
##بيان صحفي##

الهالل األحمر القطري يطلق قافلة طبية لعالج أمراض العيون في السودان

6 يـونـيو 2022 ― الـدوحـة: دشـن الهـالل األحـمر الـقطري مشـروع الـقافـلة الـطبية لـعالج 
أمـراض الـعيون ومـكافـحة الـعمى فـي الـسودان، وذلـك فـي املـراسـم الـتي أقـيمت بـمنطقة الـفتح 
فـــــي محـــــلية كـــــرري الـــــتابـــــعة ألم درمـــــان، بتشـــــريـــــف ســـــعادة الـــــسيد/ عـــــبد الـــــرحـــــمن بـــــن عـــــلي 

الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

يــــأتــــي هــــذا املشــــروع امــــتداداً لــــلمشاريــــع اإلنــــسانــــية الــــجاريــــة الــــتي يــــنفذهــــا الهــــالل األحــــمر 
الـــقطري فـــي الـــسودان الـــشقيق، كـــما أنـــه جـــزء مـــن بـــرنـــامـــج الـــقوافـــل الـــطبية الـــذي يســـتهدف 
عـالج املـرضـى غـير الـقادريـن فـي الـعديـد مـن الـدول عـلى مـدار الـعام. ويـشمل املشـروع تـقديـم 
خـدمـات الـكشف واألدويـة والـنظارات الـطبية والـعمليات الجـراحـية مـجانـاً، لـلتخفيف عـن كـاهـل 

املستفيدين من املجتمع املحلي في املناطق املستهدفة.

وكـان وفـد طـبي مـن الهـالل األحـمر الـقطري ومـؤسـسة حـمد الـطبية ومـؤسـسة الـرعـايـة الـصحية 
األولــــية بــــدولــــة قــــطر قــــد وصــــل إلــــى الخــــرطــــوم مــــساء الجــــمعة 3 يــــونــــيو 2022 لــــتنفيذ مشــــروع 
الــقافــلة الــطبية لــعالج أمــراض الــعيون فــي الــسودان خــالل الــفترة 4-9 يــونــيو 2022. ويــضم 
الـوفـد كـالً مـن الـدكـتور عـمر القحـطانـي اسـتشاري أول ورئـيس قـسم الـعيون بـمؤسـسة حـمد 
الــطبية، والــدكــتور إســماعــيل الــفضل اســتشاري الــعيون بــمؤســسة الــرعــايــة الــصحية األولــية، 

والدكتور عز الدين جعفر منسق القوافل الطبية بالهالل األحمر القطري.

وبحسـب مـا هـو مخـطط لـه، فـسوف يـتم تـنفيذ مـخيمني فـي واليـتي الخـرطـوم والجـزيـرة لـتقديـم 
8,000 اســـتشارة طـــبية، وإجـــراء 800 عـــملية جـــراحـــية، وتـــوفـــير 2,500 نـــظارة طـــبية مـــجانـــاً 
لــــصالــــح املــــرضــــى األشــــد احــــتياجــــاً، بــــالــــتعاون مــــع مــــؤســــسة الــــبصر الــــخيريــــة بــــالــــسودان، 

وبالتنسيق مع السلطات الصحية السودانية ومكتب الهالل األحمر القطري هناك.



وقـد تـم أمـس تـدشـني املـخيم الـعالجـي األول فـي مـنطقة الـفتح بـأم درمـان، وفـي الـيوم الـتالـي 
تـــم افـــتتاح املـــخيم الـــثانـــي فـــي مـــنطقة دار الســـالم بمحـــلية جـــبل أولـــياء. وشهـــد حـــفل تـــدشـــني 

املخيم حضور كلٍّ من ممثل والي والية الخرطوم وممثل وزير الصحة بوالية الخرطوم.

وفـي كـلمته أثـناء حـفل الـتدشـني، أشـاد سـعادة الـسيد/ عـبد الـرحـمن بـن عـلي الـكبيسي سـفير 
قـــطر فـــي الـــسودان بـــالهـــالل األحـــمر الـــقطري ومـــبادراتـــه اإلنـــسانـــية، داعـــياً الـــكوادر الـــطبية 
الــسودانــية إلــى االســتفادة مــن خــبرات الــفريــق الــطبي املــشهود لــه بــالــكفاءة، بــرئــاســة د. عــمر 

القحطاني رئيس قسم العيون بمؤسسة حمد الطبية.

