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13األربعاء: 

االســــــــمم
محور صنعـــاء:

صالح عباد الخوالني١ 
عباس علي المؤيد٢ 
حمدي محمد السنيدار٣ 
محمد رزق الصرمي٤ 
عبدالملك منصور المصعبي٥ 
حسن توفيق الحكيمي٦ 
أحمد عبدالله الحجري٧ 
حمود هاشم الذارحي٨ 
علي فارع العصيمي٩ 

فؤاد ناجي الصباحي١٠ 
عبدالوهاب أحمد اآلنسي١١ 
مرشد علي العرشاني١٢ 
عبدالله محمد الصادق١٣ 
عبدالله هاشم السياني١٤ 
فيصل عبدالعزيز الضلعي١٥ 
عبدالله يحيى القهالي١٦ 
سعيد ناجي القطاع١٧ 
حزام علي البهلولي١٨ 
عبدالعزيز محسن العقمي١٩ 
علي يوسف الجعدي٢٠ 
علي سيف جميل٢١ 
ناجي صالح الرويشان٢٢ 
أحمد علي جندب٢٣ 

الحيمة الخارجية:
أحمد علي جريد٢٤ 
محمد حمود الصبري٢٥ 
علي محمد راشد٢٦ 
يحيى محسن الغولي٢٧ 
صالح حسن القفيلي٢٨ 

ناحية الســود:
أحمد أحمد العفاري٢٩ 
علي حسين حميد٣٠ 

بالد الروس:
أحمد محمد القفري٣١ 
أحمد محمد اللساني٣٢ 

الحيمة الداخلية:
أحمد أحمد الخطابي٣٣ 
عبدالوهاب الشقاقي٣٤ 
يحيى حسين راجح عبيد٣٥ 
أحمد لطف العمري٣٦ 
محمد عبدالرحمن دره٣٧ 

مناخة - حراز:
مقبل علي الغيل٣٨ 
محمد محمد المهدي٣٩ 
أحمد أحمد الشامي٤٠ 
عبدالله علي الغيل٤١ 
محمد غالب ثابت٤٢ 

الخراب المراشي:
صالح محسن عمير٤٣ 

السلفية:
مفضل أحمد الصعدي٤٤ 
محمد أحمد الشبلي٤٥ 
علي عزي النوفاني٤٦ 
عبدالله علي السالط٤٧ 

الروض والقابل:
صالح عامر معوضة٤٨ 

ناحية أرجوزه:
عبدالعزيز ناجي الشايف٤٩ 
عزيز عبدالحميد الشايف٥٠ 

حرف سفيان:
علي يحيى جميلة٥١ 

بالد الطعام:
علي حسن أحمد السباك٥٢ 
إسماعيل محمد حسن الحكيمي٥٣ 

الجبين:
ناجي صالح المسوري٥٤ 
أحمد محمد الضبيبي٥٥ 
عبدالله علي غالب٥٦ 
يحيى محسن الجعماني٥٧ 
علي علي القصيع٥٨ 
إبراهيم علي الحيث٥٩ 
علي سالم محمد٦٠ 

همدان:
محمد عاطف المصلي٦١ 
محمد أحمد الحازي٦٢ 
حمود علي دوده٦٣ 
يحيى بن يحيى الجعثوث٦٤ 

سنحان:
علي محمد مقصع٦٥ 
علي أحمد فرج٦٦ 

العشة:
أحمد حبران الدمدمي٦٧ 
فيصل ناصر علوان٦٨ 

كسمه:
أبو الفضل منصور٦٩ 
حيدر علي ناجي٧٠ 
عبدالله شرف محمد٧١ 
فاضل حسن ناجي٧٢ 

بني حشيش:
محمد محمد ناصر بشيش٧٣ 
حسن علي رسام٧٤ 
محمد صالح الجيالني٧٥ 

عمران:
حسين الضلعي٧٦ 
حزام عبدالله الصعر٧٧ 

بني بهلول:
محمد أحمد المهدي٧٨ 

قفلة عذر:
عبدالله حزام الدوحمي٧٩ 
صالح علي أبو جرادة٨٠ 

بني الحارث:
ناجي محمد جغمان٨١ 
محمد علي األوزري٨٢ 

صعفان:
علي أحمد القليص٨٣ 
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علي حسين الغفار٨٤ 

محور حجة:
حجة:

محمد حزام الفقيه٨٥ 
محمد محمد الشهاري٨٦ 
عبدالكريم الفقيه٨٧ 

حوت:
عبدالله بن حسين األحمر٨٨ 

خارف:
مجاهد أبو شوارب٨٩ 
محمد صالح هراش٩٠ 
عبدالواحد العلفي٩١ 

بني مطر:
عبدالرحمن عبدالله الحليلي٩٢ 
عبدالله محمد الرماح٩٣ 
محمد محمد القيداني٩٤ 
يحيى علي الرازقي٩٥ 
علي مهدي جمعان٩٦ 
محمد أحمد مجلي٩٧ 
صالح صالح الشاحذي٩٨ 

