
اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي
 وزيرًا للداخلية

حاصل على دبلوم كلية الشرطة ١٩٨٠م - حاصل 
على ليسانس شريعة وقانون جامعة صنعاء ١٩٨٤م 
- حاصل على دبلوم في القانون الجنائي ١٩٩٢م - 

حاصل على ماجستير في علوم الشرطة ١٩٩٢م

علي بن علي القيسي
 وزيرًا لإلدارة المحلية

الــتــحــق بــعــدد مــن الـــــدورات العسكرية 
والمدنية .

قرار رئيس المجلس السياسي األعلى رقم (٥٦) 
لسنة ٢٠١٦م

بشأن تشكيل حكومة اإلنــقــاذ الوطني وتسمية 
أعضائها

رئيس المجلس السياسي األعلى:

بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية.
ــاريــخ  ــت ـــع ب

َّ
ـــمـــوق ـــى االتــــفــــاق الــســيــاســي ال وعـــل

٢٠١٦/٧/٢٨م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه.

ــصــادر بــتــاريــخ ٢٠١٦/٨/٦م  وعــلــى اإلعــــالن ال
بتشكيل المجلس السياسي األعلى.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي األعلى رقم (١) 
بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعــلــى قــــرار رئــيــس الــمــجــلــس الــســيــاســي األعــلــى 
رقــم (١٨) لسنة ٢٠١٦م بشأن تكليف الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ 

وطني.
وبناًء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 

وأنصار الله وحلفائهم.
وبعد موافقة المجلس السياسي األعلى.

قـــــــرر:

مادة (١): تشكل حكومة اإلنقاذ الوطني على النحو 
التالي:

١- د. عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيسًا للوزراء
٢- د. حسين عبدالله مقبولي- نائبًا لرئيس الوزراء 

للشؤون االقتصادية
٣- أكرم عبدالله عطية- نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون 

الداخلية
٤- اللواء ركن/ جالل علي الرويشان- نائبًا لرئيس 

الوزراء لشؤون األمن
٥- اللواء/ محمد ناصر العاطفي- وزيرًا للدفاع

٦- علي بن علي القيسي- وزيرًا لإلدارة المحلية
٧- القاضي/أحمد عبدالله عقبات- وزيرًا للعدل

٨- صالح أحمد شعبان- وزيرًا للمالية
٩- طالل عبدالكريم عقالن- وزيرًا للخدمة المدنية 

والتأمينات
١٠- اللواء ركــن/ محمد عبدالله القوسي- وزيــرًا 

للداخلية
١١- علياء فيصل عبداللطيف الشعبي- وزيــرًا 

لحقوق اإلنسان
ـــرًا للتخطيط  ١٢- يــاســر أحــمــد الــعــواضــي- وزي

والتعاون الدولي
١٣- اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي- وزيرًا للنقل

ــوي- وزيـــــرًا لــلــشــؤون  ــل ــاع ١٤- فــائــقــة الــســيــد ب
االجتماعية والعمل

١٥- أحمد محمد حامد- وزيرًا لإلعالم
١٦- يحيى بــدر الــديــن الــحــوثــي- وزيـــرًا للتربية 

والتعليم
١٧- حسين علي حــازب- وزيــرًا للتعليم العالي 

والبحث العلمي
ــرًا للتعليم الفني  ١٨- محسن علي النقيب- وزي

والتدريب المهني
١٩- د.عبدالرحمن أحمد المختار- وزيرًا للشؤون 

القانونية
٢٠- حسن محمد زيد- وزيرًا للشباب والرياضة

٢١- محمد محمد الزبيري- وزيرًا للثروة السمكية
٢٢- م.هشام شرف عبدالله- وزيرًا للخارجية

٢٣- م. نبيل عبدالله الوزير- وزيرًا للمياه والبيئة
٢٤- ذياب محسن بن معيلي- وزيرًا للنفط والثروات 

