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«مدنً حائل» ٌسٌطر على حرٌق بوادي األدٌرع
األربعاء  13دٌسمبر 2017

حائل  -خالد العمٌم
أنهت فرق الدفاع المدنً بحائل إخماد حرٌق اندلع بوادي األدٌرع فً الجزء الواقع شمال شرق مدٌنة حائل ،وقدرت
مساحة الحرٌق بحوالً  800متر طولً.

وأوضح المتحدث الرسمً للدفاع المدنً بحائل المقدم نافع الحربً عن مشاركة أمانة المنطقة فً توفٌر عدد من
صهارٌج المٌاه ،كما تواجدت فرق الهالل األحمر والجهات األمنٌة ،وأن عملٌات اإلخماد دامت حوالً ثالث ساعات.
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إصابة  5أشخاص فً حادث تصادم بـ«الطائؾ»
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

سعد الؽنامً (الطائؾ)
تلقت ؼرفة عملٌات الهالل األحمر السعودي بمحافظة الطائؾ مساء أمس (اإلثنٌن) ً بالؼا عن وجود حادث تصادم وقع
على طرٌق وادي وج أمام مدرسة شباب الفهد األهلٌة ،نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة.
وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر مدٌر االعالم والتوعٌة والعالقات العامة شادي الثبٌتً أن ؼرفة
مساء  ،والتً بدورها قامت بتوجٌه أربع فرق إسعافٌه وفرقتً تدخل
العملٌات تلقت البالؼا عند الساعة ٢٦:١١
ً
سرٌع.
وأضاؾ« :عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الموقع به خمس إصابات ،اثنتان منها صنفت ببالؽة الخطورة ،فٌما
كانت الثالث إصابات المتبقٌة مستقرة ،وعلى الفور تم التعامل مع الحاالت جمٌعها وتقدٌم الخدمة االسعافٌة الطارئة
لهم».
وأشار خالل حدٌثه إلى أنه تم نقل حالة توقؾ قلب وتنفس الى مستشفى األمٌر منصور ،فٌما نقلت حالة بلٌؽة (إصابة
رأس) مع الثالث الحاالت المستقرة إلى مستشفى الملك عبدالعزٌز التخصصً بالطائؾ.
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المهد :جمل سائب ٌصٌب  4معلمات وسائقهن
األربعاء  13دٌسمبر 2017

محمد الوسمً (مهد الذهب)
أصٌبت  4معلمات وسائقهن إثر اصطدام المركبة التً تقلهم بجمل سائب على طرٌق قرٌضة مهد الذهب وذلك خالل
توجههن لمدرستهن فً قرٌة المزرع ،وباشرت الفرق األمنٌة الموقع وعمل الهالل األحمر على تقدٌم العالج الالزم
واإلسعافات األولٌة للمصابات.
وأكد المتحدث باسم إدارة تعلٌم محافظة مهد الذهب عائض الوسمً ،تعرض المركبة التً تقل  4معلمات لحادثة
مروٌة على طرٌق المهد – قرٌضة – المدٌنة المنورة بعد اصطدام مركبتهن بأحد الجمال السائبة على الطرٌق أثناء
ذهابهن لمدرستهن فً قرٌة المزرع التابعة لمحافظة المهد ،ماأسفر عن تعرضهن إلصابات طفٌفة.
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نجاح فرضيت «مكت المكرمت» وفاة وإصابت  255راكبا ً في سقوط طائرة إرباص في جدة
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

