






اعالن بيع  اول ملده 15 يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 
يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 2018/5913ع  و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كالوؤه املحامون �شامر العطيات و 

ايهم احلمارنة و املدين  �شركة دنيا العرب لل�شناعة 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)8(  ال�شم�شاين قرية تالع العلي من ارا�شي �شمال عمان و العائده ملكيتها للمدين �شركة دنيا العرب لل�شناعة و التجارة 
 2016/10/12 بتاريخ  رقم)3162(  منقوله  غري  اموال  مقابل  دين  تامني  �شند  مبوجب  ذلك  و  االحتاد   بنك  الدائن  دين  لقاء  ذ.م.م 
بقيمة)330000( ثالثمائة و ثالثون الف دينار والر�شوم و امل�شاريف و الفائده و العموالت  حتى ال�شداد التام  و املنظم لدى مديرية 

ت�شجيل ارا�شي �شمال عمان .
و�شف العقار : هي الطابق االر�شي عدا �شطحه عبارة عن �شقة واحدة رقمها 101 و البالغ م�شاحتها 309م2 ح�شب �شند الت�شجيل املربز و 

ال�شادر من ارا�شي �شمال عمان بتاريخ 2018/5/6 فان ال�شقة م�شجلة با�شم �شركة دنيا العرب لل�شناعة و التجارة كاملة .
ال�شقة مو�شوع الدعوى مقامة على قطعة االر�ض رقم )2115 ( من حو�ض )8( ال�شم�شاين من قرية تالع العلي / مديرية ارا�شي �شمال 
عمان ، لوحة )10( نوع االر�ض طوابق و �شقق و حتمل رقم )59 ( ح�شب ترقيم امانة عمان / اربع واجهات من احلجر و حماطة با�شوار و 
تتكون من اربعة طوابق و طابق ت�شوية عبارة عن خدمات /و بئر ماء و غرف خزين خزين و غرفة بويلر و غرفة ديزل يوجد م�شعد 

بالعمارة ، درج العمارة من الرخام و حماية من الدربزين و باب مدخل العمارة باب من احلديد .
وح�شب املخطط التنظيمي ال�شادر من منطقة تالع العلي و ام ال�شماق و خلدا فان تنظيم قطعة االر�ض �شكن )ا( 

تقع قطعة االر�ض على �شارع ) عمر بن عبد العزيز ( من اجلهه ال�شمالية منطقة تالع العلي و ام ال�شماق و خلدا / حي ال�شالم جنوب 
مدر�شة كامربدج �شارع فندق دايز ان الى الغرب ، و جميع اخلدمات من ماء و كهرباء و طرق معبدة متوفرة باملوقع . 

و�شف ال�شقة : 
تتكون ال�شقة من �شالون و غرفة �شفرة ، و يتبع له حمام �شيوف ، جدران احلمام بالط من الرخام مع ديكور خ�شب بارتفاع 1م ، لها 
باب من اخل�شب املزجج مطلة على برندة ال�شقف قرميد اجلدران �شكوريد ، االر�شيات بالط رخام ، و ال�شقف ديكورات من اجلب�س 
و قواطع خ�شبية زان ، و غرفة معي�شة االر�شيات بالط رخام و ال�شقف من اجلب�س مطلة على فرندة ، و اربع غرف نوم ، اثنان منها 
ما�شرت ، خزائن باحلائط ، االر�شيات باركيه ، ورق جدران ، و حمام افرجني خلدمة باقي عنا�شر ال�شقة و مطبخ ار�شيات و جدران 
املطبخ ، خزائن علوية و �شفلية خ�شب بلوط و باب مطل على تر�س و غرفة خادمة مع حمام ، غرفة خزين �شرياميك احلمامات اطقم 
و االر�شيات 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�ض خلفي م�شقوف / و كراج �شيارة ال�شقف 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 �شاحب العقار عمر البناء 10 �شنوات .
التقدير و ا�ش�ض التقدير : 

بناًء على ما تقدم من و�شف العقار و ح�شب موقع العقار و تنظيمه و م�شاحته و طبوغرافية االر�ض و ا�شتخدامه و قربه من اخلدمات 
و على �شوء اال�شعار الدارجة يف نف�ض املنطقة الواقع فيها العقار مو�شوع الدعوى و مثيالتها و من خالل معرفة اخلرباء يف هذا املجال 
و على اطالعهم الدائم و متابعتهم ال�شعار العقارات يف املناطق عامة و ا�شعار العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار مو�شوع الدعوى ، 
و ال�شوؤال املجاورين و اخر البيوعات ، و بعد اعتمادهم ا�شلوب املقارنة بالتقدير مع مراعات الفرق بني العقار مو�شوع املقارنة و العقار 

مو�شوع الدعوى . 
مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من ال�شقة مو�شوع الدعوى عند و�شع اليد ب 810 دينار مبا فيها ال�شطح الذي يعترب منافع م�شرتكة 

و عليه يكون اجمايل قيمة ال�شقة عند و�شع اليد           = 309 /م2× 810/د = 250290  مئتني و خم�شون الف و مئتني و ت�شعون دينار 
و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل مدة خم�شة ع�شر يوم من اليوم التايل 
اليد  القيمه املقدرة للعقار  عند و�شع  لتاريخ ن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا معه تامني بقيمة 10%من 
اليد علما بان اجور الدالله و الطوابع و  تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده عن 50%من القيمه املقدره للعقار  عند و�شع 

الن�شر تعود على املزاود االخري .  

