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1-   يحيى الراعي
2-  علي مجور

3-  عارف عوض الزوكا
4-  صادق امين ابو راس

5-  قاسم لبوزة 
6-  خالد الديني

7-  جابر عبدالله غالب
8-  ناصر النصيري
9-  ناصر باجبيل

10-  اكرم عطية
11-  سلطان البركاني
12-  ياسر العواضي
13-  علي الكحالني
14-  عبده الجندي

15-  محمد يحيى ابو الرجال
16-  أمين الغضيفي

17-  عبدالسالم شيحاط
18-  جمال ابو بكر معوضه

19-  مبخوت ربيش بن كعالن
20-  عبدالكريم االكوع
21-  بسام علي الشاطر

22-  صالح الشرجبي
23-  عبدالرحمن معزب 

24-  سعيد الحريري
25-  زايد محمد زايد

26-  امين المدعي
27-  عمر االرحبي

28-  توفيق بن سارية 
29-  عزيز الردماني
30-  خالد االرحبي
31-  د.محمد راوح
32-  فهد العريقي

33-  عبدالله الشاطر
34-  علي القيسي

35-  محمد منصور الشوافي 
36-  عبدالوهاب الجنيد

37-  محسن العطار
38-  عبداالله الرعادي

39-  العزي معياد
40-  زيد ابوعلي

41-  منصور الحماطي
42-  سعيد السماوي
43-  محمد العلواني
44-  يحيى السياغي

45-  عبدالكريم الزبيدي
46-  زيد الذاري

47-  فهد االعجم
48-  د.محمد القمراء
49-  طارق الشامي

50-  علي الشعور
51-  خالد جرعون
52-  محمد أنعم

53-  جمال الخوالني
54-  سليم األشول 
55-  فايز العوجري

56-  عبدالرحمن العلفي
57-  خالد النفيش
58-  مجيب اآلنسي
59-  زكريا الزكري

60-  عز الدين عبدالسالم العنسي
61-  علي ماطر

62-  أحمد سود هفج
63-  أحمد المجاهد 

64-  علي جباري
65-  عبدالباري الكت

66-  د.حميد المزجاجي
67-  اسماعيل الفالحي

68-  عبدالله حسين الحدي
69-  حسين السوادي

70-  بكيل ربيد
71-  بلقيس الربيع

72-  فهد المشرقي 
73-  هاني فارع العصيمي 
74-  محمد بالعيد الكندي

75-  أحمد حسين المقدمي
76-  جابر عبدالله غالب 

77-  صالح مبخوت 
78-  شرف الكحالني

79-  عبدالله الحامدي
80-  يحيى المسمي
81-  بليغ الصباري

82-  عماراحمد جندب
83-  علي احمد الرصاص

84-  فضل الكحالني
85-  عصام القصوص
86-  فؤاد القصوص

87-  اكرم عطية
88-  نشوان هراش
89-  حمود السرحي

90-  قاسم عبدالرحمن العفيفي
91-  غالب درهم 

92-  محفوظ بامشموس
93-  يحيى مجاهد ابو شوارب

94-  محمد علي حمزة 
95-  عامر علي فراص الجائفي

96-  عبدالولي الجابري
97-  جبران مجاهدابو شوارب 

98-  محسن البحر 

99-  يحيى جعدار 
100-  خالد عبدالله بشاشة

101-  وسام عبدالله طاهر داود
102-  علي ناجي الزايدي 

103-  محمد العلوي
104-  عبدالعزيز شرهان

105-  ناجي عبدالله القوسي
106-  حمود النقيب

107-  محمد عبدالملك هازع
108-  محمد عبدالعزيز االمير

109-  احمد حسن بخاش
110-  ناصر علوي العواضي

111-  مختار القشيبي
112-  منصور العراقي
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116-  عبدالجليل جازم
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119-  علي محسن المطري
120-  ناصر قايد البخيتي
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124-  علي البارده
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130-  قاسم حبيش
131-  أحمد النويرة

132-  عصيم أحمد األحمر
133-  أحمد العفيف
134-  ناصر النصيري

135-  اسامة حمد قايد سعيد
136-  يحيى عامر معوضة 

137-  عبدالله عاصم 
138-  نايف عبدالله مجيديع

139-  خالد أحمد الغيل 
140-  علي الزنم

141-  عبيد بن ظبيع
142-  جبر عبدالله مصلح

143-  محمد االسطى
144-  عبدالواحد صالح 

145-  عقيل فاضل
146-  فيصل البحر
147-  عادل كعيبة

148-  يحيى ابو حلفة
149-  قاسم فيشي
150-  أحمد جندب
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161-  كهالن مجاهد ابو شوارب
162-  محمد العيدروس

