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الوحدة الوطنية تتجسد بأنصع صورها في بناء 
القوات المسلحة واألمن على أسس وطنية حديثة
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الزعيم يكرم رواد المؤتمر وأعضاء لجنة الحوار الوطني
كرم الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كوكبة من رواده المؤسسين من أعضاء اللجنة الدائمة األولى ولجنة الحوار الوطني وذلك بمناسبة احتفال المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الثالثين   

لتأسيسه.. وفي حفل التكريم عبر الزعيم علي عبداهلل صالح  عن شكره ألولئك الرجال من الرعيل األول الذين أسسوا المؤتمر الشعبي العام وما بخلوا على الوطن وعملوا من أجل وحدته وأمنه واستقراره.
وقال: تحية لمؤسسي المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال وسيظل نهجه لخدمة هذا الوطن.. الوطن غاٍل وسنقدم من أجله كل شيء ومن أجل أن يترعرع شباب طاهر مخلص لوطنه.

وقام الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر بتكريم كوكبة من الرعيل األول من المؤسسين بتقليدهم شهادات تقديرية ودرع المؤتمر الشعبي العام والميداليات التكريمية.
»الميثاق« تنشر أسماء المكرمين وصور من حضر التكريم..

متابعة : علي الشعباني

1. إبراهيم محمد الوزير
2. أبو بكر السقاف

3. أحمد أحمد الرحومي
4. أحمد أحمد فرج
5. أحمد الخطابي

6. أحمد جابر عفيف
7. أحمد سالم العواضي
8. أحمد شمسان الدالي
9. أحمد صالح الرعيني

10. أحمد عبداهلل الحجري
11. أحمد علي المطري

12. أحمد قاسم دماج
13. أحمد لقمان

14. أحمد محمد األصبحي
15. أحمد محمد األكوع

16. أحمد محمد الشجني
17. أحمد ناصر الفضلي

18. أحمد هائل سعيد أنعم
19. أحمد يحيى العماد
20. أسماء يحيى الباشا
21. إسماعيل الفضلي

22. ألوف باخبيره
23. بالليل بن راجح لبوزة

24. حسن أحمد الحداد
25. حسن جار اهلل

26. حسن صالح باعوم
27. حسن عبداهلل عبدالحق

28. حسين باوزير
29. حسين صالح الجرادي

30. حسين عبداهلل المقدمي
31. حسين محمد الدفعي

32. حمدي محمد السنيدار
33. حمود عاطف

34. خالد أبوبكر باراس
35. أبو بكر القربي

36. حسن محمد مكي
37. ناصر عبداهلل العولقي

38. حسن السالمي
39. عبدالكريم اإلرياني

40. زيد مطيع دماج
41. سالم علي قطن

42. سليمان الفرح
43. سنان عبداهلل أبو لحوم

44. صادق أمين أبو راس
45. صالح باقيس

46. صالح ثابت القاضي
47. صالح حسين عمر

48. صالح طاهر الجنيد
49. صالح عباد الخوالني

50. صالح عبداهلل الجمالي

51. ضيف اهلل شميلة
52. عاتق باعوضة

53. عبدالجليل الماوري
54. عبدالحميد سيف الحدي
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57. عبدالسالم العنسي
58. عبدالسالم خالد

59. عبدالعزيز عبدالغني صالح
60. عبدالقادر باجمال

61. عبدالقوي حسين الحميقاني
62. عبدالكريم عبداهلل العرشي

63. عبداهلل الحزوره
64. عبداهلل حسين األحمر

65. عبداهلل حسين البشيري
66. عبداهلل سالم الحكيمي

67. عبداهلل صالح البار
68. عبداهلل عطية

69. عبداهلل علي صالح طرموم
70. عبداهلل مطلق

71. عبداهلل ناصر الظرافي
72. عبدالملك منصور

73. عبدالواحد الزنداني
74. عبدالواحد هواش
75. عبده علي عثمان
76. عزت أمين نعمان

77. علوي حسن العطاس
78. علي أحمد أبو الرجال

79. علي أحمد السياني
80. علي صغير شامي

81. علي عبدالرحمن البحر
82. علي عبدربه القاضي
83. علي عوض الصيعري

84. علي قاسم المؤيد
85. علي لطف الثور

86. علي محمد العماد
87. علي محمد الفاطمي
88. علي محمد القفيش

89. علي محمد خودم
90. علي محمد صالح
91. علي محمد عثرب
92. علي مقبل غثيم

93. علي منصور رشيد
94. علي يحيى العاضي
95. غالب مطهر القمش

96. قائد عبده الحروي
97. مجاهد أبوشوارب
98. محسن اليوسفي

99. محسن سريع محسن
100. محسن علي ياسر

101. محمد أحمد الكباب
102. محمد أحمد المحطوري
103. محمد إسماعيل النعمي

104. محمد الشيباني
105. محمد النزيلي

106. محمد جميح الخضر
107. محمد سالم الشدادي
108. محمد سالم عكوش

109. م��ح��م��د ش��اه��ر حسن 
القرشي

110. محمد صالح األحمر
111. محمد عبداهلل الجائفي
112. محمد عبداهلل الفسيل

113. محمد عبداهلل صالح
114. محمد علي الربادي

115. محمد علي محسن األحول
116. محمد علي هيثم
117. محمد علي ياسر

118. محمد عيدروس يحيى
119. محمد محمد الطيب

120. محمد محمد المنصور
121. محمد مشعوف األسلمي

122. محمد ناصر جابر
123. ناجي صالح الرويشان

124. ناجي عبدالعزيز الشايف
125. نعمان بن قائد بن راجح

126. يحيى البشاري
127. يحيى الشامي

128. يحيى عبدالقوي ناشر 
المفلحي

129. يحيى عبداهلل الشايف
130. يحيى لطف الفسيل

131. يحيى محمد المتوكل
132. يوسف الشحاري

133. طارق صالح المنهلي
134. عبدالرحمن البروي
135. عبداهلل بدر الدين

136. عبداهلل ناجي دارس
137. علي الهيثمي عبداهلل
138. علي فارع العصيمي

138. قائد احمد سيف الشرجبي
139. محمد الخضر الشقي

140. محمد حزام الشوحطي
141- محمد رزق الصرمي
142. محمد صالح هدران

143. محمد علي سعيد الزويدي
144. محمد علي عجالن
145. يحيى يحيى راصع


