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المؤتمر يهنىء الرئيسين هادي 
وصالح بأعياد الثورة

رفع األمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام ورئيس  
هيئة الرقابة التنظيمية برقيات تهان كل باسمه شخصيًا ونيابة 
عن جميع قياديي قطاعاتهم التنظيمية إلى فخامة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وإلى فخامة المشير عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام.
كما بعثوا برقيات تهاٍن إلى األخوة أعضاء اللجنة العامة وإلى جميع قياديي 
وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والمديريات ورؤساء 
الهيئات التنظيمية والتنفيذية وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات 
وإلى هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى وإلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئيس المحكمة االستئنافية العليا 

والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وإلى 
رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وإلى رئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
والمزايدات وإلى أمناء وقياديي األحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 
الجماهيرية والشخصيات الوطنية واالجتماعية والى جماهير الشعب 

اليمني.
معبرين فيها عن تهانيهم الحارة ومباركتهم لهم باألصالة عن أنفسهم 
ونيابة عن األخوة أعضاء األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول 
العيد الـ٥١ لثورة الـ٢٦ من سبتمبر والعيد الـ٥٠ لثورة الـ١٤ من أكتوبر 
والعيد الـ٤٦ لالستقالل في الـ٣٠ من نوفمبر متمنين لهم دوام الصحة 

والعافية ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.

الزعيم علي عبدالله صالح يستقبل المهنئين بأعياد الثورة

.. ويتلقى العديد من االتصاالت
المهنئون يشيدون بالمواقف الوطنية للزعيم وحكمته في تجنيب اليمن الصراعات

تلقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  اتصاالت هاتفية لتهنئته بأعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وعبرت الشخصيات االجتماعية والحزبية والعلماء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومختلف الشرائح االجتماعية عن تهانيهم للزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة 

حلول العيد الـ٥١ لثورة ٢٦ سبتمبر والعيد الذهبي لثورة ١٤ اكتوبر الخالدتين.
وأشادوا بالمواقف الوطنية التاريخية والعظيمة التي اجترحها الزعيم علي عبدالله صالح خالل مسيرة العطاء الخالد الذي كلله بمنجز الوحدة وتجسيد مبدأ االنتقال السلمي 
للسلطة والذي يعد االنجاز األول من نوعه في المنطقة، الذي يضاف إلى رصيده الوطني الحافل باإلنجازات الوطنية الكبرى في مختلف الجوانب والتي تمثل ثورة في حياة اإلنسان 

اليمني وعالمة فارقة في تاريخه الحديث.. مشيدين بحرصه على تجنيب اليمن ويالت الصراعات والحروب وتقديم التنازالت من أجل اليمن.
وأكدوا أن الزعيم علي عبدالله صالح قد مثل القائد األمين ألهداف الثورة اليمنية حيث عمل خالل فترة حكمه على ترجمة أهداف ومبادئ الثورة اليمنية على الواقع بعيدًا 

عن الشعارات الزائفة، كما استطاع أن يؤسس لدولة حديثة بعد أن جسد حقيقة المشاركة الشعبية في صنع القرار من خالل االنتخابات المختلفة.
«الميثاق» تنشر أسماء المهنئين للزعيم علي عبدالله صالح:

١. توفيق باساريه
٢. محمد عايض الموسمي

٣. عبدالله رويبع
٤. نجيبة مطهر

٥. مختار القشيبي
٦. عبدالقادر الشامي

٧. محمد عبدالله ابوغانم
٨. عبداالله ابوغانم

٩. جمال الخوالني
١٠. إيمان النشيري

١١. احمد محمد ريحان
١٢. عبدالواحد علي القبلي 

١٣. حسن عبدالرزاق
١٤. د.حورية مهدي

١٥. نبيل النوبي
١٦. طه هادي عيضه

١٧. سعيد اغبري
١٨. احمد ناصر شايع

١٩. علي احمد الضنين
٢٠. يحيى الكول

٢١. محمد أنعم غالب
٢٢. محمد حسين العيدروس

٢٣. عبدالباري محمد علي البخيتي
٢٤. سلطان عبدالله حنتش

٢٥. ناصر النصيري
٢٦. عبده حمود راجح

٢٧. منصور بن صالح بن شطيف
٢٨. صالح عبدالحق

٢٩. عبدالله بن علي الغادر
٣٠. محمد عبدالقوي ناصر البخيتي

٣١. أيمن محمد الشعاري
٣٢. فايز العوجري

٣٣. علي احمد الرصاص
٣٤. علي قاسم طالب

٣٥. لحسون صالح مصلح
٣٦. عبده سيالن

٣٧. أحمد هادي الحشيشي
٣٨. مطهر المصري

٣٩. بلقيس الربيع
٤٠. زيد الوريث

٤١. علي جمال السالل
٤٢. ناجي الزايدي

٤٣. عمر عبده الصمد
٤٤. درهم لقمان

٤٥. محمد المقداد
٤٦. د.قاسم البعداني

٤٧. محمد عوض البتراء
٤٨. جابر الهندوس

٤٩. قاسم عبدالرحمن العفيفي
٥٠. هادي حسين ناجي خيران

٥١. منصور الورافي 
٥٢. طارق محمد عبدالله

٥٣. أمة اللطيف المحني
٥٤. عبدالله الجبري

٥٥. نجيب العجي
٥٦. عارف الزوكا

٥٧. سلطان البركاني 
٥٨. يحيى الراعي

٥٩. أحمد عبيد بن دغر
٦٠. صادق أمين أبوراس

٦١. طارق الشامي
٦٢. محمد حاتم الخاوي

٦٣. محمد احمد جرعوم 
٦٤. عبدالملك الفهيدي 

٦٥. عادل احمد ربيد
٦٦. طه هاجر

٦٧. عبدالله صوفان 
٦٨. اللواء علي احمد السياني 

٦٩. اللواء علي صالح االحمر
٧٠. شائف عاطف 

٧١. نادية الجرموزي 
٧٢. يحيى صالح الشامي 

٧٣. محمد يحيى الشاذلي 
٧٤. عادل يحيى البرطي 

٧٥. بالل عبدالقادر النزيلي
٧٦. عبدالعزيز شرهان 

٧٧. بسام علي الشاطر
٧٨. محمد صالح شمالن 
٧٩. علي عزيز الحجيري

٨٠. هيالن قطينة 
٨١. عبدالناصر اإلرياني 

٨٢. نزيه العماد 
٨٣. علي مسعد اللهبي 

٨٤. محمد هادي طواف 
٨٥. محمد أبو علي 

٨٦. خالد سنان محسن شمسان 
٨٧. عبدالوهاب العيدروس 

٨٨. عارف الشرجبي 
٨٩. أمين النظيفي 

٩٠. مختار الضالعي 
٩١. فتح الببشي

٩٢. عبدالخالق الحبيشي 
٩٣. حسين أحمد عبدالقادر المصعبي 

٩٤. معمر يحيى الحسيني 
٩٥. محمد البلول 

٩٦. ثابت مثنى العمري 
٩٧. خالد الفقيه 

٩٨. يحيى محمد المطري 
٩٩. حمود الحجاجي 

١٠٠. محمد أحمد الكور 
١٠١. صالح الداعري 

١٠٢. بكيل يحيى المطري
١٠٣. رشاد محمد السريحي 

١٠٤. أحمد مصلح كزمه 
١٠٥. فيصل العميسي 

١٠٦. أحمد سالم التيس
١٠٧. قاسم حبيش

١٠٨. ناصر قايد النجيشي 

١٠٩. أحمد األسدي 
١١٠. صالح الشرجي 
١١١. فهد دهشوش

١١٢. اللواء محسن اآلنسي 
١١٣. نشوان محسن اآلنسي 

١١٤. محمد عبده مراد 
١١٥. عبدالرحمن القالم 

١١٦. مبارك صالح الزايدي 
١١٧. عمار أحمد جنيدي 

١١٨. رزق مذبور
١١٩. خالد قرضان

١٢٠. حسين الجالل 
١٢١. ناصر الشويع 

١٢٢. أحمد العزيزي
١٢٣. اللواء علي محمد الشامي 

١٢٤. اللواء حسين شرف الكبسي 
١٢٥. اللواء عبدالوهاب الشامي 

١٢٦. اللواء صالح العريض
١٢٧. محمد بن ناجي الشايف 

١٢٨. علي محمد المقدشي 
١٢٩. محمد عبدالكريم المهاجري 

١٣٠. د. أحمد علي جندب 
١٣١. أحمد شايع 

١٣٢. حسين حازب 
١٣٣. علي هادي الزعبلي 
١٣٤. أبو شاجع السوادي 
١٣٥. صالح صالح الوهبي

