌة واالعالم بمحافظة جدة /عبدهللا أحمد أبوزٌد شكره لقائد المدرسة ورائد النشاط على جهودهم
لتنسٌق هذا اللقاء والخروج به بأفضل صورة .
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