
 /يحيى الحاليل 
ــباب لكرة القدم  حصد منتخبنا الوطني للش
ــات  ــن مباري ــه األوىل ضم ــاً يف مبارات ــوزاً هام ف
املجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا للشباب 
ــاتها أمس  ــاً التي انطلقت منافس ــت 19 عام تح
ــم  ــعودية وتض الس ــام  الدم ــة  ــبت يف مدين الس
ــتان  ــن الهند وتركمانس ــا كالَّ م ــب منتخبن بجان

والسعودية وتستمر حتى األربعاء املقبل.
ــه  ــذي حقق ــري ال ــام والكب ــوز اله ــاء الف وج
منتخبنا مساء أمس عىل حساب نظريه منتخب 
ــجلت عىل مدار  ــتان بثالثية نظيفة س تركمانس
ــتاد محمد  ــوطي املباراة التي أقيمت عىل إس ش

بن فيصل بالدمام.

صنعاء / سبأ
ــس املجلس  ــح الصماد رئي ــث األخ صال بع
ــيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف وفاة  الس
ــوادي، عن عمر  ــرض عبدربه الس ــيخ الخ الش
ــاء يف خدمة  ــل بالعط ـــ 80 عاما حاف ــز ال ناه

الوطن واملجتمع.

الرئيس الصماد يعزي في وفاة الرئيس الصماد يعزي في وفاة 
الشيخ الخضر السواديالشيخ الخضر السوادي

/ 
ــرون  ــب آخ ــني وأصي ــهد 4 مدني استش
ــس  ــنها أم ــارات ش ــلة غ ــروح يف سلس بج
طريان تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 

ــدة وصعدة  ــز والحدي ــات تع ــىل محافظ ع
ضمن سلسلة غارات استهدفت العديد من 

املحافظات بما فيها العاصمة ..

استشهاد استشهاد ٤٤ مدنيين وإصابة آخرين في غارات هستيرية  مدنيين وإصابة آخرين في غارات هستيرية 
لطيران العدوان السعودي على تعز والحديدةلطيران العدوان السعودي على تعز والحديدة
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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي   وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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الرئيس الصماد: تشغيل محطة الكهرباء انتصار جديد للشعب اليمني على قوى العدوان والتدميرالرئيس الصماد: تشغيل محطة الكهرباء انتصار جديد للشعب اليمني على قوى العدوان والتدمير
دشن إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب واطلع على سري األداء بميناء الحديدة:

الحديدة/سبأ
ــس املجلس  ــح الصماد رئي ــن األخ صال دش
ــغيل محطة  ــيايس األعىل أمس إعادة تش الس
ــغيلها ووصول  كهرباء رأس كتنيب إيذانا بتش

أول دفعة مازوت.
ــرضه نائب رئيس  ــالل االفتتاح الذي ح وخ
ــني  ــؤون االقتصادية الدكتور حس الوزراء للش
مقبويل ووزير الكهرباء والطاقة املهندس لطف 
ــن الهيج  ــظ الحديدة حس ــوزي ومحاف الجرم
ــواء  ــة الل ــكرية الخامس ــة العس ــد املنطق وقائ
ــاد عن  ــس الصم ــرب الرئي ــي .. ع ــف املدان يوس
ــة كهرباء رأس  ــغيل محط ارتياحه بإعادة تش
ــة الكهرباء من إعادة  كتنيب بما يمكن مؤسس
خدمة التيار الكهربائي للمواطنني بالحديدة .

