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مدنً تبوك ٌنجح فً السٌطرة على حرٌق بالسوق الدولً
الخمٌس  14دٌسمبر 2017

تمكنت فرق الدفاع المدنً بمنطقة تبوك من إخماد حرٌق عدد من المحالت التجارٌة وذلك فً السوق الدولً بحً
الراجحً بمدٌنة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمً فً مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة تبوك النقٌب عبدالعزٌز بن فرحان الشمري  ،أن غرفة
عملٌات الدفاع المدنً بمنطقة تبوك تبلغت فً تمام الساعة السادسة مساء الٌوم  ،عن وجود الحرٌق  ،مبٌ ًنا أن الفرق
الالزمة انتقلت للموقع على الفور وباشرت الحادث حٌث تمكنت من إخماد الحرٌق والسٌطرة علٌه فً وقت وجٌز.
وأضاف أن الحرٌق نتج عنه تضرر  5محالت أثاث تقدر مجموع مساحتها ب  300متراً مربعاً؛ احترق  4منها
بالكامل ،ومحل واحد جزئً حٌث نجحت الف َِرق من عزل النار عن باقً المحالت المجاورة ،مشٌراً إلى أنه نتج عن
الحادث إصابة مواطن بإصابة بسٌطة بقدمه تم نقله احترازٌا ً للمستشفى عن طرٌق الهالل األحمر ،وال ٌزال التحقٌق
جارٌا ً لمعرفة أسباب الحرٌق.
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الهالل األحمر ٌقٌم محاضرة عن اإلسعافات األولٌة لطالب التحفٌظ بتبوك
الجمعة  15دٌسمبر 2017

أقامت هٌئة الهالل األحمر بمنطقة تبوك أمس ،محاضرة توعوٌة عن اإلسعافات األولٌة للطالب بمجمع االمام نافع
لتحفٌظ القران بتبوك .
وتأتً هذه المحاضرة ضمن المبادرات التً تقدمها الهٌئة مع المدارس والمعاهد والجامعات فً ظل توجهات الهٌئة
لنشر الثقافة اإلسعافٌة األولٌة ألفراد المجتمع لجمٌع شرائحه العمرٌة ،و ضمن الشراكة المجتمعٌة بٌن هٌئة الهالل
األحمر والجهات الحكومٌة.
وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل االحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضً العنزي ،أن المحاضرة شهدت
تفاعل كبٌر من الحضور والمستفٌدٌن منها من خالل المناقشة وعبروا فً النهاٌة عن االستفادة من هذه المحاضرة
ورغبتهم فً التسجٌل ببرنامج األمٌر ناٌف لإلسعافات األولٌة ،معربا ً عن شكره لإلدارة المجمع على حرصها على
توعٌة الطالب وتثقٌفهم.
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حرس الحدود ٌنقذ شخصٌن فقد قاربهما فً عرض البحر بمحافظة جدة
السبت  16دٌسمبر 2017

تمكنت فرق البحث واإلنقاذ بقٌادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ شخصٌن فُفقِدَ قاربهما فً عرض البحر
بمحافظة جدة بسبب سرعة الرٌاح صباح أمس "الجمعة" .

وأوضح المتحدث اإلعالمً بقٌادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكً أن قطاع حرس الحدود
بجدة والدورٌات البحرٌة وفرق البحث واإلنقاذ باشرت مهام البحث عن قارب على متنه شخصٌن ،بعد أنْ لوحظ تأخره
عن العودة فً وقته المحدد مشٌراً إلى أنه من خالل عملٌات البحث المكثفة ،تم بحمد هللا ،العثور علٌهما وإنقاذهما؛
رغم صعوبة األجواء وسرعة الرٌاح وارتفاع الموج ،بعد تعطل قاربهما فً عرض البحر ،ونقلهما إلى مركز صروم
واالطمئنان على حالتهما الصحٌة بالتنسٌق مع الهالل األحمر".

ودعا المالكً إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعلٌمات حرس الحدود والئحة األمن والسالمة لمزاولة الصٌد
والغوص ،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع عملٌات حرس الحدود عبر الرقم (  )994لإلبالغ عن أي حالة طارئة،
السمح هللا.
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حرس الحدود ٌنقذ شخصٌن فقدا قاربهما فً عرض البحر بجدة
السبت  16دٌسمبر 2017

تمكنت فرق البحث واإلنقاذ بقٌادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ شخصٌن فُفقِدَ قاربهما فً عرض البحر
بمحافظة جدة بسبب سرعة الرٌاح صباح أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث اإلعالمً بقٌادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكً أن قطاع حرس الحدود
بجدة والدورٌات البحرٌة وفرق البحث واإلنقاذ باشرت مهام البحث عن قارب على متنه شخصان ،بعد أنْ لوحظ تأخره
عن العودة فً وقته المحدد ،مشٌراً إلى أنه من خالل عملٌات البحث المكثفة ،تم بحمد هللا ،العثور علٌهما وإنقاذهما،
رغم صعوبة األجواء وسرعة الرٌاح وارتفاع الموج ،بعد تعطل قاربهما فً عرض البحر ،ونقلهما إلى مركز صروم
واالطمئنان على حالتهما الصحٌة بالتنسٌق مع الهالل األحمر.

