












وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1558-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
ا����ص���م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1-����ص���ام���ر �صعد 
ع����ب����دال����ك����رمي ال�����ع�����ب�����ادي، 2-حم���م���د 
اب���راه���ي���م ح�����ص��ن �����ص����رمي، 3-ع���اط���ف 

عبداملح�صن علي البواريد
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان - امل��ق��اب��ل��ني - ���ص��ارع 

االذاعة والتلفزيون - خلف ال�صيفوي
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1586-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
�صلمان  1-���ص��ال��ح  عليه:  امل��دع��ى  ا���ص��م 
م�����ص��ل��م ال�����ص��الي��ط��ة، 2-ب��ا���ص��ل ع��و���ص 
خلف الزريقات، 3-عمر �صالح �صلمان 

ال�صاليطة
ع����ن����وان����ه: ع���م���ان - ل������واء اجل����ي����زة - 

الفي�صلية - هاتف 0792892281
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-62(

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ا���ص��ي: ال��ي��ا���ص ف�����وؤاد ال��ي��ا���ص 
ابوجري�ص

امل�صتكى ع��ل��ي��ه: غ�����ص��ان ج���ودت رام��ز  ا���ص��م 
قا�صم

العمر: 47 �صنة
العنوان: عمان - تالع العلي - خلف ا�صواق 
الهاتف  رق��م   - رق���م/5  بناية   - ال�صلطان 

0799063333
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

ي��ق��ت�����ص��ى ح�������ص���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
�صباحا   )09:00( ال�صاعة   2021/01/31
للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 
عليك احلق العام وامل�صتكية جامعة ال�صرق 
فاإذا مل حت�صر  العليا،  للدرا�صات  االو�صط 
يف امل���وع���د امل���ح���دد ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االأح���ك���ام 
ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-61(
الهيئة القا�صي: حممود يون�ص احمد 

عبدالباري
ا����ص���م امل�����ص��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه: م��ث��ن��ى حممد 

عبداهلل احليا�صات
العمر: 39 �صنة

االم��ر  ���ص��ارع   - الفحي�ص  ال��ع��ن��وان: 
في�صل بن احل�صني - بناية اآل الداوؤود
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
 )09:08( ال�������ص���اع���ة   2021/01/31
اأعاله  الدعوى رقم  للنظر يف  �صباحا 
وال����ت����ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل�����ق ال���ع���ام 
وامل�����ص��ت��ك��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ص��رق االو���ص��ط 
ف���اإذا مل حت�صر يف  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
االأح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 
ال�����ص��ل��ح وق���ان���ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل
حم������ك������م������ة ب�����������داي�����������ة ج�����������زاء 
ال���������������ص�������ري�������ب�������ة ج����������ن����������ح   -
م���ذك���رة ت��ب��ل��ي��غ ظ��ن��ني/ب��ال��ن�����ص��ر
/17-47 ال���������دع���������وى:  رق���������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-34(
حممد  زي��اد  معايل  الهيئة/القا�صي: 

�صعهد الدين
ا���ص��م ال��ظ��ن��ني: ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ه��ادي 

ح�صون النجار
املهنة: -

العنوان: املفرق - *****
ال�����ص��ري��ب��ي للمرة  ال��ت��ه��رب  ال��ت��ه��م��ة: 

االوىل )31(
يقت�صي ح�صورك يوم االثنني املوافق 
 )09:00( ال�����ص��اع��ة  2021/02/01م 
����ص���ب���اح���ا ل��ل��ن��ظ��ر يف ال�����دع�����وى رق���م 
العام  احل��ق  اأقامها عليك  التي  اأع��اله 
امل��وع��د  يف  حت�صر  مل  ف����اإذا  وم�صتكي، 
املحدد تنفذ بحقك االأحكام املن�صو�ص 
ع��ل��ي��ه��ا يف ال���ق���ان���ون وق����ان����ون اأ����ص���ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حم��������������ك��������������م��������������ة ب����������������داي����������������ة 
ع�����ج�����ل�����ون ج�������ن�������ح   - ج����������������زاء 
بالن�صر ظ��ن��ني/  تبليغ  م��ذك��رة 
 152(4-20 ال������دع������وى  رق�������م 
ع�������ام �������ص������ج������ل   )2020  -

ع��ب��داهلل بني  ���ص��ال��ح  ع��ب��داهلل  ال��ق��ا���ص��ي  الهيئة 
عامر

ا�صم الظنني 1- حممد حممود �صالمه الزغول 
2- منعم حمد حممود الفار�ص 3- حممود قا�صم 
حم��م��ود ال��زغ��ل 4- زه��ر ع��ب��دال��روؤوف يو�صف 
ال�����ص��م��ادي 5 - ب�����ص��ار ���ص��اب��ر ع��ب��داهلل ال��زغ��ول 
بحر   -7 ال����زغ����ول  ق��ا���ص��م حم���م���ود  ع��ا���ص��م   -6
ح�صني  علي  تي�صر   -8 ال�صمادي  �صالح  فهمي 

ال�صمادي 9- ح�صني فهمي �صالح ال�صمادي
10- حممد حرب فهمي ال�صمادي
11- مهران �صربي علي ال�صمادي
12- ح�صني فهمي حممد الزغول

املهنة �صائق تك�صي 
العمر 40 �صنة

العنوان عجلون/ عنجرة
التهمة: خمالفة اوامر الدفاع )7/اأ(

ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل���واف���ق 
2021/2/4 ال�صاعة 9.00 للنظر يف الدعوى رقم 
اعاله والتي اقامها عليك احلق العام وم�صتكي 

عدي ح�صني حممد العب�صي
ف����اذا مل حت�����ص��ر او ت��ر���ص��ل وك��ي��ال ع��ن��ك تطبق 
عليك االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم 

ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ال����������������ع����������������دل وزارة 
حمكمة �صلح حقوق عمان

م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1547-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ن��ي��ف��ني ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر 

عبدالرحمن زعرت
ا������ص�����م امل������دع������ى ع����ل����ي����ه: 1-رن�����������ا حم��م��د 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ق�����ط�����ي�����ل، 2-حم�����م�����د 
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ق��ط��ي��ل، 3-حم��م��د 

خليل حممد زرقان
ال�صوق  - خريبة  الطيبة   - عنوانه: عمان 
الهاتف  رق��م   - الطيبة  ا���ص��ك��ان  م��در���ص��ة   -

0792893910
امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا   )08.00( ال�صاعة  2021/01/26م 
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
للتعليم  اال�����ص����راء  ���ص��رك��ة  امل���دع���ي  ع��ل��ي��ك 
واال���ص��ت��ث��م��ار، ف����اذا مل حت�����ص��ر يف امل��وع��د 
املن�صو�ص  االح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد 
وق��ان��ون  ال�صلح  حم��اك��م  ق��ان��ون  يف  عليها 

ا�صول املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1554-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
ا����ص���م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1-رع�����د م��و���ص��ى 
اب��راه��ي��م م�����ص��ط��ف��ى، 2-���ص��ع��د خ�صر 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب����و ح���اج���ب، 3-م��ال��ك 
حممود منر اللوزي، 4-حممد �صلطان 

خليفة املهرات
تلعة   - الطار  - طريق  عنوانه: عمان 

الذهب
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )09.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-58(

ابو  اليا�ص  ف���وؤاد  اليا�ص  القا�صي:  الهيئة 
جري�ص

ح�صن  عبد  اب��راه��ي��م  عليه:  امل�صتكى  ا���ص��م 
العمايرة

املهنة: ملحمة خليل الرحمن
العمر: 56 �صنة

العنوان: عمان - الوحدات - �صارع الربيد 
- خ��ل��ف حم����الت اب����و ج���ام���و����ص - م��ن��زل 

ابراهيم العمايرة
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

ي��ق��ت�����ص��ى ح�������ص���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
�صباحا   )09:00( ال�صاعة   2021/01/31
للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 
عليك احلق العام وامل�صتكية جامعة ال�صرق 
فاإذا مل حت�صر  العليا،  للدرا�صات  االو�صط 
يف امل���وع���د امل���ح���دد ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االأح���ك���ام 
ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-54(

اليا�ص  ف��وؤاد  اليا�ص  القا�صي:  الهيئة 
ابوجري�ص

عي�صى  ربحي  رن��ا  عليه:  امل�صتكى  ا�صم 
�صويد

العمر: 31 �صنة
العنوان: عمان - العا�صمة

التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(
املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
 )09:00( ال�������ص���اع���ة   2021/01/31
اأعاله  الدعوى رقم  للنظر يف  �صباحا 
وال����ت����ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل�����ق ال���ع���ام 
وامل�����ص��ت��ك��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ص��رق االو���ص��ط 
ف���اإذا مل حت�صر يف  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
االأح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 
ال�����ص��ل��ح وق���ان���ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

