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12األربعاء:  مسيرة المؤتمر

االســــــــمم
إبراهيم أحمد المقحفي١ 
إبراهيم محمد الوزير٢ 
أبوبكر السقاف٣ 
أبوبكر القربي٤ 
أحمد أحمد الرحومي٥ 
أحمد أحمد فرج٦ 
أحمد الهمداني٧ 
أحمد إسماعيل محمد٨ 
أحمد جابر عفيف٩ 

أحمد حسن العيني١٠ 
أحمد حسين العقيلي١١ 
أحمد حسين شميلة١٢ 
أحمد حسين جلعوز١٣ 
أحمد سالم العواضي١٤ 
أحمد شمسان الدالي١٥ 
أحمد شريان محمد١٦ 
أحمد صالح دويد١٧ 
أحمد صالح الرعيني١٨ 
أحمد عايض سهيل١٩ 
أحمد علي المطري٢٠ 
أحمد علي شيبان٢١ 
أحمد علي األشول٢٢ 
أحمد عمر فقيره٢٣ 
أحمد عبدالرحمن السماوي٢٤ 
أحمد عبدالرحمن قرحش٢٥ 
أحمد قاسم دماج٢٦ 
أحمد قاسم دهمش٢٧ 
أحمد محمد الشجني٢٨ 
أحمد محمد الخاشب٢٩ 
أحمد محمد مداعس٣٠ 
أحمد محمد األكوع٣١ 
أحمد محمد لقمان٣٢ 
أحمد محمد اإلرياني٣٣ 
أحمد محمد طالب٣٤ 
أحمد محمد الحاللي٣٥ 
عبدالله الحشيشي٣٦ 
أحمد علي الهمداني٣٧ 
أحمد محمد اآلنسي٣٨ 
أحمد محمد الشبيبي٣٩ 
أحمد معوض أبو مسكة٤٠ 
أحمد الجرو٤١ 
أحمد علي الخضر٤٢ 
أحمد الصرمي٤٣ 
أحمد الشقذة٤٤ 
أحمد يحيى العماد٤٥ 
إسماعيل أحمد الوزير٤٦ 
إسماعيل حسين الكبسي٤٧ 
إسماعيل محمد الفضلي٤٨ 
علي حميد شرف٤٩ 
أسماء يحيى الباشا٥٠ 
أمل صالح اللوزي٥١ 
أمة العليم السوسوة٥٢ 
أمين قاسم سلطان٥٣ 
أيوب طارش عبسي٥٤ 
جبر بن جبر حسن٥٥ 
جمال محمد عبده٥٦ 
جليلة بهجت٥٧ 
حسن أحمد اللوزي٥٨ 
حسن أحمد الحداد٥٩ 
حسن أحمد المحجب٦٠ 
حسين سعيد علوان٦١ 
حسين صالح العزي٦٢ 
حسين عبدالله المقدمي٦٣ 
حسين علي الوتاري٦٤ 
حسين علي الحبيشي٦٥ 
حسين سليمان البكاري٦٦ 
حسين محمد الدفعي٦٧ 
حسين محمد األهجري٦٨ 
حسين محمد مكي٦٩ 
حسين ناجي خيران٧٠ 
حسين هادي جباره٧١ 
حسن جار الله٧٢ 
حسين ثامر٧٣ 
حسن يحيى العلفي٧٤ 
حبيبة الخمري٧٥ 
زيد مطهر زيد٧٦ 
زيد مطيع دماج٧٧ 
سعيد أحمد الجناحي٧٨ 
سعيد قاسم علي٧٩ 
سعيد محسن مرح٨٠ 
سعيد محمد الحكيمي٨١ 
سعيد محمد غانم٨٢ 

االســــــــمم
سنان عبدالله أبو لحوم٨٣ 
شرف صالح الصايدي٨٤ 
صالح أحمد الفقيه٨٥ 
صادق أمين أبو راس٨٦ 
صالح حسين العريض٨٧ 
صالح حمود الزبيري٨٨ 
صالح عبدالله الجمالي٨٩ 
طاهر حميد ردمان٩٠ 
طاهر محمد الشهاري٩١ 
ضيف الله حسين شميلة٩٢ 
عبدالله حسين البشيري٩٣ 
عبدالله حسين خيران٩٤ 
عبدالله حسين الكرشمي٩٥ 
م الحكيمي٩٦ 

ّ
عبدالله سال

عبدالله صالح سبعة٩٧ 
عبدالله عبدالوهاب الشماحي٩٨ 
عبدالله علي الحزورة٩٩ 

عبدالله علي العرار١٠٠ 
عبدالله علي السنحاني١٠١ 
عبدالله عوض أحمد١٠٢ 
عبدالله صالح البردوني١٠٣ 
عبدالله قائد وهاس١٠٤ 
عبدالله محمد الراعي١٠٥ 
عبدالله محمد فلي١٠٦ 
عبدالله ناجي دارس١٠٧ 
عبدالله ناصر شالمش١٠٨ 
عبدالله ناصر اآلنسي١٠٩ 
عبدالله عطية١١٠ 
عبدالله الثور١١١ 
عبده محمد الربادي١١٢ 
عبداللطيف ضيف الله١١٣ 
عبداللطيف علي١١٤ 
عبدالملك األصبحي١١٥ 
عبدالملك الطيب١١٦ 
عبدالملك عبدالله الطيب١١٧ 
عبدالملك السياني١١٨ 
عبدالملك حسن باصيد١١٩ 
عبدالجليل محمد الماوري١٢٠ 
عبدالرحمن محمد حمزة١٢١ 
عبدالرحمن محمد األكوع١٢٢ 
عبدالرحمن محمد الكهالي١٢٣ 
عبدالرحمن محمد علي عثمان١٢٤ 
عبدالرحمن الشرعي١٢٥ 
عبدالرحمن الجاكي١٢٦ 
عبدالرحمن علي نعمان١٢٧ 
عبدالرحمن علي البروي١٢٨ 
عبدالعزيز لطف البرطي١٢٩ 
عبدالعزيز صالح المقالح١٣٠ 
عبدالعزيز الشهاري١٣١ 
عبدالعزيز الحبيشي١٣٢ 
عبدالعزيز عبدالغني صالح١٣٣ 
عبدالكريم حسن تقي١٣٤ 
عبدالكريم أحمد صبره١٣٥ 
عبدالكريم عبدالله العرشي١٣٦ 
عبدالكريم علي اإلرياني١٣٧ 
عبدالكريم محمد عبداإلله١٣٨ 
عبدالوهاب الفضلي١٣٩ 
عبدالوهاب سنان١٤٠ 
عبدالوهاب محمود١٤١ 
عبدالواسع عبدالله محمد١٤٢ 
عبدالواحد هواش١٤٣ 
عبدالواحد الزنداني١٤٤ 
عبدالواحد السياغي١٤٥ 
عبدالولي المقدشي١٤٦ 
عبدالقوي شاهر١٤٧ 
عبدالفتاح اآلنسي١٤٨ 
عبدالرزاق محسن الرقيحي١٤٩ 
عبدالقادر الجنيد١٥٠ 
عبدالولي عبدالله العاقل١٥١ 
عبدالهادي حسين الهمداني١٥٢ 
عبده علي عثمان١٥٣ 

االســــــــمم
عبدربه جراده١٥٤ 
عثمان أبو ماهر المخالفي١٥٥ 
عزت أمين نعمان١٥٦ 
عقيل يحيى مالك اإلرياني١٥٧ 
علي أحمد إسحاق١٥٨ 
علي أحمد الواسعي١٥٩ 
علي أحمد السياني١٦٠ 
علي أحمد األسدي١٦١ 
علي أحمد ثابت١٦٢ 
علي أحمد أبو الرجال١٦٣ 
علي عبدالله المقداد١٦٤ 
علي حسين العنسي١٦٥ 
علي حسن الشاطر١٦٦ 
علي لطف الثور١٦٧ 
علي صالح الشبيه١٦٨ 
علي صالح الجمرة١٦٩ 
علي علي الجائفي١٧٠ 
علي علي الخوالني١٧١ 
علي بن علي صبره١٧٢ 
علي بن علي السمان١٧٣ 
علي بن علي النصيف١٧٤ 
علي عبدالكريم الصباحي١٧٥ 
علي عبدالرحمن البحر١٧٦ 
أحمد هائل سعيد١٧٧ 
علي محمد عبده١٧٨ 
علي محمد صالح الصريمي١٧٩ 
علي محمد اآلنسي١٨٠ 
علي محمد عثرب١٨١ 
علي محمد حيدرة١٨٢ 
علي محمد العماد١٨٣ 
علي محمد العلفي١٨٤ 
علي محمد صالح١٨٥ 
علي مهدي العدلة١٨٦ 
علي محسن صالح١٨٧ 
علي مقبل غثيم١٨٨ 
علي قاسم المؤيد١٨٩ 
علي ناصر البخيتي١٩٠ 
علي الحبوري١٩١ 
علي يحيى العاضي١٩٢ 
علوي السالمي١٩٣ 
غالب سعيد العدوفي١٩٤ 
غالب مطهر القمش١٩٥ 
فارس سالم الشريفي١٩٦ 
فتحي سالم البيضاني١٩٧ 
فضل علي األكوع١٩٨ 
حسين السياغي١٩٩ 
فؤاد قائد محمد٢٠٠ 
فيصل عبدالله مناع٢٠١ 
قائد عبده الحروي٢٠٢ 
قاسم المصباحي٢٠٣ 
لطف أحمد سنين٢٠٤ 
لطف حسين الكالبي٢٠٥ 
ليلى يحيى الوادعي٢٠٦ 
محمد أحمد الحيمي٢٠٧ 
محمد أحمد عرمان٢٠٨ 
محمد أحمد الخوالني٢٠٩ 
محمد أحمد المحطوري٢١٠ 
محمد أحمد الكباب٢١١ 
محمد أحمد عبدالخالق٢١٢ 
محمد أحمد الجنيد٢١٣ 
محمد أحمد إسماعيل٢١٤ 
محمد أحمد الرميم٢١٥ 
محمد إسماعيل النعمي٢١٦ 
محمد إسماعيل الحجي٢١٧ 
محمد إسماعيل غضمان٢١٨ 
مبارك أحمد شيحاط٢١٩ 
محسن سريع محسن٢٢٠ 
محسن أحمد الجبري٢٢١ 
محسن أحمد العلفي٢٢٢ 
محمد حزام الشوحطي٢٢٣ 
محمد حمود الشامي٢٢٤ 

االســــــــمم
محمد سالم باسندوه٢٢٥ 
محمد سعيد القاضي٢٢٦ 
محمد ردمان الزرقة٢٢٧ 
محمد هاشم عبادي٢٢٨ 
محمد راجح نجاد٢٢٩ 
محمد سري شائع٢٣٠ 
محسن علي بن معيلي٢٣١ 
محمد حسين جغمان٢٣٢ 
محمد ناصر سنهوب٢٣٣ 
محمد صالح القلفاني٢٣٤ 
محمد عبدالله المساح٢٣٥ 
محمد علي الشرفي٢٣٦ 
محمد علي الربادي٢٣٧ 
محمد شايف جار الله٢٣٨ 
محمد شاهر حسن٢٣٩ 
محمد سعيد عبدالمغني٢٤٠ 
محمد صالح الباردة٢٤١ 
محمد صالح العاقل٢٤٢ 
محمد صالح الخالدي٢٤٣ 
حسين محمد حسين الزبيدي٢٤٤ 
محمد صالح الشبيه٢٤٥ 
محمد صالح الكهالي٢٤٦ 
محمد صالح علي عبدالله٢٤٧ 
محمد ضيف الله محمد٢٤٨ 
محمد عبدالله بدر الدين٢٤٩ 
محمد عبدالله الجائفي٢٥٠ 
محمد عبدالله السنيدار٢٥١ 
محمد عبدالله صالح٢٥٢ 
محمد علي الفقيه٢٥٣ 
محمد عبدالله الفسّيل٢٥٤ 
محمد عبدالقوي أحمد٢٥٥ 
محمد عبدالوهاب السماوي٢٥٦ 
محمد عبدالقادر سالم٢٥٧ 
محمد عبدالوهاب جباري٢٥٨ 
محمد عبدالرحمن الرباعي٢٥٩ 
محمد عبدالرزاق النهاري٢٦٠ 
محمد علي محمد سعيد٢٦١ 
محمد علي القاسمي٢٦٢ 
محمد علي القوسي٢٦٣ 
محمد علي البدري٢٦٤ 
محمد لطف الصباحي٢٦٥ 
محمد ناصر الزبيدي٢٦٦ 
محمد الشيباني٢٦٧ 
محمد محمد عبدالرحمن الشامي٢٦٨ 
محمد محمد العرشي٢٦٩ 
محمد محمد المنصور٢٧٠ 
محمد ناشر٢٧١ 
محمد محمد الطيب٢٧٢ 
محمود محمد مانع٢٧٣ 
محمد ناجي الغادر٢٧٤ 
محمد يحيى الرويشان٢٧٥ 
محمد يحيى اآلنسي٢٧٦ 
محمد يحيى العاضي٢٧٧ 
منصور محمد إسماعيل٢٧٨ 
ناجي الظليمي٢٧٩ 
ناجي عبدالعزيز شايف٢٨٠ 
ناجي علي األشول٢٨١ 
ناصر العولقي٢٨٢ 
هادي عبدالله الحشيشي٢٨٣ 
هزاع ضبعان٢٨٤ 
يحيى أحمد الصديق٢٨٥ 
يحيى أحمد الصبري٢٨٦ 
يحيى عبدالله العذري٢٨٧ 
يحيى عبدالله الشايف٢٨٨ 
يحيى عبدالرحمن الحكيم٢٨٩ 
يحيى علي اإلرياني٢٩٠ 
يحيى محمد الشامي٢٩١ 
يحيى محمد النعمي٢٩٢ 
يحيى محمد بيدر٢٩٣ 
يحيى محمد القديمي٢٩٤ 
يحيى لطف الفسّيل٢٩٥ 
يحيى قائد الروضي٢٩٦ 
يحيى بن يحيى راصع٢٩٧ 
يحيى محمد الشامي٢٩٨ 
يوسف محمد الشحاري٢٩٩ 
أحمد محمد األصبحي٣٠٠ 
عبدالحميد الحدي٣٠١ 
علوي العطاس٣٠٢ 
محسن اليوسفي٣٠٣ 
محمد النزيلي٣٠٤ 
عبدالسالم العنسي٣٠٥ 
عبدالقوي الحميقاني٣٠٦ 
محمد أحمد الرعدي٣٠٧ 
عبدالله محّرم٣٠٨ 
عبدالسالم خالد٣٠٩ 

 إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن والسالم ولم يتحقق 
له ذلك إال في ظل وحدة االرض والشعب والحكم ولم تتحقق له الوحدة إال في ظل حكم 

«الميثاق الوطني»يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية

«الميـثـــاق» تـنـفـــــــــــــــــــــرد بنشر أسمائهم

فرسان المؤتمر.. من التأسيس إلـــــــــــــى إنجاز المشروع الوطني الكبير

الصفةاالســــــــم
رئيسًاحسين عبدالله المقدمي

عضوًاأحمد الشجني
عضوًاد. عبدالواحد الزنداني
عضوًامحمد عبدالله الفسّيل
عضوًاسنان عبدالله أبو لحوم

عضوًااحمد يحيى العماد
عضوًاعلي قاسم المؤيد

عضوًامحمد بن محمد المنصور
عضوًاأحمد علي المطري
عضوًااحمد جابر عفيف
عضوًاأحمد قاسم دماج
عضوًاعبده علي عثمان

عضوًاحمود عاطف
عضوًاعبدالله البشيري

عضوًايحيى الشامي
عضوًاأحمد سالم العواضي
عضوًاصالح عباد الخوالني

الصفةاالســــــــم
عضوًاعبدالجليل الماوري

عضوًاإسماعيل الفضلي
عضوًاد. أبوبكر السقاف

عضوًاصادق أمين أبو راس
عضوًامحمد علي الربادي

عضوًاأحمد الخطابي
عضوًاعبدالله عطيه

عضوًاعبدالملك منصور
عضوًاإبراهيم محمد الوزير
عضوًايحيى عبدالله الشائف

عضوًاعلي احمد السياني
عضوًامحمد المحطوري
عضوًاعبدالسالم خالد
عضوًاد. ابوبكر القربي

عضوًاأحمد شمسان الدالي
عضوًاعلي عثرب
عضوًاأحمد لقمان

الصفةاالســــــــم
عضوًامحمد اسماعيل النعمي

عضوًاعبدالله الحزورة
عضوًامحمد عبدالله الجائفي

عضوًايحيى البشاري
عضوًاعلي يحيى العاضي

عضوًاعبدالقوي الحميقاني
عضوًاسليمان الفرح
عضوًاحسن جار الله

عضوًاأحمد هائل سعيد أنعم
عضوًاعبدالحميد سيف الحدي

عضوًاقائد عبده الحروي
عضوًاعبدالله سالم الحكيمي
عضوًاعلوي حسن العطاس

عضوًاعبدالواحد هواش
عضوًامحمد محمد النزيلي
عضوًاعلي عبدربه القاضي

عضوًامحمد الشيباني

االســــــــمم
د. ناصر عبدالله العولقي١ 
حسين باوزير٢ 
عبدالله صالح البار٣ 
محسن علي ياسر٤ 
سليمان ناصر مسعود٥ 
الحاج صالح باقيس٦ 

االســــــــمم
عبدالله مطلق٧ 
صالح ثابت القاضي٨ 
محمد سالم الشدادي٩ 

محمد علي ياسر١٠ 
عبدالله علي صالح طرموم١١ 

يوقد المؤتمر الشــعبي العام الشــمعة الخامسة والثالثين من تاريخ مسيرته النضالية المتواصلة وقيادته أعظم وأهم التحوالت التاريخية في حياة شعبنا وبالدنا   
بقيادة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام. واحتفاًء بهذه المناسبة الوطنية والتنظيمية المهمة حرصت صحيفة «الميثاق» 
على أن تضع أمام األجيال والسياسيين والمؤرخين والمهتمين جزءًا من عبقرية القائد المؤسس الذي يمتلك رؤى استراتيجية فذة وملكات قيادية نادرة سخرها لخدمة 

اليمن وكل أبناء الشعب للحاضر وللمستقبل وبما يلبي تطلعاتهم للعيش في يمن سعيد.
«الميثاق» واحتفاًال بهذه المناســبة تنشــر أســماء فرســان المؤتمر المؤسســين لهذا التنظيم الرائد، وقبل ذلك أســماء أعضاء لجنة الحوار الوطني التي شــكلها القائد 
المؤسس لصياغة مشروع الميثاق الوطني.. وكذلك أسماء أعضاء المؤتمر المنتخبين من المواطنين وكذلك أسماء أعضاء المؤتمر المعينين بقرار جمهوري إضافة الى أسماء 
المعينين في اللجنة الدائمة وكذلك أســماء أعضاء اللجنة الدائمة المنتخبين من المؤتمر الشــعبي العام. وتظهر تفاصيل هذه اللوحة الوطنية حكمة القائد المؤســس الذي 
حرص منذ بداية حكمه على قيادة البالد بأسلوب ديمقراطي حضاري مراعيًا تعقيدات الواقع، وعبر الحوار المسؤول وتجسيد الشراكة الوطنية بأعظم صورها.. وتكشف 
بعض تفاصيل جداول أسماء القيادات المؤسسة أن موحد اليمن حرص على أن يكون المؤتمر مظلة ليس فقط لألحزاب والتنظيمات السياسية بل إن الجداول التي ننشرها 

ألول مرة تكشف أن كل مناطق اليمن كان لها تمثيل في هذا التنظيم الوطني الرائد. ونطرحكم أمام حقائق تؤكد عظمة هذا التنظيم الوطني الرائد.

رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني

أعضاء المؤتمر التكميلي للمؤتمر العام الرابع

المعينون في اللجنة الدائمة  بقرار 
األمين العام للمؤتمر

عدد االســــــــمم
األصوات

٣٨٧أحمد محمد األصبحي١
٣١١أحمد علي المطري٢
٣٨٨أحمد عبدالله الحجري٣
٢١٨أحمد أحمد فرج٤
٢٠٨أحمد أحمد الرحومي٥
٢٦٩أحمد محمد األكوع٦
٢٣٤أحمد يحيى العماد٧
٢٠٧أسماء يحيى الباشا٨
٢٢١حمدي محمد السنيدار٩

١٧٦حمود هاشم الذارحي١٠
٢٥٠حمود عاطف١١
١٨٠زيد مطيع دماج١٢
١٦٥سليمان الفرح١٣
١٨٣سليمان محمد األهدل١٤
١٦٥سلطان علي العرادة١٥
٣٧٥صادق أمين أبو راس١٦
٣٣١صالح عباد الخوالني١٧
١٩٩ضيف الله شميلة١٨
١٧٥عبدالله ناصر الظرافي١٩
١٨٩عبدالله حسين خيرات٢٠
٢٠٢عبدالحميد سيف الحدي٢١
١٧٣عبدالستار عبدالغني الشميري٢٢
٢٥٥عبدالسالم العنسي٢٣
٢١٠عبدالرحمن يحيى العماد٢٤
١٨٣عبدالقوي حسين الحميقاني٢٥
٢١٠عبدالرحمن محمد علي عثمان٢٦
٢١٩علي لطف الثور٢٧
٣٣٦علي مقبل غثيم٢٨
١٧٧علي عبدالرحمن البحر٢٩
١٧١علي محمد العماد٣٠
١٧١علي أحمد أبو الرجال٣١
٢٤٤المقدم/ علي محمد صالح٣٢
٢٢٧علي صغير شامي٣٣
١٨٩علي محمد عثرب٣٤
٢٤٦علوي حسن العطاس٣٥
١٧٨محسن اليوسفي٣٦
٢٢١محمد أحمد الكباب٣٧
٣٠٠محمد عبدالله الجائفي٣٨
٣٩٤محمد حسن دماج٣٩
١٧٦ناجي صالح الرويشان٤٠
١٩٠نعمان بن قائد بن راجح٤١
١٨١محمد أحمد المحطوري٤٢
١٧٣محسن سريع محسن٤٣
٢٣١محمد مشعوف األسلمي٤٤
١٦٤محمد صالح األحمر٤٥
١٦٧مشرف عبدالكريم المحرابي٤٦
١٧٨هالل عباس محمد الكبودي٤٧
٣٠٣يحيى لطف الفسّيل٤٨
٣١٠المقدم/ يحيى محمد الشامي٤٩
٢٥٧يوسف الشحاري٥٠

أعضاء اللجنة الدائمة المنتخبون 
من المؤتمر العام األول

االســــــــمم

أحمد الخطابي١
أحمد محمد لقمان٢
عبدالله بدر الدين٣
عبدالسالم خالد٤
محمد حزام الشوحطي٥
يحيى يحيى راصح٦
محمد رزق الصرمي٧
محمد علي عجالن٨
محمد عبدالله الفسّيل٩

علي فارع العصيمي١٠
أحمد جابر عفيف١١
عبدالرحمن البروي١٢
عبدالله ناجي دارس١٣
يحيى عبدالله الشايف١٤
قائد أحمد سيف الشرجبي١٥

األسماء االحتياطية التي تلي الخمسين عضوًا:

أعضاء المؤتمر المعينون بقرار جمهوري

الفائزون بعضوية اللجنة الدائمة  في المؤتمر التكميلي للمؤتمر العام الرابع

المعينون في اللجنة الدائمة للمؤتمر العام األول

االســــــــمم
محمد علي محسن األحول١ 
خالد أبوبكر باراس٢ 
حسن عبدالله عبدالحق٣ 
عبدالقادر باجمال٤ 
د. حسن السالمي٥ 
بالليل راجح لبوزة٦ 

االســــــــمم
محمد ناصر جابر٧ 
صالح حسين عمر٨ 
حسن صالح باعوم٩ 

يحيى عبدالقوي ناشر المفلحي١٠ 
صالح طاهر الجندي١١ 
محمد جميع الخضر١٢ 

االســــــــمم
حسين صالح الجرادي١٣ 
علي محمد القفيش١٤ 
علي منصور رشيد١٥ 
أحمد ناصر الفضلي١٦ 
عاتق باعوضه١٧ 
محمد سالم عكوش١٨ 

االســــــــمم
محمد عيدروس يحيى١٩ 
ناصر علي نوبه٢٠ 
علي عوض الصيعري٢١ 
الوف باخبيره٢٢ 
علي محمد الفاطمي٢٣ 
علي محمد خودم٢٤ 

االســــــــمم
د. أبوبكر القربي١ 
أحمد صالح الرعيني٢ 
أحمد محمد الشجني٣ 
حسن أحمد الحداد٤ 
حسين عبدالله المقدمي٥ 
د. حسن محمد مكي٦ 
حسين محمد الدفعي٧ 

االســــــــمم
سنان عبدالله أبو لحوم٨ 
صالح عبدالله الجمالي٩ 

عبدالله حسين البشيري١٠ 
عبدالله بن حسين األحمر١١ 
عبدالكريم عبدالله العرشي١٢ 
عبدالعزيز عبدالغني صالح١٣ 
د. عبدالكريم علي اإلرياني١٤ 

االســــــــمم
عبدالملك منصور١٥ 
عبدالواحد هواش١٦ 
عزت أمين نعمان١٧ 
علي محسن صالح١٨ 
غالب مطهر القمش١٩ 
مجاهد يحيى أبو شوارب٢٠ 
محمد عبدالله صالح٢١ 

االســــــــمم
محمد عبدالرحمن الرباعي٢٢ 
محمد شاهر حسن القرش٢٣ 
محمد الشيباني٢٤ 
محمد محمد الطيب٢٥ 

االســــــــمم
أبوبكر أحمد محمد تبت١ 
أبوبكر محمد عثمان عشال٢ 
أحمد جنيد الجنيد٣ 
أحمد حسين حسن٤ 
أحمد ربيع نصيب٥ 
أحمد سالم العكبري٦ 
أحمد سالم الوحيش٧ 
أحمد سالم سويد٨ 
أحمد سعيد الصويل٩ 

أحمد سعيد حويت١٠ 
أحمد سعيد بطاش١١ 
أحمد عبدالله الطحيح١٢ 
أحمد عبدالله زيادة١٣ 
أحمد عمر بامشموس١٤ 
أحمد عمر برعود١٥ 
أحمد عيسى أحمد١٦ 
أحمد مبارك باحنحن١٧ 
أحمد محمد دهيس١٨ 
أحمد محمد صالح١٩ 
أحمد محمد قعطبي٢٠ 
أحمد ناصر الفضلي٢١ 
أفراح محمد عبدالرحمن٢٢ 
الخضر محمد منصور جابر٢٣ 
الوف باخبيرة٢٤ 
امذيب هادي سعيد باعوضه٢٥ 
أمين سعيد معلط٢٦ 
أنيس صالح همشري٢٧ 
أنيس سعيد فارع٢٨ 
بالليل بن راجح لبوزه٢٩ 
تمام محمد باشراحيل٣٠ 
جعفر محمد سعيد الخامري٣١ 
جمال علي أحمد٣٢ 
جمال سعيد عبدالخالق٣٣ 
جمعان عوض دهلوس٣٤ 
م٣٥ 

ّ
حامد نعمان سال

حسن أحمد كندسه٣٦ 
حسن السالمي٣٧ 
حسن الباكري٣٨ 
حسن العوجري٣٩ 
حسن المسرج٤٠ 
حسن صالح باعوم٤١ 
حسن عبدالله عبدالحق٤٢ 
حسن علي عبود العجيلي٤٣ 
حسن عمر مرزوق٤٤ 
حسن عيسى إسماعيل٤٥ 
حسن محمد صالح٤٦ 
حسن محمد طالب٤٧ 
حسن وهيبان أحمد٤٨ 
حسين أحمد ناصر٤٩ 
حسين أحمد باعوم٥٠ 
حسين جاوي٥١ 
حسين حسن السقاف٥٢ 
حسين سالم باوزير٥٣ 
حسين صالح الجرادي٥٤ 
حسين محمد السعيدي٥٥ 
حمد سليمان الصيعري٥٦ 
حيدره عمر صالح٥٧ 
خالد أبوبكر باراس٥٨ 
خيران صالح طالب٥٩ 
رياض سعيد العكبري٦٠ 
سالم أحمد باجميل٦١ 
سالم النمر أحمد الشنيني٦٢ 
سالم حسين الرهوي٦٣ 
سالم صالح مول الدويلة٦٤ 
سالم صالح نسر٦٥ 
سالم عبدالله عوض٦٦ 
سالم عبدالله محمد٦٧ 
سالم عبدالواحد٦٨ 
سالم علي معشار٦٩ 
سالم عمر بفلح٧٠ 
سالم قطن٧١ 
سليمان ناصر مسعود٧٢ 

االســــــــمم
سالم محمد الهبوطي٧٣ 
سلطان الدوش٧٤ 
سالمين سالم سعد الشنيني٧٥ 
سالمين سعيد العجيلي٧٦ 
سعد صالح كرامة٧٧ 
سعد محمد صالح٧٨ 
سعيد أغبري٧٩ 
سعيد سالم العريق٨٠ 
سعيد أحمد قرعه٨١ 
سعيد صالح جحالن٨٢ 
سعيد عبدالله حيدره٨٣ 
سعيد عبود ديان٨٤ 
سعيد عوض جعيول٨٥ 
سعيد علي راوح٨٦ 
سعيد علي بن سعيد٨٧ 
سعيد مبارك عمروتي٨٨ 
سعيد علي باعلى٨٩ 
سليمان ناصر محمد٩٠ 
سميرة السروري٩١ 
سيف علي عبدالله الضالعي٩٢ 
سيف علي قاسم٩٣ 
شريف أحمد صالح٩٤ 
صالح أحمد صالح٩٥ 
صالح أحمد محمد بافياض٩٦ 
صالح أحمد معمس٩٧ 
صالح ثابت أحمد القاضي٩٨ 
صالح حسين طاهر٩٩ 

صالح حسن عمر١٠٠ 
صالح سالم سليم المنهالي١٠١ 
صالح سليمان هجران١٠٢ 
صالح سيف مقبل١٠٣ 
صالح شيخ حماد١٠٤ 
صالح طاهر الجنيدي١٠٥ 
صالح عبدالله باقيس١٠٦ 
صالح عبدالله عيديد١٠٧ 
صالح علي محسن مدحجي١٠٨ 
صالح قاسم البركاني١٠٩ 
صالح كرامة أقسر١١٠ 
صالح محمد حبتور١١١ 
صالح محمد حيدان القرموشي١١٢ 
صالح يسلم العاقل بن رشيد١١٣ 
طارق صالح الرافد١١٤ 
طالب منصور عمر العظيمي١١٥ 
طه حسين علي١١٦ 
عاتق باعوضه١١٧ 
عادل عبدالله سيف١١٨ 
عارف عوض الزوكا١١٩ 
عايش محمد الدوح١٢٠ 
عبدالجبار قائد الصبيحي١٢١ 
عبدالجبار مقبل الجبراء١٢٢ 
عبدالحق محمد لحسن١٢٣ 
عبدالرحمن أبوبكر باراس١٢٤ 
عبدالرحمن عبدالكريم المالحي١٢٥ 
عبدالعزيز أحمد كرو١٢٦ 
عبدالعزيز علي باعشن١٢٧ 
عبدالقادر أحمد العموي١٢٨ 
عبدالقادر أحمد عبدالله١٢٩ 
عبدالقادر باجمال١٣٠ 
عبدالقادر حسين الزهماء١٣١ 
عبدالقادر عبدالله الجنيد١٣٢ 
عبدالقادر ناصر العامري١٣٣ 
عبدالقوي شاهر١٣٤ 
عبدالقوي علي محمد١٣٥ 
عبدالكريم محمد شمسان١٣٦ 
عبدالكريم علي شمسان١٣٧ 
عبدالكريم علي هميس١٣٨ 
عبدالله أحمد إسحاق١٣٩ 
عبدالله سالم الحنكي١٤٠ 
عبدالله صالح سبعة١٤١ 
عبدالله صالح البار١٤٢ 
عبدالله علي الهم بافياض١٤٣ 
عبدالله علوي جعفر الحداد١٤٤ 

االســــــــمم
عبدالله علي طرموم١٤٥ 
عبدالله محبوب مبروك١٤٦ 
عبدالله محمد امارم١٤٧ 
عبدالله محمد عبدالله الجدحي١٤٨ 
عبدالله مطلق١٤٩ 
عبدالله مقناش عمر١٥٠ 
عبدالله ناصر باصهيب١٥١ 
عبدالله ناصر رشيد١٥٢ 
عبدالله محمد علي١٥٣ 
عبدالله عبدالله عوض١٥٤ 
عبدالناصر هادي علي١٥٥ 
علي أحمد بخيت١٥٦ 
علي أحمد حقاني١٥٧ 
علي بارجاء١٥٨ 
علي حسن بامسطول١٥٩ 
علي سالم مبارك الزويدي١٦٠ 
علي سالم الحريري١٦١ 
علي سعيد غالب١٦٢ 
علي سعيد القمري١٦٣ 
علي طارب عمران١٦٤ 
علي صالح علوي محسن١٦٥ 
علي سعيد بن شمالن١٦٦ 
علي عبدالقادر السقاف١٦٧ 
علي عبيد التميمي١٦٨ 
علي عوض الصيعري١٦٩ 
علي عوض سلمان١٧٠ 
علي عمر باهيصمي١٧١ 
علي مبارك سالم١٧٢ 
علي محسن العبد١٧٣ 
علي محضار بن علوان١٧٤ 
علي محمد خودم١٧٥ 
علي محمد الطبالة١٧٦ 
علي محمد الفاطمي١٧٧ 
علي محمد القفيش١٧٨ 
علي محمد لحمان١٧٩ 
علي منصور رشيد١٨٠ 
علي هود باعباد١٨١ 
علي الهيثمي عبدالله١٨٢ 
عمر سالم العكبري١٨٣ 
عمر سالم باحنحن١٨٤ 
عمر عبدالقادر بارجاء١٨٥ 
عمر علي بامسدوس١٨٦ 
عمر عيدروس الحبشي١٨٧ 
عمر محمد بامزرب١٨٨ 
عبده حسن زرده١٨٩ 
عبده علي صالح١٩٠ 
عبده علي عبدالرحمن١٩١ 
عبيد سالم حنيش عبدالرحيم١٩٢ 
عزان عبدالله الشبيبي١٩٣ 
عقيل أحمد مطهف١٩٤ 
عوض حسين عوض١٩٥ 
عوض سالم برداحه١٩٦ 
عوض سعيد القرزي١٩٧ 
عوض صالح بابهيش١٩٨ 
عوض عبدالله حاتم١٩٩ 
عوض عيضه عنام٢٠٠ 
عوض مبارك سليم٢٠١ 
عياش محمد صالح٢٠٢ 
عيدروس علي عبدالرحمن٢٠٣ 
عيسى عوض محمد٢٠٤ 
غالب أحمد محسن٢٠٥ 
غالب محسن ديان٢٠٦ 
فاروق خليفة٢٠٧ 
فريد مجور٢٠٨ 
فضل علي حيدره٢٠٩ 
فضل محمد غالب٢١٠ 
فيصل عايض لرضي٢١١ 
قايد صالح زين٢١٢ 
قاسم عبدالرحمن عبيد٢١٣ 
كرامة حسان سعد٢١٤ 
مبارك حسن القرموش٢١٥ 
مبارك ناصر بن سميدع٢١٦ 

االســــــــمم
مبخوت سالم باسويد٢١٧ 
مبخوت عبدالله الصيعري٢١٨ 
مبروك مرعي الصيعري٢١٩ 
مثنى عبدالقوي٢٢٠ 
محسن علي محمد داوود٢٢١ 
محسن علي ياسر٢٢٢ 
محمد عمر وزان٢٢٣ 
محمد عبدالله غانم٢٢٤ 
محمد علي ياسر٢٢٥ 
محمد هول علي٢٢٦ 
محمد علي سعيد٢٢٧ 
محمد علي سعد زويد٢٢٨ 
محمد محسن عطروش٢٢٩ 
محمد عبدالقادر الحاج٢٣٠ 
محمد علي محسن األحول٢٣١ 
محمد سالم عكوش٢٣٢ 
محمد عبدالله العمودي٢٣٣ 
محمد عوض الجندي٢٣٤ 
محمد جواد٢٣٥ 
محمد عبدالرحمن خان٢٣٦ 
محمد سالم بريك٢٣٧ 
محمد صالح مهيلم٢٣٨ 
محمد محسن علي٢٣٩ 
محمد صالح المصلي٢٤٠ 
محمد أحمد باصم٢٤١ 
محمد صالح هدران٢٤٢ 
محمد علي سالم٢٤٣ 
محمد الخضر الشقي٢٤٤ 
محمد عبدالله بن فهيد٢٤٥ 
محمد أحمد الحطزي٢٤٦ 
محمد سالم الفانوس٢٤٧ 
محمد برك التميمي٢٤٨ 
محمد علي طاهر٢٤٩ 
محمد عيدروس يحيى٢٥٠ 
محمد عبدربه المنصوري٢٥١ 
محمد جميع الخضر٢٥٢ 
محمد عبدالله بنان٢٥٣ 
محمد مصبح سعيد العجيلي٢٥٤ 
محمد مانع حسين٢٥٥ 
محمد عبدالقوي٢٥٦ 
محمد عمر بن طالب٢٥٧ 
محمد عبدالجليل الصراري٢٥٨ 
محمد ناصر جابر٢٥٩ 
محمود النجاشي٢٦٠ 
محمود ياسين٢٦١ 
محمود محمد جعفر٢٦٢ 
محمود زيد علي٢٦٣ 
محمود ذياب٢٦٤ 
محمود مدى٢٦٥ 
محمود حمود قايد٢٦٦ 
محمد محمد زنداني الزويدي٢٦٧ 
مريم عبدالله جابر٢٦٨ 
مسلم عوض العجيلي٢٦٩ 
منصور حمود علي٢٧٠ 
منصور علي يسلم الحجري٢٧١ 
ناجي سالم بريك٢٧٢ 
ناصر سالم الدهم٢٧٣ 
ناصر صالح جبران٢٧٤ 
ناصر علي نوبه٢٧٥ 
د. ناصر العولقي٢٧٦ 
ناصر محمد أبوبكر حيدره٢٧٧ 
نجيب قحطان الشعبي٢٧٨ 
نصر ناصر علي٢٧٩ 
هبود علي هبود٢٨٠ 
يحيى عبدالقوي ناشر٢٨١ 
يحيى عقيل الموسطي٢٨٢ 
يحيى محمد نعمان٢٨٣ 
يسلم سبيع أبو ست٢٨٤ 
يسلم سعيد التميمي٢٨٥ 
يسلم سليم هادي قمصيت٢٨٦ 


