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34�إعالنات ق�ضائية

�نذ�ر بيع نهائي �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة حقوق 
�ضمال عمان بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2017/3219 ع

و�ملتكونة بني:
�ملحكوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل

وكيله �ملحامي حمد�ن �لعبادي
و�ملحكوم عليه:- �ملدين/حممد ر�ضا يو�ضف �لق�ضا�ش

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 506/112 وهي ال�سقة اجلنوبية من الطابق االول عدا �سطحها والواقعه 
�سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 506 من حو�ض قطنة ال�سمايل رقم )2( من ارا�سي عمان والعائدة ملكيتها للمدين حممد ر�سا 
يو�سف الق�سا�ض واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1839 معاملة رقم 200 

تاريخ 2015/10/28 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
اأواًل:- و�سف العقار:-

- رقم القطعة 506 - تنظيم القطعة: �سكن اأ
- ا�سم ورقم احلو�ض قطنة ال�سمايل- 2- م�ساحة ال�سقة 131 م2

- رقم ال�سقة 112 - مديرية الت�سجيل: ارا�سي عمان
- ا�سم ورقم القرية عمان -1- نوع االر�ض: طوابق و�سقق

- املوقع حي الر�سيد – مديرية منطقة اجلبيهة – �سمن حدود امانة عمان الكربى – وتقع اىل ال�سرق من �سارع امللكة رانيا العبداهلل - 
�سارع اجلامعة االردنية - و�سمال �سرق املختار مول وبالقرب منه.

- ا�سم ال�سارع: تقع على �سارعني، اوال �سارع االنباري ويقع على احلد ال�سمايل الغربي لقطعة االر�ض، ثانيا �سارع ابو العتاهية ويقع على 
احلد اجلنوبي الغربي لقطعة االر�ض وهما �سارعني معبدين على كامل �سعتهما.

- رقم البناء 2 ب على �سارع االنباري.
* و�سف ال�سقة:-

- العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة اجلنوبية االوىل من الطابق االول على ميني بيت الدرج االو�سط عدا �سطحها وهي �سكنية 
من�ساة من دكة اال�سمنت واال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة يوجد على قطعة االر�ض بناء مكون من ثالثة اجزاء متال�سقة كل جزء يحتوي 
مكرر درج خا�ض وكل جزء مكون من �سبعة طوابق )ت�سوية ثالثة، ت�سوية ثانية، ت�سوية اوىل، ار�سي واول وثاين وثالث( وواجهات البناء 
جميعها من احلجر االبي�ض النظيف ويوجد �سقتني يف كل طابق يف كل بناية عدد ال�سقق يف البناية )الو�سطى مو�سوع الدعوى( 12 �سقة 

واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية الثالثة حيث يوجد فيه مواقف لل�سيارات وغرفة احلار�ض.
- ال�سقة مكونة من �سالح مدخل )انرتيه( وغرفة �سيوف وثالث غرف نوم تت�سل اثنتان من غرف النوم بفرندة )جنوبية( من خالل 
ابواب من االملنيوم والزجاج وحمام افرجني )طقم كامل + �ساور بوك�ض( خلدمة غرف النوم وتعلوه �سده ومطبخ راكب تعلوه �سده وحمام 

�سيوف افرجني )مقعدة ومغ�سلة( ويعلوه �سده.
املوزايكوالبلدي  ال�سقة من بالط  ب�سيطة من اجلب�سني وار�سيات كامل عنا�سر  امل�سن مع ديكورات  الدهان  الت�سطيبات جيده حيث   -
واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من خ�سب الالتيه وجدران وار�سيات املطبخ من احلمامات من ال�سرياميك واطقم 
يتبعه باب من  لل�سقة من خ�سب احل�سو  الكب�ض املحلي التيه واالبواب اخلارجية  الداخلية من خ�سب  بالكامل واالبواب  احلمامات راكبة 

احلديد احلماية على مكرر الدرج واالباجورات تعمل يدويا ويوجد حديد حماية على جميع النوافذ واليوجد تدفئة.
- يوجد موقف لل�سيارة خا�ض بال�سقة من طابق الت�سوية الثالثة.

- ال�سقة م�سغولة وموؤجرة لل�سيد م�سطفى حممد ح�سني الوقفي وا�سرته بايجار �سهري مقداره 270 دينار - وقت الك�سف - 
- ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله دربزين من احلديد واليوجد م�سعد يف البناء - وقت الك�سف - 

- عمر ال�سقة حوايل خم�سة ع�سر عاما.
- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سوارع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد.

* التقديرات:-
نقدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة مببلغ 350 دينار �ساماًل ما يتبعها من ار�ض العقار واخلدمات امل�سرتكة وعليه تكون قيمة 

ال�سقة �ساماًل ما يتبعها من ار�ض العقار واخلمات امل�سرتكة كما يلي:-
م�ساحة ال�سقة 131 مرت مربع × 350 دينار للمرت = 45850 دينار )خم�سة واربعون الف وثمامنائة وخم�سون دينار(

وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك اال�سكان بقيمة 22925 دينار )اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وخم�سة وع�سرون دينار(
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا )auctions.moj.gov.jo( للعقار علما باأن 

اأجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة حقوق �شمال عمان

�نذ�ر بيع نهائي �ضادر عن د�ئرة حمكمة بد�ية �ضمال عمان 
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2016/5645ع 

و�ملتكونه بني:-
�ملحكوم له: بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل

وكيله �ملحامي حمد�ن �لعبادي 
و�ملحكوم عليهم: �ملدين/غ�ضان حممد عدو�ن �أبو �ضنوبر 

و�لكفيلة بالعقار جميلة عيد عبد �لهادي �ل�ضنابرة
* يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�سقة رقم )122( وهي ال�سقة اجلنوبية من الطابق الثاين عدا 
�سطحها تقع �سمن بناء قائم على قطعة االأر�ض رقم 731 حو�ض خربة م�سلم رقم 6 من قرية اجلبيهة والعائدة ملكيتها للكفيلة جميلة عيد 
عبد الهادي ال�سنابرة من اأرا�سي �سمال عمان واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجاره والتمويل مبوجب �سند رهن رقم 3335 معامله رقم 

195 تاريخ 2011/12/22 من الدرجة االوىل لقاء مديونيه املدين غ�سان حممد عدوان اأبو �سنوبر.
* و�سف قطعة االر�ض:

- هي قطعة االأر�ض رقم 731 حو�ض رقم 6 خربة م�سلم يف قرية اجلبيهة من اأرا�سي �سمال عمان وهي من نوع طوابق و�سقق وذلك ح�سب 
�سند الت�سجيل وتنظيم القطعه �سكن ب وتقع قطعه االأر�ض املو�سوفة اأعاله واجهتها ال�سرقية على �سارع معبد معروف با�سم �سارع الر�سوان 
وعلى واجهتها اجلنوبية على �سارع معبد معروف با�سم �سارع �سيف اهلل الوقفي ويتم الو�سول للموقع من �سارع عاكف الفايز انطالقا من 

مدار�ض املنهل واال�ستمرار ب�سارع الر�سوان 
* و�سف ال�سقه:

- ال�سقة املراد تقديرها هي ال�سقة اجلنوبية من الطابق الثاين عدا �سطحها وحتمل الرقم 122 وتقع �سمن بناء قائم من احلجر مكون 
من طابق خدمات )جزء من طابق( وخم�سة طوابق متكررة وكل طابق �سقتني اما ال�سقة املعنية بالتقدير تتكون من ثالث غرف نوم واحدة 
اأوالد و�سالون �سيوف و�سفرة وبرنده وحمام �سيوف وغرفة معي�سة ومطبخ وغرفة غ�سيل مب�ساحة 180 مرت مربع  منهم ما�سرت وحمام 
البناء يحمل الرقم 7 وذلك ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى وحني الك�سف كانت ال�سقة م�سغولة من قبل املالك نف�سه ال�سيدة جميلة عيد 

عبد الهادي ال�سنابرة 
* الت�سطيبات العمرانية:

- الدهان تطبيع يف �سالون ال�سيوف واملعي�سة دهان امل�سن لغرف النوم 
- يوجد ديكورات جب�ض وكهرباء �سبوت اليت 

- اأر�سية ال�سقة كلها �سرياميك
- ار�سيات وجدران املطبخ واحلمامات �سرياميك

- املطبخ جمهز بخزائن علوية و�سفلية من اخل�سب )جور�سال(
- يوجد للبناء �سبابيك من االملنيوم واباجورات كهربائية يف �سالون ال�سيوف وغرفة املعي�سة.

- ال�سقة كانت م�سغولة من املالك حني الك�سف.
- يوجد تدفئة يف ال�سقة.

- يوجد فري بلي�ض يف غرفة املعي�سة.
- يوجد م�سعد للبناء

- يوجد حديد حماية لكامل ال�سقة 
- جميع اخلدمات متوفرة يف املنطقة من مياه وكهرباء وهاتف وجماري

- يقدر عمر البناء حوايل 6 �سنوات تقريبا 
* التقدير: 

- يقدر �سعر املرت املربع الواحد لل�سقة وما يتبعها من قيمة االأر�ض وما يتبعها من خدمات مببلغ 600 دينار 
- م�ساحة ال�سقة 600 × 180 =108000 دينار )مائة وثمانية االف دينار(

وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مببلغ 67600 دينار.
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا )auctions.moj.gov.jo( للعقار علما باأن 

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

�نذ�ر بيع نهائي �ضادر عن د�ئرة حمكمة بد�ية �ل�ضلط
 بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2016/1585ع 

و�ملتكونه بني:-
�ملحكوم له: بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل

وكيله �ملحامي حمد�ن �لعبادي 
و�ملحكوم عليه: �ملدين/غ�ضان حممد عدو�ن �أبو �ضنوبر

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة قطعة االأر�ض رقم 413 حو�ض ال�سرو اجلنوبي رقم 53 من قرية 
والتمويل  للتجاره  اال�سكان  بنك  ل�سالح  واملرهونة  اأبو �سنوبر  للمدين غ�سان حممد عدوان  ملكيتها  والعائدة  ال�سلط  اأرا�سي  ال�سلط من 
املدين غ�سان حممد  لقاء مديونيه  االوىل  الدرجه  تاريخ 2015/9/10 من  رقم 2015/37  معامله  رقم 2015/594  �سند رهن  مبوجب 

عدوان اأبو �سنوبر.
* و�سف قطعة االر�ض:

1- القطعة مو�سوع الدعوة عبارة عن قطعة االأر�ض رقم 413 حو�ض رقم 53 ال�سرو اجلنوبي – قرية ال�سلط/ من اأرا�سي ال�سلط من النوع 
ملك م�ساحتها 2165 م2 القطعه منطقة )�سكن اأ باحكام خا�سة( القطعه م�ستطيلة ال�سكل منتظمة االبعاد �سبه م�ستويه تربتها �ساحله 
للزراعة والبناء يوجد �سمن القطعه اأ�سجار مثمرة خمتلفة وا�سجار زينة كذلك باعمار خمتلفة ت�سلها اخلدمات العامة يحيط بها من 

اجلهتني ال�سرقية والغربية �سيك وزوايا حديد ارتفاع 1م تبعد م�سافة 420م جنوب �سرق جامعه عمان االهلية.
2- مقام على القطعه بناء قائم فيال جميع واجهاته من احلجر مع بروزات معمارية وال�سقف مزين باخل�سب القرميد مكون من ثالث 

