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6االثنين: 

رئيس المؤتمر يتلقى اتصاالت وبرقيات تهاٍن بمناسبة عيد الفطر المبارك

الميثاق تنشر أسماء المهنئين:
1. صادق أمين أبوراس- عضو المجلس السياسي 

األعلى.. نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
2. األستاذ عارف الزوكا- األمين العام للمؤتمر 

الشعبي العام
3. الشيخ يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب.. 

األمين العام المساعد للمؤتمر 
4. األستاذ ياسر العواضي- األمين العام المساعد للمؤتمر
5. الدكتور أبوبكر القربي- األمين العام المساعد للمؤتمر
6. األستاذة فائقة السيد باعلوي- وزير الشئون 
االج��ت��م��اع��ي��ة.. األم��ي��ن ال��ع��ام ال��م��س��اع��د لقطاع 

منظمات المجتمع المدني
7. الدكتور نجيب العجي – رئيس هيئة الرقابة التنظيمية

8. الدكتور قاسم لبوزة- نائب رئيس المجلس السياسي 
االعلى .. رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج

9. األستاذ خالد الديني – عضو المجلس السياسي 
األعلى.. عضو اللجنة العامة

10. الشيخ جابر عبدالله غالب – عضو المجلس السياسي 
االعلى ..رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز

11. ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��ن��ص��ي��ري- ع��ض��و المجلس 
السياسي األعلى

12. ناصر محمد باجيل – نائب رئيس مجلس 
النواب.. رئيس فرع المؤتمر بمحافظة شبوة
13. أكرم عطيه- نائب رئيس مجلس النواب

14. جالل الرويشان- نائب رئيس الوزراء 
15. الشيخ جليدان محمود جليدان – وزي��ر 
االتصاالت وتقنية المعلومات.. عضو اللجنة العامة
16. اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي – وزير الداخلية
17. الشيخ حسين حازب- وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي.. عضو اللجنة العامة 
18. المهندس هشام شرف- وزير الخارجية

19. الشيخ علي بن علي القيسي- وزير اإلدارة المحلية
20. محسن علي النقيب – وزير التعليم الفني 

والتدريب المهني.. عضو اللجنة العامة
21. علي عبدالله أحمد أبو حليقة – وزير الدولة 

لشئون مجلسي النواب والشورى
22. ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ك��م��ي��م – وزي��ر 

التخطيط والتعاون الدولي
23. القاضي شرف القليصي – وزير األوقاف واألرشاد

24. غ��ازي أحمد علي محسن األح���ول – وزي��ر 
الزراعة والري

25. ذياب محسن علي بن معيلي –وزير النفط 
والثروات المعدنية

26. محمد سالم محمد بن حفيظ – وزير الصحة 
العامة والسكان

27. عبدالله أحمد حسين الكبسي – وزير الثقافة
28. عبيد سالم بن ضبيع - وزير الدولة

29. غالب مطلق – وزير االشغال العامة والطرق
30. الدكتور محمد سعيد المشجري- وزير شئون 

المغتربين 
31. علياء فيصل عبداللطيف – وزيرة حقوق االنسان

32. حميد عوض معروف المزجاجي – وزير الدولة
33. عبدالعزيز أحمد محمد البكير- وزير الدولة

34. الدكتورة أمة الرزاق ُحمد – عضو اللجنة العامة 
35. عبدالرحمن األكوع- عضو اللجنة العامة

36. محمد حسين العيدروس- عضو اللجنة العامة
37. أحمد النويره- عضو اللجنة العامة 

38. علي علي شعالن- عضو اللجنة العامة
39. الصفي الكاهلي- عضو اللجنة العامة

40. طارق الشامي- رئيس الدائرة االعالمية 
41. يحيى عبدالله دويد- رئيس دائرة الشباب والطالب
42. األستاذ جمال الخوالني- رئيس فرع المؤتمر 

بأمانة العاصمة
43. عقيل ح��زام فاضل- رئيس ف��رع المؤتمر 

بمحافظة إب
44. الشيخ محمد أبو علي- رئيس فرع المؤتمر 

بمحافظة المحويت
45. الشيخ أحمد حسن بخاش – رئيس فرع 

المؤتمر بمحافظة صعدة
46. منصور ال��ع��راق��ي- رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 

