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»األمناء« تقرير خاص:
  

امليداين  املستشــفى  يواصل 

املعــا  مديريــة  يف  للحميــات 

بالعاصمــة الجنوبية عــدن التابع 

ملؤسســة )انا طبيب انا استطيع( 

املجانية  الصحية  خدماته  تقديم 

منذ افتتاحه يف أغسطس 2020م 

وتوســعة  تطويــر  إىل  ويتطلــع 

خدماته من خــال تجهيز املخترب 

والعمل عىل مدار 24 ساعة.

وتحدثــت مديــرة املستشــفى 
امليداين د. حنان مجمل أن مؤسســة 
)انا طبيــب انا اســتطيع( افتتحت 
أول مستشــفى ميداين للحميات يف 
العاصمة عدن وذلك بعد ظهور جائحة 
بداية  كورونا يف عدن حيــث كانت 
املؤسســة مبادرة وبعدد مرور شهر 
ونصف من العمــل عىل أرض الواقع 
متكنــا من الحصول عــىل ترخيص 
االجتامعية  الشــؤون  من  مؤسسة 
والعمل، وبادرنا بافتتاح املستشــفى 
وتحقق ذلك بتعاون املجلس االنتقايل 
الجنــويب واللجنة العليــا للطوارئ 
ومواجهة كورونا والســلطة املحلية 
يف مديرية املعال وإدارة املركز الصحي 

يف املعال.
يقدم  املستشفى  ان  إىل  وأشارت 
للمرىض  متكاملة  مجانيــة  خدمات 
وتشمل العالجات الوريدية االسعافية 
الرضورية وبعض األدوية واملضادات 
الحــرارة  وخافضــات  الحيويــة 
املستشفى  االمل ويتضمن  ومسكنات 
غرفة معاينة لفــرز حاالت الحميات 
وحاالت  ضنك  مالريــا  انواعها  بكل 
الكوفيــد19 وغرفــة مالحظة الخذ 
العالجات الوريديــة األولية ومخترب 

مازال قيد التجهيز لعمل الفحوصات 
الالزمة.

وأملحت انهــم يبذلون العديد من 
الجهود والرتتيبــات التي تهدف اىل 
عمل املستشفى عىل مدار 24 ساعة.

وأكدت أن: »املستشــفى امليداين 
استقبل خالل الفرتة من 10 اغسطس 
إىل 30 سبتمرب 2020م )258( حالة 
من الحميات وبلغ عدد االطفال )117 
و141( حالــة بالغــن وان الحاالت 
املشتبه بإصابتها بكوفيد19 عددها 6 
اىل مركز  تم تحويلها  التي  والحاالت 

الحجر يف مستشفى الجمهورية«.
واضافــت ان: »هناك 151 حالة 

يف العزل املنزيل نتابعها عن بعد«.
الطبي  املدير  أوضحــت  بدورها، 
يف املستشــفى د. عهود منصور ان 
طبيعة العمل يف املستشــفى عبارة 
ومســائية،  صباحية  فرتتــن  عن 
ونحــرص عــىل تقديــم الخدمات 
الصحيــة للمواطنــن ومواجهــة 

الحميات كام ينبغي«.
ونوهــت إىل ان: »طاقــم عمل 
املستشفى حاليا يتكون من 25 طبيب 
الواحدة و15  بالفرتة  مبعدل طبيبن 
الفرتة  يف  ممــرض  مبعدل  ممرض 

الواحدة«.
من جانبها أكدت الطبيبة العامة 
مستمر  »العمل  أن:  السقاف  د.مريم 
يف املستشــفى امليداين وبالنســبة 
للحاالت فمنذ بداية اكتوبر نســتقبل 

15-10حالة،  اليوم تقريبا مــن  يف 
وأغلبها حاالت تعــاين من الحميات 
تجاه  بواجبنا  نقــوم  اللــه  وبعون 
الشــفاء  للمرىض  ومتمنيه  املرىض 

العاجل وللكل الصحة والسالمة«.

اإلمارات تواصل عمل 
اإلنساني بحضرموت

ويســتمر عمل دولــة االمارات 
االنســاين يف عدد مــن محافظات 
الجنوب، ونفــذت منذ مطلع اكتوبر 
الخريية  الجاري عدد من املشــاريع 
اإلغاثة  منها  مختلفــة  مجاالت  يف 

والصحة.
 

دعم ذوي اإلعاقة في المكال

وزودت دولــة اإلمــارات ممثلة 
بهيئة الهالل األحمر، جمعية الطموح 
لرعاية ذوي اإلعاقة مبدينة املكال يف 
حرضموت بوسيلة نقل وأثاث مكتبي 

وزي مدريس.
مديرة  باشعيبان  انتصار  وعربت 
الجمعية عن ســعادتها بهذه اللفتة 
اإلنســانية لهيئــة الهــالل األحمر 
ومســاندتها للجمعيــة مــن خالل 
وقوفها املستمر إىل جانبها وإهدائها 
هذا الدعم الجديد الــذي يعترب رافدا 
والرتابط  التواصل  روافــد  من  هاما 

واالتصال مع ذوي االعاقة.
وأكدت أن: »هذا الدعم سيســهم 
يف تطوير مرافق الجمعية والخدمات 
املقدمة وتحقيق األهداف املرســومة 
وتوفري وســيلة نقل لطاقم الجمعية 
وتشــجيع الطالبــات يف املناطــق 

البعيدة عىل متابعة دراستهن«.
بوفد  الجمعية  أطفــال  واحتفى 
فيام  الورود  بباقــات  األحمر  الهالل 
والرســوم  باأللوان  الفصول  تزينت 
التعليميــة املبهجــة، فيــام أعربت 
الطالبــات عن شــكرهن وتقديرهن 
لهــذه اللفتة اإلنســانية وامتنانهن 
للجهود املتواصلة من قبل فريق الهيئة 

بحرضموت لدعمهن ومساندتهن.

خدمات مجانية من 
العيادات الطبية بحضرموت

وتواصل العيــادة الطبية املتنقلة 
يف محافظــة حرضمــوت تقديــم 
املجانية حيث  الخدمــات الصحيــة 
استطاعت منذ شهر يوليو حتى شهر 
ســبتمرب من العام الجــاري تقديم 
الخدمة لـــ)2681( حالــة مرضية 
توزعت عــىل )14( منطقــة نائية 
مبديريات حرضمــوت منها ) 229( 
مســتفيد مبنطقة الطويلــة بفوة، 
و)210( مســتفيد، مبنطقــة حلة، 
الكود،  مبنطقة  مســتفيد   )270 و) 

مبنطقــة  مســتفيد   )200 و) 
عبدالله غريب، و)80( مســتفيد 
مبنطقة العيون، و) 60( مستفيد 
 )160 و)  الغليلــة،  مبنطقــة 
مســتفيد مبنطقة الخــزان، و) 
العيص،  مبنطقة  مستفيد   )250
جول  مبنطقة  مستفيد  و)122( 
مســتفيد   )  205 و)  الشــفاء، 
 )130 و)  الخربــة،  مبنطقــة 
مســتفيد مبنطقة ثلــة باعمر، 
مبنطقــة  مســتفيد  و)310( 
البهيش، و)110 ( مستفيد  غيظة 
مبنطقة حصيحصة، و)90( مستفيد 
مبنطقة ظلومة، و) 105( مســتفيد 
مســتفيد   )150 و)  عضد،  مبنطقة 

مبنطقة زغفة.
ومتت معاينــة مختلف الحاالت 
املرضية املتنوعــة وإعطاء العالجات 
الالزمة، فضاًل عــن تقديم النصائح 
الصحية عــن طريق  واإلرشــادات 

توزيع الربوشورات التثقيفية.

افتتاح مركز بنك الدم 
بمستشفى ابن سيناء

األحمر  الهالل  هيئــة  وافتتحت 
اإلمارايت مطلع شهر اكتوبر الجاري 
املرحلة األخرية مــن مرشوع تأهيل 
وصيانة مركز بنك الدم مبستشــفى 
ابن ســيناء يف املــكال بحرضموت، 
الذي يقدم خدماته ألبناء املحافظات 
األربعة )حرضموت وشــبوة واملهرة 
الوحيد  املركــز  كون  وســقطرى( 
توفري  يف  املتخصــص  بحرضموت 
كافة فصائل الدم لجميع املحافظات.

مشــاريع  ضمن  املرشوع  يأيت 
الهيئــة لدعم القطــاع الصحي يف 
املحافظة لالرتقاء مبستوى الخدمات 
الطبيــة املقدمــة للمواطنــن يف 
إطار جهود دولــة اإلمارات ودعمها 

للمشاريع اإلنسانية والصحية.

أبني »األمناء« خاص:
  

اإلداري  اإلهامل  الجنوبيون دفع مثن  يواصل 
الذي تطبقــه حكومة الرشعيــة اليمنية املحتلة 

ا، ضمن سياسة خبيثة للغاية. للجنوب إداريًّ
وشهدت الفرتة املاضية مؤامرة خبيثة من ِقبل 
حكومة الرشعية اليمنية التي أشهرت سالح تردي 
الخدمات ضــد الجنوب وشــعبه، ضمن إرهابها 

الخبيث الذي يعاقب شعًبا بأكلمه.
وتعترب محافظة أبن من بن أكرث محافظات 
الجنوب التي تدفع كلفــًة باهظة للغاية، وتعيش 
ا فظيًعا يف نقص الخدمات عىل صعيد واسع. ترديًّ

ففي هذا اإلطار، تشهد مديريتا خنفر وزنجبار 
يف محافظــة أبن، منذ أيام، انقطاًعا مســتمًرا 

للكهرباء، وذلــك عقب توقف محطات التوليد عن 
الخدمة؛ بسبب نفاد مادة الديزل.

وقالــت مصادر عاملــة يف كهرباء أبن أن: 
ر مادة الديزل من  »سبب انقطاع التيار هو عدم توافُّ
املخصص  عدن  الجنوبية  بالعاصمة  النفط  رشكة 
ملحطــات توليد الكهربــاء، مــا أدى إىل خروج 

محطات الطاقة املشرتاة واملحطة الحكومية«.
الجنــوب فوىض حياتية غاشــمة  ويعيش 
للغاية، وتتعّمــد حكومة الرشعية اليمينة صناعة 
الكثري من األعبــاء الحياتية عىل مواطنيه، ضمن 
إرهــاب يفضح كام كبــرًيا من حقــد الحكومة 

ا ضد الجنوب. املخرتقة إخوانيًّ
وأقدمت الرشعية اليمينة )التي يسيطر عليها 
حزب اإلصــالح، ذراع اإلخــوان يف اليمن( عىل 

إشهار ســالح تردي الخدمات يف وقٍت يزخر فيه 
الجنوب بالعديد من الرثوات التي كان يجب أن يهنأ 
بها شــعبه، لكن هذه الرثوات وضعتها الرشعية 

اليمنية عىل أجندة استهدافها الخبيث.
الفــوىض الحياتية والــرتدي الخدمي الذي 
تصنعه الرشعية عىل صعيد واسع، يحّتم رضورة 
أن ُينح الجنوبيون حق إدارة أنفسهم بأنفسهم، 
وهو أمٌر ســيمّثل خطوة أوىل يف ســبيل إنهاء 

معاناة الجنوبين يف هذا الصدد.
وفيام من غري املتوقــع أن ترتاجع الرشعية 
اليمنية عن هذه السياســة الخبيثة ضد الجنوب، 
فإّن مواجهة هذا الوضع العبثي يستلزم استعادة 
دولة الجنــوب وأن ُينح الجنوبيــون حق إدارة 

أراضيهم بشكل فوري وعاجل.

تقارير

م�صت�صفى ميداين اإماراتي للحميات بعدن يوا�صل تقدمي خدمات جمانية
د.حنان: بادرنا بافتتاح امل�صت�صفى بتعاون االنتقايل اجلنوبي واللجنة العليا للطوارئ

ملاذا ي�صتهدف اإخوان ال�صرعية حمافظة اأبني؟
هكذا تتفنن الشرعية يف صناعة األعباء على اجلنوب )أبني أمنوذج(

فيما واصلت اإلمارات عملها اإلنساني بحضرموت..