مجلس النواب: تحالف دول العدوان يشن حرب إبادة شاملة ضد الشعب اليمنيمجلس النواب: تحالف دول العدوان يشن حرب إبادة شاملة ضد الشعب اليمني
أدان المجازر بحق األبرياء  ودعا المجتمع الدويل إىل تحمل مسؤولياته اإلنسانية واألخالقية

غارات ليلية للعدوان استهدفت عطان ووسط العاصمة

صنعاء / سبأ
ــدة  ــتنكر بش أدان مجلس النواب واس
ــة رئيس  ــته املنعقدة أمس برئاس يف جلس
املجلس األخ يحيى عيل الراعي استمرار 
ــف الصاروخي  ــة والقص ــارات الجوي الغ
واملدفعي الذي يشنه العدوان السعودي 
األمريكي عىل اليمن ما أدى إىل استشهاد 
ــاء وأطفال يف  ــني جلًهم نس مئات املواطن
عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية .
إىل  ــدد  الص ــذا  به ــس  املجل ــار  وأش
ــالن بمديرية  ــة آل عس ــتهداف منطق اس
باقم بصعدة، وقرية املليح بمنطقة ذويب 
بمديرية حيدان، ومنطقة الفرع بمديرية 
ــور  الغ ــة  ومنطق ــان،  صبح وآل  ــاف،  كت
ــة غمر الحدودية ومناطق متفرقة  بمديري

ــذا مديريتي حرض  ــم وك ــن مديرية نه م
وميدي يف حجة، ومديرية موزع ومعسكر 
ــة تعز  ــق محافظ ــن مناط ــد وعدد م خال

ــل بمحافظة  ــة باج ــة إىل مديري باإلضاف
الحديدة. البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03 التفاصيل صفحة 03

/ 
ــن  م ــذات  التلمي ــتحوذت  اس
ــام  للع ــة   العام ــة  الثانوي ــات  خريج
ــب  ــىل نصي ــدرايس 2016 ـ 2017 ، ع ال
ــل الجمهورية من  ــد يف قائمة أوائ األس
ــامها  ــة العامة بأقس ــي الثانوي خريج
ــن  ــل م ــدد األوائ ــا بع ــة قياس املختلف
ــني  154  ــور، وذلك من ب ــذ الذك التالمي
ــوا  نجح ــذة  وتلمي ــذ  تلمي و802  ــا  الف
ــا  ــة وفق ــة العام ــات  الثانوي يف امتحان
ــم يف  ــة والتعلي ــه وزارة الرتبي ــا أعلنت مل

مؤتمرها الصحايف املنعقد أمس.

ــة هويدا  ــة اليمني ــت الطالب وحصل
ــالم طه الجعفري من مدرسة  عبدالس
ــار  الظه ــة  منطق يف  ــة  األهلي ــس  بلقي
بمحافظة إب عىل الرتتيب األول ضمن 
ــتوى  ــي عىل مس ــم العلم ــل القس أوائ
الجمهورية بمجموع 791  درجة، فيما 
ــاب عبدالرحمن  حصلت التلميذة رح
ــة   ــن مدرس ــاهر م ــد ش ــه محم عبدالل
ــني يف أمانة  ــن بمديرية مع ــالح الدي ص
ــىل الرتتيب الثاني  العاصمة صنعاء ع

بمجموع 790 درجة.
ــذة عبري محمد  ــا حصلت التلمي كم

ــة  ــري من مدرس ــه املقط ــد عبدالل احم
ــة  التعزي ــة  بمديري ــان  بالحوب ــه  طيب
محافظة تعز عىل الرتتيب الثاني مكرر 
بمجموع 790 ، والطالب محمد منصور 
ــة 7  ــد الجرادي  من مدررس ــد قائ محم
ــة بمحافظة تعز  ــو مديرية التعزي يولي
ـــ 789 درجة،  ــث بـ ــب الثال ــىل الرتتي ع
ــف  لط ــة  آي ــذة  التلمي ــت  حصل ــا  فيم
ــة  عبدالرحمن احمد الظرايف من مدرس
ــىل الرتتيب  ــدس بأمانة العاصمة ع الق

الثالث مكرر بمجموع 789 درجة.

٩٠٫٢٦٩٠٫٢٦ ٪ ٪ نسبة النجاح والتلميذات يستحوذن على نصيب اEسد في قوائم اEوائل نسبة النجاح والتلميذات يستحوذن على نصيب اEسد في قوائم اEوائل
الرتبية والتعليم احتفلت بنجاح امتحانات  الثانوية العامة يف ظل العدوان والحصار

التفاصيل صفحة 04

/ 
ــعبية أمس  ــا أبطال الجيش واللجان الش ــت عمليات نوعية نفذه أفلح
ــيطرة عىل العديد من املناطق التي كانت  ــتعادة الس يف محافظة تعز يف اس

خاضعة لسيطرة مليشيا مرتزقة العدو اإلماراتي..

