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املواطن الحر أقوى من كل دعاة التجهيل 
علي عبداهلل صالحوالوصاية والتضليل والكهانة

رئيس املؤتمر الشعبي العام

ُصّناع أعظم منجز في تاريخ اليمن

علي سالم البيض- نائبًا للرئيس علي عبداهلل صالح- رئيسًا

عبدالعزيز عبدالغني- عضوًاسالم صالح محمد- عضوًا عبدالكريم العرشي- عضوًا

رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة
فــي مثل هذا  

ـــوم قبل  ـــي ال
22 عامًا توج نخبة من 
اليمن بقيادة  رجـــال 
عبداهلل  علي  لزعيم  ا
صالح رئيس المؤتمر  
ونــضــاالت  تضحيات 
ثــوار سبتمبر واكتوبر 
الوحدة  بتحقيق حلم 
وإعادة اللحمة اليمنية، 
ــوا الــتــاريــخ من  ــل ودخ
أوسع أبوابه، وستبقى 
أسمائهم خالدة خلود 
هــذا االنــجــاز الوطني 
ن  و كر سيذ و لعظيم  ا
عندما يذكر العظماء 
ويشكرون عندما يشكر 

أولي الفضل.
ولــيــكــن هـــذا الــيــوم 
مناسبة لتقديم عطاءات 
أجل  مــن  وتضحيات 
الوطن والسمو فوق 
الــمــشــاريــع الصغيرة 

والنزعات األنانية.

أسماء أول حكومة للجمهورية اليمنية في 24 مايو 1990م

العميد مجاهد يحيى أبو شوارب
نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية

العميد/ صالح عبيد أحمد
نائب رئيس الوزراء لشئون األمن والدفاع

املهندس / حيدر أبوبكر العطاس
رئيس الوزراء

الدكتور/ حسن محمد مكي
النائب األول لرئيس الوزراء

االستاذ/ محمد حيدر مسدوس
نائب رئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة

 االستاذ سالم محمد جربان
 وزير الثروة السمكية

العميد / صالح منصر السيلي
وزير شئون المغتربين

دكتور/ محمد سعيد العطار
وزير الصناعة

االستاذ/ صالح أبوبكر بن حسينون
وزير النفط والثروة المعدنية

 االستاذ فضل محسن عبداهلل
وزير التموين والتجارة

 االستاذ محمد سعيد عبداهلل
وزير االدارة المحلية

 دكتور عبدالوهاب محمود
وزير الكهرباء والمياه

 دكتور عبدالعزيز الدالي
زير الدولة للشئون الخارجية

 االستاذ محمد الخادم الوجيه
وزير الخدمة المدنية واالصالح االداري

 ا الستاذ يحيى حسني العرشي
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

 االستاذ راشد محمد ثابت
وزير الدولة لشئون مجلس النواب

 دكتور فرج بن غانم
وزير التخطيط والتنمية

 الالستاذ اسماعيل أحمد الوزير
وزير الشئون القانونية

 االستاذ محسن محمد العلفي
 وزير األوقاف واالرشاد

 االستاذ أحمد محمد لقمان
 وزير التأمينات والشئون االجتماعية

االستاذ حسن أحمد اللوزي
 وزير الثقافة

دكتور محمد أحمد الكباب
وزير الشباب والرياضة

االستاذ محمد عبداهلل الجائفي
وزير التربية والتعليم

االستاذ عبدالقوي مثنى هادي
وزير االسكان 

 والتخطيط الحضري

 االستاذ محمد احمد سلمان
وزير االسكان والتخطيط الحضري 

15 / 9 / 1990م تعديل وزاري

 االستاذ عبدالواسع سالم
وزير العدل

 الدكتور محمد أحمد جرهوم
وزير اإلعالم

 االستاذ علوي السالمي
وزير المالية

 دكتور محمد علي مقبل
وزير الصحة العامة

االستاذ صادق أمني أبوراس
 وزير الزراعة والموارد المائية

دكتور/ عبدالكريم االرياني
وزير الخارجية

 االستاذ صالح عبداهلل مثنى
وزير النقل

 االستاذ محمود عبداهلل عراسي
وزير السياحة

 االستاذ محسن الهمداني
 وزير الدولة

 االستاذ عبدالرحمن ذيبان
 وزير العمل والتدريب المهني

 االستاذ احمد سالم القاضي
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 املهندس احمد محمد اآلنسي
وزير المواصالت

 املهندس عبداهلل حسني الكرشمي
وزير االنشاءات والتعمير


