
االثنين : 28 / 1 / 2013م 
 الموافق :16 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: )1646( فرسان المؤتمر3

»الميثاق« تنتشر قائمة أسماء ممثلي 
المؤتمروحلفائه إلى مؤتمر الحوار

أقر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي القائمة النهائية للمشاركين  
في مؤتمر الحوار الوطني، والذي ضم نخبة مميزة من القيادات السياسية ورواد العمل المدني، 
حرصًا من المؤتمر وحلفائه على انجاح مؤتمر الحوار الوطني من خالل شخصيات قادرة على االرتقاء 

بمستوى الحوار والتعبير عن تطلعات كافة أبناء الشعب نحو التغيير المنشود.
»الميثاق« تنشر فيما يلي القائمة النهائية لممثلي المؤتمر الشعبي العـــام وحلفائه في مؤتمر 

الحوار الوطني :

إيمان يحيى محسن النشيرياوراس سلطان ناجي محمد ناجيالصيه بخيت سعيد بلحاف أفراح زيد عيوناحمد ناصر سعيد جرفوشاحمد محمد يحيى الكحالنياحمد محمد عبداهلل سلطان احمد محمد عبداهلل الزهيرياحمد عوض احمد البترة د. احمد عبيد مبارك بن دغراحمد عبداهلل العولقي احمد عبادي المعكر

صالح عبداهلل ابو عوجاءشرف علي احمد القليصيسنان عبدالولي حسين علي العجيسلمى عبداهلل المصعبيسلطان سعيد عبداهلل البركانيسفيان محمد سفيان العماريسعيد سالم سعد باحقيبهسالم احمد سعيد الخنبشيزيد محمد محمد يحيى ابو عليزيد علي علي صالحزعفران علي احمد المهناء رمزية عباس االرياني

عبده مهدي حسن العدلةعبده محمد ردمان رافععبداهلل احمد ضيف اهلل مجيديععبدالكريم يحيى عبداهلل الحيفيعبدالعزيز احمد كروعبدالسالم احمد يحيى الضلعيعبدالولي محمد يحيى البحرعبدالواحد هواش سعيدعبدالملك سليمان المعلميعبدالمجيد ناجي قايد الحنشعبداهلل احمد غانمعبداهلل احمد الكبسي

محمد عبداهلل غانم علي ابو غانممحمد حسين العيدروسمحمد بن ناجي عبدالعزيز الشايفمحمد احمد سعيد الزويديمحسن علي ناجي النقيبماجد علي كردحكهالن مجاهد يحيى ابو شواربقبلة محمد سعيد الحوثريقاسم محمد قاسم الكساديقاسم محمد غالب لبوزةد. قاسم محمد بريهد. قاسم سالم سعيد

رضوان محمد عبدالملك الحوباني.رشاد محمد علي العليميخالد عبداهلل علوي الجفريحسين منصور سعيد سيفحسين علي عبدربه حازبحسن محمد يحيى عبدالرزاق حافظ فاخر قايد معيادجمال عبد الخالق الخوالنيجليدان محمود حميد جليدانجابر عبداهلل غالب الوهبانيد. بلقيس ابراهيم الحضرانيأمل مصلح محسن عبادي

د. عبدالكريم علي االريانيد. عبدالكريم يحيى راصععبدالكريم صالح شايف احمدعبدالقادر مهدي النفيليد. عبدالعزيز صالح بن حبتورعبدالعزيز أحمد البكيرعبدالرحمن محمد عبداهلل االكوععايدة حسن عاشور عبداهللعامر سعد عليعادل احمد علي آل مقيدحصالح مصلح صالح الصياديصغير حمود احمد عزيز

فهد مفتاح صغير دهشوشفهد حمود محمد ابو راسفتحية عبداهلل علي العطابفايز عبداهلل حامس العوجريفايزة احمد صالح العاقلفاطمة عبداهلل عبداهلل الخطريغيالن سعيد المسوريعوض محمد عبداهلل العولقيعوض عبداهلل عوض حاتمد. عمر حسين قايد مجليعلي محمد محمد المقدشيعلي عبداهلل احمد عبداهلل ابو حليقة

ناصر محمد علي باجيلد. ناصر محسن باعومناصر بكيل أل طميرةد. مهدي علي عبدالسالم عبداهللمها صالح العبسيمنيرة عبدالكريم العواضيملوك محسن علي الفضليمحمد محمد حسن القازمحمد عياش محمد قحيممحمد عبده يحيى مرادمحمد عبداهلل الجايفيمحمد عبدالعزيز األمير

د. يحيى محمد عبداهلل الشعيبييحيى عبداهلل صالح دويدياسر احمد سالم العواضيوفاء احمد عبداهلل الدعيسنورا احمد علي الشامينوال محمد علي العقيلينصر حسن محمد البعدانينزيه عبدالعزيز الشعبيد. نجيبة محمد مطهرد. نجيبة االصبحينبيل صادق علي محسن باشاناصر ناصر عبداهلل النصري

احمد احمد محسن النويرة احمد عبداهلل الميسريد. ابو بكر عبداهلل القربي ابتسام هاشم شرف الدين 


