اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة بداية ال�سلط
رقم الدعوى التنفيذيه  2018 / 1836 :ع
املحكوم عليه املدين  :م�ؤ�س�سة الدانه للوكاالت التجارية
بكفالة عقار  :ابراهيم حممود ابراهيم ابو قاعود
العنوان  :جمهولة العنوان
نوع ال�سند �سندات تامني دين مقابل اموال غري منقولة
�سند رهن رقم :

96

من الدرجة االوىل

تاريخة 2008/ 2 / 14 :

حمل �صدوره  :مديرية ت�سجيل ارا�ضي ال�سلط
املحكوم به /الدين ( 188000 :مائة و ثمانية و ثمانون الف دينار)
و الر�سوم و امل�صاريف و الفائده و العموالت حتى ال�سداد التام .
يجب عليك ان ت�ؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ ن�شر هذا االخطار اىل
املحكوم له/الدائن بنك االحتاد املبلغ املبني اعاله و اذا انق�ضت هذه املده
و مل ت�ؤدي الدين املذكور اعاله �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت
التنفيذيه الالزمه قانونا بحقك .

مامور تنفيذ حمكمة بداية ال�سلط

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-312(/4-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد
جميل �أبو ديه

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-312(/4-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد
جميل �أبو ديه

مها عبد اهلل خليل الن�سور.

حممد ها�شم عبد اهلل الن�سور

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-311(/4-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد
جميل �أبو ديه

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-316(/4-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد
جميل �أبو ديه

�سامل حممد �سامل الكديان

م�صطفى ح�سن م�صطفى عبد ربه

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

العمر� 47 :سنة.
العنوان :ال�سلط/بجانب اجلامع
الها�شمي  -موظفة يف جامعة البلقاء
التطبيقية.
التهمة� :شهادة الزور يف جنحة
(.)1/214
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة  09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي :حممد
احمد حممد القطي�شات.
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل وكي ً
ال عنك
تطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

العمر� 45 :سنة.
العنوان :ال�سلط/بجانب
الها�شمي.
التهمة :حلف ميني كاذبة يف ق�ضية
حقوقية (� - )1/221شهادة الزور يف
جنحة (.)1/214
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة  09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي :حممد
احمد حممد القطي�شات.
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل وكي ً
ال عنك
تطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

العمر� 39 :سنة.
العنوان :ال�سلط/ال�سالمل حما�سب يف
�شركة الر�ؤيا احلديثة.
التهمة :حتقري املوظف (- )1/196
اعمال ال�شدة (�ضرب موظف/فعل
م�ؤثر�/شهر ال�سالح) على (موظف/
ع�ضو هيئة تدري�س /طبيب/ممر�ض)
(.)1/187
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/8/28ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :طارق عبد اهلل
�شحاده املعايعه و�آخرون.
ً
وكيال عنك
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل
تطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

وكيله الأ�ستاذ وعنوانه :يزيد عبد الكرمي
م�صطفى حرز اهلل.
عمان/عمان  -ال�صويفية  -عبد الرحيم
احلاج حممد  -الواحة 1م  - 201رقم الهاتف:
0790151502/5866209
العمر� 26 :سنة.
العنوان :عني البا�شا�/صافوط  -احلي ال�شرقي
 بالقرب من �سوبر ماركت الكامل.التهمة :ا�ساءة االمانة امل�شددة (.)423
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/8/28ال�ساعة  09:00للنظر يف الدعوى
رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق العام
وم�شتكي :ديانا دميرتفنا غريغوري
كامي�شنيكافا.
ً
وكيال عنك تطبق
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل
عليك الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى)2019-1065(/17-48 :

رقم الدعوى- )2019-960(/17-48 :

رقم الدعوى)2019-1119(/17-48 :

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي :ماجد ح�سني

�سجل عام الهيئة/القا�ضي� :سميح اكرمي

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي� :سميح اكرمي

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-705(/17-48 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :احمد ابراهيم
عبد اهلل ال�صمادي

ار�شيد العفيف
ا�سم الظنني:

في�صل �ساير عقيل �شمرى

العمر� 24 :سنة
العنوان� :صويلح/احلي ال�شرقي -
بجانب م�سجد عبد الرحمن بن عوف.
التهمة :تهريب
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/9/4ال�ساعة 09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك
العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-1144(/17-48 :
 �سجل عام الهيئة/القا�ضي� :سميح اكرميابنيه العدوان

ا�سم الظنني:

عز العرب عماد الدين عبد العظيم خلف/
االردنية لتجارة الدراجات النارية.

