
البداية مع الدكتور طه املتوكل وزير الصحة 
ــه ويف إطار  ــذي  أوضح أن ــكان وال العامة والس
ــار ومنع  ــدوان وحص ــن ع ــالد م ــه الب ماتعاني
ــن أبرز  ــفر كان م ــن الس ــى م ــرىض والجرح امل
األولويات عىل الحكومة ووزارة الصحة تطوير 
ــزة الحديثة  ــري األجه ــتشفيات وتوف أداء املس
ــام  العظ ــرىض  مل ــة  خاص ــة  علمي ــب  بأسالي
ــؤولية الدينية والوطنية  ــارا من للمس استشع

قبل كل يشء.
وقال املتوكل: إن العدوان والحصار املفروض 
ــن جرحى العظام  ــا خلف العديد م عىل بالدن
ــول عىل  ــني يف الحص ــه اليمني ــف إىل منع أض
األجهزة الحديثة والطبية يف معالجة املرىض .

ــة مخرجات املؤتمر   ــا عن ثقته يف تلبي معرب
تطلعات اليمنيني يف تطوير العملية الجراحية 
وفق تقنية وحداثة تواكب املستجدات العلمية 

الحديثة وترتقي بالكوادر الطبية.
صورة الصمود :

ــادس  ــر  العلمي الس ــرب املتوكل املؤتم واعت
ــورة من صور  ــام يف صنعاء ص ــي العظ لجراح
ــب  ــد أن الشع ــدوان يؤك ــه الع ــود يف وج الصم
اليمني حارض بعلمائه وكوادره الطبية . داعيا 
األمم املتحدة إىل الضغط عىل تحالف العدوان 
ــول  ــي ودخ ــي والطب ــال العلم ــد املج بتحيي
ــة العظام  ــة لجراح ــدات الهام ــزة واملع األجه
واملفاصل خاصة يف ظل ما يتعرض لها الشعب 
ــداف مبارش من قبل تحالف  اليمني من استه

العدوان وقصف املساكن واملواطنني.
حاالت دقيقة 

ــد هطيف  ــح الدكتور محم ــه أوض ــن جهت م
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر واستشاري 
ــعودي  الس ــفى  مستش يف  ــام  العظ ــة  جراح
ــدف إىل االرتقاء بقدرات  األملاني  أن املؤتمر يه
ــتوى  ــام عىل مس ــي العظ ــات جراح وإمكاني
ــة الحاالت  ــة. ومعالج ــات الجمهوري محافظ
الدقيقة والحرجة الخاصة بالعظام واملفاصل 
والعمود الفقري  وتشوهات األطفال واملناظري 

والكسور .

ــرية  ــة كب ــئ فرص ــر يهي ــريا إىل أن املؤتم مش
ــات  ــه التقني ــت إلي ــا توصل ــدث  م ــرض  أح لع
ــتوى العاملي يف  ــىل املس ــة ع ــة والعملي العلمي

العمليات الجراحية الخاصة بالعظام.
مخرجات علمية 

وبني هطيف  أن هناك معاناة شديدة  للكادر 
ــة الوطنية والذي  ــل انهيار العمل ــي مقاب الطب
ــرىض العظام  ــا عىل واقع وحال م انعكس جلي
باليمن خاصة يف ظل هذه الحرب وارتفاع سعر 
رصف الدوالر أضف إىل أن األدوات املستخدمة 
ــكل عام عاملية وال توجد  يف جراحة العظام بش
ــتخدمة  ــألدوات الطبية املس مصانع محلية ل
ــت العظام  ــامري تثبي ــواء مس ــة  س يف الجراح
ــة  الصناعي ــل  املفاص أو  ــري   الفق ــود  والعم
ــض اليمني  ــكل كبري عىل املري ــث يؤثر بش حي
ــكل  ــف العمليات الجراحية بش الرتفاع تكالي
ــعى  ــة األخرية وهو ما نس ــول يف اآلون غري معق
ــات هذا  ــه يف ظل مخرج ــن وطأت ــف م للتخفي

