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مصرع فتاتٌن ومسنة إثر حرٌق فً منزلهم
الثالثاء 14نوفمبر2017

الطائؾ  -حسن الؽامدي
لقٌت ثالث نساء مصرعهن إثر حادث حرٌق شب فً منزل شعبً بمحافظة الطائؾ.

وذكر المتحدث الرسمً بالدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة العقٌد سعٌد سرحان ،أن فتاتٌن فً العقد الثالث من العمر
ومسنة فً العقد السابع من العمر لقوا مصرعهم الثالثاء ،نتٌجة حرٌق نشب فً منزل شعبً بمحافظة الطائؾ ،ممٌيا ًا
بـؤن المعلومات األولٌة للمحققٌن تيٌد بؤن حالة الوفاء كانت بسبب االختناق.

وأشار إلى أن فرق االطياء واإلنقاذ باشرت حادث حرٌق اندلع فً منزل شعبً ،وعند الوصول كانت سحب الدخان
تتصاعد من نوافذ البناٌة المكونة من دور واحد ،حٌث عملت فرق االنقاذ على فتح المنزل والبحث عن ناجٌن فً ظل
ارتياع درجات الحرارة وكثافة الدخان التً ؼطت أرجاء المنزل ،ومزامنة مع عملٌات االنقاذ شرعت فرق االطياء فً
إخماد الحرٌق الذي نشب فً ؼرفة جلوس تقع بمدخل المنزل ،وأثناء عملٌات البحث عن ناجٌن تم العثور على فتاتٌن
وامرأة مسنة فً حالة اختناق تم إخراجهم وإسعافهم من قبل فرق الهالل األحمر ،وانتقلت جمٌع الحاالت الثالث إلى
رحمة هللا.
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وفاة فتاتٌن ومسنة بحرٌق منزل شعبً فً الطائؾ
الثالثاء 14نوفمبر2017

ماجد النيٌعً (الطائؾ)
لقٌت فتاتان ومسنة مصرعهن اختناقا إثر حادثة حرٌق شب فً منزل شعبً بمحافظة الطائؾ.
وأومح لـ«عكاظ» المتحدث باسم الدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة العقٌد سعٌد سرحان ،أن فتاتٌن فً العقد الثالث
من العمر ومسنة فً العقد السابع من العمر لقٌن مصرعهن الٌوم الثالثاء ،نتٌجة حرٌق شب فً منزل شعبً بمحافظة
الطائؾ.
وأماؾ العقٌد سرحان أن المعلومات األولٌة للمحققٌن تيٌد بؤن حالة الوفاة كانت بسبب االختناق.
وأردؾ أن فرق اإلنقاذ أثناء مباشرتها للحادثة عملت على فتح الباب الخاص بالمنزل ما ٌشٌر إلى أنه كان مؽلقا من
الداخل أثناء اندالع الحرٌق ،ولذلك تعذر على المحاٌا الثالث الخروج إلى منطقة آمنة للنجاة.
وفً السٌاق نيسه ،أكد أن فرق األدلة الجنائٌة باشرت أعمالها مع الدفاع المدنً للكشؾ عن األسباب التً أدت إلى
اندالع الحرٌق ،مشٌرا إلى أن فرق اإلطياء واإلنقاذ عند وصولها إلى المنزل كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ
البناٌة المكونة من دور واحد ،وعملت على فتح المنزل والبحث عن ناجٌن فً ظل ارتياع درجات الحرارة وكثافة
الدخان التً ؼطت أرجاء المنزل ،وبالتزامن مع عملٌات اإلنقاذ شرعت فرق اإلطياء فً إخماد الحرٌق الذي شب فً
ؼرفة جلوس تقع بمدخل المنزل ،وأثناء عملٌات البحث عن ناجٌن تم العثور على فتاتٌن وامرأة مسنة فً حالة
اختناق ،وتم إخراجهن وإسعافهن من قبل فرق الهالل األحمر إال أن قماء هللا وقدره كان أسرع ،وانتقلت جمٌع
الحاالت الثالث إلى رحمة هللا.
وختم العقٌد سرحان تصرٌحه بؤن الدفاع المدنً بعد االنتهاء من أعماله فً الموقع سلم الحادثة للجهات المختصة،
داعٌا هللا أن ٌتؽمد المتوفٌات بواسع رحمته.
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حائل :إصابة  5من أسرة على طرٌق الرومة
الثالثاء 14نوفمبر2017

