
تعلن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
 أنــه تم تنفيذ عقد االجتمــاع االنتخابي لجمعية مزهر 
لرعايــة ذوي االحتياجات الخاصة وذلــك يوم الخميس 

الموافق ٢٠١٨/٣/٨م والذي تم فيه :
قراءة التقارير المالية واإلدارية للفترة المنصرمة.. ١
انتخــاب هيئة إداريــة، ولجنة رقابــة وتفتيش جديدتين . ٢

للجمعية. وقد فاز بعضويتهما كل من التالية أسماؤهم: 
أوالً : الهيئة اإلدارية :

عبده ناصر أحمد المسوري – رئيساً.. ١
علي أحمد عبده العقيلي – أميناً عاماً.. ٢
كمال شرف الدين عبداهللا الحسني – أميناً عاماً مساعداً.. ٣
حاشد فارع أبوهادي – مسؤوالً مالياً.. ٤
ياسر مشهور أحمد عبداهللا – مسؤول الرعاية االجتماعية.. ٥
علي عبداهللا صالح التجيري – مسؤول العالقات واإلعالم.. ٦
د. رانية عبده محمد النجار – مسؤوالً صحياً.. ٧
مصطفى كامل بجاش قاسم – مسؤول المشاريع.. ٨
تركي يحيى قاسم القباني – مسؤول التدريب والتأهيل.. ٩

آمال محمد حسن بانافع – مسؤول المرأة والطفل.. ١٠
محمد محمد عبده راجح – مسؤول التخطيط واإلحصاء.. ١١
حمدي أحمد األهدل – مسؤول الفروع.. ١٢
سناء علي صالح المسقف – عضواً احتياطياً.. ١٣

ثانياً : لجنة الرقابة والتفتيش :
أ/ بليغ عبدالنور المخالفي – رئيساً.. ١
سعيد علي علي الحداد – نائباً.. ٢
حمدي محمد علي الحيداني – مقرراً.. ٣

ثالثاً : الهيئة االستشارية : 
أ/ عبدالعزيز أحمد المخالفي – رئيساً.. ١
أ/ خالد حيدري – عضواً.. ٢
د/ محمد محمد الواحدي – عضواً.. ٣

إعالن من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

تعلن وزارة الصناعة والتجارة اإلدارة العامة للسجل 
التجاري واألســماء التجارية بأن األخ/ ماجد عبداهللا 
يوســف عبداهللا قد تنازل عن األسم التجاري «قمة 
التراسانة لالستيراد وتجارة العطور والعود وأدوات 
التجميــل» لصالــح األخ/ عبــداهللا يوســف عبداهللا 
مســعود فمن له حق االعتراض علــى هذا التنازل 
التقدم إلى الوزارة خالل أســبوعين من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.

 تنازل عن اسم تجاري 

0808
إعـــــــالنات

تعلــن محكمــة جنــوب شــرق األمانــة أن 
علــى المدعــى عليــه/ عبده محمــد فاضل 
محمــد الحضور إلــى محكمة جنوب شــرق 
األمانة لجلســة يوم الثالثاء ١٤٣٩/٧/٣هـ 
علــى  للــرد  ٢٠١٨/٣/٢٠م  الموافــق 
الدعوى المرفوعة ضــده من قبل المدعي/ 
عبدالســتار أحمد ملهي شرهان بخصوص 
لســنة   (٢٧٩) رقــم  المدنيــة  القضيــة 
١٤٣٩هـ بشأن إخالء العين المؤجرة وسداد 
اإليجارات، ما لم فسوف تسير المحكمة في 
اإلجــراءات في مواجهة منصــوب عنه طبقاً 

للشرع والقانون.

إخالء عين مؤجرة

تعلــن محكمة جنوب شــرق األمانة 
أن علــى المدعى عليــه/ عبدالقوي 
إلــى  الحضــور  محمــد علــي مــرة 
٢٠١٨/٣/٢٤م  لجلســة  المحكمــة 
بخصــوص إخــالء العيــن المؤجرة 
القضيــة  فــي  اإليجــارات  وســداد 
المدنية رقم (٢٣٦) لسنة ١٤٣٩هـ 
المنظورة أمام المحكمة، وفي حال 
عــدم حضوره فإن المحكمة ســوف 
تتخذ اإلجــراءات القانونية والســير 

في إجراءات القضية.