وبــدوره، أعــرب مــمثل والــي واليــة الخــرطــوم عــن شــكره وامــتنانــه للهــالل األحــمر الــقطري ولــدولــة 
قــطر حــكومــًة وشــعباً عــلى وقــوفــهم إلــى جــانــب الــشعب الــسودانــي. فــيما ثــنَّى مــمثل مــؤســسة 
الـبصر الـخيريـة عـلى الـدور الـذي دائـماً مـا تـلعبه دولـة قـطر لـدعـم ومـسانـدة شـعب الـسودان، 

متمنياً استمرار هذه املساندة وخاصًة بعد انتهاء خطر جائحة فيروس كورونا.

أمــــــا الــــــدكــــــتور عــــــوض اهلل حــــــمدان، مــــــديــــــر املــــــكتب الــــــتمثيلي للهــــــالل األحــــــمر الــــــقطري فــــــي 
الــــسودان، فــــقد جــــدد الــــتزام الهــــالل األحــــمر الــــقطري بــــمواصــــلة نــــشاطــــه اإلنــــسانــــي مــــتعدد 
الـــــقطاعـــــات لخـــــدمـــــة املـــــحتاجـــــني فـــــي جـــــميع أنـــــحاء الـــــسودان وتحســـــني ظـــــروفـــــهم املـــــعيشية 

والصحية.

وعـــلى مـــدار الـــيومـــني الـــسابـــقني، تـــم الـــكشف عـــلي 3,000 مـــريـــض فـــي مـــخيم مـــنطقة الـــفتح 
الــتابــع ملحــلية كــرري بــواليــة الخــرطــوم، بــاإلضــافــة إلــى عــمل قــياســات الــنظر وتــوزيــع الــنظارات 
الــطبية. كــما تــم تــحويــل 280 مــريــضاً إلــى مســتشفى مــكة – فــرع أم درمــان إلجــراء جــراحــات 

العيون املختلفة.

وفـي مـخيم مـنطقة دار السـالم الـتابـع ملحـلية جـبل أولـياء بـالـواليـة ذاتـها، تـم الـكشف عـلى 620 
مــــريــــضاً، وعــــمل قــــياســــات الــــنظر، وتــــوزيــــع الــــنظارات الــــطبية، وتــــحويــــل 75 مــــريــــضاً إلجــــراء 

الجراحات املختلفة بمستشفى مكة – فرع الخرطوم (الكالكلة).



##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري

تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978 كــأول مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية فــي دولــة قــطر، عــلى مــساعــدة 

وتــمكني األفــراد واملــجتمعات الــضعيفة مــن خــالل حشــد الــقوى اإلنــسانــية فــي املــحافــل اإلنــسانــية الــدولــية 

الـتي يـشغل عـضويـتها، وعـلى رأسـها بـالـطبع االتـحاد الـدولـي لجـمعيات الـصليب األحـمر والهـالل األحـمر، 

والـــلجنة الـــدولـــية لـــلصليب األحـــمر، والـــلجنة اإلســـالمـــية للهـــالل الـــدولـــي، واملـــنظمة الـــعربـــية للهـــالل األحـــمر 

والـــصليب األحـــمر. ويســـتطيع الهـــالل األحـــمر الـــقطري اســـتناداً إلـــى صـــفته الـــقانـــونـــية هـــذه الـــوصـــول إلـــى 

مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية واالجـتماعـية، وهـو الـدور الـذي 

يميزه عن باقي املنظمات الخيرية املحلية في قطر.

ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، مـنفذاً مـختلف األعـمال اإلغـاثـية والـتنمويـة 

فـي عـدد كـبير مـن بـلدان الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا وأمـريـكا الـوسـطى والـجنوبـية. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالسـتجابـة لـها والـتعافـي مـنها والحـد مـن مـخاطـرهـا، كـما يـعمل عـلى تحسـني مسـتوى مـعيشة املـتضرريـن 

مــــن خــــالل تــــقديــــم الخــــدمــــات الــــطبية والــــغذاء واملــــياه واإليــــواء وغــــيرهــــا مــــن احــــتياجــــات املــــجتمعات املحــــلية 

املستفيدة، باإلضافة إلى نشاطه املؤثر في مجال املناصرة والدبلوماسية اإلنسانية.

ويســتعني الهــالل بــمجهودات شــبكة واســعة مــن املــوظــفني واملــتطوعــني املــدربــني واملــلتزمــني، ورؤيــته تحســني 

حــياة الــضعفاء مــن خــالل حشــد الــقوى اإلنــسانــية لــصالــحهم، تــحت مــظلة املــبادئ الــدولــية الســبعة لــلعمل 

اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


