
صنعاء /سبأ
ــيايس  ــس املجلس الس ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال التق
ــاب  ــس أصح ــاء أم ــوري بصنع ــرص الجمه ــىل يف الق األع
ــرتكة  ــس وأعضاء اللجنة العليا املش ــة العلماء رئي الفضيل

للحشد والتعبئة .
ــاء بما  ــيايس األعىل يف اللق ــس الس ــاد رئيس املجل وأش
تحققه اللجنة املعربة عن الروح اإلسالمية السمحة القائمة 
ــطية واالعتدال والهوية اليمنية املتزنة املتكاملة  عىل الوس
واملتجانسة وما حققته اللجنة من أعمال وزيارات ميدانية 
ــىل املجتمع  ــاد املؤامرة ع ــة لتوضيح أبع ــة وخارجي داخلي
ــعودي  ــيجه االجتماعي من قبل العدوان الس اليمني ونس
ــتهدفت  ــه من أعمال اس ــارش األخري وما قبل ــي املب األمريك
ــعب اليمني  ــتقرار االجتماعي يف اليمني ووحدة الش االس

عرب االزل.
ــكرية  ــس أن مواجهة التحديات العس ــد رئيس املجل وأك
واألمنية واالقتصادي قائمة عىل ركيزة أساسية ودعامة لن 
ــطوري  ــعب اليمني الذي صنع الصمود االس تتزحزح الش
ــة  ــة القوي ــة االجتماعي ــح الحاضن ــات وأصب يف كل الجبه
ــادرات  ــال واملب ــي .. وأن األعم ــري الحقيق ــة للتغي والحامي
ــزز من ثبات  ــد والتعبئة تع ــادرة لجنة الحش ــة كمب الجليل
ــاملة  ــبوقة والحرب الش ــري املس ــة غ ــام الهجم ــع أم املجتم
ــه  وثبات ــه  تحصين يف  ــد  وتزي يشء،  كل  ــتهدف  تس ــي  الت
ــه وتعدده وقبوله باآلخر والتنوع  ــكه وتجانس وقوته وتماس

واالنفتاح والحرص عىل السلم والسالم.
ــادي الناتج  ــس إىل التحدي االقتص ــار رئيس املجل وأش
ــة عيش  ــي ولقم ــاد الوطن ــكا لالقتص ــتهداف أمري ــن اس ع
ــفري األمريكي  ــور بتهديدات الس ــراً الحض ــني ..مذك املواطن
للوفد املفاوض أثناء جولة املفاوضات يف الكويت بأن أمريكا 
ــتعمل عىل تدمريها خالل  ــتهدف العملة املحلية وس ستس
ــعب  ــطوري للش ــله الصمود األس ــرتة وجيزة وهو ما أفش ف
ــم املؤامرة التي  ــدوه الحقيقي وحج ــذي يعي ع ــي ال اليمن
ــي والثقافة  ــاء ورجال الوع ــة العلم ــاب الفضيل كان ألصح
والتنوير دورهم املحوري واألسايس يف تعميق الوعي العام 

ــف الخطاب  والتعبري عن اللحمة االجتماعية اليمنية وكش
املندس واملنافق وتعريته وكشف ارتباطاته املصلحية بدول 

العدوان .
ــود الفاعل  ــد العميق والوج ــس بالبع ــوه رئيس املجل ون

ــع بهم وأهمية  ــع اليمني وارتباط املجتم للعلماء يف املجتم
ــزة حكومة اإلنقاذ  ــمية وأجه ــات الرس التكامل مع املؤسس
ــكالت املزمنة التي تعاني  الوطني ورفع وعي املجتمع باملش
منها اليمن نتيجة هيمنة دول العدوان عىل اليمن وإعاقته 

ــارة والتطور  ــب الحض ــاق برك ــن اللح ــن الزمن ع ــود م لعق
ــعب اليوم  ــتثمار والتصنيع والتعليم وأن الش ــة االس وإعاق

ينترص لنفسه وملستقبله.
ــر ملا تقوم به  ــكر والتقدي ــرب رئيس املجلس عن الش وأع

ــم التوحد  ــال تعزز من قي ــد والتعبئة من أعم ــة الحش لجن
ورص الصفوف .

