اعالن بيع اول ملده  15يوم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان
يف الق�ضيه التنفيذيه ذات الرقم 2018/5913ع و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كال�ؤه املحامون �سامر العطيات و
ايهم احلمارنة و املدين �شركة دنيا العرب لل�صناعة و التجارة ذ.م.م

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل ال�شقة رقم 2115/101

حو�ض رقم( )8ال�شم�ساين قرية تالع العلي من ارا�ضي �شمال عمان و العائده ملكيتها للمدين �شركة دنيا العرب لل�صناعة و التجارة
ذ.م.م لقاء دين الدائن بنك االحتاد و ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم( )3162بتاريخ 2016/10/12
بقيمة( )330000ثالثمائة و ثالثون الف دينار والر�سوم و امل�صاريف و الفائده و العموالت حتى ال�سداد التام و املنظم لدى مديرية
ت�سجيل ارا�ضي �شمال عمان .
و�صف العقار  :هي الطابق االر�ضي عدا �سطحه عبارة عن �شقة واحدة رقمها  101و البالغ م�ساحتها 309م 2ح�سب �سند الت�سجيل املربز و
ال�صادر من ارا�ضي �شمال عمان بتاريخ  2018/5/6فان ال�شقة م�سجلة با�سم �شركة دنيا العرب لل�صناعة و التجارة كاملة .
ال�شقة مو�ضوع الدعوى مقامة على قطعة االر�ض رقم ( ) 2115من حو�ض ( )8ال�شم�ساين من قرية تالع العلي  /مديرية ارا�ضي �شمال
عمان  ،لوحة ( )10نوع االر�ض طوابق و �شقق و حتمل رقم ( ) 59ح�سب ترقيم امانة عمان  /اربع واجهات من احلجر و حماطة با�سوار و
تتكون من اربعة طوابق و طابق ت�سوية عبارة عن خدمات /و بئر ماء و غرف خزين خزين و غرفة بويلر و غرفة ديزل يوجد م�صعد
بالعمارة  ،درج العمارة من الرخام و حماية من الدربزين و باب مدخل العمارة باب من احلديد .
وح�سب املخطط التنظيمي ال�صادر من منطقة تالع العلي و ام ال�سماق و خلدا فان تنظيم قطعة االر�ض �سكن (ا)
تقع قطعة االر�ض على �شارع ( عمر بن عبد العزيز ) من اجلهه ال�شمالية منطقة تالع العلي و ام ال�سماق و خلدا  /حي ال�سالم جنوب
مدر�سة كامربدج �شارع فندق دايز ان الى الغرب  ،و جميع اخلدمات من ماء و كهرباء و طرق معبدة متوفرة باملوقع .
و�صف ال�شقة :
تتكون ال�شقة من �صالون و غرفة �سفرة  ،و يتبع له حمام �ضيوف  ،جدران احلمام بالط من الرخام مع ديكور خ�شب بارتفاع 1م  ،لها
باب من اخل�شب املزجج مطلة على برندة ال�سقف قرميد اجلدران �سكوريد  ،االر�ضيات بالط رخام  ،و ال�سقف ديكورات من اجلب�س
و قواطع خ�شبية زان  ،و غرفة معي�شة االر�ضيات بالط رخام و ال�سقف من اجلب�س مطلة على فرندة  ،و اربع غرف نوم  ،اثنان منها
ما�سرت  ،خزائن باحلائط  ،االر�ضيات باركيه  ،ورق جدران  ،و حمام افرجني خلدمة باقي عنا�صر ال�شقة و مطبخ ار�ضيات و جدران

�إخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

�إخطار تنفيذ �صادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية:

�شرق عمان

(2015/11736ك)

يف الق�ضية التنفيذية رقم

�أ�سم املحكوم عليه /املدينني:

� 01آالء م�صطفى حممود العربي.
 02رمزي عو�ض خليل امليمي.
عنوانهم  :جمهويل مكان الإقامة.
حمل �صدوره :تنفيذ عمان.
املحكوم به /الدين 2510( :دينار)
والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة
�إن وجدت.
يجب عليكم �أن ت�ؤدوا خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغكم هذا
الإخطار �إلى املحكوم له الدائن/
البنك الإ�سالمي الأردين وكيله
املحامي فار�س امليادمه املبلغ املبني
�أعاله.
و�إذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤدوا
الدين املذكور �أعاله �أو تعر�ضوا
الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية
الالزمة قانون ًا بحقكم.
م�أمور التنفيذ

(2018/4916ع) �سجل عام
�إلى املحكوم عليه :

