
ــر  نص ــور  الدكت األخ/  ــدث  تح ــة  البداي ــي  ف
ــة ذمار لشؤون  ــب رئيس جامع الحجيلي، نائ
ــال العدوانية  ــالً: بالرغم من األعم الطالب، قائ
التي يرتكبها العدوان السعودي في حق أبناء 
الشعب اليمني من تدمير طال البشر والحجر 
ــة هي  ــات التعليمي ــى المؤسس ــر، حت والشج
ــه، ومع  ــة أهداف ــن قائم ــم تستثن م ــرى ل األخ
ــة استطاعت أنامل  ــذه االعمال الوحشي كل ه
ــف المؤسسات  ــات في مختل ــالب والطالب الط
ــه  ــم تداعيات ــة ان تترج ــة بالمحافظ التعليمي
إلى معارض متنوعة تحمل معاٍن كثيرة، حيث 
أقيمت العديد من المعارض الفنية والتشكيلية 
ــرض اإلبداعي الفني األول  غير ان أهمها المع
ــة المعمارية  ــة والهندس ــالب التربية الفني لط
ــرض الذي نظمه  ــا واحتوى المع والجيولوجي
ــة في الجامعة  ــاد والرعاية النفسي مركز اإلرش
بالتعاون مع نيابة شؤون الطالب، أعمال فنية 
ــي ارتكبها  ــن الجرائم الت ــات تعبيرية ع ولوح
العدوان بحق الشعب اليمني ومكتسباته، كما 
ــرزت تراث اليمن  ــم المعرض ايضاً أعمال أب ض
ــدوان إلى  ــى الع ــي يسع ــه الت ــارة ابنائ وحض

طمسها من خالل االستهداف المباشر لها.
ــرض الذي  ــة المع ــرة إقام ــالل فت ــاف: خ وأض
ــت العديد من  ــام أقيم ــرة أي ــتمر لمدة عش اس
ــة والثقافية بعثت من خاللها  الفعاليات األدبي
ــى  عل ــول  العق ــت  وخاطب ــددة  متع ــائل  رس
ــدوان في  ــة الع ــن همجي ــار ع ــالف األعم اخت
ــدت  ــار الجائر وجس ــر والحص ــل والتدمي القت
غيرة وحب وانتماء الطالب والطالبات لوطنهم 
ــات  ــور الثب ــن ص ــورة م ــم ص ــت أعماله وحمل

والصمود وحتمية النصر إن شاء الله.
عدوان سافر

ــات العامة  ــالم والعالق ــس دائرة اإلع ــا رئي * أم
ــال:  ــي، ق ــم  الديلم ــار، عبدالكري ــة ذم بجامع
ــل  العم ــد  قواع ــر  تطوي ــة  أهمي ــن  م ــم  بالرغ
ــالت  مدخ ــن  لتحسي ــي  التشكيل ــي  المؤسس
ــة لهذا الفن في قسم التربية  العملية التعليمي
ــه اليمن وشعبه من  ــة إال أن ما يتعرض ل الفني
ــالب هذا  ــي نفوس ط ــر انعكس ف ــدوان ساف ع
ــر إبداعاً من  ــن التعليم بشكل نراه أكث النوع م
ــس واإلنتاج  ــن مستوى التناف ــل وزاد م ذي قب
وعرضت هذه اللوحات في الكلية وزارها الكثير 

من طالب الجامعة والمهتمين بهذا الشأن.
ــن العام المنصرم  ــف: أقيم في نوفمبر م ويضي
المعرض التشكيلي السنوي للفنون الجميلة، 
ــم التربية الفنية بكلية التربية  الذي نظمه قس
ــام عرضت من  ــر لثالثة أي ــة ذمار استم بجامع
خالله األعمال الفنية واإلبداعية لعدد (270) 
لوحة فنية، كما أقيم في مطلع أبريل من العام 
ــي اإلبداعي األول تحت  الحالي المعرض الفن
ــار (عامين من الصمود) الذي نظمه قسم  شع
ــب الجامعي،  ــى الطال ــة و ملتق ــة الفني التربي
ــة أيام ما  ــر ثماني ــذي استم ــم المعرض ال وض
يزيد عن ( 80 ) لوحة فنية وإبداعية تعبر عما 
ــي من انتهاكات إجرامية  يعانيه الشعب اليمن
ــه  ــودي وتحالف ــدوان السع ــارات الع ــراء غ ج
المتواصلة على محافظات الجمهورية ناهيك 

