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إعـــــــالنات

يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ صنعاء 
اســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشــأن الســجل 
العقــاري أنــه تقدم إليه األخ/ مصلح عبداهللا علي عثمان نهشــل بتســجيل 
بصيرة شــرائه المحررة بقلم/ علي مساعد محمد الفقيه المؤرخة ٢٩ جماد 
أول ١٤٢٢هـ الموافق ٢٠٠١/٨/١٩م تحكي مســاحة ست لبن عشاري في 
صلب موضع مخمر أوطان ومحاريث حزيز مقام عليها بيت مســلح من البائع 
إليــه/ ناجي علــي مبخوت البالي آلت له شــراء من البائعيــن إليه علي لطف 
اهللا دحــان الشــدادي، ومحمــد علي الشــامي، وعلي حمود محمد الشــامي، 
وصالح ناجي سعد الحجاجي، وعبداهللا أحمد عبده الحرازي بموجب البصيرة 
المحررة بخط/ علي مساعد محمد الفقيه المؤرخة شوال ١٤١٥هـ الموافق 
١٩٩٥/٣/١٢م (المرفقة للتســجيل) بمساحة عشــر لبن عشاري في نفس 
الموضــع، يحدهــا قبلياً : شــارع ١٤م، وغربياً : الطريق النافذة إلى الســواد 
ومن خلفها ملك محمد حسين الذهب، وشرقياً : البائعين، وعدنياً : البائعين.

وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية التقدم 
إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم 

فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

تعلــن محكمــة غــرب األمانة عن بيــع العقار الكائــن في حي 
الســنينة حارة الشــهيد خيــراهللا والمكون من دورين مســلح 
مبني على مســاحة عشر لبن ونصف اللبنة عشاري حر، يحده 
شــرقاً شــارع ١٢م، وغربــاً ملك صالــح حمود، وشــماالً ملك 
مهدية عبــداهللا القميعــة، وجنوباً شــارع ٨م، بســعر مبدئي 
وواحــد  وثمانمائــة  مليونــاً  وســتون  واحــد   (٦١,٨٣١,٧٠٠)
وثالثــون ألفاً وســبعمائة ريال يمني، حيث ســيتم فتح المزاد 
العلنــي في يوم األحد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥م في موقع العقار 
المذكــور، فعلــى من يجد في نفســه الرغبة بالشــراء التقدم 
إلــى المحكمة ودفــع (١٠٪) من قيمــة المــزاد، وتوريدها إلى 
خزينــة المحكمة قبل بدء إجراءات البيع بــ(٢٤) ســاعة، وذلك 
بخصوص القضية التنفيذية رقم (٣٧) لســنة ١٤٣٨هـ فيما 
بين طالــب التنفيذ/ حميد أحمد أحمد الخطري، والمنفذ ضده/ 

محمد عبداهللا الصوفي.

بيع بالمزاد العلني للمرة الثالثة

يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ 
صنعاء اســتناداً للمــادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م 
بشأن السجل العقاري أنه تقدم إليه األخ/ نبيل عبداهللا صالح طالب 
ضبعــان بطلب تســجيل بصيرتــه المؤرخة ٢٩ جمــاد آخر ١٤٣٨هـ 
الموافــق ٢٠١٧/٣/٢٨م بقلــم األميــن/ عبــداهللا عبــداهللا أحمــد 
الحضرمي آلت له شــراء من/ عبداللطيف محمــد علي الحدا بموجب 
البصيرة المؤرخــة ٢٠٠٤/١٢/١٣م بقلم األمين المذكور (المرفقة 
للتســجيل)، والمبيــع يحكــي مســاحة واحــد وثالثيــن لبنــة ونصف 
اللبنة عشــاري في موضع المســابة أوطان ومحاريث ضبوة سنحان، 
وحدودهــا : قبلياً : شــارع ١٠م، ومنزل توفيــق، وعدنياً : أرض ملك 
الحرة فاطمة محســن غالب الحضرمي، وشــرقياً : ملك جار، وغربياً 

: مدخل ٤م.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية 
التقدم إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، ما لم فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

يعلــن فرع الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيــط العمراني م/ صنعاء 
استناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩١م بشأن السجل العقاري 
أنــه تقدم إليــه األخ/ صــادق علي بن علــي الكبش بطلب تســجيل بصيرتين 
تحكيان شراءه مساحة إجمالية خمسون لبنة عشاري في موضع غول نظلة من 
أوطــان ومحاريث رهم العليا، البصيرة األولــى : مؤرخة ٢٠٠٩/٥/١١م محررة 
بقلم األمين/ علي أحمد حمود البحري تحكي شــراءه مســاحة خمسة وعشرين 
لبنــة في الموضــع المذكــور آلت إليه مــن البائعيــن ورثة علي محمد حســين 
الرهمــي بموجب فصل مورثهم ما أتى إليــه تعصيباً من بعد صالح علي راجح 
المحرر بقلم/ حمود علي البحري المؤرخ ٢٦ ذي الحجة ١٤٠٢هـ، وحدود المبيع 
: شرقياً : العريم، ومن بعده علي حمود حفظ اهللا، وغربياً : عبداهللا عبدالمجيد 
فــارع العواضــي، وقبليــاً : عبداهللا عبدالمجيد فــارع العواضي، وعدنياً : شــارع 
١٤م. والبصيــرة الثانيــة : مؤرخــة ٢٠٠٩/٥/١٣م محررة بقلــم األمين/ علي 
أحمد حمود البحري تحكي شــراءه مســاحة خمسة وعشــرين لبنة عشاري في 
الموضــع المذكور أعاله آلت إليه من البائع/ عبــداهللا عبدالمجيد فارع العواضي 
ما أتى إليه بالشــراء من ورثة أحمد محمد رســام بموجب بصيرة محررة بقلم/ 
حســين صالــح علي الرهمي مؤرخــة ٢٠٠٧/٤/٣٠م، وحدود المبيع : شــرقياً : 
المذكــور مبيع ورثة علي محمد حســين الرهمي، وغرباً : شــارع ١٢م، وقبلياً : 

باقي ملك البائع، وعدنياً : شارع ١٤م.
وعليــه : فمن له اعتراض على التســجيل مؤيداً بالمســتندات القانونية التقدم 
إلــى فــرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، ما لم 

فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تســـجيل عقـــــــار

اســتناداً لقرار الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة 
العاصمة الصادر في جلســة يوم السبت ٧ جماد آخر ١٤٣٩هـ 
الثانيــة  التجاريــة  الشــعبة  تعلــن  ٢٠١٨/٢/٢٤م  الموافــق 
بمحكمة اســتئناف أمانة العاصمة المســتأنف ضــده/ عبداهللا 
محمــد قاســم المحنشــي أن عليه الحضــور إلى الشــعبة في 
الجلســة التي ســتعقد يوم الســبت ٧ رجب ١٤٣٩هـ الموافق 
٢٠١٨/٣/٢٤م وذلك لحضور الجلســة والرد على االســتئناف 
المقدم من المســتأنفة/ مؤسســة الغراســي للتجارة العامة، 
ما لم فإن المحكمة ستســير في إجراءات نظر ذلك االســتئناف 

والتنصيب عنها طبقاً للقانون.

استئناف تجاري رقم (١٤٣٩/١٧٠هـ)
اِّـستأنفة/ مؤسسة الغراسي للتجارة العامة
اِّـستأنف ضده/ عبداهللا محمد قاسم اِّـحنشي

إعـــــالن قضـــايئ

تعلــن الهيئــة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيــط العمراني 
فــرع األمانة التالي : اســتناداً للمادة (٢٣) مــن القانون رقم (٣٩) 
لســنة ١٩٩١م بشأن الســجل العقاري أنه تقدم إليها األخ/ أحمد 
عبداهللا أحمد الكبسي بطلب تسجيل فصل باسم والده/ عبداهللا 
أحمد الكبســي المحرر بقلــم/ عبداهللا عبدالقــادر عبداهللا مؤرخ 
١٩٩٦/١٢/٧م آلت لوالده بموجب االشــتراك بالجمعية السكنية 
لموظفــي وزارة اإلســكان والتخطيط الحضــري المتعذر إحضار 
أصوله والعقار يحكي مســاحة ثالثين لبنة واثنين وأربعين ذراعاً 
في دار ســلم، وحــدود المبيع كالتالي : شــماالً : شــارع رقم ٦١، 
وجنوباً : ملك محمد الحيمي، وشرقاً : علي يحيى المنصور، وغرباً 

: شارع رقم ٦٨.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات التقدم 
إلى الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني فرع 
األمانة خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم فسوف 

يتم التسجيل.

تسجيل عقــــار
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تعلــن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيــط العمراني مكتب ذمار 
التالــي : اســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشــأن 
الســجل العقاري أنه تقدم إليها األخ/ علي عبدالخالق عبداهللا الصياد بطلب 
تسجيل بصيرة شــرائه تاريخها ٢٠١٦/١٢/١٢م بقلم الكاتب/ أحمد محمد 
العنســي آلت إليه شــراء من البائع/ مسعد صالح حمود الســويدي بائعاً عن 
نفســه وعن أوالده الثالثة حســب الوكالة المحررة بخط األمين/ أحمد طالب 
الحســني شــهر مايو ٢٠١٦م، والمبيع مــا يملكون وصائر إليهم شــراء من 
العقيد علي عبداهللا حسين الجرباني وأخيه حسين عبداهللا حسين الجرباني 
وكريمتهمــا الحرة/ آمنة عبداهللا حســين الجرباني حســبما تحكي البصيرة 
المحــررة بتاريخ ١٥ محرم ١٤٣٢هـ الموافق ٢١ ديســمبر ٢٠١٠م، وأصل 
قرار المبيع إثنتي عشرة لبنة إال ربع في موضع األفراس من أطيان األفراس، 
يحد المبيع شــماالً بيد أحمد علي أحمد حســين، وجنوباً خط الحسينية شارع 

٦٠م، وغربياً بيد بيت الخوالني، وشرقياً أمالك الصلوي.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالوثائق والمستندات التقدم 
إلى الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني ذمار خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم فسوف يتم التسجيل.

تسجيل عقــــار

تعلن المحكمــة التجارية االبتدائية باألمانة عن بيــع األرض التابعة للمنفذ 
ضــده/ فيصل علي علي مثنى اللجامي الكائنة في منطقة ذهبان بمســاحة 
(٨,٧٨) والــذي يحدهــا من الشــمال شــارع أربعــة أمتار ترابــي، ومن بعده 
مدارس صناع األوائل، ومن الشــرق شارع عمران، ومن الجنوب أمالك إخوة 
المنفذ ضــده من بعده عمارة أحمد حقالن، ومــن الغرب أمالك محمد وعلي 
مثنــى بســعر افتتاحي مبلــغ (١٣,٥٠٠,٠٠٠) ريــال، فمن يجد في نفســه 
الرغبة بالشــراء عليه الحضــور إلى مقر المحكمة التجاريــة باألمانة الكائن 
في نقم خلف فندق موفنبيك لالطالع على المواصفات، وأخذ قائمة شروط 
البيع ودفع نســبة (١٠٪) من قيمة المزاد، وللمنفذ ضده تالفي البيع بســداد 
المديونيــة التي في ذمته قبل موعد انعقاد الجلســة، علمــاً أن موعد المزاد 

٢٠١٨/٤/٢م.

ت. ت (١٤٣٨/٦٦هـ)
طالب التنفيذ/ علي علي حمود اِّـختار

اِّـنفذ ضده/ فيصل علي علي مثنى اللجامي
بيع بالمزاد العلني للمرة األوىل

يعلن قلــم التوثيق بمحكمــة غرب إب 
بأنــه تقــدم إليــه المواطــن / عبد اهللا 
قاســم علــي هزمــل طالباً اســتخراج 
شــرائه  لبصيــرة  فاقــد  بــدل  أصــل 
لمســاحة ثــالث قصــب بموضــع رأس 
ذي نمر بمزارع منــزل حميد أنامر أعال 
إب يحــد ذلــك قبلياً المشــرب وشــرقياً 
وغربيــاً  قســيمها  وعدنيــاً  نمــر  ذي 
قســيمها والمشــرب وذلــك مــن البائع 
إليــه حميــد عبد اهللا محمــد المذيخري 
بخــط  البصيــرة  تلــك  والمحــررة 
وتوقيع األميــن علي أحمد الشــعراني 
١٨شــعبان١٤٢٤هــ  والمؤرخــة 
الموافق٢٠٠٣/١٠/١٤م وهذا بحسب 
إفادة مقدم الطلب المذكور والذي يفيد 
أيضــاً أن أصــل تلك البصيــرة قد ضل 
وعليه فمن وجــد تلك البصيرة أو لديه 
اعتــراض على ذلك فعليــه التقدم إلى 
المحكمــة خالل مدة أقصاها شــهر من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن .

استخراج فاقد بصيرة

تعلن محكمــة جبلة االبتدائية م ــ إب بأن 
على المنفذ ضده علي عبده قاسم الصانع 
من أهالي وســكنته القرامعــة على خط 
جبلة الرئيسي جوار عمارة الرحبي سرعة 
الحضــور إلــى المحكمــة بشــان القضية 
التنفيذية المرفوعــة ضده أمام المحكمة 
من طالــب التنفيذ يحي عبــد القادر علي 
ســالم الحضرمــي بشــان تنفيــذ الحكم 
االبتدائي الصادر من هذه المحكمة برقم 
المؤرخ١٤٢٩/٧/٥هــــ  (٢٦)١٤٢٩هــــ 
القضيــة  فــي  الموافــق٢٠٠٨/٧/٨م 
المدنيــة رقــم (٩٤)١٤٢٧هــــ النهائــي 
البات ســند التنفيذ والذي قضى بأن على 
المنفــذ ضده المذكور تســليم مبلغ وقدر 
ثمانية آالف ومائة وخمسة وعشرون ريال 
من العملة السعودية والمؤيد من محكمة 
استئناف إب وذلك خالل مدة أقصاها شهر 
من تاريخ نشــر هــذا اإلعــالن وفي حالة 
عــدم حضوره فأن المحكمة ستســير في 
إجــراءات تنفيذ الحكم المطلــوب تنفيذه 

طبقاً للقانون  .

إعـــالن قضـــائي