العمر� 46 :سنة
العنوان :ناعور�/شارع ال�سالم -
بعد حمطة ال�سالم  -هاتف رقم :
065725894
التهمة :تهريب بيان جمركي (معاملة
جمركية) (/204ك).
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/9/4ال�ساعة 09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك
العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية �شمال عمان
دائرة التنفيذ
رقم الق�ضية2018/4331 :
�إعالن بيع �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية
�شمال عمان
تقرر بيع املوجودات (�أثاث) يف الق�ضية التنفيذية ذات
الرقم ( )2018/4331واملتكونة

بني املحكوم له :ر�شيد �سعيد حممد اخلروبي
واملحكوم عليه:

�أحمد �سامل �أحمد الطحان

يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية
التنفيذية ذات الرقم �أعاله وعن طريق دائرة تنفيذ
حمكمة بداية �شمال عمان املوجودات التالية:
 -1طاولة بال�ستيك مع ( )4كرا�سي حديد � +صوبة كهرباء
لون �أحمر  +غرفة نوم خ�شب لون بني مكونة من تخت جموز
 +كومودينا  +تواليت مع مر�آة  +خزانة (� )3أبواب �سحاب +
كر�سي تواليت ،م�ستعملني ،ال�سعر االجمايل ( )213دينار.
 -2طقم كنبايات جتاري لون �أحمر وردي ( )8مقاعد  +بوفيه
خ�شب �صغري قدمي  +تخت خ�شب مفرد لون �أحمر وردي ()8
مقاعد  +بوفيه خ�شب �صغري قدمي  +تخت خ�شب مفرد مع
فر�شته عدد ( )2بحالة �سيئة  +خزانة لون بيج قدمية +
طاولة بال�ستيك عدد ( + )3طربيزة زجاج وقما�ش �أحمر
 +غ�سالة �أوتوماتيك نوع فرايجيل ،م�ستعملني ،ال�سعر
االجمايل ( )180دينار.
 -3ثالجة �صغرية ( )6قدم نوع �سونا  +غاز ( )5عيون قدمي
وو�سخ  +مايكرويف نوع �سونا  +تلفزيون قدمي نا�شونال +
كومودينا خ�شب �أبي�ض  +جمموعة فناجني وكا�سات و�سخة
وقدمية ،م�ستعملني ،ال�سعر االجمايل ( )75دينار.
املجموع الكلي ( )468دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �شمال
عمان وذلك يوم االثنني املوافق  2019/8/26من ال�ساعة
� 12إىل ال�ساعة  1م�صطحب ًا معه ( )٪10من القيمة املقدرة
والبالغة  468دينار مع العلم ب�أن ر�سم الداللة تعود على
املزاود الأخري.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

انذار
اىل ال�سيد
�سعيد ابراهيم م�صطفى ال�شيخ

نظراً لتغيبك عن مركز
عملك يف م�ؤ�س�سة نائل حداد
للمقاوالت االن�شائية �أكثـر
من ع�شرة �أيام متتالية من
تاريخ  2019/8/7ولغاية
تاريخه اذاً عليك العودة اىل
مركز عملك خالل ثالثة
�أيام من تاريخ هذا االنذار
وبخالف ذلك تعترب فاقداً
لوظيفتك ولكافة حقوقك
العمالية ح�سب احكام قانون
العمل.

املدير العام
املهند�س نائل حداد
م�ؤ�س�سة نائل حداد للمقاوالت
االن�شائية

حمكمة بداية حقوق �شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم
رقم الدعوى � - )2012-304(/2-3 :سجل عام
تاريخ احلكم2013/6/30 :

طالب التبليغ وعنوانه :ف�ؤاد نظري فتح اهلل دروزه
عمان/العبديل.
وكيله اال�ستاذ� :سامر عي�سى ذياب احمد
املطلوب تبليغه وعنوانه:

 -1في�صل جودت عبد الفتاح طبيله.
� -2شركة في�صل طبيله و�شركاه.

عمان/طرببور � -ش اني�س االطل�سي  -منطقة طارق
 حي اخلزنة.خال�صة احلكم :لهذا وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر
املحكمة ما يلي:
ً
عمال ب�أحكام املادتني ( 780و  )793من القانون املدين
-1
واملادة (�/26أ) من قانون ال�شركات احلكم بالزام املدعى
ً
عليهما كال من �شركة في�صل طبيله و�شركاه وفي�صل
جودت عبد الفتاح طبيله بالتكافل والت�ضامن بت�أدية
مبلغ (�( )11366أحد ع�شر الف ًا وثالثمائة و�ستة
و�ستون) ديناراً للمدعي ف�ؤاد نظري فتح اهلل دروزه.
ً
عمال ب�أحكام املواد ( 161و  166و  )167من قانون
-2
ا�صول املحاكمات املدنية واملادة ( )46/4من قانون
نقابة املحامني النظاميني ت�ضمني املدعى عليهما
بالتكافل والت�ضامن الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ()500
(خم�سمائة) دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية
بواقع ( )٪9من تاريخ �إقامة الدعوى الواقع يف
( )2009/1/26وحتى ال�سداد التام.
حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق
ً
قابال لال�ستئناف.
املدعى عليهما
�صدر با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه
وافهم علن ًا بتاريخ .2013/6/30

اجلامع

ا�سم الظنني:

ابنيه العدوان

ا�سم الظنني:

ابنيه العدوان

 -1حممد عبد اهلل عبد خاير/ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته مالك �شركة فريونا
لال�سترياد والت�صدير.
 -2فرا�س احمد عابد باميان
� -3شركة فريونا لال�سترياد والت�صدير.

مالك ال�سماء للخدمات التجارية.

ا�سم الظنني:

العمر� 35 :سنة
العنوان :الزرقاء/الغويرية  -قرب �صيدلية
اال�سمرة
التهمة :تقدمي قوائم م�ستندات كاذبة
(/204ل).
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/9/4ال�ساعة 09:00للنظر يف الدعوى
رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق العام
وم�شتكي :دائرة اجلمارك العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك
االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك
وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

العمر� 34 :سنة
العنوان :الزرقاء/الزرقاء اجلديدة -
قرب مدار�س املناهل.
التهمة :تهريب.
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2019/9/3ال�ساعة 09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك
العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

العمر� 3 :سنة
العنوان :العقبة/العقبة  -جممع
�ضحى التجاري  -بناية رقم ()26
 الطابق الثالث  -رقم الهاتف:0790763220/032032080
التهمة :تهريب بيان جمركي (معاملة
جمركية) (/204ك).
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/9/4ال�ساعة 09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك
العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

وليد علي كامل اللبدي

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى- )2019-309(/4-11 :

رقم الدعوى- )2019-308(/4-11 :

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد

جميل �أبو ديه

جميل �أبو ديه

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

حممد خالد ابراهيم �أبو رمان.
العمر� 24 :سنة.
العنوان :ال�سلط/ام جوزه
التهمة :االحتيال (.)417
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة  09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي :يا�سر
خليل جربين زين.
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل وكي ً
ال عنك
تطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�سلط

رامي منري خليل الهربي�شي

العمر� 25 :سنة.
العنوان :عمان/ماركا ال�شمالية/
حي املزارع/قرب �سرفي�س ماركا
0787531543
التهمة :االحتيال (.)417
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/8/28ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :معتز ابراهيم
ح�سن الزامل.
ف�إذا مل حت�ضر �أو تر�سل وكي ً
ال عنك
تطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

�صغرى) ال�سلط

�صغرى) ال�سلط

�صغرى) ال�سلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي منار ابراهيم

رقم الدعوى- )2019-423(/5-11 :

رقم الدعوى- )2019-418(/5-11 :

رقم الدعوى- )2019-416(/5-11 :

احمد احل�سن

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية

رقم الدعوى )2019 - 1781( 3 - 11

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

ا�سم امل�شتكى عليه

امل�ستحدثة

امل�ستحدثة

يزيد يا�سر �سامل �أبو حمور.
العمر � 31سنة
العنوان ال�سلط/البقعان كازية توتال.
التهمة ا�ستخدام عامل اجنبي ب�صورة

ا�سم املتهم:
العمر� 36 :سنة
العنوان:

ال�سلط/ال�سلط

منطقة

خمالفة الحكام القانون (.)12

ال�سالمل حي اال�ستخبارات القدمية.

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق

التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404

 2019/8/28ال�ساعة  9:00للنظر يف

يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

الدعوى رقم اعاله التي اقامها عليك

 2019/9/3ال�ساعة  09:00للنظر يف

احلق العام وم�شتكي

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق

احلق العام وم�شتكي البدري عبده

عليك الأحكام املن�صو�ص عليها يف

عامر البدري

قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول

يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول

املحاكمات اجلزائية.

املحاكمات اجلزائية.

انذار �شركة الرابية للفنادق وال�سياحة

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

واملجمعات التجارية

�صغرى) ال�سلط

�صغرى) ال�سلط

�صغرى) ال�سلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

رقم الدعوى- )2019-397(/5-11 :

رقم الدعوى- )2019-397(/5-11 :

رقم الدعوى- )2019-397(/5-11 :

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الأوىل

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الأوىل

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الأوىل

حيث انكم تغيبتم عن عملكم منذ
اكثـر من ع�شرة �أيام متتالية دون عذر
ر�سمي فاننا ننذرك بوجوب العودة
اىل مكان عملك خالل � 24ساعة (يوم)

 جناياتا�سم املتهم:

يزيد حممد احمد الفواعري.
العمر� 25 :سنة
العنوان :عني البا�شا/عني البا�شا �شارع

من تاريخ االعالن واال اعتربك
الفندق فاقداً لوظيفتك وذلك ا�ستناداً

التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404

لن�ص الفقرة (هـ) من املادة ( )28من

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي

ادارة �شركة الرابية للفنادق وال�سياحة
واملجمعات التجارية ذ .م .م
(فندق كمبن�سكي عمان)

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي عبد
العزيز �صالح عبد العزيز الديري
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

�سعد مو�سى عبد احلميد جابريه.

العمر� 27 :سنة
العنوان :ماح�ص/دوار ماح�ص
التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله
والتي اقامها عليك احلق العام
وم�شتكي عبد العزيز �صالح عبد
العزيز الديري
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون
ا�صول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ حكم

تاريخ احلكم2019/2/12 :
ا�سم طالب التبليغ ومن ميثله :بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيلته
املحامية ماريان ف�ضايل.

التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي

 -1كرمية حممد �سالمة العورتاين باال�ضافة للرتكة.
 -2مرمي حممد �سالمة العورتاين باال�ضافة للرتكة.
 -3دينا حممد �سالمة العورتاين باال�ضافة للرتكة.
العنوان :عبدون  -بجانب مبنى امللكية  -عمارة رقم .31
خال�صة احلكم :لكل ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:
ً
وعمال باملادة  293من القانون املدين تقرر املحكمة الزام
�سنداً ملا تقدم
املدعى عليهم باال�ضافة اىل تركة مورثهم حممد �سالمة العورتاين وبحدود
ما �آل لكل منهم من الرتكة مببلغ  6900دينار ورد باقي املطالبة وت�ضمينهم
الر�سوم الن�سبية وامل�صاريف ومبلغ  181دينار اتعاب حماماة بعد اجراء
املقا�صة بني ما ك�سبه املدعي وما خ�سره من دعواه والفائدة القانونية من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

املو�ضوع« :انذار اىل املوظف»
 .1ال�سيد قي�س ح�سن علي
ال�سواملة

نظراً لتغيبك عن العمل
ملدة ع�شرة �أيام متتالية
ونظراً ملخالفتك تعليمات
العمل

وعقد

العمل

و�أوامر مر�ؤو�سيك يرجى
االلتحاق بالعمل خالل

يومي واال تعترب فاقداً

لوظيفتك.
متمنني لكم التوفيق
�شركة جبل طارق للمقاوالت
االن�شائية (�ش .م .م)
دائرة املوارد الب�شرية

اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر

علي عبد الكرمي حممد الفواعري.

القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�ضائية عن التهمة:

القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�ضائية عن التهمة:

ا�ستوىل بوجه غري م�شروع على مركبة مملوكة

ا�ستوىل بوجه غري م�شروع على مركبة مملوكة

العمر� 41 :سنة

لغريه �أو تدخل مع اجلاين يف مفاو�ضة مالك املركبة او

لغريه �أو تدخل مع اجلاين يف مفاو�ضة مالك املركبة او

احل�صول على منفعة من هذا اجلرم ( 405/1مكرر) -

احل�صول على منفعة من هذا اجلرم ( 405/1مكرر) -

ا�سم املتهم:

العنوان :عمان�/صويلح  -الكمالية -
رقم الهاتف5341861 :
التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-1068(/17-48 :

رقم الدعوى 2018/3467 :تاريخ احلكم2018/12/20 :

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي� :سميح اكرمي

طالب التبليغ :بنك اال�سكان للتجارة والتمويل/وكيلته املحامية

ابنيه العدوان

حمكمة ال�سلط ال�شرعية
الرقم  :تباليغ
التاريخ 1440/12/21 :هـ
املوافق 2019/8/22 :م
اعالن تبليغ حجة اقرار بطالق رجعي اول
اىل املبلغ اليها:

مايا منري �سهيل احلايك
اعلمك ب�أن زوجك معت�صم
ب�سام عبد املجيد احلليق قد
طلقك طلقة رجعية اول
بتاريخ 2019/8/22م مبوجب
وثيقة طالق رجعي اول رقم
 201901700193تاريخ 2019/8/22م
�صادرة عن هذه املحكمة ،وعليه
جرى تبليغك ذلك ح�سب
اال�صول حتريراً يف  1440/12/21هـ
املوافق 2019/8/22م.
قا�ضي ال�سلط ال�شرعي
د .زيد احمد الزعبي

املو�ضوع :انذار بالعودة للعمل
نظراً لتغيبك عن العمل

وا�ستناداً لأحكام املادة 28
من قانون العمل الأردين
انذرك ب�ضرورة العودة
اىل العمل خالل ثالثة

عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة وعلى كل من يعلم

عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة وعلى كل من يعلم

مبحل وجود املتهم �أن يخرب ال�سلطات املخت�صة.

مبحل وجود املتهم �أن يخرب ال�سلطات املخت�صة.

و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة �أعاله
ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة وتو�ضع �أموالك

و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة �أعاله
ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة وتو�ضع �أموالك

و�أمالكك حتت �إدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه

و�أمالكك حتت �إدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه

العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية

العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية

دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد فيه بعد
ً
باطال.
ذلك

دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد فيه بعد
ً
باطال.
ذلك

اجلل�سة يوم :االثنني تاريخ09:00 2019/9/9 :

اجلل�سة يوم :االثنني تاريخ09:00 2019/9/9 :

�صدر يف2019/8/22 :

�صدر يف2019/8/22 :

رئي�س املحكمة

رئي�س املحكمة

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-1142(/17-48 :
 �سجل عام الهيئة/القا�ضي :اياد انورح�سن اجلريودي

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى)2019-1055(/17-48 :
 �سجل عام الهيئة/القا�ضي :اياد انورح�سن اجلريودي

ا�سم الظنني:

�شركة ال�صناعية الرتكية احلديثة
ل�صناعة العلب املعدنية.

العمر� 5 :سنة
العنوان :عمان/تالع العلي � -شارع
املدينة املنورة بناية رقم ( )234ط 1
مكتب رقم ( )101هاتف079185912 :
التهمة :تهريب.
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي :دائرة
اجلمارك العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

�إعالن بيع رابع باملزاد العلني
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان
يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2013/2091عدل)
الدائن (املحكوم له) :البنك الإ�سالمي الأردين.
املدين (املحكوم عليهم)� 01 :شركة وائل ون�ضال ابناء �سليمان ابراهيم �صالح.
 02وائل ون�ضال ابناء �سليمان ابراهيم �صالح.

رامي خالد م�صطفى البدوي

متتالية دون �سبب م�شروع،

ال�سرقة املو�صوفة (.)404
و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء القب�ض

العمر� 20 :سنة
العنوان :اربد/املنارة.
التهمة :الت�صرف مبواد مدخلة
بتعهد جمركي/م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س (/204جمارك و /18قانون
املوا�صفات).
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2019/9/5ال�ساعة 09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي :دائرة
اجلمارك العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

العمر� 39 :سنة
العنوان� :سحاب/احلي ال�شرقي � -شارع
منور �أبو زيد  -هاتف0777717774 :
التهمة :تهريب.
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/9/4ال�ساعة 09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي :دائرة اجلمارك
العامة.
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

الرقم الوطني9801034328 :

ال�سرقة املو�صوفة (.)404

حممود جواد حممود العلي

ا�سم الظنني:

عمر �سالمه من�صور زنون �أبو يحيى

و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء القب�ض

ا�سم الظنني:

علي خازر �أحمد ابو زيد

لأكثـر من ع�شرة �أيام

ح�سن حمود.
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول

اىل املتهم:

الرقم الوطني9951031690 :

حمكمة بداية جزاء  -جنح اجلمارك

حماماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

احلق العام وم�شتكي عبد اهلل �شاهر

 �سجل عامً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول املحاكمات

املحاكمات اجلزائية.

والتمويل وت�ضمينه الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1000دينار �أتعاب

الدعوى رقم �أعاله والتي اقامها عليك

اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر

املحاكمات اجلزائية.

وت�سعون دينار و  967فل�س) لأمر املدعي بنك اال�سكان للتجارة

 2019/9/3ال�ساعة  10:00للنظر يف

 �سجل عامً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول املحاكمات

يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول

والبالغ ( )51691.967دينار (واحد وخم�سون الف ًا و�ستمائة وواحد

التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم )2019-133(/5-13 :

يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول

خال�صة احلكم :الزام املدعى عليها ب�أن تدفع املبلغ املدعى به

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات �صغرى) الر�صيفة
قرار االمهال
رقم الدعوى� - )2019-133(/5-13 :سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة االوىل

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات �صغرى) الر�صيفة
قرار االمهال
رقم الدعوى� - )2019-133(/5-13 :سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة االوىل

املقربة قرب املركز االمني

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم )2019-133(/5-13 :

العزيز �صالح عبد العزيز الديري

عمان�/شمال نادي املعلمني.

املحاكمات اجلزائية.

العنوان:

عمان/القوي�سمة

�شارع

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الأوىل

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي عبد

العنوان :عمان/وادي ال�سري/حي الروابي/قرب مديرية غرب

العمر� 28 :سنة

رقم الدعوى- )2019-397(/5-11 :

العزيز �صالح عبد العزيز الديري

املطلوب تبليغه :اني�سة عثمان م�صطفى بدران.

�سامي علي عايد احلديد.

العمر� 26 :سنة
العنوان :ال�سلط/املن�شيه  -بعد م�ضافة
احلدايده بـ  400م منزل تي�سري �أبو
عنزه.
التهمة :ال�سرقة املو�صوفة (.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2019/9/3ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله والتي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي علي عبد اخلالق
علي غنيم.
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

اىل املتهم:

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي عبد

نيفني قزاز.

ا�سم املطلوب تبليغه:

�شركة املعرب عبدون للتطوير
العقاري  -فندق �سانت ريجي�س
عمان

م�سجد ابو بكر.

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى)2017/2100( :

حيث انكم تغيبتم عن العمل
دون اذن او �سبب م�شروع
اعتباراً من تاريخ ،2019/8/5
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة
احل�ضور للعمل فوراً وخالل
مدة اق�صاها ثالثة �أيام و�إال
�سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ
االجراءات القانونية �ضدكم
ب�سبب الغياب وف�صلكم من
بناء للمادة رقم /28هـ
العمل
ً
من قانون العمل الأردين.

العمر� 23 :سنة
العنوان� :صويلح/احلي ال�شرقي قرب

مذكرة تبليغ حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان املوقرة

ا�شعار تغيب عن العمل
املوظف حممد با�سم ع�صام
ال�شريف املحرتم
الوظيفة �سفرجي

احمد ذياب �شحاده حمدان.

امل�ستحدثة

راكان �سالمه من�صور زنون �أبو يحيى

 -جنايات

ا�سم املتهم:

ا�سم املتهم:

الربيد.

قانون العمل الأردين.

 -جنايات

 -جنايات

علي حممد مفلح الزيادات.

احمد عبد اهلل عواد العليق

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
ا�سم املتهم:

ا�سم املتهم:

�صغرى) ال�سلط

بالل علي عبد العال

ح�سني عبد اهلل احمد حمد.

العمر� 27 :سنة
العنوان :البقعة/قرب م�سجد عمر بن
اخلطاب  -رقم الهاتف0789705788 :
التهمة :تدخل يف ال�شروع التام يف
ال�سرقة املو�صوفة ( 404بداللة املادة
( )80و ( - ))70ال�سرقة املو�صوفة
(.)404
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2019/9/3ال�ساعة  10:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله والتي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي ا�سامة علي حممد
رقبان و�آخرون.
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

اىل املوظف

حممد وحيد عبد االله عو�ض

ا�سم املتهم:

العمر� 33 :سنة
العنوان :مادبا/قرب جممع البا�صات -
عمارة ال�سلطان.
التهمة� :شروع يف ال�سرقة من �شخ�صني
ف�أكثـر (/1/406ب بداللة املادة ( )68و
(.))70 ،68 ،71
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2019/8/28ال�ساعة  09:00للنظر
يف الدعوى رقم �أعاله التي اقامها
عليك احلق العام وم�شتكي وائل عبد
الر�ؤوف �شريف يو�سف و�آخرون.
فاذا مل حت�ضر �أو تر�سل وكي ً
ال عنك
تطبق عليك االحكام املن�صو�ص عليها
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

ذ .م .م (فندق كمبن�سكي عمان)

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�سلط
مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-307(/4-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :مي�ساء عماد
جميل �أبو ديه

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات
�صغرى) ال�سلط
مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر
رقم الدعوى- )2019-419(/5-11 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
امل�ستحدثة

يُعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني قطعة الأر�ض رقم ( )229حو�ض رقم ( )7احلماره قرية �أم ق�صري واملقابلني والبالغ م�ساحتها (1154م )2من
ارا�ضي جنوب عمان والعائدة ملكيتها على ال�شيوع لل�سادة /وائل ون�ضال �أبناء �سليمان �إبراهيم �صالح.
و�صف قطعة الأر�ض -:
تقع قطعة الأر�ض رقم ( )229من احلو�ض رقم ( 79احلماره) يف قرية �أم ق�صري واملقابلني والأر�ض منتظمة ال�شكل تقع �إىل اجلنوب من �إ�شارة �أبو زغلة يف
�شارع احلرية بحوايل (540م) وعلى �شارع (مفلح �سلمان الهمالن) وحتمل الرقم ( )22ح�سب ترقيم �أمانة عمان الكربى وتتبع تنظيمها �إىل منطقة �أم ق�صري
واملاقبلني والبنيات �أحدى مناطق �أمانة عمان الكربى وهي ذات طبيعة �شبه م�ستوية وخالية من الأبنية والأ�شجار وكافة اخلدمات متوفرة والقطعة يوجد
بها عامود �ضغط عايل.
التقدير -:
قدر �سعر املرت املربع والوحد من القطعة ( )50دينار.
(1154م 50 × 2دينار =  57700دينار) (�سبعة وخم�سون �ألف ًا و�سبعمائة دينار)
احل�ص�ص

قيمة التعوي�ض

�أم املالك
وائل �سليمان ابراهيم �صالح

1

 28850دينار

ن�ضال �سليمان ابراهيم �صالح

1

 28850دينار

�أيام من تاريخه و�إال تعترب

املجموع
علم ًا ب�أن الدائن البنك الإ�سالمي الأردين قد دخل املزاد مببلغ ( )55000دينار.

فاقداً لوظيفتك.

فعـلى من يرغب يف ال�شراء احل�ضور �إىل دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان خالل مدة خم�سة ع�شر يوم ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف
اليومية م�صطحب ًا

�شركة نعمان اجلنيدي لل�صناعات

معة  % 10من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد على �أن ال يقل بدل املزاودة عن  %50من القيمة املقدرة والبالغة (�( )57700سبعة وخم�سون �ألف ًا و�سبعمائة دينار)،

الغذائية

 57700يدنار

وعلى �أن ال تقل ن�سبة ال�ضم عن ( )%2من بدل املزايدة الأخرية ،على �أن تكون �أجور الداللة على املزاود الأخري.

م�أمور تنفيذ حمكمة جنوب عمان