163-  مبارك صالح الزايدي
164-  محمد احمد مفتاح 

165-  محسن اآلنسي
166-  عبدربه مانع الصيح
167-  حسن عبدالرزاق 

168-  مجاهد الذفيف
169-  ناجي جمعان

170-  عبدالسالم محاوش
171-  يحيى العلي

172-  صادق الكامل
173-  محمد بشير

174-  نشوان الشماحي
175-  هشام شرف عبدالله
176-  ناجي احمد طعيمان

177-  عصام العاضي
178-  يحيى احمد البردوني
179-  خالد مبارك الشريف 

180-  عادل الهرش
181-  نجيب ابو حلفه

182-  احمد عبادي المعكر
183-  فيصل العميسي

184-  ابراهيم احمد جندب
185-  عبده بورجي
186-  جبران غوبر

187-  عبدالله ابو حورية 
188-  ياسر عبدالمجيد الخليدي

189-  مروان محمد منصور
190-  هشام قاسم عنان 

191-  محمد هادي طواف
192-  علي مسعد اللهبي

193-  ذياب بن معيلي
194-  محمد االكوع
195-  يحيى زاهر 
196-  جبران غلفان

197-  صالح الصماصمه
198-  حسين حازب
199-  عادل الشجاع
200-  فائقة السيد

201-  د.محمد السماوي
202-  محمد عبده مراد
203-  محمد علي عثمان

204-  الصفي الكاهلي
205-  عبدالولي القاضي
206-  عبدالله قيران 
207-  ياسر العواضي

208-  محمد احمد صالح الزايدي
209-  محسن احمد الشدادي

210-  عبدالناصر االرياني
211-  محمد احمد الناصري

212-  عبدالوهاب العيدروسي
213-  امين حسين البراري

214-  احمد المسعودي
215-  ابو شاجع السوادي

216-  صادق ابو يابس
217-  آدم حمود عاطف

218-  حنان حسين 
219-  علي المتوكل

220-  رشا الفقيه
221-  حميد غوبر

222-  رحاب الحوثي
223-  محمد عبدالولي النهمي

224-  انتصار الرداعي
225-  د.عبدالله الداعري

226-  صدام شمسان
227-  وايل العنسي
228-  سنان روكان

229-  باسمة العريقي
230-  خالد الطاهري

231-  نبيل هايل 
232-  عبدالله مجيديع
233-  مصطفى سنان

234-  محسن ظبعان
235-  طاهر حزام

236-  احمد جبهان
237-  مختار الصنيف

238-  علي قرشه 
239-  احمد عبدالرحمن االكوع

240-  سنان العجي
241-  نبيل الحمادي

242-  معين السياغي 
243-  منال عبدالواحد السياغي

244-  بكيل البراشي
245-  فاطمة محمد بن جالل 

246-  قاسم الكسادي
247-  ربيع الحزمي
248-  خالد الرضي
249-  زكريا الزين

250-  علي علي جباري
251-  أمه الرزاق حمد
252-  جالل الرويشان 
253-  صالح ابو عوجا

254-  آزال عمر الجاوي
255-  عبدالواحد المقالح
256-  خالد ناجي جمعان

257-  محمد صالح الضنين
258-  يوسف علي المقدشي

259-  عبداللطيف فالفل
260-  سلطان قطران

261-  الحكم صالح بن ثابت
262-  سالم صالح بن ثابت 

263-  عبدالسالم قاضي
264-  امل المذحجي

265-  عادل المحفدي
266-  محمد صالح شمالن 
267-  معين راجح ابو لحوم

268-  حزام الصالحي
269-  محمد ياسين عبده سعيد

270-  احمد جريد
271-  احمد دراج

272-  سرحان علي غوبر
273-  حسين المحفدي
274-  محمد الموهبي

275-  عبدالملك البارق
276-  عبدالخالق الربوعي

277-  احمد الكحالني
278-  مطهر المصري

279-  حسين محمد العودري
280-  عبدالرحمن احمد النجار

281-  محمد الوديع
282-  احمد ناصر المنحمي

283-  فارس النقيب
284-  عبدالكريم البعداني 

285-  حميد عمر
286-  يحيى الكول
287-  علي الجمالي

288-  محمد عبدالله الحرازي
289-  ناصر الخضر السوادي

290-  عبدالرحمن هادي طواف
291-  عبدالعزيز بدران

292-  محمد محمد زيد عمران
293-  سبأ الحجي
294-  احمد صالح

295-  عبدالخالق شويط
لله  296-  عبدالمجيد ظ��ي��ف ا

مريط
297-  عبدالله الكبودي

298-  غازي احمد علي محسن
299-  علي محمد االشول

300-  سيالن محمد االشول
301-  صالح الشرجي
302-  علي المقدشي
303-  نجيب العجي
304-  مقبل الكدمي