المعدنية
٢٥- م. لطف علي الــجــرمــوزي- وزيـــرًا للكهرباء 

والطاقة
٢٦- القاضي/شرف علي القليصي- وزيرًا لألوقاف 

واإلرشاد
٢٧- عبده محمد بشر- وزيرًا للتجارة والصناعة

٢٨- جليدان محمود جليدان- وزيــرًا لالتصاالت 
وتقنية المعلومات

٢٩- غازي أحمد محسن- وزيرًا للزراعة والري
٣٠- ناصر محفوظ باقزقوز- وزيرًا للسياحة

٣١- د.محمد سالم بن حفيظ- وزيرًا للصحة العامة 
والسكان

ـــرًا لــلــدولــة لشؤون  ٣٢- أحــمــد صــالــح الــقــنــع- وزي
مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية

٣٣- عبدالله أحمد الكبسي- وزيرًا للثقافة
٣٤- غالب عبدالله مطلق- وزيرًا لألشغال العامة 

والطرق
٣٥- محمد سعيد المشجري- وزيرًا للمغتربين

٣٦- علي عبدالله أبو حليقة- وزيرًا للدولة لشؤون 
مجلسي النواب والشورى

٣٧- فارس محمد مناع- وزيرًا للدولة
٣٨- نبيه محسن أبونشطان- وزيرًا للدولة
٣٩- رضية محمد عبدالله- وزيرًا للدولة
٤٠- عبيد سالم بن ضبيع- وزيرًا للدولة

٤١- حميد عوض المزجاجي- وزيرًا للدولة
٤٢- عبدالعزيز أحمد البكير- وزيرًا للدولة

مــادة (٢): ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
وُينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: ٢٨/صفــر/١٤٣٨هــ
الموافق: ٢٨/أكتوبر/٢٠١٦م
صالح علي الصماد
رئيس المجلس السياسي األعلى

متابعات العدد:  
(١٨٣٥)

 5 / ديسمبر / 2016م  
6 / ربيع أول / 1438هـ

10االثنين: 
رغم أنف المعتديــــــــــــــــــــن والعمالء والخونة

ـلــــــــــــــون حكـومتهـــم
ّ

اليمنيـون يشك
د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيسًا الوزراء

حاصل على درجة الماجستير من جامعة االقتصاد في برلين جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية عام ١٩٨٨م. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة التجارة 

اليبزج – جمهورية ألمانيا االتحادية - عام ١٩٩٢م

د. حسين عبدالله مقبولي 
نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

أكرم عبدالله عطية
 نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية

بكالوريوس هندسة زراعية..

اللواء ركن/ جالل علي الرويشان 
نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون األمن

خريج كلية الشرطة (نظام أربع سنوات)١٩٨٥م، 
حاصل على دبلوم علوم الشرطة، وليسانس في 

الشريعة والقانون من جامعة صنعاء..

اللواء/ محمد ناصر العاطفي
 وزيرًا للدفاع

ماجستير علوم عسكرية –  بكالوريوس علوم عسكرية – 
شهادة قادة كتائب – شهادة قادة بطاريات بتقدير ممتاز 
والترتيب األول – دورة قادة الوية االتحاد السوفيتي (سابقًا). 
–  (دبلوم) لغة انجليزية ومصطلحات عسكرية أمريكا / 
تكساس -دورة (G . P . S) نظام تحديد المواقع األرضية 
عبر االقمار االصطناعية.. والعديد من الدورات العسكرية.

ياسر أحمد العواضي
 وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي

ــوريــوس فــي الــعــلــوم  ــبــكــال حــاصــل عــلــى ال
السياسية - حاصل على دبلوم عالي في القانون 

الدولي والعالقات العامة

غازي أحمد محسن
 وزيرًا للزراعة والري

حاصل على ليسانس حقوق جامعة صنعاء - حاصل 
على بكالوريوس علوم شرطوية - كلية الشرطة 

«دفعة ٢١» ١٩٨٧م

علياء فيصل عبداللطيف الشعبي
 وزيرًا لحقوق اإلنسان

صالح أحمد شعبان
 وزيرًا للمالية

ــوم سياسية -  ــوريــوس  / اقــتــصــاد وعــل ــكــال - ب
ماجستير/  فى  السياسه النقدية ودورها في تحقيق 
ــوراه في  ــت االســتــقــرار والــنــمــو االقتصاديين - دك
االقتصاد /  عالج عجز الموازنة العامة وحوكمتها 
كأداة لدعم أداء االقتصاد اليمني بامتياز مع مرتبة 

الشرف االولى -مصر..