إخالء عين مؤجرة

تقدم إلــى مكتــب األوقاف واإلرشــاد 
علــي  أحمــد  عمــاد  األخ/  باألمانــة 
الرعياني ووالده أحمد وإخوانه بســام 
وأنــور أحمــد الرعياني يفيــد أن عقد 
مســاحة   (٦١٣١٢٦) رقــم  اإليجــار 
الكائنــة  عشــاري  لبنــة   (٢٥,٤٣٧٥)
فــي موضــع قــاع فاطمــة قــد فقــد 
عليــه، ويطلــب بــدل فاقــد، فمن له 
أي اعتــراض عليه التقــدم إلى مكتب 
األوقاف واإلرشــاد باألمانة خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

عقد بدل فاقد

يعلن عمر عبده
 قايد العريقي

ســجل  فقــدان  عــن   
 (٢٠١١٦) برقــم  تجاري 
مــن وجــده إيصالــه إلى 
والتجارة  الصناعة  مكتب 

باألمانة.

فقدان سجل تجاري

يعلن غازي عمر 
عبيد الوجيه 

ســجل  فقــدان  عــن 
تجاري برقم (٢١٥٦٦) 
من وجــده إيصاله إلى 

جهة اإلصدار.

فقدان سجل تجاري
تعلــن محكمة ســنحان االبتدائية 
أنه تقــدم إليهــا األخ/ فهد محمد 
مســعد العرامي مفيداً أنه حصل 
خطأ فــي لقبــه ضمن شــهاداته 
باســم  ورد  حيــث  الدراســية، 
(الطرس)، ولقبه الصحيح ما ذكر 
في جــواز ســفره وبطاقــة والده 
العائلية باســم/ العرامي، ويطلب 
إثبات ذلــك بحكم شــرعي، فمن 
له أي اعتراض عليــه التقدم إلى 

المحكمة خالل المدة القانونية.

تصحيح لقب

يعلــن/ محمــد  مهدي حســن 
االحمــدي عن فقــدان بصيرة 
ارض سكنية بمدينة الحديدة- 
حي السالم مساحتها اربعمائة 
متــر مربــع بقلــم المأمــون/ 
محمــد صالــح األحمــدي مــن 
وجدها ايصالها الى المأمون او 
االتصال هاتف ٧٧٥٦٠٥٦٦٨ 

وله مكافأة مالية مجزية.

فقدان بصيرة

تقدمــت إلى محكمــة جنوب غرب 
دبــوان  منــى  األخــت/  األمانــة 
ســعيد الشــرعبي تحمــل بطاقة 
األمانــة  مــن  صــادرة  شــخصية 
برقــم  ٢٠٠٥/١/٣٠م  بتاريــخ 
طالبــة   (٠١٠٠٠٠٠٤٣٣٦)
تصحيــح اســمها ممــا ذكــر إلى/ 
منى دبوان ســعيد علــي، فمن له 
أي اعتراض عليــه التقدم به إلى 

المحكمة لجلسة ٢٠١٨/٤/١م.

تصحيح اسم

يعلن إبراهيم سلطان 
حزام العتواني

 عــن فقــدان ســجل تجــاري 
 (٢٠٠٩٠١٠١٠٤٥) برقــم 
بتاريخ القيد ٢٠٠٩/١٢/٢٠م 
باالسم التجاري/ الظالل فارما 
لالســتيراد من وجــده إيصاله 

إلى جهة اإلصدار.

فقدان سجل تجاري
الجــوف  حــزم  محكمــة  إلــى  تقــدم 
االبتدائيــة األخ/ يحيى عبداهللا مبارك 
السكري يحمل بطاقة شخصية برقم 
(١٣٠١٠٠٠٣٩٤٥) صــادرة مــن م/ 
الجوف بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢م مدعياً أن 
اســمه الحقيقي ولقبــه الصحيح هو/ 
مراد يحيــى عبداهللا مبارك المكرمي، 
ويطلب حكماً شرعياً بذلك، فمن لديه 
أي اعتــراض عليه التقدم إلى محكمة 
حزم الجوف االبتدائية خالل شــهر من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تصحيح اسم ولقب

تعلــن نيابة ومحكمة شــمال الحديدة للمتهم عبد 
الرحمــن علــي محمــد الصميد فــي القضية رقم 
٢٠١٦/٣٨٩م غ ج تهمــة خيانة االمانة بالحضور 
الى محكمة شــمال الحديدة حســب قرار المحكمة 
وذلك خالل مدة شهر من نشر هذا اإلعالن لحضور 
جلسات المحكمة مالم سيتم محاكمته  غيابيا وفقا 

ألحكام المادة ٢٨٥ وما بعدها إجراءات جزائية 

يعلن مكتب الشؤون  االجتماعية 
والعمل بمحافظة ريمة  

بأنــه وفي يوم   الخميس ٢٠١٨/٣/٨م تم تنفيذ عقد 
االجتماع االنتخابي  لجمعية النيل االهلية لمستخدمي 
الميــاه بعزلة  بنــي الدون مديرية الجبيــن  - محافظة 

ريمة  والذي تم  فيه اآلتي :-
١-اســتعراض اهم االنشــطة والبرامج المنفذة خالل 

الفترة ٢٠١٥م /٢٠١٦م و٢٠١٧م
٢- مناقشة واقرار الحسابات الختامية.