305-  جبري ابراهيم
306-  مهدي الضبري
307-  هادي القهالي
308-  حمير سرحان

309-  عبدالواحد اآلنسي
310-  خالد البوني

311-  احمد الصوفي
312-  عبدالقوي الشميري
313-  يحيى محمد غوبر

314-  منيرة العواضي
315-  عبدالغني السنباني

316-  خالد السوي
317-  محمد جباري
318-  حميد الشايف

319-  احمد قايد القربي
320-  أحمد محمد االحمر
321-  عبدالله بن معيلي

322-  شاجع البدبدي
323-  توفيق الجرادي
324-  يحيى العذري 

325-  حزام فاضل 
326-  رياض االكوع

327-  صالح التام
328-  عارف صالح التام
329-  احمد ناصر شايع

330-  جمال غالب
331-  محمد يحيى شذان

332-  عبدالكريم الروحاني
333-  احمد شمالن

334-  عبدالله عبدالفتاح الحدي
335-  سلطان السنحاني

336-  محمد حزام الرداعي
337-  عبدالغني منصور 
338-  عبدالله الحبيشي

339-  محمد ناصر الزامكي
340-  ايمن الغسيل
341-  عمر الغسيل

342-  جمال عبده كامل
343-  قايد العنسي
344-  اماني العامري

345-  علي ناصر بن عوشان
346-  نصر محمد ناصر العامري

347-  ناصر قايد البخيتي
348-  محمد عبدالرحمن معز

349-  عبدالمغني داوود
350-  عابد راجح

351-  علي محمدالنوبي
352-  علي النصيري

353-  الشيخ فيصل الصايدي »امريكا«
354-  نشوان نبيل النوبي

355-  محمد علي الهمداني
356-  علي لطف الثور 

357-  الفنان عبدالله الصعدي
358-  محمد احمد النوبي
359-  د.صابر احمد فرج
360-  حامد احمد فرج

361-  زكريا الزكري
362-  محمدالنويره

363-  انور عبده »المانيا«
364-   ابراهيم جميل العريقي واخوانه »كندا«
365-  احمد عبدالوهاب الروحاني

366-  زكريا محمد الحاوري
367-  محمد يحيى النهمي

368-  دقايد العنسي
369-  د.احمد العنسي

370-  ناجي المرقب
371-  علي عجالن
372-  العزي الهب

373-  محمد اليدومي
374-  احمد حماد
375-  محمد صالح
376-  نبيل النوبي

377-  د هيثم الرضي
378-  عبدالرزاق عارف الرضي

379-  جميل الشميري
380-  مازن العريقي
381-  امجد مطير

382-  عبدالسالم الروحاني
383-  فاطمة الخطري

384-  علي الصالحي
385-  محمد الرويشان

386-  حسن الهيج
387-  فهد دهشوش

388-  عبدالجليل ثابت
389-  عبدالرحمن خرجين
390-  عبدالملك الفهيدي

391-  صالح بن سوده طعيمان
392-  حمد علي بن جالل

393-  عزيز االكوع
394- نجيب شجاع الدين

395 - محمد صالح مرشد الخلقي

اس��تقبل الزعيم علي عبدالله صالح -مساء الجمعة- مئات االتصاالت الهاتفية من عدد 
من الشخصيات االجتماعية والوجهاء واالعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس 
المحلية وقيادات المؤتمر الش��عبي ، وقيادات منظمات المجتمع المدني ، قدموا خاللها 

تهانيهم الحارة لرئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
داعين المولي عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على اليمن واليمنيين وقد تحقق لهم 

ما يصبون إليه من سالم وازدهار .
صحيفة »الميثاق« تنش��ر فيما يلي تباعًا اسماء المتصلين هاتفيا لتهنئة رئيس المؤتمر 

الشعبي العام بمناسبة شهر رمضان المبارك :

قيادات سياسية وحزبية وشخصيات اجتماعية تهنئ الزعيم بحلول الشهر الكريم

��ر رئيس الجمهورية األس��بق الزعيم علي عبدالل��ه صالح -رئيس  عبَّ
المؤتمر الشعبي العام -عن بالغ حزنه في ضحايا االعتداء اإلرهابي البشع 

الذي استهدف عددًا من المواطنين المصريين االقباط- الجمعة.
ونق��ل الزعيم تعازيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي وللش��عب 
المصري الش��قيق، مؤك��دًا أن من ارتكب��وا ذلك العم��ل اإلرهابي تجردوا 
م��ن كل القيم الدينية واإلنس��انية وأنه��م من وراء ذل��ك العمل اإلجرامي 