اعالن تبليغ  اعالم حكم/ بالن�صر
�����ص����ادر ع����ن حم��ك��م��ة ال����زرق����اء 
الق�صايا ال�صرعية/  االبتدائية 
اىل املدعى عليه: ممتثل حمجوب ح�صن حممد 
االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   - اجلن�صية  م�صري   /
اآخ��ر حمل اقامه له  يف م�صر / �صعيد م�صر - 
االردن/ ال��زرق��اء/ حي رم��زي/ �صارع احل��اووز/ 
�صكنية  �صقة  ر���ص��وان(  قا�صم  )نعيمه  ملك  بيت 

الطابق الثالث �صمن عمارة �صكنية
ا�صا�ص  رق��م  ال�صرعية  ال��دع��وى  يف  ان��ه  اعلمك 
للغيبة  ال��ت��ف��ري��ق  وم��و���ص��وع��ه��ا   )2020/5548(
كفاح  املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  وال�صرر 
ط���ال���ب ���ص��ل��ي��م��ان م�����ص��ط��ف��ى ق���د ����ص���در احل��ك��م 
الكويت/  دول��ة  عن  ال�صادر  ال���زواج  عقد  بف�صخ 
التوثيقات  ادارة  الكلية/  املحكمة  العدل/  وزارة 
 )53( ال��دف��رت  رق��م   )1( برقم من��وذج  ال�صرعية 
1989/3/16م  ت��اري��خ   )872( ال����زواج  عقد  رق��م 
واجل�������اري ب��ي��ن��ك وب����ني زوج���ت���ك ال����داخ����ل بها 
املذكورة  كفاح  املدعية  ال�صرعي  العقد  ب�صحيح 
وذلك للغيبة وال�صرر وان عليها العدة ال�صرعية 
اع���ت���ب���اراً م���ن ت��اري��خ��ه احل���ك���م ال���واق���ع ب��ت��اري��خ 
وامل�����ص��اري��ف  ال��ر���ص��وم  و�صمنتك  2021/1/11م 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ك��م��ا غ��ي��اب��ي��ا ق��اب��ال ل��الع��رتا���ص 
ال��ن��ف��اذ ع��ل��ى ت�صديقه  واال���ص��ت��ئ��ن��اف وم���وق���وف 
ا�صتنئنافاً، وقد �صجل احلكم حتت رقم االعالم 
ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه   )14/14/468(
ج��م��ادى   /27 يف  حت��ري��راً  علنا  اال���ص��ول  ح�صب 

االوىل/ 1442ه� وفق 2021/1/11م
قا�صي حمكمة الزرقاء ال�صرعية 
االبتدائية الق�صايا
احمد يعقوب خوالده

اع���������الن حت��������ري ع������ن م���ف���ق���ود 
ب��ال��ن�����ص��ر �����ص����ادرة ع���ن حمكمة 
ال������ر�������ص������ي������ف������ة ال�����������ص�����رع�����ي�����ة

هيئة القا�صي: ر�صيد احمد فريحات
 2020/4476 ا����ص���ا����ص  ال����دع����وى  يف  ت���ق���رر 
واملقامة  مفقود  وف���اة  اث��ب��ات  ومو�صوعها 
م��ن ق��ب��ل امل��دع��ي ���ص��الم��ه ي��و���ص��ف �صالمه 
املفقود  على  الر�صيفة  �صكان   - كرد�ص  ابو 
املولود  كرد�ص  ابو  �صالمه  يو�صف  �صليمان 
ا���ص��م  1989/3/7م  ب��ت��اري��خ  ال��ر���ص��ي��ف��ة  يف 
وال����دت����ه ج��م��ي��ل��ه/ ال��ق��ي��م ع��ل��ى ام���وال���ه: 
التحري  ابو كرد�ص  ا�صرف يو�صف �صالمه 
منذ  واملفقود  املذكور  �صليمان  املفقود  عن 
معلومات  اي��ة  لديه  من  فعلى  2013م  ع��ام 
ع��ن امل��ف��ق��ود امل��ذك��ور او ل��دي��ه  اي��ة معرفة 
بحاله وهل هو حي او ميت ان يتوجه اىل 
مبا  ل���الدالء  ال�صرعية  الر�صيفة  حمكمة 
لديه من معلومات يف اي وقت من اوقات 
الدوام الر�صمي قبل موعد اجلل�صة القادم 
علما بان موعد اجلل�صة القادم يوم االحد 
التا�صعة  ال�����ص��اع��ة  2021/2/14م  امل���واف���ق 
���ص��ب��اح��اً حت���ري���را يف 1442/6/7ه����������� وف��ق 

2021/1/20م.
قا�صي حمكمة الر�صيفة ال�صرعية
ر�صيد احمد فريحات

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان

م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1549-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
�صرور  يا�صر  1-اي��ة  عليه:  املدعى  ا�صم 
ال�صراب، 2-يا�صر �صرور دبي�ص ال�صراب

عنوانه: عمان - وادي ال�صر - منطقة 
بدر اجلديدة - هاتف 0776580017

يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان

م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1566-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
ا���ص��م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1-ب�����ص��ر ح�صن 
ال���ع�������ص���ران، 2-ن�������داء ب�صر  ���ص��ل��ي��م��ان 
ب�صر ح�صن  3-ح��امت  الع�صران،  ح�صن 

الع�صران
عنوانه: عمان - مرج احلمام - ا�صكان 

ال�صلطة
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة

م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-50(
اليا�ص  ف��وؤاد  اليا�ص  القا�صي:  الهيئة 

ابوجري�ص
���ص��م��ي��ة �صعيد  امل�����ص��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه:  ا����ص���م 

حممود الدمنهوري
العمر: 59 �صنة

العنوان: عمان - عمان
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
 )09:00( ال�������ص���اع���ة   2021/01/31
اأعاله  الدعوى رقم  للنظر يف  �صباحا 
وال����ت����ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل�����ق ال���ع���ام 
وامل�����ص��ت��ك��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ص��رق االو���ص��ط 
ف���اإذا مل حت�صر يف  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
االأح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 
ال�����ص��ل��ح وق���ان���ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة

م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-52(
اليا�ص  ف��وؤاد  اليا�ص  القا�صي:  الهيئة 

ابوجري�ص
امل�صتكى عليه: عمرو بهاء الدين  ا�صم 

ح�صوة
العمر: 31 �صنة

العنوان: عمان - العا�صمة
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
 )09:00( ال�������ص���اع���ة   2021/01/31
اأعاله  الدعوى رقم  للنظر يف  �صباحا 
وال����ت����ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل�����ق ال���ع���ام 
وامل�����ص��ت��ك��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ص��رق االو���ص��ط 
ف���اإذا مل حت�صر يف  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
االأح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 
ال�����ص��ل��ح وق���ان���ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل
حم������ك������م������ة ب�����������داي�����������ة ج�����������زاء 
ال���������������ص�������ري�������ب�������ة ج����������ن����������ح   -
م���ذك���رة ت��ب��ل��ي��غ ظ��ن��ني/ب��ال��ن�����ص��ر
/17-47 ال���������دع���������وى:  رق���������م 
ع��ام ���ص��ج��ل   -  )2020-1136(
عبداملهدي  اح��م��د  الهيئة/القا�صي: 

امني الفاعوري
ا�����ص����م ال���ظ���ن���ني: 1-�����ص����رك����ة ال���ق���ري���ة 
لل�صناعات الغذائية والزيوت النباتية 
خالد  خليفة  �صامي  املحامي  وميثلها 
ال�����ص��ل��ي��م��ان، 2-وائ������ل ���ص��ال��ح حم��م��ود 

�صقرات
املهنة: -

العنوان: عمان - الدوار الثامن
التهمة: تهرب �صريبي

ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ص 
ال�����ص��اع��ة  2021/02/04م  امل�����واف�����ق 
ال��دع��وى  يف  للنظر  �صباحا   )09:00(
رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 
ال���ع���ام وم�����ص��ت��ك��ي، ف�����اإذا مل حت�����ص��ر يف 
االأح��ك��ام  بحقك  تنفذ  امل��ح��دد  امل��وع��د 
وقانون  القانون  يف  عليها  املن�صو�ص 

اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائ������������������رة ت�����ن�����ف�����ي�����ذ ال���������ص����ل����ط

ار�ص(  بيع عقار )قطعة  اعالن 
ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة

رق�������م ال������دع������وى ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
ع���ام ����ص���ج���ل   )2019/2095(

وعن  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
اعاله  رقم  التنفيذية  الق�صية  الدائرة يف  طريق هذه 
وامل��ت��ك��ون��ة ب���ني امل��ح��ك��وم ل��ه��م: حم��م��د ���ص��الم��ه مقبل 
وح�صني  النعيمات  مقبل  �صالمه  وي�����ص��رى  النعيمات 
���ص��الم��ه م��ق��ب��ل ال��ن��ع��ي��م��ات - امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه: ع��ب��داهلل 

�صليمان مقبل النعيمات
العقار )قطعة ار�ص( باملزاد العلني:

وعن  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
طريق هذه الدائرة قطعة االر�ص رقم 249 حو�ص 10 
امل�صتى من ارا�صي �صيحان والعائدة ملكيتها للمحكوم 
ن��وع ملك خ��ارج ح��دود  ب��ان القطعة  اع��اله علما  عليه 
البلديات �صقى وتقع خارج حدود التنظيم وهي م�صنفة 
الغربي من  التنظيم وتقع على اجلنوب  زراع��ي خ��ارج 
والقطعة  م�صجد الق�صيم وعلى بعد 400 مرت تقريباً 
�صهلية ذات تربه حمراء �صاحلة للزراعة حماطة من 
اجلهة ال�صمالية وال�صرقية واجلنوبية ب�صوارع افرازيه 
ميال  مت��ي��ل  ن�صبيا  مرتفعة  وال��ق��ط��ع��ة  مفتوحة  غ��ر 
ال�صرق باجتاه الغرب وان م�صاحة القطعة  خفيفا من 

5882 مرت وقد قدرها اخلرباء مببلغ 117640 دينار.
تنفيذ  دائ���رة  اىل  احل�صور  بال�صراء  يرغب  م��ن  فعلى 
العدل  ل���وزارة  االل��ك��رتوين  املوقع  مراجعة  او  ال�صلط 
خ���الل ث��الث��ني ي��وم��ا م��ن ال��ي��وم ال���ذي ي��ل��ي ن�صر ه��ذا 
عربون  معه  م�صطحبا  املحلية  بال�صحيفة  االع���الن 
ال��ر���ص��وم  ب���ان  علما  امل��ق��درة  القيمة  م��ن   %10 م��ق��داره 

والطوابع والداللة تعود على املزاود االخر.
ماأمور تنفيذ ال�صلط

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1544-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام

ال�����ه�����ي�����ئ�����ة/ال�����ق�����ا������ص�����ي: ن���ي���ف���ني 
عبدالنا�صر عبدالرحمن زعرت

املدعى عليه: 1-ح��ال قفطان  ا�صم 
ن��ه��ار اخل��ري�����ص��ة، 2-ح��رب��ي م��ك��اون 

�صبيب اخلري�صا
عنوانه: املوقر - املوقر

ال��ث��الث��اء  ي���وم  ح�����ص��ورك  يقت�صي 
ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م  امل���واف���ق 
)08.00( �صباحا للنظر يف الدعوى 
رق���م اع����اله وال���ت���ي اق��ام��ه��ا عليك 
للتعليم  اال����ص���راء  ���ص��رك��ة  امل���دع���ي 
واال���ص��ت��ث��م��ار، ف����اذا مل حت�����ص��ر يف 
املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 
قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 
املحاكمات  ا���ص��ول  وق��ان��ون  ال�صلح 

املدنية

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1569-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام

ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ن��ي��ف��ني ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر 
عبدالرحمن زعرت

ا����ص���م امل����دع����ى ع���ل���ي���ه: 1-م�������رمي م�����رزوق 
ع��ل��ي ال��ن�����ص��رات، 2-ع��ل��ي ح��م��ي��دان عبيد 
ال����ط����وال����ب����ة، 3-ط���������الل ع���ل���ي ح���م���ي���دان 

الطوالبة
 - جنى  عمارة   - التعبئة   - مادبا  عنوانه: 

هاتف 0772309931
امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا   )08.00( ال�صاعة  2021/01/26م 
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
للتعليم  اال�����ص����راء  ���ص��رك��ة  امل���دع���ي  ع��ل��ي��ك 
واال���ص��ت��ث��م��ار، ف����اذا مل حت�����ص��ر يف امل��وع��د 
املن�صو�ص  االح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد 
وق��ان��ون  ال�صلح  حم��اك��م  ق��ان��ون  يف  عليها 

ا�صول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1562-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام

ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 
احمد عليان

ا���ص��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1-وه��ي��ب يو�صف 
�صامل  ف��الح  2-يو�صف  العرمان،  ف��الح 

العرمان
عنوانه: عمان - ناعور - ال�صامك

يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-59(

الهيئة القا�صي: حممود يون�ص احمد 
عبدالباري

ا���ص��م امل�����ص��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه: ع��ب��داهلل يحيى 
حممد اخلطاطبة

العمر: 40 �صنة
ال��ع��ن��وان: ع��م��ان - ���ص��ارع اجل��ام��ع��ة - 
ب��ج��ان��ب حم���الت ال��ع��م��اي��رة - ع��م��ارة 

رقم/46 - ط/1
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
 )09:10( ال�������ص���اع���ة   2021/01/31
اأعاله  الدعوى رقم  للنظر يف  �صباحا 
وال����ت����ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل�����ق ال���ع���ام 
وامل�����ص��ت��ك��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ص��رق االو���ص��ط 
ف���اإذا مل حت�صر يف  العليا،  ل��ل��درا���ص��ات 
االأح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 
ال�����ص��ل��ح وق���ان���ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ الئ���ح���ة مت��ي��ي��ز
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع���ام ����ص���ج���ل   -  )2020-449(
الهيئة/القا�صي: الهيئة الثانية
احلق  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
ال��ع��ام - ع��م��ان - وك��ي��ل��ه امل��دع��ي 

العام
امل���ط���ل���وب ت��ب��ل��ي��غ��ه وع���ن���وان���ه: 

عبداهلل غ�صان عبداهلل احلمود
����ص���ارع حممد  ع��م��ان - خ��ل��دا - 
هليل - عمارة رق��م/11 - هاتف 

0795533212
االوراق املطلوب تبليغها: الئحة 

متييز

اع��������الن ب���ي���ع ب������امل������زاد ال��ع��ل��ن��ي 
��������ص�������ادر ع�������ن دائ�������������رة ت���ن���ف���ي���ذ 
ال���ق�������ص���ي���ة  يف  ع������م������ان  غ���������رب 
)2020/3359( رق��م  التنفيذية 

العلني  للمزاد  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
وع����ن ط���ري���ق ه����ذه ال����دائ����رة يف ال��ق�����ص��ي��ة 
التنفيذية املتكونة بني املحكوم له حمدان 
احمد  واملدين  عبداخلالق  ا�صعد  ابراهيم 

ح�صن احمد داود
املركبة رقم )6685-60( والعائدة للمحكوم 

عليه احمد ح�صن احمد داود
علما بان او�صاف املركبة هي

امل��رك��ب��ة   1982 م���ودي���ل  م��ر���ص��ي��د���ص  ن����وع 
حمجوزة يف كراج امل�صرق - �صحن ون�ص

فعلى من يرغب اال�صرتاك باملزاد الدخول 
اىل م��وق��ع امل����زادات االل��ك��رتون��ي��ة اخلا�ص 

بوزارة العدل
http://auctions.moj.gov.jo

الكرتوين  ب�صكل  التاأمني  مبلغ  ودفع %10 
من القيمة املقدرة للمركبة والبالغة 3000 
دينار وذلك من تاريخ االعالن وحتى يوم 
االحد 2021/1/31 ال�صاعة 2.00 علما بان 
ال��ر���ص��وم وال��ط��واب��ع وال���دالل���ة ت��ع��ود على 

امل�صرتي
ماأمور تنفيذ غرب عمان

ال����������������ع����������������دل وزارة 
حمكمة �صلح حقوق عمان

م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)927-2021(/����������ص���������ج���������ل ع����ام
الهيئة/القا�صي: مها عبدالرحمن 

حمي الدين املجذوب
ا���ص��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: حم��م��د عقيل 

حممود املومني
 - احل�صني  جبل   - عمان  ع��ن��وان��ه: 

دوار فرا�ص - مقابل مطاعم غيث
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم االح����د 
ال�����ص��اع��ة  2021/02/07م  امل���واف���ق 
)09.00( �صباحا للنظر يف الدعوى 
رق���م اع����اله وال���ت���ي اق��ام��ه��ا عليك 
فاذا  للتاأمني،  املنارة  �صركة  املدعي 
املحدد تطبق  املوعد  مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ص  االح���ك���ام  عليك 
ال�صلح وق��ان��ون  ق��ان��ون حم��اك��م  يف 

ا�صول املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1580-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
عبدالنا�صر  نيفني  الهيئة/القا�صي: 

عبدالرحمن زعرت
عبد  ع��ديل  1-ر�صا  عليه:  املدعى  ا�صم 
عبداهلل، 2-دالل نايف �صابر التالوي، 

3-ملا عديل عبد عبداهلل
دوار   - ال��زه��ور  - جبل  عنوانه: عمان 

الزهور - بجانب املركز الطبي
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1567-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
ا���ص��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1-اده����م من�صور 
ع��ب��داهلل اب��و ج�����ص��ار، 2-ف��اط��م��ة مفلح 

ع�صاف احلناحنة
الها�صمية -  املوقر -  عنوانه: عمان - 

عمارة رقم/44
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-53(

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ا���ص��ي: حم��م��ود ي��ون�����ص احمد 
عبدالباري

ذيب  ابراهيم  ف��را���ص  عليه:  امل�صتكى  ا�صم 
عبداهلل

العمر: 37 �صنة
ال���ع���ن���وان: ع���م���ان - م���ارك���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة - 
امل�����ص��رف��ة - ���ص��ارع اب��راه��ي��م احل��ب��ا���ص��ن��ة - 

عمارة رقم/40
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

ي��ق��ت�����ص��ى ح�������ص���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
�صباحا   )09:15( ال�صاعة   2021/01/31
للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 
عليك احلق العام وامل�صتكية جامعة ال�صرق 
فاإذا مل حت�صر  العليا،  للدرا�صات  االو�صط 
يف امل���وع���د امل���ح���دد ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االأح���ك���ام 
ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����������ذك����������رة ت�����ب�����ل�����ي�����غ م�����وع�����د 
ج���ل�������ص���ة ل���ل���م�������ص���ت���ان���ف ����ص���ده
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-25(

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل
يا�صني  1-ها�صم  �صده:  امل�صتانف  ا�صم 
امني  حممد  2-�صامح  ال�صياب،  ع��ودة 

الرباهمة
رقم االثبات ال�صخ�صي: اجلن�صية

ع����ن����وان����ه: ال�����زرق�����اء - ال���ر����ص���ي���ف���ة - 
خ��ل��ف م���رك���ز ح��ط��ني - رق����م ال��ه��ات��ف 

0787556291
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم ال���ث���الث���اء 
املوافق 2021/01/26 ال�صاعة )09.00( 
�صباحا للنظر يف اال�صتئناف املقدم من 
امل�صتانف احلق العام، ويف حال تخلفكم 
االح��ك��ام  عليكم  ت�صري  احل�����ص��ور  ع��ن 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون ا���ص��ول 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان
م��وت��ع��د جل�صة  ت��ب��ل��ي��غ  م���ذك���رة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه/ ب���ال���ن�������ص���ر
/1-2 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
ع���ام ����ص���ج���ل   )2020-3180(

ال��ه��ي��ئ��ة/ ال��ق��ا���ص��ي ام����ل ���ص��ل��ي��م��ان ف��ال��ح 
الهواو�صه

ا���ص��م امل���دع���ي ع��ل��ي��ه: 1- ���ص��رك��ة االردن���ي���ة 
�صجل  على  واملقيدة  التكميلية  لل�صناعات 
ال�����ص��رك��ات ذات م�����ص��وؤول��ي��ة حم����دودة حتت 

20866 2- ان�ص ابراهيم خليل م�صلح
عنوانه: عمان/ جنوب عمان الوحدات رقم 

الهاتف 0796720555
امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  ح�����ص��ورك  يقت�صي 
اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   2021/2/4
والتي اقامها عليك املدعي املوؤ�ص�صة العامة 
بهاء  املحامي  وكيلها  االجتماعي  لل�صمان 

الطراونة
ف����اذا مل حت�����ص��ر يف امل��وع��د امل��ح��دد تطبق 
قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  االحكام  عليك 
املحاكمات  ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم 

املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-1 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)92-2021(/������������ص�����������ج�����������ل ع�����ام

ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ص���ي: جم����د خ��ل��ي��ف ف���رج 
العجالني

ا�����ص����م امل����دع����ى ع���ل���ي���ه: 1-�����ص����رك����ة ���ص��ب��ي��ل 
الهند�صة، 2-فوؤاد علي حممد الطاهات

عنوانه: عمان - تالع العلي - �صارع حممد 
الطابق   - رق���م/18  ع��م��ارة   - الفيالت  اب��و 
الهاتف  رق��م   - رق����م/101  مكتب   - االول 

0795577814
حمكمة  حقوق  �صلح  قلم  مراجعة  عليك 
ن�صخة  ال�صتالم  عمان  �صمال  حقوق  �صلح 
امل�صتندات  ال��دع��وى وح��اف��ظ��ة  ع��ن الئ��ح��ة 

ومرفقاتها
امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا،   )09.00( ال�صاعة   2021/01/27
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  املدعية  عليك 
االج���ت���م���اع���ي - وك���ي���ل���ه���ا امل���ح���ام���ي ن��ب��ي��ل 
النعيمات، فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد 
ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االح���ك���ام امل��ن�����ص��و���ص عليها 
ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  ق��ان��ون حم��اك��م  يف 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1575-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام

ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ن��ي��ف��ني ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر 
عبدالرحمن زعرت

ابراهيم  ف��واز  1-�صجا  عليه:  املدعى  ا�صم 
احل�����ر، 2-ف������واز اب���راه���ي���م ���ص��الم��ة احل���ر، 

3-�صالمة ابراهيم �صالمة احلر
عنوانه: عمان - وادي ال�صر - النعر

امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا   )08.00( ال�صاعة  2021/01/26م 
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
للتعليم  اال�����ص����راء  ���ص��رك��ة  امل���دع���ي  ع��ل��ي��ك 
واال���ص��ت��ث��م��ار، ف����اذا مل حت�����ص��ر يف امل��وع��د 
املن�صو�ص  االح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد 
وق��ان��ون  ال�صلح  حم��اك��م  ق��ان��ون  يف  عليها 

ا�صول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1556-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
ا���ص��م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1-ن��ع��م��ة حممد 
عواد الوثري، 2-احمد �صراري �صامل 

العيفة
عنوانه: عمان - ارينبة - لواء اجليزة

يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-63(

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ا���ص��ي: حم��م��ود ي��ون�����ص احمد 
عبدالباري

�صليمان  م��اه��ر  عمر  عليه:  امل�صتكى  ا���ص��م 
هادية

العمر: 28 �صنة
ال��ع��ن��وان: عمان - ال��وح��دات - ال��ي��ادودة - 

بالقرب من ديوان اآل جابر
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

ي��ق��ت�����ص��ى ح�������ص���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
�صباحا   )09:04( ال�صاعة   2021/01/31
للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 
عليك احلق العام وامل�صتكية جامعة ال�صرق 
فاإذا مل حت�صر  العليا،  للدرا�صات  االو�صط 
يف امل���وع���د امل���ح���دد ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االأح���ك���ام 
ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����������ذك����������رة ت�����ب�����ل�����ي�����غ م�����وع�����د 
ج���ل�������ص���ة ل���ل���م�������ص���ت���ان���ف ����ص���ده
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-14(

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل
امل�����ص��ت��ان��ف ����ص���ده: وائ�����ل �صليم  ا����ص���م 

احللواين
رقم االثبات ال�صخ�صي: اجلن�صية

عنوانه: عمان - منطقة تالع العلي - 
حي ال�صالم - هاتف رقم 0795220345 

0795009182 -
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم ال���ث���الث���اء 
املوافق 2021/01/26 ال�صاعة )09.00( 
�صباحا للنظر يف اال�صتئناف املقدم من 
امل�صتانف احلق العام، ويف حال تخلفكم 
االح��ك��ام  عليكم  ت�صري  احل�����ص��ور  ع��ن 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون ا���ص��ول 

املحاكمات املدنية.

اع����الن ب��ي��ع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ���ص��ادر 
ع���ن دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة �صلح 
التنفيذية  الق�صية  يف  عبيد  بني 
قطعية( )احالة   2015/1269 رقم 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف املزاد العلني 
دائ��رة   2015/1269 رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف 
بني  واملتكونة  عبيد  بني  �صلح  حمكمة  تنفيذ 
منا�صرة  يا�صني مو�صى  علي  له حممد  املحكوم 
الدين عبداهلل  واملحكوم عليهم عالء  و�صريكته 
ف���واز اخل�����ص��اون��ة واخ����رون قطعة االر�����ص رق��م 
ع��و���ص��ي��ة  احل���و����ص  ا����ص���م   )18( ح���و����ص   )196(
نوع  من  والقطعة  اي��دون  ارا�صي  من  ال�صرقية 
و  م��رب��ع  م��رت   )107( و  دومن  م�صاحتها  امل��ل��ك 
)140( �صنتمرت �صمن منطقة ايدون واحكامها 
ال�صمالية  للجهة  تقع  جتارية  معار�ص  تنظيم 
ال�صرقية من قرية ايدون وتبعد عن و�صط البلد 
و�صفي  ���ص��ارع  تقاطع  على  وت��ق��ع  م��رت   )2500(
التل )املعروف ب�صارع ابو را�صد( والبالغ عر�صه 
الثاين  عبداهلل  امللك  حدائق  �صارع  مع  مرت   40
عن  وتبعد  مرت   24 عر�صه  البالغ  احل�صني  بن 
امللك عبداهلل 300 مرت وتربتها حمراء  حدائق 
قيمة  وق��درت  والبناء  للزراعة  �صاحلة  عميقة 
وث��م��ان  م��ائ��ة  ارب���ع   )498.213( مببلغ  االر�����ص 

وت�صعون الفا ومائتني وثالث ع�صر ديناراً
دائ��رة  اىل  احل�صور  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
تنفيذ حمكمة �صلح بني عبيد خالل 10 ع�صرة 
ايام من اليوم التايل لتاريخ ن�صر هذا االعالن 
م�صطبحاً معه 10% تاأمينات من القيمة املقدرة 
علما ب��ان اج��ور ال��دالل��ة وال��ط��واب��ع على امل��زاود 
اح��ال��ة قطعية على  االر����ص  احيلت قطعة  وق��د 
امل������زاود ن��ا���ص��ر ع���رف���ات حم��م��د ي��ا���ص��ني مببلغ 
مع  دي���ن���ار  ال����ف  و���ص��ب��ع��ون  ث��الث��م��ائ��ة   370000
املزاد  بواقع 10% من مبلغ  ال�صم  ن�صبة  مراعاة 

االخر.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-1 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)169-2021(/����������ص���������ج���������ل ع����ام
ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ص���ي: جم����د خ��ل��ي��ف ف���رج 

العجالني
ال�صماء  عرب  1-�صركة  عليه:  املدعى  ا�صم 
تي�صر  حممد  2-يا�صر  املتجددة،  للطاقة 

الر�صق
عنوانه: عمان - خلدا - ا�صارة الب�صيتي - 

عرب ال�صماء للطاقة املتجددة
حمكمة  حقوق  �صلح  قلم  مراجعة  عليك 
ن�صخة  ال�صتالم  عمان  �صمال  حقوق  �صلح 
امل�صتندات  ال��دع��وى وح��اف��ظ��ة  ع��ن الئ��ح��ة 

ومرفقاتها
امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا،   )09.00( ال�صاعة   2021/01/27
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  املدعية  عليك 
االجتماعي - وكيلها املحامي نبيل حممد 
النعيمات، فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد 
ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االح���ك���ام امل��ن�����ص��و���ص عليها 
ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  ق��ان��ون حم��اك��م  يف 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1551-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
ا���ص��م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1-رات������ب يون�ص 
حم��م��د ال����دراوي���������ص، 2-اري�������ج وج��ي��ه 

يون�ص الدراوي�ص
عنوانه: عمان - الطيبة

يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1564-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
حممود  1-يو�صف  عليه:  املدعى  ا�صم 
يو�صف  2-حم��م��د  احل��ن��ي��ط��ي،  عي�صى 

حممود احلنيطي
ع���ن���وان���ه: ع���م���ان - اب����و ع��ل��ن��دا - حي 

العنار�صة
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج������زاء اجل���ي���زة
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ص���ت���ك���ى 
ع����������ل����������ي����������ه/ب����������ال����������ن���������������������ص����������ر
/3-9 ال�������������دع�������������وى:  رق�������������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-57(
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ا���ص��ي: حم��م��ود ي��ون�����ص احمد 

عبدالباري
فار�ص  �صعيد  ف���روز  عليه:  امل�صتكى  ا���ص��م 

ح�صن
العمر: 36 �صنة

العنوان: عمان - طرببور - قرب اجلامعة 
- هاتف  رق��م/5  بناية   - املفتوحة  العربية 

0798772595
التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

ي��ق��ت�����ص��ى ح�������ص���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
�صباحا   )09:08( ال�صاعة   2021/01/31
للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 
عليك احلق العام وامل�صتكية جامعة ال�صرق 
فاإذا مل حت�صر  العليا،  للدرا�صات  االو�صط 
يف امل���وع���د امل���ح���دد ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االأح���ك���ام 
ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف  املن�صو�ص 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����������ذك����������رة ت�����ب�����ل�����ي�����غ م�����وع�����د 
ج���ل�������ص���ة ل���ل���م�������ص���ت���ان���ف ����ص���ده
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-13(

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل
ا�صم امل�صتانف �صده: 1-�صركة ال�صايف 
حممود  2-حبيب  للت�صويق،  الدولية 

حممد رداد
رقم االثبات ال�صخ�صي: اجلن�صية

عنوانه: عمان - تالع العلي
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم ال���ث���الث���اء 
املوافق 2021/01/26 ال�صاعة )09.00( 
�صباحا للنظر يف اال�صتئناف املقدم من 
امل�صتانف احلق العام، ويف حال تخلفكم 
االح��ك��ام  عليكم  ت�صري  احل�����ص��ور  ع��ن 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون ا���ص��ول 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه/ ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
ع����ام �����ص����ج����ل   )2021-819(
ال��ه��ي��ئ��ة/ ال��ق��ا���ص��ي ري��ا���ص حم��م��ود احمد 

عليان
ا�صم املدعي عليه: �صيف الدين ماهر خليل 

حجازي
عنوانه: عمان/ جبل احل�صني �صارع خالد 

بن الوليد
امل��واف��ق  االث���ن���ني  ي���وم  ح�����ص��ورك  يقت�صي 
ل��ل��ن��ظ��ر   8.00 ال�������ص���اع���ة    2021/1/25
يف ال����دع����وى رق����م اع�����اله وال���ت���ي اق��ام��ه��ا 
لل�صمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ص�صة  امل��دع��ي  عليك 
االج�����ت�����م�����اع�����ي وك����ي����ل����ه����ا امل�����ح�����ام�����ي ب��ك��ر 

ال�صويلميني
ف����اذا مل حت�����ص��ر يف امل��وع��د امل��ح��دد تطبق 
قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  االحكام  عليك 
املحاكمات  ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم 

املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-1 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)143-2021(/����������ص���������ج���������ل ع����ام

الهيئة/القا�صي: عروب ح�صني عبدالفتاح 
العطيات

املتخ�ص�صة  1-���ص��رك��ة  عليه:  امل��دع��ى  ا���ص��م 
ل���ل���ع���م���ارة وال�����ف�����ن�����ون، 2-رم����������زي اح���م���د 

عبداجلابر �صايف
ع���ن���وان���ه: ع���م���ان - ت����الع ال��ع��ل��ي - ���ص��وق 
ال�صلطان - جممع االندل�ص - رقم الهاتف 

0770405000
حمكمة  حقوق  �صلح  قلم  مراجعة  عليك 
ن�صخة  ال�صتالم  عمان  �صمال  حقوق  �صلح 
امل�صتندات  ال��دع��وى وح��اف��ظ��ة  ع��ن الئ��ح��ة 

ومرفقاتها
امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا،   )08.30( ال�صاعة   2021/01/27
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 
لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  املدعية  عليك 
االجتماعي - وكيلها املحامي نبيل حممد 
النعيمات، فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد 
ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ك االح���ك���ام امل��ن�����ص��و���ص عليها 
ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  ق��ان��ون حم��اك��م  يف 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1573-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
ا�صم املدعى عليه: 1-اية �صليم حممد 
ح���م���ود، 2-ف���ار����ص ح�����ص��ني حم��م��د اب��و 

مطر، 3-�صليم حممد �صلمان حمود
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان - زي��زي��ا - ق��رب جلنة 

حت�صني املخيم
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ص��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه ب���ال���ن�������ص���ر
/1-5 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 
)1545-2021(/���������ص��������ج��������ل ع���ام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ري���ا����ص حم��م��ود 

احمد عليان
ا���ص��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1-ران���ي���ة حكمت 
ع���ب���دال���ك���رمي ف����ري����ح����ات، 2-ا�����ص����الم 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ي��و���ص��ف ����ص���رور، 3-ع��م��ر 

عبدالعزيز يو�صف �صرور
�صاحية   - اجلبيهة   - عمان  ع��ن��وان��ه: 

الر�صيد - حي اجلامعة - �صارع �صيما
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
 )08.00( ال�����ص��اع��ة  2021/01/26م 
الدعوى رقم اعاله  للنظر يف  �صباحا 
وال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك امل���دع���ي �صركة 
ف��اذا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  للتعليم  اال����ص���راء 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����ص��ر يف 
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����������ذك����������رة ت�����ب�����ل�����ي�����غ م�����وع�����د 
ج���ل�������ص���ة ل���ل���م�������ص���ت���ان���ف ����ص���ده
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-15(

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل
ا���ص��م امل�����ص��ت��ان��ف ����ص���ده: 1-حم����ب ال��ي��ا���ص 
خ�����ص��ر - غ���ر م��ق��ب��و���ص ع��ل��ي��ه، 2-���ص��رك��ة 
بيت املو�صل للتجهيزات الغذائية، 3-رميا 

حممود اخل�صرات
رقم االثبات ال�صخ�صي: اجلن�صية

عبداهلل  �صارع   - الرابية   - عمان  عنوانه: 
بن رواحة - بناية رقم/20 - عمارة طاهر 
 233 ����ص.ب   - الكلحة  م��ق��اب��ل   - ال��دب��ا���ص 
 0777172858 رقم  خلوي   -  11821 الرمز 

0775522709 - 0797055001 -
امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  يقت�صي ح�����ص��ورك 
�صباحا   )09.00( ال�صاعة   2021/01/26
امل�صتانف  من  املقدم  اال�صتئناف  يف  للنظر 
احلق العام، ويف حال تخلفكم عن احل�صور 
املن�صو�ص عليها يف  ت�صري عليكم االحكام 

قانون ا�صول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
ال�صريبية اال�صتئناف  حمكمة 
م����������ذك����������رة ت�����ب�����ل�����ي�����غ م�����وع�����د 
ج���ل�������ص���ة ل���ل���م�������ص���ت���ان���ف ����ص���ده
/18-81 ال���������دع���������وى  رق�����������م 
ع����ام ����ص���ج���ل   -  )2021-27(

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل
جمعة  1-ع��ب��ر  ���ص��ده:  امل�صتانف  ا�صم 
�صربي الناجي، 2-عاي�ص عوين عاي�ص 

بليحة
رقم االثبات ال�صخ�صي: اجلن�صية

عنوانه: عمان - ماركا - حي امل�صرفة 
- ق���رب ���ص��رك��ة دح���دل - رق���م الهاتف 

0795470586 - 5688424
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم ال���ث���الث���اء 
املوافق 2021/01/26 ال�صاعة )09.00( 
�صباحا للنظر يف اال�صتئناف املقدم من 
امل�صتانف احلق العام، ويف حال تخلفكم 
االح��ك��ام  عليكم  ت�صري  احل�����ص��ور  ع��ن 
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون ا���ص��ول 

املحاكمات املدنية.

ت���ب���ل���ي���غ ح���������ص����ور ج��ل�����ص��ة 
حمكمة  عن  �صادر  بالن�صر 
الق�صايا ال�صرعية/  عمان 

اىل امل����دع����ى ع���ل���ي���ه: ع�����وين ع���ل���ي ح�����ص��ن 
ابور�صوان/ عنوانه جمهول حمل االقامة 
بيت م�صتاأجر يف  له يف  اقامه  واآخ��ر حمل 
عمان الوحدات �صارع �صمية قرب �صيدلية 

�صمية
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ل���ه���ذه امل��ح��ك��م��ة ي��وم 
ال�صاعة   2021/1/26 يف  ال��واق��ع  ال��ث��الث��اء 
ا�صا�ص  الدعوى  للنظر يف  التا�صعة �صباحاً 
ط��ل��ب  وم���و����ص���وع���ه���ا   2020100804244
عليك  واملقامة  وال�صرر  للغيبة  التفريق 
م��ن ق��ب��ل زوج��ت��ك امل��دع��ي��ة ه��ال��ة ع��ب��داهلل 
ابراهيم ابو ن�صر فان مل حت�صر او تر�صل 
معذرة  اأي��ة  للمحكمة  تبد  او  عنك  وكيال 
�صيجري  احل�صور  عن  لتخلفك  م�صروعة 
ب��ح��ق��ك االي���ج���اب ال�����ص��رع��ي وع��ل��ي��ه ج��رى 

تبليغك ذلك ح�صب اال�صول.
قا�صي حمكمة عمان ال�صرعية/ 
الق�صايا
د. حممد حممود ابو�صنينة



قطعية(  )احالة  عقار  بيع  اعالن 
حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  عن  �صادر 
ال��ق�����ص��ي��ة  ال����زرق����اء يف  ب���داي���ة 
التنفيذية رقم 2019/23/انابات
تعلن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء بانه �سوف يباع يف املزاد العلني 
والعائدة  منه  ���س��ورة  امل��رف��ق  اخل��رة  تقرير  يف  املو�سوف  العقار  كامل 
ملكيته اىل ول��ي��د حم��م��د رح���ال احل���وام���دة ل��ق��اء دي���ن ال��دائ��ن��ة �سركة 
توفيق عادل كنعان و�سركاه - قو�س قزح لاللعاب - والبالغ 84800 دينار 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.
من  وخالية  االبنية  م��ن  خالية  �سليخ  القطع  جميع  العقار:  و�سف   *
االن�ساءات وغري موؤجرة وقريبة من اخلدمات والتايل و�سف كل قطعة 

احلو�س كونها متجاورة، الطرق غري معبدة.
اجلنوبي  ال��رك��ب��ان   13 رق��م  ح��و���س  440و441  االرق���ام  ذوات  القطع   -1
ارا�سي مزرعة ق�سر احلالبات نوع االر�س ملك وتنظيمها زراعي  من 
وخالية  االبنية  من  خايل  �سليخ  متجاورتان  القطعتان  التنظيم  خ��ارج 
من االن�ساءات وغري موؤجرة وقريبة من اخلدمات ما عدا القطعة 440 
ابواب  بدون  واال�سمنت  الطوب  بناء قدمي ومهجور من  يوجد �سمنها 
من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  اىل  وتقعان  له  قيمة  ال  �سبابيك  وب��دون 

قرية ق�سر احلالبات.
 2 ح��ي  ال�سايح   8 رق��م  حو�س  123و134و136  االرق���ام  ذوات  القطع   -2
وتنظيم  ملك  االر����س  ن��وع  الها�سمية  ارا���س��ي  م��ن  ال�سرقي  العوي�سات 
القطعة رقم 123 �سكن جيم وتنظيم القطعة رقم 134 جتاري وتنظيم 
القطعة رقم 136 حريف ويوجد مالحظة على املخطط التنظيمي تفيد 
بانه يوجد م�ساحة خ�سراء ال تقل عن 20% القطع قريبات �سليخ خالية 
من االبنية ولديه من االن�ساءات وغري موؤجرة وقريبة من اخلدمات ما 
عدا القطعة رقم 136 يوجد بداخلها عامود �سغط عايل وتقع القطع 
اىل اجلهة ال�سمالية ال�سرقية من �سركة الكهرباء االردنية واىل اجلهة 

ال�سرقية من قرية الها�سمية.

ال�سعر 
االجمايل/

دينار

�سعر 
املرت

/دينار
امل�ساحة
/م2 

رقم 
القطعة  احلو�س  القرية 

10000 1 10000 440 /13
الركبان 
اجلنوبي 

مزرعة 
ق�سر 

10000احلالبات  1 10000 441
12450 25 498 123

8/ال�سايح 
حي 2  9660الها�سمية  35 276 134

3500 20 175 136
45610 املجموع

خم�سة واربعون الفا و�ستمائة وع�سرة دنانري 
القطع ميلك ح�س�سا  القطع كامال وبع�س  املحكوم عليه ميلك بع�س 
يف االر�س ح�سب �سندات الت�سجيل اجلدول التايل يبني مقدار ح�س�س 

املحكوم عليه ال�سيد وليد حممد رحال حوامدة وقيمتها:

قيمة 
ح�س�س 

وليد رحال
�سعر 

القطعة  احل�س�س  رقم 
القطعة  احلو�س  القرية

1053 10000 2 من 
ا�سل 19 440 /13

الركبان 
اجلنوبي

مزرعة 
ق�سر 

421احلالبات 10000
48 من 
ا�سل 
1140

441

6225 12450 1 من 
ا�سل 2 123

8/ال�سايح 
حي 2 9660الها�سمية  9660 كامال  134

3500 3500 كامال 136
20859 45610

ت�ساوي  رح��ال  وليد  ال�سيد  عليه  املحكوم  ح�س�س  جمموع  يكون  وبهذا 
)20859( دينار

ايام  الدائرة خالل مدة ع�سرة  فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة هذه 
املقدرة  القيمة  االع��الن، م�سطحبا معه 10% من  ن�سر هذا  تاريخ  تلي 
الن�سر والداللة والطوابع تعود  اليها اعاله، وبان اجور  امل�سار  للقطعة 
على امل��زاود االخ��ري )ب��دوان عبدالكرمي علي اخل��وال��دة( ببدل امل��زاودة 
على قطع االرا�سي ذوات االرق��ام )123( حو�س رقم )8( ال�سايح ببدل 
مزاودة )622( دينارا، والقطعة رقم )440( احلو�س رقم )13( الركبان 
اجلنوبي ببدل مزاودة )105( دينارا، والقطعة رقم )134( احلو�س رقم 
والقطعة  الزرقاء،  ارا�سي  دينارا من   )966( م��زاودة  ببدل  ال�سايح   )8(
رقم )136( احلو�س رقم )8( ال�سايع ببدل مزاودة )388( دينارا، وعلى 
م��زاودة  ببدل  اجلنوبي  الركبان   )13( رقم  احلو�س   )441( رقم  قطعة 
على  قطعية  احالة  احالتها  مت  التي  الزرقاء  ارا�سي  من  دينارا   )127(

املزاود االخري )حممود حممد حممود العمر(.
فعلى من يرغب املزايدة خالل مدة االحالة القطعية ان يزيد مبقدار 
10% يف مزايدته على البدل االعلى املدفوع يف مزاد االحالة املوؤقتة املبني 

اعاله، و�سيتم افتتاح املزاد خالل املدة اعاله ولغاية نهايتها
ماأمور التنفيذ

الق�صيه  حل�صاب  عقار  بيع  اع��الن 
/2020/14 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ه 
ان����اب����ات ل�����دى دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ 
حم��ك��م��ة ب���داي���ة ����ص���رق ع��م��ان 
تعلن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان باأنه �سوف يباع يف 
املزاد العلني ح�سة املحكوم عليه ع�سام عبد اهلل احمد ح�سن 
قطعة  على  وال��واق��ع��ه   1099/102- رق��م  ال�سرقيه  ال�سقه  يف 
االر�����س رق���م 1099 م��ن ح��و���س 8/امل��ي��ال��ه م��ن ارا���س��ي قريه 

طربور لوحه رقم 12 من ارا�سي �سرق عمان.
تقع  ال�سقه:  �سمنها  التي  والبنايه  االر����س  قطعة  و�سف   *
قطعة االر�س املقام عليها البناء التي �سمنها ال�سقه مو�سوع 
الدعوى يف قرية طربور من ارا�سي �سرق عمان وتقع �سمن 
املياله   8 حو�س   1099 رق��م  االر����س  قطعة  على  امل��ق��ام  البناء 
�سرق  ارا�سي  املياله من   12 لوحه  قرية طربور  ارا�سي  من 
عمان ونوع االر�س طوابق و�سقق وتنظيمها �سكن ب وتنظيميا 
تابعه  وت�سجيليا  ط��ارق  منطقة  الكرى  عمان  المانة  تابعه 
رق��م 18  وال��ب��ن��اء يحمل  �سرق عمان  ارا���س��ي  ت�سجيل  ل��دائ��رة 
ال�سكل  منتظمة  واالر���س  الكرى  عمان  امانة  ترقيم  ح�سب 
تقع على �سارع معبد معروف ب�سارع عمر بن �سبه وهو متفرع 
حمزه  ا�سكان  عمارة  احل�سني  بنت  عائ�سه  االم��ريه  �سارع  من 
الو�ساح والبناء  ال  ال الرحمي  ياغي واخوانه ومقابل ديوان 
مزود ببيت درج مع دربزين حديد ي�سل بني الطوابق وكافة 
باأ�سم حي  م��ع��روف  ح��ي  وت��ق��ع �سمن  لها  متوفره  اخل��دم��ات 

طربور.
ال�سقه  وه��ي   :1099/102 الرقم  حتمل  التي  ال�سقه  و�سف   *
م�ساحتها  والبالغ  �سطحها  عدا  الت�سويه  طابق  من  ال�سرقيه 
ح�سب �سند الت�سجيل 171 مرت مربع وال�سقه لها مدخل من 
بيت الدرج وحتمل الرقم 2 ح�سب الرتقيم الداخلي للبنايه 
وال�����س��ق��ه م��وؤل��ف��ه م��ن غ��رف��ة ���س��ي��وف م��ع ط��ع��ام م��ع دي��ك��ورات 
بال�سقف االر�سيه رخام وحمام �سيوف وغرفة معي�سه �سغريه 
و�سفليه  علويه  خ��زائ��ن  امل��ن��ي��وم  راك���ب  ومطبخ  امل���وزع  �سمن 
وم���وزع ب��ني ال��غ��رف االر�سيه رخ��ام وث��الث��ة غ��رف ن��وم منهم 
معي�سه  وغرفة  الغرف  بني  وحمام  حمام  مع  ما�سرت  واح��ده 
وا�سعه رئي�سيه االر�سيه رخام وار�سية غرف نوم بالط بلدي 
واالبواب الداخليه خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع حديد حمايه 

واباجورات مع ديكورات جب�سني.
نوعية  وح�سب  لل�سقه  ال�سابق  ال��و���س��ف  ح�سب  التقدير:   *
الت�سطيبات قدر �سعر املربع الواحد مببلغ 450 دينارا كامال 

وما يتبع لها بح�س�س من االر�س واخلدمات 
- م�ساحة ال�سقه 171 مرت مربع× 450 دينارا املرت= 76950 
وهي  دي��ن��ارا  وخم�سون  وت�سعمائه  الفا  و�سبعون  �سته  دي��ن��ارا، 

جلميع ال�سركاء 
املدعى عليه= 38475  76950÷2 جمموع احل�س�س×ح�س�س 
و�سبعون  وخم�سة  وارب��ع��م��ائ��ه  ال��ف��ا  وث��الث��ون  ثمانية  دي��ن��ارا، 
دينار، وهي قيمة ح�س�س املحكوم عليه ع�سام عبداهلل احمد 

ح�سن فقط.
فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعه املوقع االلكرتوين 
https://auctions.moj.gov.jo خالل ثالثني يوما 
املحليه م�سطحبا  االع��الن يف اجلريده  ن�سر هذا  تاريخ  تلي 
معه 10% من القيمة املقدره للعقار اعاله، علما بدل الدالله 
ور�سوم الطوابع تعود على املزاود االخري و�سيتم افتتاح املزاد 

خالل املده اعاله ولغاية نهايتها.

ماأمور تنفيذ �سرق عمان

الق�صية  حل�صاب  عقار  بيع  اعالن 
/2019/18( رق��م  التنفيذية 
تنفيذ  دائ������رة  ل����دى  ان����اب����ات( 
حم���ك���م���ة ب�����داي�����ة ال�����زرق�����اء
يباع يف  �سوف  باأنه  الزرقاء  بداية  تنفيذ حمكمة  دائ��رة  تعلن 
املرفق  املو�سوف يف تقرير اخلرة  العقار  العلني كامل  امل��زاد 
�سورة منه والعائدة ملكيته اإىل يو�سف علي �سليمان العمو�س 
والبالغ  امل��ج��ايل  عبدالغني  �ساهر  حممد  ال��دائ��ن  دي��ن  ل��ق��اء 

)12000( دينار والر�سوم وامل�ساريف.
- قطعة االر�س مو�سوع الدعوى ذات الرقم )4195( حو�س 
رق���م )7( ب��رك��ة ب���رخ م���ن ارا����س���ي ق��ري��ة ال���ب���رتاوي ال��ت��اب��ع��ة 
اأرا����س���ي حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ون����وع االر����س  مل��دي��ري��ة ت�سجيل 
)�سكن  االر����س  قطعة  وتنظيم  )501(م2  وم�ساحتها  م��ل��ك، 
الزرقاء -  ال�سادر عن بلدية  التنظيمي  دال( ح�سب املخطط 
دائرة التخطيط والتنظيم - املنطقة ال�ساد�سة، ال�سادر برقم 
الو�سل )849092( بتاريخ )2019/4/20( ويوجد اقتطاع �سارع 
تنظيمي على طول الواجهة الغربية لقطعة االر�س بعمق 4 
الواجهة  على  الطريق  لت�سبح  تقريبا،  77م2  ومب�ساحة  مرت 

الغربية ب�سعة 8 مرت.
* امل��وق��ع ال��ع��ام: ت��ق��ع قطعة االر�����س م��و���س��وع ال��دع��وى اىل 
اجلنوب من �سارع مكة )�سارع 36( وتبعد عنه م�سافة )400(

���س��ارع اجل��ي�����س وتبعد  ال��غ��رب م��ن  م��رت ه��وائ��ي تقريبا واىل 
�سكنية  منطقة  يف  تقريبا  ه��وائ��ي  م��رت   )1300( م�سافة  عنه 
ذات طابع �سعبي، واالر�س خمدومة بطريقني معبدين على 
الواجهة  القالب على  ال�سيخ عواد  و�سارع  ال�سمالية  الواجهة 

الغربية لقطعة االر�س.
* و�سف العقار: قطعة االر�س حلظة الك�سف كان مقام عليها 
بناء مكون من ثالث طوابق طابق الت�سوية وم�ستخدم م�سلى 
االول  والطابق  االر�سي  والطابق  الغفاري(  در  اأب��ي  )م�سلى 
ن��وم وغرفة  م��ن غرفتني  وك��ل طابق مكون  �سكن  ع��ن  ع��ب��ارة 
لل�سيوف وغرفة معي�سة ومطبخ وحمام وواجهات البناء من 
الطوب املق�سور وجزء من الواجهة ال�سمالية مك�سوة ب�سحف 
االآخ��ر من  االملنيوم واجل��زء  ال�سبابيك من  ودزء من  احلجر 
حديد الفا�سون ويوجد حمايات على بع�س ال�سبابيك والدرج 
غري م�سقوف وجزء منه غري مبلط وجزء كبلط بالط عادي 
واالر�س والبناء القائم عليها خمدوم بكافة اخلدمات والعقار 
م�سغول من قبل املالك نف�سه با�ستثناء الطابق االخري موؤجر.