٣-انتخاب هيئــة ادارية ولجنة رقابة وتفتيش وقد فاز 
بعضويتهماكل من التالية اسماؤهم 

الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية
رئيس الجمعيةثابت راشد عبد هللا مثنى ۱
االمين العامعلى راشد مثنى مهدي الدوني ۲
المسؤل الماليمختار امين عبد هللا الدوني ۳
المسؤولة الصحية أمينة احمد محمد صغير٤
المسؤل األجتماعيرشيد احمد صالح مهدي ٥
مسؤول العالقات العامة يحيى علي ثابت صالح ٦
مسؤولة المراءة منى علي حسن سعد ۷
عضو احتياطإبراهيم صالح غالب مهدي ۸
عضو احتياطزهرة احمد حسن سعد ۹

الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش
رئيس لجنة الرقابةيحيى مرشد علي ناصر۱
عضو لجنة الرقابة أحمد محمد صغير يحيى۲
عضو لجنة الرقابة أمنه يوسف عبد هللا قائد۳

إعالن من مكتب  الشؤون
 االجتماعية والعمل

تعلــن محكمة ســنحان االبتدائية 
أن علــى المدعــى عليــه/ وجــدي 
عبدالحبيب شــرف سعيد الحضور 
القســم  أمــام  المحكمــة  إلــى 
الشــخصي للرد على دعوى فسخ 
عقــد النــكاح المقامة ضــده من 
محمــد  علــي  أســماء  المدعيــة/ 
يحيــى مهــدي وذلك إلى جلســة 
األحــد ٢٠١٨/٤/٨م، مــا لم فإن 
المحكمة ســتتخذ كافة اإلجراءات 

القانونية.

مــن  الصــادر  القــرار  بموجــب 
محكمة شــمال األمانة في القضية 
لســنة   (٢٨٢) رقــم  الشــخصية 
١٤٣٩هـــ والمرفوعة من المدعية/ 
ســمية نبيل علــي محمــد الدريني 
بشــأن تعديــل االســم األول مــن/ 
ســمية إلى/ مــرام، ليصبح االســم 
بالكامل/ مرام نبيل محمد الدريني، 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم به 
إلى المحكمة خالل شــهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

تعديل اسم

يعلن محمد حســن هادي هادي عن 
فقــدان عقــد بيــع إبتدائــي ألرض 
صــادر  الحديــدة  بمدينــة  ســكنية 
من شــركة تشــييد العقارية برقم 
متــر  اربعمائــة  مســاحتها   ٢١٤٢
مربع وحدة جوار (١ ســي ٦) (بلوك 
أ ٢ ) مــن وجــده ايصالــه الــى مقر 
الشــركة بالحديــدة شــارع صنعــاء 
جوار المصعبي للدعاية واالعالن او 
االتصال على هاتف ٧٣٥٨٧٢٣٣٣ 

فقدان عقد بيع

محــــــاكم ونيـــــــابات مفقــــــــــــــودات
يعلن/شفيق علي محمد ناجي / عن 
فقدان  كرت باص يحمل لوحة رقم 
(٧٠٩٥ــ٧) خصوصي صادر من إب 
+ عقــد مبايعة على مــن وجدهن 

إيصالهن إلى جهة اإلصدار .  
■ ■ ■

يعلن/جالل ســعيد عبده  سلطان / 
عن فقدان  كــرت يحمل لوحة رقم 
(١٩٧٦ــــ١) نقــل على مــن وجده 

إيصاله إلى جهة اإلصدار .
■ ■ ■

يعلن/ عبد الســالم الشــعيبي/ عن 
فقــدان  كــرت يحمــل لوحــة رقــم 
(٤٣٩٩ــــ٧) خصوصــي علــى من 

وجده إيصاله إلى جهة اإلصدار .
■ ■ ■

محمــد  الرطمــي  مجيــب  يعلــن/ 
عبده محســن الجابري/ عن فقدان  
الرقــم  كــرت  جمركــي+  بيــان 
ورخصة قيادة لســيارة تحمل  رقم 
(٢٥٣٣١ــــ٣) علــى مــن وجدهــن 

إيصالهن إلى جهة اإلصدار .   
■ ■ ■

يعلن/صالح محمد حميد حسن قائد 
/ عــن فقدان  لوحــة معدنية تحمل 
رقم (١٢٤١٨٦ــــ٢) نقل على من 

وجدها إيصالها إلى جهة اإلصدار .
■ ■ ■

محمــد  محســن  عبــداهللا  يعلــن 
الشــغدري عــن فقدان جواز ســفر 
صادر من صنعاء من وجده إيصاله 

إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

محمــد  عبدالرحمــن  خالــد  يعلــن 
داحش الخوالني عن فقدان بطاقة 
شــخصية صــادرة مــن األمانة من 