يستهدفون أمن واستقرار مصر العروبة.. وإلى نص ما كتبه الزعيم:
بسم الله الرحمن الرحيم

إنه من المؤلم والمحزن أن تستقبل شعوب أمتنا العربية واإلسالمية شهر رمضان المبارك 
زهقت أرواحهم وُسفكت دماؤهم ظلمًا وعدوانًا، بفعل 

ُ
لهذا العام.. وهناك من األبرياء من أ

عمل إجرامي إرهابي بشع استهدف عددًا من المواطنين المصريين األقباط الذين كانوا 
متوجهين إلى أحد دور العبادة ألداء عباداتهم التي فرضها عليهم دينهم في محافظة 

المنيا، والذي ال يعكس سوى الحقد والكراهية التي تسكن نفوس أولئك المجرمين الذين 
تجردوا من كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية، واختاروا طريق القتل والموت نهجًا 

لهم.
إن هذا العمل اإلجرامي البشع بقدر ما يستهدف مواطنين آمنين.. فإنه يستهدف أمن 
واستقرار مصر العروبة، ويهدد سلمها االجتماعي.. ووحدتها الوطنية التي تعتبر أهم 
ما يمّيز الشعب المصري الشقيق الذي عاش أبناؤه في وئام ومحبة وتسامح عبر التاريخ.

إننا في اليمن الذين عانينا من اإلرهاب والعنف ما لم يعانه أي شعب، ال نستنكر فقط هذه 

األعمال الالإنسانية والالأخالقية والمجّردة من كل القيم.. وال ندينها لمجّرد اإلدانة واالستنكار.. 
وإنما نضم صوت ماليين اليمنيين إلى صوت الحق والعقل الذي عّبر عنه فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في خطابه التاريخي الذي ألقاه أمام ماُسمي 

بالقمة العربية اإلسالمية األمريكية التي انعقدت في الرياض عاصمة المملكة العربية 
ص الداء 

ّ
السعودية في األسبوع الماضي، والذي وضع فيه النقاط على الحروف.. وشخ

وطالب بكشف من يقف وراء نمو وتزايد هذا النشاط اإلرهابي المقيت ومن المغذي 
والحاضن له.. والداعم السخي ألنشطته، خاصة وأن هناك دواًل وأنظمة كانت -ومازالت- 
متورطة في تصدير هذه اآلفة، والداعمة لها فكريًا وماليًا، وماديًا، وتشكل الحاضنة 
الدافئة للغلو والتطّرف واإلرهاب، على مرأى ومسمع من كل دول العالم التي لم تجرؤ 
على تسميتها أو حتى مجّرد اإلشارة إليها، بسبب سطوة المال الذي أعمى األبصار 
وأخرس األف��واه التي ملئت بالماء الذي أعاقها عن الكالم والتعبير عن قناعاتها.. 

وتحديد من يقف وراء اإلرهاب.
إني.. ألشعر بشديد الحزن واأللم أن ُيستهدف إخوان لنا في مصر العروبة التي عاش 
 ما يوجد لها نظير، ينتمون إلى وطن 

َّ
أبناؤها آالف السنين في تسامح ومودة وإخّوة قل

واحد، ويجسدون بسلوكهم بأن الدين لله.. وأن الوطن للجميع.
وإني بقدر األلم الذي يعتصر القلوب نشاطر أسر الضحايا من القتلى والجرحى 
أحزانهم في مصابهم الجلل.. وأتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لألخ الرئيس 

عبدالفتاح السيسي ومن خالله للحكومة والشعب المصري الشقيق.
ونجّدد تضامننا معهم في كل الظروف واألحوال.. والوقوف إلى جانبهم في جهودهم 
المبذولة للتصدي لهذه اآلفة المدمرة ولكل األنشطة اإلرهابية بكل أنواعها وأشكالها 
التي تستهدف أمن مصر وأبناء مصر والنسيج اإلجتماعي المتميز لمصر، مؤكدين 
على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية للقضاء على هذا الداء العضال الذي تعاني منه أمتنا 

العربية واإلسالمية والكثير من دول العالم.

ي الرئيس السيسي والشعب المصري بضحايا االعتداء على األقباط
ّ
الزعيم يعز

ندعم المطالب المصرية بكشف َمْن يقف وراء نمو وتزايد نشاط اإلرهابيينندعو لتوحيد الجهود الوطنية والدولية للقضاء على اإلرهاب

ر عنه الرئيس المصري في خطابه التاريخي بالرياض الشعب اليمني يضم صوته إلى صوت الحق الذي عبَّ

أعلن موقفًا شجاعًا من إستهداف اإلرهاب لألمة العربية


