
 
"في�سبوك"  على  �سفحته  على  ميني  مواطن  واأعلن 
من  لل�سفر  البنزين  من  لرتاً  ع�رشين  اإىل  حاجته  عن 
التايل  اليوم  يف  ح�سل  وقد  اإب،  مدينته  اإىل  �سنعاء 
بينما  ميني،  ريال  األف   12 مقابل  تلك  حاجته  على 
�سعرها املفرت�ض يرتاوح بني 3700 و4200 ريال 
ميني )ما يوازي 10 دوالرات اأمريكية تقريبًا( ح�سب 
الوقود  حمطات  وتبيعها  اأخييرياً،  املتداولة  االأ�سعار 
ريال   5500 ب�سعر  اخلدمة  تقدمي  يف  ا�ستمرت  التي 
ي�ستدعي  عليها  احل�سول  لكن  تقريبًا(،  دوالراً   12(
الوقوف يف طابور طويل قد ي�ستمر �ساعات اأو اأيامًا، 
مع خماوف من انتهاء الكمية املتوفرة قبل الو�سول 
اإىل م�سخة الوقود.  واأعلنت وزارة النفط يف �سنعاء 
كافيًا  خمزونًا  هناك  اأن  ال�سعبي(  للموؤمتر  )خا�سعة 
تخالف  االأ�سواق  حالة  لكن  االأ�سواق،  يف  الوقود  من 
عن  تخلت  بيييوزارة  الثقة  الختبار  جمييال  وال  ذلييك، 
يوليو/متوز  من  اعتباراً  الوقود  توفري  يف  دورهييا 
اأ�سبح ا�سترياد الوقود حكراً على �رشكات  اإذ   ،2015
النفط  ا�ستطاعته �رشكة  واأق�سى ما  القطاع اخلا�ض، 
اليمنية احلكومية هو االتفاق مع امل�ستوردين الذين 
لديهم من وقود  ي�ستخدمون �سهاريجها لتخزين ما 
باأن تتم اإ�سافة 10 رياالت مينية على كل ليرت وقود 
يتم بيعه يف االأ�سواق وتورد حل�ساب ال�رشكة، وهي ال 

متلك اأي و�سيلة اإجبار لتنفيذ ذلك االتفاق.
وحمطات  الوقود  على  الطويلة  الطوابري  تقت�رش  مل   
منظمات  اأمام  اأخرى  طوابري  فهناك  املنزيل،  الغاز 
�سلة  على  للح�سول  العاملي  الغذاء  وبرنامج  االإغاثة 
قيد  على  للبقاء  �ييرشوري  تكون  اأن  ميكن  غذائية 
مواد  توزيع  عمليات  و�سهدت  الفقرية.  للأ�رش  احلياة 
والن�ساء  ال�سن  لكبار  متعددة  اإغماء  حاالت  االإغاثة 

قبل احل�سول على ال�سلة الغذائية املوعودة، والبع�ض 
مت اإبلغه اأن ا�سمه غري موجود يف ك�سوفات برنامج 
حتت  طويل  طابور  يف  ل�ساعات  وقوفه  بعد  االإغاثة 
احل�س�ض  بيع  عمليات  الأن  احلارقة،  ال�سم�ض  اأ�سعة 
الغذائية والف�ساد امل�ساحب لتوزيع مواد االإغاثة قد 
القيام  التنظيم ي�سعب على �سحاياه  بلغ درجة من 

باأي ت�رشف للمطالبة مبا يعترب حقًا لهم.
طائرتي  اإحييدى  يف  مقعد  على  احل�سول  فيياإن  كذلك 
اأ�سطول  من  تبقى  ما  كل  وهما  للطريان"،  "اليمنية 
نوع  من  لطابور  يحتاج  اليمنية،  الطريان  �رشكة 
اآخر، اإذ يحتاج اليمني للحجز قبل اأ�سابيع اإذا ا�سطر 
ملغادرة اليمن اإىل اخلارج، للعلج غالبًا. وقد �سهدت 

مطارات  اإغييلق  نتيجة  متعددة  وفاة  حاالت  البلد 
اليمن با�ستثناء مطاري عدن و�سيئون.