املؤتمر.
ــق بالخروج  بتوصيات  ــال :إن  املؤتمر وف وق
ــتوى العاملي ويف وجه  علمية وعملية عىل املس
ــرىض اليمنيني بتلقي  الحدود إعانة وإفادة امل
ــق أدوات  ــات الجراحية وف ــواع العملي كافة أن
ــاءات  ــى الكف ــا وبأرق ــة عاملي ــة وحديث صحي

الطبية.

أبعاد جديدة 
ــي العظام  ــة جراح ــني رئيس جمعي ــا ب فيم
الدكتور أنور مغلس أن املؤتمر هدف إىل تبادل 
الخربات واالطالع عىل املستجدات العلمية من 
ــا بعدا جديدا  ــة من األطباء، معطي خالل نخب

يمهد الطريق ملزيد من التعاون بني الجميع.
مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به جراحو 
ــرىض خاصة يف ظل  ــاذ حياة امل ــام يف إنق العظ
ــتمرار العدوان والحصار ومنع سفر املرىض  اس
وكذا منع دخول األدوية واملستلزمات الطبية.

مزايا عدة 
ــة للمؤتمر العلمي  ــو اللجنة التنظيمي عض
السادس لجرحى العظام مجيب العبيس أكد 
أن اهتمام الدولة يف دعم هذه املؤتمرات العلمية 
ــات  ــع والتحدي ــا الواق ــة رضورة يفرضه الطبي
ــة ويحل العديد  ــاحة اليمني الجارية عىل الس
ــة ويفتح آفاق  ــات واملشاكل الطبي من التحدي
ــني والتعامل مع  ــاء اليمني ــني األطب ــاون ب التع
ــة العظام  ــال جراح ــم يف مج ــات العال مخرج
ــن صعوبة ومشقة  ــىل اليمنيني م ــن ع والتهوي
ــة  الحديث ــزة  ــر األجه لتوف ــارج  للخ ــفر  الس

والكفاءات الطبية ذوي الخربات املشهودة.
كوكبة طبية 

ـ  ــي  الدودح ــد  عبدالواح ــني  مع ــور  الدكت
ــتشفى 48  ــام بمس ــة العظ ــاري جراح استش

ــورة علمية تجمع  ــذا املؤتمر يمثل ث ــرى ان ه ي
ــن  ــام يف اليم ــي العظ ــار جراح ــن كب ــة م كوكب
ــد وحديث  ــل جدي ــداء ك ــة الب ــة سانح وفرص
ــب العلمي  ــام يف الجان ــة العظ ــص جراح يخ
ــن تجارب  ــادة م ــة واالستف ــيل ومناقش والعم

وخربات كبار االطباء يف البالد.
ــل هذه األوضاع  ــال الدودحي : انه ويف ظ وق
الراهنة فإن انعقاد املؤتمر يف مثل هذا التوقيت 
ــر عمليات جراحة  ــل إنجازاً علمياً لتطوي يمث
ــرا  ــا مؤخ ــدد إجرائه ــم ع ــي تفاق ــام الت العظ
ــة  ــي كاف ــي يف تلق ــض اليمن ــاعدة املري ومس
ــورة جيدة  ــة بص ــة والصحي ــات الطبي الخدم

وحديثة.
مواكبة التغريات 

ــعيد عبدالله  ــح الدكتور س ــن جانبه أوض م
ــاري عظام يف مستشفى  ــموسـ  مستش بامش
ــود مؤتمر يف اليمن يقارب األفكار  الثورة أن وج

ويطور الوسائل الطبية الحديثة .
ــموس أن مواكبة الطب للعلوم  ويعترب بامش
ــوى للتغلب  ــوم رضوة قص ــات الي ــة ب الحديث
ــرىض اليمنيني وفق  ــن معاناة امل عىل العديد م

