
اإلمارات حصلت على المركز األول كأكبـــــــــــــــــــــــر المانحين في العالم لليمن عام 2018

»عام زايد« يمسح أحزان الــــــــيمنيين ويبلسـم جراحهـم
Ⅶ عدن - ياسر اليافعي 

وّدعــت اليمن »عــام زايد« بمشــاريع تنموية وخدميــة وإغاثية 

متنوعة، وصلت إلى كل المحافظات اليمنية واستهدفت مختلف 

الشــرائح في المجتمع، حيث كان »عام زايــد« في اليمن مكماًل 

لجهــود دولة اإلمارات التي ســاهمت في مســح أحزان اليمنيين 

وبلســمة جراحهم وتطبيع حياتهم، منذ الســاعات األولى لتحرير 

عــدن في يوليــو 2015.  ولعبت المشــاريع اإلماراتية المتواصلة   

دوراً حاســماً في اســتقرار المحافظات اليمنية المحررة، وأعادت 

لهــا الحياة، بعد أن حولتها ميليشــيا الحوثي إلــى خراب نتيجة 

تدميــر البنية التحتيــة والمرافق الخدمية خــالل اجتياحها لهذه 

المحافظات.

وخــالل عام زايد تواصل عطاء األشــقاء في اإلمــارات وتعّدد 

وانتقل من مرحلة المساهمة في تطبيع الحياة إلى دعم مشاريع 

تنموية متعددة، ســاهمت في إنعاش االقتصــاد وتوفير وظائف 

لآلالف من أبناء اليمن.

ولــم يقتصر دور اإلمــارات على تطبيع الحيــاة ودعم التنمية 

بــل لعبت المســاعدات اإلماراتية دوراً فاعاًل فــي تنفيذ وإنجاح 

جهود األمــم المتحدة وخططها اإلغاثية في اليمن، وغطت هذه 

المســاعدات شــتى مجاالت الحيــاة لليمنيين، الصحــة والتعليم 

والميــاه والكهرباء وشــبكات الطرق والمواصــالت وتوفير فرص 

عمل، فضاًل عن المساعدات الغذائية والدوائية والتنموية.

مساعدات بالمليارات
وبلغت قيمة المســاعدات اإلماراتية الموجهة لليمن في عام زايد 

نحو 7,838 مليارات درهم )2,13 مليار دوالر أميركي( منها 1,840 

مليــار درهم )500 مليــون دوالر( تم تخصيصها لدعم خطة األمم 

المتحدة لالســتجابة اإلنســانية في اليمن للعام 2018. وفي عام 

زايد أطلقت دولة اإلمارات بمشــاركة المملكة العربية السعودية 

مبادرة »برنامج إمداد« لتوفير 500 مليون دوالر من أجل محاربة 

الجوع في اليمن وكدعم إضافي للمساعدة في تلبية االحتياجات 

اإلنســانية العاجلة في قطاعي الغــذاء والتغذية، مع التركيز على 

معالجة ســوء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامســة والنساء 

الحوامــل والمرضعــات، من خــالل األمم المتحــدة والمنظمات 

الدولية واإلقليمية والمحلية.

ودفعــت اإلمــارات حتى اآلن 50 مليــون دوالر لبرنامج إمداد 

الذي يســتهدف من 10 إلى 12 مليون يمني وتوفير المستلزمات 

الغذائيــة المكّونة من خمس مواد أساســية أبرزها القمح، لفترة 

زمنية تصل إلى أربعة أشهر.

وتبرعــت دولة اإلمــارات العربية المتحــدة والمملكة العربية 

الســعودية بمبلــغ إجمالــي 70 مليــون دوالر لدعــم المعلمين 

اليمنيين من خالل منظمة اليونيسف، وسيساهم نصيب اإلمارات 

من هذه المساعدات، بقيمة 35 مليون دوالر في دفع رواتب 135 

ألف معّلم لمدة 10 أشهر.