عواد الطوالة (حائل)
أصٌب  5أشخاص من أسرة واحدة ،إثر اصطدام سٌارتهم بالحاجز الخرسانً على طرٌق حائل الرومة.
وبحسب المتحدث باسم الهالل األحمر بمنطقة حائل سلطان البراهٌم ،فإن ؼرفة العملٌات فور تلقٌها بالؼا بوقوع
حادثة ارتطام على طرٌق الرومة ،حركت فرقتً إسعاؾ وفرقة االستجابة السرٌعة ( مٌدك) ،واتمح بعد ذلك أن
الحاالت المصابة كانت ستنقل عن طرٌق مواطن بسٌارته الخاصه ،إذ اتجه بها إلى حائل على مقربة من موقع
الحادثة ،فً الوقت الذي باشرت فرق اإلسعاؾ نقل الحاالت بسٌارتها إلى مستشيى الملك خالد بحائل وعددها  5قدمت
لها العناٌة الالزمة.
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تعلٌم مكة ٌقٌم معرما ًا توعوٌا ًا وٌنظم محامرات طبٌة عن السكري
الثالثاء 14نوفمبر2017

مكة اآلن :
تحت رعاٌة مساعدة مدٌر تعلٌم منطقة مكة المكرمة للشإون التعلٌمٌة للبنات الدكتورة آمنة بنت محمد صالح الؽامدي
أقامت الشإون الصحٌة المدرسٌة بتعلٌم منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع هٌئة الهالل األحمر السعودي معرما ًا
توعوٌا ًا بمناسبة الٌوم العالمً للسكري صاحبه إقامة محامرات طبٌة تثقٌيٌة عن المرض استهدؾ منسوبات وطالبات
مكة .
ٌؤتً ذلك بالتزامن مع الٌوم العالمً لمرض السكري والذي ٌوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام .
من جهتها أومحت مساعدة مدٌر الشإون الصحٌة المدرسٌة بتعلٌم منطقة مكة المكرمة رمٌة بنت صالح الخطابً
أن المعرض اشتمل على العدٌد من مشاركات المدارس من خالل المجسمات واللوحات واألعمال التثقٌيٌة عن مرض
السكري وأعرامه وطرق الوقاٌة منه  ،مصحوبا ًا بمحامرات طبٌة توعوٌة قدمتها كل من مدٌرة القسم النسائً بهٌئة
الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الدكتورة ابتسام المنٌعً  ،والدكتورة بثٌنة محمد عبدالشكور  ،والدكتورة
هالة فوزي محمد كامل  ،والدكتورة نجوى عبدالكبٌر بنتن  ،وقد تلخصت محاورها فً جوانب مهمة عن المرض
ومماعياته  ،ومسبباته  ،وطرق الوقاٌة منه وعالجه  ،باإلمافة إلى كٌيٌة التعامل مع الحاالت المصابة  ،وحاالت
اإلؼماء التً قد تحدث فً مدارسنا والطرق الصحٌحة فً التعامل معها بشكل طبً ٌممن سالمة الجمٌع .
وقدمت الخطابً شكرها الجزٌل لكل من شارك وساهم فً إنجاح اليعالٌة وخروجها بالمظهر الالئق بما ٌحقق اليائدة
المرجوة من إقامة مثل هذه المناسبات التوعوٌة التً تخدم المجتمع المدرسً واألسر على ح ٍدد سواء .
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الهالل األحمر بالقصٌم ٌستقبل وفدا من أرامكو السعودٌة
الثالثاء 14نوفمبر2017

برٌدة – الوئام  -خالد المرشود:
استقبل مقر فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة القصٌم ،الٌوم ،وفدا رفٌع المستوى من أرامكو السعودٌة ،وقدم الوفد
اليعالة فً الخطط اليرمٌة ،التً أقٌمت فً المنشآت التابعة ألرامكو السعودٌة بمنطقة
شكره للهٌئة ،على مشاركاتها ّ
القصٌم ،فً الجوانب اإلسعافٌة ،من خالل طواقم طبٌة إسعافٌة.
كان فً استقبال وفد أرامكو ،إبراهٌم بن عبد الرحمن الحصان ،المدٌر العام ليرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة القصٌم،
بحمور مدراء اإلدارات واألقسام.
فٌما ترأس وفد أرامكو السعودٌة ،خالد بن عبد هللا الرمٌح ،مدٌر شإون أرامكو السعودٌة بالمنطقة الوسطى،
ٌرافقه أحمد سعٌد الؽامدي ،وكٌل مدٌر شإون أرامكو بالمنطقة الوسطى ،وعبد المجٌد صالح آل عبٌد وعمر بن سعد
آل سلٌم ،ممثلً الشركة بالمنطقة الوسطى.
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الهالل األحمر بالقصٌم ٌستقبل وفداًا من شركة أرامكو السعودٌة
األربعاء  15نوفمبر2017