طوابق مب�ساحه اجمالية 760م2 بعمر حوايل 30 عاما.
- طابق الت�سوية: بناء ا�سمنتي حتت من�سوب قطعه االأر�ض يربز منها من اجلهتني اجلنوبية والغربية ارتفاع 1م ملب�سة باحلجر من اخلارج 
له مدخل مبا�سر من اجلهه اجلنوبية الباب حديد فا�سون ينزل درجات رخام م�سقوفه باخل�سب القرميد واالبواب الداخلية �سويد واملناور 
املنيوم مع حديد حماية وار�سيته بالط بلدي وار�سية وجدران املطبخ واحلمام من ال�سرياميك مع خزائن خ�سب التيه واطقم حمام حملي.
- الطابق االأر�سي: عبارة عن �سالون وحمام غري راكب ومطبخ غري راكب وبرندة عدد2 ار�سيته بالط بور�سالن وديكورات جب�سم بورد 
ال�سبابيك املنيوم دبل في�ض بالط وار�سيته وجدران احلمام من ال�سرياميك يوجد حتديثات داخلية م�ستمرة عند الك�سف يوجد درج داخلي 

رخام اإيطايل مع دربزين خ�سب وبدون م�سعد ي�سل اىل الطابق االأول.
اأبواب داخليه يوجد  ال�سبابيك غري راكبة وال يوجد  - الطابق االأول: عبارة عن �ساالت وغرفة معي�سة وغرفة نوم ما�سرت وحمام عدد2 

ديكورات جب�سم بورد يوجد حتديثات داخليه م�ستمرة عند الك�سف بالط االأر�سية من الرخام الفيال غري م�سكونة اثناء الك�سف 
3- يوجد مدخل للفيال من اخلارج من الرخام االإيطايل مع دربزين حديد من جهتني �سمالية وجنوبية وا�سوار 

* التقديرات: 
- قدر �سعر املرت املربع الواحد من قطعه االأر�ض مو�سوع التنفيذ ب 180 دينار وعليه 2165 م2 × 180د = 389700 دينار اردين

- قدر �سعر املرت املربع الواحد من البناء القائم الفيال املقامة على قطعة االأر�ض مببلغ 200 دينار وعليه فان قيمة البناء القائم ي�ساوي 
760م2 × 200 د = 152000 دينار اردين

- قدر قيمة االعمال اخلارجية درج رخام اإيطايل مع دربزين حديد من جهتني وا�سوار باملقطوع 10000 دينار اردين
وعليه فان القيمة االجمالية لقطعه االأر�ض وما عليها من بناء وا�سجار و�سيك وزوايا حديد واعمال خارج البناء القائم ت�ساوي 

389700 د + 152000 د + 10000 د = 551700 دينار اردين )خم�سمائة وواحد وخم�سون الفا و�سبعمائة دينار اردين(
وقد احيلت قطعة االر�ض احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مببلغ 400000 دينار.

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا )auctions.moj.gov.jo( للعقار علما باأن 

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية ال�شلط

�عالن بيع ر�بع �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �ضمال عمان
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2007/2451 ع

و�ملتكونة بني:
�ملحكوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل وكيله �ملحامي حمد�ن �لعبادي

و�ملحكوم عليهم:- �ضركة موفق �ر�ضيد�ت و�ضريكته 
* ورثة �ملرحوم موفق حممد خ�ضر �ر�ضيد�ت �لتالية ��ضماوؤهم:

- ب�ضمة مهدي ح�ضن �ل�ضباغ.
- غيث موفق حممد خ�ضر �ر�ضيد�ت.
- �ضند موفق حممد خ�ضر �ر�ضيد�ت.

- �ضلطان موفق حممد خ�ضر �ر�ضيد�ت.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 101 وهي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها والواقعه �سمن 
البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 26 من حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها للكفيل موفق حممد 
خ�سر ار�سيدات واملرهونة من الدرجة اخلام�سة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 788 معاملة رقم 30 

تاريخ 2003/05/07 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية ال�سركة اعاله.
اأوال:- و�سف العقار:-

ال�سقة رقم )101( والواقعة �سمن البناية ال�سكنية املقامة على قطعة االر�ض رقم )26( حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي قرية 
اجلبيهة التابعة ملديرية ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان.

القطعة من نوع امللك )طوابق و�سقق( رباعية اال�سالع على �سكل �سبه منحرف تبلغ م�ساحته )1269( مرت مربع والقطعة داخل حدود 
امانة عمان الكربى/منطقة اجلبيهة/حي بركة وهي بفئة تنظيم �سكن )اأ( يحدها من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية �سارع )معبد( يبلغ عر�سة 
)12( مرت )�سارع وادي اليتم ح�سب م�سميات امانة عمان الكربى لل�سوارع( وتبعد القطعة م�سافة افقية تبلغ )76( مرت تقريبا اىل الغرب 
من مدر�سة امليار الدولية كما تبعد م�سافة افقية تبلغ 187 مرت تقريبا اىل اجلنوب الغربي من مطاعم الب�ستان وتبعد م�سافة افقية تبلغ 

)564( مرت تقريبا اىل اجلنوب ال�سرقي من مباين جريدة الد�ستور وتتوفر اخلدمات العامة بالقطعة.
البناية والتي ب�سمنها ال�سقة مو�سوع الق�سية التنفيذية حتمل الرقم )7( ح�سب ت�سل�سل ترقيم امانة عمان الكربى لالبنية ل�سارع وادي 
التيم وهي تتكون من طابق ت�سوية )غرفة بويلر وخدمات( طابق ار�سي وطابق اول وطابق ثاين كل منها مكون من �سقتني احداهما �سرقية 
واالخرى غربية ا�سافة اىل طابق روف على �سطح الطابق الثاين والواجهات اخلارجية للبناية من احلجر ويتوفر بالبناية م�سعد كهربائي 

ويحيد بالبناية ممرات مبلطة وال يتوفر يف البناية مواقف �سيارات والبناية مقامة من عام )1991(.
ال�سقة مو�سوع الق�سية هي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها وحتمل الرقم )101( ح�سب ت�سل�سل ترقيم دائرة االرا�سي 
وامل�ساحة لالق�سام املفرزة من القطعة وما عليها تبلغ م�ساحتها )219( مرت مربع وهي تتكون من غرفة �سيوف و�سفرة، غرفة معي�سة، 
ثالث غرف نوم منها غرفة نوم رئي�سية حمام عائلي حمام �سيوف، غرفة خزين، �سدد عدد )2( فوق احلمامات، برندة مزججة، اعمال 
جب�سون بورد على حميط الغرف، فاير بلي�ض من الرخام يف غرفة ال�سيوف، ار�سية غرفة ال�سيوف وال�سفرة واملوزع والربندة من الرخام 
املطبخ  وار�سية  جدران  مدهون  خ�سب  الداخلية  االبواب  ق�سرة  خ�سب  الرئي�سي  الباب  الباركيه  من  النوم  وغرف  املعي�سة  غرفة  ار�سية 
واحلمامات من ال�سرياميك خزائن مطبخ ار�سية ومعلقة فورمايكا �سطح اخلزائن االر�سية من اجلرانيت، اباجورات، ال�سبابيك املنيوم 

لون برونز، راديرتات تدفئة.
ال�سقة م�سغولة من قبل زوجة املحكوم له.

* التقديرات:-
العقار واخلدمات امل�سرتكة مببلغ  ال�سقة من ار�ض  التنفيذية �سامال ح�س�ض  ال�سقة مو�سوع الق�سية  الواحد من  نقدر �سعر املرت املربع 
)600( دينار وبالتايل فان قيمة كامل ال�سقة = )قيمة املرت املربع الواحد × م�ساحة ال�سقة( = )131400( مائة وواحد وثالثون الفا 

واربعمائة دينار.
وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة املزاود معتز مهدي ح�سن ال�سباغ مببلغ 67000 دينار.

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا )auctions.moj.gov.jo( للعقار علما باأن 

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة �شمال عمان

دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء
الرقم 2018/1194ع  التاريخ 2019/6/13

اعالن بيع خام�س �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء يف 
الق�شية التنفيذية رقم 2018/1194

واملتكونة بني املحكوم لها: �شركة البنك الأردين الكويتي - وكيلها 
املحامي حرب نا�شر 

واملحكوم عليه: يا�شني عزيز ح�شونه العاجيب
بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
ق�سر  مزرعة  قرية  الق�سر  داير   )8( رقم  حو�ض   )715( رقم  االأر���ض  قطعة  الزرقاء 
ح�سونه  عزيز  يا�سني  عليه  للمحكوم  ملكيتها  والعائد  الزرقاء  اأرا�سي  من  احلالبات 
تاأمني دين رقم  الكويتي مبوجب �سند  البنك االأردين  العاجيب واملرهونة ل�سالح �سركة 
)1024( واملنظم بتاريخ 2012/7/25 والذي بقيمة )13000( دينار وال�سادر عن مدير 

ت�سجيل اأرا�سي الزرقاء والر�سوم وامل�ساريف والفائدة والعمولة.
* و�سف العقار: العقار مو�سوع الدعوى هي قطعة االأر�ض رقم )715( حو�ض رقم )8( 
داير الق�سر قرية مزرعة ق�سر احلالبات من اأرا�سي الزرقاء، نوع االأر�ض ملك، والبالغة 
قطعة  الزرقاء،  حمافظة  اأرا�سي  لدائرة  تابعة  وت�سجيال  )2060.240(م2  م�ساحتها 
واالأ�سجار منطقة  االن�ساءات  �سليخ خالية من  اأر�ض  الدعوى عبارة عن  االأر�ض مو�سوع 
ق�سر احلالبات منتظمة ال�سكل تقع على �سارع معبد �سعته )12(م من اجلهة اجلنوبية 
�سهلية  بدر ذات طبيعة  �سمال م�سجد  الغربي  �سرق م�سجد ق�سر احلالبات  �سمال  اإىل 

داخل حدود بلدية ال�سليل �سمن منطقة �سكنية.
* التقدير: وقدر اخلرباء معدل قيمة املرت املربع لقطعة االأر�ض مببلغ )11( دينار وعليه 

يكون قيمة العقار مو�سوع الدعوى وما يتبعها من خدمات مببلغ يقدر كما يلي:
األفا  وع�سرون  اثنان  دينار،   22662.64 دي��ن��ار/م2=  2060.240م2×11  امل�ساحة 

و�ستمائة واثنان و�ستون دينارا و640 فل�سًا.
وقد متت املزاودة من قبل البنك االردين الكويتي بوا�سطة املحامي حممد عارف حمزة 

مببلغ ثالثة ع�سر الف دينار.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل خم�سة 
واربعني يوما من اليوم التايل من ن�سر اعالن البيع بال�سحف املحلية، م�سطحبًا معه %10 
من القيمة املقدرة للعقار على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 3% من بدل املزايدة االخرية 

البالغة ثالثة ع�سر الف دينار، علمًا باأن اأجور الداللة والطوابع على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

دائرة تنفيذ عمان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية 11-5

)351-2019( �شجل عام-ك
ا���س��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: خمي�ض 

�سديق عطا ح�سني
عنوانه: عمان – جبل احل�سني – دوار 

فرا�ض – عمارة 28
رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: )1،3(

حمل �سدوره: تنفيذ عمان
املحكوم به/الدين: 200 دينار والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 
خ�سر  ول��ي��د  ل��ه/ال��دائ��ن  املحكوم  اىل 
اعاله،  املبني  املبلغ   - اجلالو�ض  حممد 
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤدي الدين 
القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  امل��ذك��ور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ عمان
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حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني - بالن�شر