كما ســاهمت بالتعاون مع الوكالــة األمريكية للتنمية الدولية 

/ USAID/ ، بمبلــغ 18 مليوناً و400 ألف درهم )5 ماليين دوالر( 

 Food( »لصالح برنامج التغذية المدرسية »طعام من أجل الفكرة

for Thought( في اليمن والذي نفذه برنامج األغذية العالمي.

المركز األول
واســتمرت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي وعبــر مندوبيها توزيع 

Ⅶاإلمارات انتقلت من مرحلة 
المساهمة في تطبيع الحياة إلى 

دعم المشاريع التنموية 

Ⅶ جهود اإلمارات ومشاريعها 
لعبت دورًا حاسمًا في استقرار 

المحافظات المحررة

مشاريع اإلمارات تنهض بقطاعي الكهرباء والمياه
Ⅶ عدن - البيان

أولت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة اهتماماً 

بالغــاً بقطاعــي الكهرباء والمياه، لما يشــكالنه 

مــن أهميــة ألبنــاء المحافظات المحــررة، وال 

ســيما أن كهرباء العاصمــة المؤقتة عدن تعاني 

من مشــاكل عجز مستمرة تتســبب في معاناة 

مضاعفة للسكان.

واســتمراراً لذلك الدعم الذي بدأ عقب تحرير 

عــدن أعلنت اإلمــارات دعمــاً جديــداً لقطاع 

الطاقــة في عدن من خالل بناء محطة كهربائية 

بقــدرة 120 ميغــاوات وبتكلفــة 100 مليــون 

دوالر لتحســين عمليــة تزويد األهالــي بالطاقة 

الكهربائية، ووقف االنقطاعات المستمرة نتيجة 

العجــز الحالــي الذي يتســبب بمعانــاة كبيرة 

للمواطنيــن، وبخاصة في فصل الصيف. ويجري 

العمل على هذا المشروع على قدم وساق ومن 

المتوقع أن يتم إنجازه في أكتوبر العام المقبل. 

وفي الساحل الغربي شــهد قطاع الطاقة إعادة 

تأهيل وتشــغيل محطة الخوخة لتوليد الكهرباء 

وإمدادهــا بالوقود لمدة ســنة، وصيانة وتأهيل 

شــبكة الكهربــاء في القرى المحيطــة بالخوخة 

وتوريــد مولدات كهرباء للخوخة، وإعادة تأهيل 

وتنظيــم شــبكة الكهرباء والمولــدات وخطوط 

الكهرباء في المخا وترميم وتأهيل مسكن عمال 

الكهرباء فيها.

وفي ســقطرى اســتمر فــي عام زايــد دعم 

قطاع الكهرباء حيث قامت مؤسســة خليفة بن 

زايد لألعمال اإلنســانية بتقديم محطة كهربائية 

جديــدة تقــدر قوتهــا بـــ3 ميغاوات للشــريط 

الســاحلي الغربــي، إضافة إلى شــبكة خطوط 

أرضية وتوفير جميع معداتها واحتياجاتها.

واســتمرت اإلمارات وعبر ذراعها اإلنســانية، 

هيئة الهالل األحمــر، في دعم قطاع المياه في 

المحافظات المحررة، حيث دعمت 42 مشروعاً 

اســتفاد منهــا 246 ألــف مواطن فــي مختلف 

المحافظات.

وكان أبرز المشاريع افتتاح مشروع مياه العند 

ويســتفيد منه عشــرة آالف مواطن، ومشــروع 

مياه القبيطة االســتراتيجي بتكلفة ثالثة ماليين 

درهم يســتفيد منــه 25 ألف مواطــن، وكذلك 

توريد وتركيب وتشــغيل مياه اللجين بمحافظة 

لحج، باإلضافة إلى مشــروع ميــاه لمديرية تبن 

ومشروع حفر بئر مياه في المسيمير.

وفــي محافظة الضالع تم حفر بئر في منطقة 

الوعرة ليستفيد منها اآلالف من المواطنين، في 

حين نالت مشــاريع المياه في أبين نصيبها من 

الدعم حيث تم تدشــين افتتاح المرحلة األولى 

من مياه لودر ويســتفيد منهــا 30 ألف مواطن، 

بينما تجري األعمال لتنفيذ المرحلة الثانية. 

