
ــوي  ــل الكل ــرىض الغسي ــد م ــع، أح ــد مان ماج
ــل لكليته يف  ــراء الغسي ــر دوره إلج ــاه ينتظ وجدن
ــن  ــه .. نح ــم الل ــا شايرحمك ــال : أرحمون ــز ق املرك
ــراء جلسات الغسيل  ــوت  يف انتظار دورنا إلج نم
ال  ــدوان  والع ــار  الحص ــب  بسب ــه  كل ــذا  ــا  وه لن
سامحهم الله.. كنا من قبل نحرض للمركز ونغسل 
ــوم 7 غسالت واليوم نجلس 10 أيام ونبحث  يف الي
ــن دون جدوى"  ــىل لك ــل للك ــات غسي ــن جلس ع
ــب  بسب ــواد  امل ــاد  نف ــب  وبسب ــوم  والي واردف:" 
ــا الله ينتقم  ــويف 3 أشخاص من زمالئن الحصار ت

مّمن كان السبب..
رحلة عذاب

ــول والذي  ــيل محمد مقب ــه الحاج ع من جانب
ــاً، يصارع املرض يف انتظار  يبلغ من العمر 50 عام
جلسات الغسيل.. يقول: "جئت من مديرية بيت 
ــل وفوجئت أن  ــن جلسات الغسي ــه بحثاً ع الفقي
املركز توقف عن العمل فاضطررت اىل االنتظار يف 

املركز".
ــب مضاعفات  ــل يسب ــات الغسي ــري جلس تأخ
ــم  ــز ول ــرىض يف املرك ــن امل ــويف 3 م ــث ت ــاً حي وآالم
ــودة إىل منزيل الرتفاع سعر املواصالت  استطع الع
وأصبحت هنا مقيماً دائماً انتظر دوري يف جلسة 
ــري ال أملك ثمن  ــا رجل فق ــاً وأن ــل أسبوعي الغسي

املواصالت إىل بيت الفقيه ذهاباً وإياباً". 
اشتي اعيش

بصوت مبحوح متهدج ودمعة تغرق عينيها :" 
أشتي غسيل لكليتي .. أشتي غسيل لكليتي " .. 

بهذا صاحت املريضة منى صالح حال لقيناها.
ــي يعانني من  ــن اللوات ــدة م ــح واح ــى صال من
ــار ملوعد جلسة  ــل الكلوي يف طابور االنتظ الفش

ــت  ــذ أن أصيب ــا من ــا بأنه ــت إلين ــل تحدث الغسي
ــاء إليصالها  ــل واألرسة كلها يف دوامة العن بالفش

للمركز ألن مسكنها يقع خارج املدينة ..
ــا  ــز ويخربن ــل إىل املرك ــا نص ــد م ــت: عن وأضاف
ــاء بأن األدوية نفدت أموت ألف مرة يف اليوم  األطب
ــة اإلنقاذ  ــة منى صالح حكوم ــدت املريض .. وناش
ــز باألجهزة  ــري رفد املرك ــيل ومحبي الخ ــل فاع وك
ــاذه من  ــا يمكن إنق ــاذ م ــل إلنق ــل الغسي ومحالي

مرىض الغسيل الكلوي بالحديدة .
852 مريضا

ــز الغسيل  ــا بمدير مرك ــالل جولتنا التقين وخ
ــد  أحم ــادر  عبدالق ــن  الحديدة أيم يف  ــوي  الكل
ــاؤالت عن  ــدداً من التس ــا عليه ع ــال  وطرحن كم
ــرتددون  ــرىض الذين ي ــدد امل ــم ع ــز وك ــل املرك عم
ــز الغسيل الكلوي  ــه فأجاب: "يرتدد عىل مرك علي
ــة ؛ حيث  ــة مرضي ــدة 852 حال ــة الحدي بمحافظ
ــل الكلوي بشكل كبري  يستقبل املركز مرىض الفش
ــاورة حيث يأتي  ــات واملديريات املج من املحافظ
ــة واملحويت  ــات حج ــرىض من محافظ ــز م للمرك

