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تعلن

إعالن للمساهمين الذين لم يستلموا شهائد أسهمهم منذ
االكتتاب في شركة يمن موبايل حتى اآلن

شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش  .م  .ي) عامة _ لإلخوة المساهمين المنشور أسمائهم بالكشوفات أدناه الذين أمتلكوا أسهم في شركة يمن موبايل عند اإلكتتاب في العام 2007م ولم يستلموا

شهائدهم حتى األن  ،بأن عليهم الحضور إلى المقر الرئيسي للشركة الكائن في (أمانة العاصمة ــ مدينة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ــ شارع التلفزيون ــ أمام مجلس الشورى) وذلك إلستالم شهائد أسهمهم
خالل أوقات الدوام الرسمي (من  8صباحاّ  -حتى  2ظهراً)  ،مصطحبين معهم الوثائق التالية 1(:
•
•
•
•
•
•

إستمارة طلب اإلكتتاب في أسهم الشركة.
حافظة توريد بقيمة عدد األسهم المكتتب بها مع حافظة توريد مصاريف اإلصدار.
إشعار البنك بتوريد المبالغ.
وثيقة إثبات الهوية .
توكيل محرراً من المحكمة (في حال الحضور باإلنابة).
إعالن في صحيفة رسمية ( الثورة  -الجمهورية  14 -أكتوبر ) عن فقدان وثائق اإلكتتاب (في حالة فقدان المساهم للوثائق المبينة في النقاط الثالثة األولى أعاله).

لمزيد من اإلستفسارات يرجى االتصال باألرقام الموضحة ادناه:
			
موبايل رقم777011446 - 777005593 - 775077777- 773007300 :

أو زيارة الموقع الرسمي للشركة ( ) www.yemenmobile.com.ye

أسماء المكتتبين حسب المحافظات
ابراهيم علي قائد ال�شراعي
ابراهيم حممد ح�سن البعداين
اح�سن حممد علي ها�شم
احمد جابر ح�سني العبديل
احمد ح�سن �سعيد التعكري
احمد را�شد �صالح العثيمي
احمد �سعيد عبداهلل بلعالء
احمد �شوعي علي القما�سي
احمد �صالح حممد االهفل
احمد علي علي ال�سوادي
احمد حممد احمد احلميقاين
احمد حممد احمد باحنان
احمد حممد عبداهلل راجح
احمد حممد حممد احلماطي
احمد همالن ح�سن مكفح
احمد يحيى عبداهلل �شرية
ا�سامه عبداحلفيظ �صالح الطيار
ا�سماء من�صور �صغري الوليدي
ا�سماعيل قائد حممد احلزمي
اكرم حممد احمد ال�شعوري
امة اهلل علي �صالح هبه
امل عبداهلل عبدالرحمن القربي
امري جبلي جبل القطاع
امني �سعيد علي غالب
امني عبداحلافظ علي حممد الهبه
امني حممد م�صلح اجلربي
امين عبدالعزيز نعمان مكرد
ب�شري علي حممد الف�ضلي
بكر حممد نا�صر العلي
جلجله نعمان غامن عبداهلل
جميل فا�ضل حممد عبداهلل
ح�سني احمد �صالح العو�سجي
ح�سني احمد نا�صر اجللعي
ح�سني حممد احمد ال�شليلي
ح�سني نا�صر احمد اجلويف
حفظ اهلل م�صلح �سعد هادي
حمود ح�سن حممد قبوع
حمود حممد علي النقيب
حمود مهيوب عبدالعزيز القا�ضي
حميد عبده قايد حممد الرعود
حنان علي عبداهلل �شنيف
حنان حممد علي امل�شملي
حيدر علي علي ح�سن
خالد احمد علي كزم
خالد �صالح �سعد عبداهلل ال�صباحي
خالد �صالح �سعيد باو�شخه
خالد �صالح عبداهلل ال�سوادي
خالد حممد احمد العزي
خالد حممد علي قربان
خالد م�صلح م�سعد الطلول
داوود �سعد حممد الو�صابي
راجح م�سعد حممد �صالح الفقية
رزاز عبداجلليل عبدال�صفي ال�شمريي
ريا�ض احمد غالب حممد
زينب ح�سن ابراهيم ال�ساي�س
�سامل عبداهلل عمر باحجري
�سامي �صالح عبداهلل البدوي
�سامي �صالح عبدالباري هزاع

�صنعاء
�سحر �سامل عبداهلل باحجري
�سريه حممد عبداهلل املاجل
�سعد احمد احمد جعدان
�سعيد �سليمان �صالح بن حويل

