
ندين ماتعرضت له بعض الوزارات من اقتحامات مسلحة

ووقفت اللجنة العامة أمام استمرار العدوان في ارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي في 
 بشدة تلك الجرائم التي ستضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية 

ً
مختلف المحافظات.. ُمدينة

على مدى عامين ونصف.
وأشارت اللجنة العامة إلى أن تلك الجرائم تأتي بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية لمجزرة سنبان والذكرى 
 أنها جرائم حرب وإبادة جماعية لن تسقط بالتقادم وستتم محاسبة 

ً
السنوية األولى لمحرقة القاعة الكبرى، مؤكدة

مرتكبيها عاجاًل أم أجاًل.
ودعت المجتمع الدولي وفي المقدمة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إلى الخروج عن الصمت إزاء ما يرتكبه 

تحالف العدوان السعودي من جرائم وحصار ظالم وذلك من خالل إصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار.
وقد جددت اللجنة العامة تهانيها لكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ54 لثورة 
14 أكتوبر المجيدة والتي مثلت نقطة تحول في تاريخ شعبنا النضالي ضد المحتل البريطاني وطرده من جنوب الوطن 
 إلى أن االحتفال بذكرى ثورة 14 

ً
بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها الثوار والمناضلون ضد االستعمار، مشيرة

 لشعبنا لمواصلة صموده في مواجهة العدوان والغزاة والمحتلين الجدد وحقه في مقاومتهم 
ً
 قوية

ً
اكتوبر يمثل دفعة

وطردهم من كل شبر من وطننا الحبيب كما فعل ثوار ومناضلو ثورة 14 أكتوبر.
واستمعت اللجنة العامة إلى تقرير مفصل عما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالشراكة في إدارة شؤون الدولة من 

خالل الحوارات التي تمت مع أنصار الله، وناقشت التقرير باستفاضة، حيث أكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي 
 ما تعرضت له 

ً
العام وحلفائه على الشراكة الوطنية وفقًا لنصوص الدستور والقانون ورفض أي إخالل بهما، مدينة

خل بالشراكة الوطنية وتؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة 
ُ
بعض الوزارات من اقتحامات مسلحة ت

الداخلية وتخدم أهداف وأجندة تحالف العدوان السعودي ومرتزقته.
وطالبت اللجنة العامة المجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ الوطني واألجهزة المعنية بسرعة التحقيق في تلك 

التصرفات وضبط العناصر التي قامت بها وتقديمها إلى القضاء. 
واتخذت اللجنة العامة في هذا الصدد القرارات المناسبة.

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها 
برئاسة الشيخ صادق أمين اب��وراس نائب رئيس المؤتمر 
الشعبي العام -االثنين الماضي- ناقشت خالله المستجدات على 

الساحة الوطنية والتنظيمية.

اللجنة العامة تناقش المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية وتتخذ قرارات مهمة
برئاسة أبو راس

االستماع إلى تقرير مفصل حول 
الشراكة مع أنصارالله في إدارة الدولة

بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية 
تجسدت حقيقة المشاركة الشعبية

العدد:  
)1879(

 16 / أكتوبر / 2017م  
26 / محرم / 1438هـ

4االثنين:  متابعات

االقتحامات المسلحة للوزارات تؤثر على 
تماسك الجبهة الداخلية وتخدم العدوان 

1. غازي أحمد علي محسن
2. بسام علي الشاطر
3. عبدالله الحرازي

4. علي شعالن
5. نبيل النوبي

6. فائقة السيد
7. محمد أحمد جرعون
8. علي أحمد الرصاص

9. حسين المحفدي
10. علي الشعور

11. شرف القليصي
12. هشام شرف

13. غازي الشوخي
14. محمد صالح األحمر

15. توفيق صالح
16. سلطان البركاني
17. صدام شمسان

18. خالد األكوع
19. محمد ناصر الزامكي

20. خالد االرحبي
21. بلقيس الربيع
22. أحمد صوفان

23. أحمد غالب الرهوي
24. قاسم الكسادي

25. محمد جباره
26. عبدالله الرصاص 

27. أحمد النويرة
28. محمد عبدالعزيز األمير

29. حميد الشايف 
30. عبدالله الشاطر
31. صادق ابويابس

32. خالد عبدالله قشاشه
33. ناجي جمعان

34. عبدالكريم الرويشان
35. جبران مبخوت المشرقي
36. محمود احمد هارب الشمري

37. وفاء الدعيس
38. ناصر قايد البخيتي

39. محمد أبو علي 
40. عبدالله بشر

41. الصفي الكاهلي
42. أحمد أحمد مبارك شريخ

43. صادق األكوع
44. أحمد صبر

45. عبدالكريم أحمد العرشي
46. طارق زمام 
47. فهد األعجم

48. أحمد حسين المقدمي
49. فايز العوجري

50. حسن عبدالرزاق
51. جبران مجاهد أبوشوارب

52. صالح الشرجي
53. عبدالعزيز بدران 

54. يحيى الشايف 
55. عبدالوهاب عامر

56. جليدان محمود جليدان 
57. ناصر الخضر السوادي
58. محمد علي بن غريب

59. محمد البكولي
60. محمد المسوري

61. عبدالوهاب الدره
62. أحمد عبادي المعكر

63. أحمد الصوفي
64. كهالن مجاهد أبو شوارب
65. محمد مجاهد ابوشوارب

66. ناجي أحمد طعيمان

67. نبيل الحمادي
68. حمد علي بن جالل

69. محمد عبدالله مجلي
70. محمد مياس 
71. قاسم حبيش 

72. جابر غالب
73. علي سنان الغولي
74. أحمد الحميدي

75. أحمد بخاش
76. سمير اليوسفي

77. ناصر باجيل
78. عادل كعيبة

79. نزار شعيب الفاشق
80. طارق الرضي

81. فهد المشرقي
82. محمد حسين العيدروس

83. أحمد دارس
84. منصور العراقي

85. محمد أحمد الباشا
86. عبدالوهاب الكينعي

87. اللواء علي صالح األحمر
88. ناصر النصيري

89. محمد عبده مراد
90. حسين راجح

91. محمد محمد زيد عمران
92. عبدالعزيز الكميم 

93. حمود زيد عيسى
94. عبدالله نوري

95. أحمد الشعباني
96. فيصل العميسي

97. عبدالرحمن قاصره
98. عبدالملك الفهيدي

99. محمد أنعم
100. نبيل عبدالرب
101. خالد السعيدي

102. سليمان باشا
103. بندر العنسي

104. محمود الحداد 
105. الشيخ ناصر محمد زيد الحداد

106. محمد شنيني
107. الشيخ علي يوسف بقش

