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خادم الحرمٌن ٌوجه بعالج مرٌض السمنة المفرطة بمدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة فً مكة
2017-10-14

ً
المكرمة  -جمعان الكنانً
مكة

بناء على توجٌه خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز  -حفظة هللا  -قامت هٌئة الهالل االحمر السعودي
بمحافظة جدة صباح الٌوم بنقل مرٌض السمنة المفرطة لٌخضع للعالج فً مدٌنة الملك عبد هللا الطبٌة بالعاصمة
المقدسة.
وأوضح الناطق اإلعالمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد بأن هٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة
بالتعاون مع الفرٌق الطبً بمدٌنة الملك عبد هللا الطبٌة ومشاركة الدفاع المدنً وتواجد رئٌس القٌادة المٌدانٌة بالهٌئة
ناٌف صالح الدوقً والقائد المٌدانً معتز محمد باشا وبإشراف فرٌق طبً متكامل من منسوبً هٌئة الهالل األحمر..
وتم نقل المرٌض إلى مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة ومتابعة حالته لحٌن وصوله للمدٌنة الطبٌة.
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وفاة  10أشخاص إثر حرٌق اندلع بورشة نجارة فً الرٌاض
2017-10-15

الرٌاض  -مناحً الشٌبانً

أوضحت مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة الرٌاض إن غرفة التحكم والتوجٌه باإلدارة العامة للدفاع المدنً بالرٌاض تل ّقت
بالغا ً الساعة (  )4,17فجر الٌوم األحدٌ ،فٌد بمشاهدة حرٌق فً ورشة نجارة بحً بدر ،وتصاعد األدخنة وألسنة
اللهب من مدخل الورشة بكثافة عالٌة ،لتنتقل فورا فرق الدفاع المدنً باإلضافة إلى الهالل األحمر والخدمات
المساندة".
حٌث باشرت الفرق أعمالها فً مكافحة الحرٌق الذي اندلع فً كامل الورشة البالغ مساحتها (  )600متر مربع تقرٌباً؛
وعملت ف َِرق اإلطفاء على إخماد الحرٌق؛ فٌما قامت ف َِرق اإلنقاذ بالدخول وتمشٌط الورشة؛ فً ظل الكثافه العالٌة
للدخان ،ونتج عن الحادث عشرة حاالت وفاة و

 3حاالت إصابة نقلت فوراً للمستشفى ،وقد تسببت طبٌعة المواد

المحترقة من أخشاب ونشارة خشب وبرامٌل للدهانات كانت موجودة فً مقدمة الورشة من سرعة فً انتشار الحرٌق
وكثافة كبٌرة لألدخنة ،وتم تسلٌم الحادث لجهة االختصاص الستكمال اإلجراءات.
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نقل مرٌض السمنة السبٌعً لعالجه فً ((طبٌة مكة))
األحد  / 25 /محرم  1439 /هـ

(إبراهٌم علوي ) جدة

تنفٌذا لتوجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز ،قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي فً محافظة
جدة صباح أمس (السبت) بنقل مرٌض السمنة المفرطة المواطن سعد بن منصور بن سعد السبٌعً لتلقً العالج فً
مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة بالعاصمة المقدسة .
وأوضح الناطق اإلعالمً لهٌئة الهالل األحمر فً محافظة جدة عبدهللا أحمد أبوزٌد ،أن الهٌئة قامت بالتعاون مع
الفرٌق الطبً فً مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة وبمشاركة الدفاع المدنً بنقل المرٌض ومتابعة حالته إلى حٌن وصوله
إلى مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة ،وذلك بتواجد رئٌس القٌادة المٌدانٌة فً الهٌئة ناٌف بن صالح الدوقً والقائد المٌدانً
معتز محمد باشا وبإشراف فرٌق طبً متكامل من منسوبً الهالل األحمر.
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الدفاع المدنً بالرٌاض  :وفاة  10أشخاص وإصابة  3بسبب حرٌق اندلع فً ورشة نجارة
بحً بدر
2017-10-15