السودة:
أحمد أحمد منصور٩٩ 

عبدالحميد قائد أحكم١٠٠ 
ثـــــال:

أحمد سعد محمد الصديق١٠١ 
علي عبدالله حسين فروان١٠٢ 

الجعفرية:
يوسف خير محمد الحودلي١٠٣ 
محمد صغير مهدي الزلم١٠٤ 
طاهر محمد عبدالقادر١٠٥ 

برط العنان:
حسين ناجي عوفان١٠٦ 
عبدالله يحيى عتيق١٠٧ 

خوالن:
علي عبدالله دهمش١٠٨ 
عبدالخالق المطوع١٠٩ 
صالح حسين قاسم١١٠ 
محمد عبدالله زبير١١١ 
مهدي علي غنيم١١٢ 
صالح سعيد أبو صالح١١٣ 
عبدالله عايض بجاش١١٤ 
فاخر علي فاخر١١٥ 
علي عبادي الرويشان١١٦ 
أحمد علي الماعطي١١٧ 
ضيف الله علي الرويشان١١٨ 

ذيبين:
حسن مهدي النفيش١١٩ 

خمر:
حمود عاطف١٢٠ 
حسين يحيى الشعوبي١٢١ 
علي ناصر شويط١٢٢ 
علي يحيى عمران١٢٣ 
محمد حمود الحشار١٢٤ 
صالح صالح فاضل١٢٥ 

جبل عيال يزيد:
عبدالله عبدالله بدر الدين١٢٦ 
قاسم حسن الضاوي١٢٧ 
يحيى ادريس المأخذي١٢٨ 
صالح ناصر عبدالله١٢٩ 

عيال سريح:
يحيى راجح بن سعد١٣٠ 
أحمد الضلعي١٣١ 

أرحب:
منصور علي الحنق١٣٢ 
أحمد محمد مريط١٣٣ 
محمد علي الشامي١٣٤ 
عبدالرحمن زيد خيران١٣٥ 
محمد محمد سواء١٣٦ 
يحيى صالح مهدي١٣٧ 

نهـــم:
منصور معصار منصور١٣٨ 
شايف محمد األعوج١٣٩ 
ضيف الله مريط١٤٠ 

لواء تعز:
مدينة تعز:

ناصر محمد الشيباني١٤١ 
عبدالله محمد عبداإلله١٤٢ 
عبدالملك داود عبدالصمد١٤٣ 
عبدالفتاح جمال محمد١٤٤ 
محمد أحمد الحبشي١٤٥ 
فارس علي أحمد١٤٦ 
عبدالله عبدالجليل المخالفي١٤٧ 
عبدالرحمن علي اآلنسي١٤٨ 
عبدالله سنان سيف١٤٩ 
يحيى محمد عبداإلله١٥٠ 

التعزية:
فيصل عبدالقادر الزواقر١٥١ 
علي عبدالقادر الصوفي١٥٢ 
عباس صادق علي نعمان١٥٣ 
أحمد عبده عثمان١٥٤ 
أحمد يوسف صالح١٥٥ 
محمد عبدالله قائد١٥٦ 
محمود وائل ناجي سعيد١٥٧ 
دحان محمد الحربي١٥٨ 

السالم:
عبدالسالم عبدالله الحميري١٥٩ 
علي عثمان علي١٦٠ 
علي عبدالله الحميري١٦١ 
م حمود خالد١٦٢ 

َّ
عبدالعال

أمين عبدالغني دبوان١٦٣ 
عبدالرحمن علي محمد١٦٤ 

ذباب:
محمد إبراهيم عيسى١٦٥ 

شرعب:
عبدالجليل سعيد سعيد١٦٦ 
مارش عبدالجليل نصر١٦٧ 
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عبدالله أحمد سيف١٦٨ 
عبدالواسع أحمد عقالن١٦٩ 
محمد حمود سرحان١٧٠ 
نايف محمد منصور١٧١ 
عبدالسالم فرحان علي١٧٢ 
مهيوب عبدالرحيم هزبر١٧٣ 

المخاء:
ــرحــمــن ١٧٤  ــدال ـــواســـع عــب ـــدال عـــب
ـــرزاق أحـــمـــد الــفــضــلــي ١٧٥  ـــدال عـــب
عبداإلله علي جحزر١٧٦ 

ماوية:
عبده أحمد ناجي١٧٧ 
محمد علي عبدالله البحر١٧٨ 
محمد محمد ناصر العاقل١٧٩ 
منصور محمد أحمد العاقل١٨٠ 
عبده عبدالكريم السميعي١٨١ 
أحمد عبدالحميد العطاب١٨٢ 

