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أصدر  رئيس الجمهورية السبت قرارًا  رقم » 11« لسنة 2013م بتشكيل 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يلي نصه :

رئيس الجمهورية: بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )13( لسنة 2012م بتشكيل لجنة االتصال.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ) 30( لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية لإلعداد 
و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )5( لسنة 2013م بإنشاء امانة عامة لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل ..وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية 

الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م.
ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبالد.

// قـــــــرر//
مادة )1( يشكل اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل على النحو اآلتي:

»             « تنشر أسماء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 

1- الرئيس / عبدربه منصور ه��ادي - رئيس 
الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل

2- ابتسام هاشم شرف الدين
3- ابوبكر عيدالقادر بارجاء

4- ابوبكر عيد الرزاق باذيب
5- اخالق عبدالرحمن علي الشامي

6- اروى أحمد الهيال
7- اعتراف مسلم علي بافار

8- افراح زيد محمد عيون
9- الخضر سالم محمد حليس

10- الخنساء عبدالرحمن الشعبي
11- السيد مصطفى زين العيدروس

12- الشريف محمد عبدالعزيز عبدالرحمن االمير
13- الشيخ طارق محمد عبداهلل المحامي

14- العزي هبة اهلل شريم
15- الفت محمد عبدالولي الدبعي

16- الهام علي سعيد سالم
17- الهام نجيب سعيد فارع

18- الوف سعيد باخبيره
19- امة القدوس عبدالباري محمد الغرباني

20- امل علي مكنون قطاعي
21- امل محمد علي الماخذي

22- امل مصلح محسن الصيادي
23- امنة محمد مشغوف االسلمي

24- امة الرحيم ضبعان ناجي ضبعان
25- امة السالم عبد اهلل عبده الحاج

26- امة المجيب حمود ناجي القحوم
27- اميرة علي صالح العراسي
28- امين أحمد حسين الغيش

29- انتصار علي عبدربة القاضي
30- انتصار عمر عبداهلل خالد

31- انتصار محمد عبده نعمان
32- انصاف علي محمد مايو

33- انيس حسين علي ال يعقوب
34- اوراس سلطان ناجي محمد ناجي
35- اوس أحمد عبداهلل هادي العولقي

36- اوسان محمد سعيد علي
37. ايمان يحيى محسن النشيري

38- إبراهيم مالك يحيى شجاع الدين
39- إبوبكرعبداهلل القربي

40- إيمان جعفان غالب أحمد
41- أبوبكر عبدالرحمن السقاف

42- أحسان عبيد سعد سعيد
43- أحمد الشاعر باسردة
44- أحمد أبوبكر بازرعة

45- أحمد أحمد عبد اهلل الميسري
46- أحمد أحمد محسن النويرة

47- أحمد بن أحمد الزوقري
48- أحمد بن صالح طاهر المنيعي
49- أحمد بن فريد محمد الصريمة