فتحي حممد حم�سن ال�سوري

�سهى �سامل عبداهلل باحجري

ف�ضل �صالح علي عو�ض �سارية

�سهري خالد عبداهلل طرموم

فهد حممد �سعيد باجابر

�سيف يو�سف حم�سن احلاج

فواز علي نا�صر حزام ال�سعيدي

�شايع مبخوت نا�صر اخلمري

فوزية حممد ح�سان ال�صويف

�صادق حممد طار�ش االكحلي

ف�ؤاد حممد �سعيد الدبعي

�صالح �سامل �سعيد بن حمفوظ

فيا�ض حممد ف�ضل العولقي

�صالح �سامل �سعيد بن حمفوظ

في�صل علي مبخوت ال�صريي

�صالح �صالح احمد العني�س

في�صل علي حممد ن�صيب الظرايف

�صالح عيظة �سامل من�صر

في�صل حممد عبداهلل عماد

�صباح ح�سني جماهد عبداهلل

لطف احمد �صالح مريط

�صالح عبدالباري هزاع عبده

ليث عبدالعليم حممد الدروي�ش

�صوفيا �صالح عبدالباري هزاع

ماجد علي ابوبكر باعبداهلل

طارق �سعيد حممد مر�شد الدبعي

ماجد يحيى حممد حربان

طارق عمر حمرو�س بامن�صور

مالك احمد احمد وهيب

طاهر احمد احمد العب�سي

جماهد �صالح �صالح عو�ضه

طاهر �سيف عبداجلليل �صالح

حم�سن �صالح نا�صر الفالحي

طالل حممد يحيى عقالن

حممد احمد ح�سني املداين

عادل حممد �سامل با�سالمة

حممد درهم مر�شد النوبي

عايدة علي عزي جوبح

حممد عبداالله القا�ضي احمد

عبدالرحمن هائل احمد احمد

حممد عبداهلل حممد الكب�سي

عبدالرقيب غامن علي �سعيد الق�صي�صي

حممد عبده �صالح الدروبي
حممد علي احمد ال�صباحي
حممد علي �شروف الغويدي
حممد علي علي حممد
حممد عي�ضة حم�سن خ�ضري
حممد حممد حممد مرعي
حممد يو�سف حم�سن احلاج
مراد عبدالهادي قا�سم اليو�سفي
مرمي �صالح �سامل بن حمفوظ
مرمي �صالح �سامل بن حمفوظ
م�ساعد ا�سماعيل م�ساعد �شعلل
من�صور عبداهلل يو�سف الوليدي
منري حممد م�صلح علي جممل
مهند عبدالكبري عبده علي الدخن
مو�سى حمود قائد �سعيد
ناجي احمد حممد حزام
نادية م�صلح حممد ال�صلوي
نبيل طاهر جربان قا�سم
احلديدة
ابراهيم احمد ناجي عبداهلل القحوي
ابراهيم عثمان مو�سى عطويه
ابراهيم حممد �صالح كرميي
ابوبكر حممد مهدي احمد
احمد ابراهيم علي الزيلعي
احمد ح�سن احمد زبيدي
احمد عبداهلل �سعيد حيدر
احمد علي ابراهيم جنيد
احمد علي احمد عبداهلل جرفان
احمد علي احمد قحم
احمد علي حممد عبداهلل االكوع
احمد حممد احمد �شربي
احمد حممد حممد الزبريي
احمد مهدي عبداهلل ح�سن جرفان
ا�سماعيل ح�سن ح�سني عجيلي

عبدال�سالم احمد �سعيد عبده
عبدال�سالم هزاع قائد ال�سبيع
عبدالعزيز احمد علي احلجوري
عبدالعزيز زيد �سعد القا�سمي
عبدالعزيز من�صور احمد االهدل
عبدالقادر حممد بن عربي النهدي
عبدالقادر م�صطفى ح�سني الكاف
عبداهلل احمد علي امل�صعبي
عبداهلل �سامل عبداهلل باحجري
عبداهلل �سيف احمد قا�سم
عبداهلل حممد احمد املنت�صر
عبداهلل حممد ح�سني الثالياء
عبداهلل نا�صر حممد ح�ضري
عبده مهدي حممد القا�سمي
عثمان حممد �سنان الو�صابي
عدنان هزاع عبداهلل ال�صربي
ع�صام احمد نا�صر احلزيف
علوية علي حممد ذيبان
علي ح�سني علوي بن �شهاب
علي زيد احمد اخلدري
علي عبدالقادر علي احمد عبا�س
علي عبداهلل �سعيد ال�شيبة باعزب
علي عبداهلل حممد املنت�صر
علي علي احمد �شاجع
علي حممد عبده العوا�ضي
علي حممد مفلح راجح
علي نا�صر ح�سني حلول
عمار حممد احمد اجلم�ش
عمر عبداهلل عمر باحجري
عمر حمرو�س �صالح �سليم
عنرت عبداهلل �صالح الداعري
فار�س �شرف احمد احلريبي
فاطمة فتيني مهدي ابوهادي