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اعالن بيع  ثاين ملده 15 يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شلح ال�شونة اجلنوبية

يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 494 / 2019ع  و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كالوؤه 

املحامون �شامر العطيات و ايهم احلمارنة و املدين  �شركة عمرو اجليو�شي و �شركاه  بكفالة 

عقارعمرو ب�شام حممد اجليو�شي 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  القطعة رقم )306 (

حو�ض رقم  )1 ( �شومية ال�شمايل    قرية مزرعة �شومية من ارا�شي ال�شونة اجلنوبية   و العائده ملكيتها 
للمدين عمرو ب�شام حممد اجليو�شي لقاء دين الدائن بنك االحتاد  و ذلك مبوجب �شند تامني دين مقابل 
اموال غري منقوله رقم)28( بتاريخ 4/21 /2014  بقيمة )209000(مائتان و ت�شعة االف  دينار والر�شوم 
ال�شونة  ارا�شي  ت�شجيل  مديرية  لدى  املنظم  و  التام   ال�شداد  حتى  العموالت   و  الفائده  و  امل�شاريف  و 

اجلنوبية .
و�شف العقار:  

القطعة من النوع املريي و تقع �شمن حدود هيئة اال�شتثمار و هي منظمة �شكن ا �شمن �شياحي و تبلغ 
م�شاحة قطعة االر�ض ح�شب �شند الت�شجيل ال�شادر بتاريخ 2019/2/10 1498م2 

500م  م�شافة  الغرب  نحو  ال�شارع  عن  تبعد  و  الرئي�شي  �شومية  ل�شارع  الغربية  اجلهه  على  القطعة  تقع 
تقريبا و تقع الى ال�شمال من فندق هوليدي ان و على بعد 900م تقريبا 

القطعة غري منتظمة ال�شكل �شهلية 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�شبيا منها . 
التقدير: 

قدر اخلرباء �شعر املرت املربع الواحد من قطعة االر�ض مو�شوع الدعوى عند و�شع اليد مببلغ 100 دينار 
و عليه تكون القيمة االجمالية لكامل قطعة االر�ض = 149800 دينار. 

و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �شلح ال�شونة اجلنوبية خالل مدة 
خم�شة ع�شر يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا معه 
تامني بقيمة 10%من القيمه املقدرة للعقار  عند و�شع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده 
املوقع االلكرتوين  الى  اليد وملن يرغب باملزاوده الدخول  القيمه املقدره للعقار  عند و�شع  عن 50%من 
https://auctions.moj.gov  ودفع مبلغ تامني دخول  لوزارة العدل واخلا�ض باخلدمات االلكرتونيه 

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

مامور تنفيذ حمكمة �شلح ال�شونة اجلنوبية

اعالن بيع  اول ملده 15 يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 
   يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 2018/8651ع    و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كالوؤه املحامون �شامر العطيات 

و ايهم احلمارنة و عمار البقور  املدين  ثامر حممد حمدان م�شاحلة 
بكفالة عقار : �شركة املربع املا�شي لال�شكان 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  القطعة رقم 288  
حو�ض رقم  )1 (  تالع ق�شر خلدا قرية خلدا من ارا�شي �شمال عمان و العائده ملكيتها للمدين �شركة املربع املا�شي لال�شكان لقاء دين الدائن بنك االحتاد  و 
ذلك مبوجب �شند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم)1863( بتاريخ 2014/7/21  بقيمة )425000( اربعمائة و خم�شة و ع�شرون الف دينار والر�شوم و 

امل�شاريف و الفائده و العموالت  حتى ال�شداد التام  و املنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي �شمال عمان .
و�شف العقار : يقع العقار على �شارع فرعي معبد �شارع �شاكب عمارة رقم 11 ترقيم امانة عمان الكربى و متفرع من �شارع الفهود و العقار يقع قرب فندق 

�شيدين على بعد 300م افقي عنه لل�شمال .
و تقع القطعة ا�شفل 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�شكدنيا 
داخل اال�شوار اخلر�شانية و احلجرية و �شوهد تلوث جماري باحلديقة الغربية للقطعة و ب�شكل �شيء و تلوث �شحي و �شوهد ان البناء من احلجر االبي�ض 

النظيف كامال و كذلك م�شتودع حجر بدون و اجلهه ال�شمالية فيه طوب و خر�شانة م�شطبة .
يوجد ت�شوية ثانية تقدر م�شاحتها 144م2 مفتوحة على بع�س مع بلكونة م�شقوفة و م�شطبة ق�شاره عادي ار�شية بدون بالط و يوجد متديدات كهرباء مع 

باب حديد مهرتيءو بدون �شبابيك و هي مهجورة ، 
يوجد طابق ت�شوية اولى و مكونة من 3 نوم و �شالونات و موزع و حمام عدد 3 و م�شطب دهان و مق�شورة و بالط عادي و انارة و �شحي و مطبخ راكب و حمامات 

راكبة م�شاحة الت�شوية االولة تقدر 336م2 ابواب و �شبابيك راكبة و اباجورات راكبة
يوجد طابق ار�شي م�شاحته تقدر 336م2 و م�شطب ق�شارة ناعمة و دهان امل�شن و عادي مع متديدات كهرباء و �شحي و مكون من �شالون �شيوف و �شالون 
جلو�ض و من حمام عربي و مطبخ و من بلكونة و غرفة خزين و من بلكونة مزججةو من 3 نوم و من حمام عدد 2 و بالط عادي و ال�شبابيك املنيوم مزجج و 
من اباجورات و حمايات و �شوهد رطوبة و ن�ض باال�شقف و اجلدران للطابق و يوجد مدخل بجانبه خمزن عدد 1 مع بابني له م�شاحته 64م2 و �شقفه م�ض و 
من الداخل مق�شور و مهجور و يوجد ا�شفل منه جزء بئر مهجور بدون غطاء ، ال�شطح خر�شاين و عليه اعمدة م�شبوبة و قدمية م�شقق و جدران الطابق 

متوقفة عن التكميل و تالف اخلر�شانة بها م�شاحته 336م2 
البناء قدمي عمره ما يقارب 30 �شنه و يحتاج الى �شيانة و به ن�ض و رطوبة و االبواب معدنية و خ�شبية حتتاج �شيانه و الت�شطيب عادي للطابق االر�شي و 

الت�شوية ايل ا�شفل منها 
،و من خالل ك�شف اخلرباء على العقار و من خالل ال�شروحات اعاله على العقار الواقع على قطعة االر�ض املو�شوفة اعاله ان البناء يقع يف منطقة �شكنية 
و خمدومة بكافة اخلدمات و ان ال�شقق ت�شطيبها العادي بلدي و موقعها على �شوارع معبدة و هو بعمر متو�شط و ح�شب اال�شعار الدارجة لالبنية من حيث 
م�شاحتها و موقعها و عمرها و نوع البناء و عمره و ا�شعار ال�شوق مبثل هذا الوقت لالبنية او ال�شقق املماثلة مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد 

مع �شعر االر�ض و اخلدمات كما يلي : 
التقدير :  

مت تقدير �شعر املرت املربع من االر�ض عند و�شع اليد 650 دينار و م�شاحة االر�ض 957م2 
مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد من الت�شوية الثانية بقيمة 70 دينار و م�شاحتها 144م2 
مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد من الت�شوية االويل بقيمة 90 دينار و م�شاحتها 336م2 

مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد من الطابق االر�شي بقيمة 130  دينار و م�شاحتها 336م2
مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد عند و�شع اليد من امل�شتودع بابني بقيمة 50 دينار و م�شاحته 64م2 

مت تقدير قيمة بئر مهجور �شغري عند و�شع اليد ب 800 دينار 
مت تقدير قيمة اال�شوار و البوابات و اال�شجار كاملة عند و�شع اليد بقيمة 5000 دينار 

مت تقدير قيمة اعمال جدران و اعمدة على ال�شطح عند و�شع اليد بقيمة 7000 دينار
و عليه يكون جمموع قيمة القطعة و ما عليها من ابنية و ان�شاءات و ا�شجار و اعمال خارجية كاملة و ا�شوار و بئر ماء عند و�شع اليد 722050 دينار

علما بانه مت االخذ بعني االعتبار نوع االر�ض طوابق و �شقق من اال�شمنت و احلجر و االبنية يف املنطقة و امل�شاحة للعقار ، و عمر البناء وهو متو�شط العمر 
و الت�شطيب و املطبخ و ال�شبابيك و االباجورات و احلمايات و مت االخذ بعني االعتبار �شفة االا�شتعمال �شكن و قربها من ال�شارع الرئي�شي و املراكز التجارية 
و القطعة تقع على �شارع معبد متفرع من ال�شارع الرئي�شي و يوجد ار�شفة و ا�شجار على االر�شفة و طبيعة املنطقة و نوع التنظيم و اخلدمات يف املنطقة 

وا�شلة للعقار و مت االخذ بعني االعتبار ا�شعار ال�شقق و العقارات باملنطقة .  
و عليه فمن له الرغبه بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل مدة خم�شة ع�شر يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االعالن 
يف �شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا معه تامني بقيمة 10%من القيمه املقدرة للعقار  عند و�شع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال تقل املزاوده عن 

50%من القيمه املقدره للعقار  عند و�شع اليد علما بان اجور الدالله و الطوابع و الن�شر تعود على املزاود االخري .  