موزع:
عبدالستار زيد عيون١٨٣ 
أحمد علي حيدر١٨٤ 
عبدالملك حيدر١٨٥ 

مشرعة وحدنان:
علي محمد عبدالعزيز١٨٦ 

الصلو:
عبدالحق عايض زيد١٨٧ 
عبده عبدالله سيف١٨٨ 
عبدالله أحمد عابد١٨٩ 

المقاطرة:
عبدالرزاق صالح النابهي١٩٠ 
م١٩١ 

ّ
سلطان سعيد محمد سال

عبدالمجيد ثابت محمد١٩٢ 
علي محمد سعيد الزغير١٩٣ 

خدير:
ــصــمــد ١٩٤  عـــبـــدالـــبـــاســـط عــبــدال
قاسم أحمد عبدالله١٩٥ 
مهيوب محمد عبدالرب١٩٦ 
محمد منصور الشوافي١٩٧ 
محمد سيف محسن١٩٨ 
عبدالرزاق الغنامي١٩٩ 

الحشاء:
محمد أحمد وجيه الدين٢٠٠ 
صالح قاسم الجنيد٢٠١ 

جبل حبشي:
محمد عبدالجبار نعمان٢٠٢ 
منصور أحمد عبدالجبار٢٠٣ 
أحمد عبدالجليل سيف٢٠٤ 
نعمان أحمد محمد٢٠٥ 
محمود عبدالله عبدالولي٢٠٦ 
أحمد محمد علي صالح يفرس٢٠٧ 
أحمد سيف الحاج٢٠٨ 

مقبنة:
عبدالولي عبدالوارث٢٠٩ 
عبدالستار عبدالمغني٢١٠ 
عبدالدائم عبدالقوي٢١١ 
سلطان عبدالعليم العليمي٢١٢ 
عبدالله محمد حمرة٢١٣ 
محمد عبده أحمد الخليدي٢١٤ 
عبدالخالق حسن٢١٥ 
عبدالرقيب عايض٢١٦ 
عبدالنور مطهر٢١٧ 

صبر الموادم:
صادق علي عبدالله الضباب٢١٨ 
سعيد عبده علي محمد٢١٩ 
عبدالوارث المجاهد٢٢٠ 
مهيوب سعيد عبدالله٢٢١ 
أحمد بجاش علي٢٢٢ 
سيف سعيد مثنى٢٢٣ 

المسراخ:
أحمد عبدالحميد فارع٢٢٤ 
عبدالله عبدالوهاب عبدالغني٢٢٥ 
عبدالرقيب محمد أحمد٢٢٦ 
مقبل غالب عبدالكريم٢٢٧ 
أحمد عبدالغني حميد٢٢٨ 

الشمايتين:
قائد أحمد سيف الشرجي٢٢٩ 
محمد عقالن الهويج٢٣٠ 
عبدالله عبدالرحمن الشيباني٢٣١ 
سلطان علوان عبدالله٢٣٢ 
عبدالجليل عبدالقادر الرعدي٢٣٣ 
عبدالغني زامط٢٣٤ 
شاهر أحمد حيدر٢٣٥ 
أحمد عبدالله سعيد الشيباني٢٣٦ 
يوسف عبدالودود سعيد٢٣٧ 
ياسين سلطان زيد٢٣٨ 
سالم حسن المعمري٢٣٩ 
فضل علي ناصر حاتم٢٤٠ 

القبيطة:
محمد أحمد سيف٢٤١ 
عبدالجليل شاهر داوود٢٤٢ 
مقبل بشر قائد٢٤٣ 
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عبدالملك ياسين عبدالملك٢٤٤ 
سعيد قائد محمد٢٤٥ 
عبدالجليل محمد عبدالجليل٢٤٦ 
محمد مقبل سالم٢٤٧ 
أحمد حمود مفلح٢٤٨ 
عبدالله محمد عبدالجليل٢٤٩ 
أحمد علوان مفلح٢٥٠ 
سلطان حميد علي٢٥١ 

المواسط:
مصطفى محمد أحمد٢٥٢ 
أحمد إسماعيل أحمد٢٥٣ 
عزالدين علي حسين٢٥٤ 
عبدالله محمد سيف السروري٢٥٥ 
عبداإلله أحمد نعمان٢٥٦ 
أحمد حسين ضبعان٢٥٧ 
عبدالقادر عبدالله ناجي٢٥٨ 
عبدالرحمن عبدالجليل٢٥٩ 
عبده قاسم حسن٢٦٠ 
عبدالرقيب عبدالحميد علي٢٦١ 
قائد سعيد التريب٢٦٢ 
مقبل محمد شرف العليمي٢٦٣ 
محمد عبدالقادر طارش٢٦٤ 
أمين محمد عبدالرحمن الباقري٢٦٥ 
عبدالرقيب عقالن علي٢٦٦ 
عبدالولي عبدالواسع٢٦٧ 

الوازعية:
عبدالجبار عايض٢٦٨ 

لواء الحديدة:
مدينة الحديدة:

عبدالله قاسم الوشلي٢٦٩ 
عبدالله حسين خيرات٢٧٠ 
إسماعيل عبدالباري يحيى٢٧١ 
أحمد أحمد حرية٢٧٢ 
محمد عبدالله حسن٢٧٣ 
عبدالله محمد أبو الغيث٢٧٤ 
محمد علي العقيلي٢٧٥ 
محمد ثابت اليريمي٢٧٦ 
خالد قائد القدسي٢٧٧ 
عبدالله إبراهيم الضحوي٢٧٨ 