وريمة وذمار واملديريات ..
ــل الكلوي  ــاة مرىض الفش ــاً معان وأضاف: طبع
ــرة منذ سنوات خصوصاً يف ظل  بالحديدة مستم
العدوان عىل بالدنا وما يزيد من حجم املعاناة هو 
توقف املركز عن إجراء أي عملية غسيل للمرىض 
ــؤدي اىل الوفاة  ــل الكلوي مما ي ــني بالفش املصاب
ــر وصول  ــات وتأخ ــة اإلمكاني ــك بسبب شح وذل
ــل الكلوي من  ــزة حيث يعاني مركز الغسي األجه
ــة اإلمكانيات  ــددة منها شح ــاكل كثرية ومتع مش
ــه عىل  ــدم قدرت ــي ، وع ــار الكهربائ ــاع التي وانقط
ــني يومياً إليه من مناطق  استيعاب املرىض القادم

ــداد هائلة تفوق طاقته  ــد تكون بعيدة جداً وبأع ق
االستيعابية .

تفاقم المعاناة
ــاً  مصاب ــاً  مريض  554 ــو  نح ــاك  "هن ــع:  وتاب
ــة الحديدة فقط حيث  ــل الكلوي بمحافظ بالفش
ــاج اىل جلستني  ــوي يحت ــل كل ان كل مريض فش
ــاج يف األسبوع  ــل يشء يعني نحت ــوع اق يف األسب
ــا األجهزة  ــر لدين ــة وال تتوف ــد 1100 جلس الواح
ــاب كل هؤالء املرىض حيث يتوفر يف املركز  الستيع
ــدار الساعة،  ــتغل عىل م ــاز يش ــازاً والجه 16 جه
ــوم تقريباً، 80 جلسة غسيل  يعني 5 فرتات يف الي
ــرىض  ــدودة وامل ــا مح ــد، إمكانياتن ــوم الواح يف الي

يتوافدون إلينا من كل مكان.
ــىل يف  ــل الك ــز غسي ــر مرك ــد مدي ــا يؤك ــن هن م
الحديدة أن معاناة مرىض الغسيل الكلوي تتفاقم 
ــم إيجاد الحلول ملعاناتهم  ــاً بعد يوم إذا لم يت يوم
ــاه والذين  ــز وعىل مرض ــس عىل املرك ــي تنعك والت
ــم مسافرون إىل  ــون الساعات الطوال وه قد يمض
ــوي فيصلون اىل املركز فإذا هم  مركز الغسيل الكل

ــات الطويلة اىل  ــار فيقضون األوق بطوابري االنتظ
ــأ املشاكل مما  أن يحني موعد غسيلهم وهنا تنش

يزيد املرىض عناء نفسياً ومالياً ..
حصار العدوان

سألناه عن مدى تسبب العدوان والحصار عىل 
ــل الكلوي  ــاة مرىض الفش ــا يف مفاقمة معان بالدن
ــاب مؤكداً: "بالتأكيد العدوان السعودي عىل  فأج
ــاء الحديدة  ــروض عىل مين ــا والحصار املف بالدن
ــرىض الغسيل  ــاة م ــن معان ــري م ــكل كب ــم بش فاق
ــع استرياد  ــن ال نستطي ــدة ونح ــوي بالحدي الكل
ــزة للمرىض حيث طلبنا 5 أجهزة  أي مواد أو أجه
ــا حتى اآلن ..هناك  ــز ولألسف لم تصل إلين للمرك
ــي السبب يف (تأخر)  ــدات يف ميناء عدن وه تعقي
وصول األجهزة ملركز الغسيل الكلوي بالحديدة ..
ــوي يف  ــل الكل ــز الغسي ــن يف مرك ــاف :نح وأض
ــاء  ــواد استصف ــزة وم ــاج اىل أجه ــدة نحت الحدي
ــث ان الجهاز الواحد يكلف نحو 16 الف دوالر  حي
ــف 50 إىل 60 دوالراً .. نافيا  والجلسة الواحدة تكل
ما يشاع عن استقبال املركز مواد جلسات غسيل 

ــري مطابقة لألجهزة يف املركز  من بعض الجهات غ
بقوله: "استقبلنا نحو 1000 جلسة من مجموعة 
ــا مطابقة لكن  ــت جميعه ــم كان ــل سعيد أنع هائ
خطوط التي  يسمونها "البيبات حق الدم " كانت 
ــت الجلسات  ــم استبدالها ووصل ــرية فقط وت متغ

والحمد لله ..
تفاعل المحافظة

ــة مع املركز  ــل السلطة املحلي ــن مدى تفاع وع
ــه أكد مدير املركز أن محافظ محافظة  واحتياجات
ــز جل  ــويل املرك ــج ي ــن هي ــواء حس ــدة الل الحدي
ــرث شخص  ــم وأك ــداً معه ــرص أب ــم يق ــه ول اهتمام

يتواصل بهم.
ــا واملحافظ لصنعاء  وقال: "سبق وان ذهبت ان
للمطالبة بدعم املركز وتمت االستجابة لنا وتوفري 
املواد للمركز وال يوجد اي تقصري من قبل السلطة 
ــب العدوان والظروف  ــة، والتقصري هو بسب املحلي

التي تمر بها البالد فقط .
5000 دوالر

ــىل يف الحديدة  ــاة مركز غسيل الك تتضح معان

ــي أكد  ــة الت ــات اإلنساني ــف املنظم ــة موق بمعرف
ــال: تواصلنا مع املنظمات  ــر املركز تعاونها وق مدي
ــا من منظمة  ــة يف بالدنا وتم التجاوب معن الفاعل
الصحة العاملية والصليب األحمر السويرسي وما 
ــز احتياجاته ال تنتهي  ــرصوا مع املركز لكن املرك ق
ــة يف املركز  ــوم نعقد 75 جلس ــه يف الي ــكلة ان ؛ املش
ــة، حيث  ــاوص 18 جلس ــة والقن ــد 36 جلس وزبي
ــداً، يعني  ــه املركز كبريج ــغ الذي يستهلك ان املبل
ــي يومياً، املبلغ كبري  نحتاج اىل 5000 دوالر امريك
ــع الدولة  ــدودة وال تستطي ــا مح ــداً وإمكانياتن ج
ــل خري استمرار دعم املركز  وال أي منظمة وال فاع
ــتغل عىل حسب ما  ــز الغسيل الكلوي يش ؛ ومرك
ــتغل أسبوعا ويومني  ــري، نش ــه فاعلو الخ يتربع ب

نتوقف عن العمل ..
ــل الكىل يف الحديدة  ويخلص مدير مركز غسي
أيمن عبدالقادر كمال إىل إطالق تحذير واستغاثة 
قائًال: مركز الغسيل الكلوي مهدد بالتوقف يف اي 
لحظة وحياة املرىض مهددة بالخطر واملوت يف أي 

لحظة إذا لم تتوقف الحرب والحصار".
رواتب العاملني

ــىل يف الحديدة وفقا  ــز غسيل الك ــل يف مرك يعم
ــاً   ــاً رسمي ــم 33 موظف ــاً منه ــره " 153 موظف ملدي
ــداً لم يستلموا رواتبهم لكنهم  و120 موظفاً متعاق
ــون من أجل هؤالء املرىض الذين ال حول لهم  يعمل

وال قوة ..
ــل الكىل  ــر مركز غسي ــف يدعو مدي ــل ما سل ك
ــدة عاجلة لخصها  ــدة إىل توجيه مناش يف الحدي
ــا إىل الخريين وأصحاب  ــي أوجهه بقوله:" رسالت
ــأن  ــات ب ــات وجمعي ــاء ومؤسس ــادي البيض األي
ــل  ــوا يف التخفيف من معاناة مرىض الفش يساهم
ــدة ودعم املركز بمواد االستصفاء  الكلوي بالحدي
ــىل فتح وحدات  ــات الغسيل وان يعملوا ع وجلس
ــوي يف املحافظات التي ال يوجد بها  للغسيل الكل
للتخفيف من االزدحام واإلقبال عىل املركز، وعىل 
ــع أن ينظر إىل هذه الرشيحة التي تستحق  الجمي

الحياة للتخفيف من معاناتها.

