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د. السالمي: المؤتمر مؤسس 
الدولة المدنية

د. الكميم: جسد 
المؤتمر الوسطية
د. ناجي: لَم جميع 

االطياف لبناء الوطن
د. العجل: حقائق التاريخ ال 
يمكن أن يغيبها الحاقدون

دبلوماسيون:أكاديميون لـ«الميثاق»:
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د. بن دغر لـ «الميثاق»: 

 سفير أمريكا: المبادئ التي قام عليها المؤتمر هي األفضل لليمن
 سفير اليابان: للمؤتمر ثقله ودوره التاريخي في الساحة اليمنية

 سفير إيطاليا: رئيس المؤتمر لعب دوراً مهماً في التسوية السياسية
 سفير روسيا: على المؤتمر القيام بدوره الريادي خالل الفترات المقبلة
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االحتفال بالذكرى الـ 30 لتأسيس المؤتمر تحت شعار

أكثر من 7 آالف مشارك من مختلف المحافظات والمديريات.. وتكريم 91 من مؤسسي المؤتمر

عرس مؤتمري غير مسبوق تشهده اليمن

المؤتمر يستعرض رؤيته السياسية حول بناء الدولة المدنية وقضية الجنوب ومشكلة صعدة

أكثر من 1000 امرأة مؤتمرية يشاركن في الحفل بذكرى التأسيس
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برعاية المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبداهللا صالح رئيس   
المؤتمر الشعبي العام وتحت شعار «معاً لتعزيز الوحدة الوطنية وممارسة الديمقراطية 
وبناء الدولة المدنية الحديثة» وبمشاركة ما يزيد عن (٧٠٠٠) مشارك ومشاركة من أعضاء المؤتمر 
وبحضور كبير للعديد من قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
واألجنبي باالضافة إلى العديد من الشخصيات االجتماعية وقيادة المنظمات المدنية يقام اليوم 
االثنين االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والذكرى األولى الستشهاد 

المناضل عبدالعزيز عبدالغني عضو اللجنة العامة رئيس مجلس الشورى السابق.. حيث ستبدأ 
فعاليات الحفل صباحاً بصالة ٢٢ مايو بالعاصمة صنعاء وستتخلله عدد من الكلمات السياسية 
المهمة إضافة إلى تكريم عدد ٩١ من عدد القيادات المؤسسة للمؤتمر الشعبي العام وفقرات 

ثقافية وغنائية اخرى..
إلى ذلك أكدت األخت فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة على أن مشاركة المرأة في االحتفال 

بذكرى التأسيس سيكون بزخم كبير حيث ستشارك أكثر من ١٠٠٠ عضوة مؤتمرية في االحتفال.

د.حسان عبدالغني:

الدور المطلوب 
من المؤتمر

عباس غالب:

يكون 
أو ال يكون

د. طارق المنصوب:

المؤلفة 
قلوبهم

عبدالجبار سعد:

حزب 
األحزاب

فؤاد عبدالرزاق:

30 عاماً 
من العطاء

أحمد مهدي سالم:

ثالثون قمراً في 
كرنفال الفرح
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تبني مؤسسات الحكم دستوريًا.األساسية لحماية الحريات ولقيام عالقات سوية متطورة إن الديمقراطية المتكاملة فكرًا وسلوكًا هي الضمانة 
»امليثاق الوطني«
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 المؤتمر الشعبي العامالذكرى الـ30 لتأسيسعدد مكرس بمناسبة 

د. ناصر عبداهلل العولقي

خالد أبوبكر باراس أبوبكر القربي د. حسن محمد مكي د. عبدالكريم علي االرياني حمود عاطف حمدي محمد السنيدار حسين محمد الدفعي حسين عبداهلل المقدمي