المخالف:
أحمد عبدالله مستريح٢٧٩ 
أحمد محمد علي كرشعي٢٨٠ 

الدريهمي:
يحيى صغير المسعودي٢٨١ 
هبة الله علي مريم٢٨٢ 

القناوص:
محمد قاسم قزعة مفضل٢٨٣ 
يحيى محمد أبكر خطيب٢٨٤ 
عبدالله يحيى دهمش٢٨٥ 

جبل رأس:
مطهر أحمد الجنيد٢٨٦ 
أحمد عبدالقهار صالح٢٨٧ 

الضحى:
علي بغوي عبدالله أصلع٢٨٨ 
إبراهيم علي القديمي٢٨٩ 

المنيرة:
سليمان أبو الغيب سليمان٢٩٠ 
محمد قاسم إسماعيل الوشلي٢٩١ 

كمران:
محمد منور سياغي٢٩٢ 

براع:
حسن صغير مسعود٢٩٣ 
حسن حسن صالح٢٩٤ 
أحمد أحمد البطلي٢٩٥ 

الصليف:
هادي محمد معجمي٢٩٦ 

المنصورية:
محمد سالم شجاب٢٩٧ 
أحمد إبراهيم بحر٢٩٨ 
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السخنة:

محمد علي عثمان٢٩٩ 
محمد عبدالله قاضي٣٠٠ 
سليمان يحيى موسى٣٠١ 

اللحية:
محمد يوسف خربة٣٠٢ 
محمد محمد مقرني٣٠٣ 
علي محمد مقرني٣٠٤ 
أحمد محمد يوسف خربة٣٠٥ 
علي عبدالله مقول٣٠٦ 

باجل والحجيلة:
محمد علي مزرية٣٠٧ 
علي يحيى مزرية٣٠٨ 
علي أحمد عبدالله٣٠٩ 
إسماعيل بغوي٣١٠ 
حسن عبده عطاء مشارة٣١١ 
محمد معلم سرين٣١٢ 
أنور محمد الشميري٣١٣ 

بيت الفقيه:
شعيب محمد فاشق٣١٤ 
عبده حسن فاشق٣١٥ 
ب٣١٦ 

ّ
علي فتيني غال

يحيى علي منّصر٣١٧ 
إبراهيم محمد الحكيمي٣١٨ 
منّصر عبدالله يحيى منّصر٣١٩ 
محمد إبراهيم شماع٣٢٠ 
عبدالقادر حسن البحر٣٢١ 
داود فرج فتيني٣٢٢ 
حسن عبده محمد سليمان٣٢٣ 

الزيدية:
محمد عبدالله هبه٣٢٤ 
حسن علي البشاري٣٢٥ 
علي يحيى حجرة٣٢٦ 
محمد علي عجالن٣٢٧ 

المراوعة:
أحمد مطهر البشاري٣٢٨ 
محمد قاسم عمر٣٢٩ 
عبدالقادر عبدالله قاصرة٣٣٠ 
أحمد محمد حسن٣٣١ 
المدني محمد مقبول٣٣٢ 
عبدالرحمن شميلة٣٣٣ 

الخوخة:
ثابت حسن العميسي٣٣٤ 

حيس:
محمد طالب معيمرة٣٣٥ 
عباس صالح حضرمي٣٣٦ 

الزهرة:
علي صغير شامي٣٣٧ 
أحمد حسن باشا٣٣٨ 
محمد أبكر شائع٣٣٩ 
يحيى كزاب زين٣٤٠ 
حسن محمد قرنتي٣٤١ 

زبيد:
سليمان محمد األهدل٣٤٢ 
أحمد عبده واقدي٣٤٣ 
عبده إبراهيم عيدروس٣٤٤ 
محمد حسين بقش٣٤٥ 
عبدالمحسن ثابت٣٤٦ 
يوسف يحيى األنباري٣٤٧ 
قاسم محمد الوصي٣٤٨ 
أحمد محمد وهيب٣٤٩ 
يحيى عوض محمد٣٥٠ 
عبدالرحمن الغزالي٣٥١ 
يحيى علي عيدروس٣٥٢ 
أحمد عبدالرحمن البطاح٣٥٣ 
حسين غالب العليبي٣٥٤ 
عبدالله عوض مهدي٣٥٥ 

لواء إب:
مدينة إب:

االســــــــمم
عبدالنور البركاني٣٥٦ 
عبده عبدالله الحميري٣٥٧ 
حسن محمد الوجيه٣٥٨ 

ناحية إب:
فيصل محمد مقبل خشافة٣٥٩ 
محمد محمد حمود عبدالواحد٣٦٠ 
محمد يحيى الحداد٣٦١ 
أحمد أمين أحمد علي٣٦٢ 
محمد علي الكينعي٣٦٣ 
محمد فيصل محمد٣٦٤ 
محمد عبدالله فارع٣٦٥ 