ــاء اللجنة ما تنفذه  ــتعرض رئيس وأعض من جانبهم اس
اللجنة من أعمال وبرامج من خالل قوامها العلمائي املمثل 
ــا القائم عىل  ــي والتكامل وعمله ــس اليمن ــوع والتجان للتن
ــأن الدور الذي  ــعار ب ــادرة الطوعية من منطلق االستش املب
ــد منهم ..  ــية لكل واح ــه اللجنة هو القضية الرئيس ــوم ب تق
منوهني بما لقيته أعمال اللجنة من قبول عميق يف املجتمع 
ــالمية والدولية التي  اليمني ومن املجتمعات العربية واإلس

تمكنت اللجنة من الوصول إليها خالل نشاطها السابق .
ــة العمل عىل  ــىل أهمي ــاء اللجنة ع ــس وأعض ــد رئي وأك
ــان للمواطنني وعامة الشعب اليمني يف كل  تحقيق اإلحس
ــاكلهم ومعناتهم  ــام بمش ــة واالهتم ــات الجمهوري محافظ
اليومية التي فرضها وفاقمهما العدوان السعودي األمريكي 
ــادرات واألعمال  ــل يف األدوار بني املب ــىل التكام ــاء ع .. والبن
ــه  وهموم ــعب  والش ــن  الوط ــون  ك ــية  واملؤسس ــة  النظامي
مسؤولية الجميع وكل القادرين عىل العمل بالقول والفعل 
ــن قيم الخري  ــه املجتمع اليمني م ــا يحمل ــريين إىل م .. مش
ــىل التعامل  ــابق والقادر ع ــي الس ــاء واإلدراك والوع والعط
ــني واملصلحني  ــاط بالعلماء والصالح ــريات واالرتب مع التغ
ــعب لرهان األعداء  والحرص عىل املصالح العليا وكرس الش

عىل الفتنة الطائفية واملذهبية والتحريض املناطقي .
ــكرهم وتقديرهم ملا  ــن ش ــس وأعضاء اللجن ع ــرب رئي وع
ــيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ والسلطة  يوليه املجلس الس
ــاط  ــام بنش ــن اهتم ــة م ــات الجمهوري ــة يف محافظ املحلي
ــاندة دورها واالحتفاء به بالتوازي  اللجنة ومبادراتها ومس
مع االحتفاء والقبول الشعبي والجماهريي ..مؤكدين أنهم 
ــة من األمانة  ــطتهم املنطلق ــتمرون يف أعمالهم وأنش سيس
واملسؤولية أمام الله والشعب يف مواجهة العدوان والحفاظ 
عىل دماء اليمنيني وكرامتهم وحريتهم والعمل عىل تحقيق 

السالم وانتصار قيم الخري واملحبة يف عموم اليمن.
ــيايس  ــاء محمد النعيمي عضو املجلس الس حرض اللق

األعىل.
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سگرتريو التحرير

ــن المواطني ــش  عي ــة  ولقم ــة  المحلي ــة  العمل ــتهدف  تس ــكا  ــنأمري المواطني ــش  عي ــة  ولقم ــة  المحلي ــة  العمل ــتهدف  تس ــكا  أمري

في  الـــصـــفـــوف  رص  أهــمــيــة  عــلــى  يــــؤكــــدون  في الــعــلــمــاء  الـــصـــفـــوف  رص  أهــمــيــة  عــلــى  يــــؤكــــدون  الــعــلــمــاء 
الــنــاجــمــة عنه ــــــار  ــــدوان ومــعــالــجــة اآلث ــــع ال الــنــاجــمــة عنهمـــواجـــهـــة  ــــــار  ــــدوان ومــعــالــجــة اآلث ــــع ال مـــواجـــهـــة 

رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشخصية رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشخصية 
االجتماعية الحبيب محمد المحضاراالجتماعية الحبيب محمد المحضار

صنعاء/ سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــرب  ع   
عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن عميق حزنه 
ــخصية االجتماعية اليمنية  ــه يف وفاة الش وأمل
ــبوانية الشهرية وأول رئيس لجمعية أبناء  الش
ــبوة الحبيب محمد أحمد ابو بكر املحضار  ش
ــس األول بمنزله يف  ــذي وافاه األجل يوم أم ، ال