فاطمة يو�سف حممد عبداهلل
فايز م�صلح علي حمزة
فتحي عبداهلل حممد حميد

افينا ميخرليفا بالغنا معجم
الهام �سابري علي يحيى
امني زيد احمد هادي �سهيل
ان�س ح�سني احمد عجالن
با�سل �سعد عبده بن عبده
با�سم يحيى حممد عبدالغفور
بدر علي يحيى ح�سن عبداهلل جرفان
ب�سام يو�سف �سعد احمد ال�ضيائي
بالل حمود عبدال�سالم عبداهلل احلطامي
بندر علي يحيى ح�سن عبداهلل جرفان
تغريد من�صور حممد احلاج
ح�سن ح�سن ا�سماعيل قا�ضي
حمزه عبدالرحمن حممد النهاري
حمود �سرحان علي مده�ش
حمود حممد احمد �سليم
حيدر حممد علي حيدر
خديجة حممد علي ال�شبيلي
داود علي زيد علي
ر�شدي عبداحلافظ مر�شد ردمان القباطي
رما�س علي يحيى ح�سن عبداهلل جرفان
رمزي احمد �سامل العرمي
رميا علي �صالح املخاوي
زهرة نا�صر ادري�س جميل
زيد احمد �سعيد احلجري
�سامل احمد مر�شد عو�ض
�سامل علي ح�سن الزبيدي
�سامل م�سيب قا�سم ح�سن
�سامل يحيى �سعيد جرينه
�سعيده �سليمان احمد عبداهلل معجم
�سليمان احمد عبداهلل معجم
�سليمان �سامل علي هربي
�سيف علي �سيف مر�شد
�صالح ح�سن ح�سن مهدي
�صباح حيدر قايد الرميي
�صباح حيدر قايد الرميي
�صباح حيدر قايد الرميي
عارف عزي وجيه حملوي
عبا�س حممد �سعيد مبارك
عبداجلليل عبدالوهاب حممد �سيف
عبداحلفيظ علي احمد العار�س
عبداحلليم احمد ها�شم عون
عبدالرحمن ح�سن حممد االهدل
عبدالرحمن عمر عبدالرحمن غريب
عبدالرحمن حممد عمر جمايل جون
عبداهلل احمد عبده يغنم الربعي
عبداهلل خالد علي حيدره
عبداهلل عزي احمد خرجني
عبداهلل علي حممد ا�سود
عبداهلل عمر هادي عمر االبر�ش
عبداهلل حممد يحيى زيد
عبداهلل مهدي عبداهلل ح�سن جرفان
عبدامللك عبداهلل ابراهيم حممد ال�ضيائي
عبداملنعم حممد �سيف علي الزريقي
عبده ابراهيم ح�سن فتيني كنيد
عبده احمد عبداهلل �شرف
عبده دروي�ش ابراهيم ح�سن
عبده �صالح �سلمان كرميي
عبده عثمان حممد ال�صغري العامري

احلديدة
عبده علي هادي فتاح
علي ابراهيم ح�سن بهكلي
علي ابراهيم حممد مقرين
علي احمد مبارك ظافر
علي عبداهلل ح�سن با�شه
علي عبداهلل حيدر يحيى اجلعدي
علي حممد احمد عنرت
علي حممد �صغري �صورج
علي حممد يحيى بخور
علي نعمان �صالح �سعيد
علي يحيى ح�سن عبداهلل جرفان
عماد عبداملجيد ح�سن يغنم
عمار عثمان علي من�صر
عمار يا�سر يو�سف مونف
عمر ح�سن ح�سن القدميي
عمرو مهدي عبداهلل ح�سن جرفان
غازي ح�سني حممد علي �سعد
غالب علي عثمان الغزايل
فار�س وليد مقبل احلاج
فاروق قا�سم عبدالرقيب الربكاين
فاطمة �سامل م�شهور يحيى االهدل
فاطمة عبداهلل حممد جماهد
فاطمة حممد عمر علوان
فاطمه عمر ح�سن دبوكي
فهد عبداهلل قا�سم الوليدي
فهمي نعمان عبدالقادر حممد العب�سي
قايد عبده �صغري حممد
كداف ك�شع ح�سن قر�شي
المية حميد حممد حم�سن عبداهلل
لطيفة عبداهلل مهدي نهاري
ماجد عبداهلل �صديق جرم�ش
ماجدة قا�سم �سعيد ح�سن
مالك حممد هبه الو�صابي
ماهر معتوق عبدالباري الدبعي
مبارك علي �سنحان حممد
جماهد عبده حممد عبداهلل احلاج
حممد ابراهيم �سامل هبة
حممد ابراهيم عمر امل�سبح
حممد احمد حممد م�سلم
حممد ثابت احمد عبداهلل
حممد ح�سن حممد القا�سمي
حممد ح�سن حممد ح�سن عواجي
حممد خالد حممد القحم
حممد �سعيد ح�سني جنيدي
حممد �سعيد م�سعد الو�صابي
حممد �صالح ح�سني يحيى اجلويف
حممد �صديق خمائي عبده
حممد عبداهلل عبده علي الذرحاين
حممد علي احمد عاي�ض
حممد علي حممد مو�سى
حممد علي م�شهور حممد
حممد قا�سم عبداهلل الطيب
حممد حممد احمد الزبريي
حممد حممد راجح يحيى
حممد حممد علي عبداهلل
حممد حممود عبداهلل علي بازي
حممد من�صور حممد ال�ضبيبي
مراد حممد قا�سم امل�صباحي