جبلة:
مشرف عبدالكريم المحرابي٣٦٦ 
علي محمد السعيدي٣٦٧ 
حميد قاسم علي٣٦٨ 
علي عبدالله خرصان٣٦٩ 
علي محمد نعمان٣٧٠ 
عبدالرقيب محمد الحلياني٣٧١ 
درهم أمين٣٧٢ 

السياني:
محمد حسن دماج٣٧٣ 
عبدالله حسن دماج٣٧٤ 
عبدالعزيز الوائلي٣٧٥ 
أحمد علي القيري٣٧٦ 
عبدالله محمد راجح٣٧٧ 

حبيش:
علي عبدالله أبو حليقة٣٧٨ 
أحمد إسماعيل النزيلي٣٧٩ 
عبدالله علي الفالحي٣٨٠ 
محمد محمد النزيلي٣٨١ 
أحمد أحمد العقاب٣٨٢ 
محمد حسن أسحم٣٨٣ 

حزم العدين:
صالح محمد عايض الحميري٣٨٤ 
الحاج عبده محمد٣٨٥ 
عبده علي شعالن٣٨٦ 
أحمد سيف قاسم٣٨٧ 

العدين:
صادق علي محسن باشا٣٨٨ 
حميد محمد٣٨٩ 
قاسم أحمد المساوي٣٩٠ 
نعمان عبدالوارث٣٩١ 
محمد محمد مطيع٣٩٢ 
عبدالرحمن الشرعبي٣٩٣ 
حسين أحمد الشامي٣٩٤ 

السبرة:
محمد محمد الشعبي٣٩٥ 
علي درهم٣٩٦ 
علي عبده الجماعي٣٩٧ 

المخادر:
محمد أحمد صالح الصبري٣٩٨ 
يحيى عبدالرحمن حسان٣٩٩ 
محمد حمود الرصاص٤٠٠ 
حمود ناجي أبو لحوم٤٠١ 
عبدالمجيد أحمد إسماعيل٤٠٢ 

مذيخرة:
حمود سرحان مرشد٤٠٣ 
أمين علي محسن باشا٤٠٤ 
طاهر حميد علي٤٠٥ 
أحمد قاسم راشد٤٠٦ 

قعطبة:
محسن محمد الحاللي٤٠٧ 
محمد أحمد أفندي٤٠٨ 

الرضمة:
عبدالرحمن يحيى العماد٤٠٩ 
علي محمد الذاري٤١٠ 
عبدالعزيز صالح٤١١ 
علي أحمد الذاري٤١٢ 

يريم:

االســــــــمم
محسن صالح السالمي٤١٣ 
سعد ناصر عنكمة٤١٤ 
يحيى محسن ذمران٤١٥ 
عبدالوهاب الكبسي٤١٦ 
علي عبداللطيف الحبابي٤١٧ 
محمد سعيد شعنون٤١٨ 
عبدالله حيدر الموسمي٤١٩ 

السدة:
أحمد محمد الشامي٤٢٠ 
يحيى علي الشامي٤٢١ 
أحمد أحمد المولد٤٢٢ 
محمد حزام غراب٤٢٣ 
عبدالوارث عبدالمغني٤٢٤ 

القفر:
أحمد محمد القحطاني٤٢٥ 
عبدالعزيز البرح٤٢٦ 
نعمان سمنان٤٢٧ 
سعيد حسن الجماعي٤٢٨ 
نعمان البرح٤٢٩ 

ذي السفال:
محمد أحمد منصور٤٣٠ 
حمود علي عبدالله أسعد٤٣١ 
حمود مرشد الكامل٤٣٢ 
عمر يحيى منصور٤٣٣ 
أحمد عبده الحاج٤٣٤ 

أحمد قاسم شمهان٤٣٥ 
فرع العدين:

أحمد حميد دماج٤٣٦ 
عبدالواحد محمد شمسان٤٣٧ 
نعمان فارس حميد٤٣٨ 
أمين محمد مفرح٤٣٩ 
أحمد قائد صالح٤٤٠ 

الشعر:
عبدالواحد الربيعي٤٤١ 
أحمد قائد النمراني٤٤٢ 
الرائد محمد عبده الطيب٤٤٣ 

بعدان:
نعمان قائد راجح٤٤٤ 
أحمد عبداللطيف راجح٤٤٥ 
أمين نعمان البعداني٤٤٦ 
أحمد محمد القطيني٤٤٧ 
جزيالن أحمد البعداني٤٤٨ 
محمد عبده سعود٤٤٩ 
عبده علي مانع٤٥٠ 
عبدالله غانم ثوابة٤٥١ 

النادرة:
حسين ناجي الحدي٤٥٢ 
محمد أحمد المقالح٤٥٣ 
أحمد ناجي شديوه٤٥٤ 
علي محمد الصايدي٤٥٥ 
عبده سعد الحاج٤٥٦ 

دمت:
محمد صالح الحدي٤٥٧ 
محسن عبدالحميد٤٥٨ 
مسعد قاسم الظاهري٤٥٩ 

لواء حجة:
مدينة حجة:

عبدالرحمن محمد حميد٤٦٠ 
ار٤٦١  يحيى حسن يحيى نصَّ

ناحية حجة:
أحمد صالح أبو سالم٤٦٢ 
يحيى حسن عوض٤٦٣ 

وشحة:
أحمد علي الغماري٤٦٤ 
أحمد علي الضاعني٤٦٥ 
محمد حزام مسعود٤٦٦ 

وضرة:
حسن يحيى الحناكي٤٦٧ 

الشغادرة:

االســــــــمم
أحمد حسن العنسي٤٦٨ 
محمد عبدالله سلعة٤٦٩ 

بكيل المير:
عبده شهاب أبو عبدل٤٧٠ 

عبس:
عبدالرحمن محمد خضر٤٧١ 
حسين راشد مديش٤٧٢ 
يحيى عثمان محجب٤٧٣ 

كحالن الشرف:
عبدالرحمن عبدالله المحبشي٤٧٤ 
عبدالله علي المعازب٤٧٥ 

خيران:
إسماعيل إبراهيم الطيب٤٧٦ 
محمد حسن سودي٤٧٧ 
عثمان شعيب غالب٤٧٨ 

المدان:
عبدالله قاسم ذبيان٤٧٩ 
إسماعيل علي المداني٤٨٠ 

المفتاح:
محمد قاسم قواره٤٨١ 

مستبأ:
حسين محمد الجماعي٤٨٢ 
عبدالله الضحوي جبران٤٨٣ 

كعيدنة:
أحمد سهيل علي حرموج٤٨٤ 
محمد صغير قائد السكبي٤٨٥ 
عبدالله طاهر متاوس٤٨٦ 
علي محمد جبران٤٨٧ 

نجرة:
عبده أحمد علي سفيان٤٨٨ 

كحالن عفار:
عبدالله أحمد صوفان٤٨٩ 
عبدالله حسين وهبان٤٩٠ 

مبين:
علي عبدالله المرتضى٤٩١ 
ضفران محمد الزرقة٤٩٢ 

أفلح الشام:
عبدالله موسى علي الورقي٤٩٣ 

حرض:
صبار علي عبدالله الجماعي٤٩٤ 
محمد هندي عبده هندي٤٩٥ 

الجميعة:
مفتاح صغير دهشوش٤٩٦ 
أحمد محمد سليمان٤٩٧ 

شرس:
ناصر بن ناصر دعقين٤٩٨ 

بني قيس:
أحمد عبده فقيه٤٩٩ 
حسن سود هفج٥٠٠ 

أفلح اليمن:
حسين علي جابر محمدي٥٠١ 

الشاهل:
أحمد حسن الشرفي٥٠٢ 

المحابشة:
علي حسن محمد الشرفي٥٠٣ 
أحمد حسن علي الخزان٥٠٤ 

المغربة:
صالح علي بن علي الجحفلي٥٠٥ 

القفل:
أحمد محمد الهارب٥٠٦ 
علي علي المرهبي٥٠٧ 

بني العوام:
عبدالله علي زيد الرضي٥٠٨ 
مطهر علي العلي٥٠٩ 
يحيى بن يحيى السريحي٥١٠ 

أسلم:
عبده عبده المؤيد٥١١ 
محمد مشعوف األسلمي٥١٢ 

حبور ظليمة:
محمد يحيى الحاللي٥١٣ 
يحيى حسين السويطي٥١٤ 

ميدي:
محمد علي محمد مقبول خمج٥١٥ 

كشر:
مبخوت زيد هادي السعيدي٥١٦ 
علي بن علي زليل٥١٧ 
أحمد حسن خريم٥١٨ 
محمد الزارعي٥١٩ 

شهارة:
عبدالله ناصر الظرافي٥٢٠ 
عبدالملك نجم الدين٥٢١ 
حمود علي سراح٥٢٢ 

صوير:
قاسم أحمد علوان٥٢٣ 
مسعد أحمد جعمان٥٢٤ 

لواء ذمار:
مدينة ذمار:

حمود محمد عباد٥٢٥ 
علي علي عبيه٥٢٦ 
عبدالمجيد محمد السوسوة٥٢٧ 

الحدأ:
صالح علي الزراجي٥٢٨ 
محمد علي معدل٥٢٩ 
محمد حسين السوادي٥٣٠ 
محمد حسين صالح اللساني٥٣١ 
ناجي محمد سعيد الجميل٥٣٢ 

عنس:
محمد زيد عمران٥٣٣ 
محمد المصري٥٣٤ 
عبداإلله الشغدري٥٣٥ 
صالح محمد المصري٥٣٦ 
عبدالوهاب محمد المقدشي٥٣٧ 
محمد صالح األضرعي٥٣٨ 
علي زيد أبو يابس٥٣٩ 
محمد علي العوش٥٤٠ 

االســــــــمم
عبدالله محمد صالح المقدشي٥٤١ 
عبدالحكيم المصري٥٤٢ 
أحمد صالح حسين٥٤٣ 