منري حممد مو�سى ياغي.
وعنوانه  :جمهول مكان الإقامة.
رقم الإعالم /ال�سند التنفيذي :
.29961
حمل �صدوره  :تنفيذ �شرق عمان.
املبلغ املحكوم به /الدين )11000( :
دينار.
يجب عليك �أن ت�ؤدي خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذه
الإخطار �إلى املحكوم له الدائن البنك
الإ�سالمي الأردين املبلغ املبني �أعاله,
و�إذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤدي
الدين املذكور �أو تعر�ض الت�سوية
القانونية� ،ستقوم دائرة التنفيذ
مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة
قانون ًا بحقك.
م�أمور التنفيذ

املطبخ  ،خزائن علوية و �سفلية خ�شب بلوط و باب مطل على تر�س و غرفة خادمة مع حمام  ،غرفة خزين �سرياميك احلمامات اطقم
و االر�ضيات و اجلدران بالط  ،االبواب من اخل�شب ق�شرة بلوط  ،ال�شبابيك من االملنيوم دبل كال�س و يوجد عليها حماية و اباجورات
كهربائية  ،تر�س خلفي م�سقوف  /و كراج �سيارة ال�سقف من احلديد و حديقة خلفية و باربكيو و مزروعة با�شجار الزينة و حديقة
جانبية  ،يوجد تدفئة العقار بتاريخ الك�شف م�شغول من قبل �صاحب العقار عمر البناء � 10سنوات .
التقدير و ا�س�س التقدير :
بناء على ما تقدم من و�صف العقار و ح�سب موقع العقار و تنظيمه و م�ساحته و طبوغرافية االر�ض و ا�ستخدامه و قربه من اخلدمات
ً
و على �ضوء اال�سعار الدارجة يف نف�س املنطقة الواقع فيها العقار مو�ضوع الدعوى و مثيالتها و من خالل معرفة اخلرباء يف هذا املجال
و على اطالعهم الدائم و متابعتهم ال�سعار العقارات يف املناطق عامة و ا�سعار العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار مو�ضوع الدعوى ،
و ال�س�ؤال املجاورين و اخر البيوعات  ،و بعد اعتمادهم ا�سلوب املقارنة بالتقدير مع مراعات الفرق بني العقار مو�ضوع املقارنة و العقار
مو�ضوع الدعوى .
مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من ال�شقة مو�ضوع الدعوى عند و�ضع اليد ب  810دينار مبا فيها ال�سطح الذي يعترب منافع م�شرتكة
و عليه يكون اجمايل قيمة ال�شقة عند و�ضع اليد

= / 309م/810 ×2د =  250290مئتني و خم�سون الف و مئتني و ت�سعون دينار

و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل مدة خم�سة ع�شر يوم من اليوم التايل
لتاريخ ن�شر هذا االعالن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني م�صطحبا معه تامني بقيمة %10من القيمه املقدرة للعقار عند و�ضع اليد
تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده عن %50من القيمه املقدره للعقار عند و�ضع اليد علما بان اجور الدالله و الطوابع و
الن�شر تعود على املزاود االخري .

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اعالن بيع ثاين ملده  15يوم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح ال�شونة اجلنوبية
يف الق�ضيه التنفيذيه ذات الرقم 2019 / 494ع و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كال�ؤه
املحامون �سامر العطيات و ايهم احلمارنة و املدين �شركة عمرو اجليو�سي و �شركاه بكفالة

حمكمة اربد ال�شرعية

حمكمة �صلح حقوق ال�سلط
مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�سمة للمدعى عليه
رقم الدعوى � - )2019-699(/1-11سجل عام
الهيئة/القا�ضي :دعاء �صبحي حممد العمري
املطلوب تبليغه وعنوانه

عبد الكرمي احمد حاج ح�سن
الكرمو

ماح�ص/امل�ست�شفى �شارع النادي هاتف
0798902250
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2019/8/20ال�ساعة  09:00وذلك لتبليغ
وتفهم �صيغة اليمني احلا�سمة :
اق�سم باهلل العظيم انا املدعى عليه «عبد
الكرمي احمد حاج ح�سن الكرمو» ب�أن
ذمتي غري م�شغولة للمدعي «احمد حمود
لبابيدي» باملبلغ املدعى به والبالغ مائة
( )100دينار نظرياً ملا يدعيه من القر�ض،
وان احلوالة ذات الرقم ()1905062956267
ال�صادرة منه بتاريخ  2019/2/14مل تكن
�صادرة على �سبيل القر�ض وال ادائه خالل
�شهر واحد من تاريخ احلوالة كما يزعم
املدعي خالف ًا للحقيقة ،وان ذمتي غري
م�شغولة للمدعي باملبلغ املدعى به وال اقل
من ذلك وال اكثـر واهلل على ما اقول �شهيد)
واهلل على ما اقول �شهيد.
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون البينات.

