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103- د. محمد راجح نجاد
104- حزام علي الصالحي

105- علي القيسي
106- احمد صالح الحاوري
107- محمد صالح شمالن

108- محمد هاجر   
109- علي مسعد اللهبي   

110- عبدالكريم االكوع
111- طه هادي عيظة

112- عزيز االكوع
113- أحمد الغيل

114- احمد العزيزي
115- احمد علي جريد

116- احمد راجح
117-عبده سيالن

118- عبدالله ربيش
119- بشير عبدالحق

120- زيدان دهشوش
121- محمد عبدالرحمن عثمان

122- علي صالح العرارة
123- عبدالقدوس الكبسي

124- عبدالرحمن حسن الحسني
125- شائف عاصم

126- هيالن قطينة
127-  كمال جمال الجبري

128- عزيز القبيلي
129- احمد شايع

130- وليد شويط
131- أحمد صوفان

132- محمد زمام
133- طارق زمام

134- محمد عبدالعزيز عبدالغني
135- سامي العياش

136- علي هادي الزعبلي
137- خالد االرحبي

138- مختار الضالعي
139- محمد المقداد

140- محمد ابراهيم صالح
141- خالد هضبان

142- شوقي الصالحي
143- امه اللطيف المحني

144- عمار الحميقاني
145- علي اليمني

146- ابراهيم علي اليمني
147- انور علي اليمني

148- د. محمد المخالفي
149- احمد العيسي

150- عوض السقطري
151- ثابت الحاشدي

152- رحمة حجيرة
153- احمد سالم النسي

1-الشيخ يحيى الراعي
2-  االستاذ عبدالرحمن عثمان

3- القاضي عصام السماوي
4- سلطان البركاني

5- عارف الزوكا
6- صادق أمين أبو راس

7- د. ابو بكر القربي
8- اسماعيل احمد اسماعيل ابو حورية

9- د. رشاد العليمي
10- د. عبدالسالم الجوفي

11- صغير عزيز
12- محمد عبدالله القوسي

13- طه هاجر
14- احمد النويرة
15- عبده بورجي

16- فهد دهشوش
17- سنان العجي

18- طارق الشامي
19- احمد الصوفي

20- علي قاسم طالب      
21- محمد حسن العيدروس

22- د. عبدالكريم راصع
23- حسين حازب
24- طه الهمداني

25- عبدالسالم شيحاط
26- أمل  الجفري

27- صالح ناجي عزالدين
28- علي سالم الخظمي     

29- مبخوت ربيش بن كعالن
30- عبدالرحمن القالم

31- علي أحمد الرصاص
32- مبارك الزايدي

33- أحمد جندب
34- أكرم عطية   
35- علي الحصني

36- محمد االسطى
37- جمال العواضي

38- عامر التينى
39- محمد أحمد جرعون

40- حسين احمد علي
41- علي الفسيل

42- علي حمود العاقل
43- عبداالله ابو غانم

44- خالد بن خرصان
45- علي الداهوق

46- د. علي الجمهوري
47- مسعد الهندوس

48- علي صالح الناصري
49- علي أحمد الضنين

50- معاذ حمود الشائف
51- عبدالقوي غانم مهدي

52- أحمد البن
53- عبدالخالق الحبيشي

54- خير الله خير الله
55- ناجي الزايدي

56- جابر عبدالله غالب
57- محمد محمد زيد عمران

58- حسين المحفدي
59- يحيى مجاهد ابو شوارب

60- علي الجمالي
61- علي حميد 

62- الحكم بن ثابت
63- لحسون صالح مصلح

64- إيمان النشيري
65- محمد أنعم

66- عزيز الردماني
67- محمد أحمد القاضي

68- فائقة السيد
69- زعفران المهناء

70- د. إسماعيل إبراهيم الوزير
71- محمد يحيى شذان
72- محسن أحمد صقره
73- ناصر قائد البخيتي
74- عبدالباري البخيتي

75- درهم ردمان
76- محمد هادي طواف
77- احمد محمد األحمر

78- علي قاصره
79- علي عمر الصيعري

80- وفاء الدعيس
81- محمد القاز

82- محسن النقيب
83- عبدالله الكبسي

84- محمد أحمد شريف
85- زبن الله دهبيل

86- منصور واصل
87- أمل العمري

88- علي علي شعالن
89- انوار ردمان

90- صالح صالح الوهبي
91- صالح الشيبة
92- صالح مبخوت

93- محمد محمد ابو علي
94- صالح بن عجاج

95- عبدالحكيم بن عجاج
96- منيرة العواضي
97- ناصر النصيري

98- عبدالسالم النصيري
99- محمد عبدالكريم المهاجري

100- عبدالكريم الديش
101- ناصر عشال

102- عبده عثمان ابو جهالن

154- عبدالعزيز شرهان
155- غازي بن االحمر
156- حسن عبدالحق

157- احمد شايع
158- ام اوسان باذيب

159- تيسير محمد الطيري
160- صابرين االرياني

161- علي الزنم
162- علي صالح االحمر

163- محمد محمد اسماعيل
164- عبداللطيف الضنين

165- فتحي السقاف
166- فيصل الشبيبي

167- عبدالسالم الضلعي
168- علي احمد الزيادي
169- عبدالواحد االنسي

170- عادل كعيبة
171- قبلة محمد سيد
172- علي بامحيسون

173- عبدالله ظيف الله
174- خالد البوني

175- زمام علي وهبان العليي
176- محمد محمد احمد جريز

177- عمار احمد جندب
178- محمد احمد بن حيدر
179- عبدالغني علي منصور

180- محمد ناصر العامري
181- عبدالله عبود

182- عبدالغني داود
183- محمد يحيى الحاوري

184- نورية المليكي
185- احمد محمد ريحان

186- ام جمال السالل
187- دخسان احمد دخسان

188- علي الشعباني
189- عبدالله علوي المفلحي

190- وسام عبدالرحمن
191- عزيز حسين عسكر

192- فضل بن عطاف
193- محمد بن علي الرويشان

194- فاهم الفضلي
195- مختار القشيبي

196- ناصر باجيل
197- عبدالجليل جازم

198- عبدالرحمن خرجين
199- علي زبارة

200- أحمد سود هفج
201- امين صادق أمين ابوراس

202- حسين احمد ناصر الردفاني
203- أمل الجفري

204- مبخوت المشرقي

205- صادق احمد جريد
206- عمر احمد المجيدي

207- علي علي جباري
208- ابو شايع السوادي

209- سلطان عبدالله حنش
210- قاسم لبوزة

211- محسن البحر
212- زايد غوبر

213- يحيى محمد غوبر
214- جليدان محمود جليدان

215- احمد بامجبور
216- محمد الحطام

217- د. خالد االحمد
218- خالد الوحيشي

219- معين يحيى مكرم
220- نشوان الشماحي

221- عبدالوهاب جندب
222- محمد جزيالن

223- عبداللطيف العجل
224- يحيى الحباري
225- صالح الشرجي

226- عبدالرحمن فرحان
227- احمد االصبحي

228- معاذ طارش
229- محسن االنسي
230- احمد شمالن

231- محمد علي قشرة
232- اماني العامري

233- ام الخير الصاعدي
234- عبدالعزيز الكميم

235- عبدالله حسين الحدي
236- عبدالكريم شايف

237- خالد شائف
238- عبدالحافظ غوبر

239- ناجي جمعان
240- عبدالولي القاضي

241- عبدالناصر االرياني
242- حامد فرج

243- نبيل هايل سعيد
244- جابر حسومي

245- عبدالوهاب معوضة
246- علي حميد معصار

247- علي عزيز الحجيري
248- طارق البخيتي
249- سليم االشول

250- عبدالحافظ السمة
251- مطهر السعيدي
252- أمير العيدروس

253- القاضي احمد االكوع
254- محمد علي عبدالحق
255- احمد عبادي المعكر

256- محمد عبدالولي السماوي
257- فهد ابو راس

258- علي ناصر الجويني
 258- صالح بن سوده طعيمان

259- صالح صالح سوده طعيمان
260- حافظ معياد

261- خالد ابو عيده
262- عصام دويد

263- يحيى علي نوري
264- منذر عبدالله عبدالوهاب نعمان

265- اللواء محمد حاتم الخاوي
266- المقدم فؤاد القشيبي

267- عبدالكريم البروي
268- حسن العذري

269- فاروق القشيبي
270- بسام القشيبي

271- أحمد محمد عبدالله القشيبي
272- عفيف القشيبي

273- نصر القشيبي
274- محمد القشيبي
275- أصيل القشيبي

276- زيد القشيبي
277- علي القشيبي

278- أحمد القشيبي
279- عوض منيف

280- عبدالله مبارك الصغير
281- صالح توفيق بن سارية

282- شاهر عبدالحق
283- فهد المشرقي

284- عبده علي حسن اإلدريسي
285- خالد علي حمود ناجي

286- عمر األرحبي
287- عبدالوهاب محمود عبدالحميد

288- أفراد زيد عيون
289- راشد السلمي 

290- خالد عبدالوهاب الشريف
291- عفان الحنحنة

292- عبدالقوي الشميري
293- محمد عبدالملك العرشي

294- عبدالله الزريقي
295- يعقوب علي حسان الشميري

296- صالح علي سعيد 
297- محمد عبدالله النعامي

298- أحسن أحمد حامد المهري
299- عبدالله الكبودي

300- أحمد نهشل
301- عنان شاكر أمين أبو راس

302- محمد أحمد جميرة
303- معمر الذاري

304- محمد عبده مراد
305- ماجد علي أحمد ناصر الذهب

306- عبدالرحمن محمد سعيد العامري
307- شهاب الدين علي حسين بن شهاب 

308- سهل هاشم الجنيد
309- فؤاد محمد حسان المحمدي

310- علي حسين محمد مقبل
311- عمر حسن إبراهيم

312- عبدالله شيخان مصطفى الحبيشي
313- فؤاد عبده القادري

314- محمد قاسم البيضاني
315- عبدالقادر عبده الشرعبي

316- علي الوصابي
317- محمد عبدالخالق القليصي

318- محمد حسين المقدشي
319- حسين دغمس

320- عبدالرحمن العامري
321- علي أحمد القردعي
322- عبدالكريم الرازي

323- علي السواري
324- جالل الحميقاني

325- أحمد صالح سيف المصعبي
326- عباس الشعوبي
327- علوي المشهور
328- محمد البلبول 

329- علي حميد جليدان

330- محمد العميسي
331- محمد منصور 

332- أبو عمار قطيان
333- د. عادل النجار

334- علي مساعد الفقيه
335- عبدالله مساعد الفقيه
336- توفيق عثمان الشرعبي
337- هيكل علي محسن الزنم

338- وليد محمد السريحي
339- أحمد خالد الفقيه

340- عبدالسالم خالد الفقيه
341- سعيد محمد السماوي
342- محمد حسين البهلولي

343- علي محمد البهلولي
344- مجاهد أحمد السماوي

345- صادق علي يحيى أبو يابس
346- معمر يحيى الحسيني

347- أحمد صالح سيف المصعبي
348- عبدالرحمن محمد فرحان

349- معاذ طارش
350- عاطف محمد عاطف

351- عبدالولي المذابي
352- نجيب شجاع الدين
353- علي ناصر الجويني
354- بسام علي الشاطر

355- يحيى المطري
356- حمود الحجاجي

357- محمد أحمد عبدربه الكور
358- د. محمد سعد نجاد
359- خالد محمد المطري
360- بكيل يحيى المطري

361- رشاد محمد السريحي
362- يحيى الزبير

363- عبدالقادر الزنداني 
364- بسام عبدالله الشاطر

365- خالد أحمد الفقيه
366- أحمد مساعد الفقيه
367- محمد لطف العبدلي

368- محمود ناصر الداعري
369- عبدالخالق شويط

370- عبدالسالم محمود ناصر الداعري
371- صالح أبو عوجا

372- حسين السوادي
373- محمد يحيى اآلنسي

374- حسين عيدروس الحميقاني
375- منصور الورافي

376- مجاهد الدماني السالمي
377- قاسم عبدالرحمن عفيفي

378- عبدالله أو حورية
379- علي حسين أبو حورية

380- خالد الرضي
381- محمد أحمد الحميقاني

382- علي الفاطمي
383- كهالن مجاهد أبو شوارب

384- صالح القادري
385- فضل المصري

386- مجلي ذمران
387- محمد هزاع القباطي

388- محمد أحمد علي الحاوري
389- فيصل نجاد

390- عبدالواحد قاسم منصور
391- أحمد سعيد الذهب

392- حسين عبدالله القاضي

393- أمين جمعان
394- حسين السوادي

395- سلطان أحمد قطران
396- كمال عبدالله الشريف

397- د. بلقيس الحضراني
398- د. تهاني الجنيد
399- مياس السنحاني

400- عادل عبدالله السنحاني
401- أحمد عادل عبدالله السنحاني
402- أيهم عادل عبدالله السنحاني