 أحمد محمد األكوع
أحمد محمد الشجني

أحمد ناصر الفضلي
 أحمد يحيى العماد

 اسماء يحيى الباشا
ألوف باخبيره

حسن عبداهلل عبدالخالق

حسين صالح الجرادي

 أحمد محمد األصبحي

 حسن احمد الحداد

 أحمد احمد فرج

أحمد عبداهلل الحجري

حسين باوزير
 أحمد علي المطري

بالليل بن راجح لبوزه

 أحمد أحمد الرحومي

 أحمد صالح الرعيني

 ضيف اهلل شميلة

صالح عبداهلل الجمالي صالح عباد الخوالني صالح ثابت القاضي صالح حسين عمر سنان عبداهلل أبو لحوم صالح طاهر الجنيدي صادق أمين أبوراس صالح باقيس زيد مطيع دماج

 د. حسن السالمي

عبداهلل بن حسين األحمر

عبدالكريم عبداهلل العرشي
عبدالقوي حسين الحميقاني عبدالقادر باجمال عبدالعزيز عبدالغني صالح عبدالسالم العنسي عبدالستار عبدالغني الشميري عبدالرحمن محمد عثمان عبدالحميد سيف الحدي

عاتق باعوضه

علي عوض الصيعري

علي عبدالرحمن البحر علي صغير شامي علي احمد أبو الرجال علوي حسن العطاس عبداهلل مطلق عبداهلل ناصر الظرافي عزت أمين نعمان عبداهلل علي صالح طرموم عبداهلل صالح البار

 عبداهلل حسين البشيري

 غالب مطهر القمش

علي منصور رشيد علي مقبل غثيم علي محمد عثرب علي محمد صالح علي محمد خودم علي محمد القفيش علي محمد الفاطمي علي محمد العماد

علي لطف الثور

محمد صالح األحمر

محمد شاهر حسن القرشي محمد سالم عكوش محمد سالم الشدادي محمد الشيباني محمد جميع الخضر محمد احمد المحطوري محمد احمد الكباب محسن علي ياسر

محمد علي ياسر

 محسن سريع محسن

محسن اليوسفي

 يوسف الشحاري

يحيى عبدالقوي المفلحي نعمان بن قايد بن راجح ناجي صالح الرويشان محمد ناصر جابر محمد محمد الطيب محمد مشعوف األسلمي محمد عيدروس يحيى
محمد علي محسن االحول محمد عبداهلل صالح

محمد عبداهلل الجائفي

أسماء املكرمني يف الذكرى الـ30 لتأسيس املؤتمر
وعرقهم ودمائهم الطاهرة جاء هذا العرس المؤتمري البهيج والتظاهرة والشرعية والديمقراطية.. هم فرسان هذا التكريم.. بفضل صمودهم إلى الساحات وإلى ميدان البناء الوطني ليدافعوا عن مصالح الشعب كل أعضاء وأنصار المؤتمر الذين دافعوا عن الثوابت الوطنية وخرجوا والتقدير واالعتراف بأدوارهم النضالية..> كل فرسان المؤتمر الشعبي العام يستحقون التكريم 

الـ30 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.»الميثاق« تنشر أسماء القيادات المؤتمرية المكرمة بمناسبة الذكرى الرعيل األول الذي هو تكريم لكل المؤتمريين..الشعب المخلصين الذين انتصروا للشعب وللمؤتمر.. من خالل تكريم اليوم.. تكرم قيادة المؤتمر كل أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه وأبناء الوطنية العظيمة..

المؤتمر يرفض اإلقصاء السياسي أو المذهبي أو الطائفي
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الالمركزية َّـ اِّـؤتمر
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قيادات من المشترك

المتوكل: إذا لم يتجدد المؤتمر 
سيخل بتوازن المشهد السياسي

الشامي: على المؤتمر أن يطور 
أداءه ويستعيد وهجه

حسن زيد: غياب المؤتمر من 
الساحة سيؤدي إلى خلل سياسي
طاهر: المؤتمر يعد من 
أهم األحزاب في الساحة
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