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وفاة أب وأم وطفلٌن فً حرٌق شقة سكنٌة بالرٌاض
االثنٌن  16أكتوبر 2017

الجزٌرة  -محمد الثاقب:

تسبب حرٌق اندلع أمس فً شقة سكنٌة على شارع األمٌر سعود بن مقرن بالرٌاض فً وفاة عائلة مكونة من أب وأم
وطفلٌن.
وأوضح المتحدث الرسمً للهالل األحمر بمنطقة الرٌاض عبدهللا المرٌبض أن غرفة العملٌات تلقت صباح أمس بالغا
بنشوب حرٌق فً شقة سكنٌة على شارع األمٌر سعود بن مقرن ،وتم توجٌه أربع فرق إسعافٌة وفرقة استجابة
متقدمة وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع حاالت وفاة (أب وأم وطفلٌن).
وأكد المرٌبض على ضرورة أخذ الحٌطة والحذر واتباع إرشادات المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً فاإلهمال البسٌط قد
ٌودي بحٌاة عائلة كاملة ال قدر هللا.
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منقذ محطة الرٌاضٌ ..فجع بأسرته
االثنٌن  / 26 /محرم  1439 /هـ

عبدهللا القرنً (الرٌاض)

بعد أٌام من إنقاذه أرواح العشرات إثر حرٌق اندلع فً محطة وقود فً الرٌاض ،وتكرٌمه من قبل أمٌر المنطقة بعد
عمله البطولً ،فجع المنقذ سلطان الدوسري بوفاة والدته وزوجها واثنٌن من إخوته فً حرٌق اندلع فً منزلهم بحً
الملقا بالرٌاض.
من جهته ،أوضح المتحدث باسم الهالل األحمر بمنطقة الرٌاض عبدهللا المرٌبض أن غرفة العملٌات تلقت بالغا صباح
أمس عن وقوع حرٌق فً شقة سكنٌة على شارع األمٌر سعود بن مقرن ،وتم توجٌه أربع فرق إسعافٌة وفرقة
استجابة متقدمة ،وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع حاالت وفاة (أب ،وأم ،وطفالن) .وأكد المرٌبض ضرورة أخذ
الحٌطة والحذر واتباع إرشادات المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً.
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نجران :وفاة  6وإصابة  16فً انقالب حافلة
االثنٌن  / 26 /محرم  1439 /هـ

أحمد فراج (نجران)

توفً ستة أشخاص وأصٌب  16آخرون إثر انقالب حافلة نقل جماعً .وأوضح المتحدث باسم صحة نجران علً آل
جلٌدان أن عملٌات الطوارئ واألزمات تلقت فجر أمس (األحد )بالغا من هٌئة الهالل األحمر عن حادثة انقالب حافلة
نقل على الطرٌق الرابط بٌن محافظة شرورة وسلطانة ،وعلى الفور تم إعالن حالة الطوارئ بمستشفى شرورة العام
واستقبال الحاالت وإسعافها ابتداء من الساعة ()٤٨,٦صباحا لعدد من المقٌمٌن المصابٌن .
وأكد آل جلٌدان أن عدد الوفٌات  6حاالت بٌنما وصل اإلصابات  16حالة ما بٌن خطٌرة ومتوسطة وخفٌفة .
وأضاف آل جلٌدان أنه تم إسعـاف المصابٌن عـن طرٌـق فرق الهالل األحمر وفرقتٌن داعمتٌن مٌدانٌتٌن متقدمتٌن من
مستشفى شرورة العام وبمشاركة سٌارتً إسعاف من مستشفى القوات المسلحة ،وجمٌع المصابٌن ٌتلقون العالج
والرعاٌة الصحٌة الالزمة.
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انطالق ندوة القانون الدولً اإلنسانً بالمستشفى السعودي األلمانً
 15أكتوبر2017

