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11االثنين: 
رغم أنف المعتديــــــــــــــــــــن والعمالء والخونة

ـلــــــــــــــون حكـومتهـــم
ّ

فائقة السيد باعلوي اليمنيـون يشك
وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل

ليسانس علوم سياسية وإعالم قسم صحافة جامعة 
الجزائر - شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات 
الداخلية والخارجية منها مؤتمر الشباب والطالب في 

عدن مؤتمر السالم في منغوليا

حسين علي حازب 
وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

بكالوريوس علوم سياسية - اقتصاد جامعة صنعاء 
١٩٨٩م.

م.هشام شرف عبدالله
 وزيرًا للخارجية

ماجستير إدارة مــشــاريــع - هــنــدســة مــدنــيــة - 
الجامعة الكاثوليكية األمريكية - الواليات المتحدة 
األمريكية  - ١٩٨٣ بكالوريوس هندسة مدنية - 
منشآت حيوية - جامعة بنسلفانيا - الواليات المتحدة 

األمريكية - ١٩٧٨م

جليدان محمود جليدان
 وزيرًا لالتصاالت وتقنية المعلومات

حاصل على بكالوريوس ادارة أعمال ١٩٩٨م - 
دبلوم عالي في العلوم السياسية ٢٠٠٢م - ماجستير 

ادارة عامة - قيد التخرج.

أحمد محمد حامد
 وزيرًا لإلعالم

محسن علي النقيب
 وزيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني

حاصل على بكالوريوس في مجال الحقوق - الجزائر 
- حاصل على الثانوية العامة فــي مــدرســة جمال 

عبدالناصر ١٩٧٢م.

محمد محمد الزبيري 
وزيرًا للثروة السمكية

ذياب محسن بن معيلي 
وزيرًا للنفط والثروات المعدنية

 حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية 
واالقتصاد من جامعة ٦ أكتوبر ٢٠١٤م. 

– اسمستر الرابع في دراسة الماجستير إدارة األعمال 
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

-القاهرة

علي عبدالله أبو حليقة
 وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

حاصل على إجـــازة ليسانس فــي الحقوق (الشريعة 
والقانون) من جامعة صنعاء ١٩٨١م حاصل على دكتوراه 
في القانون العام تخصص تحكيم من جامعة سنترال 
اتالنتك يونيفيرسيتي (جامعة العلم والمعرفة) أمريكا .

د.عبدالرحمن أحمد المختار 
وزيرًا للشؤون القانونية

م. نبيل عبدالله الوزير 
وزيرًا للمياه والبيئة

بكالوريوس هندسه مدنيه(كلية الهندسة-جامعه 
صنعاء) في يوليو١٩٩٣م (الثاني في الدفعة)

دبلوم ماجستير في الهندسة المدنية في يوليو 
٢٠٠٨م -  كلية الهندسة – جامعة صنعاء 

إجادة اللغة االنجليزية كتابة ونطقا .

م. لطف علي الجرموزي 
وزيرًا للكهرباء والطاقة

- بكالوريوس هندسة مدنية (مساحات هندسية ورسم خرائط) 
جمهورية سلوفاكيا ١٩٩٦م - شهادة من أكاديمية سفراء 
التنمية العالمية للتدريب والتطوير الشخصي والتطوير القيادي 
(التخطيط اإلستراتيجي الشخصي)- شهادة دولية من مركز دي 
بو نو العالمي في التدريب على مهارات التفكير.-  دبلوم البرمجة 

اللغوية العصبية من مؤسسة توازن للتنمية والثقافية.
غالب عبدالله مطلق

 وزيرًا لألشغال العامة والطرق
ــعــلــوم  ـــي ال مــاجــســتــيــر ف
الـــســـيـــاســـيـــة واإلداريـــــــــة 
مـــن أكـــاديـــمـــيـــة الــدولــيــة 
األذربيجانية باكوا ٢٠٠٦م- 
بكالوريوس علوم سياسية 
ــة ٢٠٠٢م - حاصل  وإداري
عل شهادة اللغة اإلنجليزية 

من جامعة ليفربول .

