
1 - سبأ الحجي
2 - صالح الشرجي

3 - عبدالحميد القوسي
4 - عبداهلل الحدي

5 - علي قاسم طالب
6 - صالح األعجم

7 - عبداهلل ضبعان
8 - ثابت العمري

9 - عبداهلل السياغي
10 - عبدالسالم شيحاط

11 - عبداإلله أبو غانم
12 - علي سنان الغولي

13 - بازل فاضل
14 - محمد بشير

15 - يحيى يحيى القاضي
16 - مطهر المصري

17 - مبخوت بن ماضي
18 - جمال الخوالني

19 - صالح مبخوت
20 - صالح هادي مثنى

21 - خالد اآلنسي
22 - عبدالعزيز الكميم

23 - عبدالرحمن محمد علي عثمان
24 - القاضي أحمد األكوع

25 - مجاهد غشيم
26 - أحمد صالح الناصري

27 - هيالن قطينة
28 - أحمد محمد ريحان

29 - عبداهلل الدفعي
30 - د - غازي األغبري
31 - طواف سعد طواف
32 - عبدالرحمن القالم

33 - هاني شميله
34 - محمد نجيب البشيري

35 - عمار الحميقاني
36 - لحسون صالح مصلح

37 - محمد محمد زيد عمران
38 - علي القبلي نمران

39 - محمد علي المعوضي
40 - أحمد عمر

41 - د.  مرفت مجلي
42 - حسين التهامي

43 - أحمد صوفان
44 - سالم الخنبشي

45 - محمد العيسائي
46 - أحمد الحاللي

47 - جبران غوبر
48 - أحمد األصبحي

49 - يحيى أحمد حيدر الهادي
50 - محسن العرشي

51 - أحمد جريد
52 - محمد خليل

53 - صالح المشرقي
54 - فهد الداعري

55 - أحمد غالب الرهوي
56 - ناصر بن صالح الهيال

57 - أحمد بن بريك
58 - أحمد محمد األحمر

59 - عبداهلل أبو غانم
60 - علي القادري
61 - محمد حاتم
62 - أحمد فنيس

63 - عبده حمود راجح
64 - صالح العنسي 

65 - خالد الفقيه
66 - محمد ناصر الزامكي

67 - خالد الرضي
68 - مختار الضالعي

69 - مختار صادق أبو راس
70 - صالح العريض

71 - خالد سعيد الديني 
72 - أحمد عبداهلل المجيدي 

73 - يحيى مجاهد أبو شوارب
74 - محمد راجح لبوزه

75 - علي السياني
76 - زكريا الزكري

77 - علوي المشهور
78 - أحمد النويرة

79 - فارس السنباني
80 - شاهر عبدالحق

81 - جابر عبداهلل غالب
82 - محمد رشاد العليمي

83 - صالح الخامري
84 - عبدالمجيد القوسي
85 - أحمد عبيد بن دغر

86 - ناجي الشايف
87 - محمد عبداهلل عثمان

88 - أحمد الصوفي
89 - محمد بن علي الرويشان

90 - أحمد حسين الباشا
91 - محمد الصوملي

92 - غازي أحمد علي محسن
93 - عبده سيالن

94 - د .عبدالكريم االرياني
95 - محمد طريق
96 - ناجي األمير

97 - فارس الصليحي
98 - توفيق بن ساريه

99 - غازي الشوخي
100 - طالل الحميري

101 - محمد الزلب
102 - عوض الوزير

103 - عبداهلل علي بن حمدان
104 - فهد المشرقي

105 - عبداهلل قيران
106 - عبداهلل بدرالدين

107 - حمد علي بن جالل
108 - عبدالواحد المقالح

109 - سالم سلمان
110 - محمد قاسم النقيب

111 - صالح العجي بن شظيف
112 - أحمد شايع

113 - سالم محمد علي أحمد
114 - محمد هادي طواف

115 - محمد عبدالعزيز األمير
116 - عبداهلل علي بن معيلي

117 - أحمد الكحالني
118 - حسين درعان السقاف

119 - أبوبكر الغزالي
120 - عبداهلل علي السنيدار

121 - محمد يحيى شذان
122 - أحمد جندب

123 - عبدالمغني داوود
124 - أحمد جريد

125 - محمد الصبري
126 - زبن اهلل الدهيبل