رؤى الخبر – ابراهٌم قصادي

صرح المتحدث الرسمً باسم هٌئه االخالل االحمر السعودي بمنطقه عسٌر محمد الشهري انطالق ندوة القانون
الدولً اإلنسانً التً تعقدها هٌئة الهالل االحمر السعودي بمنطقة عسٌربمركز المؤتمرات والتعلٌم المستمر
بالمستشفى السعودي االلمانً من خالل أوراق العمل التً قدمها الباحثون والمحاضرون من البعثة اإلقلٌمٌة للصلٌب
االحمر قدمهااالستاذ علً الهوش حول تعرٌف القانون الدولً اإلنسانً وتطوره  ،مشٌراً الى ان القانون الدولً
االنسانً هو مجموعة القواعد القانونٌة المكتوبة والعرفٌة التً تحكم النزاعات المسلحة من اجل ضمان االعتبارات
االنسانٌة
فٌما قدم المستشار القانونً االستاذ معز الهذلً ورقة بعنوان “األسس القانونٌة والتشرٌعٌة “أوضح فٌها أحترام
القواعد التشرٌعٌة والقانونٌة التً تحكم الحروب والنزاعات المسلحة  ،وقدم بعض المالحظات على قواعد القانون
الدولً االنسانً التً تحكم الحروب والنزاعات المسلحة والمبادئ الشرعٌة المتعلقة باالثار المترتبة على الحروب
ومعاملة االسرى وحماٌة البٌئة الطبٌعٌة.
وفًِ الختام تم تكرٌم الحاضرٌن من قبل مساعد مدٌر عام الفرع احمد ابراهٌم عسٌري بشهادات حضور وتكرٌم
المستشفى السعودي االلمانً لرعاٌته هذا المؤتمر.
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مفحط جازان فً قبضة األمن بعد أن قتل وأصاب ثالثة أشخاص

 15أكتوبر2017
رؤى الخبر  :إبراهٌم آل عبده

أكدت المصادر أن الجهات المعنٌة بجازان أطاحت بالمفحط الذي تسبب فً قتل طالب 17-عا ًماٌ -درس فً ثانوٌة أم
الحجل بأبوعرٌش ،وإصابة شقٌقه وصدٌقهما ،مساء أمس.
وبٌنت المصادر أن الشاب المفحط ٌخضع حال ًٌا للتحقٌق قبل إحالة كامل ملف القضٌة إلى النٌابة العامة ،التخاذ
اإلجراءات النظامٌة بحقه.
وكان الطالب قد أوقف سٌارته وبرفقته شقٌقه بالصف الثالث المتوسط ،وأحد أصدقائهما ،فً موقع تجمع لشباب غرب
كوبري وادي الرٌاح ،وأثناء جلوسهم فً المكان بجوار الطرٌق فوجئوا بقائد مركبة ٌقوم بالتفحٌط بتهور ،غٌر مبال
بأرواح الموجودٌن ،لٌختل توازن المركبة وٌرتطم به وشقٌقه وصدٌقه وٌلوذ بالفرار هار ًبا مما خلفه من مأساة.
هرع الجمٌع إلنقاذ المصابٌن عبر االتصال على الهالل األحمر الذي حضر للموقع وقام بعمل اإلنعاش للطالب ،ولكنه
حرجا.
متأثرا بجروحه ،لٌتم نقل المتبقٌن للمستشفى وكان وضع صدٌقه وصاحبه
فارق الحٌاة فً الحال،
ً
ً
وخٌمت الٌوم أجواء من الحزن على مدرسة الفقٌد بعد أن فقدوا أحد طالب المدرسة المتفوقٌن ،وقال عدد من منسوبً
المدرسة :إنهم ٌعٌشون صدمة الفراق ومرارة الرحٌل وذكرٌات الوداع بسبب فراق “عبدالرحمن” الذي عرف عنه
التفوق واألدب وفعل الخٌر ومساعدة ومعاونة زمالئه فً المدرسة؛ فهو من الطالب الممٌزٌن.
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