اسرتاتيجية علمية صحيحة عامليا.
صعوبات 

ــال :إن   ــرادي ق ــه الج ــور عبدالل الدكت
ــات  ــن الدراس ــد م ــوي العدي ــر يح املؤتم
ــربات  ــن خ ــة م ــا أو املنبثق ــدة علمي العدي
ــربات خاصة يف  ــل تلك الخ ــاء وتناق األطب
ــار صار من  ــام نتيجة الحص ــل هذه األي ظ
الصعب السفر للخارج سواء أكان للعالج 
ــة .ولهذا  ــور مؤتمرات طبية دولي أو لحض
ــي البديل  ــرات الداخلية صارت ه فاملؤتم

األفضل لتطوير األداء الطبي.
ــزة  ــول األجه ــرادي: إن دخ ــال الج وق
ــوم  لليمن صار صعبا  الطبية الحديثة الي
ــدوالر بتكلفة  ــدا خاصة يف ظل ارتفاع ال ج
ــك األجهزة محصورة  رشائه ولهذا نجد تل
ــفيات الكربى يف البالد  يف عدد من املستش
ومع ذلك فإن خربات األطباء تهون العديد 

من الصعوبات ملرىض العظام  .
توصيات 

ــرج املؤتمر بتوصيات أبرزها  هذا وقد خ

ــة  الطبي ــرات  املؤتم ــة  إقام ــتمرارية  اس
ــة الجادة وذلك  ــنوية والورش العلمي الس
من خالل إعداد خطة عمل تنفيذية إلقامة 
ــربات  ــادل الخ ــل وتب ــة لنق دورات تدريبي
ــام والتخصصات  ــال جراحة العظ يف مج
ــي  جراح أداء  ــتوى  مس ــع  لرف ــة  الفرعي
ــات الجمهورية  ــام يف جميع محافظ العظ

بحسب اإلمكانيات املتاحة.
ــات طبية تهدف  ــة إىل إقامة مخيم باإلضاف
ــكل  ــات صحية مجانية وبش ــم خدم إىل تقدي
ــى الحرب والنازحني وذوي  دوري لعالج جرح
ــفى  ــيق مع املستش ــدود بالتنس ــل املح الدخ
ــة  ــة العام ــإرشاف وزارة الصح ــكري وب العس
ــل  والتأهي ــب  التدري رضورة  ــع  م ــكان.  والس
ــفيات الجمهورية  ــع مستش ــاء يف جمي لألطب
ــال تجاه كل من  ــة ليقوموا بدورهم الفع اليمني
يحتاج الخدمة الطبية من أبناء شعبنا يف كافة 
املحافظات.  أضف إىل ذلك االهتمام بالبحوث 
العلمية يف ظل اإلمكانيات املتاحة والبحث عن 
ــل البحوث ومواكبة التطور  موارد مادية لتموي

العلمي والعاملي يف مجال جراحة العظام.

املؤتمر العلمي السادس لجراحة العظام .. صورة من الصمود والنهوض الطبي

شهدت العاصمة صنعاء تدشني فعاليات املؤتمر العلمي السادس لجراحة العظام حيث يهدف املؤتمر الذي 
ــعودي األملاني وعدد من رشكات  ــفى الس تنظمه وزارة الصحة و جمعية جراحي العظام بالتعاون مع املستش
ــن يبلغ عددهم ثالثمائة طبيب عظام جاءوا من  ــاب الجراحني اليمنيني الذي األدوية إىل تبادل الخربات وإكس
ــف محافظات الجمهورية، خربات جديدة يف جراحة العظام عن طريق إرشاكهم مع علماء متخصصني  مختل

يف جلسات نقاشية حول آخر التطورات يف هذا التخصص.
ــه العلم يف جراحة  ــن آخر ما توصل الي ــدى يومني 25 ورقة عمل تتضم ــر عىل م ــة  املؤتم ــة إىل مناقش باإلضاف
ــد األطفال، باإلضافة إىل إقامة خمس  ــور والتشوهات عن العظام خاصة يف تخصصات العمود الفقري والكس
ــتشفيات اليمنية خاصة يف ظل  ورش عمل حول نوعية وخصائص حالة أمراض العظام التي ترتدد عىل املس

ما تشهده البالد من عدوان وحصار فاقما من عدد حاالت املصابني واملرىض.
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الثورة/ نورالدين القعاري
ــتهلك بالتعاون مع  دشنت الجمعية اليمنية لحماية املس
مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة أمس برنامج السالمة 
ــدارس وتنفيذ برنامج محارضات  ــة والبيئية لطلبة امل الغذائي
ــوي واالرشادي الصحي  ــام اإلعالم الرتب توعية لرؤساء أقس

باملناطق التعليمية باألمانة.
وقال مدير عام مكتب الرتبية بأمانة العاصمة زياد الرفيق، 
يف ترصيح لـ"الثورة": نحن يف حاجة ماسة إىل الجهات التي 
ــة والتوعية وتدشني الفعاليات الخاصة  تلعب دور يف الحماي
باملستهلك وهي ما تقوم به الجمعية وهي من األعمال املهمة 

يف بلدنا يف ظل ما يعانيه البالد من عدوان غاشم.
ــا عظيم وقد  ــاة فشعبن ــار واملعان ــل الحص ــاف: يف ظ وأض
ــذا الجانب املهم  ــد اننا بحاجة إىل ه ــز الكثري واليوم نج أنج
ــا والطالبات  ألنها من ديننا وقيمنا وأخالقنا  يف توعية ابنائن
ــب التوعوي الهام والرتكيز  واليوم الجمعية تتبنى هذا الجان
ــة واسعة يف  ــتهدف رشيح ــتهلك وتس ــا تهم املس ــىل قضاي ع
ــة نبارك وندعم  ــة  ونحن يف مكتب الرتبي ــع وهم الطلب املجتم
ــب الحملة  ــة ونتطلع اىل ان تصاح ــوات اإليجابي ــذه الخط ه
ــة التي ستنفذ يف منطقة شعوب التعليمية مطويات  التوعوي
ــى راسخة امام ويف  ــا بحاجة لذلك لتبق ــرتات حيث انن وبوس
عقليات ابناءنا الطالب لكي ال يقترص عىل قراءة املنهج فقط 

.
ــتهلك  ــة املعنية بتوعية املس ــاد الرفيق بدور الجمعي وأش

ــة ومكتب  ــيق مع الجمعي ــون هناك تنس ــًال: جميل ان يك قائ
ــل الجمعية  ــذي تم من قب ــزول امليداني ال ــد الن ــة وبع الرتبي
ــة شعوب وما  ــة بمنطق ــدارس النموذجي ــب إلحدى امل واملكت
وجدوه من خالل النظافة والتشجري وأشجار الزينة واملعرض 
ــدارس  الغري  نموذجية ونحن  ــا وكذلك زيارة احدى امل وغريه
بالرتبية نؤكد انه  يجب أن تصبح جميع مدارسنا نموذجية .
ــة رؤساء  ــة بأمانة العاصم ــام مكتب الرتبي ــه مدير ع ووج
ــي ان تكون هناك  ــوي واالرشادي الصح ــام االعالم الرتب أقس

ــني والطالب وأن يتم أخذ  ــص يف مجال التوعية للمدرس حص
ــالمة  ــزء من الحصة لتبيني وتوضيح  ما يحتاجونه يف الس ج