عن تداعيات الحصار الظالم . 
تفاعل غري مسبوق

ــرى تشهد  ــار هي األخ ــدارس محافظة ذم * م
ــة وتفاعل غير  ــور بمشارك ــة معارض الص إقام
ــل  ــات وك ــالب والطالب ــل الط ــن قب ــوق م مسب
ــا  ــد التقين ــة المزي ــة، ولمعرف ــات التربوي الفئ

ــب التربية  ــد لمكت ــام المساع ــر الع األخ المدي
ــذي أكد  ــا، ال ــدي الثالي ــار، حم ــم بذم والتعلي
ــى اليمن  ــدوان الغاشم عل ــة الع ــذ بداي ــه من أن
ــات واألنشطة التي  ــت العديد من الفعالي أقيم
ــدارس المحافظة عبرت جميعها  احتضنتها م
ــار الشديدين لما يقوم به  عن اإلدانة واالستنك
تحالف العدوان من استهداف مباشر لألطفال 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــوخ وتدمي ــاء والشي والنس
ــة التي جعلها  ــا   المنشئات التعليمي ــا فيه بم
ــرة لطائراته وصواريخه،  العدوان اهدافاً مباش
ــذي تفرضه  ــات الحصار ال ــن تداعي ــك ع ناهي
ــل هذا عبر  ــراً وجواً، ك ــف براً وبح دول التحال
ــه الطالب والطالبات وكل منتسبي العملية  عن
ــال وأنشطة متعددة  ــة من خالل أعم التعليمي
ــات  ــور والمجسم ــارض الص ــا مع ــل جله ولع
ــي  ــل ف ــل متواص ــام بشك ــي تق ــة الت التعريفي
ــة  األساسي ــن  للمرحلتي ــة  المحافظ ــدارس  م

والثانوية.
ــن تنظيم  ــاون الجميع تمكنا م ــف: بتع  ويضي
ــذي  ــث ال ــي الثال ــرض المدرس ــات المع فعالي
ــة وأجريت فيه  ــهر متواصل ــة أش ــتمر لثالث اس
ــل  ــار افض ــدارس الختي ــن الم ــابقات بي المس
األعمال اإلبداعية سواًء كانت رسوم أو لوحات 
ــم المعرض  ــا اقي ــمات، كم ــكيلية أو مجس تش
ــرض  ــدوان ومع ــد الع ــي ض ــي المدرس اإلبداع
الفنون التشكيلية والمجسمات الفنية والكثير 
ــوم يصيغ  ــى الي ــتمرة إل ــارض المس ــن المع م
ــا الصغار غداً  ــوم ليتداوله ــا الطالب الي ألوانه

ولن تتوقف طالما التحصيل العلمي مستمر.
ــدوان  ــن الع ــن م ــرور عامي ــد م ــتطرد: بع واس
يستمر الثبات والصمود في مواجهته وخاصة 
ــاع التعليمي الذي حرصت قوى العدوان  القط
ــه من حيث تدمير  ــى إلحاق الضرر البالغ ب عل
بنيته التحتية او استهداف المعلمين والطالب 
والطالبات غير ان وعي القائمين على العملية 
ــرص المعلمين  ــن ح ــه م ــا رافق ــة وم التعليمي
ــاء  إعط ــى  عل ــالب  الط ــاء  وأولي ــات  والمعلم

الدروس رغم تأخر صرف الرواتب. 
ــة الصعبة قابلها  ــم: الظروف االقتصادي واختت

ــة التحصيل العلمي  ــرار أبنائنا على متابع إص
والتعبير عن مشاعرهم تجاه العدوان من خالل 
ــه وإقامة  ــن طائراته وصواريخ ــدم خوفهم م ع
ــارض الصور  ــا مع ــا فيه ــة بم ــد األنشط العدي
المعبرة عن تداعيات العدوان والمؤكدة الثبات 
ــل هذا أسس ألرضية  ــود في مواجهته ك والصم
جديدة في العملية التعليمية أكدت مضامينها 

عدم التخلي عن التعليم في كل الظروف.
صمود شعب

ــكيلي، زياد العنسي،  * وبدوره أكد الفنان التش
ــكيلي مكون أساسي في نهضة  بأن الفن التش
ــد أفراد العائلة  ــع وثقافته باعتباره أح المجتم
الثقافية وكونه كذلك فقد لعب اللون دوراً هاماً 
ــدوان وجرائمه على امتداد  في وجه صلف الع

األراضي اليمنية.
ــذوق الخاص  ــن ان الت ــاف: على الرغم م وأض
أن  إال  ــدودا  مح زال  ــا  م ــن  اليم ــي  ف ــة  للوح
ــون المناهضون  ــمها الفنان اللوحات التي رس
للعدوان عززت من موقع الثقافة البصرية وهو 
ــا يؤكده اإلقبال المجتمعي الذي يتفاعل مع  م
المعارض المقامة التي تحاكي فيها الصورة ما 

يمر به الوطن اليوم من ظروف استثنائية.
ــاركت مع عديد من اإلخوة الفنانين   وأردف: ش
ــكيلين في إعداد عدد من المعارض التي  التش
ــدوان وتم  ــا خاللها جرائم الع ــت، وعرضن أقيم
ــود ذاتية  ــكيلة وبجه ــا في لوحات تش توثيقه
ــا  ــة إال أن إدراكن المالي ــات  ــة االمكان ــم قل رغ
ــع الصورة لمن في الداخل والخارج  بأهمية وق
ليشاهد العالم ما يتعرض له الوطن وشعبه من 
جرائم يندى لها جبين اإلنسانية زادنا اصراراً 

على االستمرارية. 
ــذي يقوم به  ــن إغفال الدور ال ــم: ال يمك واختت
ــح جرائم  ــن في توثيق وفض ــذا النوع من الف ه
العدوان األمر الذي يحتم االهتمام به للنهوض 
ــن ويدفع بالفن  ــكيلية في اليم ــة التش بالحرك
ــاد  ــة إليج ــة المرغوب المكان ــى  إل ــكيلي  التش
ــجيع الفنانين  ــى تش ــل عل ــة خصبة تعم بيئ
التشكيلين من كل الجوانب ويلبي اقلها الحد 

األدنى من تطلعاتهم واحتياجاتهم. 

اللجنة الوطنية
ــكيلي  التش ــرض  المع ــاح  افتت ــالل  خ ــا  أم  *
ــار  ــة ذم ــرأة بمحافظ ــي األول للم والفوتوغراف
ــة  ــي مواجه ــن ف ــة والف ــوان ( الثقاف ــت عن تح
ــاء اللجنة  ــن أعض ــا عدد م ــدوان )، التقين الع
ــيق  وتنس ــدوان  الع ــم  جرائ ــق  لتوثي ــة  الوطني
ــم أكدوا أن زيارتهم  جهود اإلغاثة الذين بدوره
ــم  أعماله ــدول  ج ــن  ضم ــي  تأت ــة  للمحافظ
ــاص بجمع  ــي الخ ــزول الميدان ــن للن المتضم
ــه،  ــدوان وانتهاكات ــم الع ــق جرائ ــد وتوثي ورص
ــة الوطنية  ــداف اللجن ــم عمق أه ــنا منه ولمس
ــراكة  من خالل طرحهم المنهجي في إطار الش
ــي هذا  ــن ف ــن والمهتمي ــع المعنيي ــاون م والتع
ــهم  ــر قاعدة بيانات تس ــب، وذلك لتوفي الجان
ــا  ــا ويتداوله ــات يتناوله ــة مخرج ــي صناع ف
ــي والمنظمات  ــي والعالم ــام المحل ــرأي الع ال
المحلية منها والدولية بما يضمن إدانة الجناة 
ــراءات  ــق اإلج ــم وف ــام المحاك ــم ام ومالحقته

المنظمة والمعايير الحقوقية الدولية.
واقع جديد

ــارض المتنوعة من أهمية  ــدر ما لهذه المع * بق
وتأثير بقدر ما أسست إلعالن ميالد واقع جديد 
ــورة التي تحاكي مضامينها عن  من ثقافة الص
ــم لتدمير  ــا العدوان الغاش ــوال التي أنفقه األم
ــقاء  ــتكون مجلبة لش ــعباً س ــاً وش ــن أرض اليم
ــذي طال  ــار الجائر ال ــذا الحص ــا، وه صاحبه
البر والبحر والجو سينقلب إلى سجون ضيقة 
ــذا الحقد  ــه، وكل ه ــوا ب ــن قام ــوس م ــى نف عل
الدفين على اليمن وأهله سيتحول إلى كابوس 

مخيف يضج مضاجع حامليه.
هذه الجهود رسمية كانت او مبادرات مجتمعية 
ــيكتب لها النجاح األمر الذي يتطلب تعزير  س
تضافر جهود الجميع لخلق مزيداً من الروابط 
ــتمرارية  االمامية والخلفية لضمان عامل االس
ــن عدوان  ــه الوطن وأبنائه م ــل ما يعيش في ظ
ــد  ــات وش ــود والثب ــه إال الصم ــح صلف ــن يكب ل
ــة المعتدين والغزاة والمرتزقة  العزيمة لمواجه
ــروح المعنوية روح االنتصار المتكئة  وتعزيز ال

بمقومات التحدي والعزة والكرامة.
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ــطة والمسيرات الجماهيرية والوقفات االحتجاجية واللقاءات القبلية  لم تكن الفعاليات واألنش
ــعة، وحدها المناهضة للعدوان السعودي األمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته،  الموس

بل أيضا كان للصورة حضور وبقوة.
ــور الفنية  ــارض الص ــت العديد من مع ــخ، أقيم ــاق التاري ــة أعم ــار الضارب ــن محافظة ذم ــا م وهن
ــدوان تجاوز كل  ــة التي تحكي عن ع ــاتها التعليمية واالجتماعي ــف مؤسس ــكيلية في مختل والتش

الحدود والضوابط األخالقية واإلنسانية والدينية.
ــالب وطالبات تنبض باإلبداع  ــمت لوحاتها بأنامل ط ــة المزيد عن هذه المعارض التي رس ولمعرف

والوطنية " الثورة " التقت عدداً من التربويين والمهتمين.. وهاكم المحصلة:
ذمار / ماجد السياغي

أنشطة فنية ثقافية مناهضة للعدوان.. واقع أنشطة فنية ثقافية مناهضة للعدوان.. واقع 
جديد من ثقافة الصورةجديد من ثقافة الصورة

يف محافظة ذمار..يف محافظة ذمار..

 لوحات تحاكي جرائم قام بها معتٍد يجايف الحقيقة
ويغري مضامينها

 االعمال الفنية جسدت غرية وحب وانتماء الطالب
والطالبات لوطنهم وإحدى صور الثبات والصمود

حجة / سبأ
ــاء األول للجنة المحلية لألمن  ــد المشاركون في اللق * أك
ــرات التغذية  ــرورة وضع مؤش ــة حجة ض ــي بمحافظ الغذائ
ــي واللوجستي  ــم الدعم الفن ــة وتقدي ــن برامج الحكوم ضم

للمزارعين من خالل زيادة برامج خدمات اإلرشاد الزراعي.
ــس برئاسة  ــاء الذي عقد أم ــون في اللق ــب المشارك وطال
وكيل أول المحافظة هالل الصوفي، برفع الحصار المفروض 
ــدوان  ــل تحالف الع ــن قب ــرا م ــرا وبح ــوا وب ــالد ج ــى الب عل
السعودي األمريكي الغاشم لتجاوز األزمة الراهنة في األمن 

الغذائي.
ــاد مخيمات رسمية للنازحين  وشددوا على ضرورة اعتم
ــة، إضافة إلى  ــات الدولي ــي أو المنظم ــب الحكوم من الجان
ــم المانحين  ــي الدولة وحشد دع ــة دفع مرتبات موظف أهمي
ــدوق الرعاية  ــدة في صن ــة للحاالت المقي ــات النقدي لإلعان

االجتماعية في المحافظة وعددها 141 ألف حالة .
ــن المنظمة  ــل اللوائح والقواني ــى أهمية تفعي ــاروا إل وأش
ــة البحرية  ــالل تفعيل الرقاب ــة الصيد البحري من خ لعملي
ــا الصيادين  ــة يكون عموده ــاد آليات مناسب ــن خالل إيج م
ــم، وكذا إيجاد برامج توعوية للحفاظ على المياه من  أنفسه
ــزاف سواء لالستخدامات المنزلية أو ري المحاصيل  االستن
ــة المخزون  ــار لتغذي ــن مياه األمط ــادة م ــة واالستف الزراعي

الجوفي من خالل التوسع في إنشاء الحواجز المائية.
ــى ضرورة الحفاظ  ــات اللقاء بالتأكيد عل وجددت توصي
ــورة عامة وفي  ــة بص ــواد الغذائي ــار الم ــرار أسع ــى استق عل
المقدمة أسعار المواد الغذائية األساسية .. الفتة إلى أهمية 

ــي مجال  ــة العاملة ف ــات اإلنساني ــوة للمنظم ــه الدع توجي
اإلغاثة لتقديم العون والمساعدة لمحافظة حجة.

ــه الدعوة  ــرورة توجي ــى ض ــات عل ــددت التوصي ــا ش كم
ــا وتدخالتها  ــة بالطفولة لزيادة برامجه ــات المهتم للمنظم
ــي بالممارسات  ــال ورفع الوع ــي المحافظة لحماية األطف ف
ــى زيادة الحصة  ــة للطفل، وكذا العمل عل ــة السليم الغذائي
ــب اإلحصائيات  ــذاء العالمي حس ــن برنامج الغ ــة م الغذائي
ــن واعتماد ثمانية  ــدة التنفيذية للنازحي المرفوعة من الوح
ــي المحافظة نظرا  ــواد الغذائية ف ــة للم ــازن استراتيجي مخ

الستمرار حركة النزوح.
ــر  ــش ألس ــل العي ــن سب ــى تحسي ــات إل ــت التوصي ودع
ــات  ــادة مخصص ــي وزي ــذاء الصح ــر الغ ــن وتوفي الصيادي
ــة وسبل  ــة كالمياه والصح ــة بالتغذي ــة الصل ــج وثيق البرام
ــى األنشطة المدرة  ــد مقابل العمل إضافة إل المعيشة والنق

للدخل والمرتبطة بإنتاج الغذاء
ــور  ــة الدكت ــالء المحافظ ــره وك ــذي حض ــاء ال ــي اللق وف
ــزي ومحمد القاضي  ــك جحاف والدكتور طه الحم عبدالمل
ــور رضوان  ــة الدكت ــة حج ــس جامع ــي ورئي ــد القيس ومحم
ــة ذات العالقة  ــن المكاتب التنفيذي ــي، ومدراء عدد م الرباع
ــو وممثلو عدد من المنظمات اإلنسانية العاملة في  ومسؤول
ــل األول الصوفي إلى أن المحافظة  ــة .. أشار الوكي المحافظ
تعد من المحافظات األكثر تضررا جراء العدوان الذي ساهم 

في زيادة انعدام األمن الغذائي منذ مارس 2015م.
ــز التنسيق بين الجهات المعنية  وشدد على أهمية تعزي
ــات اإلنسانية ..  ــل مهام المنظم ــة األمنية في تسهي وخاص

الفتا إلى حاجة المحافظة لتضافر جهود الجهات الرسمية 
ــذي يواجهه سكان  ــة األمن الغذائي ال ــة لتجاوز أزم والمدني

المحافظة.
ــاون الدولي  ــط والتع ــب التخطي ــر مكت ــح مدي ــا أوض فيم
ــان المحافظة  ــي أن أغلب سك ــن يحيى الملحان عبدالرحم
ــم  احتياجاته ــى  عل ــول  الحص ــن  ع ــن  عاجزي ــوا  أصبح
ــة  بالمحافظ ــي  المحل ــع  المجتم أن  ــا  مبين  .. ــة  األساسي
ــة بالمحافظات  ــدادا كبيرة من النازحين مقارن استضاف أع
ــا ضاعف من معاناتهم و تحملهم أعباء شديدة  األخرى، مم

رغم شحة مواردهم .
ــن والمتضررين 209  ــن أن إجمالي عدد أسر النازحي وبي
ــر نازحة من خارج  ــرة، منهم 5 آالف و505 أس آالف و781 أس
المحافظة، وأن إجمالي عدد األسر النازحة والمتضررة التي 
ــي حين أن إجمالي  ــى الغذاء 67 ألف أسرة، ف ــل عل ال تحص
ــة ماسة  ــي هي بحاج ــة والمتضررة الت ــر النازح ــدد األس ع

للمأوى 56 ألف أسرة .
ــة حجة من المحافظات  ــت الملحاني إلى أن محافظ ولف
ــات األمن الغذائي  ــج نظم معلوم ــة من قبل برنام المستهدف
ــاء لجنة  ــاو عبر إنش ــة والزراعة الف ــة األغذي ــع لمنظم التاب
ــدة تنسيق نظام معلومات األمن  محلية لألمن الغذائي ووح

الغذائي.
ــان المشاركون في اللقاء استعرضوا تقرير وضع األمن  وك
الغذائي في المحافظة خالل الفترة (مايو – ديسمبر 2016) 
ــن الغذائي قبل األزمة وبعدها والوضع الراهن  ومؤشرات األم
للقطاعات ذات الصلة باألمن الغذائي والتي شملت الزراعة 

 إب - سبأدعوة الحكومة إىل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعنيدعوة الحكومة إىل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعني
ــس  أم إب  ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
ــور أشرف  ــة الدكت ــل المحافظ ــة وكي برئاس
ــات مركز الغسيل الكلوي  المتوكل، احتياج
بالمحافظة ومعانات مرضى الفشل الكلوي 

والصعوبات التي تواجههم.
ــس هيئة  ــذي ضم رئي ــاع ال ــي االجتم وف
ــد  ــور محم ــام الدكت ــورة الع ــى الث مستشف
المجاهد ونائب رئيس المستشفى للشؤون 
ــس  ــي ورئي ــر الخوالن ــور جب ــة الدكت الفني
ــل الكلوي  ــى الفش ــاء مرض ــة أصدق جمعي
ــي، أكد  ــي القطاع الصح ــن مسؤول وعدد م
ــادة المحافظة  ــل اهتمام قي ــل المتوك الوكي
ــا  وسعيه ــوي  الكل ــل  الغسي ــواد  م ــر  بتوفي
ــن  تضم ــة  مستدام ــة  مالي ــوارد  م ــاد  إليج
ــى  عل ــوي  الكل ــل  الفش ــى  مرض ــول  حص
ــة الالزمة خالل  ــات الطبية والعالجي الخدم

الفترة القادمة.
وشدد الوكيل المتوكل على أهمية تعاون 
ــة والمنظمات  ــة والشعبي ــات الرسمي الجه
ــال والخيرين  ــال المال واألعم الدولية ورج
إلنقاذ حياة المئات من المرضى انطالقا من 
الواجب اإلنساني الذي يحتم على الجميع 

تخفيف معاناة المرضى وأسرهم .
ــة تعمل  ــادة المحافظ ــى أن قي ــار إل وأش
ــن  ــدد م ــع ع ــال م ــوات اتص ــح قن ــى فت عل
ــة واإلغاثية لدعم مركز  المنظمات اإلنساني
ــه من  ــر احتياجات ــوي وتوفي ــل الكل الغسي