وجدها إيصالها إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن طــارق محمد أحمد الشــامي 
عــن فقــدان لوحــة معدنيــة رقــم 
(٢١/٧٣٤) خصوصــي مــن وجدها 

إيصالها إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

جميــل  عبدالجبــار  جميــل  يعلــن 
اســتمارة  فقــدان  عــن  الصــري 
الثانويــة المهنيــة الصناعيــة لعام 
٢٠٠٤م صادرة من المعهد المهني 
الصناعي بغداد من وجدها إيصالها 

إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن عمر مهــدي عفين عفين عن 
فقدان جواز سفر صادر من صنعاء 
من وجده إيصاله إلى جهة اإلصدار.

■ ■ ■
يعلن ســعيد مهدي محمد الضبيبي 
عن فقدان بطاقة شــخصية صادرة 

من األمانة من وجدها إيصالها إلى 
جهة اإلصدار.

■ ■ ■
يعلن عبداهللا عبود حسن العامودي 
عن فقدان أوراق ومستندات صادرة 
من شــركة يمــن موبايــل، وأوراق 
خاصــة به من وجدهــا إيصالها إلى 

جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلــن مبارك عبيدي صالح العبيدي 
عن فقدان بطاقة شــخصية صادرة 
من األمانة من وجدها إيصالها إلى 

جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلــن عالء يحيى صغير الســارعي 
شــخصية  بطاقــة  فقــدان  عــن 
برقــم  األمانــة  مــن  صــادرة 
(٠٠١١٠٠٩٣٥٦٠)، وأخرى باسم/ 
فــارس يحيــى حســين الســارعي 
مــن وجدهمــا إيصالهما إلــى جهة 

اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن طاهــر أحمد عبــده علي عن 
فقدان شــهادة أســهم يمن موبايل 
برقــم (٠١٨١١٥ -٠٠٣)، وبطاقة 
عائلية صادرة من تعز من وجدهما 

إيصالهما إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلــن علــي أحمــد صالــح المذيرة 
عــن فقدان جواز ســفر صــادر من 
الســفارة اليمنيــة بالريــاض برقم 
(٠٦٨٥٢٥٠٣) مــن وجــده إيصاله 

إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلــن محمد حســين الظاهري عن 
فقدان حقيبــة صغيرة تحتوي على 
وثائــق منها جــواز ســفر، وبطاقة 
شخصية، وبطاقة عائلية، وبطائق 
بنكية، ومجموعــة أوراق أخرى من 

وجدها إيصالها إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن علي محمد حســين الحاشدي 
عســكرية  بطاقــة  فقــدان  عــن 
صــادرة مــن وزارة الداخليــة برقم 
وجدهــا  مــن   (٠١٠١٠٨٨٢٤٥)
االتصال بالرقم : (٧٧٧١١٧٦٢٣).

■ ■ ■
يعلــن محمد عبداهللا علي اســكندر 
أكاديمــي،  ســجل  فقــدان  عــن 
وشــهادة انجليــزي تخصــص طب 
بشــري ٢٠١٠/٢٠٠٩م صادرة من 
جامعة ذمــار من وجدهما إيصالهما 
إلــى الجامعة أو االتصــال بالرقم : 

.(٧٧١٤١٧٩٢٤)

تعلــن محكمــة شــرق إب االبتدائيــة 
النويســي  للمدعو/محمــد علي عبده 
بأن عليــه الحضور أمام هذا المحكمة 
خــالل شــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا 
اإلعــالن وذلك لحضور الجلســة والرد 
علــى الدعــوى المقدمــة ضــده مــن 
زوجتــه الحــرة / وحــدة محمــد صالح 
اإلدريســي بدعوى الفسخ والمنظورة 
أمام القسم الشخصي بهذه المحكمة 
وفــي حالة عــدم حضوره خــالل تلك 
المــدة فــإن المحكمــة ســتقوم بنظر 
الدعــوى فــي مواجهه منصــوب عنه 

وفقاً للقانون. 

تعلن محكمة شمال الحديدة االبتدائية 
بأن علــى المدعى عليــة/ ماجد احمد 
عياش عفيف  الحضــور إلى المحكمة 
أمــام القســم الشــخصي  للــرد على 
الدعــوى المقامــة ضده مــن المدعية  
سلوى فيصل حســن جابر بخصوص 
القضيــة  فــي  النــكاح  عقــد  فســخ 
الشخصية رقم ١٧٧ لسنة ١٤٣٩هــ 
وعلــى المدعــى عليــه الحضــور إلى 
لمحكمة خالل شــهر من تاريخ نشــر 
هذا اإلعالن مالم فالمحكمة ستشــرع 
في إتخاذ اإلجراءات المخولة لها قانوناً

تعلــن محكمة عتمــة االبتدائية 
أن علــى المدعــى عليــه/ جالل 
علي أبوبكر الوادي الحضور إلى 
محكمــة عتمــة االبتدائيــة للرد 
على الدعوى الشــخصية بشأن 
طلب فسخ عقد نكاح المرفوعة 
أمانــي  المدعيــة/  مــن  ضــده 
محمــد علــي حســن الســالمي 
وذلك إلى جلســة يــوم اإلثنين 
الموافــق  ١٤٣٩هـــ  رجــب   ٣

٢٠١٨/٣/١٩م.