١٣٦. محسن النقيب
١٣٧. عبدالقادر الزنداني 

١٣٨. يحيى الزبير 
١٣٩. أحمد مساعد الفقيه 

١٤٠. علي مساعد الفقيه 
١٤١. عمار الحميقاني 
١٤٢. حمود السرحي 

١٤٣. عبدالله مساعد الفقيه 
١٤٤. محمد سعد نجاد 

١٤٥. خالد محمد المطري 
١٤٦. محمد حسين البهلولي

١٤٧. د. فهمي الجبيل 
١٤٨. علي محسن الزنم 

١٤٩. هيكل علي محسن الزنم 
١٥٠. أحمد خالد الفقيه 

١٥١. عبدالسالم خالد الفقيه 
١٥٢. حمود علي القدمة 

١٥٣. مهند الداعري
١٥٤. محمد سلمان الردفاني 

١٥٥. فيصل علي ناشر ردفان 
١٥٦. الشيخ أحمد صالح سيف المصعبي 

١٥٧. عابد راجح 
١٥٨. أحمد راجح 

١٥٩. محسن العرشي
١٦٠. محمد عبدالحافظ العيسائي

١٦١. فضل بن عطاف 
١٦٢. ناصر باجبيل 

١٦٣. صالح العميسي 
١٦٤. أحمد الكحالني 

١٦٥. حسين السوادي 
١٦٦. ابشل عبدالله الفتيني 

١٦٧. سعود سعيد اليوسفي 
١٦٨. أحمد علي مفتاح 

١٦٩. عبدالرزاق الخليدي 
١٧٠. أحمد الرفيق 

١٧١. محمد يحيى نسم
١٧٢. صباح عبدالله الزايدي

١٧٣. يحيى الشايف 
١٧٤. جابر عبدالله غالب 

١٧٥. علي ثوبان 
١٧٦. محمد الحميقاني 

١٧٧. عقيد محمد علي عبدالحق 
١٧٨. د. عبدالرحمن ناجي 

١٧٩. عبدالسالم الجبر 
١٨٠. عزيز ملفي

١٨١. أمل العمري 
١٨٢. علي سنان الغولي 

١٨٣. مختار صادق أمين أبو رأس 
١٨٤. عبدالمغني علي داود 

١٨٥. غادة منصور علي مثنى 
١٨٦. أحمد علي جريد 

١٨٧. عبدالله محسن ضبعان 
١٨٨. سميرة السنباني 

١٨٩. امين جمعان 
١٩٠. فوزي القشيبي 

١٩١. احمد الفيل
١٩٢. احمد درهم الشليف

١٩٣. صالح ضاوي 
١٩٤. حامس عبدالله القاضي

١٩٥. صالح ناجي خشعان 
١٩٦. علي احمد الزيادي 

١٩٧. عبدالكريم شمسان
١٩٨. يحيى محمد الزايدي 

١٩٩. علي قاصرة 
٢٠٠. احمد القرشي 

٢٠١. عبدالخالق صايل
٢٠٢. صغير عزيز

٢٠٣. غالب السالمي 
٢٠٤. صالح زمام المخلوس

٢٠٥. علي عمر الصيعري
٢٠٦. صالح مبخوت

٢٠٧. محمد يحي الحاوري
٢٠٨. حسين صالح دغمش