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

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

رقم الدعوى 48 - 17 / )1048 - 
2019( - �شجل عام الهيئة/القا�شي 

ا�شامه عبد الغني عبد العزيز الرعود 
ا�شم الظنني 

عبد الرحمن فتحي كامل مالح  
العمر 22 �شنة 

العنوان اربد / الرو�شة    
التهمة تهريب   

اخلمي�ض  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
املوافق 2019/8/22 ال�شاعة 9:00 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
وم�شتكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

دائرة اجلمارك العامة 
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاإذا 
عليها  املن�شو�ض  االأحكام  بحقك 
ا�شول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-794(-
�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اأ�شامة عبد الغني عبد 
العزيز الرعود

ا�شم الظنني: 

عو�ض اأحمد حممود جروان
/حمل عو�ض جروان لطيور الزينة

العمر: 40 �شنة
العنوان: عني البا�شا - حي االأمري علي 

- خلف مدار�ض املجد
التهمة: تهريب

اخلمي�ض  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
املوافق 2019/8/22 ال�شاعة 9 للنظر يف 
اأقامها عليك  التي  اأعاله  الدعوى رقم 
اجلمارك  دائرة  وامل�شتكي  العام  احلق 

العامة
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاإذا 
عليها  املن�شو�ض  االحكام  بحقك 
اأ�شول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

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

رقم الدعوى: 17-48/)1054-
2019(-�شجل عام

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

ا�شم الظنني:

 رامي نادر حافظ اأبو الرب
العمر: 27 �شنة

رمزي  حي   - الزرقاء  العنوان: 
واملحرقة - هاتف رقم: 0796061482

التهمة: تهريب
االأربعاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
املوافق 2019/8/21 ال�شاعة 9 للنظر يف 
اأقامها عليك  التي  اأعاله  الدعوى رقم 
اجلمارك  دائرة  وامل�شتكي  العام  احلق 

العامة
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاإذا 
عليها  املن�شو�ض  االحكام  بحقك 
اأ�شول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �شلح جزاء اربد 
مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر 

رقم الدعوى 3-15/)2019-8059( 
- �شجل عام 

الهيئة / القا�شي عبد املنعم يحيى نهار 
املرزوق         

ا�شم امل�شتكى عليه 

فار�ض علي فار�ض الزامل  
العمر 48 �شنة 

العنوان اربد / قرب دوار الدرة   
الكهربائية  الطاقة  �شرقة  التهمة 

)50(
يقت�شي ح�شورك يوم االربعاء املوافق 
يف  للنظر   9.00 ال�شاعة   2019/8/28
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 
كهرباء  �شركة  وم�شتكي  العام  احلق 

حمافظة اربد امل�شاهمة املحدودة 
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�شو�ض  االحكام  عليك 
ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات  اجلزائية 

حمكمة املفرق ال�شرعية
الرقم: 2019/901

املوافق: 2019/8/18م
تبليغ ح�شور جل�شة م�شاحلة �شادرة عن 

حمكمة املفرق ال�شرعية الق�شايا
هيئة القا�شي: فليح حممد فليح العبد اهلل

اإلى املدعى عليه: 

ح�شني علي احلمد
االقامة  حمل  اجلن�شية/جمهول  /�شوري 
حاليًا يف �شوريا/اآخر حمل اقامة له يف �شوريا

اأ�شا�ض رقم 2019/901  اأنه يف الدعوى  نعلمك 
عليك  املقامة  لالفتداء  التفريق  ومو�شوعها 
من قبل زوجتك ومدخولتك ب�شحيح العقد 
املحارب/ مطر  �شليمة  املدعية:  ال�شرعي 

�شورية اجلن�شية.
وذلك  بينكما  م�شاحلة  جل�شة  عقد  تقرر 
التا�شعة  ال�شاعة  2019/9/3م  الثالثاء  يوم 
يقت�شي  لذا  املحكمة  هذه  داخل  �شباحًا 
عليك احل�شور باملوعد املحدد فاإذا مل حت�شر 
اأو مل تر�شل وكياًل اأو ميثلك ومل تبد معذرة 
يجري  احل�شور  عن  لتخلفك  م�شروعة 
16/ذو  يف  حتريراً  ال�شرعي،  االيجاب  بحقك 

احلجة/1440هـ وفق 2019/8/18م.
رئي�ض حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�شايا
فليح حممد فليح العبد اهلل

مذكرة تبليغ �شادرة عن حمكمة املفرق 
ال�شرعية/الق�شايا

هيئة القا�شي: فليح حممد فليح العبد اهلل
اإلى املدعى عليه: 

طالل اأحمد املحمد
/جمهول حمل االقامة حاليًا يف �شوريا 
االأردن/ يف  له  اقامة  حمل  واآخر 