يحيى بدر الدين الحوثي
 وزيرًا للتربية والتعليم

- باحث وعالم دين.
- له العديد من المؤلفات 
في الفكر والثقافة االسالمية 

والتربوية.

نبيه محسن أبونشطان
 وزيرًا للدولة

حميد عوض المزجاجي 
وزيرًا للدولة

حاصل على دكتوراه في شريعة 
أصول الفقة جامعة العراق ٢٠٠٣م 
- ماجستير فقه مواريث جامعة 
بــغــداد ٢٠٠٠م. - بكالوريوس 
شريعة وعــلــوم إسالمية جامعة 
ــثــانــي على  بــغــداد ١٩٩٤م - ال
الجمهورية فــي الثانوية العامة 
القسم األدبــــــي١٩٨٨م - إجــازة 
علمية في العلوم الشرعية واللغوية 

- من علماء زبيد ١٤١٥هـ.

محمد سعيد المشجري 
وزيرًا للمغتربين

حاصل على شهادة الدكتوراه 
ــة من  ــجــوي ــجــال األرصــــــاد ال فـــي م
جامعة الفلبين - مانيال ١٩٩٠م. 
- حاصل على شهادة الماجستير 
في مجال األرصاد الجوية من معهد 
الــهــيــدرولــوجــيــا أوديــســا االتــحــاد 
السوفييتي سابقًا في عام ١٩٨١م 
- حــاصــل عــلــى دبــلــوم فــي مجال 
االرصاد الجوي من معهد الطيران 

المدني في عدن ١٩٧١م

رضية محمد عبدالله 
وزيرًا للدولة

عبدالعزيز أحمد البكير 
وزيرًا للدولة

لــيــســانــس فـــي الــشــريــعــة 
والقانون..

رئيس الوزراء: من أولوياتنا صـــــــــــــرف المرتبات وتدعيم الجبهات

أدى اليمين الدستورية أمام األخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي األعلى 
بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي األعلى وأعضاء المجلس 
-الثالثاء- في القصر الجمهوري بصنعاء أعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة الدكتور 

عبدالعزيز بن حبتور.
وعقب أداء اليمين الدستورية رأس رئيس المجلس السياسي األعلى أول اجتماع 
لرئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني.. مؤكدًا في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن 

الحكومة الحالية هي حكومة إنقاذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وقال: "إن أمام الحكومة أسبوعًا لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لتنال ثقته 
وأن عليها بحجم المرحلة االستثنائية التي تطلبت أعماًال ورجال استثنائيين أن تعد 
برنامجًا وطنيًا يعمل على مواكبة ما تحقق في مواجهة العدوان السعودي األمريكي 

ومواجهة متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ اليمن والشعب اليمني".
وبارك رئيس المجلس السياسي األعلى للجميع وللشعب اليمني باسمه ونائبه 
وأعضاء المجلس السياسي األعلى إعالن تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني التي انتظرها 
الشعب اليمني طوال الفترة الماضية.. مشيرًا إلى تزامن تشكيل الحكومة مع الذكرى 
الـ ٤٩ لعيد االستقالل الـ ٣٠ نوفمبر الغالية على قلب كل يمني بما تحمله من معاٍن 

ودالالت مقاومة الغازي والمحتل".
ه رئيس المجلس السياسي األعلى إلى أن المحاور الرئيسية واألولويات التي  ونوَّ
تنتظر حكومة اإلنقاذ تتمثل في التحديات العسكرية واالقتصادية والسياسية 

وإدارة الخدمات المتاحة للمجتمع في كل مناطق الجمهورية .
وأضاف: "إن هذه الحكومة هي حكومة مغارم وجهد وطني دائم كالجهد الذي 
استغرقه خروجها للنور منذ تكليف الدكتور عبد العزيز بن حبتور لتشكيلها 
ورئاستها لمواجهة متطلبات المرحلة والترهل الحاصل في مؤسسات الدولة بشكل 