مغرب عنس:
حسين حميد الخراشي٥٤٤ 
حسن محمد عبدالرزاق٥٤٥ 
عبدالله محمد الحجي٥٤٦ 

وصاب السافل:
محمد الحاج الصالحي٥٤٧ 
عبده هاشم العلوي٥٤٨ 
أحمد سالم المصباحي٥٤٩ 
أحمد الخادم الوجيه٥٥٠ 
عبدالله مسعد المنصوري٥٥١ 
عبدالرحمن حامد المصباحي٥٥٢ 
عبدالوهاب زيد المصباحي٥٥٣ 
محمد أحمد الظهرة٥٥٤ 
سعيد سالم الحداد٥٥٥ 

عتمة:
عباس عبدالكافي السالمي٥٥٦ 
صالح فارع مياح٥٥٧ 
أحمد إسماعيل فارع٥٥٨ 
عبده محمد أحمد رفعان٥٥٩ 
حسن عبدالله الكوم٥٦٠ 
علي حفظ الله الشرف٥٦١ 
علي حسين الشريفي٥٦٢ 
أحمد يحيى المنتصر٥٦٣ 
عبدالوهاب عبدالواحد صالح٥٦٤ 

ضوران، معبر، جبل الشرق:
محمد صالح العرشي٥٦٥ 
علي بن علي اآلنسي٥٦٦ 
محمد بن محمد األكوع٥٦٧ 
حسين محسن المقداد٥٦٨ 
محمد محمد الفضلي٥٦٩ 
علي هادي٥٧٠ 
عبدالرحمن أحمد الشبيبي٥٧١ 
عباد فرحان العميسي٥٧٢ 
حسن هاشم الكبسي٥٧٣ 
يحيى أحمد الجبر٥٧٤ 
عبدالله حسين الحاللي٥٧٥ 
أحمد صالح القوباني٥٧٦ 
عبدالله أحمد راجح٥٧٧ 
أحمد عبدالله اآلنسي٥٧٨ 

لواء صعدة:
مدينة صعدة:

عبدالله صالح الصمدي٥٧٩ 
رازح:

سليمان علي الفرح٥٨٠ 
حسين أحمد الحوثي٥٨١ 
حسين محمد عسكر٥٨٢ 

الصفراء:
عبدالله حامس العوجري٥٨٣ 
عبدالله علي مقود٥٨٤ 

باقم:
حسن محمد مقيت٥٨٥ 
صالح قاسم عماية٥٨٦ 

شداء:
علي سليمان نشرة٥٨٧ 

حيدان:
محمد قاسم الظاهري٥٨٨ 
عبدالله حسن فاضل٥٨٩ 

الحشوة:
محمد ناجي شرهان٥٩٠ 

منبه:
علي حسين سالم سعيد٥٩١ 

غمر:
علي محمد قلي٥٩٢ 

ساقين:
عيظة قاسم مطر٥٩٣ 
أحمد علي عشامي٥٩٤ 

قطابر:
صالح حسين األعجم٥٩٥ 
قاسم أحمد األعجم٥٩٦ 

الظاهر:
أحمد يحيى السعدي٥٩٧ 

كتاف والبقع:
مطلق علي زايدة٥٩٨ 
محسن قائد قشمة٥٩٩ 

سحار:
حسين محمد الصربي٦٠٠ 
قائد شويط علي٦٠١ 
صالح مهدي كباس٦٠٢ 
بشيث أبو عبيد٦٠٣ 
حسين قائد علي٦٠٤ 

مجز:
حمدان علي اللكوان٦٠٥ 

لواء البيضاء:
مدينة البيضاء:

محمد محسن الهدار٦٠٦ 
ناحية البيضاء:

علوي عاطف الشرفي٦٠٧ 
محمد عبدالقادر صالح٦٠٨ 

الصومعة:
صالح موسى طالب٦٠٩ 
محمد ناصر العامري٦١٠ 

ذي ناعم:
أحمد محمد صالح العمري٦١١ 

الزاهر آل حميقان:
سالم عبدالقوي الحميقاني٦١٢ 

الطفة:
محمد عبدالقادر سالم٦١٣ 
عبدربه حسين الحداد٦١٤ 

نعمان:
علي عبدربه العواضي٦١٥ 

مرحة:
مبارك عبدالله حسين٦١٦ 

السوادية:

االســــــــمم
عبدربه محمد حسين الوهبي٦١٧ 
علي حسين حسن السوادي٦١٨ 

ناطع:
حسين أحمد حسين القربي٦١٩ 

مسورة:
رصاص عبدالله صالح الرصاص٦٢٠ 

جبن:
علي مثنى عمر٦٢١ 
علي أحمد محمد السمن٦٢٢ 

رداع:
علي صالح النصيري٦٢٣ 
العزي محمد الطشي٦٢٤ 
أحمد علي الطليلي٦٢٥ 
أحمد حسين السالمي٦٢٦ 
العزي علي العنسي٦٢٧ 
عبدالواسع الحبيشي٦٢٨ 
سيف القبلي٦٢٩ 
حزام أحمد الذهب٦٣٠ 
أحمد أبو صالح٦٣١ 
أحمد محمد الجبري٦٣٢ 