تعلن محكمة العدين االبتدائية م/
إب بأن على المدعى عليه/ صادق 
ـ من أهالي  محمد حمود الشهاريـ 
عزلــة بني مدســم بالحضور إلى 
محكمــة العديــن االبتدائيــة للرد 
علــى الدعوى المقدمــة ضده من 
المدعــى/ مقبل عبد الــرب أحمد 
الشــهاري بشان طلب إبطال مبيع 
وذلك خالل شــهر من تاريخ نشر 
هــذا اإلعــالن مالم ســتتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة .

تعلــن محكمــة غــرب إب االبتدائية 
بأن على المدعــى عليه/ علي عبده 
محمد الدبعي الحضور إلى المحكمة 
للــرد علــى الدعــوى فــي القضية 
(١٢٢)١٤٣٩هــ  رقــم  الشــخصية 
المرفوعــة ضده من قبــل المدعية 
/ أفنــان وليــد ردمــان ســيف وذلك 
خــالل شــهر مــن تاريخ نشــر هذا 
اإلعالن وفي حالة عدم حضوره فإن 
المحكمة ستســير في إجراءات نظر 
الدعوى بمواجهة منصوب شــرعي 

طبقاً للقانون .

بنــاًء علــى قــرار محكمــة غــرب أمانــة 
العاصمة الصادر بجلســتها يوم األربعاء 
١٤٣٩هـــ  الثانــي  جمــاد   ٢٩ بتاريــخ 
الموافــق ٢٠١٨/٣/٧م أن على المدعى 
عليــه/ عبدالفتــاح أحمــد صالــح غــراب 
المثول أمام محكمة غرب أمانة العاصمة 
القســم المدني إلى جلسة يوم األربعاء 
بتاريــخ ١١ رجــب ١٤٣٩هـــ الموافــق 
٢٠١٨/٣/٢٨م وذلك للرد على الدعوى 
في القضية رقم (٤٢٨) لسنة ١٤٣٩هـ 
المرفوعــة ضــده من المدعــي/ عبداهللا 

صالح أحمد قاسم المليكي.

تعلن محكمة جنوب غرب األمانة 
أن علــى المدعــى عليــه/ رامي 
مشــير محمــد شــهاب الحضور 
القســم  أمــام  المحكمــة  إلــى 
الشــخصي للــرد علــى الدعوى 
المقامــة ضــده مــن المدعيــة/ 
أروى أحمــد محمــد وذلــك إلــى 
جلســة ٢٠١٨/٣/١٤م، مــا لم 
فــإن المحكمــة ســتتخذ كافــة 

اإلجراءات القانونية.

بناًء على قرار محكمة عيال ســريح 
الصــادر  عمــران  م/  االبتدائيــة 
فــي جلســتها العلنيــة يــوم األحــد 
١٠ جمــاد آخــر ١٤٣٩هـــ الموافق 
المدعــى  علــى  أن  ٢٠١٨/٢/٢٥م 
عليــه/ محمــد يحيــى أحمــد هادي 
الســوادي الحضــور لجلســة األحــد 
بتاريــخ ١٦ رجب ١٤٣٩هـ الموافق 
فســتتخذ  لــم  مــا  ٢٠١٨/٤/١م، 
القانونية طبقاً  اإلجراءات  المحكمة 

للقانون.

تعلن محكمة جنوب شرق األمانة االبتدائية 
باألمانــة أن علــى المدعــى عليــه/ أحمــد 
محمد أحمد النجاشــي الحضور إلى جلســة 
يــوم األربعــاء بتاريــخ ٤ رجــب ١٤٣٩هـــ 
الموافــق ٢٠١٨/٣/٢١م وذلــك للرد على 
الدعوى المرفوعة ضده مــن المدعية/ مها 
أحمــد أحمد النجاشــي وذلك بشــأن فســخ 
عقــد النكاح + نفقــة + حضانة، والمقيدة 
في ســجالت المحكمة برقم (٤٠٧) لســنة 
١٤٣٩هـــ، وفــي حال عــدم الحضــور فإن 
المحكمة ستســير في القضية في مواجهة 
المحامــي المنصب عــن المدعى عليه عمالً 
بنــص المادة (١١٦) من قانــون المرافعات 

والتنفيذ المدني رقم (٢) لسنة ٢٠١٠م.