٢٠٩. الدكتور عدنان الجفري
٢١٠. احمد العجي الطالبي

٢١١.عبدالقادر الصوفي
٢١٢.قاسم فيشي

٢١٣.عبدالله عبدالله السياغي 
٢١٤.مانع العجي بن شطيف 

٢١٥.عبدربه الزبيدي 
٢١٦.سليمان داوود

٢١٧.عزيز الروحاني 
٢١٨.سلطان األشطل

٢١٩.عفان الحنحنه 
 ٢٢٠.عبدالكريم الرزني

٢٢١.محمد االسطي
٢٢٢.خالد الكرشمي

٢٢٣.د/محمد السياني
٢٢٤.محمد علي باكر

٢٢٥.باكر علي باكر
٢٢٦.معاذ حمود الشائف
٢٢٧.معاذ منصور نعمان

٢٢٨.زين الله الدهبيل
٢٢٩.علي الضبري
٢٣٠.زيد أبو علي

٢٣١.محمد مجاهد حيدر
٢٣٢.صالح القصاد

٢٣٣.شرف القليصي
٢٣٤.خالد أحمد بن سعد

٢٣٥.خالد الشريف
٢٣٦.قاسم سالم

٢٣٧.كهالن مجاهد أبو شوارب
٢٣٨.يحيى دويد

٢٣٩.د/رشاد العليمي
٢٤٠.عبدالمجيد الحنش

٢٤١.اسماعيل الوزير
٢٤٢.عوض الوزير

٢٤٣.غازي االغبري
٢٤٤.احمد صوفان

٢٤٥.عبدالقادر هالل
٢٤٦.فاطمة الخطري
٢٤٧.ياسر العواضي

٢٤٨.عبدالوهاب الكينعي
٢٤٩.زين الله الدهبيل

٢٥٠.فيصل عربج
٢٥١.علي حزام الدوحمي
٢٥٢.محمد حمد شريف

٢٥٣.معمر يحيى الحسني

٢٥٤.جليدان محمود جليدان
٢٥٥.احمد ناصر
٢٥٦.نزيه العماد

٢٥٧.د/ عبدالسالم الجوفي
٢٥٨.عبدالرحمن الصوفي

٢٥٩.حسن اللوزي
٢٦٠.عبداالله عبدالله شارد

٢٦١-حسين الوردي
٢٦٢-أحمد شمالن

٢٦٣-حسين صالح كريشان
٢٦٤-سامي العياشي

٢٦٥-الشريف أحمد محسن قعشم
٢٦٦-محمد عبدالله القوسي

٢٦٧-محمد يحيى حاتم
٢٦٨-د . عادل الشجاع

٢٦٩-ياسر اليماني
٢٧٠-منى علي

٢٧١-عبدالقدوس الكبسي
٢٧٢-صالح بدر

٢٧٣-نشوان نبيل النوبي
٢٧٤-محمد نبيل النوبي

٢٧٥-على النوبي
٢٧٦-عبدالحميد الغويزي

٢٧٧-عميدركن. نصر الجهيم
٢٧٨-محمد صالح بن هدال

٢٧٩-فهد أبو راس
٢٨٠-عيسى الحنحنه

٢٩١-محمود زياد
أحمد صالح العيسي  -٢٩٢

٢٩٣-د/ عادي النجار
٢٩٤-محمد محمد جريد

٢٩٥-أمين راجح
٢٩٦-أحمد صالح سيف المصعبي

٢٩٧-طارق زمام قوبه
٢٩٨-سامي العياشي

٢٩٩- نجيبة االصبحي
٣٠٠- صالح بدر

٣٠١-صادق االكوع