108. أكرم محمد فتوان
109. قاسم مهدي حيدر

110. محمد القوسي
111. أمين خميس

112. زايد محمد زايد
113. عبدالكريم البعداني

114. صدام صالح بن سوده 
115. علي أحمد حمود عزيز

116. أكرم عطية
117. عبدالحميد القوسي

118. د. أحمد جندب
119. هاني السنباني 

120. محمد هادي طواف
121. صالح خميس

122. جمال الخوالني
123. عادل ربيد 

124. عبدالسالم النصيري
125. سلطان السنحاني
126. د. محمد القمراء

127. خالد النفيش
128. عزام صالح

129. زكريا الزكري
130. بليغ الصباري
131. حمود النقيب
132. أمل القمري

133. عبدالعزيز شرهان 

134. أحمد العفيف
135. منصور الحماطي 

136. ناصر أحمد الزايدي
137. عبدالله عاصم

138. هاشم السقطري
139. محمد الوديع 

140. أحمد محمد األحمر
141. يكرب شرده

142. حسن علي الطيب
143. سيف الهياشي
144. عزيز الردماني

145. عبدالعزيز شعالن
146. توفيق بن ساريه

147. محمد القاز
148. محمد الزلب

149. مهيب المصري
150. صالح مبخوت

151. علي محسن المطري
152. محمد عبدالله الحرازي

153. رياض األكوع 
154. خالد الديني

155. عبدالرحمن معزب
156. محمد العيسائي

157. د. محمد راجح نجاد 
158. علي الزنم 

159. عبدالرقيب االرياني
160. خالد العنسي

161. مبخوت المشرقي
162. ناجي الزايدي

163. حاتم الخاوي
164. محمد الجودة 

165. أحمد ناصر المنحمي
166. بكيل ربيد

167. علي احمد الجحيلي
168. سيف محي الدين

169. عبدالرحمن خرجين
170. أحمد سود هفج 

171. سنان روكان
172. علي ناصر عوشان

173. ناجي مرزاح
174. يحيى السياغي

175. علي القيسي
176. عبدالولي القاضي
177. محمود باحميش
178. صالح المساجدي

179. عبدالسالم البحري
180. عبدالله هادي الالغب

181. علي قاسم طالب 
182. عبدالله الحدي

183. نصر أبو شوارب
184. أمين المدعي

185. عبدالكريم األكوع
186. عبدالغني السنباني
187. عبدالكريم الروضي

188. علي المقدشي
189. محسن البحر

190. عبدالله ابو غانم
191. محمد عبدالله ابو غانم 

192. نجيب العجي
193. محمد جزيالن
194. زيد الجمرة 

195. ذياب بن معيلي
196. عبدالملك المعلمي

197. فارس بن حمد بن جالل
198. عادل الشجاع

199. علي راجح الجدري 
200. صابرين االرياني

201. محمد أنعم غالب
202. عادل أحمد العجي الطالبي

203. منصور الصيادي
204. عبدربه العمري 

205. زياد القوسي
206. علي عزيز الحجيري

207. يحيى زاهر
208. د. أحمد االصبحي
209. صالح بن سوده 

210. عبدالله بن صقره
211. نجيب أبو حلفه 

212. عبدالناصر عوضه
213. محسن المقداد 
214. عبدالله الخالقي

215. نبيل الحجري
216. عوض الشريف

217. ناجي بن عتيق بن شطيف
218. قايد بن حضرين.