القصٌم – واصل -رامً الزوٌد :
قام وفد رفٌع المستوى من أرامكو السعودٌة صباح ٌوم الثالثاء الموافق  25/2فً زٌارة الى مقر فرع هٌئة الهالل
اليعالة فً الخطط اليرمٌة فً الجوانب اإلسعافٌة من
األحمر بمنطقة القصٌم لتقدٌم الشكر للهٌئة على مشاركاتهم ّ
خالل طواقم طبٌة إسعافٌة التً أقٌمت فً المنشآت التابعة ألرامكو السعودٌة بمنطقة القصٌم .
كان فً استقبالهم مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة القصٌم االستاذ  /إبراهٌم بن عبد الرحمن الحصان
وبحمور مدراء اإلدارات واألقسام حٌث كان على رأس الوفد مدٌر شإون ارامكو السعودٌة بالمنطقة الوسطى األستاذ
 /خالد بن عبد هللا الرمٌح ٌرافقه كالًا من  :وكٌل مدٌر شإون أرامكو السعودٌة بالمنطقة الوسطى  :أحمد سعٌد
الؽامدي  ،وممثلً ارامكو السعودٌة بالمنطقة الوسطى عبد المجٌد صالح آل عبٌد
وعمر بن سعد آل سلٌم وقد أثنى مدٌر عام فرع الهٌئة بالمنطقة على هذه الزٌارة الؽٌر مستؽربة من أرامكو السعودٌة
وأومح حرص الهٌئة للقٌام بمهامها فً ظل دعم ومتابعة معالً رئٌس الهٌئة محمد بن عبدهللا القاسم .
وفً نهاٌة اللقاء قدّ م الوفد هدٌة تذكارٌة للهٌئة بادلتهم الهٌئة ممثلة بإدارة اإلعالم والعالقات العامة بهداٌا رمزٌة
توعوٌة .
وقد صرح المتحدث الرسمً فً هٌئة الهالل األحمر بالقصٌم األستاذ  /محمد بن عبدهللا الجعٌثن أنه هٌئة الهالل
األحمر بالمنطقة تسعد بمثل هذا التواصل الذي ٌصب فً المصلحة ألي جهة أو منشؤة  ،علما ًا أن للهٌئة عدة مشاركات
فً مجاالت التدرٌب واإلسعاؾ والتثقٌؾ والتوعٌة مع كافة الجهات الحكومٌة واألهلٌة .
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العثور على جثة ممدة على أحد األرصية فً “الطائؾ”
األربعاء  15نوفمبر2017

الطائؾ:
عثر أحد األشخاص على رجل ممدداًا ليترة طوٌلة على رصٌؾ بؤحد الشوارع فً حً الجال بالطائؾ ،دون أن ٌبدي أي
حركة ،وتم إبالغ الجهات األمنٌة .
وأكدت مصادر أن رجال األمن باشروا البالغ وتبٌن لهم وفاة الشخص المبلػ عنه؛ حٌث وجدت بعض اإلصابات فً
وجهه ،لٌجري نقله عن طرٌق الهالل األحمر الذي أكد وفاته.
فٌما تسلمت الشرطة ملؾ القمٌة لمتابعتها والتؤكد من أسبابها إن كانت جنائٌة أم ال بعد تقرٌر الطب الشرعً.
وأومحت المصادر أن شهود عٌان من الحً تعرفوا على هوٌة صاحب الجثة ،مشٌرٌن إلى أنه وافد آسٌوي فً العقد
السادس من عمره ،ودائما ًا ما كانوا ٌرونه فً المسجد وقت أداء الصلوات.
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سكب على جسده البنزٌن وأشعل النار فٌه ..قصة انتحار وافد فً جدة
الثالثاء 14نوفمبر2017