/ 
ــب آخرون يف  ــم وأصي ــعودي مرصعه ــة العدو الس ــن مرتزق ــي عدد م لق
ــعبية عىل مخابئهم يف  ــنها أبطال الجيش واللجان الش هجمات مباغتة ش

وادي نملة وجبل فاطم بمحافظة مأرب..

صنعاء/سبأ
ــور أهمية مواكبة  ــور عبدالعزيز صالح بن حبت ــد رئيس الوزراء الدكت أك
ــاليب والوسائل الحديثة يف  ــتخدام األس ــارعة واس التطورات التقنية املتس

قضايا التدريس والبحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل باليمن.
وأشار رئيس الوزراء خالل تدشينه أمس بصنعاء املؤتمر العلمي الثاني 
لتقنية املعلومات والشبكات الذي تنظمه يف يومني جامعة األندلس للعلوم 
ــاركة نخبة من الباحثني واألكاديميني من مختلف الجامعات  والتقنية بمش
اليمنية ..إىل أهمية فهم طبيعة التعامل اإليجابي مع التكنولوجيا لإلسهام 
ــات التعليم العايل وكيفية إيصال  ــاء بالعملية التعليمية يف مؤسس يف االرتق

املعلومة إىل الطالب بكل سهولة ويرس.

دشن المؤتمر العلمي الثاين لتقنية المعلومات:يف هجمات دحرت المرتزقة من مخابئ  عدة

أبطال الجيش واللجان استعادوا السيطرة أبطال الجيش واللجان استعادوا السيطرة 
على مناطق بين تعز ولحجعلى مناطق بين تعز ولحج

هجمات مباغتة دكت مخابئ المرتزقة في هجمات مباغتة دكت مخابئ المرتزقة في 
مأرب والجوف وشبوة بخسائر كبيرةمأرب والجوف وشبوة بخسائر كبيرة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواكبة التطورات واستخدام رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواكبة التطورات واستخدام 
الوسائل الحديثة في التدريس والبحث العلميالوسائل الحديثة في التدريس والبحث العلمي

التفاصيل صفحة 03

المنتخب الوطني للشباب يحصد فوزًا هامًا في مستهل مشواره بتصفيات كأس آسياالمنتخب الوطني للشباب يحصد فوزًا هامًا في مستهل مشواره بتصفيات كأس آسيا

التفاصيل صفحة 10

القوة الصاروخية: الصاروخ أصاب هدفه بدقة واالنفجارات هزت عاصمة العدوالقوة الصاروخية: الصاروخ أصاب هدفه بدقة واالنفجارات هزت عاصمة العدو
الباليستي اليمني" بركان H-٢" بعيد المدى دك ليال مطار خالد الدويل شمايل الرياض

/ 
ــد  ــل تصعي ــاءت يف ظ ــة ج ــالق نوعي ــة إط ــد يف عملي ــل تصعي ــاءت يف ظ ــة ج ــالق نوعي ــة إط يف عملي
ــرث  ــعودي يف أك ــدوان الس ــف الع ــري لتحال ــكري كب ــرث عس ــعودي يف أك ــدوان الس ــف الع ــري لتحال ــكري كب عس
الجبهات دكت القوة الصاروخية اليمنية ليل أمس مطار الجبهات دكت القوة الصاروخية اليمنية ليل أمس مطار 
ــعودي الرياض  ــعودي الرياض امللك خالد الدويل يف عاصمة العدو الس امللك خالد الدويل يف عاصمة العدو الس
بصاروخ باليستي بعيد املدى من طراز " بركان بصاروخ باليستي بعيد املدى من طراز " بركان H-2H-2" يف " يف 
ــكري عىل تمادي العدو بمجازره  ــكري عىل تمادي العدو بمجازره إطار الرد اليمني العس إطار الرد اليمني العس
الوحشية بحق املدنيني بغاراته الهستريية التي تسببت الوحشية بحق املدنيني بغاراته الهستريية التي تسببت 
ــهاد وإصابة  ــة املاضية باستش ــام القليل ــون األي ــهاد وإصابة يف غض ــة املاضية باستش ــام القليل ــون األي يف غض
ــن إمعانه  ــال ع ــات فض ــني يف املحافظ ــن املدني ــات م ــن إمعانه املئ ــال ع ــات فض ــني يف املحافظ ــن املدني ــات م املئ
ــة وتهديد أمن  ــة التحتي ــري مرافق البني ــه يف تدم ــة وتهديد أمن وتمادي ــة التحتي ــري مرافق البني ــه يف تدم وتمادي