مرضى الفشل الكلوي يف الحديدة يستغيثون
العدوان ضاعف معاناتهم

مدير املركز:
نعمل وفق ما يتوفر 

من تربعات ومهددون 
بالتوقف الكامل يف أي 

لحظة

العدوان فاقم معاناة 
املرضى بعرقلة وصول 
٥ أجهزة غسيل كلوي 

بميناء عدن

وفاة ٣ مرضى يف طابور 
االنتظار و٨٥٢ مريضا 

ومريضة يواجهون 
املوت

يعمل ١٥٣ موظفًا يف 
املركز بكل جهدهم 

رغم أنهم لم يستلموا 
رواتبهم

يحتاج مركز غسيل 
الكلى ٥٠٠٠ دوالر 
يوميًا إلجراء ١١٠٠ 
جلسة أسبوعيًا وال 

إمكانيات

0707 محافظات

ــدة والذين يتدافعون مأساة  ــل الكلوي يف محافظة الحدي ــها مرىض الفش حقيقية يعيش
عىل مركز الغسيل الكلوي من مختلف املحافظات واملديريات املجاورة للمحافظة 
ــد أن تفاقمت معاناتهم وزادت  ــوي لعلها تعطيهم أمالً يف الحياة بع ــاً عن جلسات غسيل كل بحث
ــراء نفاد محاليل الغسيل بفعل  ــم جراء توقف املركز عن إجراء جلسات الغسيل لهم ج أوجاعه

حصار العدوان مما يعرض حياتهم للخطر واملوت يف أي لحظة.
ــا مأساة أخرى من مأيس الحياة اليومية إضافة اىل مآيس الحرب والعدوان يتعرض لها مرىض  إنه
ــي جرّاء حرمانهم من جلسات الغسيل  ــل الكلوي يف الحديدة ، وهي مواجهة املوت الحقيق الفش

الكلوي دون االكرتاث ملعاناتهم  ، وال يعرفون ماذا يخبئ لهم مصريهم بعد. 
ــط "الثورة" الضوء عليها يف  ــه ضمائر اإلنسانية ، مما فاقم من معاناتهم التي تسل ــن جفت في زم

ما ييل: 
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ذمار /سبأ
ــد حسني املقديش  ــن محافظ ذمار محم دش
ــة  األمريكي ــع  البضائ ــة  مقاطع ــة  حمل ــس  أم
ــة النسائية  ــا الهيئ ــة التي نظمته واإلرسائيلي
ــار " املقاطعة  ــة تحت شع ــة يف املحافظ الثقافي

واجب ديني وأخالقي ".
ــور بحضور مدير  ــالل افتتاح معرض ص وخ
ــس، أشار  ــد إدري ــد أحم ــة العمي ــن املحافظ أم
ــة مقاطعة  ــة حمل ــديش إىل أهمي ــظ املق املحاف
ــىل نطاق  ــة ع ــة واإلرسائيلي ــع األمريكي البضائ

واسع .
ــة  ــم يف توعي ــة ستسه ــذه الحمل ــد أن ه وأك
ــع األمريكية  ــة مقاطعة البضائ ــن بأهمي املواط
ــة هي من أهم  ــار أن املقاطعة اإلقتصادي باعتب
األدوات التي يمكن أن تسهم يف تعزيز الصمود 
ــر اقتصادية  ــدوان خسائ ــف الع ــد تحال وتكبي

جمة تضاف إىل الخسائر العسكرية.
ــادات املجالس  ــديش قي ــث املحافظ املق وح
ــة والقطاع  ــخصيات االجتماعي ــة والش املحلي
ــة  ــن يف املحافظ ــاء واملرشدي ــوي والخطب الرتب
عىل التفاعل مع الحملة والتعاون مع الهيئة يف 
إيصال رسالتها إىل كل مدرسة ومنزل يف عموم 

مديريات املحافظة.
ــة  الثقافي ــة  النسوي ــة  الهيئ ــادرة  مب ــن  وثم
باملحافظة تبني الحملة وتنظيم معرض الصور 

ــات  ــع باملنتج ــة املجتم ــم يف توعي ــذي يسه ال
ــة والسعودية واإلماراتية  األمريكية واإلرسائيلي

املستهدفة من املقاطعة.
ــي إىل أن املقاطعة  ــل الرشق ــا أشار فاض فيم
االقتصادية سالح فعال يف وجه العدوان ينبغي 

استخدامه خالل املرحلة الراهنة.
ــة  الرسمي ــود  الجه ــر  تضاف إىل  ــا  ودع
ــع بأهمية  ــن أجل توعية املجتم ــة م واملجتمعي
ــا االقتصادية وأثرها كوسيلة  املقاطعة وجدواه

ــىل  ــدوان ع ــف الع ــدول تحال ــادي ل ردع اقتص
اليمن.

