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 نشوب النیران في مطاحن البحر األحمر في الحدیدة ضربة لمالیین الجیاع
 

 
البحر مطاحن في شّب حریقًا أن إلى الحدیدة من الواردة التقاریر تشیر - 2019م ینایر 25                  صنعاء،
الذي الوقت وفي الصوامع. من باثنتین أضراًرا ألحق ما الحدیدة لمدینة الشرقیة المشارف على الواقعة                 األحمر
قذائف إلطالق نتیجة وقع الحریق أن یبدو الحریق، هذا نشوب إلى أدت التي الظروف تأكید على العمل فیه                    یجري

 الهاون.
 

األحمر، البحر مطاحن في مخزنة القمح من متري طن ألف 51 حالیا العالمي األغذیة برنامج لدى                  یوجد
األغذیة برنامج یتمكن لم شهر. لمدة شخص مالیین 3.7 إلطعام یكفي ما البلد، في القمح مخزون ربع                   وهو

 العالمي من الوصول إلى المطاحن منذ شهر سبتمبر 2018م بسبب القتال.
 

وقت في القمح هذا "نفقد حدیثها: في الیمن، في اإلنسانیة الشؤون منسق غراندي، لیز السیدة                 وقالت
من السكان، عدد إجمالي من %70 من یقرب ما أي یمني، شخص ملیون 20 من أكثر یعاني حیث للغایة،                     صعب

 الجوع".
 

أوضاع في أصبحوا شخص ملیون فربع القلوب، تفطر الیمن في "األوضاع غراندي: السیدة               وأضافت
نرى التي األولى المرة هي هذه المساعدات. على حصولهم عدم حالة في وشیكة مجاعة فیها یواجهون                  كارثیة،

 فیها ظروفًا كهذه. فنحن بحاجة إلى هذا القمح".
 

من للغایة قلقون "إننا جهته: من العالمي، األغذیة لبرنامج القطري المدیر أندرسن، ستیفن السید                وقال
مطاحن إلى للوصول عاجل بشكل البرنامج یحتاج األحمر. البحر مطاحن في لدینا القمح مخزونات بعض                 تضرر
تعاني مناطق إلى المتضرر غیر القمح مخزون نقل في والبدء الضرر مستوى تقییم من نتمكن حتى األحمر                   البحر

 من احتیاج شدید في الیمن".
 

الیمن أنحاء جمیع في شخص مالیین 10 من یقرب لما غذائیة مساعدات العالمي األغذیة برنامج                 یقدم
 ویقوم بتوسیع نطاق العملیات لیصل إلى 12 ملیون شخص.

 
لدعم 2018م لعام اإلنسانیة االستجابة لخطة أمریكي دوالر ملیار 2.96 وشركاؤها المتحدة األمم               طلبت
ذلك، من أمریكي دوالر ملیار 2.57 مبلغ تلقي اآلن حتى وتم البلد. أنحاء جمیع في المحتاجین األشخاص                   مالیین

 أي 87 في المائة من التمویل المطلوب.
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