املفرق/الزعرتي/بيت اأبو طراد
القرار  ت�شديق  مت  قد  اأنه  اعلمك 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عن  ال�شادر 
ومو�شوعها:   2019/866 رقم  اأ�شا�ض 
من  عليك  واملقامة  لالفتداء  التفريق 
اجلا�شم  خلف  نوفه  املدعية:  قبل 
القرار  مبوجب  2019/5/22م  بتاريخ 
عن  ال�شادر   25211-2019/1053 رقم 
ال�شرعية  اربد  ا�شتئناف  حمكمة 
ح�شب  ذلك  تبليغك  جرى  وعليه 
االأ�شول حتريراً يف 1440/12/17هـ وفق 

2019/8/18م.
رئي�ض حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�شايا

القا�شي: فليح حممد فليح العبد اهلل

انذار بالعودة للعمل اإلى املوظفني التالية اأ�شماوؤهم:
اال�شم من اأربعة مقاطعتاال�شم من اأربعة مقاطعت

داود عبد اهلل عبد حامد14رامي احمد وفيق ال�شلوط1.

علي يحيى ح�شني الوراقي15ن�شر ح�شني ح�شني احلاوي2.

حممد اأحمد الهندي اخلطاطبه16عزمي �شليمان حممد الق�شا�ض3.

نايف ثلجي �شامل اجلبائيل احلي�شه17علي عبد اهلل حممد الع�شيفات4.

�شالح حمدان ركاد الهريف18اأي�شر فالح ح�شن الق�شاة5.

هدى �شليم عمر عيا�ض19بكر عبد اهلل الب�شري اخلوالده6.

�شادي اأديب فار�ض ال�شفدي20احمد عوده دميثان احلجايا7.

ب�شام حممد يو�شف اليا�شني21�شالمة عيد �شليمان الهوا�شلة8.

�شيف اهلل حممد خالد بني مو�شى22هند اأحمد حممود الن�شور9.

فريد مو�شى علي اجلرادات23خالد �شليمان �شالمة الرجيالت10.

الرحمن  24نا�شر عمر عبد اهلل عوده11. عبد  الكرمي  عبد  اهلل  عبد 
الذيابات

بندر حممد �شليم التيم25احمد حممد احمد النجادات12.

---------ايوب �شحاده حممود القي�شية13.

نظراً لتغيبكم عن مركز عملكم ملدة ع�شرة اأيام متتالية خالل عام 2019 دون عذر م�شروع فانني انذركم ب�شرورة العودة 
الى عملكم خالل مدة ال تزيد عن )3( ثالثة اأيام من تاريخ ن�شر االعالن واذا تخلفتم عن العودة �شيتم ف�شلكم عماًل 

باحكام الفقرة )هـ( املادة )28( من قانون العمل االأردين رقم )8( ل�شنة 96.

املوؤ�ش�شة االقت�شادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�شكريني واملحاربني القدماء

حمكمة املفرق ال�شرعية 
الرقم 2018/3338

املوافق 2018/8/7 م 
تبليغ ح�شور جل�شة م�شاحلة وحتكيم �شادرة عن حمكمة 

املفرق ال�شرعية الق�شايا 
الى املدعى عليه : 

ا�شامة �شليم نبنب
اآخر  حاليا  االقامة  حمل  جمهول   / اجلن�شية  �شوري   /

حمل اقامة له يف خميم االأزرق / القرية اخلام�شة 
ومو�شوعها   2018/3338 ا�شا�ض  الدعوى  يف  انه  نعلمك 
زوجتك  قبل  من  عليك  املقامة  لالفتداء  التفريق 
 : املدعية  ال�شرعي  العقد  ب�شحيح  ومدخولتك 

يا�شمني حممد نبنب / �شورية اجلن�شية.
والتحكيم  ال�شلح  م�شاعي  ملواالة  جل�شة  عقد  تقرر 
اليعقوب  احمد  املحامي  احلكمني  قبل  من  بينكما 
واملحامي حممود ابو �شماقة وذلك يوم الثالثاء املوافق 
يف  وذلك  ظهرا  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  م   2019/8/20
�شارع  املفرق  الكائن يف  اليعقوب  املحامي حممد  مكتب 
البلدية مقابل م�شجد املفرق الكبري فوق مطعم تدلل 
باملوعد  احل�شور  عليك  يقت�شي  لذا  الثاين  الطابق 
املحدد فاذا مل حت�شر او مل تر�شل وكيال او ميثلك ومل 
يجري  احل�شور  عن  لتخلفك  م�شروعة  معذرة  تبد 
بحقك االيجاب ال�شرعي ، وعليه فقد جرى تبليغك 
ذلك ح�شب اال�شول علما بان موعد اجلل�شة لدى هذه 
حتريرا  املحدد  2019/8/28م  االربعاء  يوم  يف  املحكمة 

يف 6/ ذو احلجة/ 1440 هـ وفق 2019/8/7 م 
قا�شي حمكمة املفرق ال�شرعية الق�شايا

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

فيما  واملتكونة  ع(   2019/126( رقم  الق�شية  يف  الدائرة  هذه  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  اأنه  للعموم  يعلن 
بني املحكوم له )البنك اال�شتثماري( وكياله املحاميان »حممد علي« وليد بركات ومراد معروف وطارق ال�شعراوي وهيثم 
العواملة وحممد العجلوين واملحكوم عليهما �شركة �شيد الكوز و�شركاه/قطعة االر�ض رقم 20 من احلو�ض رقم 2 الر�شده 