رقم الدعوى 2019/607/17-48/
�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اياد انور ح�شن 
اجلريودي

عبداحلميد  1-ب��ه��اء  ال��ظ��ن��ن:  ا���س��م 
احمد  كامل  2-ع�سام  العي�سة،  حممد 
كرامة، 3-�سركة الرابط الذكي لتجارة 

االجهزة اخللوية
العمر: 41 �سنة

 – ال�سابع  ال���دوار   – عمان  ال��ع��ن��وان: 
 – االبراهيمي  احل��رم  �سهداء  ���س��ارع 

بالقرب من �سيدلية االمري
التهمة: تهريب 

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2019/6/19
التي  اع���اه  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�ستكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اق��ام��ه��ا 
دائرة اجلمارك العامة، فاذا مل حت�سر 
يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ عمان 
مذكرة تبليغ موعد جل�شة 

تنفيذية
رقم الدعوى التنفيذية 

5-11)2018/8791( �شجل 
عام-ك

1-دع��اء  عليه/املدين:  املحكوم  ا�سم 
2-احمد  ريحان،  ابو  م�سطفى  يو�سف 
يو�سف  3-االء  ملحم،  م�سطفى  جمال 

م�سطفى ابو ريحان
– قرب  املنارة  – جبل  عمان  عنوانه: 

�سيدلية جوهرة القد�ص
املذكورة  التنفيذية  الق�سية  يف  تقرر 
اع�����اه ت��ع��ي��ن ي����وم اخل��م��ي�����ص ت��اري��خ 
2019/6/13 ال�ساعة )8( موعدا لعقد 

جل�سة تنفيذية، لذا اقت�سى تبليغكم.
ماأمور تنفيذ عمان



40�إعالنات ق�ضائية

�عالن بيع ثالث �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضرق عمان بالق�ضية 
�لتنفيذية رقم 2018/975 ع

و�ملتكونة بني:
�ملحكوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل وكيله �ملحامي �ضد�م �لرحامنة 

و�ملحكوم عليه/�ملدين:- �ضالح �لدين حممد عوده �لربيحات.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �ضيباع باملزاد العلني قطعة االر�ض رقم 178 حو�ض احلميدين رقم )2( لوحة رقم )1( قرية البي�ضاء 
من اأرا�ضي �ضرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين �ضالح الدين حممد عوده الربيحات واملرهونة ل�ضالح بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل 
مبوجب �ضند تامني الدين رقم 1639 معامله رقم 130 تاريخ 2016/10/20 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�ضجيل اأرا�ضي �ضرق عمان 

لقاء مديونية املدين اأعاله.
** و�ضف العقار وموقعه مو�ضوع الدعوى:-

- مقام على قطعة االر�ض بناء، مكون من طابق ار�ضي �ضقة طابقية، اربع واجهات من الطوب واال�ضمنت واجهة البناء يقع على �ضارع معبد 
عر�ض 22 م2 وحماط باال�ضوار من الطوب واال�ضمنت ومزروع باال�ضجار املثمرة �ضمال �ضرق م�ضجد �ضبيح امل�ضاعيد �ضكلها منتظم/منطقة 

احد/�ضمال �ضرق دوار البي�ضاء، وكافة اخلدمات متوفرة باملوقع.
** و�ضف العقار ح�ضب الواقع بتاريخ الك�ضف 

- الطابق االر�ضي:- 
للعقار مدخل ري�ضي من احلديد وكراج �ضيارة عدد 2 البوابة من احلديد، ويوجد ثالثة مداخل داخلية لل�ضقة 

امل�ضن،  دهان  واجل��دران  مزايكو،  االر�ضيات بالط  نوم  وثالثة غرف  معي�ضة  و�ضالة  ولها مدخل خا�ض،  ا�ضتقبال  �ضالون  من  تتكون   -
وحمامني االر�ضيات واجلدران بالط، و�ضبابيك املنيوم ومطبخ جملى االر�ضيات واجلدران بالط �ضرياميك االبواب من اخل�ضب و�ضبابيك 

املنيوم من احلديد. 
- م�ضاحة ال�ضقة 129م2

- العقار م�ضغول من قبل �ضاحب العقار.

** التقديرات:- 
- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االر�ض مببلغ 65 دينار 

- م�ضاحة االر�ض )753.320م2 × 65 دينار = 48965.8 دينار( 
- نقدر �ضعر املرت املربع الواحد مببلغ 140 دينار للطابق االر�ضي، م�ضاحة الطابق 129 م2 

129/م2 × 140 دينار = 18060 دينار
- القيمة االجمالية لالر�ض والبناء = 

48965.8/دينار × 18060/د = 67025.8 دينار )�ضبعة و�ضتون الف وخم�ضة وع�ضرون دينار و800 فل�ضا فقط(
فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�ضر هذا االعالن بال�ضحف املحلية 
م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور 

الن�ضر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/24442ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي �الردين 
- وكياله �ملحاميان �جمد �لعبد�لالت ومهند 

�ضليم �جلالمدة 
�ملدين/�لكفيل: 1- فار�س خليل �ضابا �جللدة 

2- خالد �ضابا نقوال جلدة
 )102( رقم  ال�ضقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
ال�ضلط  املقامة على قطعة االر�ض رقم )1463( حو�ض رقم )11( وادي 
قرية عمان من ارا�ضي عمان املو�ضوعة تاأمينا للدين ل�ضالح الدائن البنك 
 2010/7/14 تاريخ   )1146( رقم  الدين  �ضند  مبوجب  االردين  االهلي 
للكفالء  ملكيتها  والعائدة  81م2  الت�ضجيل  �ضند  ح�ضب  م�ضاحتها  والبالغ 
االهلي  البنك  الدائن  ل�ضالح  للدين  تاأمينا  واملو�ضوعة  اع��اله  بالعقار 
الف  وع�ضرون  اثنان  دينار   )22000( مببلغ  االوىل  الدرجة  من  االردين 

دينار اردين واملنظم لدى مديرية ت�ضجيل ارا�ضي عمان
* موقع قطعة االر�ض
- رقم القطعة 1463

- ا�ضم ورقم احلو�ض : وادي ال�ضلط 11
- مديرية الت�ضجيل : ارا�ضي عمان

- ا�ضم رقم القرية : عمان
امانة  العبديل �ضمن حدود  : حي جبل احل�ضني مديرية منطقة  املوقع   -
عمان الكربى وتقع اىل اجلنوب من حديقة املاأمونية و�ضرقي فندق توليدو 

وبالقرب منه
- ا�ضم ال�ضارع : يقع البناء على كفر برعم وهو على احلد ال�ضمايل الغربي 

لقطعة االر�ض، وهو �ضارع معبد على كامل �ضعته
- رقم البناء : 10

- م�ضاحة ال�ضقة : 81م2
- تنظيم القطعة : �ضكن ج

- رقم ال�ضقة : 102
- نوع االر�ض : طوابق و�ضقق

** و�ضف ال�ضقة:
بناء  يف  وال�ضقة  �ضطحها  عدا  االر�ضي  الطابق  من  الغربية  ال�ضقة  هي   -
البناء  وواجهات  وث��اين(  واول  وار�ضي  )ت�ضوية  طوابق  اربعة  من  مكون 
جميعها من احلجر االبي�ض )حجر طبزة قدمي( وعدد ال�ضقق يف البناء 
الثاين  الطابق  الت�ضوية ويف  واحدة يف طابق  �ضقة  يوجد  �ضقق حيث   )6(

و�ضقتني يف باقي الطوابق وال�ضطح مفروز اىل �ضقتني
- ال�ضقة مكونة من �ضاحة امامية �ضغرية )فرندة مك�ضوفة( و�ضالة معي�ضة 
داخلية تتو�ضط ال�ضقة ومطبخ راكب وغرفتي نوم وحمام افرجني + �ضاور 

تعلوه �ضدة
- الت�ضطيبات جيدة حيث الدهان امل�ضن يف جميع عنا�ضر ال�ضقة وبالط 
من  ومكون  راكب  واملطبخ  البلدي  املوزايكو  بالط  من  لل�ضقة  االر�ضيات 
املطبخ  وار�ضيات  واجل���دران  اخل�ضب  من  وعلويتني  �ضفليتني  واجهتني 
املحلي  الكب�ض  الداخلية من خ�ضب  واالبواب  ال�ضرياميك  واحلمامات من 
والزجاج  احلديد  من  بع�ضها  والنوافذ  احلديد  من  اخل��ارج��ي  وال��ب��اب 
قدمية  حديد  اب��اج��ورات  عليها  ويوجد  وال��زج��اج  االملنيوم  من  والبع�ض 

ويوجد حديد حماية على كافة النوافذ والتدفئة غري راكبة
اود�ضد  ادور  ال�ضيد  امل�ضتاأجر  قبل  من  الك�ضف  وق��ت  م�ضغولة  ال�ضقة   -

وا�ضرته بايجار مقداره 250 دينار �ضهري
من  دربزين  وله  البلدي  املوزايكو  من  بالطاته  للدرج  مكرر  وللبناية   -

احلديد وال يوجد م�ضعد )وقت الك�ضف(
- يقدر عمر البناء تقريبا اكرث من اربعني عاما

- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ضاالت و�ضوارع معبدة متوفرة يف 
املوقع واملوقع حماط بعمارات ال�ضقة ال�ضكنية القدمية ن�ضبيا واملوقع جيد

3- تقدير القيمة االجمالية لل�ضقة
- حيث ان امل�ضاحة االجمالية لل�ضقة 81م2، نقدر �ضعر املرت املربع لل�ضقة 
400 دينار/م2 مبا يف ذلك توابعها )حقها من اخلدمات واالر�ض وال�ضطح 

الذي هو عبارة عن خدمات م�ضرتكة(
- قيمة ال�ضقة= )م�ضاحة ال�ضقة االجمالية× �ضعر املرت املربع(= 81م2× 

400 دينار = 32400 اثنان وثالثون الفا واربعمائة دينارا اردنيا
�ضند  2 يف  وعددها  وح�ضب احل�ض�ض  لل�ضقة  االجمالية  القيمة  نقدر   -4

الت�ضجيل املرفق رقم AA-3166-2019 تاريخ 2019/1/29
÷ 2 ح�ض�ض = 16200 دينار  - قيمة احل�ضة الواحدة = 32400 دينار 

اردين احل�ضة الواحدة
ال�����ق�����ي�����م�����ة احل�ضةاجلن�ضيةا�ضم املالك الرقم الوطني

االج��م��ال��ي��ة / 
دينار اردين

دينار 1االردنيةفار�ض خليل �ضابا اجللده9891035517  16200
اردين

دينار 1االردنيةخالد �ضابا نقوال جلده9661023648  16200
اردين

دينار 2املجموع  32400
اردين

بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ل��دى  احل�ضور  ب��امل��زاودة  يرغب  م��ن  فعلى 
يف  االع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  خالل  عمان 
املقدرة،  القيمة  من   %10 معه  م�ضطحبا  حمليتني  يوميتني  �ضحيفتني 
على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة التقديرية للعقار، او الدخول 
االلكرتونية  باخلدمات  اخلا�ض  العدل  ل���وزارة  االل��ك��رتوين  املوقع  على 
املزاد  تاأمني  مبلغ  ودف��ع   )https:auctions.moj.gov.jo(
امل��زاود  على  تعود  وال��دالل��ة  والطوابع  الن�ضر  اج��ور  ب��ان  علما  الكرتونيا، 

االخري.
ماأمور التنفيذ

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/24441ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي �الردين 
ومهند  �لعبد�لالت  �جمد  �ملحاميان  – وكياله 

�ضليم �جلالمدة
�ملدين/�لكفيل: 1-فار�س خليل �ضابا �جللدة، 

2-خالد �ضابا نقوال جلدة
 )132( رقم  ال�ضقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
وادي  الرقم )1463( حو�ض رقم )11(  االر�ض ذات  املقامة على قطعة 
ال�ضلط – قرية عمان – من ارا�ضي عمان، والبالغة م�ضاحتها ح�ضب �ضند 
الت�ضجيل )102م2( واملو�ضوعة تاأمينا للدين ل�ضالح الدائن البنك االهلي 
والعائدة  تاريخ 2010/7/14  رقم )1144(  الدين  �ضند  االردين مبوجب 
الدائن  ل�ضالح  للدين  تاأمينا  واملو�ضوعة  اعاله،  بالعقار  للكفالء  ملكيتها 
البنك االهلي االردين من الدرجة االوىل مببلغ )9000( دينار، ت�ضعة االف 

دينار اردين، واملنظم لدى مديرية ت�ضجيل ارا�ضي عمان.
* موقع قطعة االر�ض:

- رقم القطعة )1463( - م�ضاحة ال�ضقة )102م2( – ا�ضم ورقم احلو�ض 
الت�ضجيل  مديرية   – )ج(  �ضكن  القطعة  تنظيم   –  )11( ال�ضلط  وادي 
– نوع  عمان  القرية  ورقم  ا�ضم   -  )132( ال�ضقة  – رقم  عمان  ارا�ضي 

االر�ض طوابق و�ضقق
- املوقع حي جبل احل�ضني – مديرية منطقة العبديل – �ضمن حدود امانة 
عمان الكربى – وتقع اىل اجلنوب من حديقة املاأمونية – و�ضرقي فندق 

توليدو وبالقرب منه
- ا�ضم ال�ضارع يقع البناء على �ضارع كفر برعم وهو على احلد ال�ضمايل 
البناء  – رقم  �ضعته  كامل  على  معبد  �ضارع  وهو  االر���ض  لقطعة  الغربي 

.)10(
* و�ضف ال�ضقة:

منافع  املعترب  �ضطحها  ع��دا  الثاين  الطابق  من  الغربي  ال�ضطح  هي   -
واول  وار�ضي  اربعة طوابق )ت�ضوية  بناء مكون من  وال�ضطح يف  م�ضرتكة، 
وثاين( وواجهات البناء جميعها من احلجر االبي�ض – حجر طبزة قدمي، 
واح��دة يف طابق  �ضقة  يوجد  – حيث  �ضقق  البناء )6(  ال�ضقق يف  وع��دد 
الت�ضوية ويف الطابق الثاين و�ضقتني يف باقي الطوابق وال�ضطح مفروز اىل 

�ضقتني.
وله  فارغ  �ضطح  وهو  الثاين  للطابق  الغربي  ال�ضطح  عن  عبارة  ال�ضقة   -

ت�ضوينة بارتفاع )50�ضم( من الدكة والطوب املق�ضور
من  دربزين  وله  البلدي  املوزايكو  من  بالطاته  للدرج  مكرر  وللبناية   -

احلديد وال يوجد م�ضعد – وقت الك�ضف.
- يقدر عمر البناء تقريبا اكرث من اربعني عاما

- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ضاالت و�ضوارع معبدة متوفرة يف 
املوقع، واملوقع حماط بعمارات ال�ضقق ال�ضكنية القدمية ن�ضبيا واملوقع جيد.

لل�ضقة  االجمالية  امل�ضاحة  ان  حيث  لل�ضقة:  االجمالية  القيمة  تقدير   *
)102م2(، نقدر �ضعر املرت املربع لل�ضقة مببلغ )150( دينارا/م2 مبا يف 
ذلك توابعها )حقها من اخلدمات واالر�ض وال�ضطح الذي هو عبارة عن 

خدمات م�ضرتكة(، وعليه تكون قيمة ال�ضقة=
دينارا=  102م2×150  املربع=  املرت  �ضعر  االجمايل×  ال�ضقة  م�ضاحة 

15300 دينار، خم�ضة ع�ضر الفا وثالثمائة دينار اردين.
* نقدر القيمة االجمالية لل�ضقة وح�ضب احل�ض�ض وعددها )2( يف �ضند 

الت�ضجيل املرفق رقم )aa-2019-3163( تاريخ 2019/1/29=
قيمة احل�ضة الواحدة= 15300 دينار÷2 ح�ض�ض= 7650 دينارا اردنيا/

احل�ضة الواحدة
ال�����ق�����ي�����م�����ة احل�ضةاجلن�ضيةا�ضم املالكالرقم الوطني

االج��م��ال��ي��ة/
دينار اردين

دينارا 1االردنيةفار�ض خليل �ضابا اجللدة9891035517  7650
اردنيا

دينارا 1االردنيةخالد �ضابا نقوال جلدة9661023648  7650
اردنيا

دينار 2املجموع  15300
اردين

فعلى من يرغب باملزاودة احل�ضور لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان 
خالل خم�ضة ع�ضر يوما من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن يف �ضحيفتني 
يوميتني حمليتني، م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدرة، على ان ال تقل 
الدخول  او  للعقار،  التقديرية  القيمة  من   %50 عن  باملزاد  الدخول  ن�ضبة 
االلكرتونية  باخلدمات  اخلا�ض  العدل  ل���وزارة  االل��ك��رتوين  املوقع  على 
)https:auctions.moj.gov.jo( ودفع مبلغ تاأمني الكرتونيا، 

علما بان اجور الن�ضر والطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.
ماأمور �لتنفيذ

لدى كاتب عدل حمكمة بداية الزرقاء
الرقم 2019/6998

املنذر: جمال احمد عطية العليمي – رقمه الوطني )9401007142( وكيال عنه املحامي 
عبدالرحمن جمال احمد العليمي مبوجب الوكالة العامة ذات الرقم )2017/10601(.

املنذر اليهم:
ال�ضخ�ضية  – رقم وطني )9322007495( ب�ضفتها  1- عزيزة ح�ضني عبداهلل ح�ضني 

وب�ضفتها وريثة املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   )9591022753( وطني  – رقم  حجاوي  �ضليم  زهدي  ر�ضوان   -2

وب�ضفته وريث املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   )9621032461( وطني  رقم   – حجاوي  �ضليم  زه��دي  نعمان   -3

وب�ضفته وريث املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   )9601027583( وطني  رقم   – حجاوي  �ضليم  زه��دي  مالك   -4

وب�ضفته وريث املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   )9631032443( وطني  رق��م   – حجاوي  �ضليم  زه��دي  معني   -5

وب�ضفته وريث املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
ال�ضخ�ضية  ب�ضفتها   )9712042373( وطني  رقم   – حجاوي  �ضليم  زهدي  تعريد   -6

وب�ضفتها وريثة املرحوم زهدي �ضليم حممد حجاوي باال�ضافة للرتكة
 – العليمي  – بناء  الع�ضكرية  ال�ضرطة  املنذر: مثلث  وعنوانهم االخري املعروف من قبل 

�ضقة رقم )3( �ضمايل – طابق الثاين.
* الوقائع:

�ضليم  املرحوم زهدي  ورثة  ب�ضفتهم  املنذر  ملك  �ضغلوا يف  بانهم  اليهم  املنذر  يعلم   -1
طابق   – �ضمايل   )3( رق��م  �ضقة  العليمي  بناء  يف  واقعة  �ضكنية  �ضقة  حجاوي  حممد 
ارا�ضي  ال�ضرقي )1( من  االر�ض رقم )6( من حو�ض عوجان  واملقام على قطعة   )2(
يف  موؤرخ  خطي  ايجار  عقد  مبوجب  �ضهريا  دينارا  اربعون   )40( ايجار  ببدل  الر�ضيفة 
1984/01/01 ومت تعديله مبوجب الزيادات القانونية وقرار حمكمة �ضلح حقوق الزرقاء 

رقم )2017/2964( لي�ضبح )103.80( دينار �ضهريا.
2- يعلم املنذر اليهم بانه قد ترتب عليهم اجور غري مدفوعة ملدة )21( �ضهرا عن الفرتة 

الواقعة من �ضهر )6( ل�ضنة 2017 اىل �ضهر )2019/2( مبلغ )2179.80( دينار.
والبالغة  بذمتكم  امل�ضتحقة  االي��ج��ارات  ب��دل  دف��ع  ب�����ض��رورة  ي��ن��ذرك��م  امل��ن��ذر  ان   -3
واملاء  بالكهرباء  يتعلق  فيما  عليكم  املرتتبة  الذمم  ت�ضوية  و�ضرورة  دينار   )2179.80(

وذلك خالل )15( يوما من تاريخ تبلغكم هذا االنذار.
وبخالف ذلك فان املنذر �ضيكون م�ضطرا القامة الدعاوى الالزمة اللزامكم بدفع املبالغ 
املرتتبة بذمتكم وت�ضمينكم الر�ضوم وكامل امل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.
وقد اعذر من انذر

وكيل املنذر
املحامي عبد الرحمن العليمي

دائرة تنفيذ فقوع
اخطار �شادر عن دائرة 

التنفيذ/بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية: 52-
11/)203-2019(-�شجل عام

ا���ض��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: ع��ادل 
عبداهلل هريان العلي

عنوانه: املفرق – ام ال�ضرب – املفرق 
– لواء بادية �ضمالية غربية – بالقرب 
م���ن احل���ي ال��غ��رب��ي – رق���م ال��ه��ات��ف 

0772099447
رقم االعالم/ال�ضند التنفيذي: –

حمل �ضدوره: تنفيذ فقوع
دي��ن��ار   4200 ب���ه/ال���دي���ن:  امل��ح��ك��وم 

والر�ضوم وامل�ضاريف
خم�ضة  خ���الل  ت����وؤدي  اأن  عليك  ي��ج��ب 
ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  ت��ل��ي  ي��وم��ًا  ع�ضر 
ال��دائ��ن  ل���ه/  امل��ح��ك��وم  اإىل  االخ���ط���ار 
الزيديني،  �ضويلم  عبداجلليل  ف���وزي 
هذه  انق�ضت  واإذا  اأع��اله،  املبني  املبلغ 
تعر�ض  اأو  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة 
الت�ضوية القانونية �ضتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ فقوع



41�إعالنات ق�ضائية
�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/15156ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي �الردين 

�ملحاميان – وكياله 
 �جمد �لعبد�لالت ومهند �ضليم �جلالمدة

�لكفيل: نهاد يو�ضف جنيب قطان
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )121( 
املقامة على قطعة االر�ض ذات الرقم )1043( حو�ض رقم )23( امللفوف 
والبالغة م�شاحتها ح�شب  – ارا�شي عمان،  – من قرية عمان  الغربي 
واملو�شوعة  اعللاه  للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )412م2(  الت�شجيل  �شند 
تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب �شند التاأمني 
رقم )366( تاريخ 2011/3/7 من الدرجة االوىل مببلغ )400000( دينار، 

اربعمائة الف دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي عمان.
والبالغ  �شطحه  عطا  الثاين  الطابق  وهو   )1043/121( رقم  ال�شقة  ان 
م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )412م2( وال�شقة تقع �شمن البناء املقام 
على قطعة االر�ض رقم )1043( حو�ض رقم )23( امللفوف الغربي لوحة 
و�شقق  االر�للض طوابق  ونللوع  ارا�شي قرية مدينة عمان  رقللم )24( من 
المانة  تابعة  وتنظيميا  عمان  ارا�شي  ت�شجيل  لدائرة  تابعة  وت�شجيليا 
عمان الكربى منطقة زهران وتنظيم االر�ض املقام عليها البناية �شكن.