القاضي/أحمد عبدالله عقبات
 وزيرًا للعدل

اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي 
وزيرًا للنقل

- بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية صنعاء 
الدفعة (٣٠) عام ١٩٩٣م - دورة قادة سرايا عام ١٩٩٤م - دورة 
قادة كتائب عام ٢٠٠٠م - ماجستير في العلوم العسكرية من كلية 
القادة واالركان جمهورية السودان عام ٢٠٠١ – ٢٠٠٢م - دورة 
صاعقة عام ١٩٩٥م - دورة قوات خاصة عام ١٩٩٦م - دورة نظم 

معلومات عام ١٩٩٧م - دبلوم في ادارة ١٩٩٨م.

عبيد سالم بن ضبيع 
وزيرًا للدولة

حــاصــل على بكالوريوس 
عــلــوم سياسية - بلغاريا 

١٩٧٨م

عبده محمد بشر 
وزيرًا للتجارة والصناعة

ـــوس ســيــاســة  ـــوري ـــال ـــك ب
ــومــة لغة  ــل واقــتــصــاد - دب

المعهد البريطاني..
عضو في منظمة المؤتمر 
االسالمي- شارك في العديد 
من ورش العمل والندوات 
ــيــة  ــداخــل ـــمـــؤتـــمـــرات ال وال

والخارجية

ناصر محفوظ باقزقوز 
وزيرًا للسياحة

أحمد صالح القنع
وزيرًا للدولة لشؤون مخرجات 

الحوار والمصالحة الوطنية

ــوق ولــــم يكمل  ــحــق -  درس ال
ـــدراســـة بــســبــب ظــــروف األســـرة  ال
االقتصادي‘.. - من مؤسسي الحراك 
الجنوبي السلمي..- رئيس الجبهة 
الوطنية ألبــنــاء المحافظات 
لــغــزو  ا لجنوبية لمناهضة  ا

واالحتالل.

حسن محمد زيد
 وزيرًا للشباب والرياضة

- التحق بجامعة صنعاء كلية 
ــعــام ١٩٧٤م  الــتــربــيــة فــي ال
قسم فلسفة واجتماع وتخرج 
منها عام ١٩٧٧م ليعمل في 

التربية بعد ذلك

طالل عبد الكريم عقالن
 وزيرًا للخدمة المدنية 

والتأمينات

- ماجستير قانون دولي
ــأعــمــال رئــيــس  - قــائــم ب

الوزراء
- حاصل على درجة رئيس 

وزراء وزير عامل

د.محمد سالم بن حفيظ 
وزيرًا للصحة العامة والسكان

الثانوية العامة من ثانوية 
١٩٨١م  -١٩٨٠ ســـبـــأ 
عــــدن - بــكــالــوريــوس في 
طب وجراحة الفم واألسنان 
جــامــعــة دمـــشـــق - شـــارك 
ــعــديــد مــن الــنــدوات  فــي ال
والـــمـــؤتـــمـــرات الــعــلــمــيــة 
ــاء األســنــان  والــنــقــابــيــة ألطــب

داخل اليمن وخارجه

عبدالله أحمد الكبسي
 وزيرًا للثقافة

ــــى شــــهــــادة  حـــــاصـــــل عــــل
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــعــلــوم 
العسكرية من الكلية العسكرية 
العراقية - بغداد - شارك في 
عدد من الــدورات التخصصية 
ــــدروع من  فــي مــجــال ســـالح ال
مدرسة المدرعات العراقية 
- حاصل على دورات متقدمة 
في قيادة الكتائب واأللــويــة - 

بغداد.