ــة  ــة النسائي ــة الهيئ ــارت رئيس ــا أش بدوره
الثقافية بذمار عائشة حسن ثورة إىل أن معرض 
ــن مجسمات  ــب للحملة تضم ــور املصاح الص

بأهم املنتجات األمريكية واإلرسائيلية.
ــة تتضمن أيضا تدشني  ولفتت إىل أن الحمل
ــع  املجتم ــف  لتعري ــة  شامل ــة  توعوي ــة  حمل
ــة  ــة واإلرسائيلي ــات األمريكي ــاف املنتج بأصن

ــت مسميات  ــواق املحلية تح ــزو األس ــي تغ الت
عدة وحث املجتمع عىل مقاطعتها.

ــاع برئاسة  ــش اجتم ــرى ناق ــة أخ ــن جه م
ــديش أمس  ــني املق ــار محمد حس ــظ ذم محاف
الرتتيبات الجارية الفتتاح مجمع االصدار اآليل 

لخدمات الرشطة بذمار.
ــن  أم ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــد املحافظ  ــد أحمد إدريس اك ــة العمي املحافظ
ــديش استعداد السلطة املحلية تذليل كافة  املق
ــز مجمع االصدار  الصعوبات الستكمال تجهي
ــة وبما يضمن  ــدات الالزم ــزة واملع اآليل باألجه
ــات  ــىل خدم ــول ع ــراءات الحص ــل اج تسهي

الرشطة.
ولفت اىل ان افتتاح املجمع يعد خطوة هامة 
ــي تقدمها  ــة الت ــات املدني ــاء بالخدم يف االرتق
ــىل  ــول ع ــراءات الحص ــل اج ــة وتسهي الرشط

وثائق االحوال املدنية واملرور والجوازات.
ــدار اآليل باملحافظة  ــان مدير مجمع االص وك
ــدم رشحا عن  ــك العمري قد ق ــد عبداملل العقي
ــع والذي سيقدم خدمات االصدار  اهمية املجم

االيل للجوازات واألحوال املدنية واملرور.
ــدة  النج ــة  رشط ــد  قائ ــاع  االجتم ــرض  ح

باملحافظة العقيد عصام الغييل.

الثورة/ نورالدين محمد
ــعب  الش ــة  مؤسس ــت  واصل
ــة  ــة املرحل ــة للتنمي االجتماعي
ــم  دع ــرشوع  م ــن  م ــة  الثاني
ــع  سب يف  ــم  التعلي ــة  استمراري
مدارس بمديريات الثورة ومعني 
ــة  ــة العاصم ــني يف أمان والسبع
ــة  بمحافظ ــان  سنح ــة  ومديري

صنعاء.
ــورة" قال  ــح لـ"الث ويف ترصي
ــر  ــوض، مدي ــد ع ــد محم محم
ــاريع يف مؤسسة  ــج واملش الربام
ــة دشنت  إن املؤسس ــعب،  الش
مرشوع دعم استمرارية التعليم 
ــة باستهداف  ــة الثاني يف املرحل
سبع مدارس يف أربع مديريات، 

لـ 693 مدرساً ومدرسة.
ــرشوع يهدف  ــاً: إن امل مضيف
إىل دعم استمرار التعليم ودعم 
للمدارس،  ــة  التعليمي ــة  العملي
ــق يف مرحلته األوىل  ــذي انطل ال
ــة العام الجاري واستهدف  بداي
ــة  ــة يف أمان ــرشة مدرس ــع ع أرب
ــاء  صنع ــة  ومحافظ ــة  العاصم
ــات  ــالث مديري ــىل ث ــة ع موزع

ــي بهلول"  ــان وبن ــي "سنح ه
والتحرير والثورة.

ــرياً إىل أن املدارس تعمل  مش
 20 ــارب  يق ــا  م ــس  تدري ــىل  ع
ــك  وذل ــة،  وطالب ــب  طال ــف  أل
ــني وتقديم  ــادر املدرس ــم ك بدع
ــرار  الستم ــة  الغذائي ــالل  الس
ــذا  وه ــة  التعليمي ــة  العملي
ــة  مؤسس ــج  برنام ــن  ضم ــن  م

للتنمية  ــة  االجتماعي ــعب  الش
ــد 2018م وحسب  الجدي للعام 
ــق  تحق ــد  فق ــة  الثاني ــة  املرحل
تسليم سالل غذائية عىل بقية 
املعلمني الذين واصلوا التعليم، 
مثنياً بجهود العاملني اإلداريني 
ــم يف استمرار  واملعلمني ودعمه

العملية التعليمية.
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