403- مروان محمد شمسان عون
404- محمد أحمد قاسم المسعودي

405- صادق الغشمي
406- محمد حسين الحبيشي

407- صادق محسن
408- بشير الحبيشي

409- نضال الحيمي
410- صالح الصوفي

411- عدنان إبراهيم
412- علي قاسم الالحجي

413- فوزي القشيبي
414- عبدالقوي الحربي اليافعي

415- محمد صالح الضبياني
416- صادق أبو سرعة
417- إبراهيم الجحاجي

418- العقيد عبده غالب
419- عبدالله عبدالله بدر الدين

420- صالح القصاب
421- قايد مهيوب الطهيفي

422- عبده يحيى العزب
423- علي علي شريان

424- علي حميد شرف
425- أحمد عباس البرطي

426- صالح األعجم
427- قناف الشقاقي

428- جمال قعشة
429- محمد علي قعشة

430- يحيى أحمد أبو حلفة
431- عبدالله خليل العنبوري

432- نشوان محمد الزنداني
433- عبدالله البكاري

434- محسن ناجي الحيقي
435- أحمد المقدمي

436- عبدالله السياغي
437- نجيب العوج

438- عبدالكريم الروضي
439- أحمد فايد الغريبي

440- سالم سعيد المنهالي
441- محمد عبدالعزيز األمير

442- نبيل قاسم الضيفي
443- علي أحمد العابد

444- زين العابدين العابد
445- عبد الرحمن صبر

446- هشام هاني عبدالله الناشري
447- يحيى مجاهد الجائفي

448- أشرف عبدالوهاب الناشري
449- علي محمد معياد

450- غازي الجابري
451-  م/ عمر الكرشمي

452- عبده ردمان
453- علي المساجدي

454- أحمد صالح الناصري

رئيس المؤتمر يتلقى التهاني من مختلف الفعاليات الوطنية
تلقى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، العديد من برقيات التهاني واالتصاالت الهاتفية من قيادات 
المؤتمر الشعبي العام  في مختلف المحافظات، ومن الشخصيات االجتماعية والسياسية واإلداري��ة والعلماء والمشائخ 

واألعيان.. وقيادات المجتمع المدني واإلعالم، هنأته فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 
حيث عبر المهنئون في برقياتهم عن مشاعرهم الصادقة وامتنانهم العميق لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح.. مثمنين دوره التاريخي البارز وبصماته الجلية في مختلف المراحل التي مرت بها اليمن وآخرها دوره في تجنب البالد سيناريو 
الفوضى والحرب األهلية وتغليبه المصلحة الوطنية برسمه لخارطة انتقال سياسي تحافظ على النهج الديمقراطي.. وتسليمه السلطة 

في انتخابات رئاسية مبكرة مجسدًا بذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة ..متمنيين له دوام الصحة والعافية.
»الميثاق« تنشر أسماء بعض القيادات التي اتصلت بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر

وّجه األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، رسالة تهنئة وتحية لقيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي وإلى كل جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:

يسعدني أن انتهز حلول شهر رمضان المبارك.. شهر الخير والبركات ألبعث إليكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الجليلة التي 
تهل على شعبنا وهو يمر بمرحلة مهمة وحرجة من تاريخه الُمعاصر.. سائاًل المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لكل 
عباده المؤمنين الصابرين، الراجين عفوه وكرمه عليهم، وأن َيمن على شعبنا بالفرج والخروج من األزمة الخانقة التي ُيعاني منها والتي افتعلتها قوى 

التطرف واإلرهاب وتسببت في مضاعفة معاناة الناس، وزعزعة األمن واإلستقرار، وإشاعة الخوف والفوضى في أوساط المجتمع.
وأتيقن بأن الشهر الفضيل وبروحانيته سيكون حافاًل بكل المعاني اإليجابية الراسخة التي تعزز صالت اإلنسان المؤمن بخالقه وبذل كل مافي وسعه 
في طاعته وأداء صالح األعمال، وهي فرصة سنوية نأمل أن ينتهزها المنتمون للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفاؤه في أحزاب التحالف الوطني 
ة على كل المستويات بهدف تبادل اآلراء واألفكار حول كافة القضايا  ات الحوارية البّناء الديمقراطي في استثمار هذه المدرسة الربانية في اللقاء
الوطنية المختلفة وفي مقدمتها الحفاظ على مكاسب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وال�22 من مايو المجيد.. والحرص 
على تبني الرؤية الوطنية المشتركة الهادفة إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتهيؤ الستقبال المهام المناطة بهم خالل المرحلة الراهنة والخطوات 
ة في خدمة الوطن..  القادمة.. ليظل للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدور الريادي المسؤول والمشاركة اإليجابية البّناء

والمصلحة العليا للشعب في كل الظروف واألحوال.
وإنني ألتمنى مخلصًا أن تكلل كل الجهود بالتوفيق.. والسداد، وأن يكتب الله سبحانه وتعالى للجميع جزيل الثواب وحسن الجزاء في أداء فريضة الصوم 

وأداء كل الواجبات والمندوبات.. إنه سميع مجيب..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

هنأجماهير الشعب بحلول  الشهر الفضيل

الزعيم يدعو الستغالل رمضان في إنجاح الحوار

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني
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ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..
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