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العدد: )1625( عدد مكرس بمناسبة 4
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

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

ألوف باخبيره اسماء يحيى الباشا أحمد يحيى العمادأحمد ناصر الفضليأحمد محمد الشجني أحمد محمد األكوع

حسن عبداهلل عبدالخالق

حسين صالح الجرادي

 أحمد محمد األصبحي

 حسن احمد الحداد

أحمد عبداهلل الحجري أحمد احمد فرج

بالليل بن راجح لبوزه أحمد علي المطريحسين باوزير

 أحمد صالح الرعيني أحمد أحمد الرحومي

 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
> كل فرسان المؤتمر الشعبي العام يستحقون التكريم 

والتقدير واالعتراف بأدوارهم النضالية..
كل أعضاء وأنصار المؤتمر الذين دافعوا عن الثوابت الوطنية وخرجوا 
إلى الساحات وإلى ميدان البناء الوطني ليدافعوا عن مصالح الشعب 
والشرعية والديمقراطية.. هم فرسان هذا التكريم.. بفضل صمودهم 
وعرقهم ودمائهم الطاهرة جاء هذا العرس المؤتمري البهيج والتظاهرة 

الوطنية العظيمة..
اليوم.. تكرم قيادة المؤتمر كل أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه وأبناء 
الشعب المخلصين الذين انتصروا للشعب وللمؤتمر.. من خالل تكريم 

الرعيل األول الذي هو تكريم لكل المؤتمريين..
»الميثاق« تنشر أسماء القيادات المؤتمرية المكرمة بمناسبة الذكرى 

الـ30 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.