ووفــرت »الهيئــة« المياه النظيفــة الصالحة 

للشــرب لـ100 ألف مواطــن يمني في مناطق 

الســاحل الغربــي عبر العمل علــى حفر 23 بئر 

مياه ارتوازية وتزويدها بخزانات مياه لتصل إلى 

القرى النائية، وشــمل دعم قطاع المياه تدشين 

28 مشروعاً حيوياً.

 ومــن أبرز المشــاريع التي تــم تنفيذها في 

محافظة شــبوة دعم مشــروع مياه عتق بمولد 

كهربائي بقوة 100كيلووات، وإنشــاء مشــروع 

صعيــد باقــادر بمديرية ميفعــة ويأتي افتتاح 

إنشــاء خزان  اســتكمال  المشــروع بعد 

برجي ســعة 100 متر مكعب وحفر 

بئــر ارتوازيــة بعمــق 100 متــر 

ومد خط إســالة لمســافة 5 

كيلومترات، وإنشاء وحدة 

المياه  لضــخ  متكاملة 

بالطاقة الشمسية.

وافتتحت 

الهالل  هيئــة 

األحمــر مشــروع إنشــاء وحدة ضــخ متكاملة 

تعمــل بالطاقة الشمســية بمنطقة جول الريدة 

بمديريــة ميفعة في محافظة شــبوة، باإلضافة 

إلى دعم مشــروع إنشــاء وحدة متكاملة لضخ 

المياه بالطاقة الشمسية بمنطقة يشبم بمديرية 

الصعيد بشبوة. 

الذي  ويتكــون مشــروع ميــاه حضرمــوت 

يستفيد منه سبعة آالف نسمة بمناطق 

وعصــم  والعصبــة  الســوم 

من  الســوم  بمديرية 

بالطاقة  تعمالن  بئرين 

الشمسية بقدرة إجمالية 

كيلــوواط،  بـــ44  تقــدر 

بطول  رئيــس  وشــبكة خط 

ســبعة كيلومتــرات وقطــر 

ثمانية إنشات. 

إنقاذ التعليم في المناطق المحّررة

عاشت المحافظات اليمنية المحررة من ميليشيا الحوثي ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة االنهيار االقتصادي 

وارتفاع األســعار، وهو ما تســّبب في تأخير الدراسة، األمر الذي هّدد العام الدراسي بالتوقف. وتدخل 

الهالل األحمر اإلماراتي بمبادرة بموجب توجيهات ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل نهيان، ممثل 

الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، بتوفير الزّي المدرسي.

وسارعت الهيئة لتوزيع الزّي المدرسي 

ألكثر من 120 ألــف طالب وطالبة في 

المحافظات المحررة. وكان للهيئة دور 

بــارز في تأهيــل وصيانــة المدارس. 

ثانويــة تعز وفي محافظــة تعز تم 

إعــادة تأهيل ثانويــة تعز الكبرى 

والتي تعــد أكبر صرح تربوي في 

محافظــة تعز وتعرضــت للدمار 

الكبير من قبل ميليشيا الحوثي 

وتســتوعب 9000 طالــب وطالبــة، باإلضافــة إلى إعادة تأهيل مدرســة 26 ســبتمبر 

وتستوعب 3 آالف طالب وطالبة، األمر الذي ساهم في استئناف العملية الدراسية في 

المحافظة. واســتمرت الهيئة في دعم مجال التعليم بمحافظة شــبوة من خالل إعادة 

تأهيل وبناء مدارس في مديرية نصاب وكذلك تمويل إنشاء ثانوية في مدينة الحوطة، 

باإلضافــة إلــى افتتاح قاعة التدريــب والتأهيل بمكتب التربيــة والتعليم بعد إعادة 

صيانتها. كما أنشأت الهيئة قاعات محاضرات جامعية في كلية النفط والمعادن بعتق.