فً أكبر فرضٌة تشهدها منطقة مكة المكرمة ،لقً أكثر من  200شخص مصرعهم ،وأصٌب أكثر من  15آخرٌن
إصابات خطرة ،نتٌجة سقوط طائرة ركاب من نوع « آرباص  »300فً حً المروة شمال محافظة جدة ،نتج منه
انهٌار بعض المبانً السكنٌة واحتجاز ساكنٌها ،واحتراق عدد من المركبات.
وقال المدٌر العام للدفاع المدنً فً منطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفً ،فً حدٌثه إلى « الحٌاة» ،إن الفرضٌة
نفذت صباح أمس ( الثالثاء) ،ووقعت الحادثة فً الساعة العاشرة بمنطقة تقع خارج حدود مطار الملك عبدالعزٌز فً
منطقة سكنٌة ،إذ تعتبر الحادثة من اختصاص الدفاع المدنً ،الذي ٌقوم بمباشرتها بمساندة ومشاركة بقٌة الجهات
الحكومٌة المعنٌة.
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وأضاؾ ،خالل مباشرته المٌدانٌة لمجرٌات التجربة الفرضٌة ،التً وصفها باألكبر على مستوى منطقة مكة المكرمة،
أنها التجربة األولى لمثل هذا النوع من الحوادث ،التً تصنؾ ضمن الكوارث ،ممكداً أنها تتم وفق منهج علمً
مدروس للتعامل مع األخطار ،ممكداً أهمٌة مطار الملك عبدالعزٌز وما ٌشهده من حركة جوٌة كبٌرة على مدار
الساعة ،إذ نتج من هذه الفرضٌة عدد من الفرضٌات ،التً تم التعامل معها ،وهً انهٌار بعض المبانً السكنٌة
واحتراق عدد من المركبات ومحطة وقود .وأشار إلى وجود لجان تم تحدٌدها وقفت مٌدانٌا ً على مجرٌات الفرضٌة
لتقوٌمها ودرسها والخروج بالنتائج والتوصٌات والفوائد التً اكتسبتها القطاعات المشاركة من هذه الفرضٌة التً
تختلؾ عن ؼٌرها من الحوادث ،باتساع نطاق الكارثة من حٌث األضرار البشرٌة والمادٌة فً حال حدوثها .وأشار
المطرفً إلى أن مسار وسٌنارٌو الحدث ٌبدأ من عملٌات مطار الملك عبدالعزٌز ،بعد تلقٌها البالغ وتمرٌره إلى مركز
العملٌات الموحد ،وتوجٌه جمٌع القطاعات المعنٌة ،ومنها الشمون الصحٌة والهالل األحمر والجهات األمنٌة المختلفة،
والقطاعات األخرى ،بمشاركة مطار الملك عبدالعزٌز.
بدوره ،قال مساعد الرئٌس للمطارات مدٌر مطار الملك عبدالعزٌز المهندس عبدهللا الرٌمً إن الهدؾ من التجربة هو
االرتقاء بكفاءة األداء لمنسوبً المطار وتطوٌر مهارتهم فً التعامل مع حوادث الطٌران ،فً حال حدوثها ،مشٌراً إلى
أن المطار شارك فً هذه الفرضٌة ضمن برنامج الدفاع المدنً للتدرٌب السنوي على رأس العمل .وأضاؾ أن سٌنارٌو
الفرضٌة بدأ بتلقً مركز عملٌات اإلطفاء فً المطار بالؼا ً فً العاشرة صباحا ً ٌفٌد بنشوب حرٌق داخل مقصورة
طائرة أجنبٌة من نوع آرباص  ،300وعلى متنها  264راكباً ،إضافة إلى تسعة مالحٌن ،قبل وصولها إلى المطار
وطلبها الهبوط االضطراري فٌه ،وجرى على الفور تمرٌر البالغ إلى مركز العملٌات الموحد  ،911لٌتم استكمال بقٌة
اإلجراءات المتعلقة بتمرٌر البالغ ومواجهة حال الطوارئ ،مع الجهات المعنٌة ،مضٌفا ً أن إدارة المطار قامت بإبالغ
مكتب تحقٌقات الطٌران للقٌام بمهمة التحقٌق وتقصً أسباب الحادثة.
من جانبه ،أشار المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر فً منطقة مكة المكرمة عبدهللا أبوزٌد ،إلى أن  15فرقة
إسعافٌة وفرقة فرز شاركت فً تنفٌذ الفرضٌة ،إذ انتقلت إلى موقع الحدث فور تلقً البالغ ،وقامت بنقل  15حالة إلى
مستشفٌات جدة .فً حٌن ذكر ممثل مطار الملك عبدالعزٌز فهد البقمً أن ثالث وحدات إطفاء وإنقاذ متطورة تابعة
لمطار الملك عبدالعزٌز شاركت مع فرق الدفاع المدنً والقطاعات المشاركة فً مباشرة الحادثة والقٌام بمهماتها
المساندة ،مع الجهات األخرى ذات العالقة.
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مصرع عاملٌن سقطا ببئر بالعٌص وإصابة آخر بالمسٌجٌد
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

موسى الجهنً  -المدٌنة
باشرت فرقة إنقاذ تابعة للدفاع المدنً فً المسٌجٌد بمنطقة المدٌنة المنورة الٌوم حادث سقوط شخص فً بئر على
طرٌق المدٌنة المنورة القدٌم تسمى بئر الماك أدى إلى إصابة العامل ببعض الكسور ،وقد تم إخراجه من موقع سقوطه
ونقله بواسطة الهالل األحمر إلى مستشفى بدر العام لتلقً العالج الالزم ،وهو من الجنسٌة الباكستانٌة ،وٌبلػ من
العمر  33سنة وسلم الحادث لشرطة المحافظة حسب االختصاص.
وقال نائب المتحدث اإلعالمً للدفاع المدنً بالمدٌنة النقٌب رائد األحمدي :إنه لقً اثنان من العمالة األفؽانٌة
مصرعهما فً بئر فً قرٌة ؼزٌل الصوان التابعة للعٌص ،وباشرت الجهات األمنٌة الحادثة ،رحمهما اهللا ،وأسكنهما
فسٌح جناته .
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بٌنها إصابتان بلٌؽتان  . .الهالل األحمر باشر الواقعة و"المدنً" ّ تدخل
تصادم عنٌؾ بطرٌق وادي وج بالطائؾ  5 . .إصابات وفك احتجاز
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