خبر نٌوز  -األحساء  -زهٌر الؽزال
بتارٌخ (  )02 / 24و عند الساعة (  ) 16 : 22تلقى مركز العملٌات األمنٌة الموحدة(  )911بمنطقة مكة المكرمة
(جدة/الجوهره) ورد بالغ من المقٌم  /اقامه (ٌ )٢٧٧٠٩٤٦منً الجنسٌة جوال رقم ٌ )408314يٌد عن قٌام شخص
بدون هوٌه(محتمل ان ٌكون من الجنسٌه الٌمانٌه) بسكب البنزٌن على جسده وقٌامه باشعال النار وقام المتواجدٌن فً
الموقع باخماد النار من جسد الشخص تم طلب الهالل االحمر وعند الكشؾ على الشخص اتمح انه متوفً تم طلب
ظابط الخير الى نيس الموقع وفً طور التسلٌم و احالة البالغ  :االمن العام  /الدورٌات االمنٌة سلمت قسم الجنوبٌة
الكمال االزم .
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عام  /الهالل األحمر بالباحة ٌُنظم محامرة توعوٌة فً اإلسعافات األولٌة
األربعاء  15نوفمبر2017

نظمت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الباحة ،أمس ،محامرة توعوٌة فً اإلسعافات األولٌة ،وذلك بمقر الشركة
وتممنت المحامرة عدة موامٌع عن كٌيٌة التعامل مع بعض الحاالت اإلسعافٌة ،وعمل اإلنعاش القلبً الرئوي،
والتعامل مع الحاالت القلبٌة الطارئة ،باإلمافة إلى بعض المهارات اإلسعافٌة فً حاالت النزٌؾ والكسور ،وكذلك نبذة
تعرٌيٌة عن مبدأ التطوع فً الهٌئة ،وعن برنامج األمٌر ناٌؾ لإلسعافات األولٌة .
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سعود بن ناٌؾ ٌترأس اجتماع لجنة الدفاع المدنً وٌدشن جائزة «إعالم الوقؾ»
الثالثاء 14نوفمبر2017

الدمام  -عوض المالكً
عقدت لجنة الدفاع المدنً الرئٌسٌة بالمنطقة اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكً األمٌر سعود بن ناٌؾ بن
عبدالعزٌز أمٌر المنطقة الشرقٌة بمكتب سموه بدٌوان اإلمارة الٌوم الثالثاء ،لبحث استعدادات الجهات الحكومٌة
لموسم األمطار لهذا العام ،بحمور صاحب السمو الملكً األمٌر أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزٌز نائب أمٌر
المنطقة الشرقٌة.

خٌر
واستهل سموه االجتماع بسإال المولى القدٌر بؤن ٌؽٌث البالد والعباد ،وٌجعل موسم أمطار هذا العام ،موسم ٍد
إٌجاز عن استعدادات مختلؾ الجهات المشاركة فً اللجنة
وبركة ،وٌعم بنيعه البالد والعباد ،ثم اطلع سموه على
ٍد
لموسم األمطار ،وخطط مواجهة الحاالت الطارئة ،دور كل جهة فٌها ،مشدداًا سموه أن كل مسإول هو مسإول أمام هللا
أوالًا ،ثم أمام القٌادة – أٌدها هللا ،-فعلٌه أن ٌتحمل المسإولٌة التً توالها وٌبادر لتدارك وعالج مواطن الخلل فٌما
ٌدخل فً اختصاصه ،ولن ٌقبل عذر أي مسإول تخاذل أو قصر فً أداء مهام عمله ،ومإكداًا سموه على مرورة
التنسٌق بٌن مختلؾ الجهات ،لممان الياعلٌة والكياءة فً تنيٌذ خطة مواجهة المخاطر ،والعمل بروح اليرٌق الواحد
فً مواجهة األخطار ،داعٌا ًا سموه لتكثٌؾ الجهود التوعوٌة االستباقٌة ،ومواكبة الحاالت الجوٌة المختلية واستخدام
وسائل التواصل المختلية إلبالغ المجتمع بتطورات الحالة.
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حمر االجتماع أمٌن المنطقة الشرقٌة م.فهد الجبٌر ،ومدٌر عام الشإون الصحٌة دزصالح السلوك ،ومدٌر عام فرع
هٌئة الهالل األحمر بالمنطقة الشرقٌة ولٌد السعدون ،ومدٌر شرطة المنطقة الشرقٌة اللواء عبدهللا القرٌش ،وسعادة
مدٌر عام الدفاع المدنً بالمنطقة الشرقٌة العمٌد راشد المري ،ومدٌر المرور بالمنطقة الشرقٌة العمٌد راشد الهاجري،
ومدٌر إدارة أمن الطرق العقٌد حسن الخمٌس ،ومدٌر عام مصلحة المٌاه بالمنطقة الشرقٌة المساعد المهندس خالد
الحمادي ،ومساعد مدٌر الهٌئة العامة لألرصاد وحماٌة البٌئة األستاذ ناصر آل قرشة.