تعلن محكمة جنوب شرق األمانة االبتدائية 
باألمانة أن علــى المدعى عليه/ غالب علي 
محمــد الحزيمــي الحضور إلى جلســة يوم 
الســبت بتاريخ ٨ رجب ١٤٣٩هـــ الموافق 
٢٠١٨/٣/٢٤م وذلــك للــرد علــى الدعوى 
المرفوعة ضده مــن المدعية/ إيمان محمد 
حمود الفقيه وذلك بشأن فسخ عقد النكاح 
والمقيــدة فــي ســجالت المحكمــة برقــم 
(٣٨١) لســنة ١٤٣٩هـــ، وفــي حــال عدم 
الحضور فإن المحكمة ستسير في القضية 
في مواجهة المحامي المنصب عن المدعى 
عليــه عمالً بنص المــادة (١١٦) من قانون 
المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٢) لســنة 

٢٠١٠م.

تقدمت الى  محكمة الخبت 
االبتدائية المدعية سبأ علي 
العرقة بدعوى  محمد عبده 
طلب فسخ عقد نكاحها من 
المدعــى عليه حســن أحمد 
يحيى حسن وعلى  المدعى 
عليه الحضور إلى المحكمة 
القانونيــة  المــدة  خــالل 
مالم ســوف يتم السير في 

إجراءات المحاكمة.

تعلن نيابة استئناف محافظة إب 
بأن على المتهمين/ محمد أحمد 
الوائلي ، و ســمير أحمد الوائلي 
فــي القضيــة (٥٢)٢٠١٢م (ج 
ج) المخادر الحضور إلى محكمة 
استئناف م/ إب الشعبة الجزائية 
الثانيــة وذلك لحضور جلســات 
المحكمــة أمــام الشــعبة مالــم 
فســيتم محاكمتهما غيابياً وفقاً 
لنــص المــادة (٢٨٥) إجــراءات 

جزائية .

غــرب  جنــوب  محكمــة  تعلــن 
األمانة أن علــى المدعى عليه/ 
محمود حســن محمــد الجعدبي 
الحضــور إلــى المحكمــة أمــام 
للــرد على  القســم الشــخصي 
مــن  ضــده  المقامــة  الدعــوى 
المدعيــة/ أشــواق علــي ناصر 
جلســة  إلــى  وذلــك  الجعدبــي 
الســبت ٢٠١٨/٣/٢٤م، مــا لم 
فــإن المحكمــة ســتتخذ كافــة 

اإلجراءات القانونية.

بنــاًء علــى قــرار محكمة شــرق 
األمانــة فــي القضية الشــخصية 
رقــم (٢٤٣) لســنة ١٤٣٩هـ أن 
على المدعــى عليه/ محمد صالح 
علي الخياط الحضور إلى محكمة 
شرق األمانة لجلسة يوم األربعاء 
١٤٣٩هـــ  رجــب   ٢٥ بتاريــخ 
للــرد  ٢٠١٨/٤/١١م  الموافــق 
علــى الدعــوى المرفوعــة ضــده 
مــن المدعية/ حنان ياســين علي 

الخياط.

تعلــن نيابــة ومحكمــة شــمال 
الحديــدة للمتهــم أحمــد علــي 
حســن عمر فــي القضيــة رقم 
٢٠١٣/٤٨٣م  غ ج  بالحضــور 
الــى محكمــة شــمال الحديــدة 
حسب قرار المحكمة وذلك خالل 
مدة شــهر من نشر هذا اإلعالن 
لحضور جلســات المحكمة مالم 
ســيتم محاكمتــه  غيابيــا وفقا 
ألحكام المــادة ٢٨٥ وما بعدها 

إجراءات جزائية .

الحــارث  بنــي  محكمــة  تعلــن 
المدعــى  علــى  أن  االبتدائيــة 
عليه/ نبيل محمد حســن حاتم 
الحضــور إلى المحكمة لجلســة 
يــوم ٢٠١٨/٣/١٩م للرد على 
الدعــوى المدنيــة رقــم (١٩٥) 
المرفوعــة  ١٤٣٩هـــ  لســنة 
بشــير  المدعــي/  مــن  ضــده 
صالــح الســنباني، وفــي حــال 
عدم الحضور ســتتخذ المحكمة 

اإلجراءات القانونية.

تعلــن محكمــة غــرب إب االبتدائيــة 
بــأن علــى المدعــى عليــه/ إبراهيم 
محمــد عكيــس حنتــر الحضــور إلى 
المحكمــة الســتالم الحكــم الصــادر 
مــن المحكمــة برقــم (٣٦)١٤٣٩هــ 
الموافــق  ١٤٣٩/٣/٣١هــــ  وتاريــخ 
القضيــة  فــي  ٢٠١٧/١١/١٩م 
(١٢٣)١٤٣٨هــــ  رقــم  الشــخصية 
نــكاح  عقــد  بفســخ  قضــى  والــذي 
المدعية فاتن خالد محمد العماري من 
عصمــة المدعى عليه المذكــور علماً 
بأن المدة القانونية تحسب من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن .

الجزائية محافظة/  النيابــة  تعلن 
ريمة أن على المتهم في القضية 
إيــذاء عمــدي  ٢٠١٢/٤٦م  غ ج 
عبده محمد يحيــى احمد العامري 
الحضور امام محكمة بالد الطعام 
االبتدائيــة خــالل موعــد أقصــاه 
شهر من نشر اإلعالن مالم سيتم 
محاكمته غيابيــا باعتباره  متهما 
فارا من وجــه العدالة  وفقا لنص 
المادة ٢٨٥ مــن قانون اإلجراءات 

الجزائية الخاصة .

بنــاًء علــى القــرار الصــادر من 
محكمــة قفــل شــمر االبتدائية 
بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦هـ الموافق 
القضيــة  فــي  ٢٠١٨/٣/٤م 
لســنة   (١٢) رقــم  الشــخصية 
١٤٣٩هـــ فيمــا بيــن المدعية/ 
كريمة حســين علي حجاب ضد 
المدعى عليه/ يحيى علي حسن 
ســعدالدين وعليــه المثول أمام 
المحكمة خالل شــهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

تعلــن محكمة جنوب غــرب األمانة أن 
علــى المدعــى عليــه/ عمــار عبداهللا 
علــي عبداهللا الســقاف الحضــور إلى 
المحكمــة للــرد علــى الدعوى بشــأن 
فســخ عقد النــكاح المقدمة ضده من 
المدعية/ منى محمد سعد يسر، وذلك 
إلــى جلســة يــوم ٢٠١٨/٤/١٦م، ما 
لــم فإن المحكمــة ســتتخذ اإلجراءات 
منصــوب  مواجهــة  فــي  القانونيــة 

شرعي.

تعلــن محكمــة ونيابــة جنــوب غــرب 
األمانة أن على المدعى عليه/ بشــير 
محمــد ناجــي عبــداهللا المطــري في 
القضيــة رقم (٢٢٢) لســنة ٢٠١٦م 
ج. ج، الحضــور إلى جلســات المحكمة 
خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
للرد علــى الدعوى الجزائيــة المقامة 
ضده من قبل النيابة العامة والمدعي 
محاكمتــه  ســتتم  لــم  مــا  المدنــي، 
كفــار مــن وجــه العدالة وفقــاً لنص 
المــادة (٢٨٥) وما بعدهــا من قانون 

اإلجراءات الجزائية.

تعلــن محكمــة غرب أمانــة العاصمــة عن فقــدان بصيرة 
تخــص ورثة/ عبدالوهاب جابر علــي البعيم للعقار الكائن 
فــي موضــع الكديني مراهــق الســنينة المحــدد من جهة 
الجنوب شــارع، ومن الشرق علي الشــاحذي، ومن الشمال 
شــارع، ومن الغرب بقية ملك البائع، فمن عثر عليها أو من 
له وجه اعتراض شرعي عليه التقدم إلى مقر محكمة غرب 

األمانة خالل (١٥) يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

بصيرة بدل فاقد
تعلــن وزارة الصناعــة والتجــارة اإلدارة العامة للســجل 
التجــاري واألســماء التجارية أن األخت/ يســرىُ يســري 
نورالديــن إســحاق قــد تقدمــت بطلــب تعديل االســم 
التجاري مــن (قمرة لخدمات اإلنتاج اإلعالمي) إلى (أفالم 
قمــرة لخدمات اإلنتاج اإلعالمي)، فمن له حق االعتراض 
على هــذا التعديل التقدم إلى الوزارة خالل أســبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تعديل اسم تجاري

تقــدم إلى محكمة غرب ذمــار االبتدائية قلم التوثيق ورثة/ حســين محمد 
يوســف الجنبــي عنهــم بالوكالة/ صادق حســين محمــد الجنبــي بفقدان 
بصيرة شــراء مورثهم/ حسين محمد يوسف الجنبي المحررة بقلم األمين/ 
يحيى محمد اليوســفي بتاريخ ٩ جمــادى الثاني ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٣م 
لمســاحة لبنة ونصف في موضــع غول المقالع القســم العدني، والمحددة 

قبلياً وشرقياً وغربياً أمالك البائع، وعدنياً ملك حسين علي حسن المحلي.
وعليــه : فمــن لــه أي اعتراض علــى ذلك مؤيــداً بالمســتندات التقدم إلى 
محكمة غرب ذمار االبتدائية خالل شــهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم 

فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

فقدان بصيرة
تعلن محكمة مغرب عنس م/ ذمار أن األخ/ بشــير يحيى 
حســين الشــجني تقدم بدعــوى أمــام المحكمــة وعند 
إلزامــه بإيصــال بصيرة مشــتراة أفاد أن أصل مشــتراه 
فقــد في إحدى جلســات المحكمة وهــي بصيرة مؤرخة 
منصــر  محمــد  ناصــر  كاتبهــا/  بخــط  ٢٠٠٧/٧/١٢م 
الشــجني، وعليــه : فمــن وجدهــا عليــه إحضارهــا إلى 

محكمة مغرب عنس االبتدائية م/ ذمار.