صنعاء إثر مرض عضال.
ــور يف برقية العزاء  ــرب الدكتور بن حبت وأع
املوجهة إىل أبناء الفقيد الدكتور خالد وأخويه 
ــاته  صالح ومحارض، عن تعازيه الحارة ومواس
ــراد األرسة وكافة آل  ــم وإىل بقية أف ــة له القلبي

املحضار ، بهذا املصاب األليم .
ــرية  ــهامات كب ــد إس ــد كان للفقي ــال" لق وق

ــن أوائل  ــث كان رحمه الله م ــاه وطنه، حي تج
ــة  األدوي ــال  مج يف  ــتوردين  واملس ــني  العامل
ــتوى اليمن ،  ــىل مس ــة ع ــتلزمات الطبي واملس
ــهودة  ــة املش ــة والخريي ــه أدواره االجتماعي ول
ــاه املجتمع".. مؤكداً ان الوطن فقد برحيله  تج
ــداً من ابنائه ورجاله املخلصني الذين كان  واح
لهم أدوارهم وحضورهم املؤثر يف مسرية حياته 

اليومية .
ــر أن يغفر له  ــيل القدي ــوىل الع ــًال للم    مبته
ــني، وأن يلهم  ــة  مع الصالح ــكنه الجن وأن يس
ــلوان ..  وال حول وال قوة  ــع الصرب والس الجمي
ــا اليه  ــا لله وإن ــم و"إن ــيل العظي ــه الع إال بالل

راجعون".

وزير الداخلية يشدد على مضاعفة وزير الداخلية يشدد على مضاعفة 
الجهود وتعزيز الجبهة الداخليةالجهود وتعزيز الجبهة الداخلية

رئيس جامعة صنعاء يطلع على سير رئيس جامعة صنعاء يطلع على سير 
العملية االمتحانية بكلية التجارةالعملية االمتحانية بكلية التجارة

الحديدة / سبأ
ــواء الركن محمد  ــة الل ــر الداخلي اطلع وزي
ــل بمجمع  ــري العم ــويس عىل س ــه الق عبدالل

اإلصدار اآليل املوحد بمحافظة الحديدة .
ــه مدير  ــة خالل لقائ ــر الداخلي ــاد وزي وأش
ــني  والعامل ــاء  العوج ــد  أحم ــد  العقي ــز  املرك
ــل  ظ يف  ــم  وجهوده ــز  املرك ــوادر  ك ــود  بصم
ــتثنائية والصعبة التي تمر بها  الظروف االس

البالد جراء استمرار العدوان والحصار .
واعترب هذا الصمود جبهوياً يعزز من األداء 
ــدم للمواطنني  ــات الرشطوية التي تق والخدم
ــروت  ــدار ك ــوازات وإص ــح الج ــة يف من وخاص
ــح البطائق  ــيارات ومن ــص الس ــات ورخ املركب

الشخصية وشهادات امليالد وغريها.
ــات  الخدم ــذه  ه ــدم  تق أن  ــب  يج  " ــال  وق
ــك  بذل ــني  ــرس، محقق ــهولة وي ــن بس للمواط
ــعب " .. مؤكدا  ــة الش ــة يف خدم ــعار الرشط ش
ــز بدورهم يف  ــالع العاملني يف املرك أهمية اضط
الفحص الدقيق للوثائق وذلك من أجل كشف 

املطلوبني أمنيا .
ــة 7 يوليو  ــر الداخلية مركز رشط وتفقد وزي
ــث العاملني عىل  ــري األداء وح .. واطلع عىل س
ــا زار الوزير  ــني كم ــة مع املواطن ــز العالق تعزي
ــويس إدارات األمن بمديرية التحيتا وزبيد  الق

واملنصورية، واطلع عىل سري األداء األمني .

