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صنعاء / سبأ
ــىل برقية عزاء  ــيايس األع ــح الصماد رئيس املجلس الس ــث األخ صال بع
ــز الـ 65 عاما  ــى الضلعي عن عمر ناه ــاة محمد أحمد يحي ــاة يف وف ومواس

قىض معظمه يف خدمة الوطن يف مجال العمل التعاوني.
ــاد الرئيس الصماد يف برقية العزاء التي بعث بها لنجل الفقيد عبد  وأش
ــهاماته يف  ــد الضلعي وكافة آل الضلعي، بمناقب الفقيد وإس الحكيم محم

مجال العمل التعاوني الزراعي.
وأكد أن الوطن خرس برحيله أحد الشخصيات التي لها بصمات واضحة 

يف مجال العمل التعاوني وخدمة املجتمع.
ــزاء ألرسة الفقيد  ــيايس األعىل عن خالص الع ــرب رئيس املجلس الس وع
ومحبيه.. سائال املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيس الصماد يعزي في وفاة الرئيس الصماد يعزي في وفاة 
محمد أحمد الضلعيمحمد أحمد الضلعي

البقية صفحة 11

تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء للمالية وا"عالم والنفط تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء للمالية وا"عالم والنفط 
ومحافظين لعدن وأبين والمحويت وسقطرىومحافظين لعدن وأبين والمحويت وسقطرى

تعيينات في أجهزة ا7من القومي والسياسي والرقابة والمحاسبة والقضاءتعيينات في أجهزة ا7من القومي والسياسي والرقابة والمحاسبة والقضاء

ــرار الجمهوري رقم  صدر أمس  الق
ــود  محم ــني  بتعي 2018م  ــنة  لس  (1)
ــس  لرئي ــاً  نائب ــد  الجني ــادر  عبدالق

الوزراء لشؤون الخدمات .
ــوري رقم  ــرار الجمه ــدر الق كما ص
ــور  الدكت ــني  بتعي ــنة 2018م  (2) لس
ــويل وزيراً  ــيل مقب ــه ع ــني عبدالل حس

للمالية.
ــس القرار الجمهوري رقم  وصدر أم
ــنة 2018م بتعيني عبدالسالم  (3) لس

عيل محمد جابر وزيراً لإلعالم .
ــوري  ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــنة 2018م بتعيني أحمد  ــم (4) لس رق
ــط  ــراً للنف ــي دارس وزي ــه ناج عبدالل

واملعادن .
ــرار الجمهوري  ــا صدر أمس الق كم

ــنة 2018م بتعيني أحمد  ــم (5) لس رق
غالب الرهوي محافظاً ملحافظة أبني.

ــوري  ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــنة 2018م بتعيني فيصل  رقم (6) لس
ــاً ملحافظة  ــد حيدر محافظ أحمد قائ

املحويت.
ــرار الجمهوري  ــا صدر أمس الق كم
ــنة 2018م بتعيني طارق  ــم (7) لس رق
ــاً  محافظ ــالم  س ــد  محم ــى  مصطف

ملحافظة عدن.

ــس القرار الجمهوري رقم  وصدر أم
(8) لسنة 2018م بتعيني هاشم سعد 
ــاً ملحافظة  ــود محافظ ــد بن عاي محم

سقطرى.

ــرار رئيس املجلس  صدر أمس ق
ــنة  ــىل رقم (1) لس ــيايس األع الس
ــد  محم ــد  أحم ــني  بتعي 2018م 
ــة  ــد مديراً ملكتب رئاس ــى حام يحي

الجمهورية.
ــس  ــرار رئي ــس ق ــدر أم ــا ص كم
ــيايس األعىل رقم (2)  املجلس الس

ــرب  عبدال ــني  بتعي 2018م  ــنة  لس
ــاً لجهاز  ــد جرفان رئيس صالح احم

األمن القومي.
ــدر أمس  قرار رئيس املجلس  وص
ــنة  ــم (3) لس ــىل رق ــيايس األع الس
ــادر  عبدالق ــواء  الل ــني  بتعي 2018م 
ــم أحمد الشامي رئيساً للجهاز  قاس

املركزي لألمن السيايس.
ــدر أمس  قرار رئيس املجلس  وص
ــنة  ــم (4) لس ــىل رق ــيايس األع الس
ــى  ــيل يحي ــيل ع ــني ع 2018م بتعي
ــزي  املرك ــاز  للجه ــاً  رئيس ــاد  العم

للرقابة واملحاسبة.