تراكمي واالستهداف الممنهج من قبل عمالء العدوان منذ عقود".
وأعرب رئيس المجلس السياسي األعلى عن األمل الكبير في حكومة اإلنقاذ المعول 
عليها في مواجهة العدوان وتحدياته والظروف االستثنائية التي يبرز فيها الرجال 
االستثنائيون وما يتطلبه التعامل معها من وعي شعبي ومؤسسي وقيادي من 
منطلق الدور الذي تقوم به في إنقاذ الوطن والمؤسسات ومسابقة الزمن حسبما 
تفرضه متغيرات الميدان والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء الشعب اليمني 
وسقوط عشرات اآلالف من خيرة أبنائه ونسائه وأطفاله بين شهيد وجريح بغارات 
الطائرات وأعمال العدوان والحصار .. مشير إلى ما يحققه رجال الرجال في الجبهات 

من صمود أسطوري وغير مسبوق .
ولفت رئيس المجلس السياسي األعلى إلى أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتكامل 
األدوار، وما مثلته حكومة اإلنقاذ الوطني من أبعاد وطنية وتمثيلها لألبعاد الجغرافية 
والديموغرافية والسياسية للجمهورية اليمنية وما ينتظرها من مهمات تتطلب 
منها بذل قصارى الجهد بالتعويل على عزيمة كوادرها الوطنية وصبرهم وتحملهم 

للمسئولية .
وأكد أن الحكومة ستلقى كل الدعم من المجلس السياسي األعلى ومن المجتمع 
ومكوناته باالستناد إلى الزخم الشعبي والجماهيري والوطني والسلطة الدستورية 
الحقيقية التي ال تعتمد على مزايدات الخارج وحكومة غرف الفنادق .. مشيدًا بما 
قدمه الشعب اليمني من نموذج راٍق للوعي العام والوعي السياسي وما سيقدمه 
الجميع في سبيل إنجاح الحكومة وبرنامجها الذي سيكون قائمًا على الواقع والظرف 

االستثنائي الذي جاءت فيه.
وأشار األخ صالح الصماد إلى المؤامرة على الوحدة الداخلية التي واجهت تشكيل 
الحكومة ومحاولة العدو شق الصف الوطني في إطار منهجيته التدميرية التي طالت 
كل شيء وتريد أن تطال الوحدة والنسيج االجتماعي والجبهة الداخلية باستهداف 
االقتصاد الوطني وإثارة البالبل واالختالالت والتفريق بين القوى السياسية التي 
أفشلها إعالن تشكيل الحكومة وما ينتظر المؤامرات من فشل بالصمود والتحدي 

اليمني الثابت والواعي .
ولفت إلى آخر المستجدات الميدانية والسياسية وأهداف العدوان في الجبهة 

الغربية والجبهات الجديدة التي حاول استحداثها .
واستعرض رئيس المجلس السياسي األعلى ما ُبذل وُيبذل من أجل الوصول إلى 
ّدم من تنازالت وما تواَجه به المبادرات 

ُ
السالم الحقيقي والشامل والعادل وما ق

والتنازالت الوطنية من أعمال عدائية وعدم اإليفاء بااللتزامات والتعهدات .
ونوه إلى ما يمثله السالم من قيمة حقيقية تسعى لها كل القوى الوطنية الصادقة 

والمخلصة .. مجددًا الشكر والتقدير لرئيس الحكومة وأعضائها على ما تحملوه 
في هذه المرحلة من واجب وطني كبير بحجم حساسية المرحلة وطبيعتها وما 

تتطلبه من عمل وجهد.
فيما أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن الشكر باسمه ونيابة 
عن أعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني والتقدير العالي للثقة الممنوحة ألعضاء حكومته 

من قبل المجلس السياسي األعلى في هذا الظرف االستثنائي .
كما أعرب عن الشكر والتقدير والثناء لمجلس القائمين بأعمال الوزراء على ما 
تحملوه في المرحلة السابقة منذ أول أيام العدوان وبعد هروب الحكومة السابقة 