ــان  ــة لضم ــة والعالجي ــات الطبي المستلزم
ــا للمتردين  ــات التي يقدمه ــة الخدم ديموم

من مختلف المحافظات .
ــى التعاون  ــة إب إل ــل محافظ ــا وكي ودع
ــدة مرضى الفشل الكلوي  والتراحم ومساع
ــم جراء  ــوت الذي يهدده ــح الم ــاد شب وإبع
ــن األسواق المحلية  ــدام مواد الغسيل م انع
ــار .. مطالبا الجميع  ــراء العدوان والحص ج
باالضطالع بدورهم في تسليط الضوء على 
ــوي ولفت أنظار  ــاة مرضى الفشل الكل معان
ــي والدولي لخطورة توقف  المجتمع المحل

العمل بمركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.
ــة مستشفى  ــرض رئيس هيئ فيما استع
الثورة العام بالمحافظة الجهود المتواصلة 
ــن  ــى لتأمي ــادة المستشف ــا قي ــي تبذله الت
ــة  الطاق ــع  وتوسي ــوي  الكل ــل  الغسي ــواد  م
االستيعابية لمركز الغسيل بما يتناسب مع 
حجم األعداد المتزايدة للمرضى المترددين 

عليه من مختلف المحافظات .
ــوي  ــل الكل ــز الغسي ــى أن مرك ــار إل وأش
ــز  ــن مراك ــدارة بي ــل الص ــة يحت بالمحافظ
ــي المحافظات من حيث  الغسيل الكلوي ف
ــي المتوفرة وحجم  أعداد المرضى والكراس
ــا ال يقل  ــه المركز بم ــذي يتحمل ــاق ال اإلنف
ــف ريال في اليوم  عن مليون وخمسمائة أل
ــا  ــا، م ــال شهري ــون ري ــد أي 45 ملي الواح
ــف عاجزا عن تأمين  يجعل المستشفى يق
ــوي للمرضى خالل  ــل الكل جلسات الغسي

األيام القادمة.
ــور المجاهد إلى تزايد أعداد  ولفت الدكت
ــواد الغسيل  ــن وانعدام م ــى النازحي المرض
في السوق المحلي بسبب الحصار وتوقف 
توريدها من الشركة الموردة وشحة الموارد 
ــت حجم المشكلة وكانت  المالية التي فاقم
ــدة أدت إلى وفاة  ــن أسباب أخرى عدي ضم

أكثر من200 حالة مرضية.
ــاء لرعاية  ــل مجلس أمن ــب بتشكي وطال
ــان يضم  ــوي أو أي كي ــل الكل ــى الفش مرض
ــة  والشعبي ــة  الرسمي ــة  المعني ــات  الجه
ــي ورجال المال  ــات المجتمع المدن ومنظم
ــاد موارد  ــود إليج ــد الجه ــال وتوحي واألعم
ــول المرضى  ــة مستدامة لضمان حص مالي

على الخدمات الطبية والعالجية الالزمة.
ــد المنظمات  ــد الدكتور المجاه كما ناش
ــة  ــب الصحي ــي الجوان ــة ف ــة العامل األممي
ــم  ــن بتقدي ــة والخيري ــة واإلغاثي واإلنساني
ــاذ  ــة إلنق ــدات العاجل ــات والمساع المعون
ــل الكلوي وتعزيز القدرة  حياة مرضى الفش
ــا يتناسب مع حجم  االستيعابية للمركز بم

األعداد المتزايدة للمرضى.
ــش الصعوبات  ــد ناق ــاع ق ــان االجتم وك
ــز الغسيل  ــل مرك ــر عم ــرض سي ــي تعت الت
ــد لمناقشة  ــد اجتماع غ ــوي .. وأقر عق الكل
الحلول المقترحة للتغلب عليها بما يضمن 
ــم خدماته الطبية  ــرار المركز قي تقدي استم

والعالجية.
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