- ال�شقة ح�شب �شند الت�شجيل ال�شادر بتاريخ 2018/10/9 م�شجلة با�شم 
موؤجرة  ال�شقة  كانت  الك�شف  واثللنللاء  كاما  قطان  جنيب  يو�شف  نهاد 

ك�شكن عائلي مببلغ )20000( دينار �شنويا.
* و�شف البناء: تقع البناية والتي تقع �شمنها ال�شقة يف منطقة زهران 
 )23( رقللم  حللو�للض   )1043( رقللم  االر�لللض  قطعة  على  مقامة  والللبللنللايللة 
ونوع  عمان  مدينة  قرية  ارا�شي  من   )24( رقم  لوحة  الغربي  امللفوف 
عمان  ارا�للشللي  ت�شجيل  لللدائللرة  تابعة  وت�شجيليا  و�شقق  طوابق  االر�للض 
االر�ض  وتنظيم  زهللران  الكربى منطقة  عمان  تابعة المانة  وتنظيميا 
املقام عليها البناية �شكن وتقع البناية على �شارع معبد يحدها باجلهة 
ال�شمالية معروف با�شم �شارع عقبة بن نافع وطريق باجلهة اجلنوبية 
بللا�للشللم حي  مللعللروف  حللي  وتللقللع �شمن  ال�شكل  منتظمة  غللر  واالر�للللض 
الر�شوان والبناية التي �شمنها ال�شقة حتمل الرقم )101( ح�شب ترقيم 
امانة عمان الكربى والبناية اربع واجهات حجر نظيف ومزودة مب�شعد 
لها  اخلللدمللات متوفرة  وكللافللة  درابللزيللن حديد  مللع  درج  وبيت  كهربائي 
والبناء )7( طوابق و�شمنها )6( �شقق وطابق خدمات ولكل �شقة �شمن 

اخلدمات موقفني وبئر ماء وخمزن.
* و�شف ال�شقة: ال�شقة حتمل الرقم )1043/121( وهو الطابق الثاين 
وال�شقة  الت�شجيل )412م2(  �شند  والبالغ م�شاحتها ح�شب  �شطحه  عدا 
اللللدرج وال�شقة مللوؤلللفللة مللن مللدخللل رخلللام وحمام  لها مللدخللل مللن بيت 
مع  م�شرتكة  بلكونة  به  ملحق  طعام  جناح  مع  �شيوف  وغرفة  �شيوف 
به  ملحق  و�شفلية  علوية  خللزائللن  بلوط  خ�شب  راكللب  ومطبخ  املعي�شة 
نوم منهم غرفتني ما�شرت وغرفة خادمة مع  بلكونة وعللدد )4( غرف 
املا�شرت  بوك�ض وحمام  �شور  النوم مع  حمام وحمام م�شرتك بني غرف 
ار�شية غرف  بوك�ض و�شمنها غرفة ماب�ض  و�شاور  الرئي�شي جاكوزي 
النوم �شراميك وغرفة معي�شة وا�شعة مع بلكونة م�شرتكة مع ال�شيوف 
واالبللواب الداخلية خ�شب وال�شبابيك املنيوم دبل مع اباجورات كهرباء 
ومزودة بالتدفئة املركزية حتت الباط مع نظام تكييف مركزي حامي 
�شوبر  عللام  ب�شكل  والت�شطيب  بلللورد  وجب�شن  جب�شني  وديللكللورات  بلللارد 

ديلوك�ض.
ال�شابق  والو�شف  الت�شطيبات  وح�شب  ال�شقة  موقع  ح�شب  التقدير:   *

لها وموقعها نقدر �شعر املرت املربع الواحد مببلغ )850( دينارا=
ثاثمائة  ديللنللار،   350200 املللرت=  ديللنللارا  412م2×850  ال�شقة  م�شاحة 

وخم�شون الفا ومائتا دينار.
وهذا ال�شعر ي�شمل ما ي�شيب ال�شقة بح�ش�ض بار�ض العقار واخلدمات 
بها،  ح�ش�ض  لل�شقة  يوجد  وجميعها  ال�شيارات  ومللواقللف  الللدرج  وبيت 
وان اال�ش�ض التي اعتمدنا بها بتقدير �شعر املرت املربع لل�شقة وقيمتها 
التقديرات  با�شعار  تللام  اطللاع  على  ونحن  خللرباء  ب�شفتنا  االجمالية 
ا�شتف�شرنا  املنطقة كما  بنف�ض  املنطقة واجرينا ك�شوفات  بنف�ض  لل�شقق 
ونوعية  وم�شاحتها  ال�شقة  موقع  راعينا  وقللد  مبا�شرة  غللر  بطريقة 

الت�شطيبات ح�شب الو�شف بتقرير اخلربة.

بداية  تنفيذ حمكمة  دائلللرة  لللدى  بللاملللزاودة احل�شور  يرغب  مللن  فعلى 
عمان خال خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعللان يف 
�شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة، 
الدخول  او  التقديرية،  القيمة  مللن   %50 عللن  املللللزاودة  تقل  ال  ان  على 
االلكرتونية  باخلدمات  العدل اخلا�ض  لللوزارة  االلكرتوين  املوقع  على 
الن�شر  اجللور  بللان  علما   ،)https:auctions.moj.gov.jo(

والطوابع والداللة تعود على املزاود االخر.
ماأمور �لتنفيذ

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2017/20198ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي 

�الردين – وكياله �ملحاميان �جمد 
�لعبد�لالت ومهند �ضليم �جلالمدة

�ملدين: ح�ضام �لدين حممد عبد�ملهدي 
و�ضو�ص - بكفالة عقاره

رقللم  ال�شقة  كللامللل  العلني  بللاملللزاد  للبيع  مللطللروح  بللانلله  للعموم  يعلن 
الرقم )535( حو�ض رقم )43(  ذات  املقامة على قطعة االر�للض   )112(
والبالغة  عللمللان،  – ارا�للشللي  عمان  قرية  – مللن  الو�شطى  �شويوينة  ام 
للكفيل  ملكيتها  والللعللائللدة  )105م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها 
االهلي  البنك  الدائن  ل�شالح  للدين  تاأمينا  واملو�شوعة  اعاه  بالعقار 
من   2009/5/18 تللاريللخ   )746( رقلللم  الللتللاأمللني  �شند  مبللوجللب  االردين 
و�شبعمائة  الفا  وع�شرون  واحللد  دينار،   )21700( مببلغ  االوىل  الدرجة 

دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي عمان.
�شمنها  تقع  والتي  البناية  تقع  ال�شقة:  �شمنها  التي  البناية  و�شف   *
ال�شقة يف منطقة ام �شويوينة والبناية مقامة على قطعة االر�ض رقم 
من   )46( رقللم  لوحة  الو�شطى  �شويوينة  ام   )43( رقللم  حو�ض   )535(
ارا�شي قرية مدينة عمان ونوع االر�ض طوابق و�شقق وت�شجيليا تابعة 
 – ارا�شي عمان وتنظيميا تابعة المانة عمان الكربى  لدائرة ت�شجيل 
منطقة راأ�ض العني – وتنظيم االر�ض املقام عليها البناية �شكن )ج( وتقع 
البناية على �شارع معبد يحدها باجلهة اجلنوبية معروف با�شم �شارع ام 
كلثوم واالر�ض غر منتظمة ال�شكل وتقع �شمن حي معروف با�شم حي 
الزهور والبناية التي �شمنها ال�شقة حتمل الرقم )193( ح�شب ترقيم 
امانة عمان الكربى والبناية واقعة �شمن حي �شكني و�شمال غرب دوار 
الزهور والبناية قدمية وخمدومة ببيت درج مع درابزين حديد وكافة 
الطوابق  قللانللون  على  مللفللروزة  والللعللمللارة  متوفرة  اال�شا�شية  اخلللدمللات 

والواجهات جزء حجر وجزء دكة.
حممد  الللديللن  )ح�شام  با�شم  م�شجلة  الت�شجيل  �شند  ح�شب  ال�شقة   -
من  م�شتغلة  ال�شقة  كانت  الك�شف  واثناء  كاما  و�شو�ض(  عبداملهدي 

قبله ك�شكن عائلي.
* و�شف ال�شقة: ال�شقة حتمل الرقم )535/112( وهي ال�شقة اجلنوبية 
�شند  م�شاحتها ح�شب  والبالغ  �شطحها  االول عدا  الطابق  الغربية من 
الت�شجيل )105م2( وال�شقة لها مدخل من بيت الدرج ومدخل م�شتقل 
من ال�شارع بدرج معلق حديد وال�شقة موؤلفة من غرفة معي�شة وغرفة 
تيوبات  على  راكب  �شقف قرميد  تر�ض  وامامها  �شقفها قرميد  �شيوف 
حللديللد ومللللوزع بللني الللغللرف ومللطللبللخ راكلللب واجللهللتللني و�للشللالللة �شغرة 
عبارة عن حمام �شيوف  ثاين  الغرف وحمام  نوم وحمام بني  وغرفتي 
ار�شية ال�شقة باط بلدي واالبواب الداخلية خ�شب وال�شبابيك املنيوم 

مع حديد حماية والت�شطيب عادي �شعبي قدمي.
ال�شابق  والو�شف  الت�شطيبات  وح�شب  ال�شقة  موقع  ح�شب  التقدير:   *
ديللنللارا=  الللواحللد مببلغ )350(  املللربللع  املللرت  �شعر  نللقللدر  لها ومللوقللعللهللا، 
م�شاحة ال�شقة 105م2×350 دينارا املرت= 36750 دينارا، �شتة وثاثون 

الفا و�شبعمائة وخم�شون دينارا.
وهذا ال�شعر ي�شمل ما ي�شيب ال�شقة بح�ش�ض بار�ض العقار واخلدمات 
بها  ح�ش�ض  لل�شقة  يوجد  وجميعها  ال�شيارات  ومللواقللف  اللللدرج  وبيت 

والغرفة �شقفها قرميد.
وان اال�ش�ض التي اعتمدنا بها بتقدير �شعر املرت املربع لل�شقة وقيمتها 
التقديرات  با�شعار  تللام  اطلللاع  على  نحن  خلللرباء  ب�شفتها  االجمالية 
ا�شتف�شرنا  املنطقة كما  بنف�ض  املنطقة واجرينا ك�شوفات  بنف�ض  لل�شقق 
ونوعية  وم�شاحتها  ال�شقة  موقع  راعينا  وقللد  مبا�شرة  غللر  بطريقة 

الت�شطيبات ح�شب الو�شف بتقرير اخلربة.
بداية  تنفيذ حمكمة  دائلللرة  لللدى  بللاملللزاودة احل�شور  يرغب  مللن  فعلى 
عمان خال خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعللان يف 
�شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة، 
الدخول  او  التقديرية،  القيمة  مللن   %50 عللن  املللللزاودة  تقل  ال  ان  على 
االلكرتونية  باخلدمات  العدل اخلا�ض  لللوزارة  االلكرتوين  املوقع  على 
املللزاد  تاأمني  مبلغ  زدفللع   )https:auctions.moj.gov.jo(
املزاود  على  تعود  والداللة  والطوابع  الن�شر  اجور  بان  علما  الكرتونيا، 