مشاريع بسقطرى
وفي محافظة أرخبيل سقطرى تبنت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، مشروع استقبال 

17 ألف طالب وطالبة موزعين على 86 مدرســة. وأطلقت مؤسسة خليفة اإلنسانية 

مشــروعاً متكاماًل لدعم مدارس األرخبيل بـ 5 آالف طاولة، و5 آالف كرســي، وألف 

عدن - البيان سبورة حديثة. 

عالج الجرحى في أرقى المستشفيات 

أولــت دولة اإلمارات اهتماماً خاصاً بجرحى الحــرب منذ بدء المعارك في العام 2015، 

حيث تم نقل اآلالف منهم إلى مستشفيات الدولة ومستشفيات الهند ومصر والسودان.

وساهمت اإلمارات في تخفيف معاناة الجرحى وذويهم عبر المنح العالجية المجانية، 

وخالل عام زايد تم عالج أكثر من 2000 جريح في مستشفيات اإلمارات والهند ومصر.

وفــي بيــان صادر عن مكتــب القاهرة قال إنه تم عــالج 955 جريحــاً و850 مرافقاً من 

يوليــو وحتى نوفمبــر فقط بمعدل 

190 جريحاً في الشهر الواحد. وأضاف 

المكتــب إن الخدمــات التــي قدمهــا 

لجرحى الســاحل الغربي فــي مصر من 

وصولهم للعالج في مصر إلى يوم سفرهم 

تشــمل تكاليف اســتقبال ونقــل الجرحى 

ومرافقيهم من وإلى مطار القاهرة الدولي.

العالجية، ودفع  بالنفقــات  المكتب  وتكفل 

مصاريــف المستشــفيات واألطبــاء والعمليــات 

الجراحية، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للجرحى المبتورين، وتكفل بدفع قيمة األدوية 

والفحوص والكشــافات وجميع المستلزمات الطبية الموصوفة من قبل الدكاترة، باإلضافة إلى دفع مصاريف 

شــهرية لكل جريح ومرافقه تدفع بالدوالر وتتجدد كل شــهر. وقام المكتب باستئجار وتجهيز 5 أبراج سكنية في 

منطقة حضرية ومناسبة في المعادي، القاهرة بقدرة استيعابية تصل لـ456 شخصاً لتكون بدياًل عن توزيع الجرحى 

عدن - البيان في شقق متباعدة ومنتشرة في عدة مناطق سكنية بالقاهرة. 
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اإلمارات حصلت على المركز األول كأكبـــــــــــــــــــــــر المانحين في العالم لليمن عام 2018

»عام زايد« يمسح أحزان الــــــــيمنيين ويبلسـم جراحهـم
الســالل الغذائية في المحافظات المحــررة، حيث بلغ إجمالي 

الســالل الغذائيــة التي وزعت خــالل عام زايد 433.422 ســلة 

غذائية، وبلــغ عدد المســتفيدين 3.034.094 مواطناً يمنياً في 

مختلف المحافظات، وال سيما المناطق األشد تضرراً في الساحل 

الغربي.

ونتيجــة لجهودهــا اإلنســانية والتدخالت الطارئــة خالل عام 

زايــد حصلت اإلمــارات على المركــز األول كأكبــر المانحين في 

العالــم للعام 2018 لليمن من خالل تقديم المســاعدات الطارئة 

والمباشــرة، والمركــز الثانــي في دعــم خطة االســتجابة لألمم 

المتحدة 2018 بعد السعودية.

وهــذا لم يكــن مصادفة، بل كان نتيجة عمــل وجهد جبار 

مستمر ومتواصل وخطط استراتيجية وإدارة تشغيلية وتنفيذية 

تمــت على أرض الواقع، وانعكســت على حيــاة الناس إيجاباً 

من خالل تطبيع الحياة فــي المحافظات المحررة، والتخفيف 

مــن معاناتهــم والحد من انتشــار األمراض واألوبئــة الفتاكة، 

وهــو مــا كان له صــدى كبير وواســع في تقاريــر المنظمات 

الدولية والجهات المسؤولة المتخصصة بمتابعة ورصد األعمال 

اإلنسانية في اليمن والعالم أجمع.