املدنيني يف سائر املحافظات.املدنيني يف سائر املحافظات.

حضر فعالية تخرج كتائب »خيارات  الساحل« من املنطقة العسكرية الــ٥ بالحديدة

الرئيس الصماد: العدو يصعد عسكريا ويتربص 
بالساحل ومسؤولية أبطالنا كبيرة  

/
اكد رئيس املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة صالح الصماد أن ابطال 

الجيش واللجان الشعبية املنخرطني يف دورات التدريب اليوم  يف مختلف املناطق العسكرية 
يمثلون أمل الشعب ملواجهة العدوان، مشريا إىل وجود العديد من الدفع التي تتلقى التدريب 

العسكري والقتايل وسط زخم كبري للمشاركة يف هذه الدوارات والتوجه  نحو الجبهات.

غداة سلسلة مجازر وحشية ارتكبها طريان العدوان بحق املدنيني

«          H   - القوة الصاروخية تزلزل بصاروخ « بركان
مطار امللك خالد في الرياض

الباليستي الباليستيالرد   الرد  

الثورة تنشر اسماء اوائل الثانوية العامة بأقسامها املختلفة واملكفوفني واملتفوقني

154 الفا و802 تلميذ 
جنحوا في االمتحانات و16 

الفا و708 راسبون

■  وسائل سهلة للحصول 
على نتيجة امتحانات 

الثانوية العامة بالهاتف 
والرسائل القصرية

املنتخب الوطني 
للشباب اكتسح شباك 

منتخب تركمانستان 
بثالثة أهداف دون 

مقابل

الجيش واللجان
دحروا مخابئ املرتزقة 

من مواقع عدة يف 
الصلو واملعافر بتعز

واستعادوا 
السيطرة على سلسلة 

الجبال املطلة على 
طور الباحة يف لحج

جبال نهم 
تلتهم املزيد من 
مسلحي املرتزقة

هجمات مباغتة
على مخابئ املرتزقة 

يف مأرب والجوف 
وتعز وشبوة كبدتهم 

خسائر ثقيلة  

التفاصيل صـ ٣
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التفاصيل صفحة 03

 /  متابعات
ــعودي أمس مع  ــرسح الس ــوة عىل امل ــية بق ــات السياس ــرزت االضطراب ب
ــلمان بن عبد العزيز ونجله االنقالبي قرارات  ــعودي س إصدار الطاغية الس
ــاط النخبة السعودية من  ــيم ملكية أثارت ردود فعل غاضبة لدى أوس ومراس
ــة الوراثية الحاكمة  ــوز العائل ــد االنقالبي يف اإلطاحة برم ــتمرار ويل العه اس

تمهيدا لوراثته العرش بعد أبيه.
ــلمان ليل أمس سلسلة أوامر ملكية قضت  ــعودي س واصدر الطاغية الس
ــهم  ــات الدولة، وعىل رأس بعزل عدد من األمراء من مناصب رفيعة يف مؤسس
وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله من منصبه قائدا للحرس الوطني..

تداعيات سياسية تعصف بنظام آل سعود:

إعفاء اEمير متعب من قيادة الحرس الوطني إعفاء اEمير متعب من قيادة الحرس الوطني 
ومراسيم ملكية بعزل أمراء من مناصب رفيعةومراسيم ملكية بعزل أمراء من مناصب رفيعة
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