التوثيقات
الرقم/5/4 :
وفق2019/8/6 :م
مذكرة تبليغ طالق بالن�شر
الى املدعوة:

�سماح بنت عادل بن حممد �أبو
عجوه
�سكان االردن  -جمهولة االقامة
اعلمك ب�أن زوجك املدعو جميل
ريا�ض جميل باكري قد قام بتطليقك
لدى هذه املحكمة مبوجب اقرار طالق
رجعي بوكالة عن الزوج
رقم

الزوجة/اول

وغياب

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل القطعة رقم () 306
حو�ض رقم (� ) 1سومية ال�شمايل قرية مزرعة �سومية من ارا�ضي ال�شونة اجلنوبية و العائده ملكيتها
للمدين عمرو ب�سام حممد اجليو�سي لقاء دين الدائن بنك االحتاد و ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل
اموال غري منقوله رقم( )28بتاريخ  2014/ 4/21بقيمة ()209000مائتان و ت�سعة االف دينار والر�سوم
و امل�صاريف و الفائده و العموالت حتى ال�سداد التام و املنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�ضي ال�شونة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-1043(/17-48 :
� -سجل عام الهيئة/القا�ضي� :سميح اكرمي

اجلنوبية .

تبليغك ذلك ح�سب اال�صول.
حتريراً يف 1440/12/5 :هـ وفق :
2019/8/6م
رئي�س حمكمة اربد ال�شرعي/التوثيقات
د .حممود الب�شايره

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-722(/17-48 :
 �سجل عام الهيئة/القا�ضي :ماجدة عبداملجيد عبد املهدي املخاتره
 -1راكان بالل �سامل الدرد�ساوي.
 -2وائل حممد احمد ع�شا.

ا�سم الظنني:

و�صف العقار:
القطعة من النوع املريي و تقع �ضمن حدود هيئة اال�ستثمار و هي منظمة �سكن ا �ضمن �سياحي و تبلغ

SHER DIL ALI HASSAN

العمر� 24 :سنة
العنوان :العقبة/العقبة  -الثامنة -

م�ساحة قطعة االر�ض ح�سب �سند الت�سجيل ال�صادر بتاريخ 1498 2019/2/10م2

العمر� 52 :سنة

تقع القطعة على اجلهه الغربية ل�شارع �سومية الرئي�سي و تبعد عن ال�شارع نحو الغرب م�سافة 500م

العنوان :عمان/جمهول مكان االقامة.

التهمة :تهريب بيان جمركي (معاملة

التهمة :تهريب دراجة (.)203

جمركية) (/204ك).

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق

تقريبا و تقع الى ال�شمال من فندق هوليدي ان و على بعد 900م تقريبا
القطعة غري منتظمة ال�شكل �سهلية تطل الواجهه ال�شرقية لها على �شارع تنظيمي غري مفتوح او معبد
(ترابي )
القطعة خالية من اية ابنية او ان�شاءات او ا�شجار و اخلدمات قريبة ن�سبيا منها .
التقدير:
قدر اخلرباء �سعر املرت املربع الواحد من قطعة االر�ض مو�ضوع الدعوى عند و�ضع اليد مببلغ  100دينار
و عليه تكون القيمة االجمالية لكامل قطعة االر�ض =  149800دينار.
و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �صلح ال�شونة اجلنوبية خالل مدة

 2019/8/22ال�ساعة 09:00للنظر يف الدعوى

املزاد الكرتونيا علما بان اجور الدالله و الطوابع و الن�شر تعود على املزاود االخري.

مامور تنفيذ حمكمة �صلح ال�شونة اجلنوبية

مذكرة تبليغ �صادرة عن حمكمة املفرق
ال�شرعية/الق�ضايا
هيئة القا�ضي :فليح حممد فليح العبد اهلل
�إلى املدعى عليه:

طالل �أحمد املحمد

/جمهول حمل االقامة حالي ًا يف �سوريا
و�آخر حمل اقامة له يف الأردن/
املفرق/الزعرتي/بيت �أبو طراد
اعلمك �أنه قد مت ت�صديق القرار
ال�صادر عن هذه املحكمة يف الدعوى
�أ�سا�س رقم  2019/866ومو�ضوعها:
التفريق لالفتداء واملقامة عليك من
قبل املدعية :نوفه خلف اجلا�سم
بتاريخ 2019/5/22م مبوجب القرار
رقم  25211-2019/1053ال�صادر عن
حمكمة ا�ستئناف اربد ال�شرعية
وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب
الأ�صول حتريراً يف 1440/12/17هـ وفق
2019/8/18م.
رئي�س حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�ضايا
القا�ضي :فليح حممد فليح العبد اهلل

�إلى املدعى عليه:

ح�سني علي احلمد

�/سوري اجلن�سية/جمهول حمل االقامة
حالي ًا يف �سوريا�/آخر حمل اقامة له يف �سوريا
نعلمك �أنه يف الدعوى �أ�سا�س رقم 2019/901
ومو�ضوعها التفريق لالفتداء املقامة عليك
من قبل زوجتك ومدخولتك ب�صحيح العقد
ال�شرعي املدعية� :سليمة مطر املحارب/
�سورية اجلن�سية.
تقرر عقد جل�سة م�صاحلة بينكما وذلك
يوم الثالثاء 2019/9/3م ال�ساعة التا�سعة
�صباح ًا داخل هذه املحكمة لذا يقت�ضي
عليك احل�ضور باملوعد املحدد ف�إذا مل حت�ضر
ً
وكيال �أو ميثلك ومل تبد معذرة
�أو مل تر�سل
م�شروعة لتخلفك عن احل�ضور يجري
بحقك االيجاب ال�شرعي ،حتريراً يف /16ذو
احلجة1440/هـ وفق 2019/8/18م.

