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فرق الهالل األحمر تباشر  15حالة إسعافٌه فً أولى أٌام معرض الكتاب الدولً بجدة
األحد  17دٌسمبر 2017

باشرت الفرق الراجلة التطوعٌة بهٌئة الهالل األحمر المتمركزة داخل وخارج أرض فعالٌات معرض الكتاب الدولً
بجدة  15حالة إسعافٌه خالل الثالثة أٌام األولى من انطالق المعرض.
وأبان الناطق باسم الهٌئة بمحافظة بجدة عبدهللا أحمد أبو زٌد  ,أن الفرق اإلسعافٌة المتمثلة بـ  6عربات إسعاف فً
البوابة الجنوبٌة والشمالٌة للمعرض ,وسٌارة إسعاف ( قولف)  ,و  5فرق تطوعٌة راجلة  ,متواجدة طٌلة أٌام
المعرض.
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مباشرة  15حالة إسعافٌة فً األٌام الـ 3األولى لمعرض الكتاب بجدة
األحد  17دٌسمبر 2017

«عكاظ» (جدة)
باشرت الفرق الراجلة التطوعٌة بهٌئة الهالل األحمر المتمركزة داخل وخارج أرض فعالٌات معرض الكتاب الدولً
بجدة  15حالة إسعافٌة خالل األٌام الثالثة األولى من انطالق المعرض.
وأبان المتحدث باسم الهٌئة بمحافظة بجدة عبدهللا أحمد أبو زٌد ,أن الفرق اإلسعافٌة المتمثلة بـ 6عربات إسعاف فً
البوابتٌن الجنوبٌة والشمالٌة للمعرض ,وسٌارة إسعاف (قولف) ,و 5فرق تطوعٌة راجلة ,موجودة طٌلة أٌام
المعرض.
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المهد :وفاة عروس وشقٌقٌها وإصابة والدتهم
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

محمد الوسمً (مهد الذهب)
تبدلت فرحة أسرة بزواج ابنتهم ذات الـ 17ربٌعا إلى كابوس مظلم ,وتحولت من وضع اللمسات األخٌرة على حفلة
الزفاف إلى تجهٌز سرادق العزاء ,وذلك بعدما أدت حادثة مرورٌة مروعة وقعت مع مركبة أخرى إلى وفاة العروس
وشقٌقٌها وإصابة والدتهم وشخص آخر.
وباشرت الفرق األمنٌة الموقع وعمل الدفاع المدنً على إخماد الحرٌق الذي اندلع فً إحدى المركبتٌن ,فٌما نقل
الهالل األحمر المصابٌن إلى مستشفى المهد العام لتلقً العالج الالزم.
وعلمت «عكاظ» ,أن العائلة المكونة من األم وابنتها العروس وشقٌقٌها تعرضوا لحادثة مرورٌة أثناء سفرهم للمدٌنة
المنورة لوضع اللمسات األخٌره لحفلة الزفاف.
وأوضح المتحدث باسم هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة خالد السهلً ,أن غرفة العملٌات تلقت
بالغا عن الحادثة المرورٌة ,وعلى الفور توجهت الفرق اإلسعافٌة للموقع ,وعند الوصول اتضح وجود إصابتٌن
خطرتٌن وحالتً وفاة وحالة أخرى تم نقلها قبل وصول الفرق اإلسعافٌة ,وتم فورا نقل الحالتٌن إلى مستشفى المهد
العام بعد تقدٌم اإلسعافات األولٌة من قبل المسعفٌن ,قبل أن ٌتم تحوٌلهم إلى مستشفى الملك فهد بالمدٌنة المنورة
لتلقً العالج الالزم.
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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

فهد العتٌبً  -الطائف
تس َّ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 َتت ًْ 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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تم نقل الحالة على وجه السرعة إلى مستشفى الجدعانً بحً الصفا
ارتفع جسده أكثر من  10أمتار ..حادث مروع لعشرٌنً بسبب مفحط فً جدة
االثنٌن  18دٌسمبر 2017

المواطن  -ولٌد الفهمً  -جدة
تكثف الجهات األمنٌة بمحافظة جدة جهودها للبحث عن مفحط تسبب فً حادث دهس شاب عشرٌنً.
وصدم شاب متهور أحد سالكً الطرٌق بالقرب من مطعم الطازج؛ مما تسبب فً ارتفاع جسم المدهوس أكثر من 10
أمتار ّ
جوا ثم سقوطه على األرض بعنف.
من جانب آخر ,أكد المتحدث باسم الهالل األحمر بمحافظة جدة ,عبدهللا أبو زٌد ,أن الفرق المٌدانٌة باشرت الحادث
ووجدت الحالة خطٌرة؛ مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الجدعانً بحً الصفا.
“المواطن” سوف توافٌكم بالتفاصٌل حال ورودها من الجهات المعنٌة.
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فرع هٌئة الهالل االحمر بعسٌر ٌكرم المتقاعدٌن والممٌزٌن
األحد  17دٌسمبر 2017

عسٌر – واصل – علً ال بعتج:
اقامت هٌئه الهالل االحمر السعودي بمنطقه عسٌر مساء الٌوم االحد.
حفل تكرٌم للمتقاعدٌن والمتمٌزٌن وتفصٌال اوضح المتحدث الرسمً باسم فرع الهٌئه بعسٌر محمد بن حسن الشهري
بدا الحفل بكلمه لسعاده المدٌر العام وبعد ذلك تم تكرٌم المتقاعدٌن واالدارات.
والمراكز المتمٌزه بالمنطقه اضافه الى ذلك المسعفٌن واالدارٌٌن الممٌزٌن.
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