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تعلن هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء
 عن رغبتها في إنزال المزايدة رقم (٢٠١٨/١م) لبيع السيارات المستغنى عنها 

بالمزاد العلني، فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدة تقديم طلباتهم 
الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي : (هيئة مستشفى 

الثورة العام – اFدارة العامة للشؤون المالية – إدارة المشتريات والمخازن 
لشراء واستالم نسخة من وثيقة المزايدة).

 يشترط إلتزام المتزايد باKتي :
يقــدم المتزايد عطاءه في مظروف مغلق بالشــمع األحمر إلى عنــوان الهيئة المحدد . ١

أعاله، وبحيث يكتب على المظروف اسم الهيئة، واسم المتزايد مقدم العطاء.
يقــدم المتزايــد ضماناً بنكياً أو شــيكاً مقبول الدفع أو نقداً – ضمــان دخول المزاد – . ٢

بنســبة (٢٥٪) من قيمة العطاء المقدم للمزايدة من قبل المتزايد، وبنفس الصيغة 
المحددة في وثيقة المزايدة مرفقاً بالعطاء.

مع اNخذ في االعتبار باKتي :
مكان وجود األصناف المراد بيعها.• 
حوش (موقف الســيارات – حوش الحركة) بهيئة مستشــفى الثورة العام – صنعاء – • 

الجمهورية اليمنية.
مواعيــد المعاينة لألصناف والمــواد المراد بيعها يومياً من الســاعة الثامنة والنصف • 

صباحــاً، وحتى الواحدة ظهــراً وذلك ابتداًء مــن تاريــخ ٢٠١٨/٣/١٣م وحتى تاريخ 
٢٠١٨/٣/٢٧م.

حيث ســيتم فتــح المظاريف في صالــة فتح المظاريــف باإلدارة العامة للمشــتريات • 
والمخازن.

كما يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المزايدة االطالع على الوثيقة وذلك خالل • 
أوقات الدوام الرسمي ولفترة (١٥) يوماً من تاريخ أول اإلعالن.

مزايدة عامة رقم (١) لعام ٢٠١٨م

نوع المزايدةرقم المزايدة العامةم
رسوم المزايدة 
بالريال (ال ترد)

موعد فتح المظاريف

٢٠١٨/١م١
بيع السيارات 

المستغنى عنها
١٠٠٠٠ 

الساعة الحادية عشرة 
من يوم األربعاء 
٢٠١٨/٣/٢٨م

تعلن المحكمة التجارية االبتدائية بالحديدة المنفذ ضده  سعيد محمد سالم 
باحكيم بالتنفيذ اإلختياري للحكم اإلبتدائي رقم ١٤٣٧/٩٥هـ  الصادر في 
القضيــة التجارية ( عقود)  رقم ١٤٣٥/١٧هـ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٣م والذي 
قضى منطوقه باآلتي :- ١ – الزام المدعى عليه سعيد محمد سالم باحكيم 
برد مأ اســتلمه مــن قيمة المبيع بمبلــغ وقدره أثنان مليون ريال وتســليمة 
للمدعي خالد معروف محمد علي الوصابي بحسب البند الثالث والخامس من 
االتفــاق مســتند الدعوى المــؤرخ ٢٠١٢/٥/١٣م . ٢- تحميل المدعى عليه 
المصاريف القضائية مبلغ خمسمائة الف ريال وعليه يكون من المنفذ ضده 
سعيد محمد سالم باحكيم تنفيذ الحكم إختياريا خالل سبعة ايام من تاريخ 

نشر مالم فإن المحكمة سوف تسير في اجراءات التنفيذ الجبري .