من جهة اخرى دشن أمٌر المنطقة الشرقٌة بمكتب سموه بدٌوان اإلمارة امس جائزة " إعالم الوقؾ" التً تسعى
لتعزٌز ثقافة الوقؾ فً المجتمع ،بحمور أمٌن عام الجائزة رٌاض اليرٌجً ،ورئٌس المحكمة العامة بالدمام الشٌخ
سعد بن محمد المهنا.

ونوه سموه بحرص الدولة – أٌدها هللا -على تعزٌز وتمكٌن األوقاؾ ،بإنشائها للهٌئة العامة لألوقاؾ ،التً ستكون
ًا
مظلة لراؼبً الوقؾ ،مشدداًا سموه على أن المجتمع السعودي مجتمع محب ومبادر ألعمال الخٌر ،والمملكة
بإذن هللا
تشهد وهلل الحمد تطوراًا ونمواًا فً أعداد الوقؾ وأنواعها ،وراؼبً الخٌر كثر ،إال أنهم بحاجة لمن ٌقوم بتوعٌتهم
بسبل وطرق تحقٌق هذه الخٌرٌة ،مإكداًا سموه أن الجائزة بمممونها وفكرتها وأهدافها ،ستسهم بمشٌئة هللا فً نشر
ثقافة الوقؾ ،وتبٌان األثر التنموي واالقتصادي لتنوع األوقاؾ وتطوٌرها ،كما أنها بمشٌئة هللا ستساهم فً تحقٌق
االستدامة المالٌة للجهات الخٌرٌة ،والمشروعات التنموٌة ،بما ٌعود نيعه على االقتصاد الوطنً ،وٌلمس أثره
المواطن ،متمنٌا ًا سموه التوفٌق للجائزة والقائمٌن علٌها.
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الهالل األحمر :وقع على الدائري الثانً وباشرته  3فرق إسعافٌة ورابعة ّ
تدخل سرٌع
حادثة الـ  3فجراًا تنتهً بمصرع  5شباب  ..مركبتهم اصطدمت بجسر مشاة بالمدٌنة
األربعاء  15نوفمبر2017

خالد الشامانً  -المدٌنة المنورة

المنورة عند الساعة الثالثة
لقً  5شباب مصرعهم ،فجر الٌوم ،فً حادث مروري وقع على الدائري الثانً بالمدٌنة
ّ
فجراًا ،فٌما باشرت اليرق اإلسعافٌة والجهات المعنٌة موقع الحادث.
المنورة فجر الٌوم ،حادثا ًا مرورٌا ًا مروعا ًا لمركبة اصطدمت بجسر المشاة أمام
تيصٌالًا ،شهد الدائري الثانً بالمدٌنة
ّ
السوق المركزي للخمار؛ ما أدّى إلى مصرع  4أشخاص فً الموقع ،وت ّم نقل الخامس إلى المستشيى عن طرٌق فرق
الهالل األحمر إال أنه وافته المنٌة متؤثراًا بإصابات عدة.
المنورة خالد بن مساعد السهلً؛ لـ "سبق" ،أن
وأ ّكد المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة
ّ
ؼرفة عملٌات الهالل األحمر تلقت بالؼا ًا عند الساعة  03:10من فجر الٌوم؛ ٌيٌد بوقوع حادث مروري على الدائري
المنورة.
الثانً أمام سوق الخمار بالمدٌنة
ّ
ّ
التدخل السرٌع ،وعند الوصول للحادث الساعة  03:14صباحا ًا
وأماؾ السهلً :ت ّم توجٌه ثالث فرق إسعافٌة وفرقة
تب ٌّن وفاة أربعة أشخاص فً الموقع نيسه ،فٌما ت ّم تقدٌم اإلسعافات األولٌة للحالة الخامسة ونقلها للمستشيى ،وعمل
إنعاش قلبً رئوي له حتى الوصول للمستشيى ،إال أنه انتقل إلى رحمة هللا.
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