الطرقات والنقل:
واستمر دعم اإلمارات للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات 

المحررة، حيث افتتحت مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية، 

ميناء »حوالف« في محافظة ســقطرى بعد االنتهاء من المشاريع 

التطويرية به، وتضمن المشروع توسعة الميناء برصيف يبلغ 110 

أمتار، إضافة إلى تسويره وإنارته وتعبيده »سفلتته« بشكل كامل، 

مــع إضافة منطقة للتفريغ والتحميل، إلى جانب تدشــين العمل 

في الرافعة المتحركة بقوة 100 طن.

ومن شــأن التوســعة الحالية، أن تعمل علــى تخفيف األعباء 

عن الســفن، نتيجة التأخير في تفريغ حمولتها واستقبال البواخر 

بأحجامها المختلفة. 

ومن ضمن مشــاريع التنمية تم وضع حجر األســاس لمشروع 

كورنيــش حديبــو، والــذي حمل اســم كورنيش »الشــيخ زايد«. 

وأشــار محافظ محافظة ســقطرى رمزي محروس إلى أن مشروع 

الكورنيــش يأتــي ضمن حزمــة مشــاريع تنموية أخــرى نفذتها 

وتنفذهــا دولة اإلمارات لتطوير البنية التحتية، وتنشــيط الحركة 

الســياحية واالقتصادية والتجارية ألرخبيل ســقطرى، مشــيراً إلى 

أن كورنيش الشــيخ زايد سيكون متنفســاً ألهالي سقطرى لقضاء 

األوقات الترفيهية مع أطفالهم وأسرهم. 

وفــي الطرقات تم االنتهاء من العمــل في الطريق الترابي من 

قريــة ديحم إلى شــاطئ ديحــم وتم عمل صيانــة للطريق حتى 

نهايته، فيما شــنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مشــروع طريق 

الخــط الدولي جلعه - بلحــاف الذي يربط بين محافظة شــبوة 

وحضرموت وعدن، بعد صيانته على نفقة دولة اإلمارات.

باب رزق
اهتماماً منها بأســر الشــهداء وذوي الهمم أعلنــت اإلمارات عن 

توفير مشــاريع توفر 1000 فرصة عمل ألسر الشهداء وذوي الهمم 

مــن خالل توفيــر فرص عمل تــدر عليهم دخاًل يســاعدهم على 

تجاوز صعوبات الحياة، وشمل هذا المشروع إعادة تأهيل أسواق 

تجاريــة، وتوفير مكائن خياطة، وقــوارب صيد وغيرها من المهن 

التي سُتعين هذه الفئة المهمة في المجتمع.

Ⅶ المساعدات اإلماراتية الموجهة 
لليمن في عام زايد بلغت نحو 

7٫838 مليارات درهم 

Ⅶ هيئة الهالل األحمر وزعت في 
المحافظات اليمنية المحررة 

433.422 سلة غذائية

خطة متكاملة إلعادة إعمار الساحل الغربي

أطلقــت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي خطة متكاملة إلعادة إعمار الســاحل الغربي بتكلفة 107 ماليين 

و100 ألف درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، ومتابعة ســمو الشــيخ حمــدان بن زايــد آل نهيان ممثل 

الحاكــم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي. وتضمنت المشــاريع إعادة تأهيل 

الطريق الساحلي الدولي بطول 143 كم 

وصيانــة 43 مدرســة وتأهيل 13 عيادة 

طبية ومراكز األمومة والطفولة وتوفير 

خدمات الكهرباء بالطاقة الشمســية 

بئــراً   58 وحفــر  المنــازل  آلالف 

بمضخاتها. وأعلنــت الهيئة عزمها 

تأهيل 9 مــراس للصيد وإنشــاء 

وإنشــاء  األســماك  لبيع  ســوق 

إنتاجية صغيرة لدعم  مشــاريع 

أسر الشهداء واألسر المتعففة والضعيفة تتضمن 24 مخبزاً يستفيد من إنتاجها 4 ماليين 

و320 ألــف شــخص وتأهيل 50 مزرعــة وتعزيز قطاع الكهرباء وإنارة الطرق الرئيســة 

بالطاقة الشمســية وتنفيذ 29 مبادرة في مجال المشاريع اإلنتاجية الصغيرة وتمليكها 

ألسر الشهداء وتوفير 10 سيارات لمراكز ذوي الهمم.