بمحافظة الجوف
47. منصور ال��ص��ي��ادي- رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 

بمحافظة مأرب
48. الشيخ زيد أبو علي

49. الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب
50. الشيخ كهالن مجاهد أبو شوارب

51. الشيخ زيدان دهشوش
52. األستاذ عبده الجندي

53. الشيخ مبارك صالح الزايدي 
54. الشيخ سنان العجي

55. الشيخ مبخوت المشرقي
56. الشيخ صالح زمام المخلوس

57. الشيخ فهد دهشوش
58. يحيى موسى - القائم بأعمال رئيس 

فرع المؤتمر بمحافظة حجه
59. خالد اآلنسي

60. ناصر قايد البخيتي
61. عبدالقوي الشميري

62. محمد العلواني
63. أحمد حسين المقدمي
64. وضاح عبدالله حمران

65. علي ناجي الرعوي
66. عبدالكريم األكوع

67. علي محمد زيد عمران
68. محمد مجاهد حيدر

69. عبدالمجيد ضيف الله مريط 
70. الدكتور عبدالكريم راصع

71. أحمد سود هفج
72. أحمد صبر

73. عبدالرقيب الشريف
74. عبدالسالم البحري

75. علي القوباني
76. ناجي جمعان

77. منصور سليمان
78. عبدالحميد القوسي
79. صالح بدر الحاضري

80. درهم نعمان
81. زايد محمد زايد

82. علي البهلولي
83. محمد علي محمد حمزة

84. محمد األشطل
85. بليغ الصباري
86. زكريا الزكري

87. الدكتور علي الشعور
88. أحمد درهم الشليف

89. محسن الظافر
90. خالد السودي

91. فهد المشرقي
92. مجاهد علي الذفيف
93. عبدالرحمن خرجين

94. حسن الهيج
95. عبدالله حسين الحدي

96. محمد عبدالعزيز األمير
97. علي الصالحي

98. علي محسن المطري
99. عبدالرحمن القالم

100. عزيز الردماني
101. خالد النفيش
102. خالد األرحبي
103. فهد األعجم
104. خالد الرضي

105. جمال سعيد أبوبكر معوضه
106. حمود النقيب 
107. محسن اآلنسي

108. اسماعيل الفالحي
109. علي حيدره ماطر
110. حسن سود هفج

111. خالد العلي
112. عبدالله عاصم
113. علي المقدشي
114. سيف الهياشي
115. علوي المشهور

116. نصر محمد ناصر العامري 
117. منصور الحماطي

118. فيصل مكرم
119. محسن العطار
120. مطهر الحجري

121. حميد المزجاجي
122. عبدالله الشاطر
123. قاسم الكسادي

124. محمد عبدالحافظ العيسائي
125. عبدالرحمن معزب

126. محمد جباره 
127. محمد أنعم غالب

128. عبدالملك الفهيدي
129. محمد عبده مراد

130. ماجد الحسني
131. أحمد شمالن

132. شايف عزي صغير
133. عبدالعزيز شرهان

134. محمد أحمد البشيري
135. عزيز األكوع

136. عبدالعزيز بدران
137. أمين المدعي

138. أمين جمعان – أمين العاصمة
139. يحيى الكول
140. قايد العنسي

141. عامر علي فراص الجائفي
142. بكيل محمد صالح ربيد

143. علي أحمد الرصاص
144. نجيب أبو حلفه

145. زياد عدنان أبو لحوم
146. عبدالله بن معيلي

147. أمين خميس
148. حمود الصوفي
149. علي المقدشي

150. نجيب على الغادر
151. د. رشاد الرصاص
152. صالح أبو عوجاء

153. محمد ابراهيم صدام
154. الشيخ محمد مانع الحدي

155. جمال عامر
156. عرفات دائل المخالفي

157. حسن هيج
158. زيد الذاري

159. محسن البحر
160. فيصل البحر
161. صالح خميس

162. عبدالرحمن معزب
163. هشام قاسم عنان 

164. جبران غوبر
165. يحيى بن يحيى القاضي

166. صالح الشرجي
167. علي الكردي

168. ناصر السليماني
169. عبدالسالم النصيري

170. نشوان الشماحي
171. فيصل الشبيبي
172. حميد المراني
173. صالح مبخوت
174. قاسم فيشي

