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تدرٌب منسوبً األمن بحائل على اإلسعافات األولٌة
الخمٌس  9نوفمبر 2017

حائل  -حمد الؽصونً:
نفذت إدارة التدرٌب بفرع الهالل األحمر السعودي بمنطقة حائل ،ضمن برامج التوعٌة والتثقٌؾ ،برنامما ًا تدرٌبٌا ًا
ضمن برنامج األمٌر ناٌؾ لإلسعافات األولٌة لمنسوبً الدورٌات األمنٌة بحائل ،قدمها مدٌر إدارة التدرٌب بفرع حائل
المدرب نواؾ العنزي ،وٌستمر البرنامج على مدى شهر كامل.
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معلمة فً بقٌق تنقذ مدرسة نشب بها حرٌق
الخمٌس  9نوفمبر 2017

رائد الحربً – بقٌق
تمكنت معلمة بإحدى مدارس البنات فً بقٌق من إنقاذ مدرسة نشب بها حرٌق بسبب ماس كهربائً ،وفً التفاصٌل:
باشرت فرق الدفاع المدنً والهالل األحمر بمحافظة بقٌق نشوب حرٌق فً المدرسة الثانوٌة األولى حٌث تم اخالء
ممٌع طالبات ومعلمات وإدارٌات المدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمً فً إدارة تعلٌم المنطقة الشرقٌة سعٌد باحص أنه وقع حرٌق بسبب ماس كهربائً فً أحد
المكٌفات بالثانوٌة األولى مقررات « بنات» بمحافظة بقٌق حٌث تم احتواء الحرٌق وإؼالق التٌار الكهربائً واخماده
من قبل احدى المعلمات باستخدام طفاٌة الحرٌق وتمت السٌطرة علٌه .وأضاؾ باحص :إنه تم التأكد من قبل قائدة
المدرسة أن الممٌع بصحة مٌدة كما تمت عملٌة اإلخالء وفق طرقها الصحٌحة وذلك حتى ٌتمكن فرٌق الصٌانة
والتشؽٌل واألمن والسالمة من مباشرة مهامهم للتأكد من سالمة كافة التمدٌدات الكهربائٌة.
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وومه مدٌر مكتب التعلٌم ببقٌق مرعً البارقً بإخالء الثانوٌة األولى بعد ابالغ قائدة المدرسة بنشوب حرٌق بسٌط
وقد تمت السٌطرة علٌه من خالل معلمة الفصل ،كما شارك فً إخالء المدرسة فرٌق األمن والسالمة المدرسٌة بمكتب
التعلٌم بتنظٌم حركة السٌر ،وترك مساحة كافٌة لدخول سٌارات اإلسعاؾ والدفاع المدنً وتفوٌج الطالبات للحافالت
والتأكد من سالمتهن ،كما تم إبالغ أولٌاء أمور الطالبات الالتً ٌنتقلن بوسائل نقل خاصة بالقدوم الستالم بناتهن.
كما باشرت فرق الصٌانة بالمكتب وقطعت التٌار الكهربائً إحترازٌا ًا عن المبنى حتى التأكد من سالمة المبنى وباشر
الهالل األحمر بالمحافظة وفرق اإلسعاؾ بمستشفى بقٌق العام حاالت محدودة من الطالبات المصابات بنوبات خوؾ
وهلع مراء الحدث.
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وفاة  3أطفال وإصابة والدٌهم فً حرٌق بعنٌرة
االربعاء  8نوفمبر 2017

إبراهٌم الشمسان  -عنٌزة
توفً ثالثة أطفال وتعرض والدهم ووالدتهم وطفل إلصابات حرمة بعد نشوب حرٌق داخل منزلهم فً الدور األول
الٌوم فً محافظة عنٌزة.

وأوضح المتحدث الرسمً للدفاع المدنً بالمنطقة العقٌد إبراهٌم أبا الخٌل تلقً مركز التحكم والتومٌه بمدنً عنٌزة
بالؼا عن الحادث وتمت مباشرته بالفرق الالزمة.