50- أحمد حيمد حيمد المطري
51- أحمد زبين مبارك عطيه

52- أحمد سعيد الزعوري
53- أحمد سعيد جمعان بلحاف

54- أحمد سعيد عبده
55- أحمد سيف حاشد

56- أحمد صالح أحمد عجروم
57- أحمد صالح سيف المصعبي

58- أحمد صالح عبداهلل القنع
59- أحمد عبادي حسن المعكر

60- أحمد عبدالرحمن حسن شرف الدين
61- أحمد عبدالكريم سيف المصعبي

62- أحمد عبداهلل علي عقبات
63- أحمد عبيد مبارك بن دغر

64- أحمد عثمان مريبش
65- أحمد علي علي كلز

66- أحمد عوض أحمد البتره
67- أحمد عيسى أحمد رعفيت

68- أحمد محمد األصبحي
69- أحمد محمد القردعي

70- أحمد محمد عبداهلل رزق الزهيري
71- أحمد محمد عبداهلل صوفان

72- أحمد محمد قاسم عتيق
73- أحمد محمد قعطبي

74- أحمد محمد ناصر أحمد
75- أحمد محمد يحي الكحالني

76- أحمد مساعد حسين
77- أحمد ناصر سعيد جرفوش

78- أحمد ياسين السليماني
79- أروى محمد علي عثمان

80- أروى يحيى حسن الدرام
81- أريج أحمد حيدره طالب

82- أسرار عبداهلل أحمد عباد
83- أسمهان عقالن علي العلس

84- أشجان شريح أحمد علي
85- أفراح سعيد أحمد سعيد
86- أفراح علي محمد سيف

87- أفراح محمد صالح بادويالن
88- أم الخير أحمد عبداهلل الصاعدي

89- أماني أحمد حسن الماخذي
90- أمة الرحمان أحمد يحيى عثمان

91- أمة العليم السوسوة
92- أمل محمد عباس الباشا

93- أميرة حسين حمود الزايدي
94- أنطالق محمد عبدالملك المتوكل

95- أنوار الجيالني أحمد عثمان
96- أيمان شايف قاسم الخطيب

97- باسم محمد عبدالرحمن الحكيمي
98- باسمة إبراهيم أحمد با مدهف

99- باشراحيل هشام محمد باشراحيل
100- بحرية شمشير علي واجد علي

101- بدر جبران صالح المعنقي
102- بدر سالم سعد كلشلت

103- بدر محمد مبارك باسلمة
104- بدور أحمد الفقيه صالح

105- براء عبداهلل شرف شيبان
106- بركة فريد فرج حيدرة

107- بشرى أحمد عبداهلل الظرافي
108- بلقيس إبراهيم الحضراني

109- بلقيس عبداهلل عبده سيف العبدلي
110- بلقيس علي صالح اللهبي
111- بهية حسن محمد السقاف

112- تمام محمد علي باشراحيل
113- توكل عبد السالم كرمان

114- ثريا أمين قاسم دماج
115- ثريا سالم مجمل

116- جابر عبداهلل غالب الوهباني
117- جعفر سعيد عبداهلل با صالح

118- جعفر محمد سعد
119- جالل ناصر علي عبادي

120- جليدان محمود حميد جليدان
121- جمال عبدالخالق علي الخوالني

122- جميل عبدالمجيد ثابت
123- جوالن علي عبده

124- حاتم علي هادي إبو حاتم
125- حافظ فاخر محمد قائد معياد

126- حزام محمد يحي االسد
127- حسام عبدالحبيب الشرجبي
128- حسام مصطفى سالم قاسم

129- حسن شكري زيوار
130- حسن عبداهلل يحي الصعدي

131- حسن محمد يحي عبد الرزاق
132- حسين أحمد ناصر صعده

133- حسين حمود درهم العزي
134- حسين عبده عبداهلل

135- حسين علي عبدربه حازب
136- حسين محمد عرب

137- حسين منصور سعيد سيف
138- حسين ناشر علي

139- حليمة عبداهلل ناصر جحاف
140- حمدان مثني مسعد الحقب

141- حمزه امين علي الكمالي
142- حمود هاشم عبداهلل الذارحي

143- حميد عبداهلل حسين االحمر
144- حنان محمد سالم علي
145- حياة أحمد سالم حكمي
146- حيدر بن صالح الهبيلي

147- خالد إبراهيم أحمد بامدهف
148- خالد أبوبكر علي باراس

149- خالد أحمد علي السالمي
150- خالد أمين أحمد الغيش

151- خالد توفيق علي العوبلي
152- خالد راجح شيخ

153- خالد عبداهلل علوي الجفري
154- خالد عبداهلل خليل

155- خالد عبدالواحد نعمان
156- خديجة علي ناصر عليوه

157- خديجه علي علي االرحبي
158- دينا أحمد عبدالباري محمد
159- دينا ياسين محمود الدبعي

160- راقية عبدالقادر حميدان
161- رانيا نجيب فضل أحمد

162- ردينة محمد أحمد جحاف
163- رشاد محمد علي العليمي

164- رضوان محمد عبدالملك الحوباني
165- رضية شمشير واجد علي

166- رمزية عباس األرياني
167- رنا أحمد غانم

168- رياض ياسين عبداهلل
169- ريما حسين أحمد عوض

170- زكريا يحي محمد الشامي
171- زياد أحمد عبداهلل العبد
172- زيد علي زيد السالمي

173- زيد علي علي صالح
174- زيد محمد محمد يحي أبوعلي

175- سالم أحمد سعيد الخنبشي
176- ساميه عبدالرحمن االغبري
177- سحر محمد عبدالجبار غانم

178- سعد الدين علي بن طالب
179- سعد علي سعد مخبال

180- سعيد سالم سعد باحقيبه
181- سعيد عبداهلل يافعي

182- سعيد محمد أبوبكر الحريري
183- سفيان محمد سفيان العماري

184- سلطان حزام شمسان سالم العتواني
185- سلطان سعيد عبداهلل البركاني

186- سلطان محمد علي الرداعي
187- سلمي عبداهلل المصعبي

188- سماح فيصل محمود ردمان
189- سمراء حسين مسلم المنهالي

190- سمية أحمد صالح القارمي
191- سمية أحمد علي الحسام

192- سميرة خميس عبيد محمد
193- سميرة علي قناف زهرة

194- سميه عبدالغني قاسم الشرجبي
195- سهام أحمد محمد أحمد قاسم

196- سهام حسين فريد أحمد
197- سوسن رمضان علي باسنبل

198- سيده صالح علي سالمين
199- سيف بن محمد فضل العزيبي

200- شاكر حسان أحمد الهتاري
201- شذى حسين عباس الحرازي

202- شرف علي أحمد القليصي
203- شرفاء حسين محمد السربي

204- شفاية محمد صالح ربعان
205- شفيع محمد العبد

206- شفيقة أحمد مرشد
207- شكيب سعيد حبيشي

208- صادق عبداهلل حسين االحمر
209- صادق محمد علي الجبر

210- صالح أحمد شليل
211- صالح أحمد علي هبره

212- صالح ثإبت أحمد القاضي
213- صالح حسين أحمد المذب

214- صالح طاهر سعيد العيسائي
215- صالح عبدالحبيب نصيب حيإبك

216- صالح عبدالحق ثابت علي
217- صالح عبداهلل إبوعوجاء

218- صالح علي عبداهلل البيضاني
219- صالح علي عمر باصرة

220- صالح قاسم المنذري
221- صالح محسن زكي

222- صباح عبدالمجيد عبداهلل هزاع
223- صغير حمود أحمد عزيز بن عزيز

224- صقر عبدالعزيز أحمد السماوي
225- صالح الدين عبدالفتاح سيف الشرعبي

226- صالح مصلح صالح الصيادي
227- صية بخيت سعد الفقية بلحاف

228- طارق نجيب أحمد الباشا
229- طه محمد الحميري

230- طيبة محمد ناجي بركات
231- عادل أحمد علي أل مقيدح

232- عادل عباس فارع مقبل
233- عادل علي عبده عمر

234- عامر سعد علي كلشات
235- عايده حسن عاشور عبداهلل

236- عايشة علي يوسف حربه
237- عباس إسماعيل إسحاق

238- عبدالحكيم عبداهلل درويش العزيبي
239- عبدالحميد أحمد علي حريز

240- عبدالخالق عبدالمجيد
241- عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الصامتي

242- عبدالرحمن محمد عبداهلل علي االكوع
243- عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق الهجري

244- عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع سعيد
245- عبدالعزيز أحمد محمد البكير

246- عبدالعزيز بن عبدالحميد المفلحي
247- عبدالعزيز راجح حسن عبداهلل

248- عبدالعزيز صالح بن حبتور
249- عبدالعزيز محمد الحمزة محمد
250- عبدالقادر مهدي هادي النفيلي

251- عبدالكريم صالح شائف أحمد
252- عبدالكريم علي االرياني

253- عبداهلل أحمد حسين الكبسي
254- عبداهلل أحمد غانم

255- عبداهلل سالم األملس
256- عبداهلل علي صعتر

257- عبداهلل علي محسن
258- عبداهلل نعمان محمد القدسي
259- عبدالمجيد ناجي قايد الحنش

260- عبدالملك سليمان محمد المعلمي
261- عبدالملك عبدالجليل علي المخالفي

262- عبدالناصر عبدالقوي ناجي العربي
263- عبدالهادي حمود هادي العامري

264- عبدالولي محمد يحي البحر
265- عبدالوهاب أحمد االنسي

266- عبدالباري عبداهلل دغيش عبداهلل
267- عبدالحميد مرزوق صالح الحارثي

268- عبدالرحمن عمر السقاف
269- عبدالرحمن محمد علي عثمان

270- عبدالسالم محمود مهدي جحاف
271- عبدالعزيز أحمد جباري

272- عبدالعزيز أحمد سالم كرو
273- عبدالغني نصر الشميري

274- عبدالقادر علي هالل
275- عبدالقوي رشاد الشعبي

276- عبدالكريم احمد جدبان علي
277- عبدالكريم قاسم دماج

278- عبدالكريم محمد يحي الخيواني
279- عبدالكريم يحيى راصع

280- عبداهلل أحمد ضيف اهلل مجيديع
281- عبداهلل حسن الناخبي

282- عبداهلل حسن مطهر الوشلي
283- عبداهلل عبدالمجيد االصنج

284- عبداهلل علي حسن هذال
285- عبداهلل علي صالح صبري

286- عبداهلل ناجي راشد
287- عبداهلل ناشر مرشد

288- عبدالملك أحمد حميد السويدي
289- يحيى علي الراعي

290- عبدالناصر حسين علي باحبيب
291- عبدالهادي ثابت سعيد العزعزي

292- عبدالواحد محمد عبدالواحد الشرفي
293- عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني

294- عبده غالب قائد صالح العديني
295- عبده ناجي محمد ابوراس

296- عبده محمد ردمان رافع
297- عبده مهدي حسن العدلة

298- عبود يحي شريان أبو لحوم
299- عثمان محمد عبد اهلل الصلوي

300- عدنان عمر الجفري
301- عصام صالح عبداهلل القيسي

302- عفبف عبدالرحيم محمد عبد الملك المسني
303- عفراء خالد إبراهيم الحريري

304- علوي علي المشهور
305- علي الهيثمي عبد اهلل

306- علي أحمد السيد الوليدي
307- علي أحمد بلخدر

308- علي أحمد بن شباء
309- علي أحمد علي العاصمي

310- علي حسن بهيدر
311- علي حسن زكي

312- علي حسين عثمان عشال
313- علي سالم الخضمي

314- علي سعيد شلمة العوضي
315- علي سيف حسن صالح الضالعي

316- علي شايف أحمد حسين
317- علي صالح شطيف

318- علي عبدالكريم محمد مرشد
319- علي عبداهلل أحمد عبداهلل إبو حليقه

320- علي عبداهلل سعيد الضالعي
321- علي عبداهلل محمد عزان

322- علي عبداهلل السالل
323- علي عبدربه العواضي

324- علي عبدربه القاضي
325- علي علي يحيى العماد

326- علي محمد أحمد المعمري
327- علي محمد عبده الصراري

328- علي محمد محمد أحمد المقدشي
329- علي ناصر قائد البخيتي

330- علي يسلم باعوضة
331- علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي

332- عمر حسين قايد مجلي
333- حمير عبداهلل حسين االحمر 

334- عمر دحمان باشراحيل
335- عمر عبدالعزيز

336- عوض عبداهلل عوض حاتم
337- عوض علي حيدرة سعيد

338- عوض محمد العبد العوبثاني
339- عوض محمد عبداهلل العولقي

340- عيبان محمد عبد الرحمن السامعي
341- عيدروس ابوبكر بازرعة

342- عيشة عبداهلل سيالن
343- غالب عبداهلل مسعد مطلق

344- فارس علي أحمد السقاف
345- فاطمة عبداهلل عبداهلل الخطري

346- فاطمة قحطان سالم
347- فايزة أحمد صالح العاقل

348- فائدة محمد عبداهلل األصبحي
349- فائز عبداهلل حامس العوجري

350- فائزة أحمد المتوكل
351- فائزه مثني عبداهلل الباشا
352- فائقة السيد أحمد باعلوي

353- فتحية عبداهلل علي العطاب
354- فضل حسن الجعدي

355- فضل سعيد عاطف سعيد
356- فضل عفيف علي رضوان

357- فضل علي محمد العواضي
358- فضل محمد محمد أحمد المطاع

359- فضل ناصر حيدرة مكوع
360- فضل نلصر أمذيب سالم
361- فهد حمود محمد إبوراس
362- فهد سليم كفاين رافون

363- فهد مفتاح صغير دهشوش
364- فهمي عوض يسلم باضاوي
365- فهمي ناصر عبداهلل السقاف

366- فوزية عبدالوهاب يحي الشهاري
367- فؤاد حسن عبدالقادرالحميري

368- فؤاد قايد أحمد الحذيفي
369- فيصل أحمد قائد حيدر

370- فيصل أحمد محسن الخليفي
371- فيصل سعيد فارع
372- قادري أحمد حيدر

373- قاسم سالم سعيد
374- قاسم عبدالرحمن قاسم المفلحي

375- قاسم عثمان أحمد الداعري
376- قاسم علي قاسم قعبان
377- قاسم محمد غالب لبوزه

378- قاسم محمد قاسم الكسادي
379- قبله محمد سعيد حسين الحوثري

380- كامله ياسين قايد القطيبي
381- كمال عبدالقادر طيب عبدالرحمن بامخرمة

382- كهالن مجاهد إبو شوارب
383- لبيب عبد العزيز إبراهيم

384- لحسون صالح مصلح قاسم
385- لطفي جعفر شطارة

386- لمياء أحمد عبدالرحمن شرف الدين
387- لمياء يحي المهدي

388- لوال عبدالكريم صالح
389- ليبيا سعيد مبارك بن عبدان

390- ليزا حيدره محمد سالم
391- ليزا محمد أحمد حيدر

392- ماجد علي أحمد فضائل
393- ماجدة طالب عبدالرب السفراء الكثيري

394- مانع ضيف اهلل صالح المطري
395- مبارك عبدالرحمن مبارك البحار

396- مبخوت عبود ربيع الشريف
397- متعب مبارك صالح بازياد

398- مجاهد بن مجاهد القهالي
399- مجدي نقيب محسن علي

400- مجيب الرحمن حسين محمد ناجي
401- محسن أحمد بن شمالن
402- محسن علي عمر باصره

403- محسن علي ناجي النقيب
404- محمد ابراهيم سيدون

405- محمد أحمد االفندي
406- محمد أحمد بن أحمد العفيف

407- محمد أحمد سعيد أحمد الزويدي
408- محمد أحمد محمد القبلي

409- محمد بن ناجي الغادر

410- محمد بن ناجي عبد العزيز الشايف
411- محمد حسن سعيد حلبوب

412- محمد حسين أحمد العيدروس
413- محمد حسين علي حسين امارمي

414- محمد خالد غالم حسن
415- محمد راجح العراسي

416- محمد زين أحمد جعفر
417- محمد سالم عكوش

418- محمد سعيد ظافر الشامي
419- محمد صالح السعدي

420- محمد صالح جميح
421- محمد صالح صالح البخيتي

422- محمد صالح قرعة
423- محمد ضيف اهلل هاشم

424- محمد عبدالقادر عمرالجفري
425- محمد عبداهلل الجايفي

426- محمد عب اهلل عبدالقوي
427- محمد عبداهلل عبداهلل اليدومي

428- محمد عبداهلل غانم علي إبو غانم
429- محمد عبداهلل راكان

430- محمد عبداهلل صالح الحرإبي
431- محمد عبدالمجيد قباطي

432- محمد عبدة يحي مراد
433- محمد علي ابولحوم

434- محمد علي أحمد شيخ
435- محمد علي سالم الشدادي

436- محمد علي سالمين بن طالب
437- محمد علي عجالن

438- محمد علي غالب القاضي
439- محمد علي مارم

440- محمد علي محمد ياسر بن ياسر
441- محمد علي ناصر محمد

442- محمد عياش محمد قحيم
443- محمد عيضة مهدي شبيبة

444- محمد غالب أحمد
445- محمد فضل الدوبحي

446- محمد قاسم الثور
447- محمد قاسم نعمان

448- محمد محسن عطروش
449- محمد محمد الطيب

450- محمد محمد بشير
451- محمد محمد حسن القاز

452- محمد محمد قحطان قائد
453- محمد محمد ناصر العولقي
454- محمد مسعد أحمد الرداعي

455- محمد مسعد سعيد السالمي
456- محمد مقبل أحمد الزعلي

457- محمد مقبل علي الحميري
458- محمد منصور عبداهلل
459- محمد موسى العامري

460- محمد ناجي صالح عالو
461- محمد ناصر البخيتي

462- محمد ناصر أحمد المقبلي
463- محمد ناصر عوض صالح المسلمي

464- محمد هادي شوبة
465- محمد هاشم فارع مقبل

466- محمد يحيى عبداهلل الصبري
467- محمود شائف حسين حسن

468- محمود عبدالقادر عبداهلل الجنيد
469- محمود ناصر أمذيب سالم

470- مختار محمد سعيد بن عويض
471- مداح محمد أحمد عوض
472- مراد علي محمد الحالمي
473- مرفت فضل حسن مجلي

474- مريم محمد مسلم السليمي
475- مطلق عبدالجليل عثمان االكحلي

476- مطيع أحمد قاسم دماج
477- نهال ناجي علي العولقي

478- معين عبدالملك سعيد عبده
479- مقبل ناصر عمر لكرش

480- ملوك محسن علي الفضلي
481- منصور عزيز الزنداني

482- منى بشير عبداهلل خليفة
483- منى صالح عبداهلل عليوة

484- منى علي كليب علي
485- منير أحمد سفيان صالح

486- منير يحيى صالح الماوري
487- منيرة عبدالكريم العواضي

488- مها حسين السيد محمد
489- مها صالح عبداهلل العبسي

490- مهدي علي عبدالسالم عبداهلل
491- مياده عسكري حجيران فرح

492- ناجي عبدالعزيز الشائف
493- نادية عبدالعزيز السقاف

494- نادية عبداهلل فيصل االخرم
495- نادية يحيى حسين الكوكباني

496- ناصر بكيل حزام الطميره
497- ناصر بن أحمد عباد شريف

498- ناصر صالح عبدالقوي سالم الطويل
499- ناصر محسن باعوم

500- ناصر محمد عبدالعزيز ثوابة
501- ناصر محمد علي باجيل

502- ناصر ناصر عبداهلل النصري
503- نبيل خالد حسن ميسري

504- نبيل صادق علي محسن باشا
505- نبيل عبداهلل علي الوزير
506- نبيلة عبداهلل بن عبداهلل
507- نبيلة علي محسن الزبير

508- نبيلة محمد اسماعيل المفتي
509- نجاة عبدالرحمن علي

510- نجاة محمد جمعان
511- نجيبة عبدالسالم أحمد االصبحي

512- نجيبة محمد مطهر العريقي
513- ندى علي بن علي محمد

514- نزار عبداهلل ناصر باصهيب
515- نزيه عبدالعزيزأحمد الشعبي
516- نشوى علي عبدربه القاضي

517- نصر حسن محمد نصر البعداني
518- نصر طه مصطفى

519- نعمان قائد الحذيفي
520- نعمة معاون سيد أحمد

521- نوال محمد علي عقيلي
522- نورا أحمد علي الشامي

523- نيللي عبدالقادر ناجي علي
524- هادي محمد عوض باجبير

525- هاني عبدالحميد كرد
526- هبة محمد أحمد مرشد

527- هدى عبداهلل سالم اليافعي
528- هدى علي البان

529- هناء أحمد محمد ورسما
530- هناء عبدالفتاح مقبل سيف

531- هناء علي عبداهلل هاشم العلوي
532- هند سالم عزمة العكبري

533- هنود أحمد حسين الفضلي
534- هويدا عباس همت علي

535- هيام طالب صالح القرموشي
536- هيام فيصل ناشر حسن
537- واثق أحمد محمد شاذلي

538- وجدي شفيق آمان
539- وديع أحمد جوبان

540- وردة هشام عبده سليمان قاصدة
541- وضحة مرشد حزام الريمي

542- وفاء السيد ابوبكر
543- وفاء السيد أحمد

544- وفاء أحمد الخضر
545- وفاء أحمد عبداهلل الدعيس

546- وفاء حسين الفائق
547- وفاء عبدالفتاح إسماعيل علي

548- وليد صالح أحمد صالح
549- وهبيه أحمد صبره

550- وهيب حسن حسن خدابخش
551- وهيب محمد علي عبيد العيسائي

552- ياسرأحمد سالم العواضي
553- ياسمين صالح محمد الفاطمي

554- ياسين سعيد نعمان
555- ياسين عمر أحمد مكاوي
556- ياسين محمد المسعودي

557- يحي بدر الدين امير الدين الحوثي
558- يحي عبداهلل صالح دويد

559- يحي محمد عبداهلل الشعيبي
560- يحي محمد علي الشامي

561- يحي منصور ابو اصبع
562- يحيى محمد الشامي

563- يسرا علي علي الضالعي

مادة )2( يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة 

الرسمية..
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 4 / جماد اول /1434هـ
الموافق 16 / مارس /2013م

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

564- يمين صالح سعيد بايمين
565- يوسف عبده محمد الكريمي

االثنين : 18/ 3 / 2013م 
 الموافق :5 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1653(