حي 0 لوحة رقم 1 ارا�شي قرية اأم ال�شراب من ارا�شي حمافظة املفرق.
و�شف القطعة

بعد الك�شف واملطابقة للمربزات امل�شلمة الينا وهي �شند الت�شجيل وخمطط االرا�شي وخمطط املوقع والرت�شيم للقطعة 
مو�شوع الق�شية اأعاله تبني انها منطبقة على بع�شها متام االنطباق وكذلك على الواقع وقطعة االر�ض مو�شوع الق�شية 
�شفراء  تربتها  معبد  غري  زراعي  طريق  ي�شلها  ال�شراب  اأم  لبلدة  الغربية  اجلنوبية  يف  تقع  امللك  النوع  من  هي  اعاله 
حمفور  معطل  ارتوازية  بئر  �شمنها  ومن  خدمات،  بها  يوجد  ال  منب�شط،  و�شطحها  منتظم  غري  و�شكلها  للحمرة  متيل 
مبوجب الرخ�شة رقم 425 م�شجل با�شم املدعو �شيد �شامل غامن الكوز مبوجب كتاب نقل امللكية رقم 2674/10/4/4 تاريخ 

2015/3/4، ومت عمل جتربة على البئر بتاريخ 2015/1/24، وموا�شفات البئر كما يلي:
1- العمق الكلي للبئر 353م.
2- �شطح املاء ال�شاكن 207م.

3- عمق امل�شخة 340 م.
4- قطر ما�شورة الدفع 4 ان�ض.

5- قطر النقا�شه 3  ان�ض.
6- االنتاج 70 م 3/�شاعة.

7- ن�شبة امللوحة 800 جزء باملليون.
8- ال يوجد م�شخة �شطحية وكذلك ال يوجد حمول كهرباء على البئر اثناء الك�شف.

التقدير:
للمرت  ون�شف  دينار  مبلغ  نقدر  فاننا  املنطقة  يف  العقارات  وا�شعار  االرا�شي  بدائرة  اال�شا�ض  �شعر  على  االطالع  بعد   *

املربع الواحد من القطعة مو�شوع الق�شية اأعاله، وقيمتها ت�شاوي:
* ار�ض العقار /213305مx 2  1.5 د للمرت = 319957 دينار.

قيمة البئر = 225000 دينار.
املجموع = 544957 دينار فقط خم�شمائة واربعة واربعون الفًا وت�شعمائة و�شبعة وخم�شون ديناراً ال غري.

لن�شر  التايل  اليوم  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  املفرق  بداية  حمكمة  الى  احل�شور  باملزاد  بالدخول  يرغب  من  فعلى 
هذا االعالن بال�شحف املحلية م�شطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�شع اليد البالغة 544957.68267 دينار فقط 
القيمة  من   %50 عن  املزاود  بدل  تقل  ال  اأن  على  ديناراً  وخم�شون  و�شبعة  وت�شعمائة  الفًا  واربعون  واربعة  خم�شمائة 

املقدرة علمًا باأن اجور الن�شر والداللة والطوابع على املزاود االأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية املفرق

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

)2015/11736ك(
 اأ�شم املحكوم عليه/ املدينني:

 01 اآالء م�شطفى حممود العربي.
02 رمزي عو�ض خليل امليمي.

عنوانهم : جمهويل مكان االإقامة.
حمل �شدوره:  تنفيذ عمان. 

دينار(   2510( الدين:  به/  املحكوم 
املحاماة  واأتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

اإن وجدت.
خم�شة  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 
هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا  ع�شر 
الدائن/  له  املحكوم  اإلى  االإخطار 
وكيله  االأردين  االإ�شالمي  البنك 
املبني  املبلغ  امليادمه  فار�ض  املحامي 

اأعاله.
توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واإذا 
تعر�شوا  اأو  اأعاله  املذكور  الدين 
دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية 
التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقكم.
ماأمور التنفيذ 

حمكمة �شلح حقوق ال�شلط 
مذكرة تبليغ �شيغة ميني حا�شمة للمدعى عليه 

رقم الدعوى 11-1/)699-2019( - �شجل عام 
الهيئة/القا�شي: دعاء �شبحي حممد العمري

املطلوب تبليغه وعنوانه

 عبد الكرمي احمد حاج ح�شن 
الكرمو

هاتف  النادي  �شارع  ماح�ض/امل�شت�شفى 
0798902250

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
لتبليغ  وذلك   09:00 ال�شاعة   2019/8/20

