
10 www.alomanaa.net
Thusday - 11 oct 2022 - No: 1437 الثالثاء 11 اأكتوبر 2022م - املوافق 15 ربيع الأول 1444هـ - العدد 1437

العاصمــة عــدن »األمنــاء« نــور علــي 
صمد:

“العافية تاج عــى رؤوس األصحاء ال يراها 
إال املــرىض”، مقولة صحيحــة إىل حٍد ما، وهي 
لن تتــأىت إال بوجود مجتمع خــاٍل من األمراض 
ووعي صحــي وخدمات صحية بال حدود تقدمها 
الدول لرعاياها يف كل وقت وحني، حتى تجنبهم 
الكثري من األمراض، والتي من ضمنها التشوهات 
ــَفِة األرنبية وشــق سقف الحنك،  الخلقية كالشَّ
والتي تحتاج إىل رعاية أولية مبكرة حتى يتجنب 

الطفل اإلعاقة الدامئة.
وبهــذا الصدد يشــهد مستشــفى الريادة 
مبديرية املنصــورة بالعاصمة عــدن هذه األيام 
زخًم كبرًيا يتمثل بإجراء عمليات مجانية للشفة 
األرنبية وشق سقف الحنك وبتعاون مشرتك بني 
نهد  األمريكية ومؤسسة  ترين  منظمة ســميل 

التنموية.
ولالطالع عن كثب حول هذا العمل اإلنساين 
الخريي الكبري أفاد املهندس عيل عبد الله أبو بكر 
الزبيدي، نائب املدير العام ملستشــفى الريادة، أن 
رت غرفــة عمليات خاصة  “إدارة املستشــفى وفَّ
إلجراء هذه العمليات املجانية التي يقوم بها فريق  
مختص برئاســة الدكتور أحمد محمد الحبييش، 
حيث تتــم معاينة الحاالت وإجــراء الفحوصات 
الالزمة لها ومن ثم عرضها عى الدكتور املختص 
الذي يقرر إجراء العملية من عدمها”. مضيفا أن 
“كل العمليات مجانية كاملة مشــمولة من قبل 
مؤسســة نهد التنموية ومنظمة ســميل ترين 

األمريكية”.
وأشار إىل أن عدد الحاالت املسجلة حوايل 60 
حالة، حيث يتم إجراء عمليتني إىل ثالث عمليات 
يف اليوم حسب اإلمكانيات املتاحة، وأن العمليات 
ســتتواصل حتى نهاية عــام 2022م، وقد متتد 
لبداية العام املقبــل 2023م”. متمنيا أن: “نكون 
جميعا عند مستوى املسؤولية من خالل تقدمينا 

الرعاية الكاملة لهؤالء املرىض”.
الحبييش،  أحمــد  الدكتــور  أشــار  بدوره، 
الوجه والفكني والتجميل، إىل  استشاري جراحة 
أن “هذا العمل الخريي بني مؤسسة نهد  الخريية 
ومنظمة سميل ترين األمريكية قائم عى إجراء 
العمليات لألطفال املصابني بالشفة األرنبية وشق 
سقف الحنك وهي تشوهات خلقية يف األساس، 
فعملية الشفة األرنبية يجب أن تجرى عندما يكون 
عمر الطفل ما بني أربعة إىل ســتة أشهر، فيم 
عملية شــق ســقف الحنك يجب أن تجرى وعمر 
الطفل ما بني سنة ونص إىل سنتني حتى ال تحدث 
له مشــاكل صحية إذا ما أجريت بعد هذا السن، 
للكلمت؛  الصحيح  النطق  أهمها عدم قدرته عى 
ألن مخه يكون قد تعــود عى نطق الكلمت غري 
واحتقان  التهابات  حدوث  إىل  إضافة  الصحيحة، 
يف األذن الوسطى والناجم عن تحول الطعام من 
فمه إىل أنفه، ويف أحيان كثرية يؤدي إىل الصمم 
ألننا نالحظ أن البعض يحــر ابنه وقد بلغ من 
العمر سبع إىل مثان ســنوات وأحيانا تصل إىل 
عمر عرشين عاًما خاصة يف أوســاط النســاء، 
حيــث يكون الوقــت قد فات حتــى وإن أجرينا 

العملية ال يستفيد الطفل بشكل كامل”.
ودعا “كل أب وكل أم بعرض حالة ابنهم فوًرا 

بعد الــوالدة حتى يتجنبوا املشــكالت الصحية، 
ويف الوقت نفســه توجد دكتــورة متخصصة 
وذات كفاءة ودراية كاملة، وهي الربوفيســور 
الدكتورة أحالم هبة الله، متتلك اإلمكانية والخربة 
العالية متخصصــة تقوم بعمل “بتوراتر” داخل 
فم الطفل تســاعده عى التغذية الجيدة ويكون 
الطفــل وزنه ودمه طبيعي وبالتايل نســتطيع 
بعد ذلك إجراء العملية املناسبة له ويف وقتها”. 
مطالبا الجهات املختصة “ممثلة بوزارة الصحة 
العامة والســكان بتوفــري مركز متخصص يف 
الشفة األرنبية وشق ســقف الحنك؛ ألن الطفل 
املصاب محتاج إىل الرعاية الصحية املتكاملة منذ 
والدته وحتى بلوغه العرشين من العمر فمرضنا 

فعال بحاجة ماسة ملثل هذه املركز متخصص”.
أما الدكتورة إميان أحمد عبد الله - منسقة 
وفنية مناظري - فأكــدت أن “الحملة تهدف أوال 
وأخــريا إىل معالجــة مرىض الشــفة األرنبية 
وسقف الحنك باملجان من خالل التنسيق املشرتك 
بني منظمة ســميل ترين األمريكية ومؤسسة 
نهد التنموية وقد سبق وأن أقيم مخيم ممثل يف 

مستشفى 22مايو ولكن كان قصرًيا”.
إدارة  قدمتها  التي  التسهيالت  إىل  وتطرقت 
التمرييض  والطاقم  للمرىض  الريادة  مستشفى 
الجراحية،  املعاينــات والعمليات  بإجراء  املكلف 
مضيفة أن: “املريض يتم متديده ما بني خمسة 
إىل ســتة أيام بعــد العملية مــع توفري كافة 
الخدمات الطبية له حتى يعود إىل أهله متعافيا 
ســليم بإذن الله”. شــاكرة كل من أسهم يف 

إنجاح هذه الحملة.

تقارير

�إعلللللان �إنز�ل �ملناق�صة �لعامة رقم )24( ل�صنة 2022م, م�صروع �صيانة و�إعادة 
تاأهيل خط ر�أ�س عمر�ن �ملخا بطول 20,8 كم )�ملقطع �لثالث( - حمافظة حلج

2022م, مشروع صيانة وإعادة 
تعلن وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )24( لسنة 

تأهيل خط رأس عمران املخا بطول 20,8 كم )املقطع الثالث( - محافظة حلج، بتمويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.

 عى الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة من املقاولني الحاملني شهادة التسجيل والتصنيف من الدرجة األوىل، الثانية، الثالثة، التقدم بطلباتهم الخطية خالل 

أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق - مدينة إمناء السكنية - أبو حربة الشارع الرئييس عمرة رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدرة )50,000 ريال ميني(، آخر موعد لبيع الوثائق يوم الثالثاء املوافق 08 /11 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل واسم املرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1 - ضمن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدرة )3 %( من قيمة العطاء صالح ملدة )120( يومًا من تاريخ فتح املظاريف 

أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

3 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الريبية سارية املفعول.

4 - صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.

آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية عرشة صباحًا من يوم األحد املوافق 13 /11 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا 

املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق صيانة الطرق املوضح أعاله، بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

�لزبيدي: )60( حالة م�صجلة يتم �إجر�ء عمليتني �أو ثاث يف �ليوم ح�صب �لإمكانيات
تواصل إجراء العمليات املجانية ملرضى الشفة األرنبية وشق سقف احلنك يف مستشفى الريادة بعدن