ودعا المالكً إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعلٌمات حرس الحدود والئحة األمن والسالمة لمزاولة الصٌد
والغوص ،مؤكدًا ضرورة التواصل مع عملٌات حرس الحدود عبر الرقم  994لإلبالغ عن أي حالة طارئة ،ال سمح
هللا.
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جازان« :تماس» ٌصٌب مقٌ َمٌن وإطفائٌا ً وٌخلً  13شخصا ً
األحد  17دٌسمبر 2017

افتخار باحفٌن  -سهٌل الحمزي (جازان)
أصٌب مقٌمان وأحد أفراد الدفاع المدنً فً حرٌق اندلع أمس فً عمارة سكنٌة بحً المطار بجازان .وباشرت الفرق
األمنٌة الموقع ،وأخلت فرق اإلنقاذ  13شخصا من المبنى ،وأخمدت النٌران التً اندلعت فً إحدى الشقق فً الطابق
األرضً .فٌما قدم الهالل األحمر اإلسعافات األولٌة للمصابٌن فً الموقع دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدنً فً منطقة جازان المقدم ٌحٌى القحطانً ،أن غرفة العملٌات تلقت بالغا عن
اندالع حرٌق فً عمارة سكنٌة فً حً المطار بمدٌنة جازان ،وعلى الفور باشرت الفرق الموقع ،وعند الوصول اتضح
أن النٌران شبت فً غرفة داخل شقة بالطابق األول بعمارة مكونة من ثالثة طوابق ،وبناء علٌه تم إخالء  13شخصا
من المبنى وإخماد الحرٌق ،مشٌرا إلى إصابة مقٌمٌن بحالة اختناق وأحد أفراد الدفاع المدنً بإجهاد بسٌط،عولجوا
فً الموقع من قبل فرق الهالل األحمر.
وأرجع اندالع الحرٌق إلى تماس كهربائً فً أحد المقابس.
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مصرع  2وإصابة  4فً حادث مروري بالطائف
األحد  17دٌسمبر 2017

مكة اآلن
تلقت غرفة عملٌات الهالل االحمر السعودي بالطائف مساء أمس السبت عند الساعة ٔٓ:٤٥م بالغ عن وجود حادث
تصادم وذلك قبل كبري الدهاس باتجاه المطار فً الطائف مما خلف وراءه عددا من اإلصابات والوفٌات .

وفً التفاصٌل  :أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل االحمر بالطائف شادي بن عابد الثبٌتً ان غرفة العملٌات تلقت
البالغ وبدورها قامت بتوجٌه فرقتٌن وفرقة تدخل سرٌع .

وأضاف  :عند وصول الفرق تبٌن أن هناك أربع حاالت متوسطة باالضافة الى وجود حالتٌن وفاة بالموقع .
وأردف قائالً  :قامت الفرق االسعافٌة بالتعامل مع الحاالت المتوسطة وتقدٌم الخدمة الطبٌه الالزمة ونقلهم بعد ذلك الى
مستشفى األمٌر سلطان العسكري بالطائف
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الهالل األحمر نقل المصابٌن لمستشفى األمٌر سلطان العسكري
وفاتان وأربع إصابات فً حادث تصادم بطرٌق المطار فً الطائف
األحد  17دٌسمبر 2017

س َّبب حادث تصادم ،وقع بٌن مركبتٌن قبل كوبري الدهاس باتجاه المطار فً الطائف ،فً وفاة شخصٌن ،وإصابة
أربعة أشخاص .فٌما هرعت إسعافات الهالل األحمر ،ونقلت المصابٌن لمستشفى األمٌر سلطان العسكري.

وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بالطائف شادي بن عابد الثبٌتً أن غرفة العملٌات تلقت البالغ،
وبدورها قامت بتوجٌه فرقتٌن وفرقة ُّ
تدخل سرٌع.
وقال :عند وصول الفِرق تب ٌّن أن هناك أربع حاالت متوسطة ،إضافة إلى وجود حال َت ًْ وفاة بالموقع.
وأضاف :قامت الفِرق اإلسعافٌة بالتعامل مع الحاالت المتوسطة ،وتقدٌم الخدمة الطبٌة الالزمة ،ونقلهم بعد ذلك إلى
مستشفى األمٌر سلطان العسكري بالطائف.
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منها  705وفاة بٌنها  267نتٌجة حوادث مرورٌة
الهالل األحمر بعسٌر :باشرنا  31.908حاالت خالل العام الماضً
السبت  16دٌسمبر 2017