175. اسامه محمد قايد 
176. عبده العدله 

177. عز الدين عبدالسالم العنسي
178. عبدالباري البروشي

179. أحمد البن
180. نبيل الصوفي

181. محمد عبدالعزيز عبدالغني
182. محمد يحيى الرويشان

183. خالد قاسم 
184. عبداالله يحيى المجهري

185. قناف عزيز 
186. حميد الشايف
187. أحمد االكوع

188. عبدالله أحمد عبدالملك الهياجم
189. هشام بن شبأ

190. أحمد غالب الرهوي
191. عمار أحمد جندب

192. شادي حمدان
193. عادل كعيبه
194. زكريا الزين 
195. طارق الرضي

196. محمد ناصر الزامكي
197. عبدالله مجيديع 

198. فضل الكحالني
199. خالد الشريف

200. فتح مسفر الهندوس
201. فتح الحنحنه

202. محمد هادي طواف
203. أحمد ناصر شايع

204. ناصر علوي العواضي
205. أبو شايع السوادي

206. محمد أبو علي 
207. حسن خيران

208. الدكتور قاسم سالم 
209. أمينه الخير
210. مراد العوبلي

211. ابراهيم محمد هادي طواف
212. عبدالكريم البعداني

213. محمد عبدالرحمن معزب
214. محمد محمد زيد عمران

215. محمد المسوري
216. جبران مبخوت المشرقي

217. عبدالناصر االرياني
218. صدام شمسان 
219. محمد الموهبي

220. فارس محمد المقداد 
221. علي يحيى السلطان

222. عبدالواحد صالح
223. أحمد المعكر

224. زبن الله الدهبيل
225. صالح بن سوده طعيمان

226. طارق صالح البخيتي

227. علي الزنم 
228. أحمد األسدي

229. محمد محمد علي عثمان
230. عبدالملك عبدالولي المقدشي

231. أحمد علي حمود البادي
232. عبدالرحمن التهامي

233. خالد جود 
234. محمد رفيق

235. عبدالقادر الحربي
236. سلطان قطران

237. أسامه المولد
238. العميد علي القادري

239. سبأ الحجي
240. هزاع مجيديع
241. أحمد نهشل

242. عبدالسالم الجبر
243. شهاب أحمد نهشل 

244. علي بغوي أصلع
245. الدكتور/ عادل الشجاع

246. يحيى غوبر 
247. نجيب أبو حلفه 
248. حسين أبو حلفه 

249. يونس هزاع
250. سيف قناف

251. خالد العنسي
252. هاشم السقطري

253. أحمد الملصي
254. عبدالرحمن القادري

255. قحطان صوفان 
256. عبدربه سالم الربيزي

257. محمد الحطام
258. عادل األصبحي
259. ياسر اليماني

260. علي زباره
261. جابر عبده النوفي 

262. زيد الجمره
263. فيصل بن شالق

264. نبيل الجماعي
265. محمد معيض
266. عزيز عسكر

267. أحمد محمد األحمر
268. محمد المخالفي

269. علي يحيى السنيدار
270. الدكتور أمين خيران

271. علي المحمري
272. حسن سويد

273. الدكتور عبدالله أبو حورية 
274. محمد يحيى شذان

275. صالح بن عتيق بن شظيف
276. يحيى زاهر

277. عبدالله عاصم 
278. عبدالعزيز محمد الطوقي

279. عاصم عبدالله عاصم 
280. دهمان أحمد صالح دهمان

281. أمين الغذيفي
282. عبدالناصر المملوح

283. سليم األشوال
284. عزام صالح

285. علي عبدالله حسين زيد
286. سميره السنباني

287. عبدالكريم الرويشان
288. قاسم الكسادي

289. عبدالرحمن القالم
290. عبدالناصر محمد شرف الدين

291. حسين علي حسين المنبهي
292. محمد القاز

293. عبدالسالم محمد القاز
294. عبدالجليل جازم
295. محمد قايد صالح

296. صالح الدين مهيوب
297. علي حمزه

298. فارس بن حمد بن جالل
299. عبدالوهاب عامر

300. عبدالغني السنباني
301. محمد العنسي
302. رياض األكوع

303. أحمد المسعودي
304. عبدالخالق الطلوع
305. عبدالسالم عامر

306. عبدالله علي السنيدار
307. عباد الداللي

308. عبدالقادر حمد العليي
309. بدر راجح الحلحلي

310. محمد علي سنان الغولي
311. علي سنان الغولي

312. مقبل اليعري
313. عمار مبخوت المشرقي

314. صالح فتح
315. فاهم الفضلي

316. حسن علي الطيب
317. عادل أحمد العجي الطالبي

318. خالد أحمد جابر عفيف
319. نشوان ناصر النصيري

320. توفيق بن ساريه
321. صالح توفيق بن ساريه
322. محمد منصور الشوافي
323. الدكتور غازي األغبري

324. زكريا عبدالله عامر
325. محمد المهتدي

326. صبر سرحان السرحاني
327. هيل محمد زيد عمران

328. علي غازي أحمد علي محسن
329. غازي أحمد علي محسن

330. علي أحمد القردعي
331. أحمد فايد الغريبي

332. محمد فرج
333. أحمد علي محسن

334. حسن جبران
335. محمد يحيى ناصر األسدي

336. حسين الحميدي
337. حافظ معياد

338. شرف الكحالني
339. محمد عبدالرحمن عثمان

340. هيالن قطينه
341. عبدالرحمن مكرم

342. ابراهيم عمر حجري
343. شوقي الصالحي
344. محمد الذهباني

345. محمد احمد عمران
346. لقمان باراس

347. صالح بدر الحاضري
348. بكر الشاهري

349. عبدالقادر الصوفي
350. محمد احمد شريف

351. زكريا زباره
352. يحيى العليي

353. فهد الداعري

354. خالد العزي
355. صادق بن منيف

356. بازل فاضل
357. علي هادي الرقيصي

358. صدام صالح بن سوده
359. حسن بورجي
360. نبيل الخامري

361. عبدالولي القاضي
362. محمد صالح شمالن

363. محمد السياني
364. جالل ابو الغيث

365. عبدالسالم محمد طه ابو الغيث
366. محمد طه ابو الغيث

367. محمد علي حمزه
368. عبدالواحد محمد الحباري

369. قايد مبارك بن حفرين
370. صالح العجي بن شطيف

371. ماجد الزايدي
372. أحمد الحميدي

373. عبدالفتاح الديلمي
374. غازي الشوخي
375. محمد العريقي

376. ماجد علي العراسي
377. نصر زيد محيي الدين

378. وسام عبدالله طاهر داوود
379. غسان عبدالله بدر الدين

380. عرفات الرعيني
381. وليد العمري
382. رزق الجوفي
383. علي الكبودي

384. عبدالله الحامدي
385. علي ناصر العجمي

386. حسام االكوع
387. العزي معياد

388. صدام عبدالملك سهيل
389. حسين الرفاعي
390. بلقيس الربيع

391. قاسم مهدي حيدر
392. مجاهد الدماني

393. رضوان علي علي العاتي
394. عبدالملك الصوفي

395. الدكتور ابراهيم الحجاجي
396. خالد ابو حاتم

397. عبدالباري دغيش
398. عبدالسالم الدهبلي
399. عبدالعزيز الواحدي

400. علي الحمزي
401. فيصل ثامر

402. الحكم بن ثابت
403. حسن صالح باعوم
404. احمد جنيد الجنيد

405. عبدالله الجمره
406. خالد الوحيشي 

407. عبده عثمان العديني
408. جميل نايف الشرجبي

409. محمد الموهبي
410. عبدالخالق الربوعي

411. نوري العرفزه
412. علي محمد األشول
413. محمد علي سليمان

414. سيالن االشول
415. عبدالوهاب الجنيد

416. سعيد االغبري
417. عبدالخالق طواف

418. صالح الفصاد
419. احمد الضبيبي
420. حسين راجح

421. بشير ناجي الهيال
422. علي الكحالني

423. عبدالكريم محمد العرشي
424. مروان محمد احمد منصور

425. ناصر الحياني
426. عبدالله محمد الحياني
427. محمد حزام الرداعي

428. سليم الورد
429. توفيق الجرادي
430. فيصل العميسي

431. طه المدعي
432. أيمن محمد طواف

433. اسعد دهاق
434. الدكتور حميد حسين غوبر

435. عبدالغني علي منصور
436. عباس مقيت

437. علي المضرحي
438. الشيخ/ فايز العوجري

439. صالح مرشد جليدان
440. زياد جليدان

441. هاني فارع العصيمي
442. عبدالكريم الحيفي

443. نزار الحيفي
444. عمر العارضة

445. وحيد الحيدري

446. حسين المحفدي
447. حسين الشامي

448. أحمد جريب- محافظ محافظة 
لحج

449. علي مسعد اللهبي
450. محسن الميدان

451. عبدالمغني داوود
452. علي أحمد الرصاص

453. محمد عبدالعزيز األمير