م كة اآلن  -أحمد الذبٌانً

أوضحت مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة الرٌاض إن غرفة التحكم و التوجٌه باإلدارة العامة للدفاع المدنً بالرٌاض
تل ّقت بالغا ً الساعة ( )4:17فجر الٌوم األحدٌ ،فٌد بمشاهدة حرٌق فً ورشة نجارة بحً بدر ،وتصاعد األدخنة
وألسنة اللهب من مدخل الورشة بكثافة عالٌة ،لتنتقل فورا فرق الدفاع المدنً باإلضافة إلى الهالل األحمر والخدمات
المساندة”.
 حٌث باشرت الفرق أعمالها فً مكافحة الحرٌق الذي اندلع فً كامل الورشة البالغ مساحتها ( )600متر مربع
تقرٌباً؛ وعملت ف َِرق اإلطفاء على إخماد الحرٌق؛ فٌما قامت ف َِرق اإلنقاذ بالدخول وتمشٌط الورشة؛ فً ظل الكثافه
العالٌة للدخان و نتج عن الحادث  3حاالت اصابه على قٌد الحٌاه نقلت فورا للمستشفى و عشرة حاالت وفاة ،وقد
تسببه طبٌعة المواد المحترقه من أخشاب ونشارة خشب و برامٌل للدهانات كانت موجودة فً مقدمة الورشة من
سرعة فً انتشار الحرٌق وكثافة كبٌرة لألدخنة
و تم تسلٌم الحادث لجهة االختصاص الستكمال االجراءات.
وٌتقدم الدفاع المدنً لذوي المتوفٌن بخالص العزاء وصادق المواساة؛ سائالً هللا جلت قدرته أن ٌتغمدهم بواسع
رحمته ،وأن ٌُلهم ذوٌهم الصبر والسلوان.
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العب نادي الصفا ٌخرج سلٌما ً من حالة بلع اللسان
األحد ١٥ ،أكتوبر /تشرين األول ٢٠١٧
الدمام -هانً الباشا

أنقذت العناٌة اإللهٌة حٌاة العب الصفا للشباب لكرة الٌد هادي آل قرٌش بعد تعرضه لحالة بلع لسان فً مباراة جمعته
بفرٌق الخلٌج ضمن لقاءات الدوري الممتاز أمس (السبت).
وكان لتدخل أخصائً العالج الطبٌعً بنادي الخلٌج مجدي الزلٌزي دور فً إنقاذ الالعب قرٌش وتالفً فاجعة جدٌدة
كانت ستعٌد أهالً صفوى بعد أقل من أسبوع من وفاة السباح فٌصل الحسن إلى دائرة األحزان ،وكان قرٌش اصطدم
بزمٌله فً الفرٌق قبل أن ٌقع فً حالة إغماء قبل تدخل الزلٌزي .وتفتقد غالبٌة األندٌة ألخصائً العالج الطبٌعً
بخاصة فً مبارٌات الفئات السنٌة ،بسبب الشح المالً ،إضافة لغٌاب تام للهالل األحمر فً معظم المنافسات .وزادت
حاالت اإلصابة ببلع اللسان واإلغماءات من قلق أولٌاء أمور الالعبٌن ،فً ظل افتقاد غالبٌة المالعب والصاالت
لعوامل السالمة من معالجٌن ومنقذٌن وسٌارات إسعاف.
ٌذكر أن حالة وفاة حدثت قبل أٌام لالعب منتخب السباحة ونادي الصفا فٌصل الحسن فً مسبح الهٌئة العامة
للرٌاضة ،فٌما شهدت مالعب حواري القطٌف أكثر من  ١٢حالة وفاة لبلع لسان خالل العامٌن الماضٌٌن.
وكان إداري الفرٌق األول لكرة الٌد بنادي الترجً بالقطٌف زكً الغانم تذمر من غٌاب سٌارات اإلسعاف ،بعد حادثة
شغب خٌمت على مباراة فرٌقه أمام العربً فً بطولة كأس األمٌر فٌصل بن فهد األسبوع الماضً ،التً نجم عنها
حاالت إصابة بالغة لعدد من العبً الترجً ،وقال الغانم« :على اتحاد الٌد كما هً الحال مع بقٌة االتحادات الرٌاضٌة
مناقشة عدم وجود مسعفٌن وغٌاب الهالل األحمر فً المبارٌات ،وال بد من وضع الحلول لتفادي ما ال ٌحمد عقباه
مستقبالً حفاظا ً على سالمة الالعبٌن».
وأضاف« :فً مباراتنا مع العربً حصل اعتداء على العبٌنا فً منتصف الشوط الثانً تقرٌبا ً من المباراة ،كما كان
هناك تدخل لالعب آخر من العربً على العب الترجً بالضرب فً الوجه ،ما استدعى تدخل رجال األمن».
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