لواء المحويت:
مدينة المحويت:

علي محمد منّصر٦٣٣ 
ناحية المحويت:

أحمد صالح عقان٦٣٤ 
محمد أحمد الخوالني٦٣٥ 
علي أحمد حبيش٦٣٦ 

بني سعد:
محمد إسماعيل العتمي٦٣٧ 
محمد عثمان النزيلي٦٣٨ 
عبدالحميد علي الحسني٦٣٩ 

الخبت:
علي محمد عزان٦٤٠ 
محمد علي الرزيقي٦٤١ 
علي يحيى النويرة٦٤٢ 

حفاش:
علي فتح الله العشبي٦٤٣ 
محمد علي عجالن٦٤٤ 

الطويلة:
محمد عبدالله قطينة٦٤٥ 
محمد عبدالله الجائفي٦٤٦ 
يحيى يحيى قبائل٦٤٧ 

الرجم:
مطهر علي الروحاني٦٤٨ 
علي محمد حنينة٦٤٩ 
علي عبده الجرادي٦٥٠ 
حسين محمد الروحاني٦٥١ 

شبام:
حمود محمد الشبامي٦٥٢ 
حسين حسن خميس٦٥٣ 

ملحان:
يحيى عبده حسن٦٥٤ 
ناصر محمد الشرفي٦٥٥ 
محمد أدهم الشرفي٦٥٦ 
عبدالواحد العسيري٦٥٧ 

لواء مأرب:
مدينة مأرب:

صالح محمد فرحان٦٥٨ 
سلطان علي السوادة٦٥٩ 

رحبة:
علي عبدالله األعوش٦٦٠ 

بدبدة:
علي حسين مقالن٦٦١ 

حريب القراميش
يحيى حسين السقاف٦٦٢ 

الجوبة:
علي ناجي الصالحي٦٦٣ 

ماهلية:
محمد أحمد الطالبي٦٦٤ 

حريب:
عبدالله علي شاجرة٦٦٥ 
محمد عبدالله الموساي٦٦٦ 

مدغل الجدعان:
ربيش بن مبخوت كعالن٦٦٧ 

العبدية:
علوي أحمد العواضي٦٦٨ 

مجزر:
الشريف راكان أحمد عمر٦٦٩ 

صرواح:
محمد أحمد الزايدي٦٧٠ 

رغوان:
صالح محسن الشدادي٦٧١ 

لواء الجوف:
مدينة الحزم:

عبدالله مبخوت العراقي٦٧٢ 
علي محمد الحكيمي٦٧٣ 

الخلق:
عسكر حسن خالد٦٧٤ 

المتون:
علي محسن سيالن٦٧٥ 

المصلوب:
حسن أحمد القح٦٧٦ 

الحميدات:
أحمد حسين العمري٦٧٧ 

حصن ابن سعد:
حميد أحمد درمان٦٧٨ 

الغيل:
محمد صالح ربعان٦٧٩ 

الزاهر:
حسن محمد الدهشاء٦٨٠ 

خب والشغف:
ناجي شائف سكر٦٨١ 
مقبل محمد فريد٦٨٢ 

«الميثاق الوطني»

«الميـثـــاق» تـنـفـــــــــــــــــــــرد بنشر أسمائهم

فرسان المؤتمر.. من التأسيس إلـــــــــــــى إنجاز المشروع الوطني الكبير
أعضاء المؤتمر الشعبي العام المنتخبون من المواطنين

مالحظاتالناحيةاالســــــــمم

ناحية وصاب المنور عبدالله١ 
العالي لواء ذمار

//هالل عباس كبوري٢ 
//حيدر علي العفيف٣ 
//علي محمد الربيعي٤ 
//عبدالحميد حسن شرعية٥ 
//محمد محمد المشّرع٦ 
محمد صالح علي الناحية٧ 
علوان مطحني٨ 
أحمد قائد العماد٩ 

مالحظاتالناحيةاالســــــــمم

أسماء اإلخوة المضافين إلى قائمة المنتخبين:
حوثمحسن عبدالرحمن ساري١٠ 
إبعبدالواحد أمين عبدالواحد١١ 
بعدانرشاد نعمان البعداني١٢ 
صويرحسين أحمد أبو حلفه١٣ 

أسماء اإلخوة المنتخبين الذين استبدلوا عن المتوفين:
رقم المسلسل ٢٩٦الحديدةأحمد علي أحمد قصير بدًال عن هادي محمد معجمي١٤ 
رقم المسلسل ٤٥٤النادرةخالد حسين ناجي الحدي بدًال عن حسين ناجي الحدي١٥ 
رقم المسلسل ٦١٩البيضاءصالح بن صالح الوهبي بدًال عن عبدربه محمد١٦ 

ملحق عام:


