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1313االثنين: 

«الميثاق»: مدير مستشفى القدس لـ

«الميثاق»: وكيل وزارة الصنـاعة لقطاع التجارة لـ

تغلبنا على مشكالت الكادر الطبي  وردود 
بعض المنظمات الدولية كانت صادمة

سنردع أي تاجر يتالعب بقوت المواطن

فــي اطــار رســالتها اإلنســانية ومســئوليتها  
االجتماعية قامت صحيفة «الميثاق» بتســليط 
الضــوء على موضــوع الجرحــى والمصابين جــراء العدوان 
البربري وذلــك في حوار خاص مع الدكتور علي الشــامي- 
مدير عام مستشفى القدس العسكري- والذي تحدث لنا 
عن  حالة الجرحى والمصابين في المستشفى وما يحظون 
بــه من رعاية خاصة ومــا تم تقديمه لهــم.. وتطرق الى 
ما تعانيه المستشــفى من مشاكل وكيفية التعامل معها 
في المرحلة الراهنة، وسعي المستشفى للعمل بما ُيعرف 

بنظام الجودة الطبية الشاملة.. فإلى تفاصيل الحوار:

< أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة االستاذ عبدالله عبدالولي نعمان: إن الوضع التمويني في األسواق  
اليمنية مستقر وال داعي للقلق.

وقال في حوار مع صحيفة «الميثاق»: إن ما يتوافر من السلع األساسية يكفي لقرابة خمسة أشهر..معتبرًا ارتفاع 
 غير مبرر.. وتطرق نعمان الى العديد من القضايا االقتصادية أبرزها أسباب ارتفاع األسعار والدور 

ً
األســعار عمال

الرقابي للوزارة.. إلى التفاصيل..

 لقاء/  محمد احمدالكامل

�   في البداية ترحب بكم صحيفة «الميثاق» دكتور علي 
وتشكركم على اتاحة هذه الفرصة ونبدأ حوارنا بالسؤال 
األهم وهو مسالة الجرحى والمصابين.. كم يبلغ عددهم في 

المستشفى؟  
- نرحب بكم في مستشفى القدس العسكري إحدى مستشفيات 
دائرة الخدمات الطبية العسكرية، ونجدها فرصة سعيدة ان نتحدث 
الى صحيفتكم الرائعة والرائدة «الميثاق» ونشكركم على هذه الزيارة 
واهتمامكم بموضوع الجرحى..ولالجابة على سؤالك عن الجرحى 
والمصابين في المستشفى فأعدادهم في تفاوت نسبي من يوم الى آخر 
بحسب الوضع الميداني واالحداث حيث هناك حاليًا ما يقارب (٦٠) 
جريحًا ومصابًا موزعين بين اقسام الجراحة واقسام العظام، مع العلم 

ان هناك من تعافى وتحسنت حالته، وقد يغادرون المستشفى قريبًا.
�   هل يحظى الجرحى بالرعاية الالزمة من قبل المسؤولين.. 

وما الذي تم تقديمه لهم في هذا الجانب؟
لألمانة.. اللجنة العليا لرعاية الجرحى لم 
تقصر فهي تتردد بشكل دائم لزيارة الجرحى 
وهناك ايضًا مندوبون ومشرفون ســواء من 
اللجنة العليا لرعاية الجرحى او اللجنة الثورية 
متواجدون على مدار الساعة في المستشفى 
لرعايتهم بشكل خاص وتقديم ما يلزم مثل 
توقيع عقود عالجية مع بعض المستشفيات 
والمختبرات والمراكز الصحية في حالة عدم 
توافر ذلك لدينا بحيث يتم نقلهم مباشرة 
بسيارة اسعاف خاصة بالجرحى الى األماكن التي 

يحتاجونها وتتوافر فيها الخدمة الطبية الالزمة.
�   من خالل تقييمكم للحاالت هل هناك حاالت نقلت للعالج في 

الخارج والى اين ان وجد ذلك؟
قلوا الــى خــارج الوطن 

ُ
- نعم هناك بعض الــحــاالت مــن الجرحى ن

الستكمال العالج وذلك بعد ان تقوم لجنة خاصة في هذا الجانب بعمل 
استمارات طبية للحاالت التي تستدعي ضرورة السفر خارج الوطن 
لتلقي العالج، واعتقد أن جزءًا منهم سافر عن طريق سلطنة عمان 