فقدان بصيرة

تقدمــت إلى محكمــة نهم وبني حشــيش االبتدائية األخت 
أمــة الرحيم علي محمد أحمد الكبســي مدعية وفاة والدها 
قبل خمســة وخمســين عاما وانحصار وراثته في المدعية 
وإخوانها األشــقاء وهم عبداهللا وحسين وحميدة ووالدتهم 
حظية صالح محمد الزبيدي وفي أخويها ألب وهما عبدالملك 
علي ومحمــد علي ومن لديه أي اعتــراض عليه التقدم به 

إلى المحكمة خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن .

انحصار وراثة

تعلــن محكمة غرب األمانة عن بيع المنزل الخاص بورثة المرحوم/ حســن 
عبدالرحمــن الرونــي والواقع في قاع اليهود والمكــون في ثالثة أدوار طين 
والمســاحة الكاملة للمنزل والحوش التابع له ثالث لبن ونصف وثمن اللبنة 
عشــاري وقد تم تحديد موعد البيع بالمزاد العلني في يوم ٢٠١٨/٣/٢٨م 
في مكان العقار الساعة العاشرة صباحاً بسعر مبدئي وقدره تسعة ماليين 
وخمســة وثمانون ألف ريال، فعلى من يجد في نفسه الرغبة بالشراء عليه 
دفع نســبة (١٠٪) من إجمالي القيمة إلى صندوق المحكمة قبل ثالثة أيام 
مــن موعــد البيع المحــدد أعاله، وذلك بخصــوص القضيــة التنفيذية رقم 
(١١٢) لســنة ١٤٣٣هـــ، فيما بيــن طالــب التنفيذ/ محمد عبداهللا حســن 

الروني، والمنفذ ضده/ يحيى حسن عبدالرحمن الروني.

بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية
تعلن محكمة شــمال األمانــة االبتدائية بيــع عقار بالمزاد العلني مســاحة 
لبنة وربع وثمن والكائنة في ســواد حنش جوار مدرســة الثالياء والمحدودة 
غرباً شــارع ٢٤م، وجنوباً شــارع ١٠م، وشــماالً مدخل، وشــرقاً جار، فمن 
لديــه الرغبة في الشــراء عليــه التقدم إلى قلــم تنفيذ المحكمــة لمعرفة 
العقــار المعــروض للبيع واإلطالع على قائمة شــروط البيع وســداد (١٠٪) 
مــن القيمة التقديرية التي حددها العدول بمبلغ ســتة ماليين وســبعمائة 
ألــف ريال يمني، علماً أنه ســيتم البيــع بالمزاد العلني للعقار يوم الســبت 
٢٠١٨/٣/١٧م وذلك في القضية التنفيذية رقم (٧٧) لسنة ١٤٣٨هـ فيما 
بيــن طالب التنفيذ/ حميد أحمد أحمد القعشــلة، والمنفذ ضده/ أحمد محمد 

مصلح الدعيس.

بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية

تعلــن محكمــة بني مطــر االبتدائيــة أن األخ/ عبدالكافــي عبداهللا 
محمــد اإلرياني تقــدم بعريضة إلى المحكمة يطلــب تحرير وثيقة 
عقد بصيرة بدل فاقد باســمه لألرض مساحة ست لبن عشاري حر 
فــي موضع حق الهدف األعلى من أوطان القلة/ عشــاش حدة/ بني 
مطر، والمحدودة شــرقياً : شارع، وغربياً : ملك البائع، وعدنياً : بيت 
الســلطان، وقبلياً : بســام اإلرياني، وهي بخط األمين/ علي محمد 
حاصــل والمؤرخة ١١ رجب ١٤٢٩هـ، حيــث يفيد المذكور أن أصل 
البصيــرة قد فقد عليه، فمــن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 

إلى المحكمة خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

بصيرة بدل فاقد

صاحب محطة القمة وذلك لما يقوم به من عمل إنساني 
في مساعدة المحتاجين في تعبئة الغاز المنزلي بانتظام..

الممتنان

أكرم العراسي – ورهم العلفي

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ل9خ/

 بشير عبدا9 أبوصالح وإخوانه
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