127 - أحمد العزيزي
128 - علي السالل

129 - علي الحصني
130 - حسين خيران

131 - علي حميد جلديان
132 - سنان العجي

133 - محمد يحيى الحاوري
134 - زيد أبو علي

135 - حسين خميس
136 - ياسر العواضي

137 - عبدالملك العرشي
138 - حسين أحمد عبدالقادر

139 - عمر عبدالصمد
140 - عبدالغني جميل

141 - أحمد بن فريد الصريمه
142 - علي قعشه

143 - عزيز األكوع
144 - إيمان النشيري

145 - ص��ال��ح ب��ن س��وده 
طعيمان

146 - عبيد طعيمان
147 - عبدالكريم راصع

148 - محمد بن ناجي الشايف
149 - ناصر الراعي

150 - جمال الجعبي
151 - حافظ معياد

152 - حزام الصالحي
153 - علي سعيد بن غريب

154 - عبدالرحمن معزب
155 - صالح التام

156 - نبيل النوبي
157 - د -منير يحيى العرشي

158 - دغسان أحمد دغسان
159 - بكيل ربيد

160 - صغير عزيز
161 - سلطان البركاني

162 - يحيى الراعي
163 - محمد زمام

164 - أحمد الحاوري
165 - علي المقدشي

166 - محمد منصور الشوافي
167 - يحيى محمد الزايدي

168 - مجاهد القهالي
169 - علي قرشه

170 - فهد دهشوش
171 - فهد األعجم

172 - فايز العوجري
173 - يحيى غوبر

174 - محمد عبدالرحمن عثمان
175 - صدام شمسان

176 - يحيى زاهر
177 - محمد عبده الفاشق
178 - أحمد محمد األحمر

179 - فضل القوسي
180 - قاسم حبيش
181 - فضل محسن

182 - عزيز ملفي
183 - أمين القدمي

184 - عبدالسالم الجوفي
185 - سيف العسلي

186 - عبداهلل الخالقي
187 - حامد فرج

188 - عصام السماوي
189 - ناجي الزايدي
190 - صالح دهمش

191 - احمد سود هفح
192 - علي العجي بن شطيف

193 - محمد ناصر العامري 
194 - عبدالهادي الهمداني

195 - عبدالكريم شايف
196 - حسين حازب

197 - محمد منصور البكري
198 - ناصر عشال

199 - محمد القوسي
200 - حيدر الهبيلي
201 - زمزم األبرش

202 - منصور الشهاري
203 - عبداهلل البشيري

204 - عوض الشريف
205 - محمد عبده مراد

206 - أحمد سالم النسي
207 - علي دارم

208 - عمر األرحبي
209 - عبداإلله أحمد مبارك شريف
210 - جليدان محمود جليدان

211 - يحيى أبو حلفه
212 - حسين أبو حلفه

213 - أحمد فايد الدوحمي
214 - حزام جخدم

215 - قاسم فيشي
216 - طارق زمام
217 - علي زبارة

218 - أحمد درهم العبسي
219 - علي سنان الغولي

220 - علي عزيز الحجبري
221 - محمد حسين المقدشي

222 - درهم الظمأ
223 - محمد الغدراء
224 - علي القيسي
225 - عثمان مجلي

226 - علي ناصر بن عوشان
227 - عبداهلل الباشا

228 - عمر الكرشمي
229 - العميد ناجي القوسي

230 - بشر عبدالحق
231 - ع��ل��ي ع��ل��ي النجار 

األشموري
232 - مبخوت المشرقي

233 - محمد أحمد جرعون
234 - حسين الدرب

235 - حامد فرج
236 - فتح البيشي

237 - عبدالفتاح حومي
238 - محمد مجاهد حيدر

239 - رشاد الرصاص
240 - عبداهلل القعقاع

241 - خالد خرصان
242 - نايف األعوج

243 - أحمد عباس البرطي
244 - عبدالباري البخيتي

245 - عمار أحمد جندب
246 - أحمد المزعمي
247 - مبخوت ربيش

248 - حمد ناصر المنحمي
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العيدروس
250 - أحمد أحمد مبارك شريف