الغذائية والبيئية وحقوق املستهلك وواجباته .
ــتهلك فضل  ــة حماية املس ــس جمعي ــد ألقى  رئي ــان ق وك
ــل املشرتك بني  ــني قال ان العم ــور، كلمة بالتدش ــل منص مقب
ــة التعاون بني  ــي لتفعيل عالق ــة والجمعية يأت ــب الرتبي مكت
ــج الذي ندشنه  ــم وان هذا الربنام ــة والرتبية والتعلي الجمعي
ــالمة الغذائية والبيئية لطلبة مدارس  اليوم تحت عنوان الس

ــاحات  ــة البيئة واملس ــدف اىل اوال  سالم ــة يه ــة العاصم امان
الخرضاء والتشجري والنظافة  يف إطار املدرسة باعتبار البيئة 
ــاعد  ــرضاء والنظيفة تشكل عامل جذب ومس ــة الخ املدرسي
ــىل سالمة الطالب وسالمة  ــا الطالب وكذلك حفاظاً ع ألبنائن
ــا يقدم لهم من أغذية خفيفة  يف املقصف املدريس، مضيفاً:   م
ــة ندشنها   ــارضات  توعوي ــار الربنامج إقامة مح ــي يف إط يأت
ــوي والتثقيف  ــارضات لإلعالم الرتب ــاء ثالث مح ــوم يف إلق الي
الصحي حول حقوق وواجبات املستهلك والسالمة الغذائية 

ــة املدرسية التي يجب  ــرب الغذاء والبيئ ــراض املنقولة ع واألم
االهتمام بها.

ــزول امليداني عىل  ــالل الن ــن خ ــه م ــور إىل ان ــت منص ولف
ــدارس امانة العاصمة منطقة شعوب  تم النزول اىل مدرسة  م
نموذجية  من حيث النظافة والسالمة الغذائية  والتي تشكل 
عامل محفز  عىل تشجيع الطالب عىل حب التعليم واإلقبال 
ــوب  ــتوى املطل ــس باملس ــدارس لي ــاك م ــة  وهن ــو املدرس نح
ــوب  التعليمية  ــدارس يف منطقة شع ــار عرش م ــم اختي وسيت
كمرحلة أوىل ليتم زيارتها وتقيمها  من حيث البيئة املدرسية 
ــدى تطبيق  ــر املياه وم ــرضاء توف ــاحات الخ ــري املس التشج
ــة باملقصف املدريس ..منوها إىل  االشرتاطات الصحية والفني
ــىل املدارس  ــتهلك ع ــع الدليل الخاص باملس ــه سيتم توزي ان
ــن معلومات توعوية  ــزول اليها  ملا يحتويه م ــي سيتم الن الت
ــات  ــوق ووجب ــي وحق ــي والبيئ ــب االستهك ــق بالجان تتعل
ــادات واسكتشات إذاعية  ــم  توزيع ارش ــتهلك   كما سيت املس
ــة وكذلك توزيع مرسحية  ــدارس لتبث  يف اإلذاعة املدرسي للم
ــا قاعات  ــي تتواجد فيه ــدارس الت ــتهلك عىل امل ــة مس رصخ

محارضات لبثها للطلبة .
ــة أوىل مع  ــار مديرية شعوب كمرحل ــه تم اختي ــوه اىل ان ون
ــال إىل مناطق  ــم االنتق ــا ومن ث ــم تقييمه ــة ليت ــب الرتبي مكت
ــا بشكل كامل  ــة العاصمة لتغطيه ــتوى أمان أخرى عىل مس
ــون هذه املنطقة ومنطقة  ــة توفر التمويل الالزم وستك يف حال
ــبعني التي نفذ فيها برنامج تدريبي توعوي العام املايض  الس

نماذج وأساساً للعمل املستقبيل .

"المستهلك" و"التربية" يطلقان برنامج السالمة الغذائية والبيئية لطلبة المدارس بأمانة العاصمة"المستهلك" و"التربية" يطلقان برنامج السالمة الغذائية والبيئية لطلبة المدارس بأمانة العاصمة