باشرت الفرق اإلسعافٌة بالهالل األحمر بمنطقة عسٌر  31ألفا ً و 908حاالت خالل العام الماضً  1438مسجلة بذلك
انخفاضا ً عن الحاالت المماثلة لعام  1437فً حٌن بلغت أعداد حاالت الوفاة  705وفاة منها  267حالة وفاة جراء
الحوادث و 438حالة وفاة جراء المرض فً حٌن ارتفعت أعداد البرامج التدرٌبٌة والتوعوٌة والتطوعٌة من أجل
الوصول إلى معظم شرائح المجتمع.
وتفصٌالً أوضح متحدث فرع الهالل األحمر بعسٌر محمد بن حسن الشهري أن الحاالت اإلسعافٌة التً قدمت لها
الخدمات الطبٌة وتعاملت معها الفرق اإلسعافٌة بلغت  18550حالة فٌما بلغت الحاالت التً نقلت قبل وصول الفرق
اإلسعافٌة  12653حالة لٌصل إجمالً الحاالت بشكل عام للعام المنصرم  31908حاالت.
ونوه الشهري بسعً فرع الهالل األحمر السعودي بمنطقة عسٌر لتكثٌف خدماته اإلسعافٌة فً المناطق التً تشهد
ارتفاعا ً فً نسبة الطلب المتزاٌد على الخدمة اإلسعافٌة سواء فً األحٌاء داخل المدٌنة أو المحافظات والطرق السرٌعة
الجدٌدة.
ً
ممثلة بإدارة التدرٌب أقامت عدداً من الدورات التدرٌبٌة خالل العام المنصرم  1438بقسمٌها
وأشار إلى أن الهٌئة
الرجالً والنسائً فً برنامج األمٌر ناٌف لإلسعافات األولٌة ،ومنها  93دورة ،استفاد منها  1066شخصا ً بٌنما بلغت
البرامج التوعوٌة  120برنامجا ً توعوٌا ً استفاد منه  21173مستفٌداً ومستفٌدة فً حٌن بلغت البرامج التطوعٌة التً
نفذت  64برنامجا ً تطوعٌا ً استفاد منها .5967
وحول طبٌعة التدرٌب قال الشهري إنه تم تدرٌبهم على العدٌد من المهارات اإلسعافٌة واإلجراءات الطارئة والتً من
الممكن االستفادة منها فً البٌت والعمل واألماكن العامة ،بهدف الحفاظ على حٌاة المصابٌن وتعزٌز إمكانٌة شفائهم،
باإلضافة إلى المحاضرات التثقٌفٌة والتوعٌة اإلسعافٌة التً ُفتقدّ م من خالل الزٌارات المدرسٌة والمهرجانات
والمعارض والمناسبات.
وأضاف الشهري أن إدارة التدرٌب ممثلة فً قسمها الرجالً نفذت دورة القٌادة اآلمنة لمنسوبً الهالل األحمر بمنطقة
عسٌر ونجران وجازان والباحة على أربع دورات تدرٌبٌة متفرقة استفاد منها  57موظفا ً.
واختتم الشهري حدٌثه بأن الهٌئة لدٌها عدد من المدربٌن المهرة والمشرفٌن على الوحدات التدرٌبٌة مع فتح المجال
للمدربٌن المتعاونٌن وصوالً للهدف اإلنسانً وهو حماٌة الفرد والمقٌم وسالمتهم من المخاطر.
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الهالل ٌباشر  15حالة اسعافٌة خالل ثالثة اٌام من فعالٌات معرض جدة الدولً للكتاب
األحد  17دٌسمبر 2017

جدة – واصل – ناٌف الحارثً:
باشرت فرق هٌئة الهالل االحمر السعودي والفرق الراجلة التطوعٌة التً تتمركز بنقاط إسعافٌة داخل وخارج معرض
الكتاب متجولة بٌن مسارات المعرض لسرعة الوصول ،لمواجهة وتلبٌة أي طارئ ألي نداء فً حال وجود إصابة أو
رواد المعرض ،وبحضور كثٌف من مختلف الشرائح فً مسارات معرض جدة للكتاب  2017والسحات
مرٌض بٌن ّ
الخارجٌة للمعرض من ٌوم الخمٌس الى نهاٌة ٌوم السبت بالفعالٌات  15حالة اسعافٌة.
اكد ذلك المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل االحمر السعودي بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبو زٌد والذي اشار الى انه تم
تقدٌم الخدمات اإلسعافٌة ل  15حالة قً الموقع.
ٌذكر ان فرق الهالل االحمر السعودي متواجدة بمعرض جده للكتاب  2017طٌلة أٌام المعرض.
وذلك ضمن حرص هٌئة الهالل االحمر السعودي النابع من توجٌهات القٌادة الحكٌمة بتسخٌر جمٌع الموارد
واإلمكانٌات لخدمة المواطنٌن والمقٌمٌن والزائرٌن لهذا البلد المعطاء.
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