فهد العتٌبً -الطائؾ
خلؾ حادث تصادم مروري عنٌؾ وقع بٌن مركبتٌن فً ساعة متأخرة من لٌل أمس 5 ،إصابات؛ اثنتان منها بلٌؽة تم
نقلها عن طرٌق إسعافات الهالل األحمر ،فً طرٌق وادي وج بالطائؾ؛ فٌما كانت المركبتان قد احتجزتا بعض
األشخاص المصابٌن بداخلهما ،وتم إخراجهم عن طرٌق فرقة من الدفاع المدنً بعد قصها .
وأوضح المتحدث اإلعالمً لهٌئة الهالل األحمر بالطائؾ ،شادي بن عابد الثبٌتً ،أن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
محافظة الطائؾ تلقت-لٌل أمس -بالؼا ً عن وجود حادث تصادم وقع على طرٌق وادي وج ،أمام مدرسة شباب الفهد
االهلٌة مما خلؾ عدداً من اإلصابات؛ الفتا ً إلى أن ؼرفة العملٌات بعد تلقٌها البالغ بدورها قامت بتوجٌه أربع َفرق
إسعافٌة وفرقتً تدخل سرٌع بقٌادة القائد المٌدانً أحمد الصخٌري .
صنفت ببالؽة
وأضاؾ " الثبٌتً" أنه عند وصول أول فرقة للموقع ،اتضح أن الموقع به خمس إصابات؛ اثنتان منها ّ
األهمٌة؛ فٌما كانت اإلصابات الثالث المتبقٌة مستقرة .
وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحاالت جمٌعها وتقدٌم الخدمة اإلسعافٌة الطارئة لهم ،وتم نقل حالة تو ّقؾ قلب وتنفس
إلى مستشفى األمٌر منصور العسكري؛ فٌما ُنقلت حالة بلٌؽة (إصابة رأس) مع الثالث حاالت المستقرة إلى مستشفى
الملك عبدالعزٌز التخصصً بالطائؾ .
ٌشار إلى أن طرٌق وادي وج بالطائؾ ٌخلو من اإلشارات المرورٌة ،وبات مصنفا ً من الطرق السرٌعة داخل المدٌنة،
ودائما ً ما ٌشهد الحوادث المرورٌة؛ ومن أهمها حوادث الدهس؛ مما ٌعنً ضرورة معالجته والحد من تزاٌد الحوادث
علٌه .
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الهالل األحمر ٌشارك بفرضٌة سقوط طائرة بمحافظة جدة
الثالثاء  12دٌسمبر 2017

جدة – واصل – ناٌؾ الحارثً:
شاركت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة ،الٌوم الثالثاء ،الساعة العاشرة صباحاً ،فً خطة فرضٌة سقوط
طائرة على منطقة سكنٌة نفذتها إدارة الدفاع المدنً مع الجهات الحكومٌة ذات العالقة والذي ٌقع فً نهاٌة طرٌق
األمٌر متعب اثناء هبوط الطائرة بالقرب من شبك مطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة.
وأوضح المتحدث اإلعالمً بالهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا احمد ابوزٌد ،أنه تلقت ؼرفة العملٌات بمحافظة جدة
بالؼا ً الساعة العاشرة صباحاًٌ ،فٌد بسقوط طائرة فً نهاٌة طرٌق األمٌر متعب بالقرب من شبك مطار الملك عبدالعزٌز
الدولً بجدة.
وأضاؾ “المتحدث الرسمً”“ :شارك بالموقع  15فرق إسعافٌة وفرقة فرزطبً باإلضافة الى  40فرقة إسعافٌة على
أهبة اال ستعداد داخل المراكز اإلسعافٌة بمحافظة جدة  ،وبإشراؾ مباشر من مدٌر هٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة
االخصائً  /حسن حسٌن نافع والقٌادة المٌدانٌة ،وكانت اإلصابات كالتالً 10 :حاالت حرجة  15 ،حالة متوسطة ،
و 17حالة طفٌفة ُعولجت بالموقع ،و  11حالة وفاة ” باإلضافة الى ركاب الطائرة  255حالة وفاة حصٌلة «فرضٌة»
وٌصبح المجموع الكلً للمتضررٌن وحاالت الوفاة بحدث سقوط الطائرة . 308
وتابع “ المتحدث الرسمً “ ” :وان الهدؾ من هذه التجربه هو الوقوؾ والتحقق من مدى استعداد وجاهزٌة كافة
الجهات الحكومٌة والجهات المساندة ذات العالقه فً حالة حدوث اي حادث من هذا النوع وؼٌره وتتطلب مباشرتها
القدر هللا وأكد المتحدث الرسمً أن التجربة الفرضٌة حققت األهداؾ المرجوة منها فً جمٌع الجوانب وهلل الحمد.
9

10

11

12

13

14