التحالف  الدويل من قبل  اإغلق مطار �سنعاء   وبعد 
التحالف  ي�سمح  مل   ،2016 اأغ�سط�ض/اآب  يف  العربي 
يف  واالآخر  عدن  يف  اأحدهما  مينيني  ملطارين  �سوى 
ح�رشموت )�سيئون( بت�سيري رحلت الطريان املحدود 
بلد  الواحد، يف  اليوم  اإىل رحلتني يف  لت�سل  للغاية، 
ي�سل �سكانه اإىل 27 مليون ن�سمة تقريبًا، ويعاين من 
احلرب  ظل  يف  خ�سو�سًا  ال�سحية،  اخلدمات  تردي 
عن  ال�سحية  املن�ساآت  ن�سف  توقف  اإىل  اأدت  التي 
اليمنيني  مئات  علق  احلايل،  نوفمرب   6 ومنذ  العمل. 
يف مطارات العامل، خ�سو�سًا القاهرة وعمان، نتيجة 

اليمن  اإىل  الطريان  تراخي�ض  منح  التحالف  رف�ض 
ا�سطر  وقد  م�سبقًا،  مقرة  كانت  التي  للرحلت  حتى 
حمافظة  بزيارة  قاموا  اأجنبيًا  �سحافيًا   18 قرابة 
ماأرب مطلع ال�سهر احلايل اإىل املغادرة عرب االأرا�سي 
كان  التي  الرحلة  باإلغاء  علموا  اأن  بعد  العمانية 
�سيئون  مطار  من  متنها  على  يغادروا  اأن  يفرت�ض 
موعد  من  �ساعات  قبل  وذلييك  بلدانهم،  اإىل  للعودة 

املغادرة املفرت�ض.
�ساعات من االنتظار

اليمن  بييني  الييرابييط  اليييربي  الييوديييعيية  معرب  اأن  مييع 
وال�سعودية، ال يزال يعمل، اإال اأن املغرتبني اليمنيني 
يف ال�سعودية والذين يقارب عددهم الثلثة مليني، 

الأيام  متتد  قد  طويلة  �ساعات  للنتظار  ي�سطرون 
للح�سول على تاأ�سرية دخول االأرا�سي ال�سعودية بعد 
اإجازتهم يف اليمن. وقد توقف االآالف منهم عن زيارة 
اأال  العامني االأخريين خ�سية  اليمن خلل  اأ�رشهم يف 
يتمكنوا من العودة اإىل اأعمالهم يف ال�سعودية نتيجة 

التطورات يف اليمن.
و�سهد املعرب خلل االأيام املا�سية �ساعات متقطعة 
اخلروج،  اأو  الدخول  تاأ�سريات  منح  عن  التوقف  من 
املنافذ  اإغلق  االأخري  التحالف  بقرار  �سموله  نتيجة 
ا�ستهدافًا  بكونه  البع�ض  فيي�ييرشه  اليييذي  اليمنية، 
االنقلبيني  الأن  احلوثيني،  ل�سلطات  ولي�ض  لل�رشعية 
كل  بينما  احلديدة،  مبيناء  �سوى  عمليًا  يتحكمون  ال 
املنافذ املفتوحة االأخرى تقع حتت �سلطات احلكومة 
ال�رشعية. اأما من جهة �سلطنة ُعمان، فقد اأعلنت فتح 
اأرا�سيها ملرور اليمنيني عربها اإىل البلدان االأخرى، 
من  اال�ستفادة  ميكنهم  ال  املر�سى  من  الكثري  لكن 
ومنفذ  �سنعاء  بني  ال�سفر  اإن  اإذ  العماين،  العر�ض 
لي36  حتتاج  ُعمان،  مع  ال�رشقية  احلدود  يف  ال�سحن 
انقطاع  منذ  �سهراً   13 مرت  كذلك  متوا�سلة.  �ساعة 
با�ستثناءات  اليمنية  الدولة  موظفي  عن  الييرواتييب 
قليلة، وهذا ما جعل احل�سول على جمرد رغيف خبز 
معاناة يومية الأرباب االأ�رش من املوظفني، وقد يقف 
اأحدهم يف طابور طويل ومنهك الأكرث من 24 �ساعة 
املنزيل  الغاز  من  ليرتات  ب�سعة  على  فقط  ليح�سل 
االأ�سطوانة  لتعبئة  يكفي  ما  املال  من  ميلك  ال  الأنه 
عن  للغياب  ا�سطر  الييذي  ر�سيد،  هييوؤالء  من  كاملة. 
حتى  �سباحًا،  التا�سعة  ال�ساعة  من  ليقف  مدر�سته 
ليح�سل  طابور  يف  �ساعة(   28( التايل  اليوم  ظهر 
على اأقل من ن�سف عبوة االأ�سطوانة، بينما ا�سطر من 
وقف خلفه للمغادرة الأن املحطة اأعلنت نفاد الكمية 

املوجودة لديها

اليمن تحت حصار التحالف.. أنا من بلد الطوابير
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البنتاغون: داعش لم يخرج من الرقة بصفقة 
مع التحالف الدولي

“بيغديمونت“ يقبل بحل غير انفصالي ألزمة 
كاتالونيا

وكاالت ي متابعيية: نفييت وزارة الدفيياع االأمريكية، اأن يكييون التحالف الدويل 
تفاو�ض مع “اإرهابيني”، واأكدت اأنها مل تكن جزًء من النقا�سات التي اأدت اإىل 
خروج عنا�رش تنظيم داع�ض وعائلتهم من الرقة ال�سورية قبل اأ�سابيع. وجاء 
نفي البنتاغون، ردا على �سييوؤال ب�ساأن مدى �سحة تقارير اإعلمية حتدثت عن 
�سييفقة متت خلروج عنا�رش داع�ييض من الرقة. واأو�سييح البنتاغون اأن �رشكاء 
حمليييني هم من قاموا بذلك “حلماية اأرواح االأبرياء وال�سييماح لقوات �سييوريا 
الدميقراطييية والتحالييف بالرتكيز علييى هزمية داع�ض يف الرقيية والتقليل من 
االإ�سييابات بني املدنيني”، واأكد اأن قوات �سوريا الدميقراطية “دققت وحترت 
يف هويييات من غادروا”. واعتربت وزارة الدفاع االأمريكية اأن “تنظيم داع�ض 
�سيييبقى ميثل تهديدا اإرهابيا، حتى بعد حترير ما تبقى من االأرا�سي العراقية 
وال�سورية”، م�سرية اإىل اأنها “�ستوا�سل دعم ال�رشكاء يف البلدين ملواجهة هذا 

التهديد”.
واأ�سييار البنتاغييون اإىل اأن “هييذا الدعم �سيييتمثل يف ا�سييتمرار مهييام التدريب 
وتقدمي اال�ست�سارات وتبادل املعلومات اال�ستخباراتية واخلربات اللوج�ستية”. 
كما لفت البنتاغون اإىل دور “�رشكائنا املحليني الذين �سيييتولون اأمن احلدود 
واالأميين املحلييي، و�سييتزداد اأهمية ذلييك بالنظر اإىل تغييري �سييكل التهديد الذي 

�سيمثله داع�ض”.
واعترب اأن اال�ستخبارات “�ستكون �ساحة معركة مهمة بالنظر اإىل حاجتنا يف 
موا�سييلة ال�سييغط على اآلة الدعاييية االإعلمية لداع�ض، التييي تراجعت بالفعل، 
لكنهييا ال تزال قادرة على ت�سييميم العقول القابلة لذلييك ون�رش الكراهية حمليا 

ودوليا”.

 متابعة  – وكاالت: اأفاد زعيم اإقليم كاتالونيا املقال كارلي�ض بيغدميونت 
باأنه قد يدر�ض حًل للأزمة ال�سيا�سييية يف اأ�سييبانيا ال ينطوي على انف�سال 
االإقليم، يف تخفيف ملوقفه ال�سييارم املوؤيد لل�سييتقلل الذي كلفه من�سبه 

ال�سهر املا�سي.
ورداً على �سييوؤال عما اإذا كان ميكن التو�سييل اإىل حل غري انف�سايل للأزمة 
التييي بييداأت عندما �سيييطرت اإ�سييبانيا علييى االإقليييم بعدما اأعليين برملانه 
اال�سييتقلل يف مقابلة مع �سحيفة »لو �سوار« البلجيكية قال: »اأنا م�ستعد، 
وكنت دائمًا م�ستعداً لقبول حقيقة وجود علقة اأخرى مع اأ�سبانيا. ما زال 

ذلك وارداً«.
واأ�سيياف: »عملت على مييدى 30 عامًا على اإيجاد طريقيية اأخرى الرتباط 
كاتالونيييا باإ�سييبانيا، كييوين مواليًا لل�سييتقلل طوال عمييري«. ومل يذكر 

تفا�سيل عن نوع مثل هذا االرتباط.
ون�ييرش بيغدميونييت رابطييًا للمقابليية التييي ن�رشت اليييوم يف تغريييدة على 

ح�سابه يف »تويرت«.
 ويقيييم الزعيم ال�سييابق للإقليييم يف منفاه االختييياري يف بلجيكا، بعدما 
د�سيين حملة لل�سييتقلل دفعت ال�سييلطات يف مدريد لعييزل حكومته، وحل 
برملييان االإقليييم، والدعوة النتخابييات جديدة يف كانون االأول )دي�سييمرب( 

املقبل.
واأطلق �رشاح بيغدميونت ب�رشوط بعدما �سييدر اأميير دويل باعتقاله. وكان 
من قبل ي�رش على اأن اإعلن اال�ستقلل يجب اأن يكون اأ�سا�ض اأي مفاو�سات 

�سيا�سية مع رئي�ض الوزراء االإ�سباين ماريانو راخوي

 �سييمحت حمكميية جنايييات القاهييرة يف م�رش، اليييوم االثنني، 
للرئي�ض املعزول حممد مر�سييي، بالتحييدث اأمام هيئة املحكمة 
يف اإعادة حماكمته مع 26 اآخرين من قيادات جماعة االإخوان 
يف ق�سييية "اقتحام ال�سييجون". ويتهم يف الق�سية مر�سي و26 
�سخ�سييا باختطيياف وقتييل �سييباط واأفييراد ال�رشطيية واإتييلف 

املن�ساآت العامة اإبان ثورة 25 يناير.
وقال مر�سييي اإنييه منذ اأن مت نقل املحاكميية اإىل القاعة احلالية 

يف معهييد اأمنيياء ال�رشطة بعد اأن كان ُيحاكييم يف مقر اأكادميية 
ال�رشطيية، ال ي�سييتطيع روؤييية املحكميية اأو �سييماع ال�سييهود جيًدا 
ب�سبب القف�ض الزجاجي، م�سيفا: "ال بد اأن يكون هناك توا�سل 
بينييي وبني املحكمة، والبد اأن اأُعلق على اأقوال ال�سييهود".. "اأنا 
حما�ييرش �سييواء يف مكان اإقامتييي اأو يف مييكان حماكمتي، اأنا 
اأحاكم غيابًيا رغم ح�سوري، املحاكمة بالن�سبة يل غيابية وال 
اأرى اإال خياالت وال اأرى دفاعي، واأنا متاأكد اأن املحكمة ال تراين 
على االإطلق ب�سبب القف�ض الزجاجي، واإذا لزم االأمر ملحاكمة 
خا�سة فاأنا اأوافق على ذلك كي ا�ستطيع احلديث للمحكمة". غري 

اأن رئي�ييض املحكمة اأجابه قائًل: "املحكمة تييراك وتاأكد متاًما 
اأن املحاكميية عادلة ومن�سييفة وال علقة لها بال�سيا�سيية، واأنك 
حتاكم طبًقا للقانون". وتاأتي اإعادة حماكمة املتهمني، بعدما 
األغت حمكمة النق�ض يف نوفمرب املا�سي االأحكام ال�سادرة من 
حمكمة اجلنايات، برئا�سة امل�ست�سييار �سعبان ال�سامي بي»اإعدام 
كل ميين حممييد مر�سييي، وحممييد بديع، املر�سييد العييام جلماعة 
االإخوان االإرهابية، ونائبه ر�ساد البيومي، وحمي حامد، ع�سو 
مكتب االإر�سيياد، وحممد �سييعد الكتاتني، رئي�ض جمل�ض ال�سييعب 
املنحييل، والقيييادى االإخييواين ع�سييام العريييان، ومعاقبة 20 

متهًما اآخر بال�سييجن املوؤبد«، وقررت اإعادة حماكمتهم. وتعود 
وقائع الق�سييية اإىل عييام 2011 اإبان ثييورة يناير، على خلفية 
اقتحام �سييجن وادي النطرون، واالعتداء على املن�ساآت االأمنية، 
واأ�سييندت النيابة للمتهمني يف الق�سييية تهم »االتفاق مع هيئة 
املكتييب ال�سيا�سييى حلركيية حما�ض، وقيييادات التنظيييم الدويل 
االإخييواين، وحزب اهلل اللبنيياين على اإحداث حالة من الفو�سييى 
الإ�سقاط الدولة امل�رشية وموؤ�س�ساتها، وتدريب عنا�رش م�سلحة 
ميين قبييل احلر�ييض الثييوري االإيييراين الرتييكاب اأعمييال عدائييية 

وع�سكرية داخل البلد، و�رشب واقتحام ال�سجون امل�رشية«.

قييال اأمييري قطيير متيييم بيين حمييد اآل ثيياين، اليييوم 
الثلثيياء، اإن بييلده ال تخ�سييى مقاطعيية جريانها، 
موؤكدا اأن علقات قطر مع الدول الكربى "اأ�سبحت 

اأف�سل مما كانت عليه قبل احل�سار".
وقال اأمري قطر: "ال نخ�سى مقاطعة تلك الدول لنا، 
فنحيين باألييف خري بدونهييا"، م�سييريا اإىل اأن بلده 
تعر�ست حل�سار جائر اأُهدرت من خلله كل القيم 

واالأعراف.
وتابع: "اتبعنا �سيا�سيية �سييبط النف�ييض واالعتدال 

بالرد والت�سييامي فييوق املهاتييرات واالإ�سييفاف"، 
م�سييريا اإىل اأن "افييرتاءات متويل االإرهاب مل تنطل 
على املجتمع الدويل. و�سييجل دولة قطر ملكافحة 

االإرهاب معروف وموثق".
واتهييم متيم دول احل�سييار باأنها اأ�سييرية خطابها 
االإعلمي، موؤكدا اأنه ق�سييد ما قاله حول ا�ستعداد 

بلده للت�سويات يف اإطار االحرتام املتبادل.
كما تطرق اإىل اأزمات بع�ض الدول العربية، مبديا 
دعم قطر مل�سيياعي املبعوث الدويل ب�سيياأن االأزمة 
اليمنييية، كمييا دعييا جميييع االأطييراف مل�سيياحلة 
حقيقية تنهي النزاع وت�سييع حدا ملعاناة ال�سييعب 

اليمني.
وبخ�سو�ض امللف الليبي، اأكد على موا�سلة بلده 
دعم جهود الو�سيياطة الدولية يف هذا البلد، م�سريا 
اإىل اأن الدوحة تدعم حكومة الوفاق الوطني، فيما 

تبذله من م�ساع لتوفيق كل االأطراف.
ويعييد هييذا اخلطيياب هييو االأول الأمييري قطيير اأمام 
جمل�ييض ال�سييورى القطييري، منييذ اأزميية مقاطعيية 
ال�سييعودية واالإمارات والبحرييين وم�رش للدوحة، 

اإثر اتهامها بدعم ومتويل االإرهاب.
وجيياء خطيياب اأمري قطيير، خييلل افتتيياح الدورة 

الي46 ملجل�ض ال�سورى القطري.

قييال جان عزيييز م�ست�سييار الرئي�ض اللبناين مي�سييال 
عييون، اإنييه مت اإبلغهم باأن ا�سييتقالة �سييعد احلريري 
ميين رئا�سيية الييوزراء، هييي هجييوم كبييري، وحماولة 
ال�سييتهداف لبنييان من قبييل جهييات خارجية.وقال 
جييان عزيز لقناة "اجلديييد" اللبنانية: "بالتزامن مع 
ا�سييتقالة احلريييري تلقينا ر�سييائل خارجية مبا�رشة 
تقول اإن هذه االأزمة لي�سييت اأزمة ا�ستقالة، بل هجوم 
كبري علييى لبنان، ونحن نتعامل مع هذا املو�سييوع 
بهييذه اخللفية، هنيياك خطر كبري علييى البلد، وهناك 

حماولة ا�ستهداف كبرية من قبل جهات خارجية".
واأ�سيياف: "تلقينا ر�سالة خارجية مبا�رشة تقول، اإن 
الو�سييع لي�ض ق�سة ا�ستقالة وال ق�سة �سقوط حكومة 
وا�سييتبدالها، ولي�ست عودة اإىل حرب متوز 2006، اأو 
اإىل 13 ت�رشييين". وتابييع: "اإن ما يح�سييل يف لبنان 
اليوم عودة اإىل ع�سييية 1982 واإن هناك قرارا كبريا 
اتخذ على امل�سييتوى الييدويل االأعلى ب�ييرشب لبنان، 
واأن اللعبيية انتهت وعليكم اأن تتكيفوا مع هذا القرار، 
واأن تتخييذوا ما ميكيين اتخاذه من اإجييراءات حلماية 
اأنف�سكم". وتابع م�ست�سار عون: "جوابنا كان وا�سحا 
باأنييه يف 1982 كان امل�سييتهدف منظميية التحرييير 
الفل�سطينية، واليوم يف لبنان لي�ست هناك جماعات 
اأجنبييية، بل يوجد يف لبنييان اللبنانيون، الوطنيون، 
ال�سييياديون، واأي هجييوم على لبنان �سيييتعامل معه 

كل لبنان على اأنه هجوم على كل لبنان". 

مرسي من قفص االتهام: ال أرى المحكمة وال تراني

لبنان: أبلغونا أن أمير قطر: ال نخشى المقاطعة.. وعالقتنا مع الدول الكبرى تحسنت
الحرب قادمة
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ترامب االبن يكشف محتوى مراسالته مع ويكيليكس

ن�ييرش دونالييد ترامب جونيور، جنييل الرئي�ض 
االأمريكييي، �سل�سييلة تغريييدات عييرب تويييرت، 
تت�سييمن مرا�سييلته مع ويكيليك�ييض، خلل 
حملة انتخابييات الرئا�سيية االأمريكية العام 

املا�سي.
وكتييب ترامب االبيين عرب تويييرت قائل: "ها 
هييي ال�سل�سييلة الكامليية ميين الر�سييائل مييع 
ويكيليك�ض، )مع ثلثة ردود �سييخمة مني(، 
التي اختييارت واحدة من جلييان الكونغر�ض 
ت�رشيبها ب�سكل انتقائي. يا لها من �سخرية!"
 ون�رش ترامب االبن تغريدات مرفقة بلقطات 
ملحتوى ال�سا�سيية )�سييكرين �سييوت( لر�سائل 
مييع ويكيليك�ييض عييرب ح�سييابه يف تويييرت، 
تت�سييمن معلومييات عن موؤ�س�سيية �سيا�سييية 
ترامييب  �سييلت  حييول  �سييائعات  روجييت 
املزعوميية برو�سيييا، وطلييب التعليييق علييى 
ت�رشيييح للمر�سييحة الدميقراطييية هيييلري 
كلينتون، عربت فيه عن رغبتها يف الق�ساء 
علييى موؤ�سيي�ض ويكيليك�ييض جوليان اأ�سيياجن 

با�ستخدام طائرة دون طيار.
و�سييملت الر�سييائل اأي�سييا طلبات من ترامب 
العوائييد  �سييجلت  عيين  ليفييرج  جونيييور 
ال�رشيبييية لوالده املر�سييح الرئا�سييي اآنذاك 

دونالد ترامب.
وتقييول اإحدى ر�سييائل ويكيليك�ييض: "مرحبا 
دون )يف اإ�سييارة اإىل دونالييد االبيين( لدينييا 
فكرة غييري عادية .. دعنا نتعرف على عوائد 
اأبيك ال�رشيبية"، وتتحدث ر�سائل تالية عن 
"مزايييا" فعل ذلك بالن�سييبة لكل من حملة 

ترامب وموقع ويكيليك�ض.
يذكيير اأن دونالد ترامب جونيور ممن طالهم 
حتقيييق الكونغر�ييض االأمريكييي، يف ق�سييية 
التواطييوؤ املزعييوم مع رو�سيييا خييلل حملة 

والده االنتخابية عام 2016.  
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 اإغالق املنافذ اليمنية 
اأوجد غ�ضبًا كبريًا يف 

�ضفوف اليمنيني، اإذ مل 
ي�ضتفد منه �ضوى جتار 
ال�ضوق ال�ضوداء الذي 

جنوا اأرباحًا طائلة بعد 
اأن قاموا باإخفاء ال�ضلع 

وم�ضاعفة اأ�ضعارها، يف 
ظل اكتفاء الأمم املتحدة 

بالتعبري عن قلقها، من 
دون بذل جهود ملمو�ضة 

لرفع هذه املعاناة عن 
املواطن اليمني.
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