251 - علي القيسي
252 - غالب السالمي

253 - نبيل باشا
254 - زايد غوبر

255 - علي الحمزي
256 - بكيل الجبل

257 - قاسم الكسادي

258 - حسين الشامي
259 - علي المضرحي

260 - شايف درهم
261 - محمد يحيى القوسي

262 - رزق مديور
263 - عبده محمد الجندي

264 - عبداهلل بن صقره
265 - صالح الصماصمه

266 - خالد الوحيشي
267 - ع��ب��داهلل ب��ن علي 

الزايدي
268 - عقيد/ عبداهلل عامر

269 - عبالعزيز شرهان
270 - أماني العامري

271 - أحمد األكوع
272 - عبداهلل عثرب

273 - إبراهيم الهندي
274 - محمد سوار

275 - محمد قشره
276 - حزام فاضل

277 - شرف الكحالني
278 - محمد الخاوي

279 - محمد حاتم الخاوي
280 - د - علي مجور

281 - حمود عباد
282 - عبدالوهاب معوضه

283 - علي الفراصي
284 - وفاء الدعيس

285 - إلهام الدعيس
286 - عبدالكريم الرويشان

287 - محمد النهمي
288 - مختار القشيبي

289 - فضل بن عطاف
290 - حسن سود هفج

291 - وليد شويط
292 - عبدالخالق شويط

293 - كهالن مجاهد أبو شوارب
294 - طارق الرضي

295 - صالح ابو عوجاء
296 - فؤاد الكميم

297 - درهم نعمان
298 - بلقيس الربيع

299 - عبداهلل ربيش كعالن
300 - طارق الدغاري

301 - نايف جعبل طعيمان
302 - شرف القليصي

303 - ياسر اليماني
304 - حسين السوادي

305 - صالح مجمل
306 - قايد العنسي

307 - أحمد دراج
308 - صدام شمسان
309 - عبده الشوخي
310 - يحيى غمضان

311 - عبدالقادر هالل
312 - زيدان دهشوش

313 - ناجي المرقب
314 - مدين ياسين

315 - سعيد الهريش
316 - يحيى الحباري

317 - عارف الزوكا
318 - عبداهلل الحاج

319 - يحيى دويد
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رئيس المؤتمر: انتصر الشعب وفشلت المؤامرة

الرئيس يتلقى العديد من االتصاالت ويستقبل المهنئون بسالمة العودة

بارك الزعيم الموحد علي عبداهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
العام لجماهير شعبنا اليمني نجاح 
االنتخابات الرئاسية المبّكرة والتي 
ج��اءت تتويجًا للمسار الديمقراطي 
الذي اختارته بالدنا قبل ما يزيد عن 
عقدين.. مهنئًا رفيقه المشير عبد 
ربه منصور هادي بالثقة الجماهيرية 
الكبيرة التي مُنحت له وتجلت بصورة 
اإلقبال الشعبي غير المسبوق على 
صناديق االق��ت��راع في االنتخابات 
المبّكرة، متمنيًا للمشير  الرئاسية 
عبدربه منصور هادي التوفيق في 
مهامه الجديدة رئيسًا للجمهورية 

وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.
وق��ال الزعيم علي عبداهلل صالح 
في تصريح مقتضب لوسائل اإلعالم 
ل��دى وصوله مطار صنعاء الدولي 
السبت قادمًا من الواليات المتحدة 
األمريكية بعد رحلة عالجية ناجحة: 
»إنه عاد ليشارك في مراسم تنصيب 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال: 
إن ما ح��دث يأتي في إط��ار التبادل 
السلمي للسلطة الذي قبلنا به عن 
رضا وقناعة وفي إطار المشروع الذي 
تقدم به األش��ّق��اء في دول مجلس 
التعاون الخليجي كمخرج من األزمة 
التي تعصف بالوطن منذ عام، وهو 
ما كنا قد دعونا إليه منذ وقت مبكر 
كل الفرقاء السياسيين للمشاركة في 
السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبّكرة 
وتجنّب اإلصابة بحمى أوراق الربيع 
العربي وعدم االنجرار خلف المشاريع 
المصدّرة والتقليد األعمى لما هو 
حادث في عدد من دول المنطقة وهي 

الدعوات التي لم تلقَ أي تجاوب«.
وعبّر الزعيم القائد علي عبداهلل 
أسفه  ع��ن  المؤتمر  رئيس  صالح 

ل��أرواح التي أزهقت وال��دم��اء التي 
أريقت واإلمكانات التي أهدرت خالل 
األزم���ة التي عاشتها ب��الدن��ا العام 
الماضي ال لشيء إال لكبرياء وغرور 
بعض القوى المتآمرة خارجيًا وتلك 
العناصر المأجورة مدفوعة الثمن في 
الداخل، داعيًا القوى الوطنية وكل 
أطياف العمل السياسي إلى تجاوز 
تلك المرحلة بكل تداعياتها ووضع 
ما حدث وراء الظهور والتوجّه لفتح 
صفحة جديدة والدفع بعملية تثبيت 
األمن واالستقرار والحفاظ على يمن 
سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين 
من مايو التي ضحى شعبنا من أجل 
تحقيقها ودفع في سبيلها ثمنًا باهظًا.