في »عام زايد«.. نفذت هيئة الهالل األحمر 100 مشــروع تنموي وخدمي واجتماعي 

علــى امتــداد الســاحل الغربي تيمناً بمرور مئــة عام على ميالد الشــيخ زايد، حيث 

قامت الهيئة بتأهيل عدد من مراســي قوارب الصيادين على امتداد الســاحل الغربي 

وتزويدهــا بمعدات الصيــد الالزمة. ودعمت الهيئة عدداً مــن المخابز في مديريتي 

الخوخــة والتحيتــا وفرت الخبز المجاني لـ100 ألف مواطــن يمني منذ إطالقها، ما 

ســاهم فــي تعزيز قدراتهم على مواجهة الظروف اإلنســانية التــي يمرون بها جراء 

الوضع المعيشي المتردي، كما زودت »الهيئة« 100 منزل على الساحل الغربي بألواح 

عدن - البيان الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء. 

يد إماراتية حانية في مستشفيات اليمن ومراكزها الصحية
Ⅶ عدن - البيان

واصلت دولة اإلمــارات دعمها للقطاع الصحي 

فــي المحافظات اليمنية المحــررة، ذلك الدعم 

الذي تعزز في عام زايد، سواء بالتدخالت الطارئة 

لمواجهة األوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك، أو 

من خــالل مد اإلمــارات يدها الحانيــة إلعادة 

تأهيل المستشــفيات والمراكز الصحية ودعمها 

بما تحتاج من أجهزة ومعــدات. وكان إجمالي 

المشــاريع التــي تــم دعمها 50 مشــروعاً 

مواطنــاً   779365 منهــا  اســتفاد 

يمنيــاً في عمــوم محافظات 

الســاحل الغربي، حيث 

نتيجة  الكبيرة  المعاناة 

ألغــام وقصــف وحصار 

الميليشيا للسكان. 

وأولت هيئة الهالل 

األحمر اإلماراتي 

دعماً كبيراً 

للقطــاع الصحي في الســاحل الغربــي خاصة 

المناطق المحــررة وتوفير الخدمــات العالجية 

واألدويــة لـــ 100 ألف مواطــن يمني، وقامت 

»الهيئــة« بتأهيل مستشــفى المخــا والخوخة 

و»الخوخــة  والطفولــة«  »األمومــة  ومركــزي 

الصحــي« ورفدهــا باألجهــزة الطبيــة الحديثة 

واألدوية والمكمالت الغذائية وتأهيل مستشفى 

الدريهمــي ودعم مركز التحيتــا الصحي وإعادة 

تأهيــل المركــز الصحي في حيــس، إضافة إلى 

تدشــين عيــادات طبيــة متنقلــة لتوفيــر 

النائية  للمناطقة  العالجيــة  الخدمات 

والمحررة حديثاً.

حضرمــوت  محافظــة  وفــي 

مليون   67 اإلمارات  قدمت 

يعادل  مــا  أي  درهــم، 

دوالر  مليــون   18.3

من  مقدمة  كمنح 

من  اإلمــارات 

خالل توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي 

للتنمية وهيئة الهالل األحمر اإلماراتي ستساهم 

في إعادة تأهيل عدة مشاريع صحية استراتيجية 

وتوفيــر المعــدات الطبية والتجهيــزات الالزمة 

للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة.

وتضمنــت االتفاقيــة ثالثة مشــاريع، األول: 

إعادة تأهيل واســتكمال البناء والصيانة لسبعة 

مستشــفيات واســتيراد المعــدات والتجهيزات 

الالزمة بقيمة 22.3 مليون درهم في مستشــفى 

الشــحر العام ومستشفى الديس الشرقي ومركز 

الريــدة الشــرقية وبنك الدم وهيئه مستشــفى 

ابن ســيناء ومركز األطراف الصناعية في المكال 

ومســتوصف قصيعــر الطبي ومستشــفى غيل 

باوزير العام. والثاني الــذي تبلغ تكلفته حوالي 

33.4 مليون درهــم، يتضمن إعادة بناء وتطوير 

مستشــفى األمومــة والطفولة فــي حضرموت 

بسعة 150 سريراً شاماًل أعمال الصيانة والكهرباء 

واإلنشــاء وتزويد المستشــفى بمولد كهربائي. 

أما المشــروع الثالث والذي تبلغ قيمته حوالي 

11 مليــون درهم لشــراء أدوية للمستشــفيات 

والمراكز الصحية.

شبوة وسقطرى
وتم تزويد مستشفيات محافظة شبوة ومراكزها 

الطبية بأدوية ومســتلزمات طبية، كما ســلمت 

هيئة الهــالل األحمر اإلماراتي شــاحنتي أدوية 

نوعيــة إلى مكتب الصحة العامة والســكان في 

مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وتــم دعم مراكز غســيل الكلى بمادة الديزل 

علــى ثالث دفعات كل منها ســتة وثالثين ألف 

لتر بمجموع 108 آالف لتر.

وفي محافظة أرخبيل ســقطرى اســتمر دعم 

ورعاية دولة اإلمــارات للقطاع الصحي وتقديم 

الخدمــات المجانيــة للمواطنين، كمــا كان لها 

تدخالت طارئة لمعالجة آثــار إعصار »مكونو«، 

حيــث وصلت أول طائرة إغاثــة إماراتية تحمل 

على متنها 40 طنا من المســاعدات اإلنســانية 

والغذائية، عقب اإلعصار مباشــرة، وذلك بهدف 

مساعدة المتضررين من اإلعصار.

كمــا قامت اإلمارات بمعالجة المصابين جراء 

اإلعصــار، وذلك بنقل 17 مــع مرافقيهم، لتلقي 

الرعاية الصحية في مستشفيات اإلمارات.

غسل الكلى
وافتتح بمستشــفى الشــيخ خليفة بن زايد في 

ســقطرى قسم غســل الكلى وبدأ القسم بإجراء 

عمليات الغسل الكلوي للعديد من الحاالت بعد 

تجهيزه بخمس ماكينات للغسل.

من البرامج الصحية للهالل األحمر اإلماراتي في اليمن أرشيفية

دعم القطاع األمني عّزز مظّلة التنمية

بالتزامن مع دعم القطاعات الخدمية واإلنسانية، واصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

دعم القطاع األمني في المحافظات المحررة، بهدف دعم االستقرار في هذه المحافظات 

لما يشكله من أهمية في عملية البناء والتنمية.

وحظي قطاع األمن في حضرموت باهتمام كبير من جانب اإلمارات في عام زايد، وذلك 

بهــدف تأمين مدينة المكال والمديريات المجاورة لها، وأثمر هذا الدعم عن اســتقرار أمني 

كبير وتطور نوعي في عمل األجهزة 

األمنية في المحافظة.

اإلمارات دفعة جديدة من  وسلمت 

الســيارات المجهزة والخاصــة بدوريات 

األمن العام والشــرطة والمــرور والدفاع 

المدنــي فــي محافظة حضرمــوت، ضمن 

برنامــج تطوير القطــاع األمنــي بالمحافظة 

بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم إماراتي.

وتتضمن المساعدات تقديم 157 مركبة أمنية 

بينها 60 دراجة نارية و4 آليات خاصة بالدفاع المدني، كما تم تســليم مصلحة خفر الســواحل 12 ســيارة، 

باإلضافة إلى تدريب وتأهيل عناصر قوات األمن من خالل اســتهدافهم بدورات نوعية واســتهدفت أكثر من 

1500 جنــدي وضابط، وكذلك تأهيل أكثر من 22 مركز شــرطة فــي مختلف مديريات المحافظة، وجاءت هذه 

المساعدات في إطار حزمة المساعدات المقدمة من اإلمارات من أجل إنعاش الجهاز األمني في حضرموت وتعزيز 

عدن - البيان دعائم األمن واالستقرار في المحافظة. 
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