رئي�س حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�ضايا
فليح حممد فليح العبد اهلل

ا�سم امل�شتكى عليه

فار�س علي فار�س الزامل

العمر � 48سنة
العنوان اربد  /قرب دوار الدرة
التهمة �سرقة الطاقة الكهربائية
()50
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/8/28ال�ساعة  9.00للنظر يف
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي �شركة كهرباء
حمافظة اربد امل�ساهمة املحدودة
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق
عليك االحكام املن�صو�ص عليها يف
قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية

الى املدعى عليه :

ا�سامة �سليم نبنب

� /سوري اجلن�سية  /جمهول حمل االقامة حاليا �آخر
حمل اقامة له يف خميم الأزرق  /القرية اخلام�سة
نعلمك انه يف الدعوى ا�سا�س  2018/3338ومو�ضوعها
التفريق لالفتداء املقامة عليك من قبل زوجتك
ومدخولتك ب�صحيح العقد ال�شرعي املدعية :
يا�سمني حممد نبنب � /سورية اجلن�سية.
تقرر عقد جل�سة ملواالة م�ساعي ال�صلح والتحكيم
بينكما من قبل احلكمني املحامي احمد اليعقوب
واملحامي حممود ابو �سماقة وذلك يوم الثالثاء املوافق
 2019/8/20م ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا وذلك يف
مكتب املحامي حممد اليعقوب الكائن يف املفرق �شارع
البلدية مقابل م�سجد املفرق الكبري فوق مطعم تدلل
الطابق الثاين لذا يقت�ضي عليك احل�ضور باملوعد
املحدد فاذا مل حت�ضر او مل تر�سل وكيال او ميثلك ومل
تبد معذرة م�شروعة لتخلفك عن احل�ضور يجري
بحقك االيجاب ال�شرعي  ،وعليه فقد جرى تبليغك
ذلك ح�سب اال�صول علما بان موعد اجلل�سة لدى هذه
املحكمة يف يوم االربعاء 2019/8/28م املحدد حتريرا
يف  /6ذو احلجة 1440 /هـ وفق  2019/8/7م
قا�ضي حمكمة املفرق ال�شرعية الق�ضايا

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية املفرق

انذار بالعودة للعمل �إلى املوظفني التالية �أ�سما�ؤهم:

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك

مذكرة تبليغ ظنني  /بالن�شر

رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق العام

احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك

ت

وم�شتكي :دائرة اجلمارك العامة.

العامة.
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.1

رامي احمد وفيق ال�سلوط

14

داود عبد اهلل عبد حامد

� - )2019سجل عام الهيئة/القا�ضي

.2

ن�صر ح�سني ح�سني احلاوي

15

علي يحيى ح�سني الوراقي

ا�سامه عبد الغني عبد العزيز الرعود

.3

عزمي �سليمان حممد الق�صا�ص

16

حممد �أحمد الهندي اخلطاطبه

.4

علي عبد اهلل حممد الع�صيفات

17

نايف ثلجي �سامل اجلبائيل احلي�صه

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها

االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك

يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول

وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

املحاكمات اجلزائية.

ا�سم الظنني

عبد الرحمن فتحي كامل مالح

.5

�أي�سر فالح ح�سن الق�ضاة

18

�صالح حمدان ركاد الهريف

العمر � 22سنة

.6

بكر عبد اهلل الب�شري اخلوالده

19

هدى �سليم عمر عيا�ش

العنوان اربد  /الرو�ضة

.7

احمد عوده دميثان احلجايا

20

�شادي �أديب فار�س ال�صفدي

التهمة تهريب

.8

�سالمة عيد �سليمان الهوا�شلة

21

ب�سام حممد يو�سف اليا�سني

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س

.9

هند �أحمد حممود الن�سور

22

�ضيف اهلل حممد خالد بني مو�سى

تبليغ ح�ضور موعد جل�سة �صادرة عن حمكمة املفرق
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املوافق  2019/8/22ال�ساعة 9:00

.10

خالد �سليمان �سالمة الرجيالت

23

فريد مو�سى علي اجلرادات

للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي

.11

نا�صر عمر عبد اهلل عوده

24

هيئة القا�ضي  :عمر را�شد امل�شاقبة

� - )2019سجل عام الهيئة/القا�ضي احمد

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي

عبد اهلل عبد الكرمي عبد الرحمن
الذيابات

حمكمة املفرق ال�شرعية

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

املوافق  2019/8/18م

مذكرة تبليغ ظنني  /بالن�شر

الرقم 2019/1897

ال�شرعية الق�ضايا بالن�شر
الى املدعى عليه :

هاين احمد العمارين

حاليا يف �سوريا � -آخر حمل اقامة له يف

حمكمة املفرق ال�شرعية
الرقم2019/901 :
املوافق2019/8/18 :م
تبليغ ح�ضور جل�سة م�صاحلة �صادرة عن
حمكمة املفرق ال�شرعية الق�ضايا
هيئة القا�ضي :فليح حممد فليح العبد اهلل

يعلن للعموم �أنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة يف الق�ضية رقم ( 2019/126ع) واملتكونة فيما
بني املحكوم له (البنك اال�ستثماري) وكياله املحاميان «حممد علي» وليد بركات ومراد معروف وطارق ال�شعراوي وهيثم
العواملة وحممد العجلوين واملحكوم عليهما �شركة �سيد الكوز و�شركاه/قطعة االر�ض رقم  20من احلو�ض رقم  2الر�شده
حي  0لوحة رقم  1ارا�ضي قرية �أم ال�سراب من ارا�ضي حمافظة املفرق.
و�صف القطعة
بعد الك�شف واملطابقة للمربزات امل�سلمة الينا وهي �سند الت�سجيل وخمطط االرا�ضي وخمطط املوقع والرت�سيم للقطعة
مو�ضوع الق�ضية �أعاله تبني انها منطبقة على بع�ضها متام االنطباق وكذلك على الواقع وقطعة االر�ض مو�ضوع الق�ضية
اعاله هي من النوع امللك تقع يف اجلنوبية الغربية لبلدة �أم ال�سراب ي�صلها طريق زراعي غري معبد تربتها �صفراء
متيل للحمرة و�شكلها غري منتظم و�سطحها منب�سط ،ال يوجد بها خدمات ،ومن �ضمنها بئر ارتوازية معطل حمفور
مبوجب الرخ�صة رقم  425م�سجل با�سم املدعو �سيد �سامل غامن الكوز مبوجب كتاب نقل امللكية رقم  2674/10/4/4تاريخ
 ،2015/3/4ومت عمل جتربة على البئر بتاريخ  ،2015/1/24وموا�صفات البئر كما يلي:
 -1العمق الكلي للبئر 353م.
� -2سطح املاء ال�ساكن 207م.
 -3عمق امل�ضخة  340م.
 -4قطر ما�سورة الدفع  4ان�ش.
 -5قطر النقا�صه  3ان�ش.
 -6االنتاج  70م �/3ساعة.
 -7ن�سبة امللوحة  800جزء باملليون.
 -8ال يوجد م�ضخة �سطحية وكذلك ال يوجد حمول كهرباء على البئر اثناء الك�شف.
التقدير:
* بعد االطالع على �سعر اال�سا�س بدائرة االرا�ضي وا�سعار العقارات يف املنطقة فاننا نقدر مبلغ دينار ون�صف للمرت
املربع الواحد من القطعة مو�ضوع الق�ضية �أعاله ،وقيمتها ت�ساوي:
* ار�ض العقار 213305/م 1.5 x 2د للمرت =  319957دينار.
قيمة البئر =  225000دينار.
املجموع =  544957دينار فقط خم�سمائة واربعة واربعون الف ًا وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون ديناراً ال غري.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد احل�ضور الى حمكمة بداية املفرق خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن بال�صحف املحلية م�صطحب ًا معه  ٪10من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد البالغة  544957.68267دينار فقط
خم�سمائة واربعة واربعون الف ًا وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون ديناراً على �أن ال تقل بدل املزاود عن  ٪50من القيمة
املقدرة علم ًا ب�أن اجور الن�شر والداللة والطوابع على املزاود الأخري.

اال�سم من �أربعة مقاطع

� /سوري اجلن�سية  -جمهول حمل االقامة

حمكمة �صلح جزاء اربد
مذكرة تبليغ م�شتكى عليه  /بالن�شر
رقم الدعوى )2019-8059(/3-15
 �سجل عامالهيئة  /القا�ضي عبد املنعم يحيى نهار
املرزوق

 2019/8/21ال�ساعة 09:00للنظر يف

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية املفرق املوقرة
يف الدعوى التنفيذية رقم  2019/126ع

ت

تامني بقيمة %10من القيمه املقدرة للعقار عند و�ضع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده
لوزارة العدل واخلا�ص باخلدمات االلكرتونيه  https://auctions.moj.govودفع مبلغ تامني دخول

رقم الهاتف0797322265 :

حمكمة املفرق ال�شرعية
الرقم 2018/3338
املوافق  2018/8/7م
تبليغ ح�ضور جل�سة م�صاحلة وحتكيم �صادرة عن حمكمة
املفرق ال�شرعية الق�ضايا

اال�سم من �أربعة مقاطع

خم�سة ع�شر يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االعالن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني م�صطحبا معه
عن %50من القيمه املقدره للعقار عند و�ضع اليد وملن يرغب باملزاوده الدخول الى املوقع االلكرتوين

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

تاريخ 2019/8/5م وعلى ذلك جرى

ا�سم الظنني:

ابنيه العدوان

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل القطعة رقم 288
حو�ض رقم ( ) 1تالع ق�صر خلدا قرية خلدا من ارا�ضي �شمال عمان و العائده ملكيتها للمدين �شركة املربع املا�سي لال�سكان لقاء دين الدائن بنك االحتاد و
ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم( )1863بتاريخ  2014/7/21بقيمة ( )425000اربعمائة و خم�سة و ع�شرون الف دينار والر�سوم و
امل�صاريف و الفائده و العموالت حتى ال�سداد التام و املنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�ضي �شمال عمان .
و�صف العقار  :يقع العقار على �شارع فرعي معبد �شارع �ساكب عمارة رقم  11ترقيم امانة عمان الكربى و متفرع من �شارع الفهود و العقار يقع قرب فندق
�سيدين على بعد 300م افقي عنه لل�شمال .
و تقع القطعة ا�سفل ال�شارع و عليها بناء من طوابق و من احلجر االبي�ض النظيف كامال و حماطة يف اال�شجار تني و جوز و توت وزينة و حرجي و ا�سكدنيا
داخل اال�سوار اخلر�سانية و احلجرية و �شوهد تلوث جماري باحلديقة الغربية للقطعة و ب�شكل �سيء و تلوث �صحي و �شوهد ان البناء من احلجر االبي�ض
النظيف كامال و كذلك م�ستودع حجر بدون و اجلهه ال�شمالية فيه طوب و خر�سانة م�شطبة .
يوجد ت�سوية ثانية تقدر م�ساحتها 144م 2مفتوحة على بع�ض مع بلكونة م�سقوفة و م�شطبة ق�صاره عادي ار�ضية بدون بالط و يوجد متديدات كهرباء مع
باب حديد مهرتيءو بدون �شبابيك و هي مهجورة ،
يوجد طابق ت�سوية اولى و مكونة من  3نوم و �صالونات و موزع و حمام عدد  3و م�شطب دهان و مق�صورة و بالط عادي و انارة و �صحي و مطبخ راكب و حمامات
راكبة م�ساحة الت�سوية االولة تقدر 336م 2ابواب و �شبابيك راكبة و اباجورات راكبة
يوجد طابق ار�ضي م�ساحته تقدر 336م 2و م�شطب ق�صارة ناعمة و دهان امل�شن و عادي مع متديدات كهرباء و �صحي و مكون من �صالون �ضيوف و �صالون
جلو�س و من حمام عربي و مطبخ و من بلكونة و غرفة خزين و من بلكونة مزججةو من  3نوم و من حمام عدد  2و بالط عادي و ال�شبابيك املنيوم مزجج و
من اباجورات و حمايات و �شوهد رطوبة و ن�ش باال�سقف و اجلدران للطابق و يوجد مدخل بجانبه خمزن عدد  1مع بابني له م�ساحته 64م 2و �سقفه م�ش و
من الداخل مق�صور و مهجور و يوجد ا�سفل منه جزء بئر مهجور بدون غطاء  ،ال�سطح خر�ساين و عليه اعمدة م�صبوبة و قدمية م�شقق و جدران الطابق
متوقفة عن التكميل و تالف اخلر�سانة بها م�ساحته 336م2
البناء قدمي عمره ما يقارب � 30سنه و يحتاج الى �صيانة و به ن�ش و رطوبة و االبواب معدنية و خ�شبية حتتاج �صيانه و الت�شطيب عادي للطابق االر�ضي و
الت�سوية ايل ا�سفل منها
,و من خالل ك�شف اخلرباء على العقار و من خالل ال�شروحات اعاله على العقار الواقع على قطعة االر�ض املو�صوفة اعاله ان البناء يقع يف منطقة �سكنية
و خمدومة بكافة اخلدمات و ان ال�شقق ت�شطيبها العادي بلدي و موقعها على �شوارع معبدة و هو بعمر متو�سط و ح�سب اال�سعار الدارجة لالبنية من حيث
م�ساحتها و موقعها و عمرها و نوع البناء و عمره و ا�سعار ال�سوق مبثل هذا الوقت لالبنية او ال�شقق املماثلة مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد عند و�ضع اليد
مع �سعر االر�ض و اخلدمات كما يلي :
التقدير :
مت تقدير �سعر املرت املربع من االر�ض عند و�ضع اليد  650دينار و م�ساحة االر�ض 957م2
مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد عند و�ضع اليد من الت�سوية الثانية بقيمة  70دينار و م�ساحتها 144م2
مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد عند و�ضع اليد من الت�سوية االويل بقيمة  90دينار و م�ساحتها 336م2
مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد عند و�ضع اليد من الطابق االر�ضي بقيمة  130دينار و م�ساحتها 336م2
مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد عند و�ضع اليد من امل�ستودع بابني بقيمة  50دينار و م�ساحته 64م2
مت تقدير قيمة بئر مهجور �صغري عند و�ضع اليد ب  800دينار
مت تقدير قيمة اال�سوار و البوابات و اال�شجار كاملة عند و�ضع اليد بقيمة  5000دينار
مت تقدير قيمة اعمال جدران و اعمدة على ال�سطح عند و�ضع اليد بقيمة  7000دينار
و عليه يكون جمموع قيمة القطعة و ما عليها من ابنية و ان�شاءات و ا�شجار و اعمال خارجية كاملة و ا�سوار و بئر ماء عند و�ضع اليد  722050دينار
علما بانه مت االخذ بعني االعتبار نوع االر�ض طوابق و �شقق من اال�سمنت و احلجر و االبنية يف املنطقة و امل�ساحة للعقار  ،و عمر البناء وهو متو�سط العمر
و الت�شطيب و املطبخ و ال�شبابيك و االباجورات و احلمايات و مت االخذ بعني االعتبار �صفة االا�ستعمال �سكن و قربها من ال�شارع الرئي�سي و املراكز التجارية
و القطعة تقع على �شارع معبد متفرع من ال�شارع الرئي�سي و يوجد ار�صفة و ا�شجار على االر�صفة و طبيعة املنطقة و نوع التنظيم و اخلدمات يف املنطقة
وا�صلة للعقار و مت االخذ بعني االعتبار ا�سعار ال�شقق و العقارات باملنطقة .
و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل مدة خم�سة ع�شر يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االعالن
يف �صحيفتني يوميتني حمليتني م�صطحبا معه تامني بقيمة %10من القيمه املقدرة للعقار عند و�ضع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده عن
%50من القيمه املقدره للعقار عند و�ضع اليد علما بان اجور الدالله و الطوابع و الن�شر تعود على املزاود االخري .

201906300905

عقارعمرو ب�سام حممد اجليو�سي
حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

اعالن بيع اول ملده  15يوم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان
يف الق�ضيه التنفيذيه ذات الرقم 2018/8651ع و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كال�ؤه املحامون �سامر العطيات
و ايهم احلمارنة و عمار البقور املدين ثامر حممد حمدان م�صاحلة
بكفالة عقار � :شركة املربع املا�سي لال�سكان

املفرق خميم الزعرتي  -قطاع  8بلوك - 23
كرفانة . 61
تقرر ح�ضورك الى هذه املحكمة يوم

ابراهيم عبد اهلل ال�صمادي
ا�سم الظنني

موفق ا�سماعيل حممد الرهيدي
العمر � 48سنة

االربعاء  2019/8/28م ال�ساعة التا�سعة
�صباحا للنظر بالدعوى رقم ا�سا�س

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق

حممود العمارين � /سورية اجلن�سية لذا

 2019/8/22ال�ساعة 9:00

عليك احل�ضور باملوعد املحدد فاذا مل حت�ضر

للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها

او مل تر�سل وكيال ومل تبد معذرة م�شروعة
لتخلفك عن احل�ضور ُترى الدعوى بحقك
غيابيا ،وعليه فقد جرى تبليغك ذلك
ح�سب اال�صول حتريرا يف  /16ذو احلجة/
 1440هـ وفق  2019/8/18م
قا�ضي حمكمة املفرق ال�شرعية الق�ضايا
عمر را�شد امل�شاقبة

حمكمة املفرق ال�شرعية
املوافق2019/8/18 :م
مذكرة تبليغ �صادرة عن حمكمة املفرق ال�شرعية
�إلى املدعى عليه:

حممد خري حممد ح�سن احلناوي

�/سوري اجلن�سية جمهول حمل االقامة حالي ًا يف
�سوريا�/آخر حمل اقامة له ال�شام بيت ملك له بجانب
م�سجد عمر بن اخلطاب/ومل يدخل الأردن نهائي ًا
تقرر يف الدعوى �أ�سا�س  2019/1576ومو�ضوعها طلب

عليك احلق العام وم�شتكي دائرة اجلمارك

�أحمد احلو�شان ،حتليفك اليمني ال�شرعية التالية:

العامة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك
وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

�إنذار �إلى العامل
حممد �سمري جوده ال�صاحب
نظراً لتغيبك عن العمل لدى �شركة
�أبراج العرب للمقاوالت دون مربر
�أكثـر من ع�شرة �أيام متتالية منذ

العقد ال�شرعي لينا �أحمد احلو�شان من �أنني جمهول
حمل االقامة حالي ًا يف �سوريا و�آخر حمل اقامة يل هو

تاريخ  ،2019/7/29ف�إن ال�شركة

وقد مت زواجنا عام  1999ال�شرعي يف �سوريا يف دم�شق

تنذرك ب�ضرورة العودة لعملك لديها

ال�شام بجانب م�سجد عمر بن اخلطاب بيت ملك وال
�صحة �أي�ض ًا من �أنني داخل بها ب�صحيح العقد ال�شرعي
ومت الدخول ال�شرعي بيننا يف بيت الزوجية الأول
الكائن يف دم�شق منطقة الدحاديل بيت با�سم والدي
وهو بيت ملك قبل انتقالنا بعدها �إلى العنوان الأول
قرب م�سجد عمر بن اخلطاب املذكور �أعاله واهلل على
ما �أقول وكيل)
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد لك حللفه �ستعترب
ً
ناكال عن حلف اليمني ال�شرعية و�سيجري بحقك
االيجاب ال�شرعي علم ًا �أن موعد اجلل�سة هو يوم
الأحد 2019/9/1م ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وعليه
جرى تبليغك ذلك ح�سب الأ�صول حتريراً يف
2019/8/18م.

خالل ثالثة �أيام منذ تاريخ ن�شر هذا
الإنذار وبعك�س ذلك تعترب فاقداً
لعملك وذلك �سنداً لأحكام املادة رقم
(/28هـ) من قانون العمل الأردين.

قا�ضي حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�ضايا
ح�سن قريان النهود

�شركة �أبراج العرب للمقاوالت

�إنذار من ال�شركة الأردنية للإ�ستثمارات والتموين /حمدودة امل�س�ؤولية
(�سيفوي)
�إلى املوظف ا�شرف حمد عو�ض بني خالد الرقم الوظيفي 32232
عمال باملادة (/28هـ) من قانون العمل رقم ( )8ل�سنة 1996و
تعديالته
نظرا لتغيبكم عن العمل منذ  2019/08/ 02دون �سبب م�شروع لذا
فان �إدارة ال�شركة تنذركم بالعودة لعملكم خالل ثالثة �أيام
من تاريخ الإنذار ،وبخالف ذلك ف�إنها �ستقوم ب�إنهاء خدماتكم/
بف�صلكم من عملكم والرجوع عليكم ومطالبتكم باحلقوق
املرتتبة لها جتاهكم مبا يتفق والقانون.

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى-1054(/17-48 :
�-)2019سجل عام
الهيئة/القا�ضي :اياد �أنور ح�سن
اجلريودي
ا�سم الظنني:

تفريق لالفتداء واملقامة عليك من قبل املدعية :لينا
(واهلل العظيم ال �صحة ملا ادعته زوجتي ب�صحيح

يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول

نظراً لتغيبكم عن مركز عملكم ملدة ع�شرة �أيام متتالية خالل عام  2019دون عذر م�شروع فانني انذركم ب�ضرورة العودة
ً
عمال
الى عملكم خالل مدة ال تزيد عن ( )3ثالثة �أيام من تاريخ ن�شر االعالن واذا تخلفتم عن العودة �سيتم ف�صلكم
باحكام الفقرة (هـ) املادة ( )28من قانون العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة .96

امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�سكريني واملحاربني القدماء

العنوان اربد  /احلي ال�شمايل  -مقابل مكتب

التهمة تهريب

املقامة عليك من قبل زوجتك املدعية �سحر

بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها

.13

ايوب �شحاده حممود القي�سية

----

-----

املحاكمات اجلزائية.

بريد احلي ال�شمايل هاتف 0785042162 :

 2019/1897ومو�ضوعها التفريق لالفتداء

دائرة اجلمارك العامة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ

.12

احمد حممد احمد النجادات

25

بندر حممد �سليم التيم

رامي نادر حافظ �أبو الرب

العمر� 27 :سنة
العنوان :الزرقاء  -حي رمزي
واملحرقة  -هاتف رقم0796061482 :
التهمة :تهريب
يقت�ضي ح�ضورك يوم الأربعاء
املوافق  2019/8/21ال�ساعة  9للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي �أقامها عليك
احلق العام وامل�شتكي دائرة اجلمارك
العامة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى-)2019-794(/17-48 :
�سجل عام
الهيئة/القا�ضي� :أ�سامة عبد الغني عبد
العزيز الرعود

ا�سم الظنني:

عو�ض �أحمد حممود جروان

/حمل عو�ض جروان لطيور الزينة
العمر� 40 :سنة
العنوان :عني البا�شا  -حي الأمري علي
 خلف مدار�س املجدالتهمة :تهريب
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/8/22ال�ساعة  9للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي �أقامها عليك
احلق العام وامل�شتكي دائرة اجلمارك
العامة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