وحيّا القائد الرمز علي عبداهلل صالح 
صمود شعبنا الذي وقف وقفة رجل 
واحد )رجااًل ونساًء( إلفشال المخطط 

ال��ذي استهدف ب��الدن��ا خ��الل العام 
الماضي.. وق��ال: »فشلت المؤامرة 
وانتصر الشعب وهذا لم يكن ألول مرة 
فقد سبق وانتصرنا في أكثر من محطة 
تاريخية منذ التآمر على ثورة »سبتمبر 
وأكتوبر« وكذا التآمر على يمن الثاني 
والعشرين من مايو في مؤامرة صيف 
1994م، فشلت كل هذه المؤامرات 
أم��ام صخرة وع��ي شعبنا اليمني 
وصمود مؤسسته العسكرية واألمنية 

البطلة«.
وأّك��د الزعيم الموحد وقوفه خلف 
القيادة السياسية الجديدة الممّثلة 
بالمشير عبدربه منصور هادي، إلعادة 
بناء ما خّلفته األزمة.. داعيًا كل أبناء 
الشعب إلى الوقوف بجانب الرئيس 
الجديد بكل وفاء وبكل إخالص ولما فيه 
مصلحة أمن واستقرار الوطن. وقال: 
»سيبقى هناك قائد واحد وهو الرئيس 
المنتخب ولن يكون هناك عدة سيوف 

ولكن سيف واحد في غمد واحد«..
ودعا رئيس المؤتمر الشعبي العام 
األشّقاء واألصدقاء في دول الجوار 
والعالم إل��ى الوقوف بجانب اليمن 
ودعمه في هذه المرحلة االنتقالية 
لتجاوز الظروف العصيبة التي تواجهه، 
وحّث كل المانحين- ابتداًء من مؤتمر 
لندن ونيويورك والرياض وغيرها من 
التجمعات السياسية واالقتصادية- 
على الوفاء بالتزاماتهم للمساعدة في 
النهوض باليمن وامتصاص ظاهرة 
البطالة وإع��ادة العمل بالمشاريع 
التي جمدت خالل العام الماضي جراء 
األح���داث التي عاشتها بالدنا وبما 
يعمل على تجاوز األزمة وتداعياتها 
االقتصادية، معربًا عن شكره وتقديره 
لكل األشّقاء واألصدقاء لدعمهم أمن 

واستقرار وسالمة ووحدة اليمن.

هناك قائد واحد وهو الرئيس المنتخب
ما حدث يأتي في إطار التبادل السلمي للسلطة الذي ارتضيناه عن قناعة

أدعو كل أطياف العمل 
السياسي تجاوز الماضي وفتح 

صفحة جديدة للحفاظ على 
مكاسب شعبنا

المتآمرون خارجيًا 
والالهثون وراء المال 
المدنس أراقوا الدماء 

وأهدروا االمكانيات

تلقى الزعيم الموحد المناضل علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- اتصاالت هاتفية من عدد من المسؤولين والشخصيات  
االجتماعية وقيادات األحزاب والتنظيمات السياسية والدبلوماسيين والمواطنين.. هنأوه فيها بسالمة العودة إلى أرض الوطن بعد 
رحلة عالجية ناجحة إلى أمريكا استكمل فيها العالج الذي بدأه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة جراء الحادث اإلرهابي الغادر الذي استهدفه 

وكبار قيادات المؤتمر والدولة في أول جمعة من رجب الحرام العام الماضي..
وأشادوا بالمواقف الوطنية التاريخية والعظيمة التي اجترحها فخامة الرئيس خالل مسيرة العطاء الخالد الذي كلله بحرصه على تجسيد االنتقال 
السلمي للسلطة والذي يعد االنجاز األول من نوعه في المنطقة، والعمل الوطني المشرف الذي يضاف إلى رصيده الوطني الحافل باإلنجازات 
الوطنية الكبيرة.. كما أثنى المتصلون على حكمة الرئيس وحرصه على الدم اليمني المقدس، وتغليبه مصلحة الوطن العليا وتنازله طوعًا عن 

حقه الدستوري في استكمال فترته الرئاسية التي تنتهي العام 2013م.
من جانبه طمأن الزعيم الموحّد كافة أبناء الشعب وكل من تواصل معه على صحته.. وأكد أنه سيواصل أداء واجبه الوطني جنبًا إلى جنب مع 

كل الشرفاء والمخلصين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولما من شأنه خدمة الوطن والشعب..
وكان أبرز المتصلين:


