
أنقرة/ 
ــال عنف  ــة، إن اعم ــالم تركي ــائل اع ــت وس قال
ــوريني اندلعت يف مدينة إالزيغ  عنرصية ضد الس
ــراق  ــراك باح ــات االت ــام مئ ــا ق ــا عندم رشق تركي
ــداء عليهم  ــوريني يف املنطقة واالعت ــالت الس مح

بالرضب.
ونقل موقع "تركيا بالعربي" عن مصادر خاصة 
إن املشاجرة التي نشبت بني سوريني خرجت عن 

السيطرة بعد أن تدخل أحد األتراك بينهم.
ــني مجموعة من  ــجار ب ــح املصدر أن الش وأوض
ــة  ــة يف مدين ــة صناعي ــرى يف منطق ــوريني ج الس
ــل  ــد أن تدخ ــور بع ــول، تط ــبب مجه ــغ لس إالزي
ــوريني،  ــتائم للس ــد األتراك، ورشع يف كيل الش أح
ــه بالرضب.وبعد  ــك انهال هؤالء علي ــىل  ذل وردا ع
ــرون  ــراك آخ ــدأ أت ــرضب، ب ــي لل ــرض الرتك أن تع
بتحطيم محالت السوريني يف املنطقة، ورضب من 

يصادفونه منهم.

أعمال عنف عنصرية ضد أعمال عنف عنصرية ضد 
السوريين شرق تركياالسوريين شرق تركيا

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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استشهاد مواطن بغارة على حجة وإصابة امرأة وطفلها بنيران المرتزقة في لحج استشهاد مواطن بغارة على حجة وإصابة امرأة وطفلها بنيران المرتزقة في لحج 
ــدوان األمريكي  الع ــريان  ــن ط ش
ــعودي سلسلة غارات عىل عدد  الس
ــا  ــة فيم ــات الجمهوري ــن محافظ م
استهدف املرتزقة منازل املواطنني يف 
محافظة لحج ما أدى إىل جرح امرأة 

وطفلها خالل الساعات املاضية .
ــبأ) أن  ــر مصدر أمني لـ (س وذك
ــتهدفوا منازل  ــدوان اس مرتزقة الع
ــة  ــاش 12.7 يف قري ــني برش املواطن
الزواني بمديرية القبيطة محافظة 
لحج ما أدى إىل جرح امرأة وطفلها 

.
وأوضح املصدر أن طريان العدوان 
شن أربع غارات عىل منطقة األزهور 
ــىل منطقة آل عيل بمديرية  وغارة ع
ــتهدف  ــني اس ــة يف ح رازح الحدودي
ــرى  ــي ق ــي ومدفع ــف صاروخ قص

آهلة بالسكان يف املديرية .
ــة  مديري أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــران  ــة عم ــفيان بمحافظ ــرف س ح
ــريان  ط ــنهما  ش ــني  لغارت ــت  تعرض
ــىل  ــني ع ــن غارت ــا ش ــدوان ، كم الع

مديرية حيفان بمحافظة تعز .
ــهد مواطن أمس بغارة  كما استش
لطريان العدوان األمريكي السعودي 

يف مديرية حريان بمحافظة حجة .

طريان العدوان يواصل استهداف المدنيني وتدمري ممتلكاتهم 

مصرع أكثر من ١٥٠ من قوى الغزو والمرتزقة بالساحل الغربي
ــرصع أكرث  ــكري م أكد مصدر عس
ــود ومرتزقة  ــن 150 من ضباط وجن م
ــة  وإصاب ــالل  واالحت ــزو  الغ ــوى  ق
ــاحل  ــت جبهات بالس العرشات يف س
ــش  الجي ــع  م ــات  بمواجه ــي  الغرب
ــاء  الثالث ــي  ــعبية يوم الش ــان  واللج

واألربعاء املاضيني.

أن  ــبأ)  لـ(س ــدر  املص ــح  وأوض
ــا إىل محافظة  ــاحنتي تربيد وصلت ش
ــالن 158 جثة  ــرص اليوم تحم عدن ع
ممن لقوا مرصعهم من ضباط وجنود 
ــالل يف  ــزو واالحت ــوى الغ ــة ق ومرتزق

الجبهات الست بالساحل الغربي
ــن  م  74 أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــوا مرصعهم  ــزو واملرتزقة لق ــوى الغ ق
ــة  ــي و21 يف جبه ــة الدريهم يف جبه
ــر و20 يف جبهة الجبلية و19 يف  املنظ
ــوا يف جبهة  ــا و15 قتل ــة التحيت جبه
الفازة وتسعة لقوا مرصعهم يف جبهة 

الجاح.

 مصدر في المجلس السياسي اCعلى: قوى العدوان ترفض منح ترخيص لطائرة عمانية لنقل الوفد الوطني وتتحمل كامل المسؤولية مصدر في المجلس السياسي اCعلى: قوى العدوان ترفض منح ترخيص لطائرة عمانية لنقل الوفد الوطني وتتحمل كامل المسؤولية

صنعاء / سبأ 
ــيايس األعىل  ــؤول يف املجلس الس ــل مصدر مس حم
ــد الوطني  ــة انتقال الوف ــؤولية عرقل ــوى العدوان مس ق

للمشاركة يف مشاورات جنيف.

ــبأ)  إن قوى العدوان  ــال املصدر يف ترصيح لـ (س وق
ــص لطائرة عمانية لنقل الوفد  الزالت ترفض منح ترخي

الوطني".
ــية حريصة  ــادة السياس ــدر إىل أن القي ــار املص وأش

ــة التجارب  ــالمة الوفد وذلك نتيج ــان أمن وس عىل ضم
ــدة عن ضمان  ــا األمم املتح ــي عجزت فيه ــابقة الت الس
ــلس للوفد الوطني وعجزت عن الرتتيب  انتقال آمن وس

لعودته من الكويت ملدة ثالثة أشهر قضاها يف مسقط.

ولفت املصدر إىل أنه من املؤسف أن يتكرر هذا العجز 
ــل الوفد ..  ــرة عمانية لنق ــري طائ ــدرة عىل توف ــدم الق بع
ــا عىل إلزام  ــق تجاه قدرته ــك يزيد من القل ــدا أن ذل مؤك
ــادل لألرسى  ــاء أو تب ــار صنع ــدوان بفتح مط ــوى الع ق

ــط  ــوى العدوان تجاه أبس ــة يف ظل تلكؤ ق ــورة كامل بص
ــة يف االنتقال بطريان آمن للوفد الوطني  القضايا املتمثل

إىل جنيف.
ــيايس األعىل  ــك املجلس الس ــد املصدر تمس ــا أك كم

ــالم وكل  ــود الس ــه بجه ــية وترحيب ــة السياس بالعملي
الجهود التي تبذل من أجل عقد املشاورات واملفاوضات 
ــوث األممي مارتن  ــا جهود املبع ــية ويف مقدمته السياس

غريفيث.

القوى والفعاليات السياسية تدين إعاقة الوفد الوطني عن مشاركته يف مباحثات جنيف

اCسد: انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم اMرهاب هي السمات اCساسية للدور اCمريكياCسد: انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم اMرهاب هي السمات اCساسية للدور اCمريكيالسلطات السعودية تقّدم عددًا جديدًا من الدعاة إلى المحاكمةالسلطات السعودية تقّدم عددًا جديدًا من الدعاة إلى المحاكمة
ــدداً إىل  ــعودية دعاة ج ــلطات الس ــت الس قدم
ــدء بمحاكمة  ــن الب ــد م ــوم واح ــد ي ــة، بع املحاكم

الشيخ سلمان العودة.
ــة  املحكم ــإن  ف ــرأي"،  ال ــيل  "معتق ــب  وبحس
ــة  ــة عقدت أمس األول جلس ــة املتخصص الجزائي
ــة للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف،  محاكمة رسي

األستاذ املشارك بقسم العقيدة يف جامعة اإلمام.
ــة وجهت له  ــاب أن "النيابة العام ــر الحس وذك
ــىل ويل األمر،  ــروج ع ــا الخ ــم زائفة أبرزه ــدة ته ع

والتعاطف مع اإلخوان".

ــة الجزائية  ــف أن املحكم ــه، كش ــاب ذات الحس
املتخصصة عقدت جلسة محاكمة رسية للدكتور 
ــة نور  ــدان (املرشف العام عىل مؤسس محمد الهب

اإلسالم).
ــدة تهم،  ــة وجهت له ع ــة العام ــع أن النياب وتاب
ــت الحكم  ــع اإلخوان"، وطلب ــف م ــا "التعاط أبرزه

عليه بالسجن 20 سنة.
ــاً  ــام 2013م مقرتح ــدم ع ــد ق ــدان ق وكان الهب
ــعودية بحل قضية معتقيل الرأي،  ــلطات الس للس
ــم،  محكومياته ــت  انته ــن  عم ــراج  باإلف ــيض  يق

ــنوات االعتقال دون  ــن س ــض املترضرين م وتعوي
حكم.

ــهري مجتهد  ــرد  الش ــل املغ ــب آخر نق ــن جان م
ــلمان قولهم  ــن مطلعني عىل أحوال محمد بن س ع
ــل بأمر  ــا يف التعجي ــدأ ينظر جدي ــد ب أن ويل العه
تنصيب نفسه ملكا للسعودية، خوفا من تحركات 
ــراد العائلة بعد ترصيحات  ــد تحدث ضده من أف ق
ــز الخطرية التي حملت  األمري أحمد بن عبدالعزي

رسالة هامة.

عواصم/ وكاالت
ــار  بش ــوري  الس ــس  الرئي ــث  بح
ــتقباله  اس ــالل  خ األول  ــس  أم ــد  األس
ــيناتور األمريكي ريتشارد بالك آخر  الس
ــتجدات والسياسات التي تنتهجها  املس

اإلدارة األمريكية إزاء قضايا املنطقة.
ــاج  انته أن  ــد  األس ــس  الرئي ــد  وأك
ــات  العقوب ــرض  وف ــد  التهدي ــات  سياس
ــية  ــمات األساس ــم اإلرهاب هي الس ودع
ــري  ــرياً إىل أن تغي ــي.. مش ــدور األمريك لل

ــالم عوضاً عن  هذا الدور إىل صناعة الس
ــروب وزعزعة  ــعال الح ــتمرار يف إش االس
ــكا  ألمري ــة  منفع ــرث  أك ــدول  ال ــتقرار  اس

ولشعبها.
من جانبه، قال السيناتور بالك خالل 
ــا  ــي انتهجته ــات الت ــاء إن السياس اللق
ــرشق  ــة يف ال ــة املتعاقب اإلدارات األمريكي
ــة الثقة  ــعوب املنطق ــدت ش ــط أفق األوس

بكل السياسة األمريكية..

روسيا: ال تسوية دون تحرير ادلب من اإلرهاببن سلمان يعجل إجراءات عزل والده:

التفاصيل صفحة 08التفاصيل صفحة 09

مجلس النواب: ندعو أحرار العالم إلى إدانة الصلف السعودي اMماراتي والتضامن مع موقف القيادة والحكومة والشعب اليمني المتمسك بالسالممجلس النواب: ندعو أحرار العالم إلى إدانة الصلف السعودي اMماراتي والتضامن مع موقف القيادة والحكومة والشعب اليمني المتمسك بالسالم
ـــف  ـــي ــــة هــــــدفــــــهــــــا إفــــــــشــــــــال مـــــــــــشـــــــــــاورات جـــن ــــي ــــف ــــس ــــع ــــت ـــــــــــعـــــــــــدوان ال ـــــــــــوى ال ـــــــة: إجــــــــــــــــــــــراءات ق ـــــــخـــــــارجـــــــي ـــف ال ـــي ــــة هــــــدفــــــهــــــا إفــــــــشــــــــال مـــــــــــشـــــــــــاورات جـــن ــــي ــــف ــــس ــــع ــــت ـــــــــــعـــــــــــدوان ال ـــــــــــوى ال ـــــــة: إجــــــــــــــــــــــراءات ق ـــــــخـــــــارجـــــــي ال
رئيس الوفد المفاوض مخاطبا قوى العدوان: لسنا معنيين بكم وال بتصريحكم  اCمم المتحدة طلبت مشاركتنا في جنيف وهي من يجب أن تتخاطب معكمرئيس الوفد المفاوض مخاطبا قوى العدوان: لسنا معنيين بكم وال بتصريحكم  اCمم المتحدة طلبت مشاركتنا في جنيف وهي من يجب أن تتخاطب معكم

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

   
إمالءات أمريكية أفشلت مشاورات جنيف ..وقواتنا تهاجم مطارات العدوان وتصد هجوما على مطار الحديدةإمالءات أمريكية أفشلت مشاورات جنيف ..وقواتنا تهاجم مطارات العدوان وتصد هجوما على مطار الحديدة

 /  إبراهيم الوادعي
أبلغت األمم املتحدة وسائل اإلعالم بتعليق 
ــا يف جنيف حول  ــت إليه ــاورات التي دع املش
ــبتمرب، ويبدو أن األمر  اليمن إىل الجمعة 07 س
ــة، فالطائرة  ــن الجمع ــد م ــو أبع ــا ه ــح مل مرش
ــة التي طلبها الوفد الوطني يف صنعاء  العماني
ــار صنعاء  ــس إىل مط ــس الخمي ــل أم ــم تص ل
ــف العدوان عىل  ــتمرار عرقلة تحال ــبب اس بس
ــدان  ــني يف املي ــني مؤملت ــه صفعت ــن، وتلقي اليم

خالل الـ 24 ساعة املاضية.
ــن مارتن جريفث  ــي إىل اليم ــوث األمم املبع
ــاء  ــف مس ــايف يف جني ــره الصح ــدا يف مؤتم ب
األربعاء محرجا وهو يشهد تداعي املشاورات 
ــته  ــو إليها، فالرجل ومؤسس ــي يدع األوىل الت