454. يحيى جعدان

455. محمد عبدالله الحرازي
456. محمد أحمد مبارك الشريف

457. مجاهد الدماني السالمي
458. ناجي عبدالله القوسي

459. توفيق ساريه
460. أحمد ناصر المنحمي
461. عبدالمغني السنباني

462. يحيى القديمي
463. أحمد عبدالله مالك

464. محمد الشامي
465. محمد هديان
466. علي خموسي

467. محمد مجاهد أبو شوارب
468. صلدق أحمد فايد الغريبي

469. اسماعيل المقالح
470. الشيخ/ يحيى المطري

471. الشيخ/ محمد سوار
472. عابد راجح

473. عبدالله بن هادي صقره
474. صالح الصمصام

475. علي هادي الزعبلي
476. عبدالله الجريزع

477. هشام الرضي
478. يحيى البردوني

479. عبدالمجيد الخليدي
480. ياسر عبدالمجيد الخليدي

481. شايف عاصم
482. علي الزيكم

483. حمود شمالن
484. أحمد ثابت

485. خالد عبدالله قشاشه
486. خالد محمد البوني
487. نعمان الصهيبي

488. عامر رفيق
489. عبدالله بدر الدين

490. منيرة العواضي
491. ابراهيم الرضي

492. طه هادي عيضه
493. علي قاسم طالب

494. عبدالرحمن الصباري
495. طارق المجاهد 
496. معين المحاقري

497. محمد أحمد جريد
498. علي الصالحي

499. ناصر الخضر العزاني
500. ابراهيم ابو جعيل
501. عبدالوهاب الدره

502. سنان روكان
503. يحيى الشاكري

504. عبدالله هاشم الحضرمي
505. حزام حازب
506. جمال غالب

507. محمد صالح الضنين
508. جمال صويلح
509. هاني السنباني
510. نبيل المطري
511. طه الهمداني

512. احمد الحبيشي
513. علي البارده

514. يحيى السياغي
515. شاجع البدبدي
516. صادق الكامل
517. عبده بورجي
518. علي جباري

519. عبدالملك المعلمي
520. أحمد المساوى

521. صادق ابو سرعه
522. منصور صالح بن شطيف

523. عبدالمجيد عبدالملك الغرسي
524. مبارك القرموشي

525. علي عزيز الحجيري
526. عبدالله قيران

527. محمد الزلب
528. عبدالفتاح المرامي

529. الدكتور أحمد جندب
530. محمد صالح الجيالني

531. عبدالله البكاري
532. شوقي السنبلي
533. محمد الوديع
534. اماني العامري

535. أحمد علي جريد
536. صادق أحمد جريد

537. ناجي أحمد طعيمان
538. عبدالله الوزير

539. علي بن عبود الشريف
540. أح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ح��م��دون 

السقطري
541. أمل القمري

542. حفظ الله علي سعيد الظاهري
543. علي سعيد الظاهري

544. محمد علي سعد الطاهر
545. سعيد زين الله الطاهر

546. عبدالقادر الشامي
547. عبدالله الباشا

548. عبدالله الكبودي
549. اسماعيل المقالح

550. عبدالله الراعي
551. أمين صادق ابو راس

552. عدنان األعوج
553. أكرم عطيه 
554. يحيى الشايف

555. عبده صالح البادعي
556. جبران عبدالله مصلح

557. عايض الشميري
558. نبيل الحمادي

559. صادق أبو يابس
560. أسامه محمد قاسم معوضه

561. محمد أبو عسكر
562. العقيد/ أحمد العفيف

563. عبدالرحمن العنسي
564. وليد فدامه

565. خالد الزبيري
566. علي هبه أحمد منصري

567. محمد يحيى الحاوري
568. محمد عبدالملك هازع

569. علي سعد طواف
570. علي ناجي الزايدي

571. عبدالرحمن هادي طواف
572. أمين الحداد 

573. جمال الحميري
574. أحمد صوفان

575. اللواء علي عبدالله السالل
576. قاسم حبيش

577. الدكتور عبدالوهاب الروحاني
578. عادل المنصوب
579. حامد أحمد فرج
580. د.جميل العريقي
581. د. قايد العنسي

