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«الهالل األحمر» ٌقٌم دورة إسعافات أولٌة للمواطنٌٌن بـ «دومة الجندل»
االثنٌن  11دٌسمبر 2017

عبدالعزٌز المشٌطً (القرٌات)
نفذت أمس ( األحد) بوحدة التدرٌب بمحافظة دومة الجندل التابعة لهٌئة الهالل األحمر بمنطقة الجوف ،دورة فً
برنامج األمٌر ناٌف لإلسعافات األولٌة .وإشتملت الدورة والتً إستفاد منها واحد وعشرون متدربا على المنهج
الشامل لإلسعافات األولٌة ،والذي من خالله ٌتم التعرف على المهارات والطرق الصحٌحة للتعامل مع الحاالت الطارئة،
التً قد ٌواجهها المنقذ األول فً أي لحظة وٌأتً هذا البرنامج ضمن الخطة التً تنتهجها الهٌئة لتشمل تدرٌب
وتوعٌة كافة المواطنٌن والمقٌمٌن بطرق اإلنقاذ السلٌمة ،والتً تقدم لطالبً الخدمة اإلسعافٌة.
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باشرته فرق من الدفاع المدنً والهالل األحمر ومندوب للتعلٌم ..وال إصابات
الرٌاض ..إغماء وإخالء بمدرسة بنات عقب احتراق مضخة خالط خرسانة
االثنٌن  11دٌسمبر 2017

قاسم الخبرانً  -الرٌاض
تسبب احتراق مضخة خالطة جنوب العاصمة الرٌاض ،صباح الٌوم ،فً حالة من الذعر والخوف بٌن أوساط طالبات
ومنسوبات المدرسة الحادٌة والسبعٌن بالعزٌزٌة ،مما تسبب فً حدوث حاالت إغماء وإخالء بعض الطالبات من قبل
أولٌاء أمورهن.
بصب الخرسانة فً أحد المبانً المجاورة ،والذي ال ٌبعد سوى أمتار
وعلمت " سبق" أن المضخة كانت تقوم بعملها
ّب
سمع من مسافة
قلٌلة عن المبنى المدرسً ،حٌث اندلعت فٌه النٌران مما تسبب فً حدوث انفجار قوي فً اإلطاراتُ ،
بعٌدة ،وهو األمر الذي أثار حالة من الرعب بٌن الطالبات ،حٌث تعالت صرخاتهن وتدافعهن لعدم علمهن بما جرى.
وباشرت على الفور فرق من الدفاع المدنً والهالل األحمر ،ومندوب من التعلٌم الموقع ،وتم إخماد الحرٌق ،والذي
أتى على المركبة التً تحمل المضخة بالكامل ،وإسعاف طالبتٌن فً الموقع أصٌبتا بحالة إغماء نتٌجة الخوف ،وإعداد
تقرٌر بالواقعة.
وأكد مصدر أنه ال توجد أي إصابات؛ نتٌجة للخوف والهلع تستدعً نقلها للمستشفى ،وأن جمٌعها تم عالجها فً
الموقع وهً بسٌطة.
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توجٌه أربع فرق اسعافٌة وتدخل سرٌع
الطائف :إصابات خطٌرة فً حادث تصادم بٌنها توقف قلب وأخرى بلٌغة بالرأس
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

الطائف -الوئام -عبدهللا العازمً:
تلقت غرفة عملٌات الهالل األحمر السعودي بمحافظة الطائف مساء ٌوم أمس االثنٌن بالغ عن وجود حادث تصادم
وقع على طرٌق وادي وج أمام مدرسة شباب الفهد األهلٌة وخلف وراءه عدداًا من اإلصابات.
وفً التفاصٌل أوضح شادي بن عابد الثبٌتً أن غرفة العملٌات تلقت البالغ عند الساعة ١١:٢٦م والتً بدورها قامت
بتوجٌه أربع فرق اسعافٌة وفرقتً تدخل سرٌع بقٌادة القائد المٌدانً أحمد الصخٌري .
وأضاف :عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الموقع به خمس إصابات ،اثنتان منها صنفت ببالغة األهمٌة فٌما
كانت الثالث إصابات المتبقٌة مستقرة.
وعلى الفور تم التعامل مع الحاالت جمٌعها وتقدٌم الخدمة االسعافٌة الطارئة لهم وتم نقل حالة توقف قلب وتنفس إلى
مستشفى األمٌر منصور فٌما نقلت إصابة رأس مع الثالث حاالت المستقرة إلى مستشفى الملك عبد العزٌز التخصصً
بالطائف.
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«جراند مول» بحائل ٌستضٌف فعالٌات الٌوم العالمً للتطوع
االثنٌن  11دٌسمبر 2017

الرٌاض " -الرٌاض"
استضاف " جراند مول بحائل" أحد مجمعات شركة عبدهللا العثٌم لالستثمار والتطوٌر العقاري فعالٌات الٌوم العالمً
للتطوع والمعرض المصاحب الذي ٌنظمه فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة حائل.
وقد اشتملت الفعالٌة التً افتتحها عبدالرحمن بن حمد الٌحٌا مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة حائل
على معرض شامل عن التطوع والتدرٌب واإلسعافات والتطوع النسائً وغٌره.
وجاء تنظٌم الفعالٌة فً إطار نشر ثقافة الوعً التطوعً والتعرٌف بالمتطوعٌن وأهدافهم وأنشطتهم وإبرازها
للمجتمع وتسهٌل مهمة راغبً التطوع.
وأكد محمد بن عبدهللا العثٌم المدٌر التنفٌذي لشركة عبدهللا العثٌم لالستثمار والتطوٌر العقاري أن استضافة الفعالٌة فً
"جراند مول بحائل" تأتً فً إطار الشراكة المجتمعٌة واالهتمام باستضافة العدٌد من الفعالٌات الثقافٌة والترفٌهٌة
والتوعوٌة ،إضافة لألنشطة التسوٌقٌة المستمرة خدمة للزوار والمتسوقٌن بالمنطقة وذلك فً إطار رسالة الشركة
نحو المجتمع.
ٌذكر أن " جراند مول بحائل" من أحدث وأكبر المجمعات التجارٌة فً المنطقة ،وٌعد إضافة مهمة لمنظومة
المشروعات التنموٌة إلسهامه فً دعم النشاط التجاري والسٌاحً وكحاضنة مهمة لتنظٌم المهرجانات والفعالٌات.
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