تنفــس الشــعب اليمني الصعــداء االثنيــن الماضي وهو يســمع قرار 
تشــكيل حكومة الوفــاق الوطني التــي طالما انتظر تشــكيلها في ظل 
الوضع االســتثنائي الذي تمر به بالدنا تحــت العدوان والحصار. حكومة 
االنقاذ الوطني التي يترأســها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور خرجت الى 
النــور بعد مخاض عســير ُوصف مــن قبل البعض بأنــه كان لصالح هذه 
الحكومــة التي ضمت تشــكيله مــن خيرة القيــادات الوطنيــة والرجال 
االســتثنائيين من مختلــف الطيف اليمني الذين يعول عليهم الشــعب 
اليمني بذل الجهود المضاعفة إليجاد حلول اســتثنائية لتدارك الوضع 
المتدهور في مختلف المجاالت بفعل العدوان الســافر والحصار الجائر.. 
خرجــت حكومة الوفــاق الى النور وأصبح للشــعب اليمني حكومة خالصة 
فــي توجهها وسياســاتها وبرنامجها لصالــح هذا الشــعب المظلوم.. 
حكومة شعب سعى المعتدون وعمالؤهم وعملوا بخبث وتآمروا بدناءة 
لعرقلــة تشــكيلها وهــددوا وأرعــدوا وأزبــدوا في حال تم تشــكيلها 
وإعالنها ولكنهم ُصدموا وُصفعوا وهم يسمعون النبأ العظيم بتشكيل 
اليمنيين الصامدين حكومة إنقاذ وطني.. حكومة حرب وسالم.. حكومة 
تحدٍّ وصمود.. حكومة استثنائية إلنعاش وضع استثنائي.. حكومة يثق 
الشــعب اليمني بتغليبها تضحيات أبنائه وتعزيز صموده وتعمل على 

تحقيق تطلعاته في العيش الكريم اآلمن..
حكومة أفعال ال أقوال وال وعود وال استعراض.. حكومة من أولوياتها 

صرف المرتبات وتعزيز الجبهات.. حكومة سالم ال استسالم..!!

رئيس الوزراء: من أولوياتنا صـــــــــــــرف المرتبات وتدعيم الجبهات

قرار تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني
أقر المجلس السياسي األعلى في اجتماعه االستثنائي الــذي عقده 
االثنين الماضي بصنعاء برئاسة األخ صالح علي الصماد رئيس المجلس 
بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة اإلنقاذ 

الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، التشكيلة الحكومية.
وأشاد رئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى بما تضمنته تشكيلة 
الحكومة الــتــي ضمت مختلف ألـــوان الطيف الــوطــنــي مــن األحـــزاب 
والشخصيات الوطنية والمكونات المناهضة للعدوان. وأكد االجتماع 
أن مهمة الحكومة التى جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التى يمر بها 
الوطن تأتي في األساس لترتيب األوضاع الداخلية ومواجهة العدوان 
اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا. وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي في ظل 
تعنت العدوان ومرتزقته عن المضي في إطار الحل الوطني الذي يقوم 

على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البالد المزيد من إراقــة الدماء 
والدمار.

كما أكد المجلس السياسي أن ذلك يأتي أيضًا لتعزيز السالم والعمل 
في إطار المصالحة الوطنية وفقًا لقرار العفو العام .. محمًال العدوان 
المسؤولية الكاملة عما آلت إليه األوضاع وتعنتهم ومنعهم للحل السياسي 
السلمي. وقد شكر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس وأعضاء المجلس 
السياسي األعلى على الجهود التى بذلوها إلخراج الحكومة إلى حيز الوجود 
. وجدد الدكتور بن حبتور تأكيده أن هذه الحكومة ستبذل كل ما في 
وسعها لتلبية طموحات جماهير الشعب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة 

لإلشكاالت الماثلة الناتجة عن العدوان السعودي الغاشم.
وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة على النحو التالي :

المجلس السياسي

 تشكيل الحكومة جاء للحفاظ على 
مؤسسات الدولة من االنهيار

ندعو المجتمع الدولي إلى التعامل اإليجابي مع إرادة الشعب اليمني
ر المجلس السياسي األعلى  عِبَّ
عن أسفه الشديد لبعض ردود 
األفعال السلبية التي صدرت تجاه 
تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني 
والــتــي جــاءت تعبيرًا عــن إرادة 
الشعب اليمني الصامد والصابر 
والثابت في مواجهة العدوان على 
اليمن أرضًا وإنسانًا وتدمير كل 

مقدراته.
وأكد المجلس السياسي األعلى 
-في بيان صادر عنه األربعاء- أن 
تشكيل الحكومة جاء للحفاظ على 
مؤسسات الــدولــة مــن االنهيار 
وكذا الحفاظ على أمن واستقرار 
مة  لعا ا لسكينة  وا لمواطنين  ا
للمجتمع وتوفير احتياجات أبناء 
الشعب الــضــروريــة واألساسية 
الستمرار الحياة وتسيير أعمال 
الدولة بمؤسساتها الدستورية 
المختلفة والتي تمارس دورهــا 
طبقًا للدستور والقوانين النافذة 
ومن منظور وطني يتعامل مع 
الواقع بكامل المسئولية الوطنية.
وأعـــــرب الــمــجــلــس الــســيــاســي 
األعلى عن استغرابه الشديد من 
موقف أمين عام الجامعة العربية 
ــــذي يــجــب أن يــجــّســد حــرص  ال
الجامعة العربية ككيان قومي 
على وحدة الصف وحل الخالفات 
بين األشقاء بالحوار والتفاهم، 
بعيدًا عن إشعال الحرائق والفتن 
التي ال تخدم ســوى أعــداء األمة 
العربية، وكــان حرّيًا بما يسّمى 
بأمين الجامعة العربية أن يكون 
حصيفًا في تصريحاته ومواقفه 
وأنــه كان المفترض به أن يبذل 
مسعاه للتوفيق بين األطــراف 
المختلفة وتقريب وجهات النظر 

بدًال من االنحياز لطرف محّدد.
ــس  ــمــجــل ـــا اســــتــــغــــرب ال ـــم ك
مــوقــف مــبــعــوث األمــيــن الــعــام 
لألمم المتحدة إلــى اليمن الذي 
يــجــب أن يــكــون مــحــايــدًا وغير 
مــنــحــاٍز ألي طــــرف وتــجــاهــلــه 

المتعّمد لما يصدر من قــرارات 
وخطوات أحادية من ِقَبل هادي 
وحكومته المزعومة من فنادق 
الرياض، وتجاهله أيضًا لمواقف 
وممارسات وجــرائــم وخروقات 
دول الــعــدوان بقيادة نظام آل 
سعود ومرتزقتهم تجاه الشعب 
اليمني واستمرارهم في التحشيد 
على مختلف الجبهات لمزيد من 
االقتتال وسفك دمــاء اليمنيين 
خدمة ألجندة مشبوهة ورفضهم 
ــادرات  ــمــب الــحــلــول السلمية وال
الهادفة إلى وقف العدوان ورفع 
الحصار والتي كان آخرها مبادرة 
كيري وخــارطــة األمــم المتحدة 
الهادفة إلى تهيئة األجواء إلجراء 
مــشــاورات سياسية تفضي إلى 

تسوية شاملة.
وأكد المجلس السياسي األعلى 
إصراره على تلبية تطلعات أبناء 
شعبنا اليمني إليقاف العدوان 
ورفــع الحصار بــرًا وبــحــرًا وجــوًا، 
وااللتزام بالحلول السلمية.. مؤكدًا 
أن كــافــة الـــقـــرارات والــخــطــوات 
ــتــي يــتــخــذهــا الــمــجــلــس نابعة  ال
من الحرص على تحقيق السلم 
االجتماعي والحفاظ على الوحدة 
الوطنية بدءًا من قرار العفو العام 
وصوًال إلى تشكيل حكومة اإلنقاذ 

الوطني.
ــمــجــلــس الــســيــاســي  ودعـــــا ال
األعلى األمــم المتحدة ومجلس 
األمــن الــدولــي وكــل دول العالم 
إلــى التعامل اإليجابي مع إرادة 
الــشــعــب الــيــمــنــي واحــتــرامــهــا، 
ــعــدوان  والــضــغــط عــلــى دول ال
بقيادة نظام آل سعود إليقاف 
عدوانهم البربري والوحشي على 
اليمن أرضًا وإنسانًا، والكف عن 
ل في شئونه الداخلية، وبما 

ّ
التدخ

يساعد على تهيئة األجواء أمام 
اليمنيين لحل مشاكلهم، وبما 
يحافظ على وحدة اليمن وأمنها 

واستقرارها.