مريانا �سليمان احمد عبداهلل معجم
مرمي �سابري علي يحيى �سابري
مرمي حممد حممد قايد
مقبل احمد �صغري الذماري
منذر حممد ا�سماعيل العكي�ش
من�صور يو�سف �سعد احمد �صالح
مهدي عبداهلل ح�سن جرفان
نا�صر �سليمان عبده حلي�صي
نبيل جيالن على مهدي
جنيب حممد علي م�شرعي
نعمة احمد ح�سن جرفان
هم�سه يحيى �سيف احلداء
هيثم حزام حمود العكي�ش
وديع حممد عبدالرب مقبل ال�صلوي
وليد حزام حمود العكي�ش
يا�سني مقبل �شم�سان القحيم
يحيى حممد �صغري احلوري
يو�سف طاهر ح�سني عبداهلل النعمي
يو�سف طاهر ح�سني عبداهلل النعمي
نبيل علي حممد ثابت الهمل
نبيل حممد احمد الهمداين
نهلة حممد عبداهلل ناجي
نوال عبداهلل حممد لقمان
هائل حمود عبداهلل احلكيمي
يحيى احمد علي القرودع
يحيى حممد علي يحيى �شجاع الدين
ي�سرا حممد �سعيد باحبي�ش
يو�سف علي علي ح�سن ال�سقاف
ح�ضرموت
ابوبكر �سامل ح�سن الكاف
احمد �سامل ح�سن امل�شجري
احمد �سامل حممد با�سهل
احمد �سعيد عمر امل�شجري
احمد �صالح �سعيد بن الدن
احمد �صالح عبداهلل بن عفي
احمد �صالح حممد اجلابري
احمد عادل عبداهلل باعقبة
احمد عقيل احمد باعباد
احمد علي احمد ق�سيبة
احمد عمر احمد بن عروة
احمد حممد احمد معا�شر
ا�سامة عادل عبداهلل باعقبة
ا�شرف عمر عبداهلل باوزير
اكرم �صالح �سعيد اله�شال
اكرم حممد عبدالوهاب نعمان
اليا�س من�صر ي�سلم حبتور
با�سم قا�سم احمد حممد ا�سكندر
بدر �سعيد �صالح با�سعيد
بدر حم�سن ح�سن بن حيدره
جباري عبداهلل عبد ح�سان جباري
جعفر عبدالكرمي حم�سن العامري
جميل قائد عبداهلل احلمريي
جهاد برك عبود ن�صري
حامد عمر حامد احلب�شي
ح�سن علي عبداهلل الراجحي
ح�سني �صالح عبداهلل �سامل عقيل
حيدر حممد ح�سن ال�شنيفي
خالد ح�سن �سامل ال�سعدي
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إعالن للمساهمين الذين لم يستلموا شهائد أسهمهم منذ
االكتتاب في شركة يمن موبايل حتى اآلن