وأشار إلى أهمٌة اقتناء وسائل السالمة بالمنازل ،والسٌما طفاٌات الحرٌق ووسائل اإلنذار المبكر التً تعمل على تنبٌه
المومودٌن بالموقع أثناء الحرٌق وانتشار الدخان ،مع ضرورة التأكد من سالمة التمدٌدات والتوصٌالت الكهربائٌة
واختٌار ذات المواصفات المعتمدة .واختتم العقٌد أبا الخٌل حدٌثه بأن الحادث أحٌل لمهات االختصاص الستكمال
إمراءات التحقٌق.

من مهته أوضح متحدث الهالل األحمر بالمنطقة محمد المعٌثن أنه مرى تومٌه أربع فرق إسعافٌة وتم نقل أربع
حاالت عن طرٌق الهالل األحمر إلى مستشفى الملك سعود فً محافظة عنٌزة.
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رئٌس الهالل األحمر  :قرار حصر المخالفات ٌضمن االستقرار االمتماعً واالقتصادي
للوطن
األربعاء  8نوفمبر 2017

مكة اآلن :
أشاد معالً رئٌس هٌئة الهالل األحمر الدكتور  /محمد بن عبدهللا القاسم بقرار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان
بن عبدالعزٌز آل سعود – حفظه هللا – بتشكٌل لمنة علٌا لحصر المخالفات والمرائم ذات العالقة بقضاٌا الفساد العام
السٌما وأن من ٌقؾ على هرم تلك اللمنة صاحب السمو الملكً ولً العهد نائب رئٌس مملس الوزراء وزٌر الدفاع
نً على الشفافٌة والعدالة لضمان االستقرار االمتماعً
األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز – حفظة هللا -وهو قرار ُبب َّي
واالقتصادي للوطن وهو ماسٌنعكس إٌمابا ًا على ثقة المستثمرٌن وٌساهم فً خلق بٌئة استثمارٌة صحٌة ،حٌث قال
الدكتور القاسم بأن هذه القرارات كفٌلة بمستقبل مشرق للمملكة وزٌادة فاعلٌة وكفأة مشارٌعها وتعزٌز مبدأ المساواة
فً تطبٌق اللوائح واألنظمة فً حق كل شخص تسول له نفسه تماوز األنظمة والقوانٌن فً بٌئة محفزة وتنافسٌة
مبدأها الشفافٌة والنزاهة ،والتً هً األساس نحو التنمٌة الشاملة للبالد حٌث ستكفل اللمنة بعد محاسبتها للفاسدٌن
ومستؽلً النفوذ من المسئولٌن معل الممٌع ٌقؾ على صؾ واحد فً تطبٌق النظام واحترام القوانٌن وعدم تماوزها
ألهداؾ ومصالح شخصٌة.
وأختتم الدكتور القاسم بأن تشكٌل اللمنة العلٌا لمكافحة الفساد ماهً إال امتدا ٌدد الهتمام والة األمر برعاٌة مصالح البالد
والعباد ،وحفظ األمانة والمال العام من الهدر أو االستؽالل .مشٌراًا إلى أن هذه الخطوة تبعث فً النفوس الطمأنٌنة؛
لتواصل العمل الب َّيناء نحو التقدم االقتصادي والتنموي سائالًا المولى عز ومل بأن ٌحفظ هللا هذا الوطن وقٌادته وأن ٌمد
فً أعمارهم وٌبارك فً أعمالهم العظٌمة التً سٌرى نتائمها الشعب فً الوقت القرٌب واألمٌال القادمة فً المستقبل.
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مصرع طفلة اختناقا إثر اندالع حرٌق فً مسكن بالخمٌس
الخمٌس  9نوفمبر 2017