ولكن في الحقيقة ال اعرف الى اين بالضبط.
�   ما المشاكل والصعوبات التي تواجهها المستشفى بشكل 

عام؟ وكيف تتم معالجتها؟
- حقيقة هناك مشاكل كثيرة مع ان بعضها قد ُحــل وأخــرى في 
طريقها الى الحل بالتعاون مع قيادة الخدمات الطبية مثل مشكلة 
تسوية الحافز مع المستشفى العسكري او إشكالية المتعاقدين 
السابقين وما يتقاضونه من مرتبات ضئيلة تصل الى عشرة آالف فقط، 
هذه مشاكل تم حلها، وهناك أخرى كما قلت نعمل على حلها مثل 
مسألة المساواة في بدل االستالم الن الممرض يتقاضى ٥٠٠ريال فقط 
كبدل استالم في مناوبة واحدة، كذلك مشكلة النفقة التشغيلية القليلة 
جدًا وربما تندهش لو عرفت انه وضمن خطة التطوير والتحديث 
للمستشفى توسعة القدرة السريرية بسعة ١٣٠ سريرًا فيما الميزانية 
التشغيلية العامة ٧٠٠ الف ريال فقط  شهريًا، هذه مشاكل وأخرى 
قضايا مرفوعة أمام األخ مدير الدائرة المالية ونحن على ثقة من قيادة 

الخدمات الطبية في معالجة هذا االمر..
أما الجانب التجهيزي والفني فنحن بتوجيه من الخدمات الطبية قمنا 
بعمل خطة تحديثية للمستشفى في الجانب الفني والبشري عبر ادخال  
كوادر طبية وتمريضية شابة واختصاصيين وجراحين وأطباء تخدير 
او أطباء عموم، حيث تعاقدنا مع سبعة أطباء عموم وأيضًا تفعيل 
وتشغيل قسم الوالدة والذي كان مغلقًا نتيجة مغادرة الطبيبة الروسية 
فتعاقدنا مع ثالث طبيبات يمنيات وقابلتين هذا باإلضافة الى برنامج 

مجمع ٤٨ الطبي وهي هنا فرصة لشكرهم حول ما يقدمونه لنا من دعم 
سواء من خالل تنفيذ خطة برنامج الجودة الطبية الشاملة او تزويدنا 
بالنظام االلكتروني او ما يعرف بنظام الخدمة الطبية االلكترونية وذلك 
بتوفير ثالثة أجهزة حاسوب مع تمديد الشبكات ومــازال البرنامج 
مستمرًا بالتعاون بيننا وبينهم من خالل التأهيل والتدريب لبعض 

الكوادر الطبية الشابة.
ونظرًا لمغادرة الكادر االجنبي البالد باالضافة الى ان اغلب الكادر 
التمريضي الموجود في المستشفى هم عبارة عن كوادر طبية بشهادات 
الخبرة لذا اضطررنا الستيعاب حوالي ٥٠ طبيبًا وممرضًا- تعاقد- سواء 
من الجانب المدني او من المتعاقدين الذين تم تحويلهم من الوحدات 
الطبية العسكرية االخرى وبالتالي اصبح لدينا قاعدة تمريضية ممتازة 

في المستشفى ما سينعكس ايجابًا على حالة المرضى بشكل عام. 
�   تكلمت ايضًا عن برنامج الجودة الطبية الشاملة.. ماذا 

تقصد به؟
- نظام الجودة الطبية الشاملة هو العمل 
وفــق سياسات طبية حيث ان كــل عمل له 
ملفات سياسية طبية بأصول ثابتة ال احد يخرج 
عنها سواء طبيبًا او مخدرًا او ممرضًا او حتى 
اداري وهو نظام ُيعمل به في مستشفى ٤٨ 
الطبي والذي تصل تكلفته الى مليون دوالر، 
هذه الفكرة قام األخوة في مجمع ٤٨ الطبي 
مشكورين بنقلها وتنفيذها في مستشفى 
القدس العسكري، وهي فرصة لمناشدة وزارة 
الصحة إلزام المستشفيات العسكرية والمدنية 
والخاصة بالعمل بالجودة الطبية الشاملة حتى يضمن المريض في بالدنا 
الحصول على رعاية كاملة وحقوق وافية، فبدون نظام الجودة الطبية 
الشاملة هو هدر للمال العام وللصحة وهو أيضًا سبب في اتجاه كثير من 

المرضى لالسف الشديد الى دول مجاورة للعالج.
�   كيف يتم التعامل مع الحاالت الحرجة من المصابين والجرحى 

؟
- في الحقيقة بعد خروج المريض من غرفة العمليات ال يتحول الى 
القسم إال بعد ان يصحو تمامًا وبنسبة ١٠٠٪ وهنا أعددنا غرفة 
اإلنعاش بأجهزة تنفس مستقلة بــدون الحاجة الى نظام الشبكات 
الطبية، صحيح ليست فعالة ١٠٠٪ الن بعض األجهزة تحتاج لنظام 
الغازات الطبية عبر محطة الغازات والتي نحاول قدر اإلمكان تشغيلها 

في أقرب فرصة.
�  ما تقييمكم لدور المنظمات الدولية ذات العالقة فيما 

يخص الجرحى والمصابين؟
- في الحقيقة زارتنا إحدى المنظمات وبعد ما شاهدوا المستشفى 
وشرحنا لهم وضعنا كانت اإلجابة سلبية ومحطمة لنا، اذ قالوا لماذا ال 
تنقلون المستشفى من هنا؟  أنتم تعرفون ان هذا المكان مستهدف، 
وبالتالي اتضح لنا ان الموضوع ليس موضوعًا طبيًا فقلنا لهم إذا كنتم 

تريدون نقل المستشفى اقترح نقل اليمن الى دولة اخرى. 
�   كلمة اخيرة تودون قولها؟

- اشكر اهتمامكم بقضايا الجرحى وزيارتكم إلى مستشفى القدس 
العسكري.. والشكر ايضا لألخ القائم بأعمال وزارة الدفاع ونائب 
رئيس االركان وما تقدمه لنا وزارة الدفاع من دعم والذي نأمل ان 
يظل مستمرًا طالما هناك حاجة لذلك.. لدينا طموحات طبية كبيرة 
فنحن نسعى للعمل بنظام الجودة الطبية الشاملة صحيح ان هذا 
النظام تكلفته المادية عالية لكننا مصممون على ذلك وقد بدأنا في 
ذلك بالتعاون مع االخوة في مجمع ٤٨، ونتمنى تطبيقه وتنفيذه 

بشكل كامل.

أعددنا خطة تحديثية للمستشفى 
في الجانب الفني والبشري

دعم وزارة الدفاع 
مهم جدًا لنا ونأمل 

استمراره

لدينا مخزون غذائي من المواد 
األساسية يكفي لخمسة أشهر

هناك اتفاق يلزم 
التجار بعدم 
رفع األسعار

أرقام الخسائر الناجمة عن 
العدوان فلكية

على السلطات القائمة حماية 
المواطن من جشع 
التجار وقت الحروب

احتكار المواد الغذائية خالل الحروب جريمة

 حوار/ فيصل الحزمي - هشام سرحان

 كيف تقّيم وضع السوق واسعار السلع 
ً

v  بداية
في األسواق مع بداية الشهر الكريم؟

- التقييم ممكن يأخذ شقين.. الشق األول مرتبط 
باألسواق التي فقدناها أو فقدنا السيطرة عليها خالل الفترة 
السابقة نتيجة لبعض المبررات أنا أراها من واقع عملي 
مبررات غير مسؤولة كاالرتفاع غير المبرر للدوالر أمام 
تدهور العملة الوطنية أو انخفاض قيمتها أمام الدوالر، 
وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية كأحد األسباب لذلك 

المنطق التبريري.
ــــوزارة مجموعة من  ــا الــشــق الــثــانــي فقد اتــخــذت ال أم
ات لعودة التوازن قدر اإلمكان وبما يشكل جانب  اإلجــراء
أمان للمستهلك من حيث سعر السلعة النهائي واستطعنا 
بعد جهود متعددة وبمشاركة كبيرة من الجهات ذات 
العالقة أن نتوصل إلــى اتفاق أخالقي الستقرار رئيسي 
لألوضاع التموينية واألسواق استنادًا لألسعار التي كانت 
سائدة قبل ١٥ مايو قبل االرتفاع غير المبرر للدوالر 
خاصة بالنسبة للسلع األساسية كالقمح، والدقيق.. والسلع 
المساندة األخرى، وكما تعلم أن الدقيق ال يمكن استخدامه 
إال وبجانبه زيت، شاهي، سكر، أي االحتياجات التي تالمس 
حياة المواطن، بعد ذلك توجد مشكالت أخرى الستمرارية 
هذه المعالجة من خالل االجتماع بالكثير من رجال المال 
واألعمال ألخذ التزام منهم بهذا الجانب بعدم رفع األسعار 

تقديرًا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.
من جانب آخر هناك جهات متخصصة لمعالجة ارتفاع 
الدوالر وهي البنك المركزي، الصرافون، قطاع البنوك، كل 
أولئك تواصل الجهات العليا االجتماع بهم للوصول الى اتفاق 

للحد من عملية المضاربة واالرتفاع غير المبرر للدوالر.
طبعًا أتحدث هنا عن احتراف ومهنية ال من منطلق 
سياسي، لكني في نفس الوقت كمواطن ال استبعد أن هناك 
نوعًا من االستنزاف إلمكانات وقدرات البلد نتيجة الحصار 
المفروض علينا وضرب البنى التحتية من مطارات وموانئ 
ومصانع من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية 
ما أدى إلى توقف أو شلل كامل للصادرات التي كانت تغطي 
جزءًا كبيرًا جدًا من فاتورة استيرادنا للكثير من المواد 
األساسية واالستهالكية.. فكلنا أمل أال تسير األمور نحو 
التدهور األكثر ونستطيع بتكاتف الجميع أن نحافظ على 

استقرار وأسعار األسواق..
شواهد عملية

v  نالحظ أن البنك المركزي صّب غضبه على 
الصرافين، وكأنهم السبب الرئيسي في ارتفاع 
سعر العملة، بينما البنك المركزي لم يغِط احتياج 
السوق من العملة.. هل الصرافون هم السبب 

الرئيسي؟
- قد ال يكون الصرافون سببًا رئيسيًا وإنما أحد العوامل 
التي تستفيد من المتغيرات، وأنا ال أقول: الصرافين وإنما 
هناك في كل مجتمع فئات تبحث عن الفائدة أو تحقيق الحد 
األعلى من الفائدة مستفيدة من األزمات، وفي بالدنا خاصة 
مع تشوه السوق.. تشوه اقتصادي.. وتشوه في ممارسة 
العمل التجاري.. هناك زبائن كثر لهذه الوظيفة.. هناك 
من الصرافين من يؤدي جهدًا محترمًا وملتزمًا باألنظمة 
والقوانين.. وآخرون يمارسون عمل الصرافة دون أي ضوابط 
أو قواعد أو التزام بشروط البنك المركزي.. هذه استدالالت 
استطعنا أن نتحصل عليها من خالل شواهد عملية تمت 
خالل الفترة السابقة بجهود إدارة الرقابة على النقد األجنبي 
وجهات ذات عالقة أخرى وطرحت أمامنا قضايا صرافين 
يقومون بالعمل خارج إطار اللوائح والقوانين بل إن منهم 
من يمارس عمل الصرافة في منزله، أو في الشارع.. لكن أن 
يتم ضبط من يقوم بهذا العمل في مقر سكنه وضبط مبالغ 
كبيرة فذلك شيء آخر.. ومن جانب آخر الموضوع مرتبط 
بالوضع االقتصادي بشكل عام، ليس قائمًا من اليوم وإنما هو 
نتيجة لغياب الرؤية االقتصادية واالستراتيجية لمشروع 
بناء البلد.. أي كان.. هناك حكومات متعاقبة اعتمدت في 
نجاحها على الصدفة والعشوائية ال على التخطيط والرؤى 

لما نريد أن يكون عليه اقتصاد البلد في كل قطاعاته.
لدينا مخزون غذائي

v  من خالل نزولكم الميداني هل كل السلع 
وخاصة األساسية متوافرة في األسواق؟

- لدينا تقارير يومية عن مراقبة حركة السوق وانسياب 
السلع الى مختلف محافظات الجمهورية ليس فقط التي 

نستطيع الحصول عليها في الوقت الحاضر وإنما على 
مستوى احتياجات اليمن من السلع الغذائية األساسية 
أو ما نستطيع أن نقول عليه اصطالحًا وليس من واقع 
استراتيجي: األمن الغذائي لفترة محددة.. أنا أقول وبكل 
ثقة أن لدينا سلع  غذائية من المواد األساسية متوافرة 
وتكفينا للفترة المتعارف عليها دولــيــًا ثالثة أشهر، 
ولكن يمكن تكون من أربعة الى خمسة أشهر من المواد 

األساسية.. القمح، الدقيق، السكر.
التالعب بقوت المواطن

v  إذًا لماذا ارتفعت األسعار وعندنا هذا 
المخزون؟

- هي معادلة اقتصادية لدى التاجر.. أنا أتكلم باعتباري 
شوكة ميزان بين التاجر وبين المستهلك.. وأرعى النشاط 
التجاري واحترم التاجر الذي يعمل وفق القوانين والشروط 
الالزمة للعمل لكني في الجانب اآلخر وفي ظل الظروف 
الحالية على أتم االستعداد ألن أمارس صالحياتي في إيقاف 
أي تاجر أو متالعب بقوت المواطن، وأحــذر أي تاجر أو 
 غير مشروعة في 

ً
من يّدعي أنه تاجر ويمارس أعماال

ظل الظروف الحالية فإن الوزارة ممثلة في قطاع التجارة 
غلق 

ُ
الداخلية لن تتدخر وسعًا لردعه، بل سأذهب بنفسي وأ

محله وأمنعه عن ممارسة أي نشاط إذا كان يمس قوت 
المواطن على مستوى السلع الغذائية األساسية.

كسر االحتكار
v  يــتــردد عــن قــيــام بعض التجار بإغالق 
محالتهم الحتكار السلع فقام المختصون بفتحها.. 

ما صحة ذلك؟
- تلجأ الكثير من الدول في أوقات األزمات والحروب إلى 
مراعاة القيم والمصالح العليا وهي سيادة البلد ومواطن 
البلد، المكونان الرئيسان في العالم المتحضر الحالي.. 
فالمواطن متى ما بدأ يشعر أنه سوف يزحف على بطنه من 
الجوع البد أن تقوم الدولة لحمايته بأية وسيلة من خالل 
كسر احتكار التاجر ألن عملية اإلغالق على مواد غذائية 
أساسية في أوقات الحروب تعتبر نوعًا من الجرائم، لذلك 
على السلطة القائمة أن تقوم بدورها.. أنا أقول البلد ليس 

ملك أحد.. ملك كل اليمنيين..
يوجد قيم عليا هي الحفاظ على غذاء المواطن وخاصة 
األساسية كي يعيش.. ومن يتحكم إذا المواطن جاع.. إذا 
ركب البحر وغرقت بواخره من يتحكم إذا جمعت كل هذه 

الدوالرات على من تبيع وتشتري..
ليست من شيمنا

v  كثير من التجار تعرضوا ألضرار جراء العدوان 
.. هل لديكم إحصاءات حول األضرار التي أصابت 

القطاع الخاص؟
- الــوزارة كانت هي المبادرة األولى عندما بدأ العدوان 
السعودي في ٢٦ مارس ٢٠١٥م، بدعوة واستنهاض 
كافة الفاعلين من رجال المال واألعمال، فنحن دعونا إلى 
االصطفاف الوطني وتوفير أهم شيء للناس وهو الغذاء 
ودعونا التجار إلى االهتمام بهذا الجانب، وبالفعل هناك 

من القطاع الخاص أوجه لهم التحية ألنهم وقفوا معنا منذ 
اللحظة األولى.. وقفوا الى جانبنا واستجابوا لدعوتنا .. بيوت 
تجارية كثيرة مازالت موجودة وتمارس العمل التجاري 
وهناك الكثير من األسر هربت وتركتنا في منتصف الطريق 
في أيام األزمــة.. البيوت التجارية الموجودة اآلن مازالت 
ملتزمة بما تقوم به من واجب، واعتقد أنه مع االيام إذا ما 
استمرت مثل هذه الظروف وأتمنى أال تستمر سيكون لها 

دور مشهود في مالحم الصمود لهذا البلد.
أما األضرار فالوزارة فتحت ملفًا بهذا الخصوص من أول 
يوم، وهناك ضرر مباشر وغير مباشر.. المباشر هو ما المس 
القطاع التجاري والنشاط االقتصادي فقد دمر العدوان 
ات  كثيرًا من المصانع والمنشآت واألســواق، لدينا إحصاء
وفتحنا ملفًا على مستوى القطاع الصناعي أو على مستوى 
النشاط التجاري واآلثـــار المترتبة على مستوى المدن 
والمحافظات بدءًا من صعدة وانتهاًء بعدن وحضرموت 
وشبوة وتعز.. هناك ضرر كامل أصاب النشاط التجاري 
والصناعي قد يصل الى حد توقف هذا النشاط تمامًا، كما 
هو قائم في صعدة.. أما غير المباشر فهو الضرر الجزئي 
كما هو في عدن للنشاط التجاري والصناعي.. وهناك نشاط 
كلي أيضًا لكنه ليس بنفس القدر الحاصل في صعدة أو في 
مناطق أخرى الذي هو تحديدًا في تعز نتيجة الستمرار 
االقتتال الداخلي.. لذلك إذا تحدثنا بلغة األرقــام عندما 
تتوقف الحرب وبعد التقييم بالتأكيد سيكون المشهد 
، ومن الممكن أن تكون أرقامًا فلكية في 

ً
مروعًا ومهوال

الخسائر على مستوى القطاع الكلي لدينا ملفات بذلك نعدها 
سواء منفردين أو بالتعاون مع جهات ونسلم نسخًا منها 
الى مكتب األمم المتحدة في بالدنا، ألن الجرح عميق في 

هذا الجانب.
تقارير يومية

v  هناك تقارير صحفية تشير الى أن غياب 
الرقابة كان سببًا رئيسيًا في ارتفاع األسعار.. ما 

تعليقكم؟
- هــذا كــالم غير صحيح.. وكـــالم غير مــســؤول.. أنا 
الوكيل المسؤول، لكن بقدر استطاعتي.. بقدر االمكانات 
المتوافرة لدينا من خالل أذرعي في أمانة العاصمة، محافظة 
صنعاء وبقية المحافظات التي استطيع الوصول اليها 
وأمارس العمل الرقابي بشكل يومي، عندي غرفة عمليات 
رئيسية من أجل أن أرد على كل هذاالكالم الذي يتم فيه 
الرجم بالغيب، وسوف اعطيكم نموذجًا للتقارير اليومية 

التي تصدر، وأتمنى نشرها بمصداقية..
لم نتلق شكاوى

v  بعض التجار اضطهدوا في عدن ونهبت 
ممتلكاتهم هل تلقت الوزارة بالغات بذلك؟

- ال امتلك المعلومات األكيدة حول الموضوع وكل ما 
أعرفه عبر وسائل التواصل االجتماعي، لكن ليس لدي 
مرجعية وال أحد يمتلك مرجعية أن يطرد أحدًا من داخل 

اليمن.
v  هل تلقيتم شكاوى؟

 شكاوى من أي تاجر أنه تم طرده..
َ

- ال.. ال.. لم نتلق
ردوا؟

ُ
v  يوجد تجار ط

 شيئًا 
َ

- ليس لدي معلومات حول هذا الجانب ولم أتلق
ولديَّ غرفة عمليات للرد على اإلشاعات واألخبار الكاذبة..

v  هل تابعتم هذا الموضوع؟
- نعم..