وتفهم �شيغة اليمني احلا�شمة :
»عبد  عليه  املدعى  انا  العظيم  باهلل  اق�شم 
باأن  الكرمو«  ح�شن  حاج  احمد  الكرمي 
حمود  »احمد  للمدعي  م�شغولة  غري  ذمتي 
مائة  والبالغ  به  املدعى  باملبلغ  لبابيدي« 
القر�ض،  من  يدعيه  ملا  نظرياً  دينار   )100(
 )1905062956267( الرقم  ذات  احلوالة  وان 
تكن  مل   2019/2/14 بتاريخ  منه  ال�شادرة 
خالل  ادائه  وال  القر�ض  �شبيل  على  �شادرة 
يزعم  كما  احلوالة  تاريخ  من  واحد  �شهر 
غري  ذمتي  وان  للحقيقة،  خالفًا  املدعي 
اقل  وال  به  املدعى  باملبلغ  للمدعي  م�شغولة 
من ذلك وال اكثـر واهلل على ما اقول �شهيد( 

واهلل على ما اقول �شهيد.
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون البينات.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1043( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: �شميح اكرمي 

ابنيه العدوان

ا�شم الظنني:

SHER DIL ALI HASSAN 

العمر: 52 �شنة

العنوان:  عمان/جمهول مكان االقامة.

التهمة:  تهريب دراجة )203(.

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

الدعوى  يف  للنظر  ال�شاعة09:00   2019/8/22

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�شتكي: دائرة اجلمارك العامة.

فاإذا مل حت�شر  يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة املفرق ال�شرعية 
الرقم 2019/1897

املوافق 2019/8/18 م 
تبليغ ح�شور موعد جل�شة �شادرة عن حمكمة املفرق 

ال�شرعية الق�شايا بالن�شر
هيئة القا�شي : عمر را�شد امل�شاقبة  

الى املدعى عليه :

هاين احمد العمارين
االقامة  حمل  جمهول   - اجلن�شية  �شوري   /  
يف  له  اقامة  حمل  اآخر   - �شوريا  يف  حاليا 
 -  23 بلوك   8 قطاع   - الزعرتي  خميم  املفرق 

كرفانة 61 .
يوم  املحكمة  هذه  الى  ح�شورك  تقرر 
التا�شعة  ال�شاعة  م   2019/8/28 االربعاء 
ا�شا�ض  رقم  بالدعوى  للنظر  �شباحا 
لالفتداء  التفريق  ومو�شوعها   2019/1897
املقامة عليك من قبل زوجتك املدعية �شحر 
لذا  اجلن�شية  �شورية   / العمارين  حممود 
عليك احل�شور باملوعد املحدد فاذا مل حت�شر 
او مل تر�شل وكيال ومل تبد معذرة م�شروعة 
بحقك  الدعوى  ُترى  احل�شور  عن  لتخلفك 
ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه  غيابيا، 
احلجة/  ذو   /16 يف  حتريرا  اال�شول  ح�شب 

1440 هـ وفق 2019/8/18 م 
قا�شي حمكمة املفرق ال�شرعية الق�شايا 
عمر را�شد امل�شاقبة

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1008 - 

2019( - �شجل عام الهيئة/القا�شي احمد 

ابراهيم عبد اهلل ال�شمادي
ا�شم الظنني 

موفق ا�شماعيل حممد الرهيدي   
العمر 48 �شنة 

العنوان اربد / احلي ال�شمايل - مقابل مكتب 

بريد احلي ال�شمايل هاتف : 0785042162    

التهمة تهريب   

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

2019/8/22 ال�شاعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اجلمارك  دائرة  وم�شتكي  العام  احلق  عليك 

العامة 

فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�شو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

اإنذار اإلى العامل

حممد �شمري جوده ال�شاحب

�شركة  لدى  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

مربر  دون  للمقاوالت  العرب  اأبراج 

منذ  متتالية  اأيام  ع�شرة  من  اأكثـر 

ال�شركة  فاإن   ،2019/7/29 تاريخ 

تنذرك ب�شرورة العودة لعملك لديها 

خالل ثالثة اأيام منذ تاريخ ن�شر هذا 

فاقداً  تعترب  ذلك  وبعك�ض  االإنذار 

املادة رقم  لعملك وذلك �شنداً الأحكام 

)28/هـ( من قانون العمل االأردين.

�شركة اأبراج العرب للمقاوالت

حمكمة املفرق ال�شرعية
املوافق: 2019/8/18م

مذكرة تبليغ �شادرة عن حمكمة املفرق ال�شرعية
اإلى املدعى عليه: 

حممد خري حممد ح�شن احلناوي
يف  حاليًا  االقامة  حمل  جمهول  اجلن�شية  /�شوري 
�شوريا/اآخر حمل اقامة له ال�شام بيت ملك له بجانب 

م�شجد عمر بن اخلطاب/ومل يدخل االأردن نهائيًا
طلب  ومو�شوعها   2019/1576 اأ�شا�ض  الدعوى  يف  تقرر 
تفريق لالفتداء واملقامة عليك من قبل املدعية: لينا 

اأحمد احلو�شان، حتليفك اليمني ال�شرعية التالية:
ب�شحيح  زوجتي  ادعته  ملا  �شحة  ال  العظيم  )واهلل 
جمهول  اأنني  من  احلو�شان  اأحمد  لينا  ال�شرعي  العقد 
حمل االقامة حاليًا يف �شوريا واآخر حمل اقامة يل هو 
وال  ملك  بيت  اخلطاب  بن  عمر  م�شجد  بجانب  ال�شام 
�شحة اأي�شًا من اأنني داخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي 
وقد مت زواجنا عام 1999 ال�شرعي يف �شوريا يف دم�شق 
االأول  الزوجية  بيت  يف  بيننا  ال�شرعي  الدخول  ومت 
الكائن يف دم�شق منطقة الدحاديل بيت با�شم والدي 
اإلى العنوان االأول  وهو بيت ملك قبل انتقالنا بعدها 
قرب م�شجد عمر بن اخلطاب املذكور اأعاله واهلل على 

ما اأقول وكيل(
�شتعترب  حللفه  لك  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاإذا 
بحقك  و�شيجري  ال�شرعية  اليمني  حلف  عن  ناكاًل 
يوم  هو  اجلل�شة  موعد  اأن  علمًا  ال�شرعي  االيجاب 
وعليه  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  2019/9/1م  االأحد 
يف  حتريراً  االأ�شول  ح�شب  ذلك  تبليغك  جرى 

2019/8/18م.
قا�شي حمكمة املفرق ال�شرعية/الق�شايا
ح�شن قريان النهود

حمكمة اربد ال�شرعية
التوثيقات

الرقم: 5/4/
وفق: 2019/8/6م

مذكرة تبليغ طالق بالن�شر
الى املدعوة:

 �شماح بنت عادل بن حممد اأبو 
عجوه 

�شكان االردن - جمهولة االقامة
جميل  املدعو  زوجك  باأن  اعلمك 
ريا�ض جميل باكري قد قام بتطليقك 
لدى هذه املحكمة مبوجب اقرار طالق 
وغياب  الزوج   عن  بوكالة  رجعي 
 201906300905 رقم  الزوجة/اول 
جرى  ذلك  وعلى  2019/8/5م  تاريخ 

تبليغك ذلك ح�شب اال�شول.
 : وفق  هـ   1440/12/5 يف:  حتريراً 

2019/8/6م
رئي�ض حمكمة اربد ال�شرعي/التوثيقات

د. حممود الب�شايره

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-722( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: ماجدة عبد 

املجيد عبد املهدي املخاتره
ا�شم الظنني:

 1- راكان بالل �شامل الدرد�شاوي.
 2- وائل حممد احمد ع�شا.

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

رقم الهاتف: 0797322265
التهمة:  تهريب بيان جمركي )معاملة 

جمركية( )204/ك(.
يقت�شي ح�شورك يوم االربعاء املوافق 
يف  للنظر  ال�شاعة09:00   2019/8/21
اقامها عليك  التي  اأعاله  الدعوى رقم 
اجلمارك  دائرة  وم�شتكي:  العام  احلق 

العامة.
املوعد املحدد تنفذ  فاإذا مل حت�شر  يف 
عليها  املن�شو�ض  االحكام  بحقك 
ا�شول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

اإخطار تنفيذ �شادر عن دائرة تنفيذ 

�شرق عمان

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2018/4916ع( �شجل عام   
اإلى املحكوم عليه : 

منري حممد مو�شى ياغي.

 وعنوانه : جمهول مكان االإقامة.
 : التنفيذي  ال�شند  االإعالم/  رقم 

.29961
حمل �شدوره : تنفيذ �شرق عمان. 

 )11000(  : الدين  به/  املحكوم  املبلغ 
دينار.

خم�شة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
هذه  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�شر 
االإخطار اإلى املحكوم له الدائن البنك 

االإ�شالمي االأردين املبلغ املبني اأعاله،
توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واإذا 
الت�شوية  تعر�ض  اأو  املذكور  الدين 
التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية، 
مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونًا بحقك.
ماأمور التنفيذ 

اإنذار من ال�شركة االأردنية لالإ�شتثمارات والتموين/ حمدودة امل�شوؤولية 
)�شيفوي( 

اإلى املوظف ا�شرف حمد عو�ض بني خالد الرقم الوظيفي 32232 
1996و  ل�شنة   )8( رقم  العمل  قانون  من  )28/هـ(  باملادة  عمال 

تعديالته

نظرا لتغيبكم عن العمل منذ 02 /2019/08 دون �شبب م�شروع لذا 

اأيام  ثالثة  خالل  لعملكم  بالعودة  تنذركم  ال�شركة  اإدارة  فان 

خدماتكم/  باإنهاء  �شتقوم  فاإنها  ذلك  وبخالف  االإنذار،  تاريخ  من 

باحلقوق  ومطالبتكم  عليكم  والرجوع  عملكم  من  بف�شلكم 

املرتتبة لها جتاهكم مبا يتفق والقانون.