ــعودي  ــرا عاجزين أمام املال الس ــة ظه الدولي
عن السماح لطائرة عمانية بالوصول إىل مطار 

صنعاء لنقل وفد املجلس السيايس األعىل.
ــة يف حكومة اإلنقاذ أصدرت  وزارة الخارجي
ــث أوضحت من  ــاب مؤتمر غريف ــا يف أعق بيان
ــاورات  ــل الحقيقي النطالق مش ــه املعرق خالل
ــف وقالت إن قوى العدوان تضع العراقيل  جني
ــاورات  ــاركة يف مش ملنع الوفد الوطني من املش
ــيري طائرة  ــح ترخيص لتس ــدم من ــف، وع جني
ــاركة يف  عمانية يهدف إىل عرقلة وفدنا من املش

مشاورات جنيف.
ــر لجهود غريفث  ــا أعربت عن التقدي وفيم
كان بيان وزارة الخارجية واضحا لجهة تقديم 
ــودة الوفد الوطني  ــدة ضمانات بع األمم املتح

إىل صنعاء وعدم عرقلته كما حدث وبقي الوفد 
ــهر قبل أن  ــابق يف عمان لعدة أش املفاوض الس

يعود برتتيبات خارج  إطار األمم املتحدة.
ووفقا ملصدر يف الوفد الوطني فإن ما حدث 
ــع بالوفد  ــد الوطني دف ــفر الوف ــن عرقلة لس م
ــيايس  ــن قبل املجلس الس ــكل م الوطني املش
ــة ودولية بأن  ــات أممي ــىل إىل طلب ضمان األع
ــاورات التي  ــود إىل صنعاء حال انتهاء املش يع
ــبتمرب  كان من املقرر أن تختتم يف الثامن من س
إىل العاصمة صنعاء، وعدم تكرار ما حصل مع 
ــابق حيث بقي الوفد الوطني عالقا  الوفد الس
ــقيقة لنحو 3 أشهر، قبل ان يعود  يف عمان الش

بتفاهمات لم تكن األمم املتحدة طرفا فيها.
ــدوان  الع ــف  تحال ــة  عرقل ــع  م ــن  وبالتزام

ــوى  ق ــنت  ش  ، ــف  جني ــاورات  مش ــالق  النط
ــا عىل مطار  ــا هجوما عنيف ــدوان ومرتزقته الع
ــتيالء عليه  ــدة يف محاولة جديدة لالس الحدي
ــوا لهم  ــش واللجان كان ــال الجي ــري أن أبط ، غ
ــائر كبرية يف  ــم خس ــرى تكبيده ــاد وج باملرص
ــف املعارك  ــد أن دارت أعن ــاد، بع األرواح والعت
مساء األربعاء يف الجهة الجنوبية الغربية من 
مطار الحديدة ، وأكد شهود العيان أن الطريان 
ــل الهجوم  ــدوان عمل عقب فش ــي للع املروح
ــال الجرحى والقتىل بسبب  الجديد عىل انتش
ــرا نتيجة الحصار  ــدم إمكانية القيام بذلك ب ع
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــه الجي ــذي يفرض ال

عدة مناطق عىل الخط الساحىل.
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ــش واللجان  ــوة الصاروخية للجي ــت الق أطلق
ــتيني عىل مطار  ــعبية أمس صاروخني باليس الش

جيزان اإلقليمي.
ــبأ) أن القوة  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــتيني  ــتهدفت بصاروخني باليس ــة اس الصاروخي

من طراز بدر1 مطار جيزان اإلقليمي.
ــري أمس هجوماً  ــالح الجو املس اىل ذلك نفذ س

جوياً عىل مطار أبها اإلقليمي يف عسري.
ــري لـ (سبأ)  ــالح الجو املس وأوضح مصدر بس
ــتهدفت  ــن طراز قاصف 1 اس ــرية م أن طائرة مس

مطار أبها اإلقليمي.
ــف  توق إىل  أدى  ــوم  الهج أن  ــدر  املص ــد  وأك

الرحالت الجوية من وإىل املطار.
ــش واللجان  ــرت وحدات من الجي إىل ذلك دم
ــة بمرتزقة  ــكرية محمل ــعبية، أمس آلية عس الش

الجيش السعودي يف قطاع نجران.
ــكري بنجران أن وحدات من  وأوضح مصدر عس
رجال الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمينا محكما 
ــكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي  آللية عس
ــن كان عىل  ــة منطقة أضيق ومرصع م ــريه قبال وتدم
ــة  ــوة الصاروخي ــت الق ــة. وأطلق ــن املرتزق ــه م متن
للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخ زلزال1 عىل 

تجمعات املرتزقة بقطاع عسري.
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