وتخليها عن مسئوليتها الوطنية في إدارة شؤون البالد في تلك اللحظة الدقيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة الستلهام عبر ودروس 
الرعيل األول من مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين وما يتم تعلمه من 
أبطال وصناع فجر اليمن الواحد الموحد في ٢٢مايو١٩٩٠م واستلهام الحكمة من 
الصمود وثبات القيادة السياسية المجربة والملهمة لمقاومة العدوان في قيادتي 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وقال: "نتعلم من الزعيم القائد علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- ونتعلم من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي 
كل المعاني والدالالت الكبيرة في زمن صعب وعدوان غاشم ونظام دولي تنقصه 

المعايير األخالقية واإلنسانية".
وأكد الدكتور بن حبتور على استيعاب الجميع حجم التحديات التي ستواجهها 
حكومة اإلنقاذ، واليقين بجدية المرحلة والقدرة على تجاوزها بعون الله وعزم 
اإلنسان اليمني وما قدمه من دروس في الصبر والصمود طيلة ما يزيد عن عام 
وثمانية أشهر.. مستعرضًا ما خلفه العدوان والحصار حتى اآلن على الصعيد اإلنساني 
والخدمي وما خلفه من آالم ومجازر وما يرتكبه من جرائم بشكل دائم أودت بحياة 
ما يزيد عن عشرة آالف شهيد من المواطنين جلهم من األطفال والنساء والمدنيين 

األبرياء وجرح ما يزيد عن عشرين ألفًا من المدنيين .
كما أكد أن الجرائم الفردية والجماعية التي لحقت بالشعب اليمني لن تمر دون 
ردع وعقاب وأن ١٥٠ ألف غارة جوية قاتلة حتى اآلن من تحالف العدوان تضع 
العالم أمام تحدٍّ لفهم واستيعاب حقيقة العدوان السعودي اإلماراتي وحلفائه على 

اليمن وشعبه .
ولفت إلى "الهولوكست" الذي ارتكبه طيران العدوان في القاعة الكبرى كواحدة من 

مشاهد الجرائم التي يرتكبها العدوان ضد اليمن وشعبه بجوار الحصار البري والبحري 
والجوي وما يخلفه من أضرار وتبعات على كافة المستويات اإلنسانية واالقتصادية 

واالجتماعية ومحاولة تجويع الشعب اليمني باستهداف البنك المركزي اليمني.
كما استعرض الدكتور بن حبتور المهام التي ستنفذها حكومة اإلنقاذ الوطني عبر 
كل عضو فيها انطالقًا من اإلدراك الجيد لحجم التحديات التي تواجهها وفي مقدمة 
المهام ترجمة التوجهات والسياسات الصادرة عن المجلس السياسي األعلى الذي 
يمثل القيادة العليا للجمهورية اليمنية وفقًا لبنود الدستور اليمني مرورًا بمهام شد 
وتحفيز الجبهات الداخلية واالهتمام بشكل مؤسسي بضمان ورعاية أنبل وأشرف 
شريحة اجتماعية ممثلة بالشهداء األبرار وذويهم بما مثلوه من شرف وطهر ونبل 
يفوق الجميع وتطوير العمل المؤسسي في كل الوحدات اإلدارية للدولة انطالقًا 
من اللوائح واألنظمة وفق الدستور والقوانين ومحاربة الفساد ودعم ومساندة 

المؤسسات الرقابية والنيابية والقضائية المعنية بمتابعة ومحاربة الفساد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة اإلنقاذ ستعمل في مهامها على تطوير العالقة 
بالقطاع الخاص اليمني والرأس مال الوطني الذي صمد في الوطن وتحمل أعباء ضرر 
العدوان وتعزيز العالقة بينه وبين األجهزة الحكومية كما ستعمل الحكومة على 
دعم البنك المركزي وتأمين مستلزمات نشاطه وتوفير الحلول والمعالجات لضمان 
صرف استحقاقات المرتبات ومواجهة األضرار الناتجة عن القرار التعسفي بنقل 