ــىل رضورة إيجاد  ــث القيادات األمنية ع وح
ــتوى  مس ــىل  ع ــة  معلوماتي ــات  بيان ــدة  قاع
ــة واالهتمام بإحصائيات  العزل ومركز املديري

الجريمة وتحليل اإلحصائيات.
ــة  األمني ــزة  األجه ــالع  اضط ــة  أهمي ــد  وأك
ــتقرار  بواجبها يف متابعة املخلني باألمن واالس
ــتكمال أثاث املكاتب  أينما وجدوا .. ووجه باس

بإدارتي األمن يف املديريتني.
ــوال العاملني  ــر الداخلية أح ــا تفقد وزي كم
ــاط التفتيش يف عدد من املواقع  يف خدمات نق
ــي يبذلونها يف الحفاظ  ــيدا بالجهود الت .. مش
عىل األمن واالستقرار وتعزيز السكينة العامة 
ــود  الجه ــة  مضاعف رضورة  ــىل  ع ــددا  مش  ..
ــول له نفسه املساس بأمن  وضبط كل من تس

واستقرار الوطن .
رافقه خالل الزيارة قائد قوات األمن املركزي 
ــم  والقائ ــي  املرون ــرزاق  عبدال ــن  الرك ــواء  الل
ــواحل  الس ــر  خف ــة  مصلح ــس  رئي ــال  بأعم
ــر أمن محافظة  ــواء عبدالرزاق املؤيد ومدي الل
ــدة العميد عبدالحميد املؤيد وعدد من  الحدي

القيادات األمنية .

صنعاء - سبأ
ــة  جامع ــس  رئي ــع  اطل
صنعاء الدكتور فوزي حمود 
ــري  س ــىل  ع ــس  أم ــري،  الصغ
ــة يف كلية  ــة االمتحاني العملي

التجارة.
ــة  الجامع ــس  رئي ــدد  وش
ــىل رضورة  ــارة ع الزي ــالل  خ
ــم  بالتقوي ــع  الجمي ــزام  الت

الجامعي يف كافة الكليات.
وقال " إن الكثري من الكليات 
ــدرايس  ال ــل  الفص يف  ــدأت  ب

الثاني بينها كليات "اللغات، 
ــانية،  ــوم اإلنس واآلداب والعل
والحاسوب وتقنية املعلومات 
أن  ــا  موضح ــة"..  والصيدل
ــت فيها  ــض الكليات أوقف بع
ــباب مالية،  ــات ألس االمتحان
ــات  االمتحان ــتبدأ  س ــا  فيم
خالل الشهر الحايل يف كليات 
" التجارة، والرتبية املحويت، 

والرتبية خوالن، أرحب".
ــة  الجامع ــس  رئي ــن  وثم
ــني  األكاديمي ــة  كاف ــف  موق

الذين وقفوا واستمروا وبدأوا 
ــي  ــدرايس الثان ــل ال يف الفص
أداء واجباتهم  ــن  ــوا م وجعل
مسؤولية يقتدي بها الجميع 
ــداً  مزي ــع  للجمي ــا  متمني  ..
ــق وخاصة يف ظل  ــن التوفي م
ــي تمر  ــة الت ــروف الراهن الظ

بها البالد.
ــالل الزيارة عميد  رافقه خ
ــارة الدكتورة نجاة  كلية التج
ــن أعضاء  ــدد م ــان وع جمع

هيئة التدريس.

اطلع على سير العمل في مرافق أمنية بمحافظة الحديدةاطلع على سير العمل في مرافق أمنية بمحافظة الحديدة

كذب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ترصيحات 
ــل العدوان  ــعودي يف اليمن قب ــفري الس ــات الس ورواي
محمد الجابر التي تناولت يف أكرث من مناسبة مؤخراً 

تطورات الشأن اليمني .
وأوضح املصدر يف ترصيح لـ (سبأ) أن الجابر لجأ 
ــن الفعاليات  ــف الوقائع والحقائق يف عدد م إىل تزيي
ــايض وكذا خالل  ــبوع امل ــة األس ــة الربيطاني بالعاصم
ــور  ــني بحض ــني الربيطاني ــن الربملاني ــدداً م ــه ع لقائ

ممثلني عن وزارة الخارجية الربيطانية.
وقال املصدر " السعودية لجأت إىل هذه األساليب 
ــب مع تعاظم حجم وعدد جرائمها يف اليمن،  واألكاذي
حيث بدأت منذ فرتة شن حملة تضليل وخداع للرأي 
ــرش املعلومات  ــك بن ــي وذل ــي واألمريك ــام األوروب الع
ــدف إيهام الرأي العام العاملي  املضللة واالفرتاءات به
ــل وتدمري وترشيد  ــا يحدث من قت ــه ال دخل لها بم أن
ومجاعة يف الجمهورية اليمنية وأن األمر ال يعدو عن 

كونه اقتتاًال داخلياً بني اليمنيني".
ــر ومحاوالته  ــات الجاب ــن حكاي ــخر املصدر م وس

ــون  ــن يتلق ــي, الذي ــان الربيطان ــاء الربمل ــداع أعض خ
ــعودي يف اليمن,  تقارير دورية عن جرائم النظام الس
ــات واألرقام  ــن املعلوم ــل م ــم الهائ ــرسده للك ــك ب وذل
ــر نظام  ــا تصوي ــن خالله ــاول م ــي يح ــة الت املختلق
وقيادة السعودية بحمامة السالم يف اليمن واملنطقة.

ــبوه  ــفري الجابر بدوره املش ــدر أن الس ــر املص وذّك
ــهر حينما حاول بمعية  عام 2014م قبل العدوان بأش
ــاء تحالف ضد  ــل من الرياض إلنش ممثل خاص أُرس
ــعبي  ــذاك رئيس املؤتمر الش ــه, ورفضه آن ــار الل أنص
ــن ذلك  ــدف م ــح, وكان اله ــه صال ــيل عبدالل ــام ع الع
ــار هادي  ــيل يخدم الف ــال داخ ــدء باقتت ــط الب املخط
ــاعدة  ــة ببعضها البعض بمس ــوى الوطني لرضب الق

دول معروفة عىل رأسها السعودية.
وأكد املصدر املسؤول أن جل ما تطرق إليه الجابر 
أمام أعضاء الربملان الربيطاني والحضور يف مؤسسة 
تشاتم هاوس عار عن الصحة, وأن القيادة السعودية 
ــعب اليمني  ــق الش ــت يف ح ــن أجرم ــي م ــة ه الحالي
ــام األول, ومن ثم  ــأن الداخيل يف املق ــا يف الش بتدخله

ــاء اليمن بقتلها  ــت بحق عرشات اآلالف من أبن أجرم
األطفال والنساء وكبار السن واملدنيني العزل.

ــعودية دمرت حوايل 80 % من  وبني املصدر أن الس
ــارب 90 %  ــة, وأنهت ما يق ــة والخدمي ــة التحتي البني
ــة والخاصة,  ــة واملالية العام ــدرات االقتصادي من الق
ــن صاروا  ــة ماليني مواط ــل عن أربع ــا ال يق ورشدت م
ــكرية والقصف الجوي  نازحني بفعل عملياتها العس
ــوايل مليون ومائتي ألف موظف,  إىل جانب حرمان ح
ــبعة ماليني  ــم البالغ عددهم حوايل س ــراد عائالته وأف
ــدوان التابعني  ــا ألذيال الع ــن مرتباتهم بدعمه فرد م
ــي كانت مخصصة لرواتب  لها بالتالعب باألموال الت

املوظفني .
ــة ال  ــعودية الحالي ــادة الس ــدر أن القي ــد املص وأك
تستطيع أن تجعل أو تصور نفسها حمامة للسالم يف 
ــييها  اليمن بدعاياتها املضللة واملفضوحة ودبلوماس
ــدم قول الحقيقة, وبذل املال املدنس  املجربين عىل ع
ــا الدائم  ــخ تآمره ــر, وأن تاري ــم والضمائ ــرشاء الذم ل
ــات  ــا لجماع ــي ودعمه ــأن اليمن ــا يف الش وتدخالته

ــفه وثائق حقيقية ورسمية  اإلرهاب والتطرف ستكش
ستظهر إىل العلن يف الوقت املناسب  .

ــادات معروفة داخل األرسة املالكة  وقال "هناك قي
ــق روح  العداء  ــىل خل ــت ع ــت وال زال ــعودية عمل الس
ــعودي,  ــعبني اليمني والس ــق الخالف بني الش وتعمي
بينما نحن يف اليمن ندعو للتعايش السلمي والسالم 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرين " .
ــفري  للس ــبة  وبالنس  " ــول  بالق ــدر  املص ــم  واختت
ــالل متابعاتنا  ــادل الجبري ومن خ ــه ع الجابر ورئيس
ــخ  ــرأون تاري ــم ال يق ــم فإنه ــم وترصيحاته لتحركاته
ــول أن القوى الوطنية  ــداث جيدا, ويكذبون بالق األح
ــة الحلول يف  ــعود رفضت كاف ــدوان آل س ــة لع املقاوم
املفاوضات السابقة مع أذيال العدوان وآخرها مبادئ 
ونقاط اتفاق مسقط برعاية وزير الخارجية األمريكي 
ــم حقيقة من قبل  ــابق جون كريي, فالجميع يعل الس
بمبادئ مسقط كأرضية مناسبة للتسوية السياسية 
ــن الذي رفض  ــا للعالم, وم ــة وأعلنه ــلمية العادل الس

تلك املبادئ والنقاط إرضاء للعدوان وحلفائه" .

مصدر بالخارجية: ما تطرق إليه الجابر أمام أعضاء البرلمان البريطاني عار عن الصحةمصدر بالخارجية: ما تطرق إليه الجابر أمام أعضاء البرلمان البريطاني عار عن الصحة
سخر من تصريحات السفير السعودي المضللة والمفضوحةسخر من تصريحات السفير السعودي المضللة والمفضوحة

خالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العليا المشتركة للحشد والتعبئةخالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العليا المشتركة للحشد والتعبئة

رئيس المجلس السياسي األعلى: صمود الشعب اليمني ركيزة أساسية رئيس المجلس السياسي األعلى: صمود الشعب اليمني ركيزة أساسية 
في مواجهة التحديات الناجمة عن العدوانفي مواجهة التحديات الناجمة عن العدوان
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ــاملة والهجمة غير المسبوقة على الوطن ــد والتعبئة تعزز من ثبات المجتمع أمام الحرب الش ــاملة والهجمة غير المسبوقة على الوطنمبادرة الحش ــد والتعبئة تعزز من ثبات المجتمع أمام الحرب الش مبادرة الحش

وزارة الثروة السمكية :وزارة الثروة السمكية :

استهداف العدوان للصيادين استهداف العدوان للصيادين 
جرائم ضد اإلنسانية جرائم ضد اإلنسانية 

صنعاء - سبأ
ــمكية وقطاع الصيد التقليدي وملتقى  أدانت وزارة الرثوة الس
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــي جريمة طريان الع ــاد التهام الصي
بحق الصيادين يف محافظة الحديدة التي أدت إىل سقوط سبعة 

شهداء وثمانية جرحى جراح بعضهم خطرية .
ــت وكالة األنباء  ــرتك تلق ــوزارة وامللتقى يف بيان مش ــت ال وقال
ــدة التي ارتكبت  ــه : " املجزرة الجدي ــخة من ــبأ/ نس اليمنية /س
ــدوان الحافل  ــجل تحالف الع ــاف إىل س ــق الصيادين تض يف ح
ــانية و جرائم اإلبادة  ــى اىل جرائم ضد اإلنس ــم التي ترق بالجرائ
الجماعية ، حيث استهدف كعادته قاربي صيد عىل متنهما عدد 
ــاطهم املعتاد يف عرض البحر  ــون نش من الصيادين كانوا يمارس
ــه آلة املوت عرب  ــم إال أن العدوان وج ــد جوع أرسه ــاً عما يس بحث

االباتيش لحصد أرواحهم الربيئة وبدٍم بارد " ..
ــة لإلرهاب  ــة والدولية املناهض ــان املنظمات املحلي ــا البي ودع
ــان إىل القيام بمسؤولياتها تجاه  والعاملة يف مجال حقوق اإلنس
ــن قبل عدو  ــم إبادة م ــي من جرائ ــعب اليمن ــا يتعرض له الش م

جاوزت أفعاله اإلجرامية كل قوانني السماء واألرض .
كما دعاها إىل ممارسة دورها بما يمليه عليه واجبها الحقوقي 
واألخالقي يف فضح هذه الجرائم واملجازر والضغط عىل املجتمع 
الدويل لوقف العدوان عىل اليمن والذي ال يستهدف غري املدنيني 

األبرياء .
وطالب البيان بتشكيل مجموعات لرصد هذه الجرائم وتقديم 
مرتكبيها إىل املحاكم لينالوا العقاب الرادع وفقاً للقوانني الدولية 

واإلنسانية.