ح�ضرموت
مبخوت عبداهلل عمر باتي�س
خالد �سامل عمر بلحمر
مربوك احمد عو�ض ريحان
خالد حم�سن �سامل ل�صور
جمدي عو�ض �سامل البهي�شي
خليل حممد غيالن جماهد
حم�سن حممد عبداهلل باكركر
ر�شاد �سعيد حممد باعلوي
حممد ابوبكر حممد باوزير
رم�ضان احمد �صالح بن عمرو
حممد احمد �سامل البطاطي
زيد احمد حممد الناخبي
حممد احمد عمر بن عفي
زين ابوبكر احمد بالفقيه
حممد جمعان عمر بن عويج
�سامل �صالح �سامل الغرابي
حممد حميد علي احمد الكمايل
�سامل �صالح �سامل باحقينة
حممد ربيع حممد العماري
�سامل �صالح حممد باوزير
حممد �سامل ح�سن بن حيدره
�سامل طالب �سامل با�سلوم
حممد عبداهلل علوي باعقيل
�سامل عبداهلل حممد با�صهي
حممد علوي عبدالقادر الكاف
�سامل علي �سامل ال�سعيدي
حممد علي بن عليني العوبثاين
�سامل حممد �سامل ح�شوان
حممد حممد عبداهلل يحيى
�سامل ي�سلم علي قوايا
حممد ي�سلم �صالح ق�سيبه الق�شعوري
�سعيد �صالح احمد باوزير
حممود عبداهلل علي العوا�ضي
�سعيد عبداهلل حممد باحلمر
مهيوب فرحان �سيف
�سعيد عمر بلحتي�ش اجلابري
مو�سى �صالح احمد ه�شلة
�سعيد عمر �سعيد امل�شجري
ن�شوان �سامل عمر �صالح
�سعيد ي�سلم مبارك غامن
هادي �ساملني هادي بن حمفوظ
�سلطان عامر حريز اجلابري
هناء مبارك �سرور بن عفي
�سهاله �سامل �سليمان البهي�شي
هنادي مبارك �سرور بن عفي
�سهل فرج عبداهلل حميمود
وا�صل ثابت قا�سم العمري
�شكري عبدالرحيم ح�سن باعباد
وجدي علي �سعيد باطريف
�شيبوب عو�ض عمر لر�ضي
وليد عبدالرحيم �صالح باوزير
�صالح احمد �صالح ال�صليحي
يا�سر عمر �سامل اعتبار
�صالح �سامل �سعيد اجلريدي
ي�سلم حمد �سامل بلغاوي ال�صيعري
�صالح �سامل عبداهلل �شحبل
ي�سلم عمر حممد جفي�ش
�صالح �سعيد الكربي العمودي
ي�سلم حم�سن ي�سلم الق�شعوري
�صالح �سعيد عو�ض بارميدي
تعز
�صالح علي عو�ض ال�صيعري
ابوبكر نعمان غلي�س ناجي
�صالح حممد قرب�ش اجلابري
احمد هائل عبده عثمان ال�صلوي
�صربي ح�سني حممد باحيدان
الزغري احمد �صالح عبدان
عادل احمد عمر باخمرمه
امريه ا�سماعيل انعم احمد
عادل �صالح م�سلم بن هالبي
اني�س قا�سم �صالح عبداهلل
عادل مبارك �سرور بن عفي
باجل علي زيد عبداهلل
عارف �سامل عمر باتي�س
عبداحلفيظ مبارك عو�ض باوهال ب�شري عبده حممد البجلي
عبداحلليم حممد ربيع علي احلاج بلقي�س عبدالقوي ابراهيم حاميم
تهاين علي �أمني �سيالن
عبدالرحمن ربيع حممد العماري
ثريا عبدالقوي ابراهيم حاميم
عبداهلل �سعيد �ساملني باخبرية
جازم بدر هائل احمد
عبداهلل �سعيد �صالح بن �شحيل
جميل عبداجلبار احمد عبدالغني
عبداهلل �صالح عمر بن عدوان
جميل حممد عبده الويز
عبداهلل عبود ح�سن العمودي
حمود في�صل حمود احلذيفي
عبداهلل عبيد �سامل عبادي
حمود حممد عبده راجح
عبداهلل علي عمر بن دوي�س
خالد عاي�ش حممد �سويدان
عبداهلل فرج عبداهلل باتي�س
رحاب مهيوب احمد احلمادي
عبداهلل حممد ح�سن احلب�شي
ر�شاد �سعيد عبداهلل ناجي املخاليف
عبداهلل حممد ح�سني العبيد
ريا�ض �سيف احمد الزغري
عبداهلل حممد حمدان قا�سم
زياد حممد بن حممد مهيوب
عبيد حممد �شلفان الرمادي
�سرحان علي يا�سر انعم
عدنان حممد �سامل بامدهف
�سلطان درهم راوح مغل�س
علي عبداهلل باناب امل�شجري
�سمري زيد احمد علي
علي عبداهلل بن �شمل العوبثاين
�سمريه يحيى عبداهلل �شجاع الدين
علي عبداهلل �شمل العوبثاين
�سند حممد �صالح حممد ح�سان
علي عبداهلل عبده ال�شلبي
�سيف حممد �سيف مقبل الوهبابي
علي مبارك �صالح بن جلهر
�شرف �سيف عقالن �سعد
عمر ابوبكر احمد باجهموم
�صالح �صالح حممد احل�صني
عمر احمد �سعيد امل�شجري
طالل عبداهلل عبده احل�سيني
عمر �سعيد �سامل بامن�صور
عارف حممد ح�سن عبدالعليم
عمر �سعيد عمر باذرة
عبداحلميد عبدالنور عبدالر�ؤوف ال�شمريي
عمر عبدالرحمن باهيج العمودي
عبدالرحمن حزام نعمان احلداد
عمر فرج عمر بلكور
عبدالرحمن عبدالواحد علي ال�صالحي
عو�ض احمد عو�ض �سميدع
عبدال�سالم خالد جميل قحطان
عو�ض �سامل �سعيد البهي�شي
عبدال�سالم حممد مهيوب القحطاين
عيظه ي�سلم مبارك بن غامن
عبدالكرمي ح�سن عبداهلل مر�شد الدبعي
فاطمه ري�س �سيعد باعوزر
عبداهلل ثابت عقالن اجلرادي
فايد �سعيد حممد الكثريي
عبداهلل عبدالبا�سط قائد عبده القر�شي
فدوى �سامل علي العفاري
عبداهلل حممد عتيق العن�سي
فوزي ي�سلم عمر با�سالمة
عبدالوهاب عبدالكرمي نا�صر علي
قمر مبارك علي بن مو�سى
عبده قا�سم احمد عقالن
لطفي علي قا�سم اخلالقي
عدنان حممد احمد �سالم
مالكة �سعيد عو�ض العامري
عزالدين �سرحان �صالح ناجي العلواين
مبارك علي حممد الهندي
علي �سعيد �سيف غالب
مبارك علي من�صور بلبحيث
علي حممد علي �سفيان
مبارك مبخوت حطيان النهدي

تعز
علي حممد ناجي اجليالين
علي مقبل ناجي ال�سميعي
ف�ضل حمود احلاج حممد احليقي
فكري علي قا�سم اله�شملي
ف�ؤاد عبداجلبار احمد نعمان
ماجد حممد حممد دبوان املخاليف
ماجد هزاع عبده حممد
ماهر عبدالبا�سط قائد عبده
حممد احمد طاهر املجيدي
حممد �صالح �سيف احمد املقرمي
حممد قا�سم قائد ردمان
حممد ناجي �صالح ا�سماعيل
حممد ناجي �صالح ا�سماعيل احمد
معني ردمان دحان قحطان
منى امني عبده الغوري
مو�سى غالب حممد قا�سم
ن�شوان من�صور حممد علي
هاين �سلطان عبدالرحمن املقطري
هائل علي عبداجلبار قائد
وليد حممد عبداملاجد ح�سن
وليد مهيوب احمد حمادي
يحيى علي احمد ناجي العليوي
�إب
ابراهيم �صالح علي الفهد
احمد عبده دحان اجلماعي
انور احمد ناجي ال�شاطبي
ايوب ناجي ثابت البارع
بندر �سعيد حممد ال قا�سم
جمال علي مهيوب عبده
جمال حممد �صالح �شيبان
ح�سني علي ح�سني علي احل�سيني
خالد من�صور مهدي عبداهلل
درة علي عبده الورايف
زياد علي امني القادري
�سعيد غامن مر�شد امل�سيلي
�سليم نا�صر احمد علي اجلويف
�صدام حممد علي نا�صر ن�صاري
عادل حميد ي�سر م�صلح
عادل عبداهلل علي �شم�س الدين
عبدالرحمن �سيف غالب املزحاين
عبداهلل حميد علي احلكمي
عبداهلل عبدالعزيز عبده حممد
عبدامللك ح�سني حممد اجلماعي
عبده بجا�ش �شايع العمراين
عبده حميد احمد �سنان
عبده علي احمد الفقية
علي احمد عبده حم�سن
علي �سيف مثنى حممد الدو�ش
علي عبداهلل احمد حممد
علي عبده �صالح املظل
علي غالب احمد عبده
عماد ناجي حممد دحبيل
عمر امني حممد دماج
فار�س امني ها�شم اجلرموزي
فار�س �صالح قحطان احليقي
فتح عبداهلل حممد يحيى الكبودي
في�صل علي هائل اجلابري
قا�سم م�صلح حمود قايد
قايد احمد حممد احمد الع�سيق
لطف احمد ح�سن علي ال�سيد
لطف مر�شد عبده عبداهلل
حممد امني غالب حميد
حممد عبداهلل عبده غيثان
حممد عبداهلل قايد م�سعد العاطفي
حممد عبده حممد املقدمي
حممد عبده حممد املقدمي
حممد عبده ملهي الكامل
حممد علي نا�صر علي ن�صاري
حممود حممد �صالح �ضيف اهلل البعوم
معاذ عبده مقبل احلدائي
ناجي م�صلح حممد املري�سي
جنيب احمد علي مر�شد
جنيب علي عبده احمد مر�شد
هدى م�صلح ثابت �سمر
ه�شام عبده حممد عيا�ش
و�ضحة حممد علي نا�صر ن�صاري

�إب
وليد احمد قا�سم �سالم
وليد عبداهلل علي احلامدي
وليد مده�ش علي فارع
يا�سر �شم�سان ح�سني الفقيه
يا�سر حممد مهيوب حمود املحمودي
يا�سني احمد قا�سم ا�سماعيل الفقية
يحيى حممد حممد احمد حنظل
عدن
احمد �صالح عمر حممد حم�سن
او�سان عو�ض �صالح النام�س
بدر علي نا�صر �صليل

م�أرب
حامت احمد عبده �سيف
حمزة احمد عبده �سيف العريقي
�صالح حممد طاهر القر�ضي
طالل نعمان �سامل حممد
عادل حممد حممد ال�سموعي
عادل مهيوب قا�سم عبده
عبدالكرمي عبداحلميد عبده عثمان
عبدالنا�صر حممد احمد حم�سن
علي هادي علي غريب
ف�ؤاد احمد احلاج ا�سعد
في�صل �سعيد حممد الناتي
قايد حممد عاي�ض ابوناب
ماجد علي ح�سن علي
املحويت
احمد عبيد عو�ض العليي
بخيت �سعيد رميدان قم�صيت
�سعيدان احمد فرج خوار
عبدالنا�صر عوي�ض احمد حممد
قا�سم �صالح حممد علي
حممد احمد �سعيد قويزان
حممد بن حممد �سعيد احمد
حممد �سعيد م�سلم العفاري
البي�ضاء  +رداع
احمد ح�سني احمد عو�ض اجلوهري
احمد عبده �صالح قروع
ح�سن جرب ح�سن امل�سعودي
�سامل عبداهلل ح�سني امل�سعودي
�سمري حممد هائل املدحجي
�صالح احمد احمد احلداد
�صالح احمد �صالح ال�شريف
عبدال�سالم حممد احمد عتيق عبدالرزاق
عبدالعزيز حممد �سامل احليدي
عبداهلل احمد �صالح النجدي
عبداهلل احمد �صالح النجدي
عبدامللك عبداحلميد مده�ش غامن
عبدالويل حممد عبدالنبي احلجاجي
علي احمد عبده �شميلة
حممد ح�سني �ضيف اهلل ال�ضياين
حممد حم�سن علي حممد الغياثي
نا�صر جرب ح�سن �صالح امل�سعودي
هالل عبداالله ح�سن حممد
وليد احمد م�سعد احمد
�أبني
احمد �صالح احمد عبا�س
امري حممد علي �صالح دمر
ح�سني بن ح�سني �شائف عبدالقوي
ح�سني �صالح احمد ال�صالحي
زارينا نا�صر �سامل رزق
�صالح حممد امني الثابتي
عبدالرب عبادي جربان ال�سعدي
عبدالرقيب حممد نا�صر من�صر
عبداملجيد يحيى نا�صر النقيب
علي حممد �صالح جلرب
فاطمة ح�سني حامد ح�سني
حممد حمود احمد القحم
حممود حممد عبيد ال�سنيدي
مكيه �صالح ح�سني ال�سعدي
ملوك حم�سن علي احمد
نايف احمد �سامل حلبوب
هاين �صالح ح�سن خ�ضر
هاين هادي هارون �سعيد
حجة  +حر�ض  +عب�س
جمال نا�صر عبداهلل العاقل
خالد علي عبداهلل امل�ؤيد
خالد حممد عبده حجاجي
طاهر عبداهلل علي م�سعود
عبداحلفيظ علي ح�سني املربوع
عبداملجيد علي علي �شريف

حممد علي احمد هبه
حممد علي ح�سن �شايع
مروان م�سعد حزام الع�صري
مفرح �صالح مفرح �صالح عزواء
هجوان �صالح زاهر علي
يحيى �سلمان احمد ال�سويدي
م�أرب
احمد عبده �سيف عثمان

عبده �سعيد احمد ال�ضيائي
علي قا�سم حممد م�ستباين
علي حممد عبداهلل مردم
علي مفنت علي ال�سعيدي
عو�ض حميد حممد م�سعود
ماجد حممد �صالح ال�سودي
حممد علي عاي�ض املق�ضي
حممد يحيى يحيى عطفان

جميل احمد غالب يا�سني
حامد عبدالكرمي دابي بلك�سر
ح�سني عبده علي الرباطي
ح�سني حم�سن احمد املدوري
خديجة عبده غامن �شهاب
ر�شاد ثابت ح�سن مقبل
�سكينة عبداحل�سني حممد حافظ
�سلوى �صالح عبداهلل ال�سقاف
�شكيب حممد �صالح عليوه
�صادق حممد حمود ال�شهاري
�صالح ابو بكر �صالح باعتري
عبدالقادر ثابت نا�صر ح�سني
عبدالقادر �صالح علوي فدعق
عبداهلل علي حممد مو�سى
عبداهلل حممد من�صور حممد
علي احمد �صالح الكهايل
علي احمد عبده خريي
علي �صالح ابراهيم جربان
علي �صالح احمد الزنداين
علي قا�سم يحيى دعبان
عمرو حممد عبداهلل املقب�ص
فوزية رجب خمي�س امان
قادري احمد عبداهلل علي فدامي
قا�سم عبدالرب يحيى العمري
جميد حممد امني علي
حممد قا�سم ح�سني احلربي
حممد حممد عبدالقوي ح�سني
حممد من�صور حممد احمد
مروان جازم بدر هايل
ملهم علي احمد خريي
من�صور حممد علي �سعيد
منى حممد �صالح البب�ضاين
هاين طاهر احمد �صالح
�صعدة
احمد غايب علي معي�ض
جربان علي احمد �شم�سان
جميل قايد م�سعود علي
ح�سني حممد علي ابو �سالمة
ح�سني حممد علي الزبريي
ح�سني م�سعود يحيى احلنان
ح�سني يحيى حممد بالبل
حميد ح�سني علي احل�سيني
�صادق عبداجلليل امري البعني
�صالح عبداهلل �صالح الكميم
�صالح قا�سم عامر علي �شم�سان
عبداخلالق ح�سني حممد العجري
عبدالرحمن �صالح عبداهلل الدوح
علي احمد حرف�ش البورعي
عيظة علي عيظة العطار
غالب علي عامر ح�سن
فارع �صالح فارع العويري
فا�ضل عاي�ض حممد الع�شريي
فهد حممد هادي الوائلي
في�صل دباء احمد �صالح
جماهد مانع حرف�ش البورعي
حممد احمد يحيى البعكلي
حممد جمال علي القباطي

حجة  +حر�ض  +عب�س
حممد يو�سف من�صور ال�صبياين
ذمار
احمد �صالح احمد درقم
جمال حممد ح�سن عثمان
حمود علي احمد ال�صليحي
خالد احمد مثنى قطران
ريا�ض حممد عبده املفل�س
عبدالرحيم حممد حمود البازيل
كامل حممد حممد اجلهمي
حممد احمد عمر الدر�سي
حممد علي ح�سن �صالح
حممد علي نا�صر �صالح البخيتي
حممد يحيى املقداد علي املقداد
منري �صالح علي حممد
نبيل علي عبداهلل دوبع
ها�شم �سعد علي الرمي�شي
حلج
ح�سني يحيى ح�سني جربان
خالد حممد ح�سني �صالح
�صالح عبدالرب ح�سني ال�سعدي
عادل احمد حممد اليافعي
عادل ح�سني عو�ض ديان
عبدالرب حممد �شعفل اليزيدي
عبداهلل احمد عبداهلل عو�ض
عبداملجيد حممد �سعيد ناجي
علي عبداهلل عبدالرب ال�صياء
ف�ضل حممد علي ابوبكر
حممد �صالح علوي الر�شيدي
مرمي �صالح مهدي العبديل
ه�شام عبداملجيد حممد �سعيد
�شبوة
بدر عو�ض م�سعد حممد ال�شعبي
بدر حممد �سامل بارحمة
�صالح حم�سن �صالح عبدال�صمد
طالب عبداهلل علي ال�سليماين
عارف حممد �صالح اخلليفي
عبدالوا�سع �سامل �صالح امللجم
علي �سامل حممد لبي�ض
علي فرج نا�صر الراحمة
علي م�ساعد علي يبيب
فهمي احمد �صالح مقري
حممد �صالح ال�سليمي بن �سريع
نا�صر مبارك احمد بادخن
ال�ضالع
حممد عبا�س م�ساعد علي احلميد
يعقوب حممد احمد اال�شول
�صالح علي ح�سني احللقمي
طاهر عبداهلل ح�سن علي
عبد الرحمن علي �أحمد حممد
عمران
علي حممد علي فا�ضل
املهرة
حممد علي علي املعمري
�سقطرى
حممد حممد �سليمان عطيف
فئة موظفي االت�صاالت
�سلطان علي حممد هزاع
طارق يحي احمد مفتاح