البنك من قبل الحكومة غير الشرعية وبتوجيهات دول العدوان .
وجدد التأكيد على أن من مهام حكومة اإلنقاذ تحويل توجهات وقرارات العفو 
من ِقَبل المجلس السياسي األعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية الكبرى إلى 
واقع عملي معاش وملموس ثقافيًا وتوعويًا وتربويًا ونفسيًا عقب توقف العدوان 

والحصار .
كما أكد رئيس الوزراء أن حكومة اإلنقاذ ستعمل من منطلق اإليمان العميق بأهمية 
التعليم للحاضر والمستقبل وأهمية تعليم الفتاة لما يمثله التعليم من جسر صلب 
ومتين للعبور باليمن نحو المستقبل الزاهر.. منوهًا إلى االستهداف المنظم لقوى 
العدوان للبنية التعليمية في كافة محافظات الجمهورية عبر غارات الطيران أو 

باستهدافها بأعمال القاعدة وداعش اإلرهابية .
وأوضح أهمية بناء برنامج إعمار شامل في اليمن تتحمل تبعاته دول العدوان 
وكافة التعويضات عما لحق البنية التحتية من خراب ودمار .. مبينًا أن من مهام 
حكومة اإلنقاذ تجهيز البيانات والملفات من وحي الواقع ووضع الخطط الالزمة 
إلعــادة اإلعمار الشامل في اليمن وإعــادة بناء المؤسسات والـــوزارات الحكومية 
ومرافقها والمؤسسات المركزية والمحلية التي طالها أذى العدوان ووحشيته في 

سابقة لم يشهد لها تاريخ الحروب مثيًال.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الحكومة ستعمل على إيجاد وسائل ناجعة لكسر 

الطوق والحصار الدبلوماسي واإلعالمي المفروض على اليمن .
وتناول في كلمته جملة المشكالت الصحية والناتجة عن اتساع فجوة الفقر والجوع 
جراء الحصار وتدني تقديم الخدمات وإنعدامها في بعض المحافظات، وانعدام األمن 
واالستقرار في المحافظات الجنوبية التي تغولت فيها القاعدة وداعش، ومحاولة 
المحتلين الجدد من األعراب المحميين بغطاء استعماري بريطاني أمريكي فرض 
واقع تشطيري مناطقي وقبلي في المحافظات الجنوبية والشرقية، معتمدين على 
المرتزقة واالنفصاليين المأجورين لتنفيذ خطط وأجندة قديمة تنم عن قصور 
في فهم طبيعة اإلنسان اليمني شماًال وجنوبًا الذي لم ولن يقبل التشطير والتجزئة 

مرة أخرى في اليمن .
وأشاد بدور القبيلة اليمنية ورجاالتها وسدهم لكثير من الثغرات ومواجهة 
ة في  العدوان وتبعاته والصمود في الجبهات وتقديم التضحيات والنماذج البناء

الروح الوطنية الصادقة .
واعتبر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن حكومة اإلنقاذ الوطني تمثل خطوة 
من الخطوات الحيوية من أجل السالم وترتيب الوضع الداخلي ومواجهة تداعيات 
العدوان السعودي األمريكي على السلم واألمن االجتماعيين في اليمن الذي لن يقف 

أثر األضرار بهما على الداخل اليمني .
وجدد التأكيد في ختام كلمته أن السعي إلى السالم هو مبعث كل حراك سياسي 
وإداري وتنظيمي يهدف إلى استقرار الوضع الداخلي والحفاظ على تماسك الوحدة 
االجتماعية واإلدارية واالقتصادية لليمن وهو الدور المنوط بحكومة اإلنقاذ الوطني 

في سلسلة تكامل األدوار التي تواجه بها اليمن العدوان والحصار وتداعياتهما.

رئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني يؤدون اليمين الدستورية