ــة االنــقــاذ ــوم ــك ــالت يف ح ــدي ــع ـــراء ت ـــإج ــة ب ــوري ــه ــم قــــــرارات ج ــد مـــديـــرًا لــمــكــتــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ــام ــد ح ــم أح

التفاصيل صفحة 03

رئيس الوزراء: الشعب اليمني مع السالم ولن يرفع الراية البيضاء وسيظل يقاوم حتى النصررئيس الوزراء: الشعب اليمني مع السالم ولن يرفع الراية البيضاء وسيظل يقاوم حتى النصر
صنعاء / سبأ

حيا رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الجهود الكبرية 
التي تبذلها وزارة املياه والبيئة من أجل استمرار إمدادات املياه للسكان، 

رغم ما يعرتضها من صعوبات متعددة يف املجالني املادي والفني.
ــيايس األعىل،  ــات رئيس وأعضاء املجلس الس ــل رئيس الوزراء تحي ونق
ــتوى املركز  ــني فيها عىل مس ــني والعامل ــة املوظف ــوزارة وكاف ــادة ال إىل قي
ــم الخدمية القيمة املرتبطة بحياة الناس  وعموم املحافظات عىل أدواره

واستمرارها .
ــؤون األمن  ــه نائبه لش ــوزراء أمس ومع ــس ال ــارة رئي ــك لدى زي ــاء ذل ج
ــاع، وزارة املياه  ــر الدولة فارس من ــان ووزي ــاع اللواء جالل الرويش والدف
ــاء  ــر ووكالء الوزارة ورؤس ــل الوزي ــر املهندس نبي ــه الوزي ــة ولقائ والبيئ

املؤسسات التابعة لها ومدراء العموم فيها.

ثمن جهود وزارة المياه والبيئة يف توفري المياه للسكان رغم العدوان والحصار:

التفاصيل صفحة 03

/ 
ــل الفعاليات الخطابية والثقافية بمرور 1000 يوم من العدوان والصمود يف  تتواص

عدد من املحافظات
ــا خطابيا وذلك  ــة ثقافية ومهرجان ــة البيضاء فعالي ــاء نظمت جامع ــي البيض فف
ــا وذلك تحت  ــعودي األمريكي عىل بالدن ــن العدوان الس ــرور ألف يوم م ــا مع م تزامن

شعار ألف يوم من الصمود األسطوري لشعبنا اليمني يف مواجهة العدوان .
ــة التي حرضها وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الدكتورعبد  ويف الفعالي
ــيخ حمود شتان ألقى نائب وزير التعليم  الله القدمي  ومرشف محافظة البيضاء الش
ــتمرارية  ــامي كلمة أكد فيها عىل أن اس ــايل والبحث العلمي الدكتور عبد الله الش الع
ــة يف مختلف الجامعات اليمنية بما فيها جامعة البيضاء تعد بحد  العملية التعليمي
ــم الذي يتطلب منا جميعا  ــعودي األمريكي الغاش ذاتها صمودا يف وجه العدوان الس
ــامي إىل رضورة تكثيف األنشطة  ــار الدكتور الش الوقوف صفا واحدا يف مواجهته وأش

الثقافية ملواجهة العدوان ومخططاته التآمرية ..

احتجاجات منددة باستمرار جرائم العدوان والحصار

تواصل الفعاليات بمرور تواصل الفعاليات بمرور ١٠٠٠١٠٠٠ يوم من الصمود يوم من الصمود

مجلة أمريكية : مجلة أمريكية : ٣٣ مخاطر تهدد بـ"ثورة القصر" على بن سلمان مخاطر تهدد بـ"ثورة القصر" على بن سلمان
ــس"  براي ــل  "أوي ــة  مجل ــدت  رص
االقتصادية األمريكية تقريرا مطوال عن 
ــات السعودية  ــاب بسياس كشف حس
ــرز املخاطر  ــام 2017، وأب الخارجية لع

التي تهددها يف عام 2018 الجاري.
ــة األمريكية أن ويل  ــت املجل وأوضح
ــن  ــد ب ــري محم ــعودي، األم ــد الس العه
ــلمان، هو من كان "املحرك الرئييس"  س
ــعودية، التي  ــة الخارجية الس للسياس
ــوي  ق ــد  "توطي ــيس  الرئي ــا  هدفه كان 
ــران  ــن إي ــد كل م ــي ض ــم العرب للمخي

وتنظيم اإلخوان املسلمني".
وأشارت إىل أن كافة تلك السياسات 
ــؤد إىل  ــم ت ــية، ول ــج عكس ــت نتائ أثبت
ــز  تعزي أو  ــط،  األوس ــرشق  ال ــتقرار  اس
ــكيل تحالفات  ــدرات اململكة عىل تش ق

ــادة أعداء  ــببت يف زي ــل تس ــدة، ب جدي
السعودية.

ــس" تعديالت  ــل براي ــت "أوي وأرجع
إىل  ــعودية،  الس ــة  الخارجي ــة  السياس

سببني رئيسيني، هما:
ــالد  الب ــادة  قي يف  ــريات  التغي  —
ــن  ــد ب ــري محم ــود األم ــا وصع وهيكله
سلمان، يف والية العهد وتحكمه يف ملف 

السياسة الخارجية.
إىل  ــة  الحقيقي ــة  اململك ــة  حاج  —
ــواء  س ــية  أساس ــات  إصالح ــذ  تنفي
ــة أو  ــية أو اقتصادي ــة أو سياس داخلي

اجتماعية.
ــا وصفها  ــك، م ــر كذل ــدد التقري وح
ــة  السياس ــىل  ع ــة  الثالث ــر  باملخاط
ــالل عام 2018،  ــعودية الجديدة خ الس

ــع  ــي م ــي األمريك ــف األوروب منهاالحل
السعودية يف الحرب عىل اإلرهاب.

ــاد  واالتح ــدة  املتح ــات  الوالي
ــىل  ــرب ع ــرون إىل الح ــي، ينظ األوروب
اإلرهاب، بأنها تركز عىل مالحقة األفكار 
ــبة  ــن بالنس ــاب، ولك ــة واإلره الجهادي
ــعودية، فهي ترى أن التهديد يرتكز  للس

تقريبا عىل التأثري اإليراني.
وقال التقرير إن السعودية ال تظهر 
ــة التطرف  ــىل مكافح ــا مماثال ع حرص
بنفس الصورة التي ترغب بها الواليات 

املتحدة وأوروبا.
ــرارات  الق أن  إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــري محمد بن  ــية لألم واملبادرات الرئيس

سلمان، فشلت فشالً ذريعاً.

عمليات 7بطال الجيش واللجان تكبد جنود ومرتزقة عمليات 7بطال الجيش واللجان تكبد جنود ومرتزقة 
الجيش السعودي خسائر فادحةالجيش السعودي خسائر فادحة

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس عمليتني 
ــتهدفتا مواقع مرتزقة الجيش السعودي يف  نوعيتني اس

نجران وكبدتاهم خسائر فادحة.
ــش  ــبأ) أن الجي ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــا  الكاتيوش ــخ  ــتهدفوا بصواري ــعبية اس ــان الش واللج
ــعودي يف الطلعة ما أدى  ــزات مرتزقة الجيش الس تعزي

إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــرى  أخ ــة  هجومي ــة  عملي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
استهدفت مواقع املرتزقة يف تبة الخشباء، وتم تكبيدهم 

خسائر فادحة.
ــة  ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــتهدفت الق ــك اس إىل ذل
للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي 

ومرتزقته بعدد من املواقع بجيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن الجيش واللجان 
ــا  ــخ كاتيوش ــن صواري ــة م ــتهدفوا بصلي ــعبية اس الش
ــزة، وأحرقوا  ــعوديني يف جبل الع ــات الجنود الس تجمع

آلية عسكرية تابعة للمرتزقة يف تبة الرمضة بجيزان.
ــان  ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــعوديني  ــود الس ــات للجن ــتهدفت تجمع ــعبية اس الش
ــات للمرتزقة قبالة  ــت تجمع ــة ودك ــم يف نهوق ومرتزقته

منفذ الخرضاء بنجران.
ــعبية  ــتهدفت مدفعية الجيش واللجان الش ــا اس كم

تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم بعسري.

قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو يف نجران وجزيان وعسري

العدوان يدشن العام الجديد بمجزرتين في الحديدة ضحيتهما العدوان يدشن العام الجديد بمجزرتين في الحديدة ضحيتهما ٣٣٣٣ شهيدًا وجريحًا من ا7برياء شهيدًا وجريحًا من ا7برياء

تدمير تدمير ٤٤ آليات تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل والهاملي بتعز آليات تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل والهاملي بتعز

ــعودي  الس ــدوان  الع ــن  دش
ــد  الجدي ــام  الع ــم  الغاش ــي  األمريك
بارتكاب مجازر مروعة بحق الشعب 

اليمني.
 30 ــب  وأصي ــهد  استش ــث  حي
مواطنا كحصيلة أولية لغارات طريان 
ــي التي  ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــعبيا يف  ــوقاً ش ــس س ــتهدفت أم اس

مديرية الجراحي بالحديدة.
ــدر أمني بالحديدة لـ  وأوضح مص
ــتهدف  ــبأ) أن طريان العدوان اس (س
ــوقاً  ــة وقود وس ــارات محط ــالث غ بث
شعبياً بمديرية الجراحي ما أدى إىل 
استشهاد أكرث من 20 مواطناً وإصابة 

عرشة آخرين يف حصيلة أولية.
أن  ــي  طب ــدر  مص ــح  أوض ــا  فيم
ــتقبلت  اس ــدة  الحدي ــفيات  مستش

ــروح  ــني بج ــرشة مصاب ــى اآلن ع حت
ــدوان.. مؤكدا  ــة جراء غارات الع بليغ
ــادة  ــح للزي ــهداء مرش ــدد الش أن ع
ــل  ــرق اإلنقاذ تنتش ــا تزال ف حيث م

الضحايا.
ــتمرار  اس ــدة  بش ــدر  املص وأدان 
ــكاب املجازر  ــدوان يف ارت ــف الع تحال
ــني .. مؤكدا أن  ــق املواطن ــة بح املروع
ــع بداية  ــي تأتي م ــزرة الت ــذه املج ه
العام الجديد جريمة حرب ال تسقط 

بالتقادم.
ــني  مواطن ــة  ثالث ــهد  استش ــا  كم
ــريان العدوان  ــنها ط ــارة ش ــس بغ أم
ــىل الطريق  ــي ع ــعودي األمريك الس
ــل راس بمحافظة  العام بمديرية جب

الحديدة.

ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــر الجي دم
أربع آليات عسكرية للغزاة واملرتزقة شمال 

يختل والهاميل بمحافظة تعز.
ــبأ) تدمري  ــكري لـ(س ــد مصدر عس وأك
ــمال يختل  ــم للغزاة واملرتزقة ش ثالثة أطق

ومرصع من كان عىل متنها.
ــش واللجان  ــار املصدر إىل أن الجي وأش
ــة العدوان  ــة ملرتزق ــروا مدرع ــعبية دم الش
ــن  الحرزي ــة  جبه يف  ــه  موج ــاروخ  بص

بالهاميل.
ــة  العملي أن  ــكري  العس ــدر  املص ــد  وأك
ــتهداف  واس ــي  مدفع ــف  قص ــاندها  س
ــب كمائن  ــطة ونص ــلحة ثقيلة ومتوس بأس

حيث تمكن الجيش واللجان من السيطرة 
ــي كان يتمركز فها  ــع الت ــض املواق ــىل بع ع
ــراق 3 آليات وإعطاب  ــة وتدمري وإح املرتزق

مدرعة واغتنام عتاد وأسلحة.
ــات  ــن عملي ــة ضم ــذه العملي ــي ه وتأت
ــش واللجان  ــال الجي ــة ينفذها أبط خاطف
ــاحل ففي وقت  ــات الس ــعبية يف جبه الش
ــابق لعملية يف نفس املنطقة دمر أبطال  س
الجيش واللجان الشعبية 15 آلية ورصعوا 
ــا ووقع بعضهم  ــوا أكرث من 50 مرتزق وجرح
يف األرس وعادة ما يفشل الطريان خالل كل 

عملية يف مساندة مرتزقته عىل األرض..

ــًا عــلــى نهم  ــالث ـــارة عــلــى صــعــدة وث ــن ١٦ غ ش

بلحج  زحفًا  وتصد  ــرواح  ص يف  مواقعهم  تدك  واللجان  الجيش  مدفعية 
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قنص أكثر من قنص أكثر من ٣٤٥٣٤٥ جنديا سعوديا ومرتزقا في ديسمبر جنديا سعوديا ومرتزقا في ديسمبر
 / أحمد الهادي أحمد الهادي

  
ــجلت وحدة القناصة التابعة للجيش  ــجلت وحدة القناصة التابعة للجيش س س
ــهر األخري من  ــعبية خالل الش ــان الش ــهر األخري من واللج ــعبية خالل الش ــان الش واللج
العام العام 20172017 تطورا ملحوظا يف حصد جماجم  تطورا ملحوظا يف حصد جماجم 
ــف  مختل يف  ــم  ومرتزقته ــعود  س آل  ــود  ــف جن مختل يف  ــم  ومرتزقته ــعود  س آل  ــود  جن
ــت اإلحصائية قنص  ــال إذ بلغ ــات القت ــت اإلحصائية قنص جبه ــال إذ بلغ ــات القت جبه
ــعوديا ومرتزقا منهم  ــعوديا ومرتزقا منهم  جنديا س ــن 345345 جنديا س ــرث م ــن أك ــرث م أك
4949 جنديا سعوديا و  جنديا سعوديا و 272272 مرتزقا يف الجبهات  مرتزقا يف الجبهات 

الداخلية و الداخلية و 2424 مرتزقا يف جبهات الحدود. مرتزقا يف جبهات الحدود.

ــور يف مجال القنص بعد  ــور يف مجال القنص بعد ويأتي هذا التط ويأتي هذا التط
ــكري بوزارة  ــفت دائرة التصنيع العس ــكري بوزارة أن كش ــفت دائرة التصنيع العس أن كش
ــن  ــن  ع ــطس 20172017 ع ــطس  أغس ــة يف 2323 أغس ــاع اليمني ــة يف الدف ــاع اليمني الدف
ــات املتعددة  ــع وتطوير القناص ــات املتعددة وحدة تصني ــع وتطوير القناص وحدة تصني
ــدى والوظائف واملهام بأياد وخربات يمنية  ــدى والوظائف واملهام بأياد وخربات يمنية امل امل

خالصة.خالصة.
ــف يف 22 ديسمرب بأن  ديسمرب بأن  ــكري كش ــف يف مصدر عس ــكري كش مصدر عس
وحدة القناصة اصطادت وحدة القناصة اصطادت 2929 منافقاً بعمليات  منافقاً بعمليات 
ــات رصواح  ــل وجريح يف جبه ــص بني قتي ــات رصواح قن ــل وجريح يف جبه ــص بني قتي قن

وتعز وجبهات أخرى.وتعز وجبهات أخرى.
ــش  الجي يف  ــة  القناص ــدة  وح ــت  ــش وأعلن الجي يف  ــة  القناص ــدة  وح ــت  وأعلن

ــهر املنرصم عن مرصع  ــهر املنرصم عن مرصع  من الش ــان يف 44 من الش ــان يف واللج واللج
وإصابة أكرث من وإصابة أكرث من 3030 منافقا بعمليات قنص يف  منافقا بعمليات قنص يف 

جبهات رصواح وتعز.جبهات رصواح وتعز.
ــهر قُتل وأصيب 3636   ــهر قُتل وأصيب ويف السادس من الش ويف السادس من الش
مرتزقاً بعمليات قنص يف جبهات تعز ومأرب مرتزقاً بعمليات قنص يف جبهات تعز ومأرب 
وجبهات داخلية خالل الـ وجبهات داخلية خالل الـ 4848 ساعة املاضية. ساعة املاضية.
ــود  ــة جن ــي ثالث لق ــد  ــري فق ــا يف عس ــود أم ــة جن ــي ثالث لق ــد  ــري فق ــا يف عس أم
سعوديني مرصعهم برصاص وحدة القناصة سعوديني مرصعهم برصاص وحدة القناصة 
ــازة ورشق مدينة الربوعة وموقع  ــازة ورشق مدينة الربوعة وموقع يف موقع مج يف موقع مج

الرشفة بنجران خالل الرشفة بنجران خالل 77وو99وو1010 ديسمرب. ديسمرب.
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ــكا باتو أكرث  ــلمني يف أمري ــت" تقريرا يؤكد أن املس ــرشت صحيفة "إندبندن ن
ــي دونالد  ــات الرئيس األمريك ــالموفوبيا نتيجة ترصف ــب واإلس ــة للتعص عرض
ــبتمرب،  ــبة أعىل مما كانوا بعد هجمات الحادي عرش من س ترامب وأفعاله، بنس

بحسب ناشط مسلم كبري. 
واورد التقرير ل إبراهيم هوبر، وهو أحد مؤسيس مجلس العالقات األمريكية 
ــالمية، قوله "إن مستوى القلق وصل إىل درجة الخوف، وكثري من املسلمني  اإلس
ــال هناك عدد من  ــؤرش عىل دينهم يف العلن، فمث ــوا يخافون من إظهار م أصبح

النساء املسلمات اللواتي قررن عدم لبس الحجاب يف األماكن العامة."
ــلمني أصبحت  ــر للصحيفة إن عدة حلقات من العنف ضد املس ويقول هوب
ــايض عندما قتل رجالن وجرح  ــة، وكانت من بينها حادثة مايو امل ــن دولي عناوي
ــون عندما بدأ رجل  ــار يف بورتالند يف أوراغ ــد أن حاوال التدخل يف قط ــث، بع ثال
ــتة أشخاص وجرح  ــلمتني، باإلضافة إىل أنه قتل س ــتائم المرأتني مس بكيل الش

10 آخرون عندما أطلق مسلح النار يف كيوبيك يف كندا.

"ترامب" يمارس ا"رهاب ضد المسلمين في أمريكا"ترامب" يمارس ا"رهاب ضد المسلمين في أمريكا
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