الحسن آل سٌد  -أبها
لقٌت طفلة ( عربٌة) تبلػ من العمر  8سنوات مصرعها ،اختنا ًاقا ،وأصٌبت أمها إثر اندالع حرٌق مساء أمس ،فً
مسكنهم (منزل مكون من دور واحد سقفه من الخشب والزنك) بحً العزٌزٌة بمحافظة خمٌس مشٌط ،حٌث تلقى مركز
ًا
بالؼا بالحادثة ،على إثره تم تحرٌك الفرق الالزمة إلى الموقع ،وفور وصولها ،قامت
التحكم والتومٌه بالدفاع المدنً
فرق اإلنقاذ باستخراج المومودٌن فً المنزل ،وهم أم وخمسة أطفال ،حٌث تولت فرق الهالل األحمر عملٌات
اإلسعافات األولٌة ،حٌث تم نقل الطفلة واألم إلى أقرب مستشفً من الموقع ،لتتوفى الطفلة بعد وصولها المستشفى،
متأثرة بحالة االختناق التً تعرضت لها ،مراء الدخان المتصاعد من الحرٌق ،فٌما تم إسعاؾ األم ،وحالتها الصحٌة
مستقرة ،كما أصٌب أحد أفراد الدفاع المدنً ،أثناء عملٌات إنقاذ األسرة ،حٌث تعرض لحالة من االختناق واإلعٌاء،
وتم عالمه فً الموقع من قبل فرق الهالل األحمر ،وال تزال التحقٌقات مارٌة لمعرفة مالبسات وأسباب الحرٌق ،وقد
سلم الموقع للمهات األمنٌة بحكم االختصاص.
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حفظ األمانة والمال العام من الهدر
رئٌس الهالل األحمر :لمنة مكافحة الفساد امتدا ٌدد الهتمام والة األمر برعاٌة مصالح البالد
والعباد
الخمٌس  9نوفمبر 2017

مدة -الوئام  -هانً الثبٌتً:
أشاد رئٌس هٌئة الهالل األحمر الدكتور  /محمد بن عبدهللا القاسم بقرار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن
عبدالعزٌز آل سعود – حفظه هللا – بتشكٌل لمنة علٌا لحصر المخالفات والمرائم ذات العالقة بقضاٌا الفساد العام
السٌما وأن من ٌقؾ على هرم تلك اللمنة صاحب السمو الملكً ولً العهد نائب رئٌس مملس الوزراء وزٌر الدفاع
األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز – حفظة هللا. -
نً على الشفافٌة والعدالة لضمان االستقرار االمتماعً واالقتصادي للوطن وهو ماسٌنعكس إٌمابا ًا على
وهو قرار ُبب َّي
ثقة المستثمرٌن وٌساهم فً خلق بٌئة استثمارٌة صحٌة.
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حٌث قال الدكتور القاسم بأن هذه القرارات كفٌلة بمستقبل مشرق للمملكة وزٌادة فاعلٌة وكفأة مشارٌعها وتعزٌز مبدأ
المساواة فً تطبٌق اللوائح واألنظمة فً حق كل شخص تسول له نفسه تماوز األنظمة والقوانٌن فً بٌئة محفزة
وتنافسٌة مبدأها الشفافٌة والنزاهة ،والتً هً األساس نحو التنمٌة الشاملة للبالد حٌث ستكفل اللمنة بعد محاسبتها
للفاسدٌن ومستؽلً النفوذ من المسئولٌن معل الممٌع ٌقؾ على صؾ واحد فً تطبٌق النظام واحترام القوانٌن وعدم
تماوزها ألهداؾ ومصالح شخصٌة.