طلب تنفيذ رقم  ١١٢ لسنة ١٤٣٩هـ 
طالب التنفيذ / خالد معروف محمد علي 

ضد اِّـنفذ ضده/ سعيد محمد سالم باحكيم
إعالن بالتنفيذ االختياري

تعلــن محكمــة جنوب غــرب األمانة عــن بيع عقــار –منزل المملــوك لورثة 
المرحوم/ أحمــد جابر المحفدي والكائن في الصافية الجنوبية حارة الرحبي 
المقــام على أرض وقف مســاحة تســع لبــن إال ربع عشــاري، والمكون من 
ثالثة طوابق األول ثالثة دكاكين وشــقة صغيرة، والدور الثاني ثالث شقق، 
والدور الثالث ثالث شــقق، والذي يحده شــماالً منزل صالــح الحملي، وجنوباً 
أحمــد محمد متاش، وشــرقاً شــارع ثمانية أمتار، وغرباً علــي جياش ومنزل 
الحنبصــي، وذلك لعدم إمكانية قســمته بيــن الورثة وذلــك بثمن تقديري 
مبدئــي مبلــغ وقدره مائــة وواحد مليــون وثالثمائــة وواحد وتســعون ألف 
ريــال (١٠١,٣٩١,٠٠٠)، علماً أنه ســيتم فتــح المزاد العلني يــوم األربعاء 
٢٠١٨/٣/٢٨م الساعة العاشرة صباحاً في مكان العقار بالصافية الجنوبية 
حارة الرحبي شرقي وزارة المالية، فعلى من يجد في نفسه الرغبة بالشراء 
التقــدم إلــى محكمة جنوب غــرب األمانة لالطالع على شــروط ومزايا البيع 
ودفع (١٠٪) من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل 

فتح المزاد بأربعة وعشرين ساعة.

بيع بالمزاد العلني
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ببالغ الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقدره تلقينا نبأ وفاة والد الزميلة/

 انتصار محمد ناجي الفاردي
وعم الزميل/ وليد باسعد والد زوجته

سائلين المولى عز وجل
 أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،

 ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه 
ومحبيه الصبر والسلوان.. 

جميع موظفي مؤسسة الثورة 
للصحافة والطباعة والنشر
 وفروعها في المحافظات

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني مكتب (إب) التالي : اســتناداً 
إلى المادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنه ١٩٩١م بشــأن الســجل العقاري بأنه تقدم 
إليهــا األخ/ خالــد محمد قايد العواضي بطلب تســجيل بصيرة شــرائه مؤرخة ٨ جماد أول 
١٤٣٩هــ الموافق ٢٠١٨/١/٢٣م بخط وإمضاء محمد حمود الزبادي من البائع لطف أحمد 
محمد سعيد قايد وأصل قرار المبيع منه مساحة أربع قصب وربع بموضع الشرطي األسفل 
مع الكرســي الحجر الموجود عليها من مزارع عيقرة السفلى مديرية الظهار إب والمتصلة 
للبائــع المذكور بالشــراء من والــده أحمد محمد ســعيد وعمة ناصر محمد ســعيد بموجب 
بصيرة شرائه المحررة بخط أحمد محمد علي الزبادي والمؤرخة٣صفر١٤٣٤هــ الموافق 
٢٠١٢/١٢/١٦م والمحضرة للتســجيل والمحدودات قبلياً المترين مفسح الكرسي ومحمد 
والد البائع وعمه وشرقياً الشارع وجنوباً شارع(١٢م) غربياً ملك أحمد عمر السالمي وسوف 
يتم تسجيل بصيرة طالب التسجيل مع أصلها المباشر المحضر للتسجيل وعليه:- فمن له 
اعتراض على التسجيل مؤيد بمستندات التقدم إلى فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني م/إب خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلعالن ما لم سوف يتم التسجيل .

تسجيل عقار ق. ت (١٤٣٩/٧٥٣هـ)
اِّـدعي/ عبداهللا حسن سعد البخيتي

اِّـدعى عليهما/ أحمد علي خالد – صادق عبداهللا مقولة
تعلن المحكمــة التجارية االبتدائيــة بأمانة العاصمــة أن على المدعى 
عليــه األول/ أحمــد علــي خالــد الحضور إلــى المحكمة بتاريخ الســبت 
٢٠١٨/٣/١٧م وذلــك للرد على الدعــوى المرفوعة ضده من المدعي/ 
عبــداهللا حســن ســعد البخيتــي، والمنظــورة فــي المحكمــة التجارية 
االبتدائيــة باألمانــة لدى القاضي/ محمد مهيوب قائــد حزام، وفي حال 
عدم حضوره أو من يمثله فإن المحكمة ســوف تســير في إجراءات نظر 

القضية والتنصيب عنه وفقاً للقانون.