االخر.
ماأمور �لتنفيذ

حمكمة بد�ية عمان/د�ئرة �لتنفيذ
�لرقم 2018/20607ع

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/20607ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي �الردين 

�جلالمدة مهند  �ملحامي  – وكيله 
�لكفيل: منت�ضر عوين حممد جنيد – عر�قي 

�جلن�ضية - بكفالة عقاره
على  املقامة   )121( رقم  ال�شقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
قرية  من   – ال�شمايل  اذينة  ام   )19( رقم  حو�ض   )503( الرقم  ذات  االر���ض  قطعة 
والعائدة  )293م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغة  عمان،  ارا�شي   – عمان 
االهلي  البنك  الدائن  ل�شالح  للدين  تاأمينا  واملو�شوعة  اعاله  بالعقار  للكفيل  ملكيتها 
االردين مبوجب �شند التاأمني رقم )1049( تاريخ 2006/4/27 من الدرجة االوىل مببلغ 

)160000( دينار، مائة و�شتون الف دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي عمان.
* 1- موقع قطعة االر�ض:

رقم القطعة )503(، تنظيم القطعة �شكن )ب(، ا�شم ورقم احلو�ض ام اذينة ال�شمايل 
)19(، م�شاحة ال�شقة )293م2(، مديرية الت�شجيل ارا�شي عمان، رقم ال�شقة )121(، 

ا�شم ورقم القرية عمان )1(، نوع االر�ض طوابق و�شقق.
- املوقع: حي ام اذينة الغربي – مديرية منطقة وادي ال�شري – �شمن حدود امانة عمان 
�شارع مكة وجنوبي  ال�شاد�ض واىل اجلنوب من  الدوار  ال�شمال من  – وتقع اىل  الكربى 

وزارة البيئة وبالقرب منها.
- ا�شم ال�شارع: يقع البناء على �شارع امللك في�شل بن عبدالعزيز والذي يقع على احلد 

ال�شرقي لقطعة االر�ض )�شارع رئي�شي( وهو �شارع معبد على كامل �شعته
- رقم البناء: )67( يوجد اآرمة احل�شيني )9(

* 2- و�شف ال�شقة: هي الطابق الثاين عدا ال�شطح – �شقة طابقية، وهي يف بناء مكون 
من خم�شة طوابق )ت�شوية وار�شي واول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر 
من احلجر  االمامي  ال�شور  ان  اجلهات حيث  ا�شوار من جميع  بالبناء  ويحيط  النظيف 
البناء )4( �شقق طابقني،  ال�شقق يف  املق�شور وعدد  والطوب  الدكة  اال�شوار من  وباقي 
علما بان الطابق االر�شي )دوبلك�ض( ويتبع لها اجلزء ال�شرقي من طابق الت�شوية، ويوجد 
ومواقف  اخلزين  وغ��رف  البويلرات  غرفة   – للبناء  خدمات  اي�شا  الت�شوية  طابق  يف 

لل�شيارات.
* ال�شقة: مكونة من �شالون لل�شيوف و�شفرة و�شالة معي�شة وا�شعة تت�شل من خالل باب 
�شحاب من االملنيوم والزجاج املزدوح بفرندة جنوبية �شرقية تطل على �شارع امللك في�شل 
بن عبدالعزيز واربع غرف نوم اثنتني منهن غرف نوم رئي�شية حتتوي كل منها على حمام 
افرجني، وعلى خزانة خ�شبية �شغرية باحلائط وحمام افرجني ثالث طقم كامل خلدمة 
غرفتي النوم وحمام افرجني رابع مقعدة+مغ�شلة خلدمة ال�شيوف ومطبخ راكب يت�شل 
من خالل باب من االملنيوم والزجاج بفرندة جنوبية حماطة بنوافذ من االملنيوم والزجاج 

واملطبخ مفتوح على املوزع بني غرف النوم و�شمن املطبخ غرفة خزين �شغرية.
مع  تطبيع  ال�شقة  عنا�شر  الغلب  ال��ده��ان  حيث  ال�شقة  يف  ج��دا  جيدة  الت�شطيبات   -
النوم  غرف  يف  امل�شن  وده��ان  واملعي�شة  ال�شالون  ال�شقف  ب�شيطة  جب�شني  ديكورات 
وبالط االر�شيات لل�شالون وال�شفرة واملعي�شة واملمرات من رخام االورينتال )جزء من 
البالط الرخامي يف املعي�شة مك�شور وبحاجة لل�شيانة( وبالط االر�شيات لغرف النوم من 
بالط املوزايكو البلدي، واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �شفلتني وعلويتني من اخلزائن 
اخل�شبية وتتو�شطه طاولة من اجلرانيت للخدمة وجدران وار�شيات املطبخ واحلمامات 
من ال�شرياميك واالبواب الداخلية من خ�شب الكب�ض والباب اخلارجي من خ�شب ق�شرة 
بلوط وكافة النوافذ من االملنيوم والزجاج املزدوج ويوجد اباجورات حبل على النوافذ وال 

يوجد حديد حماية على النوافذ والتدفئة راكبة.
- ال�شقة م�شغولة من قبل مالك العقار ال�شيد منت�شر عوين حممد جنيد وا�شرته

- يوجد موقف �شيارة وغرفة خزين خا�شان بال�شقة يف طابق الت�شوية
– له دربزين من احلديد ويوجد  - ال�شقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام 

م�شعد �شغال – وقت الك�شف.
- يقدر عمر البناء بحوايل خم�شة ع�شر عاما

- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�شاالت و�شوارع معبدة متوفرة يف املوقع واملوقع 
مميز وحماط بعمارات ال�شقق ال�شكنية.

* 3- تقدير القيمة االجمالية لل�شقة:
 )825( لل�شقة  املربع  املرت  �شعر  قدر  )293م2(،  لل�شقة  االجمالية  امل�شاحة  ان  حيث   -
دينارا/م2 مبا يف ذلك توابعها )املوقف+ غرفة اخلزين وحقها من اخلدمات واالر�ض 

وال�شطح الذي هو عبارة عن خدمات م�شرتكة
دينارا=  293م2×825  املربع=  املرت  �شعر  االجمالية×  ال�شقة  م�شاحة  ال�شقة=  قيمة 

241725 دينارا، مائتان وواحد واربعون الفا و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون دينارا اردنيا.
* 4- نقدر القيمة االجمالية لل�شقة وح�شب �شند الت�شجيل املرفق:

القيمة احل�شةاجلن�شيةا�شم املالكالرقم الوطني
االجمالية

241725 كامالالعراقيةمنت�شر عوين حممد جنيد0003090203
دينارا اردنيا

241725 كامالاملجموع
دينارا اردنيا

خالل  عمان  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ل��دى  احل�شور  ب��امل��زاودة  يرغب  م��ن  فعلى 
حمليتني  يوميتني  �شحيفتني  يف  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  يوما  ع�شر  خم�شة 
القيمة  من   %50 عن  امل��زاودة  تقل  ال  ان  على  املقدرة،  القيمة  من   %10 معه  م�شطحبا 
التقديرية، او الدخول على املوقع االلكرتوين لوزارة العدل اخلا�ض باخلدمات االلكرتونية 
علما  الكرتونيا،  املزاد  تاأمني  مبلغ  ودفع   )https:auctions.moj.gov.jo(

بان اجور الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.

ماأمور �لتنفيذ

حمكمة بد�ية عمان/د�ئرة �لتنفيذ
�لرقم 2018/13174ع

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/13174ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي �الردين 

– وكيله �ملحامي مهند �جلالمدة 
�ملدين: عمار عوين حممد �لعبا�ضي- عر�قي 

�جلن�ضية - بكفالة عقاره
على  املقامة   )111( رقم  ال�شقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
قطعة االر�ض ذات الرقم )503( حو�ض رقم )19( ام اذينة ال�شمايل – من قرية عمان 
ملكيتها  والعائدة  )293م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغة  عمان،  –ارا�شي 
للكفيل اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب �شند 
التاأمني رقم )1050( تاريخ 2006/4/27 من الدرجة االوىل مببلغ )160000( دينار، 

مائة و�شتون الف دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي عمان.
* 1- موقع قطعة االر�ض:

رقم القطعة )503(، تنظيم القطعة �شكن )ب(، ا�شم ورقم احلو�ض ام اذينة ال�شمايل 
)19(، م�شاحة ال�شقة )293م2(، مديرية الت�شجيل ارا�شي عمان، رقم ال�شقة )111(، 

ا�شم ورقم القرية عمان )1(، نوع االر�ض طوابق و�شقق.
- املوقع: تقع قطعة االر�ض يف منطقة وادي ال�شري – �شمن حدود امانة عمان الكربى – 
حي ام اذينة الغربي – على �شارع امللك في�شل بن عبدالعزيز واىل اجلنوب من وزارة 

البيئة واىل ال�شمال من فندق عمره.
- رقم البناء: )67( ح�شب نظام الت�شمية والرتقيم المانة عمان الكربى.

* 2- و�شف العمارة )التي �شمنها ال�شقة مو�شوع الدعوى(:
ال�شمايل  اذينة  ام  االر�ض رقم )503( حو�ض رقم )19(  العمارة مقامة على قطعة   -
البناء  والعمارة مكونة من خم�شة طوابق )ت�شوية وار�شي واول وثاين وثالث( وواجهات 
ال�شور  ان  حيث  اجلهات  جميع  من  ا�شوار  بالبناء  ويحيط  النظيف  احلجر  من  جميعها 
مداخل  ثالثة  ويوجد  املق�شور  والطوب  الدكة  من  اال�شوار  وباقي  احلجر  من  االمامي 
بوابة  ويوجد  احلديد  من  باب  عن  عبارة  الرئي�شي  املدخل  ان  حيث  االمامي  ال�شور  يف 
حديد يف ال�شور االمامي للكراج وبوابة حديد للطابق االر�شي ويوجد رامب ي�شل للت�شوية 
والكراجات وعدد ال�شقق يف البناء )4( �شقق، حيث يوجد �شقة واحدة يف كل طابق ويوجد 

يف طابق الت�شوية اي�شا خدمات للبناء – غرفة البويلرات ومواقف لل�شيارات.
- ال�شارع امام العمارة معبد على كامل �شعته

- اخلدمات جميعها وا�شلة للعمارة )مياه وكهرباء وجماري وات�شاالت ....(.
والدهان  درابزين حديد  مع  الرخام  درج من  ويوجد  للعمارة  كهربائي  يوجد م�شعد   -

امل�شن يخدم الطوابق.
- يوجد تدفئة يف العمارة

- واملوقع مميز وحماط بعمارات ال�شقق ال�شكنية.
- يوجد موقف �شيارة خا�ض بال�شقة يف طابق الت�شوية

- يقدر عمر البناء ب�)15( عاما.
�شالون  من  مكونة  �شطحه  عدا  االول  الطابق   )111( رقم  ال�شقة  ال�شقة:  و�شف   -3  *
لل�شيوف مع فرندا ومعي�شة واربع غرف نوم غرفتان منهم غرف نوم رئي�شية )ما�شرت( 
غرفة  ويوجد  وم��وزع  و�شيوف،  وعائلي  ما�شرت   )2( حمامات  واربعة  فرندا  مع  ومطبخ 

خزين.
واحدة  والغرف  الرخام  واملوزع من  واملعي�شة  لل�شالون  االر�شيات  الداخلي  الت�شطيب   -
باركيه والغرف االخرى من بالط املوزايكو البلدي وار�شيات وجدران املطبخ واحلمامات 
واملعي�شة معجونة  زنار جب�شني  امل�شن مع  والغرف دهان  لل�شالون  والدهان  �شرياميك 
ديكور وا�شقف املطبخ واحلمامات امل�شن مع زنار جب�شني واملطبخ راكب خزائن علوية 

و�شفلية من اخل�شب وهو يت�شل من خالل باب من االملنيوم والزجاج مع فرندا.
- حمام ال�شيوف مقعدة ومغ�شلة واحلمام العائلي طقم كامل مع بانيو واحلمام املا�شرت 

طاقم كامل مع جاكوزي واحلمام املا�شرت االخر طقم كامل مع بانيو.
- التدفئة راكبة

- ال�شبابيك املنيوم زجاج دبل مع اباجورات
- االبواب الداخلية من اخل�شب والباب الرئي�شي من اخل�شب ق�شرة بلوط

- ال�شقة م�شغولة من قبل مالك العقار ال�شيد عمار عوين حممد العبا�شي وعائلته
* 4- تقدير القيمة االجمالية لل�شقة:

لل�شقة )840(  املربع  املرت  �شعر  نقدر  لل�شقة )293م2(،  االجمالية  امل�شاحة  ان  - حيث 
دينارا/م2 مبا يف ذلك توابعها )املوقف وحقها من اخلدمات واالر�ض وال�شطح الذي هو 

عبارة عن خدمات م�شرتكة=
دينارا=  293م2×840  املربع=  املرت  �شعر  االجمالية×  ال�شقة  م�شاحة  ال�شقة=  قيمة 

246120 دينارا، مائتان و�شتة واربعون الفا ومائة وع�شرون دينارا اردنيا.
* 5- نقدر القيمة االجمالية لل�شقة وح�شب �شند الت�شجيل:

ال������������رق������������م 
ال������وط������ن������ي/

مت�شل�شل

القيمة احل�شةاجلن�شيةا�شم املالك
االجمالية

246120 كامالالعراقيةعمار عوين حممد العبا�شي0003126393
دينارا اردنيا

246120 كامالاملجموع
دينارا اردنيا

على  االط��الع  وبعد  وخربتنا  معرفتنا  وح�شب  والتحري  البحث  بعد  التقدير:  ا�ش�ض   -6
املنطقة  يف  البيوعات  على  واطالعنا  وامل�شاحة  االرا�شي  دائ��رة  قبل  من  اال�شا�ض  �شعر 
اآخذين باالعتبار املوقع وامل�شاحة والتنظيم وموقعها اجليد والقريب من كافة اخلدمات 

وت�شطيبات البناء وال�شقة.
خالل  عمان  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ل��دى  احل�شور  ب��امل��زاودة  يرغب  م��ن  فعلى 
حمليتني  يوميتني  �شحيفتني  يف  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  يوما  ع�شر  خم�شة 
القيمة  من   %50 عن  امل��زاودة  تقل  ال  ان  على  املقدرة،  القيمة  من   %10 معه  م�شطحبا 
التقديرية، او الدخول على املوقع االلكرتوين لوزارة العدل اخلا�ض باخلدمات االلكرتونية 
علما  الكرتونيا،  املزاد  تاأمني  مبلغ  ودفع   )https:auctions.moj.gov.jo(

بان اجور الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.
ماأمور التنفيذ

د�ئرة تنفيذ/حمكمة بد�ية �لزرقاء
�لرقم 2018/8849ع
�لتاريخ 2019/6/13

�عالن بيع �ول باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة 
ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية �لزرقاء يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 

2018/8849ع
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �الهلي 

�الردين – وكياله �ملحاميان �جمد 
�لعبد�لالت وحازم �خل�ضاونة

بكفالة عقار: يو�ضف عوين يو�ضف عي�ضى
 )132( رقم  ال�شقة  على  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
املقامة على قطعة االر�ض ذات الرقم )451( حو�ض رقم )1( الربكة – 
من قرية العبديل - من ارا�شي الزرقاء، والبالغة م�شاحتها ح�شب �شندات 
واملو�شوعة  اعاله،  بالعقار  للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )131م2(  الت�شجيل 
التاأمني  البنك االهلي االردين مبوجب �شند  الدائن  تاأمينا للدين ل�شالح 
االوىل  الدرجة  من   2017/8/9 تاريخ   )65( رقم  معاملة   )1195( رقم 
مببلغ )30000( دينار، ثالثون الف دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل 

ارا�شي الزرقاء.
* املوقع والو�شف وخدمات البنية التحتية:

– على تقاطع �شارع ر�شيد  ال�شرق  – مدينة  - تقع القطعة رقم )451( 
– واخلدمات   )51( رقم  عمارة  مريود  بيك  احمد  �شارع  مع  طليع  بيك 

متوفرة وهي من نوع امللك.
- مقام على القطعة رقم )451( بناء من الطوب اال�شمنتي واخلر�شانة 
ار�شي  وطابق  ت�شوية  طابق  من  مكون  وهو  حجر،  واجهات  اربع  امل�شلحة 
وطابق اول وطابق ثاين وطابق ثالث وكل طابق �شقتني خمدومة مب�شعد 

واخلدمات متوفرة.
عدا  الثالث  الطابق  من  الغربية  ال�شقة  هي  اليد  و�شع  مو�شوع  ال�شقة   -
�شطحها املعترب خدمات م�شرتكة ذات الرقم )451/132( وهي م�شاحتها 
ح�شب �شند الت�شجيل )131م2( ومكونة من )3( غرف نوم وغرفة �شيوف 
و�شالة وبلكونة وحمامني وت�شطيباتها جيدة، ديكورات جب�شني، االر�شيات 
�شرياميك واملطبخ رخام تركي مع خزائن املنيوم �شفلية، �شبابيك املنيوم 

مع اباجورات، مملوكة للمحكوم عليه يو�شف عوين يو�شف عي�شى.
- ال�شقة خالية من ال�شكان.

لل�شقة  املربع  امل��رت  �شعر  نقدر  فاننا  تقدم  ما  على  بناء  التقديرات:   *
اجمالية=  وبقيمة  دينارا،   )260( مببلغ  العقار  ار���ض  من  ح�شتها  مع 

131م2× 260 دينارا= 34060 دينارا.
الزرقاء  بداية  حمكمة  تنفيذ  لدائرة  احل�شور  باملزاودة  يرغب  من  فعلى 
خالل خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني 
والبالغة  امل��ق��درة  القيمة  م��ن   %10 معه  م�شطحبا  حمليتني،  يوميتني 
من   %50 عن  باملزاودة  الدخول  ن�شبة  تقل  ال  ان  على  دينارا،   )34060(
القيمة املقدرة، علما بان اجور الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود 

ماأمور �لتنفيذاالخري.

دائرة تنفيذ فقوع
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/

بالن�شر
-322(/11-52 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة:  ال���دع���وى  رق���م 

2019(-�شجل عام-�ض
ا�شم املحكوم عليه/املدين: 1-ان�ض عبدالرحمن 
علي  ح�شن  رات��ب  2-حممد  املعايطة،  عبدالنبي 
ورثة  احد  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  الفرواتي 
وال��دت��ه امل��رح��وم��ة ب��دي��ع��ة حم��م��د خ���دام جامع 
الورثة والرتكة، 3-طه خليل  باقي  باال�شافة اىل 
الفرواتي،  علي  ح�شن  4-رح���اب  م��وايف،  حممد 
ال��ف��روات��ي،  ع��ل��ي  ع��ب��دال��ق��ادر ح�شن  5-حم��م��د 
ال��ف��روات��ي،  عبداحلميد  زه��ري  6-عبداحلميد 
فرج  8-ن�شيم  الدرد�شاوي،  ابراهيم  فرج  7-نور 

ابراهيم الدرد�شاوي
عنوانه: الكرك – �شارع اخل�شري
رقم االعالم/ال�شند التنفيذي: –

حمل �شدوره: تنفيذ فقوع
املحكوم به/الدين: 

يومًا  ع�شر  خم�شة  خ��الل  ت��وؤدوا  اأن  عليكم  يجب 
املحكوم  اإىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكم  تاريخ  تلي 
العمرييني،  مفلح  عبداملهدي  كمال  الدائن  له/ 
ومل  امل��دة  هذه  انق�شت  واإذا  اأع��اله،  املبني  املبلغ 
توؤدوا الدين املذكور اأو تعر�شوا الت�شوية القانونية 
امل��ع��ام��الت  مب��ب��ا���ش��رة  التنفيذ  دائ����رة  ���ش��ت��ق��وم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقكم.
ماأمور التنفيذ فقوع

حمكمة بداية جزاء - جنح 
اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني - بالن�شر
رقم الدعوى 48-

2019/440/17/�شجل عام
الهيئة/القا�شي: ماجدة 

عبداملجيد عبداملهدي املخاترة
ا�شم الظنني: �شركة نردين 

لتجارة ال�شيارات ذ.م.م
العمر: 5 �شنة

 - احل��رة  – املنطقة  الزرقاء  العنوان: 
الزرقاء

التهمة: تهريب �شيارة )203(
املوافق  االثنني  ي��وم  ح�شورك  يقت�شي 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2019/6/17
التي  اع���اله  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�شتكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اق��ام��ه��ا 
دائرة اجلمارك العامة، فاذا مل حت�شر 
يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح 
اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني - بالن�شر
رقم الدعوى

 48-2019/605/17/�شجل عام
الهيئة/القا�شي: اياد انور 

ح�شن اجلرودي
ا�شم الظنني: علي �شليمان 

عاوي عكيدي
املهنة: -

العمر: 26 �شنة
بالقرب   – طرببور   – عمان  العنوان: 

من جامعة العلوم اال�شالمية
التهمة: تهريب دخان )203(

املوافق  االربعاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2019/6/19
التي  اع���اله  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�شتكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اق��ام��ه��ا 
دائرة اجلمارك العامة، فاذا مل حت�شر 
يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني - بالن�شر

رقم الدعوى 2019/446/17-48/
�شجل عام

الهيئة/القا�شي: ماجدة عبداملجيد 
عبداملهدي املخاترة

ا�شم الظنني: انفاين �شرفي�شيز 
وورلد وايد األ ال �شي

املهنة: �شركة – مناطق حرة
العمر: 3 �شهور و20 يوما

– املنطقة احل���رة -  ع��م��ان  ال��ع��ن��وان: 
املطار

التهمة: تهريب 
املوافق  االثنني  ي��وم  ح�شورك  يقت�شي 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2019/6/17
التي  اع���اله  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�شتكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اق��ام��ه��ا 
دائرة اجلمارك العامة، فاذا مل حت�شر 
يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.



42�إعالنات ق�ضائية

�خطار �ضادر عن د�ئرة 
تنفيذ حمكمة بد�ية جنوب عمان

رقم �لدعوى �لتنفيذية:- 2019/1538 ع 
��ضم �ملحكوم عليها: هنا عبد�للطيف عاطف ريان

اآخر عنوان لها: عمان – القوي�شمة – املعادي- �شارع احلكمة – وحاليًا جمهولة مكان 
الإقامة.

رقم �شندات الرهن رقم )508( معاملة رقم 46 تاريخ 2012/06/19 من الدرجة الأوىل 
حمل �شدوره ت�شجيل اأرا�شي جنوب عمان.

قيمة الدين: )36884( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 
ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه الخطار اىل املحكوم له/
الدائن بنك ال�شكان للتجارة والتمويل �ش. م. ع وكيله املحامي مروان اخلطينب، املبلغ 

املبني اأعاله.
واذا انق�شت هذه املده ومل توؤد الدين املذكور او تعر�ش الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة 

التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
وذلك على ح�ش�شكم يف ال�شقة رقم 230/111 حو�ش املناطري رقم 27 قرية اأبو علندا 

من اأرا�شي جنوب عمان مبوجب �شند الدين رقم اأعاله.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان

دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء
الرقم 2019/772ع

التاريخ 2019/6/13
اعالن بيع اول �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء يف الق�ضية 

التنفيذية رقم 2019/772
واملتكونة بني املحكوم لها: �ضركة البنك االردين الكويتي – وكيلها 

املحامي حرب نا�ضر
واملحكوم عليه: حممد عودة خ�ضر اال�ضقر

بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
الواقعة على قطعة الر�ش رقم )11249(  الرقم )121(  ال�شكنية ذات  ال�شقة  الزرقاء 
والعائدة  الزرقاء  ارا�شي  – من  البرتاوي  – قرية  البرتاوي اجلنوبي  حو�ش رقم )4( 
ملكيتها للمحكوم عليه حممد عودة خ�شر ال�شقر واملرهونة ل�شالح �شركة البنك الردين 
وال�شادر  بتاريخ 2017/10/4  واملنظم  تاأمني دين رقم )1498(  �شند  الكويتي مبوجب 
عن مدير ت�شجيل ارا�شي الزرقاء والذي قيمته خم�شون الف دينار والر�شوم وامل�شاريف 

والفائدة والعمولة.
* موقع العقار: العقار مو�شوع الدعوى هي عبارة عن ال�شقة رقم )121/11249( وهي 
عبارة عن ال�شقة اجلنوبية من الطابق الثاين عدا �شطحها من حو�ش رقم )4( البرتاوي 
اجلنوبي من ارا�شي الزرقاء – قرية البرتاوي – وم�شاحة ال�شقة )147م2( تقع �شمن 
عمارة �شقق رقم ال�شقة على الواقع )7( �شمال �شرق مدر�شة مار يو�شف وجميع اخلدمات 

متوفرة.
* و�شف العقار: العقار عبارة عن �شقة مكونة من ثالث غرف نوم واحدة منها ما�شرت 
و�شالون ومطبخ نظام امريكي وحمام عدد ثالثة �شمنه املا�شرت ار�شيتهما وجدرانها من 
ال�شرياميك، ومطبخ ار�شيته وجدرانه من ال�شرياميك، ار�شيات ال�شقة من ال�شرياميك 
البناء  ديكورات اجلب�شني،  بع�ش  يوجد  ال�شقة من اخل�شب،  ابواب  املنيوم،  وال�شبابيك 
من الطوب وال�شمنت يوجد واجهة واحدة من الطوب والباقي من احلجر، �شنة الن�شاء 
2013، ت�شطيبات ال�شقة جيدة جدا، يوجد يف البناية م�شعد، الدراجح من اجلرانيت 
والرخام وعليها درابزين، البناء م�شغول من قبل مالك العقار حممد عودة خ�شر ال�شقر.
وم�شاحة  دينارا  ال�شقة )275(  م�شاحة  من  املربع  املرت  �شعر  وقدر اخلرباء  التقدير:   *
ال�شقة ت�شاوي )147م2( وعليه يكون قيمة ال�شقة مو�شوع الدعوى مببلغ يقدر كما يلي: 

امل�شاحة 147م2× 275 دينارا/م2= 40425 دينارا.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة الزرقاء عمان خالل خم�شة 
ع�شر يوما من اليوم التايل من ن�شر اعالن البيع بال�شحف املحلية، م�شطحبا معه %10 

من القيمة املقدرة لل�شقة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونية
 )auctions.moj.gov.jo( على ان ل يقل الدخول باملزاد عن 50% من القيمة 

املقدرة لل�شقة ال�شكنية، علما بان اجور الدللة والطوابع على املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء.

دائرة قا�ضي الق�ضاة
حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا

الرقم 2019/5859
التاريخ 2019/6/13

اعالن تبليغ ح�ضور جل�ضة �ضادر عن 
حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
هيئة القا�ضي حممد املواجدة

اىل املدعى عليه: بول روبرت ا�شكوت – جمهول 
مكان القامة واخر مكان اقامة له عمان – جبل 

التاج – قرب بنك ال�شكان – عمارة رقم )7(
ال�شرعية  عمان  حمكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شي 
جمل�ش  مقابل   – العبديل  يف  ال��واق��ع  الق�شايا 
ال�شاعة  الح��د 2019/7/7  يوم  – وذل��ك  الم��ة 
ا�شا�ش  الدعوى  للنظر يف  وذلك  التا�شعة �شباحا 
لل�شقاق والنزاع  2019/5859 ومو�شوعها تفريق 
تي�شري  فريهان  املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة 
روؤوف عبداهلل، فاذا مل حت�شر يف الوقت املحدد 
ومل تر�شل وكيال عنك ومل تعتذر ومل تبد للمحكمة 
يجري  احل�شور  ع��ن  لتخلفك  م�شروعة  م��ع��ذرة 
تبليغك  ج��رى  وعليه  ال�شرعي  الي��ج��اب  بحقك 

ذلك ح�شب ال�شول حتريرا يف 2019/6/13م.
قا�ضي عمان ال�ضرعي الق�ضايا

دائرة قا�ضي الق�ضاة
تنفيذ حمكمة عمان ال�ضرعية

تبليغ اخطار بالن�ضر �ضادر عن 
حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

رقم الق�ضية 2019/1121 
ومو�ضوعها نفقة �ضغار

اىل املحكوم عليه:
 احمد يا�ضني حممد عبداحلي تيم

واخ��ر  الق��ام��ة  مكان  جمهول  عنوانه: 
مكان اقامة له الها�شمي ال�شمايل

املحكوم لها: ولء منري فالح النجار
 100 مبلغ  ���ش��غ��ار  نفقة  ب���ه:  امل��ح��ك��وم 
الواقع  الطلب  تاريخ  من  �شهريا  دينار 

يف 2019/2/11+ الر�شوم وامل�شاريف
الخطار  ه��ذا  م�شمون  تنفيذ  وعليك 
من  اي��ام  �شبعة  اق�شاها  ف��رتة  خ��الل 
هذه  انق�شت  واذا  ذل��ك  تبلغك  تاريخ 
املدة ومل تنفذ م�شمون هذا الخطار او 
ق�شم  �شيقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ش 
التنفيذية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ 

قانونا بحقك.
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

اعالم حكم
القا�ضي ماهر حممد العرامني

املدعية: رابعه علي حممد حمو و.م/ حممد ربيحات
املدعى عليه: يا�ضني حممد �ضالح ال�ضوك

املو�ضوع: التفريق لالفتداء
اال�ضباب الثبوتية: البينة اخلطية الر�ضمية املربزة وال�ضخ�ضية 

امل�ضتحقة املقنعة وعجز املحكمة واحلكمني عن ال�ضلح
نوع احلكم : غيابي

يف الدعوى املكونة بني املتداعيني املذكورين �ضدر القرار التايل:
با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني املفدى

ادعت املدعية رابعه املذكورة على املدعى عليه يا�شني املذكور انه زوجها ب�شحيح العقد ال�شرعي الداخل املختلي 
بها واأنها تبغ�ش احلياة الزوجية معه ول �شبيل ل�شتمرارها بينهما وتخ�شى ان ل تقيم حدود اهلل ب�شبب هذا 
البغ�ش وتفتدي نف�شها با�شتعدادها التنازل عن كافة حقوقها الزوجية مبا فيها )املهر املوؤجل البالغ ثالثة الف 
دينار اردين( ورد ال�شداق املقبو�ش املهر املعجل لرية ذهب واحدة امل�شجل لها يف ق�شيمة عقد زواجها منه 
ال�شادرة عن حمكمة ال�شمي�شاين ال�شرعية رقم 724903 تاريخ 2005/9/1 وافتدت نف�شها على ذلك وخل�شت 
اىل اليها بف�شخ عقد الزواج اجلاري بينهما �شندًا لحكام الفقرة ب من املادة 114 من قانون الحوال ال�شخ�شية 
املوؤقت رقم )36( ل�شنة 2010م ومل يح�شر املدعى عليه رغم تبلغه ح�شب ال�شول وقامت املحكمة بعد اثبات 
الدخول بعقد جل�شة م�شاحلة مل يح�شر فيها املدعى عليه رغم تبلغه موعدها وبذلت املحكمة اجلهد لل�شلح 
ل�شان  كما جاء على  بينهما ل�شرارها على دعواها  ت�شتطع حتقيق ذلك  وملا مل  وكيلها  املدعية من خالل  مع 
وكيلها ار�شلت املحكمة حكمني عدليني ذوي خربة قادرين على ال�شالح ملوالة م�شاعي امل�شاحلة بني الطرفني 
على  جاء  كما  دعواها  على  املدعية  ل�شرار  بينهما  ال�شلح  حتقيق  من  اي�شا  احلكمان  يتمكن  ومل  املتداعيني 
ل�شان وكيلها على الرغم من بذلهما جهدا كبريًا وعليه ومل يح�شر املدعى عليه رغم تبلغه ح�شب ال�شول وحيث 
اودعت املدعية رابعه املذكورة قيمة املهر املعجل مبلغ قدره مائتان واثنا ع�شر دينارا اردين ح�شب قيمة اللرية 
الذهب الجنليزية مبوجب كتاب النقابة العامة ل�شحاب حمالت جتارة و�شياغة احللي واملجوهرات بتاريخ 
2019/4/30 يف ح�شاب املدعى عليه لدى وزارة املالية مديرية اخلزينة العامة مبوجب و�شل املقبو�شات رقم 
)927762( تاريخ 2019/5/8 وعليه وبناء على الدعوى والطلب والبينة اخلطية الر�شمية املربرة وال�شخ�شية 
امل�شتمعة املقنعة وعمال باملواد 67 و 75 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية الفقرة ب من املادة 114 من قانون 
الحوال ال�شخ�شية املوؤقت رقم )36( ل�شنة 2010م فقد حكمت بف�شخ عقد الزواج رقم )724903( ال�شادر 
عن حمكمة ال�شمي�شاين ال�شرعية واجلاري بني املدعية رابعة املذكورة وزوجها الداخل واملختلي بها ب�شحيح 
املهر  فيها  الزوجية مبا  كافة حقوقها  تنازلها عن  املذكور لالفتداء نظري  يا�شني  املدعى عليه  ال�شرعي  العقد 
املوؤجل البالغ ثالثة الف دينار اردين ورد ال�شداق املقبو�ش املهر املعجل  املذكور اودعتها املدعية يف ح�شاب 
املدعى عليه لدى وزارة املالية مديرية اخلزينة العامة وان على املدعية العدة ال�شرعية اعتبارًا من تاريخه ادناه 
و�شمنت املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�ش وال�شتئناف موقوف النفاذ 

على ت�شديقه ا�شتئنافا لفهم لوكيل املدعية علنا حتريرا يف 2019/5/9
�لقا�ضي ماهر حممد �لعر�مني


