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عدن »األمناء« أحمد العقربي - 
قيصر ياسني:

 

كشــف القائــم بأعــال رئيس 

هيئة مستشفى الجمهورية، رئيس 

املجلــس  يف  الصحيــة  الدائــرة 

لجنة  رئيــس  الجنويب،  االنتقــايل 

مجابهة فريوس كورونا، عضو لجنة 

الطوارئ بالصحة العامة د.ســامل 

الشــبحي، عن وجود حميات حادة 

وحاالت كورونا وحاالت تشافت من 

هذا الوباء، وباملقابل هناك طاقم 

طبي كســب خربات ال يســتهان بها 

وعــى قــدر كبــري من الخــربة يف 

العالجات وكيفية التشخيص.

 وحث الشبحي املرىض الذين يشعرون 
بأعراض الحمى أو األمــراض املزمنة أو 
الســكري بالذهاب إىل أقرب مركز طبي 
رسيعًا قبــل أن تتحــول أمراضهم إىل 

أوضاع صحية حرجة.
صحايف،  لقاء  يف  الشبحي،  وتحدث 
الجمهورية  استعدادات مستشــفى  عن 
ملواجهة الجائحــة الثانية لوباء كورونا، 
موضحــا أن »قيادة املستشــفى قامت 
حاليًا  وتوجد  املستشفى  داخل  برتتيبات 
تقوم  التي  الطبيــة  واملعــدات  األجهزة 
خالفًا  الالزمــة  الطيبة  بالفحوصــات 
لجائحــة كورونــا األوىل, حيث كانت 
تنقص املستشــفى مثل هــذه األجهزة 
أجهزة  املستشفى  لدى  تتوفر  حاليًا  لكن 
األشعة املقطعية وجهاز النواظري وجهاز 

اإليكو وأجهزة تفتيت الحصوات، وعملنا 
عىل تجهيز محجر مستشفى الجمهورية 
ومحجر األمل, فضال عن الطواقم الطبية 
واألجهزة واألكســجني يف مستشــفى 
الجمهورية الذي ميثل حاليًا حالة أرقى، 
علاًم أن كل الطواقم الطيبة التي تتعامل 
مع الحميات واألمراض الوبائية جميعها 

من مستشفى الجمهورية«.
وقــال: »قمنــا بأعــامل احرتازية، 
حيث تم إقفال العيــادات الخارجية، أما 
املرىض من كبار الســن الذين يأتون قبل 
أن تصــل حاالتهم الصحيــة إىل حالة 
حرجــة فنحولهــم إىل الطــوارئ مثل 
أصحاب السكر والضغط، وتم فتح مركز 
الفرز  الباطنية، وحــدد مركز  لألمراض 
الذي مــن خالله يتم فرز املصابني بوباء 
كورونا، أما األمراض األخرى نحولها إىل 

الطوارئ«.
وأضاف: »يتوفر يف املستشفى حاليًا 
يف  وعممناه  الحــراري  الفحص  جهاز 
املســاجد واألســواق املكتظة وصاالت 
األعــراس، وتم إلــزام جميــع املرافق 
باالحــرتاز الوقــايئ، وكل مرفق يوجد 
فيه فحص حراري، كــام يوجد مركزان 
لفحص الحميــات تابع للصليب األحمر 
محجر  وهــو   )19( كوفيــد  ومركــز 
طيبة  بطواقم  الجمهورية  مستشــفى 
محليــة فضاًل عن دعــم منظمة أطباء 
بال حدود البلجيكيــة التي تدعم يف هذا 

املجال«.
الصحة  منظمــة  »طالبنا  وتابــع: 
الذي  األكســجني  مصنع  بفتح  العاملية 
ينتج يف اليوم الواحد )120( أســطوانة 
عــىل أن تتجــاوب املنظمة مــع دعوة 

املصنع  الجمهورية بفتح هذا  مستشفى 
ملواجهــة جائحة كورونــا الثانية, كام 
يجري التواصــل حاليًا مع منظمة أطباء 
بال حدود الفرنسية ليك تعود إىل محجر 
األمل ناهيك عن التجهيزات إلقامة محجر 

آخر مبركز الصداقة«.
وأكمل: »عملنا يف إطار االستعدادات 
الوقائية عــىل تغطية املعابــر واملنافذ 
واملوانــئ واملطــارات إلجــراء عمليات 
الفحوصات عــر أجهزة الفحص الطبي 
ومراكــز الفــرز للحميــات واألمراض 
الوبائية، وحرصنا عىل توحيد املعلومات 
حول حــاالت اإلصابــة والوفيات ملرض 
كوفيد )19( عر ناطــق إعالمي واحد, 
كام توجد بــوزارة الصحة دائرة للرتصد 
الوبايئ وهو حاليــًا موجود يف مكتب 
بالعاصمة عدن فضاًل عن وجود  الوزارة 
تكون  بحيث  بالــوزارة  الوبايئ  الرتصد 
وناطق  مصــدر  من  املعلومة  مصــادر 
بدقة  املعلومــات  يفرز  واحــد  إعالمي 
الصحة حاليًا يف  فضاًل عن وجود وزير 
»باالستجابة  مشــيدًا  عدن«.  العاصمة 
الرسيعة مــن وزارة الصحــة وتجاوب 
العاصمة عدن  الصحة ومحافــظ  وزير 
أحمد حامد مللس اللذان لن يألوا جهدًا يف 

املتابعة والتوجيهات«.
املناصفة  حكومة  الشــبحي  وطالب 
بدعم الوزارة باألجهزة واألطباء واألدوية 

والتوعية بأخطار وباء كورونا.
كام طالــب حكومة املناصفة ووزارة 
الخدمــة املدنية بتوظيــف أطباء عموم 
ليحلــوا بداًل عــن األطبــاء املتقاعدين 

لتغطية النقص.
ولفــت إىل أن »البالد تضم اآلالف من 
الدولية لكــن دورهن غائب«.  املنظامت 
يف  وجودهم  يف  النظر  »بإعادة  مطالبًا 
البالد وهم متواجدون وال يتجاوبون وال 
يقدمون شــيئًا ملموسًا ملواجهة أخطار 

الوبائيات«.
ودعــا إىل »لقاء كامل مــع جميع 
الجنوب  يف  العاملة  الدوليــة  املنظامت 
ليقدموا برامجهــم الداعمة يف مواجهة 
هــذا الوبــاء ومــاذا يعملــون وماذا 
مثل  بقاءهــم  فــإن  وإال  ســيقدمون 
عدمهــم«. مطالبًا إياهم بــأن »يقوموا 
بواجبهم اإلنساين وأن يدعمونا باألجهزة 
واألدوية واإلرشــادات الصحية الوقائية 

وبكل ما له صلة مبكافحة هذا الوباء«.
وقــال: »العمل اإلنســاين يلزم الكل 

بالتفاعل لتقديم الخدمة اإلنسانية«.
وأختم الشــبحي حديثه بشكر وزارة 
الصحة  ومنظمة  عدن  ومحافظ  الصحة 
حدود  بــال  أطباء  ومنظمــة  العامليــة 
البلجيكية لدورهم اإلنساين، وكذا أجهزة 
بنرش  أســهمت  التي  املختلفة  اإلعــالم 
الوعي الصحــي الوقايئ من هذا املرض، 
وحثهم عىل املواصلة يف دورهم الفاعل 
بهذا الشــأن، معرًا عن استعداد الوزارة 
وإدارة مستشفى الجمهورية للتعاون يف 
الرد عىل استفســاراتهم أو إي معلومات 
أخــرى، مؤكــدًا أن مكتب املستشــفى 
مفتوح لإلعالم إىل جانب املعلومات التي 
يرصح بها املصدر املعني بنرش املعلومات 

يف وزارة الصحة والسكان.

عدن »األمناء« خاص:
العرض العسكري الذي نظمته وحدات 
قوات مكافحة اإلرهــاب بلواء العاصفة 
الجنوبية عدن، أمس األول  العاصمة  يف 
األحد، بحضور الدكتــور نارص الُخبجي 
- عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب - يؤرش عــىل أن الجنوب لديه 
مــن أدوات الردع ما يجعلــه قادرا عىل 
الفوىض يف  إثارة  التعامل مع محاوالت 
الجنوبية  والعاصمة  الجنوب  محافظات 

عدن عىل وجه التحديد.
وجاء العرض العســكري يف أعقاب 
تحــركات مشــبوهة من قبل مليشــيا 

اإلصالح، التي تســيطر عــىل الرشعية 
تأكيد  خاللهــا  مــن  تحاول  اليمنيــة، 
حضورها يف العاصمــة عدن من خالل 
مؤخرا  أصدرته  الــذي  »الكاذب«  البيان 
العنف  أيام من حديث ملغم برسائل  بعد 
والفوىض أدىل به املدعو أحمد امليرسي، 
وزيــر الداخليــة الســابق يف حكومة 
الرشعية لقناة الجزيــرة، والتي ُتعد أحد 

أبواق مليشيا اإلخوان اإلرهابية.
وبدا واضحا أن ظهور امليرسي يرتبط 
الذي  باالستقرار  العبث  تحاول  بتحركات 
تعيشه العاصمة عدن منذ طرد املجاميع 
اإلرهابية، وحمل حديثه إشارات للعنارص 

اإلرهابية بالتحرك يف محافظات الجنوب 
لالنقضاض عــىل اتفاق الرياض وبعرثة 
أوراقه، وبدا حديثــه كأنه كلمة رس ألن 
تشن العنارص اإلرهابية التي تحتشد يف 
اليمنيتني، وكذا يف شــبوة  مأرب وتعز 
الجنوبيــة حربا باتجــاه محافظة أبني 
الجنوبية متهيدا الخرتاق العاصمة عدن.

كام أن العرض العسكري بعث برسائل 
ردع إىل املكونات املشبوهة التي دعمتها 
وتحاول  الجنوب  يف  اإلخوانية  الرشعية 
االنتقايل  املجلــس  مســرية  تعرقل  أن 
الجنويب والذي استطاع أن يحظى بدعم 
ووثقوا  حوله  التفوا  الذين  الجنوب  أبناء 

واســتعادة  قضيتهم  لنرصة  قدراته  يف 
دولتهم كاملة السيادة عىل حدود ما قبل 
كونه  إىل  باإلضافة  1990م،  مايــو   21
ميثل رســالة ردع للتنظيامت اإلرهابية 
مؤخرا  تحركاتهــا  مــن  ضاعفت  التي 
نقطة  تقريبا  أسبوعني  قبل  واستهدفت 
أمنية تابعة للحــزام األمني يف منطقة 
أحور مبحافظة أبني بالتزامن مع تعرض 
املدنيــة والتأمينات يف  الخدمــة  وزير 
املجلس  يف  والقيادي  املناصفة  حكومة 
االنتقــايل الجنــويب عبدالنارص الوايل 

ملحاولة اغتيال.
ومل تكن رســائل الردع موجهة فقط 

إىل الرشعية اإلخوانية وأعوانها، لكنها 
الحويث  مليشــيا  إىل  أيضــا  موجهة 
القوة  متامــا  تدرك  والتي  اإلرهابيــة 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  العسكرية 
وقواته املســلحة وما زالــت تتعرض 
الضالع،  جبهات  عىل  متالحقة  لهزائم 
وهو ما يئد أي تحرك من شأنه التنسيق 
الهجامت  لتبادل  الطرفني  بني  املشرتك 

عىل الجنوب.
انطلق العرض العســكري بعروض 
جوية لطائرات االســتطالع، وعمليات 
اإلرهاب،  مكافحــة  لقوات  مداهامت 

وعروض تكتيكية عىل أرض امليدان.
القتالية  الكفاءة  العروض  وأظهرت 
العالية ألفــراد النخبة بوحدات مكافحة 
اإلرهــاب التابعــة للــواء العاصفــة، 
وجاهزيتهــم العاليــة يف أداء املهــام 
التعامل مع  العســكرية، وقدرتهم عىل 
األمن  اســتهداف  ومحاوالت  التهديدات 

واالستقرار يف الجنوب.
وشــدد القــادة العســكريون عىل 
يف  اإلرهاب،  مكافحــة  قوات  جاهزية 
العاصمة عدن،  أمــن وســكينة  حفظ 
والتصــدي ملحــاوالت املســاس بأمن 

العاصمة عدن وعموم الجنوب.

تقاريــر

ال�سبحي: العمل الإن�ساين ُيلزم الكل بالتفاعل لتقدمي اخلدمة الإن�سانية
طالبنا منظمة الصحة العاملية بفتح مصنع األكسجني بعدن

ك�صف ا�صتعدادات م�صت�صفى اجلمهورية ملواجهة كورونا وطالب احلكومة بدعم وزارة ال�صحة..

كيف يردع االنتقايل خمططات اإثارة الفو�صى بالعا�صمة عدن؟
ما الر�سائل التي بعثها العر�ض الع�سكري اجلنوبي املهيب؟ وملن؟

قادة عسكريون: قوات مكافحة اإلرهاب اجلنوبية جاهزة لصد محاوالت املساس بأمن عدن واجلنوب