وأختتم الدكتور القاسم بأن تشكٌل اللمنة العلٌا لمكافحة الفساد ماهً إال امتدا ٌدد الهتمام والة األمر برعاٌة مصالح البالد
والعباد ،وحفظ األمانة والمال العام من الهدر أو االستؽالل.
مشٌراًا إلى أن هذه الخطوة تبعث فً النفوس الطمأنٌنة؛ لتواصل العمل الب َّيناء نحو التقدم االقتصادي والتنموي سائالًا
المولى عز ومل بأن ٌحفظ هللا هذا الوطن وقٌادته وأن ٌمد فً أعمارهم وٌبارك فً أعمالهم العظٌمة التً سٌرى
نتائمها الشعب فً الوقت القرٌب واألمٌال القادمة فً المستقبل.
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رئٌس الهالل األحمر :لمنة مكافحة الفساد امتدا ٌدد الهتمام والة األمر برعاٌة مصالح البالد
والعباد
الخمٌس  9نوفمبر 2017

المناطق_الرٌاض
أشاد رئٌس هٌئة الهالل األحمر الدكتور  /محمد بن عبدهللا القاسم بقرار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن
عبدالعزٌز آل سعود – حفظه هللا – بتشكٌل لمنة علٌا لحصر المخالفات والمرائم ذات العالقة بقضاٌا الفساد العام
السٌما وأن من ٌقؾ على هرم تلك اللمنة صاحب السمو الملكً ولً العهد نائب رئٌس مملس الوزراء وزٌر الدفاع
األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز – حفظة هللا. -
نً على الشفافٌة والعدالة لضمان االستقرار االمتماعً واالقتصادي للوطن وهو ماسٌنعكس إٌمابا ًا على
وهو قرار ُبب َّي
ثقة المستثمرٌن وٌساهم فً خلق بٌئة استثمارٌة صحٌة.
حٌث قال الدكتور القاسم بأن هذه القرارات كفٌلة بمستقبل مشرق للمملكة وزٌادة فاعلٌة وكفأة مشارٌعها وتعزٌز مبدأ
المساواة فً تطبٌق اللوائح واألنظمة فً حق كل شخص تسول له نفسه تماوز األنظمة والقوانٌن فً بٌئة محفزة
وتنافسٌة مبدأها الشفافٌة والنزاهة ،والتً هً األساس نحو التنمٌة الشاملة للبالد حٌث ستكفل اللمنة بعد محاسبتها
للفاسدٌن ومستؽلً النفوذ من المسئولٌن معل الممٌع ٌقؾ على صؾ واحد فً تطبٌق النظام واحترام القوانٌن وعدم
تماوزها ألهداؾ ومصالح شخصٌة.
وأختتم الدكتور القاسم بأن تشكٌل اللمنة العلٌا لمكافحة الفساد ماهً إال امتدا ٌدد الهتمام والة األمر برعاٌة مصالح البالد
والعباد ،وحفظ األمانة والمال العام من الهدر أو االستؽالل.
مشٌراًا إلى أن هذه الخطوة تبعث فً النفوس الطمأنٌنة؛ لتواصل العمل الب َّيناء نحو التقدم االقتصادي والتنموي سائالًا
المولى عز ومل بأن ٌحفظ هللا هذا الوطن وقٌادته وأن ٌمد فً أعمارهم وٌبارك فً أعمالهم العظٌمة التً سٌرى
نتائمها الشعب فً الوقت القرٌب واألمٌال القادمة فً المستقبل.
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الدفاع المدنً ٌنفذ فرضٌة حرٌق وهمً فً االتصاالت السعودٌة
االربعاء  8نوفمبر 2017

