
 

 مريضا 612,4لفائدة  ألف ريال 746قارب تة فبتكل

 واملتستلزما  باألدوية تسشففاا امل دعمي القطري ألاحمر  الهالل

 محافظا  يمناة 4قوافل طباة في ويطلق  الطباة

دعم القطاع الطبي دؤوبة لالجهودها الدائمة في اليمن  القطري  ألاحمر الهالل تواصل بعثة :الدوحة ― 20,7 يوناو 26

 قوافل تيسيرو  الطبية واملستلزمات باألدوية تعز مستشفيات دعم مشروع من الثانية املرحلة إطالقمن خالل  ،هناك

 .الضالعو  أبينو  لحجو  عدنمحافظات يمنية هي  4 في أيام 3 ارمد على طبية وحمالت

 ،القطري  ألاحمر الهاللممولة بالكامل من  (رياال قطريا 949,673) اأمريكي ادوالر  711,111 هذا املشروع تكلفة بلغ إجمالي

 أعباء تحمل على القادرين غير املرض ى، وهو يهدف إلى مساعدة الاجتماعية التنموية إيثار مؤسسةبالشراكة التنفيذية مع 

الجاري من العام  فبراير في املشروع بدأ، وقد املنجلي والدم والضغط والسكر القلب مثل املزمنةالحاالت و  العالج تكاليفو 

 .أشهر 9 ملدة يستمرو 

في  والجرحى املصابين إلسعاف الطبية واملستلزمات ألادويةكميات من  توزيع تم إدارات املستشفيات، مع بالتنسيقو 

الخاصة باألمراض املزمنة دوية كمية من ألا  ريدكما تم تو  ،الكرامة ومستشفى الروضة ومستشفى العام الثورة مستشفى

 واملستلزمات ألادوية نقل تم بينما املمارسة،عن طريق  تعز محافظة منهذه ألادوية  شراء تمو  .الهالل مستشفىلصالح 

 .وعرةجبلية  طرق  عبر عدن محافظة من فرةااملتو  الطبية

من الذكور  4,696منهم ، في محافظة تعز مريضا 1,274إجمالي فيد من هذه املساعدات الطبية من املقرر أن يستو 

وإسعافية، وأدوية لألمراض املزمنة، وتنقسم هذه املساعدات إلى أدوية ومستلزمات طبية من إلاناث،  2,242و

 .أدوية غسيل كلىو اسطوانات أكسجين، و 

 ألامن واسنعدام الدائر الصراعبسبب التي يعاسني منها الشعب اليمني  صعبةال سنسانيةإلا ظروفالللتغلب على في محاولة و

 3 ارمد على عدن في طبية وحمالت قوافل تيسيرب القطري  ألاحمر الهالل قام ،ملتضررينإلى ا املساعدات إيصالصعوبة و 

 الصحة مكتب مع وبالتنسيق ،الزبيدي عيدروس اللواء عدن محافظ برعاية، وذلك حمدأ بئر قرية البريقة مديرية في أيام

 .الاجتماعية التنموية إيثار مؤسسةمن خالل  عدنفي  والسكان العامة

 تستهدف التي الطبية الحملة تدشين اليوميسعدنا " :عدن محافظة وكيل الشاذلي محمد نصر لاق ،الحملة تدشينأثناء و 

 دولة من امألوف إلاسنساسني العمل هذا يعدحيث  ،القطري  ألاحمر الهالل من سخي بدعم الضالعو  أبينو  لحجو  عدنأقاليم 



 

 وال ،عدن إقليم في اخوانهإ لدعم والكثير الكثير تقدم زالت وما قدمت والتي امليمون  والعطاء السخية اليد صاحبة قطر

 ."وشعبا وحكومة أميرا الشكر لهم ل جز أ أن إال يسعني

 الهالل من املدعومة الطبية القوافل هذه نإ": قائال الطبية لقوافلعلى ا العام املشرف باعزب سالم محمد الدكتور  وتحدث

 حيث ،عدن إقليم في ستنفذ التي الطبية لقوافلبداية ل تعد إيثار مؤسسة عبر املحلية السلطة مع بالتنسيق القطري  ألاحمر

مثل  تخصصات ثمانية غطيوهي ت، الحمالت هذه لبمث ةخبر ذات ال ةالجيد ادرو الك جلب خالل من القوافل هذهدعم تم 

 للحاجة نظرا الريفي البعد ذات املناطق اختيارمع  ،مجانا والدواء الفحوصات تقديمباإلضافة إلى  وألاطفال والباطني العيون 

 ."ااختياره تستدعي التي املاسة

 السياسية ألاوضاع في تدهور  من عاسنيي في اليمن، الذي جراء النزاع املسلحيتساقطون كل يوم  الضحايا من العديديذكر أن 

 على كبيرا عبئا شكلأصبح ذلك ي فقد ،تعز إلى الطبية واملستلزمات ألادوية إدخال صعوبةنظرا لو  ،والاقتصادية

 وال مزمنة أمراض من يعانون  الذين الضعفاء لشريحةالالزمة  ألادويةفضال عن شح  والجرحى، املرض ى نقاذإل  املستشفيات

 .فرهااتو  لعدم أو قيمتها الرتفاع إما عليها الحصول  ن يستطيعو 

 ##البيان نهاية##

 القطري  ألاحمر الهالل عن نبذة

 أو تحيز دون  من الضعيفة واملجتمعات ألافراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إسنسانية منظمة وهو ،7611 عام القطري  ألاحمر الهالل تأسس

 الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد تضم التي الدولية، إلاسنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

 وألامانة الدولي، للهالل إلاسالمية اللجنة: مثل وإلاسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 761 من

 مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  ألاحمر الهالل ويستطيع. ألاحمر والصليب ألاحمر للهالل العربية للمنظمة العامة

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور  وهو إلاسنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات

 جميع في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  ألاحمر الهالل ويعمل

 التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري  ألاحمر الهالل بها يضطلع التي إلاسنسانية ألاعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا ألاوسط الشرق  أنحاء

 خالل من املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها والاستجابة للكوارث

. إلاسنسانية املناصرة صعيد على سنشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات الاجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم

 القوى  حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين

 .لصالحهم إلاسنسانية

 أن املعاضيد العلي غانم بن محمد الدكتور  إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع ملا واسنعكاسا

 للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت سنشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي الاتحاد رئيس نائب منصب شغل

 .والعاملية والوحدة التطوعية والخدمة والاستقالل والحياد التحيز وعدم إلاسنسانية: وهي إلاسنساسني

 على الاتصال، بإدارة إلاعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد الاتصال يمكنكم وأسنشطته، القطري  ألاحمر الهالل عن املعلومات من ملزيد
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