582. جميل الجعدبي
583. علي النصيري

584. الشيخ فيصل الصايدي
585. أنور عبده

586. أحمد الروحاني
587. عبدالله خراز

588. الدكتور أحمد العنسي
589. محمد يحيى اليدومي

590. أحمد حماد
591. ناجي المرقب

592. علي محمد النوبي
593. عبدالملك عالمه
594. كابتن وليد شاهر

595. كابتن طاهر األشول
596. أمين خميس

597. كابتن مازن عشيش
598. فهد العريقي

599. عمد عبدالفتاح أسماعيل
600. لطفيه حمزه 

601. عبدالرحمن القرضي
602. محمد الهمداني

603. خالد عطيه
604. عبدالخالق الحيمي
605. عبدالعزيز الجبري

606. علي عجالن
607. قاسم العنسي

608. عبده صالح المقالح
609. أمل الساللي

610. فوزيه الحميضه
611. وفاء العريقي

612. محمد العنسي
613. أحمد النوبي

614. عبدالله الشاوش
615. علي لطف الثور

616. الفنان عبدالله الصعدي
617. وهيب العوامي
618. سمير العريقي

619. محمد النوفه
620. نعيمه عبده محمد 

621. نوال الحكيمي
622. سوسن المدحجي

623. زكريا الحاوري
624. محمد أحمد حسين

625. نبيل النوبي
626. اللواء/ عبدالله علي السنحاني

627. فيصل نجاد
628. كابتن طيار خطاب محمد العنسي

629. عادل السنحاني
630. عبدالفتاح المرامي

631. لبيب المفلحي
632. أمجد عادل السنحاني

633. عادل الهرش
634. صدام الصوفي
635. حسين الخلقي
636. أحمد البياض

637. حسين الصوفي
638. مجاهد المطري
639. بشير المنصوب

640. عبدالكريم النهاري
641. محمد جباره

642. عبدالملك المعصار
643. عمار القياضي
644. كامل الخوداني
645. علي الشعباني
646. عصام راجح
647. عدي المراني
648. صادق سالب