إبراهٌم الزهرانً(صدى):
نفذت إدارة الدفاع المدنً بمدٌنة الباحة بالتعاون مع شركة االتصاالت السعودٌة صباح الٌوم األربعاء فرضٌة حرٌق
فً المركز الرئٌسً.
وتم تحرٌك الفرق الالزمه للموقع وعند الوصول ومد الحرٌق فً ؼرفة السٌفرات فً الدور االرضً من مبنى مكون
من  ٣أدوار حٌث تم مباشرة الحادث ونتج عنه  ٥اصابات تم نقل حالتٌن للمستشفى وتلفت  ٣حاالت العالج بالموقع
بمنطقة الفرز الطبً كما تم إخالء  ٩٠موضؾ لمنطقة التممع فً الفناء الخارمً.
شارك فً الفرضٌه كال من هٌئة الهالل األحمر السعودي والشوؤن الصحٌه وشرطة المنطقه ( األمن الوقائً)
والدورٌات االمنٌه وشركة الكهرباء.
وتاتً هذه الفرضٌات ضمن الخطه العامه للفرضٌات بمدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة الباحة لرفع الماهزٌه لكافة
المهات ذات العالقه وكذلك العمل على سرعة االستمابه والتنسٌق لكافة المشاركٌن.
وأثنً مساعد مدٌر الدفاع المدنً بمنطقة الباحة العمٌد علً بن خضران المنتشري على ما شاهده من تعاون بٌن
المهات متمنٌا ًا للممٌع كل التوفٌق.
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دورة اإلسعافات األولٌة فً مدارس الطلٌعة األهلٌة بالطائؾ
االربعاء  8نوفمبر 2017

رؤى الخبر – أمواج عمٌبً
أقٌم الٌوم الثالثاء الموافق ١٤٣٩-٢-١٩هـ فً مدارس صفوة الطلٌعة األهلٌة الثانوٌة بالطائؾ ( الدورة األولى
لإلسعافات األولٌة ) بالتنسٌق بٌن المرشد الصحً األستاذ  /أحمد وصل هللا المردحً و هٌئة الهالل األحمر السعودي
بمحافظ الطائؾ ،ضمن تفعٌل حصة النشاط والتً أقٌمت من الساعة العاشرة صباحا ًا وحتى الساعة الحادٌة عشرة .
وكانت من تقدٌم المسعؾ  /عبدهللا عوده الصخري وكانت الدورة تتحدث عن أهمٌة اإلسعافات األولٌة وكٌفٌة تقدٌم
المساعدة لمن ٌرٌدها.
بعد ذلك استكمل المسعؾ الشرح عن الدورة والفرق بٌن إسعاؾ كبار السن والرضع أو من كان مختنقا ًا ثم بدأو الطالب
بإلقاء التساؤالت فً حاالت عدة وكان التماوب من المسعؾ سرٌع  ،وكان هناك تفاعل كبٌر من قبل الطالب ولم
ٌقتصر المسعؾ على ذلك بل بدأ بالتطبٌق العملً للطالب .
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محاضرة توعوٌة فً اإلسعافات األولٌة بكلٌة التقنٌة بالباحة
الخمٌس  9نوفمبر 2017

أقام فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس ،محاضرة توعوٌة فً اإلسعافات األولٌة بمقر الكلٌة
التقنٌة ،لعد ٍدد من متدربً الكلٌة ومتدربً المعهد الصناعً الثانوي من قسم الحاسب اآللً وقسم التقنٌة والكهرباء .
وتضمنت المحاضرة التً شهدت حضور أكثر من  100متدرب ،عدة موضوعات عن كٌفٌة التعامل مع بعض الحاالت
اإلسعافٌة ،وكٌفٌة عمل اإلنعاش القلبً الرئوي وكٌفٌة التعامل مع الحاالت القلبٌة الطارئة وبعض المهارات اإلسعافٌة
فً حاالت النزٌؾ والكسور  ،وكذلك نبذة تعرٌفٌة عن مبدأ التطوع فً الهٌئة وعن برنامج األمٌر ناٌؾ لإلسعافات
األولٌة .
كرم وكٌل الكلٌة للمتدربٌن عبدهللا خلٌؾ ،منسوبً هٌئة الهالل األحمر ،مقدما ًا شكره لهم على
وفً نهاٌة المحاضرةّ ،
مهودهم المبذولة فً العمل المٌانً والتدرٌبً والتوعوي واإلعالمً .
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