٣٠٪ يذهب الى القمامة
v  ما هي رسالتك التي تود توجيهها إلى التجار؟
- رسالتي للتاجر إذا كان هناك تقوى الله .. التقوى أحد 
أبوابها تطبيق مبدأ التكافل االجتماعي خاصة في ظل 
الظروف القائمة.. ال يكفي أداء الصالة في الصف األول وأنت 
ال تتقي الله في اإلنسان الجائع.. ال يكفي أن تكتض الجوامع 
بالمصلين والناس تتضور جوعًا.. فإن تطعم جائعًا خير من 
أن تبني جامعًا.. ورسالتي التي أوجهها للمواطن أن يتعود 
على سلوك استهالكي معتدل، وحسب معلومات أن كميات 
كبيرة من القمح والدقيق الذي نستورده حوالي ٣٠٪ 
منه يذهب الى مقالب الزبالة.. وكذا مخلفات طعام الوالئم.. 
لذا أدعو المواطن المقتدر إلى عدم التبذير واالسراف وأن 
يحول جزء من ذلك الى التكافل وتقديمه للفقراء في الحي، 
أو لمن ال يستطيعون الخروج ممن يمنعهم حياؤهم أن 

يتسولوا.

اجتماع مرتقب للمركزي اليمني في األردن بحضور أممي 
ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة البنك المركزي اليمني سيعقد خالل االيام القادمة 
لقاء في العاصمة االردنية بحضور ممثلين عن االمم المتحدة والبنك الدولي وذلك لمناقشة 
الوضع االقتصادي وإيجاد حلول لتجاوز اآلثار التي يعانيها جراء العدوان السعودي والحصار 

الجائر. 
ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه االمم المتحدة والبنك الدولي إلى تشكيل هيئة 
اقتصادية من الخبراء تتولى وضع استراتيجيات وحلول لمنع انهيار االقتصاد الوطني بعد 

عام من العدوان والحصار الجائر. 
وكان الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت ركز خالل جلسات المشاورات وخالل 
ات الثنائية التي عقدها مع سفراء الدول الثماني عشر الراعية للتسوية السياسية في  اللقاء
اليمن وكذا مع البنك الدولي على ضرورة ايجاد الحلول لدعم االقتصاد اليمني من خالل رفع 
الحصار الجائر وإطالق االموال المحتجزة في بعض الدول والتي تخص تجارًا ومستثمرين 

وشركات يمنية ،ورفع القيود المفروضة على تحويالت المغتربين اليمنيين. 

األمم المتحدة: اليمنيون يواجهون كارثة إنسانية ونقصًا في الغذاء والدواء والوقود
قال جيمي مكجولدريك منسق العمليات اإلنسانية 
لألمم المتحدة في اليمن، إن اليمن وبنكه المركزي 
يعانيان مــن شــح السيولة ويحتاجان إلــى دعــم من 
المانحين والمؤسسات المالية الدولية، إلنقاذ اقتصاد 

البالد من االنهيار.
وقــال مكجولدريك، إن ١٣٫٦ مليون يمني على 
األقل يحتاجون مساعدات إنسانية مع استمرار تقييد 
الواردات، وعدم قدرة سفن شحن كثيرة على تفريغ 

حمولتها في الموانئ.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف- الخميس الماضي، أن هناك نقصًا في إمدادات 
الغذاء والوقود والدواء، وهو ما يجعل األسعار «باهظة»، ويواجه المستوردون صعوبات 

في الحصول على تسهيالت ائتمانية الستيراد البضائع.

وتابع: «يكافح البنك المركزي حقًا فهم 
يجدون صعوبة بالغة في الحصول على عملة 
صعبة وفي تحويل الريال اليمني إلى عمالت 
أجنبية. من الصعب جدا على البنك المركزي 

أن يؤدي عمله كما ينبغي».
 مشيرًا إلــى المناقشات بين المؤسسات 
المالية الدولية: إن هناك إدراكًا لضرورة عدم 
السماح بمزيد من التدهور لالقتصاد. ودعت 
األمــم المتحدة إلــى جمع معونات إنسانية 

لليمن بقيمة ١٫٨ مليار دوالر، في العام الحالي.
وقال مكجولدريك: «من المحزن جدا أننا تلقينا ١٧٪  فقط من تلك األموال مع 

الدخول في الشهر السادس من العام.. إنه موقف مؤسف جدًا وغير مقبول بالمرة».
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