219. حميد غوبر
220. صدام عبدالحميد غوبر

221. مبخوت عبدربه الزبيدي
222. عبدالله الحياني

223. ناصر محمد الحياني
224. علي صالح الحياني

225. عبدالناصر شرف الدين
226. عبدالله مناع الطهيفي

227. سبأ الحجي
228. مجاهد القهالي
229. محسن النقيب

230. علي بن صالح العراده
231. عبدالله الراعي
232. حسن الزايدي
233. عبيد بن ظبيع

234. عبدالقادر الصوفي
235. عبدالله القحيزة

236. وليد الضيفي
237. سمير يحيى الغولي

238. االستاذ عبدالله أحمد غانم 
239. يحيى يحيى القاضي

240. سلطان السنحاني
241. عقيل فاضل 

242. عبدالله محمد الزايدي
243. عبدالخالق شويط
244. علي حميد جليدان

245. عابد راجح
246. عادل االصبحي

247. عبدالمغني داوود
248. عبدالله ضبعان

249. محمد أحمد دويد

250. عبدالواسع العزاني
251. نورا الجروي
252. زيد أبو علي

253. فائزة العاقل
254. طارق الشامي

255. عبدالله الكبودي
256. د. عبدالله الحامدي 

257. محمد الوحيشي
258. أحمد عبدربه العواضي

259. وليد العفيري
260. ابراهيم جار الله
261. جمال حسن براز

262. أحمد البياض
263. حسين الخلقي

264. يحيى عبدالله دويد 
265. صالح عبدالله ابو عوجاء

266. رحمة حجيرة 
267. نشوان محسن االنسي
268. عبدالرزاق العرشي

269. موسى محمد بن نفعه
270. عبدالرحمن الحليلي
271. علي حميد شرف 

272. محمد حاتم
273. ناجي عبدالعزيز الشايف 

274. محمد العرشاني
275. علي دويد

276. فيصل شالق
277. ماجد اسماعيل الحسني

278. أحمد الكبسي

279. محمد الوقيدي
280. عبدالولي مقصع

281. علي مقصع
282. محمد عالو
283. خالد ذياب 

284. محمد حمود الغيثي
285. علي مسعد اللهبي
286. علي سعد طواف 

287. منيرة العواضي
288. عارف الرضي

289. عز الدين العنسي
290. أحمد الزهيري

291. محمد أحمد الضنين وإخوانه
292. أحمد العزيزي
293. قاسم فيشي

294. مطهر الهبار
295. شايف عزي

296. عبدالله عثرب
297. حمد محمد شريف

298. اللواء علي عبدالمغني 
299. ام جمال السالل

300. أحمد االبيض
301. ناصر أحمد العجي الطالبي

302. علي الخظمي
303. عبدالله بن معيلي

304. أحمد راجح 
305. محمد هزاع القباطي

306. يحيى موسى 
307. عبدالوهاب قطران

308. اسماعيل الفالحي
309. حميد المزجاجي

310. محمد سعيد المشجري
311. فاروق حمزة
312. محمد البحري

313. قحطان صوفان
314. محمد الحاوري

315. عبدالحافظ المقدشي
316. يحيى الراعي

317. توفيق الشرعبي
318. حسين السكار

319. مبخوت ربيش كعالن
320. صالح مرشد جليدان

321. عبدالله صوفان
322. عبدالله احمد راجح
323. طه هادي عيظة 

324. أحمد أحمد االشول
325. عمار احمد جندب

326. عصيم احمد محمد االحمر
327. صادق الكامل

328. عبدالله الوزير
329. علي جباري 

330. محمد الشجاع
331. مطهر الحجري

332. سنان العجي
333. علي الصالحي

334. ناصر علوي العواضي
335. علي أبو حليقة

336. حامد فرج

337. حزام الصالحي
338. شاهر عبدالحق
339. مطهر المصري
340. محمد الرزيقي
341. د. الهام مطهر

342. عبدالجبار سعد 
343. نزيه العماد
344. محمد صدام
345. أحمد المكش

346. فهيمة االرياني
347. بشار الطيب

348. عزيز عبدالحميد الشايف
349. عرفات وائل الصوفي

350. عبدالواحد المقالح
351. ناهد المقطري
352. حسين الوردي

353. معين راجح ابو لحوم
354. أحمد دراج 
355. زيد الذاري

356. ابو بكر القربي
357. عمر األغبري

358. مجيب الجرادي 
359. سنان دويد
360. جهاد انيس
361. هناء الهردي
362. بازل فاضل 

363. علي محمد الكردي
364. محمد منصور الشوافي

365. عبدالكريم راصع 

366. عبدالملك العصار
367. عبدالفتاح المراني

368. عبدالقوي الشميري
369. علي حيدره ماطر

370. عبده بورجي
371. رحاب الحوثي

372. عبدالوهاب طواف
373. حنان حسين 

374. سيالن العرامي
375. احسن العرجلي
376. د. علي الميري
377. أحمد جبهان
378. طاهر حزام

379. علي الكبودي
380. محمد الطيب
381. صالح باصره 

382. أكرم باكر
383. هشام عثمان 
384. معاذ البركاني

385. عبدالرحمن االكوع
386. أمة الرزاق حمد
387. جالل الرويشان

388. عبدالعزيز البكير
389. محمد سالم بن حفيظ

390. عبدالله الكبسي
391. غالب مطلق

392. فهد دهشوش
393. محمد السماوي
394. فيصل الشبيبي

395. علوي حسن العطاس
396. عبدالوهاب عقبات

397. حسام الرضي
398. أمل الشرامي
399. أحمد مالك

400. خالد أحمد الغيل
401. عوض حاتم
402. أحمد شمالن

403. خالد يحيى معصار
404. يحيى معصار
405. عبده الجندي

406. خالد اسماعيل االرحبي 
407. فؤاد عبدالله راجح

408. لطفيه حمزه.
409. فواد عبدالله هاشم 

410. لميس المدحجي
411. محمد.يحي النهمي

412. د.ابراهيم عمر حجري.
413. احمد دهمش.

414. احمد ضيف الله العزيب
415. د عبدالله الروضي
416. صباح الحميضه.

417. الفنان حمود السمه.
418. الفنان يوسف البدجي.

419. المنشد علي حليلي.
420. محمد النوفه.

421. د. حامد الكاف.
422. علي ابوالرجال.

423. رويدا حامد
424. صباح القرعي.
425. سونيا حامد.

426. عبدالملك عالمه.
427. انور االشول.

428. محمد الصايدي
429. الشيخ/ عبدالقادر علي سلمان

430. رئيس مؤتمر صعفان
431. عبدالله محمد بشر 

432. الشيخ يحيى احمد سمنان 
433. االعالمي احمد غيالن 
434. النقيب خالد العذري
435. االستاذ مطهر الزوار

436. االستاذ حميد الدقري 
437. المهندس مجيب الحميدي 
438. الشيخ احمد احمد الرميم 
439. العقيد/ محمد علي سلمان

440. الشيخ/ أحمد علي قاسم 
441. األستاذ /خالد عبده سلمان 

442. العقيد /محمود طه الجبرتي 
443. االستاذ كمال علي محمد العلفي 

444. مهندس محمد عبدالله بشر 
445. الصحفي جميل مفرح 

446. الصحفي محمد العزيزي 
447. الصحفي عبده مسعد 

448. بشر عبدالله بشر 
449. الشيخ محمد غالب بشر 

450. الدكتور محمد حميد 
451. الشيخ علي محمد رويحه 

452. حسن قاسم الحضرمي
453. ك وليد شاهر.

454. ك باسل عفاره.
455. ك مصطفي طاهر

456. ابراهيم االباره.
457. محمد الجماعي.

458. محمد صالح.
459. وليد علي محمد.
460. قحطان الناظري.

461. د صابر احمد فرج.
462. بثينه سالم.

463. اميره العريقي.
464. محمد الموهبي

465. عبدالخالق الربوعي
466. مقبل الكدهي
467. حسين الهدار

468. محمد محسن بن نسعه
469. عبدالله البكاري

470. عبده ناجي الصنوي
471. عبدالرحمن القادري

472. يعقوب الشميري
473. محمد عبدالمعين المقطري

474. محمد الحليم العبسي
475. عبدالوهاب الجنيد

476. محمد نجيب البشيري
477. محمد عبدالله المهتدي

478. رشاد الرصاص
479. قناف المصري
480. يحيى القايفي

481. أحمد صالح عبده 
482. الحكم بن ثابت

483. مالك احمد سالم حسين
484. درهم نعمان 

485. رشيد عبدالكريم االنسي
486. حسين المسوري

487. حسن اللوزي
488. عبدالناصر االرياني

489. صالح عبدالباسط بن ساريه
490. الخطيب علي الخطيب

491. جمال كامل
492. عبدالله جمال كامل

493. صالح الصماصمه
494. حسين الشطبي

495. فؤاد علي الطيب
496. أحمد األكوع

497. منصور العمراني
498. محمد أحمد جريد

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- س��ياًل من االتصاالت الهاتفية من القيادات السياس��ية والعس��كرية واألمنية وقيادات المنظمات المدنية 
ّ

تلق
والقيادات اإلعالمية والمواطنين من كافة شرائح المجتمع ومن مختلف المحافظات اليمنية التي أطمأنت على صحته وهنأته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في إحدى مستشفيات العاصمة والتي 
تأتي ضمن المضاعفات الصحية جراء الجريمة اإلرهابية التي تعرض لها بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م والذي استهدفه وكبار قيادات الدولة 

وأدى إلى استشهاد 13 شخصًا في مقدمتهم األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وجرح أكثر من »200« شخص من ضمنهم رئيس الجمهورية وكبار مسئولي البرلمان والحكومة.
وقد عبر المتصلون عن تهانيهم للزعيم صالح بنجاح العملية.. سائلين الله العلي القدير أن يمده بموفور الصحة لمواصلة دوره الوطني في مواجهة العدوان والحصار من خالل رئاسته للمؤتمر الشعبي 

 ونفيس من أجل اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقالله.
ً

العام وهو الدور الذي كان وسيظل يتميز به الزعيم علي عبدالله صالح الذي قدم طيلة حياته كل غال
وقد عبر الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- عن عميق شكره لكل المتصلين ولكافة أبناء الشعب اليمني على مشاعرهم األخوية الفياضة تجاهه واطمئنانهم على صحته، مؤكدًا 

أنه كان وسيظل يبادلهم الوفاء بالوفاء، مشيرًا الى انه مايزال يواصل استكمال القحوصات الطبية الالزمة. »الميثاق« تنشر أسماء المهنئين:

الزعيم يتلقى سياًل من التهاني بنجاح العملية الجراحية

1.  الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
2.  علي ناصر محمد 

3.  جبران غوبر
4.  عبدالقوي غانم مهدي

5.  عمار صبره
6.  ناصر القعماء
7.  أحمد غسان
8.  علي الحمزي

9.  معين محمد عبدالمغني
10.  حازم محمد المغني

11.  د. عبدالباسط الكميم
12.  علي محمد المجهلي
13.  علي صالح الرويشان

14.  مروان الفرزعي
15.  عزي شاوش

16.  أحمد العقاري
17.  ربيش كعالن

18.  سامي منير أحمد 
19.  ناجي أحمد الزايدي

20.  مبارك صالح الزايدي
21.  عبدالجليل جازم

22.  عبده بكيره
23.  عارف محمد المجهلي

24.  فيصل البحر
25.  وليد النجدي

26.  عبدالرحمن الجنيد
27.  عايض الشميري

28.  حميد القادري
29.  عبدالسالم أحمد الحنبي

30.  عادل ذمران
31.  محمود الفقية

32.  أمال الثور

33.  عثمان العبسي
34.  وليد زين العودي

35.  عصام راجح 
36.  عبدالسالم راجح 

37.  علي العنشمي
38.  محمد الهندي

39.  وائل مرزوق مفتاح
40.  بشير محمد المنصوب

41.  إبراهيم الشبيبي
42.  محمد عبدالله االرياني

43.  أحمد الكحالني
44.  عبدالرحمن عثمان

45.  محمد عبدالرحمن عثمان
46.  فايز العدلة

47.  عبدالخالق القاضي
48.  لطفي فؤاد نعمان

49.  مستور حفظ الله المنتصر
50.  عصام مستور

51.  عبداالله المنتصر
52.  منتصر حفظ الله المنتصر

53.  مصطفى حفظ الله المنتصر
54.  عبدالصمد المنتصر

55.  حميد عوفان 
56.  طارق بازل العنسي

57.  سالم الفارسي
58.  حسين السوادي
59.  عبدالله حنتش

60.  سلطان عبدالله حنتش
61.  محمد مثنى الشغدري

62.  افراح زيد عيون
63.  احمد ناصر االسدي

64.  محمد السياني
65.  شاجع الشايف

66.  عبدالله هادي الالغب
67.  محمد أحمد الوحيشي الحميقاني

68.  علي محمد حسن الظاهري
69.  منصور علي احمد نور الدين

70.  وليد حجالن
71.  أحمد العميسي

72.  عبدالله علي محمدو 
73.  وليد صالح فاضل

74.  ماجد داود أحمد باشا
75.  طارق الحداد
76.  وليد العمري

77.  أياد صالح فاضل
78.  عبدالله الجرادي

79.  أحمد العرشي
80.  عبدالجليل دحان الدعيس

81.  علي صالح الخلقي
82.  طارق البخيتي

83.  محمد حسين البخيتي
84.  علي أحمد طه النزيلي

85.  محمد الشامي
86.  ناصر أحمد القيفي

87.  يعقوب العلوي
88.  كامل العلوي

89.  علي عبدالله البعداني
90.  عبدالغني سالمة

91.  صالح العنسي
92.  أكرم المجهلي 

93.  نبيل قطران
94.  يحيى الكولي

95.  عبدالكريم المقدشي
96.  محمد سعد القرني

97.  عبدالله الشرعي
98.  عتيق المجهلي

99.  أحمد عبدالكريم المقدشي
100.  أحمد محسن قطران 

101.  محمد صالح محمد أبو بكر
102.  نشوان عبدالكريم مغلس

103.  عبدالفتاح الديلمي
104.  طالل القحطاني

105.  أحمد علي القعماء
106.  محمد العبدلي

107.  محمد قايد المعدلي
108.  علي الحمضي

109.  أحمد الضبيبي
110.  عادل القاضي

111.  أحمد عبدالرحمن عبدالله القهالي
112.  علي المجهلي

113.  العميد حمود الشيخ
114.  عبدالوهاب العرشاني

115.  يحيى الصبري
116.  زيدان دهشوش

117.  جميل محسن عبيد
118.  صالح ناجي خشعان
119.  عمار أحمد حمود 

120.  علي سرحان
121.  أروى جبران 

122.  علي أحمد الزيادي
123.  عبدالرحمن سهيل

124.  يحيى الهادي 
125.  بدر الروحاني

126.  طارق هادي مثنى 
127.  ثامر عبدالله العاصمي

128.  علي حسن الزايدي
129.  عبدالله ربيش كعالن

130.  عبدالملك عبدالولي المقدشي 

131.  مطهر الحداد 
132.  علي ناصر المجهلي

133.  أمين البراري
134.  سامي القايفي

135.  عارف عقالن مهدي 
136.  نبيل هزاع الردماني
137.  علي هادي الزعبلي
138.  عبدالواحد االنسي

139.  حميد العبيدي
140.  محمد المحمدي 

141.  خالد الطاهري
142.  محمد أحمد عمران
143.  عبدالرحمن طواف

144.  ابراهيم محمد صادق طواف
145.  محمد الخناعي
146.  خالد ابو حاتم

147.  عبدربه حمود راجح
148.  شاكر أحمد فرج 
149.  أحمد حمود جابر

150.  علي االنسى 
151.  علي الفراصي

152.  محمد علي مقصع
153.  إسماعيل االدريسي

154.  محمد خميس
155.  غالب طه الخظمي

156.  علي بن منصر بن حصيان الحارثي
157.  جابر سليمان

158.  محمد عبدالقدوس الكبسي
159.  عادل الهرش

160.  أحمد ثابت
161.  عبده محمد الحبيشي

162.  عبدالباري البروشي
163.  عبدالله الجريزع

164.  علي محمد الحبيشي
165.  عبدالله السياغي
166.  سميرة السنباني

167.  عبدالملك المجهلي
168.  احمد المقصر

169.  سام ردفان
170.  سلطان محمد فاضل

171.  عبدالله أحمد العوبلي
172.  مهدي الضبري
173.  أمين جمعان 

174.  مروان محمد أحمد منصور 
175.  أنس الخوالني

176.  ماجد العوجري
177.  خالد ثنيس بن الفله
178.  محمد صالح النجار

179.  عاطل عطيفة
180.  نبيل النزيلي 

181.  ماجد العراسي
182.  يحيى العراسي

183.  أحمد البن
184.  علي صالح زمام

185.  أحمد محمد زمام
186.  محمد معيض

187.  علي جعيل
188.  عبده حسان

189.  طارق األسدي
190.  هادي مثنى

191.  نشوان السالمي
192.  عبدالسالم سالن

193.  محمد راجح السحاقي
194.  علي احمد الزايدي

195.  عبدالرحمن النضاري

196.  ناصر أحمد النضاري
197.  عبده حسين النهاري

198.  ابراهيم عمران
199.  محمد صالح الجيالني
200.  احمد درهم الشليف

201.  وقيع مطيع أحمد الشليف
202.  بشرى حمران

203.  محمد عبدالله النزيلي
204.  يحيى ناصر األسدي

205.  محمد يحيى ناصر األسدي
206.  محمد العنسي

207.  عمار علي محمد فضل
208.  الشيخ فيصل الصايدي امريكا

209.  انور عبده
210.  علي محمد النوبي

211.  امين خميس
212.  عبدالله الشاوش
213.  علي لطف التور

214.  عبدالله الصعدي
215.  حسين محب

216.  عبدالرحمن القرضي
217.  احمد النوبي

218.  محمد اليدومي
219.  احمد حماد

220.  احمد القلفاني
221.  حامد فرج

222.  جميل العريقي
223.  صباح الحكيمي

224.  امل الساللي
225.  هويدا الذبحاني

226.  ك هادي السعدي
227.  ك سعيد الهربش

استمرار اتصاالت التهنئة للزعيم