649. د/ محمد سعيد نجاد
650. القاضي عبدالغني حسين األهدل

651. خالد محمد فازع المطري
652. رشاد محمد السريحي

653. خالد أحمد الفقيه
654. أحمد مساعد الفقيه

655. أحمد خالد الفقيه
656. عبدالسالم خالد الفقيه

657. علي محسن الزنم
658. عبدالرحمن مطهر شمالن

659. علي أحمد الفقيه
660. علي مساعد الفقيه

661. عبدالله مساعد الفقيه
662. راجح محمد المنتصر

663. علي حزام العجل
664. سيف عواس
665. فيصل نجاد

666. بشير الشبيب
667. ماهر نجاد

668. عبداللطيف سعيد العجل
669. سيف محيي الدين

670. عبدالله مصلح
671. عصيم أحمد محمد األحمر

672. هادي القهالي
673. محمد جار الله 

674. يحي محمد الزايدي
675. عبدالحكيم الفران

676. نبيل السفياني
677. هاشم الهمداني

678. عبدالملك العصار
679. علوي علي فرج
680. عبده الهدور

681. علي أحمد الزيادي
682. ادم حمود عاطف

683. الدكتور محمدعبدالله السياني
684. محمد يحيى ابو الرجال

685. عبدربه راجي

686. عبدالرحيم الحطامي
687. عبدالقوي غانم مهدي

688. سامي الشرجبي
689. محمد بشير

690. عبدالباسط الكميم
691. محمد الشجاع

692. عمار يحي معوضة
693. فتح مسعد حنحنه
694. سعيد ناجي قناف

695. منصور واصل
696. حنان حسين 

697. أفراح زيد عيون
698. وفاء الدعيس
699. حمير سرحان
700. إيمان النشيري

701. عبدالجليل شيبان
702. عمار صبره 

703. الدكتور مجيب اآلنسي
704. عبدالله الشاطر

705. محمد محسن بن نسعه
706. يحي الزبير

707. أيمن محمد الزبير
708. خالد األحمد

709. ناصر السليمان
710. عبدالله غالب راجح
711. خالد حسين األكوع

712. أحمد الظفاري
713. عبدالله ربيش بن كعالن

714. مطر ناجي بحيج
715. صالح علي الزايدي

716. عبدالقوي الورد
717. نبيل الرداعي

718. ابراهيم أحمد جندب
719. مالك أحمد مساعد حسين

720. علي المضرحي
721. أحمد عبدالله السقطري

722. عامر سعد كلشات
723. عاطف محمد عاطف

724. حسين السوادي
725. القاضي فضل األكوع

726. غسان عبدالله بدر الدين
727. عدنان الريمي

728. عبدالله أحمد العوبلي
729. أحمد دارس
730. عبدالله بشر

731. عبدالقادر سلمان
732. مبخوت الجميمه

733. يحي أحمد سمنان
734. ناصر المدولي
735. أحمد الرميم

736. محمد عبدالله الوهاب
737. أحمد علي قاسم 

738. العقيد محمد خميس
739. حمود الهردي

740. علي أحمد عزيز
741. محمد أحمد عبدالهادي

742. عدنان القصوص
743. نبيل القادري

744. عبداللطيف صالح الحميدي
745. عبدالرحمن الخوالني

746. صالح دهمش
747. أحمد محمد خميش

748. عبدالله ضبعان
749. عبده ناجي الصنوي

750. باسل عفاره
751. علي الروسي

752. منير صالح المقالح
753. عبدالله العنسي
754. عبدالملك دحقه

755. ناصر حسين المحضار
756. يحي رياش

757. عبدالله الرصاص
758. حزام عمري جحذم

759. الشيخ/ مقبل الكدهي
760. مبخوت عبدربه الزبيري

761. محمد عبدربه كهالن
762. نافع الحنحنه
763. يحي البردوني

764. خالد مبارك الشريف
765. حميد مرح 

766. خالد أبو عيده
767. معمر الذاري

768. محمد ناجي جبير
769. هيثم الرهمي

770. ابراهيم العياني
771. نايف عبدالله مجيديع

772. مجاهد نجاد
773. جميل أبو قطينه

774. ياسر األحمر
775. حسين العيدروس الحميقاني

776. نبيل عوفي
777. ضيف الله سليمان
778. أحمد صالح عطيه

779. عبده الشامي
780. يحي أحمد سلمان

781. محمد أحمد حسين قاسم
782. ضيف الله الكديني

783. فضل حنيش
784. سلطان محمد زايع
785. بشير عبدالله بشر

786. علي صالح بريك
787. حسين الشطبي

788. محمد صالح مرشد الخلقي

تلقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الس��ابق رئيس المؤتمر الش��عبي العام عددًا من االتصاالت الهاتفية، وبرقيات  
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعب��ر المهنئ��ون م��ن قيادات المؤتمر الش��عبي العام وأح��زاب التحالف الوطن��ي الديمقراطي وقي��ادات األحزاب والتنظيمات السياس��ية 
والش��خصيات االجتماعي��ة ومنظم��ات المجتمع المدني ع��ن اعتزازهم وتثمينهم الكبير ل��أدوار الوطنية والمواقف الش��جاعة للزعيم علي 

عبدالله صالح في كل المراحل الصعبة التي مر بها الوطن وآخرها العدوان السعودي الغاشم على بالدنا.
وشدد المهنئون –في اتصاالتهم- بأن الزعيم علي عبدالله صالح سيظل رمزًا للنضال والصمود والتضحيات ومصدر فخٍر لكل ابناء الشعب 

اليمني، مؤكدين وقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ..

رفع الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي األعلى.. عضو اللجنة العامة.. 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج، برقية تهنئة إلى الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك بمناسبة حلول 

عيد الفطر المبارك، ما يلي نصها: 
فخامة األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق

رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله ورعاكم
يسرني أن أرفع لكم أزكى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، 
أعاده الله على فخامتكم وشعبنا اليمني الصامد وأمتنا العربية واإلسالمية بالخير واليمن 

والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح األعمال.
هنئ من خاللكم أبناء شعبنا اليمني الصابر الذي يواجه للعام الثالث 

ُ
ويطيب لي أن أ

على التوالي اعتى عدوان سعودي بربري تجرد من كل قيم الدين واالنسانية وتوالت 
عليه المناسبات الدينية والوطنية وهو يكابد تداعيات هذا العدوان وما ألحقه بالبلد 
والدولة ومؤسساتها من استهداف ممنهج، واحتالل لبعض المحافظات الجنوبية 
وتدمير للبنى التحتية واستهداف للمدنيين العزل وارتكابهم جرائم حرمتها كل 

األديان السماوية والتقاليد واألعراف.
كما نثمن جهودكم ومواقفكم الوطنية المخلصة في كل المحطات الفارقة التي مرت 
بها اليمن وماتميزتم به من صالبة وحكمة في مواجهة العدوان السعودي الغاشم .. 
فأنتم على الدوم عنوانًا لقيم ومبادئ الحوار واإلخاء والتعايش والتسامح واالعتدال 
والوسطية والقبول باآلخر والشراكة الوطنية التي تؤسس دوما لمستقبل أفضل للجميع.

األخ الزعيم:
نعلم جيدًا أن الرغبة كانت تحدوكم وتحدونا جميعاالن يحل علينا عيدالفطر المبارك 
متزامنا مع ايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السالم الناجز والمرضي البناء الشعب 
اليمني في سياق تسوية سياسية شاملة تعيد لليمن امنه واستقراره وللدولة اساسها 

المتين المبني على الدستور والقانون..
لكن تعنت السعودية ومرتزقتها وتعطيلهم للحوار يقف حجر عثرة امام حلم 
اليمنيين التواقين للسالم وهو مايرسخ لدى الجميع قناعة بأن من استجلب العدوان 
لقتل شعبه اليمكن ان يكون جزء من صناعة السالم المنشود.. لهذا عاجاًل أم آجاًل 

البد من أن تطالهم يد العدالة لينالوا جزاء خيانتهم لوطنهم وشعبهم.. فيما سيكون 
طريقكم وطريق كل الوطنيين االحرار هو االنتصار دومًا للوطن والجمهورية اليمنية 
يمن 22 مايو رغم الصعاب واشتداد المحن.. ألن المشروع الوطني سيتجاوز رغبات 

اصحاب المشاريع الصغيرة وهفواتهم الشيطانية الخائبة.
كما ادعو في هذه المناسبة االيمانية كل ابناء اليمن ان يستلهموا من فخامتكم قيم 
االنتصار لقضايا الوطن المصيرية وكل ما يوحد الصف الوطني وان يستلهموا اهمية 
شعائر عيد الفطر المبارك في تجسيد قيم المحبة والتآخي بين المسلمين، والوعي 
بخطورة المؤامرة التي تتربص بالوطن والعمل بكل اخالص على تمتين عرى الجبهة 
الداخلية ونبذ االعمال التي تسيئ إلى وحدة الشعب واألمة وتعزيز صمود شعبنا الذي 
قدم صورة مثلى في الثبات والصبر وهو يواجه جبروت وغطرسة العدوان السعودي 

وحصاره الجائر للعام الثالث على التوالي.
كما نترحم على شهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم رخيصة وهم يواجهون اعتى 
عدوان بربري يمتلك المال وادوات القتل الفتاكة لفرض اجنداته المشبوهة الرامية الى 
تمزيق اليمن وتوطين االرهاب فيه.. سائال الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على 
المصابين والجرحى.. مؤكدين على ان هذه التضحيات لن تذهب هدرًا وستتوج بتحقيق 
حلمهم الذي سعوا من اجله في الحفاظ على سيادة واستقالل ووحدة اليمن وحماية 

مؤسسات الدولة ليكون لنا وطن نفخر به نحن واجيالنا المتعاقبة.
الزعيم علي عبدالله صالح 

مرة أخرى نهنئ فخامتكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة سائلين المولى جل 
وعلى لكم موفور الصحة والعافية.. ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وشعبنا 
اليمني العظيم الذي تتحطم على صخرة وعيه الوطني وتماسك لحمته الوطنية 
كل المؤامرات.. العزة والرفعة والتقدم واالزدهار والنصر المبين على قوى العدوان 

والعمالة واالرتزاق. 
اخوكم الدكتور/ قاسم لبوزة
نائب رئيس المجلس السياسي االعلى
عضو اللجنة العامة
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام م/لحج

لبوزة يهنئ الزعيم بعيد الفطر المبارك

نثمن مواقفكم الوطنية وصالبتكم في مواجهة العدوان