* ت��ق��دي��ر ال��ع��ق��ار: ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا مت ذك���ره اأع����اله م��ن و�سف 
لقطعة االر�س من حيث موقعها و�سفة تنظيمها واالقتطاع 
التنظيمي والطرق التي تخدم قطعة االر�س وطبيعة البناء 
يف املنطقة فاإنني اقدر �سعر املرت املربع الواحد ب)50( دينار 
البناء  م��ن  امل��رب��ع  امل���رت  واق����در قيمة  ال���واح���د  امل��رب��ع  للمرت 
ب)100( دينار للمرت املربع علماً باأن م�ساحة البناء )600(م2 

وبذلك ت�سبح القيمة االجمالية للعقار كما يلي:
قيمة االر�س= 50 دينار للمرت املربع+ 501م2= 25050 دينار
قيمة البناء= 100 دينار للمرت املربع× 600م2= 6000 دينار

خم�سة  ف��ق��ط  دي���ن���ارا،   85050  =60000  +25050 امل��ج��م��وع= 
وثمانون األفا وخم�سون دينار.

فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعة املوقع االلكرتوين 
يوما  ثالثني  خ��الل   https://auctions.moj.gov.jo
تلي تاريخ ن�سر هذا االع��الن يف اجلريدة املحلية، م�سطحبا 
بدل  ب���اأن  علما  اع���اله،  للعقار  امل��ق��درة  القيمة  م��ن   %10 معه 
امل���زاود االخ���ري، و�سيتم  ال��دالل��ة ور���س��وم ال��ط��واب��ع تعود على 

افتتاح املزاد خالل املدة اعاله ولغاية نهايتها.

ماأمور تنفيذ الزرقاء

حمكمة �صلح املزار اجلنوبي
الرقم 2020/407

اعالن بيع اول باملزاد العلني
امل��زار اجلنوبي  تنفيذ  التنفيذية رقم 2020/407  الق�سية  تقرر يف  لقد 
جمال  ث��ام��ر  عليه  وامل��ح��ك��وم  العربي  البنك  ل��ه  املحكوم  ب��ني  واملتكونة 

حممد ال�سوابكة
يعلن للعموم بيع قطعة االر�س رقم )670/211( حو�س رقم )5( الركة 
من ارا�سي موؤتة - ارا�سي املزار اجلنوبي - والعائدة ملكيتها للمحكوم 

عليه ثامر جمال حممد ال�سوابكة باملزاد العلني، واو�سافها:
ان قطعة االر���س رقم )670/211( حو�س رقم )5( الركة من ارا�سي 
امل��زار اجلنوبي - تنطبق على بع�سها البع�س من جهة  موؤتة - ارا�سي 
وعلى الواقع من جهة اخرى، والقطعة من نوع ملك وم�ساحتها ح�سب 
�سند الت�سجيل )150م2( وهي عبارة عن طابق اول من البناية ال�سمالية 
عدا �سطحه وتقع �سمن حدود بلدية موؤتة واملزار - منطقة موؤتة - واىل 
اجلهة ال�سرقية من ال�سارع العام الكرك املزار ومب�سافة )600م( تقريبا، 
اجلهة  من  ويحدها  )ج(  �سكن  تنظيم  وذات  اخلدمات  بكافة  خمدومة 
اجلنوبية �سارع تنظيمي ومن اجلهة ال�سمالية �سارع �سعة )8م( وتقع اىل 
ال�سرق من م�سجد عمر بن اخلطاب مب�سافة )200م( تقريبا خمدومة 
يوجد  وال��ق��ط��ع��ة  م��رغ��وب��ة  �سكنية  منطقة  يف  وت��ق��ع  اخل��دم��ات  ب��ك��اف��ة 
البناية  من  االول  الطابق  �سمالية،  وبناية  جنوبية  بناية  بنائني  فيها 
للمحكوم  الت�سجيل  �سند  ح�سب  ملكيته  تعود  �سطحه  ع��دا  ال�سمالية 
امل�سلح  اال�سمنت  دك��ة  م��ن  البناء  ال�سوابكة،  حممد  جمال  ثامر  عليه 
خم�س  م��ن  م��وؤل��ف  النظيفي  احلجر  م��ن  ال�سمالية  االمامية  الواجهة 
ن��وم و�سالة جلو�س وغرفة �سيوف ع��دد احلمامات  ث��الث غ��رف  غ��رف 
بال�سرياميك  ال�سقف  لغاية  اثنان منهم ما�سرت جميعها مبلطة  ثالثة 
وكذلك االر�سيات كامل جدران املطبخ واالر�سيات مبلطة بال�سرياميك 
الواجهة  على  جانبني  خزائن  وكذلك  وار�سية  علوية  خزائن  ويوجد 
�سقف  اب��اج��ورات،  عليها  ويوجد  االملنيوم  من  ال�سبابيك  منه،  الغربية 
الطابق  ار�سيات  كامل،  ب��ورد  جب�س  اجللو�س  و�سالة  ال�سيوف  غرفة 
جدران  بلوط،  ق�سرة  اخل�سب  من  الداخلية  االب��واب  �سرياميك،  بالط 
املدخل مبلطة بال�سرياميك املحجر، و�سباك املدخل �سوكريت، الطابق 
الطابق ممتازة  ت�سطيبات  وباالجمال  ديكوري  بدهان  بالكامل  مدهون 

وهو م�سكون من قبل املحكوم عليه.
االول من  الطابق  اخل��راء من  قبل  املربع من  امل��رت  قيمة  تقدير  ومت 
البناية ال�سمالية عدا �سطحه وما يتبعه من ار�س العقار مببلغ )330( 
دينارا، وعليه ت�سبح قيمة الطابق= 150م2× 330 دينارا- 49500 دينار، 

ت�سعة واربعون الفا وخم�سمائة دينار.
فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعة دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 
اليوميتني  ال�سحف  اح��دى  يف  الن�سر  ت��اري��خ  تلي  يوما  ثالثني  خ��الل 
املحليتني االو�سع انت�سارا، م�سطحبا معه عربونا بواقع 10% من القيمة 

املقدرة.
ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي
ا�سامة املحادين

اعالن بيع عقار باملزاد العلني )احالة قطعية(
�����ص����ادر ع����ن دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ ال����زرق����اء
ف���ي الق�ص��ية التنفيذية رق��م )49/2019(
لتوزيع  العربية  املعا�سرة  )ال�سركة  له  املحكوم  بني  واملتكونة 
املواد الغذائية( واملحكوم عليه: ال�سيد عمر دروي�س م�سطفى 

القرم
يباع يف  �سوف  بانه  الزرقاء  بداية  تنفيذ حمكمة  دائ��رة  تعلن 
م�سطفى  دروي�����س  )عمر  عليه  املحكوم  )ح�سة  العلني  امل��زاد 
املو�سوف يف  104 ح�سة  ا�سل  والبالغة 14 ح�سة من  القرم( 

تقرير اخلرة املرفق �سوره عنه
م�سطفى  دروي�����س  عمر  عليه  املحكوم  اىل  ملكيته  وال��ع��ائ��دة 

القرم
املواد  لتوزيع  العربية  املعا�سرة  ال�سركة  له  املحكوم  دين  لقاء 

الغذائية
البالغ 5000 دينار والر�سوم وامل�ساريف والفائدة

و�سف العقار )كما ورد من التقرير(
معلومات القطعة:
رقم القطعة: 459

رقم احلو�س: 8 ال�سايح
القرية: الها�سمية

مديرية الت�سجيل: الزرقاء
املحكوم عليه/ وكيله:

رقم القطعة: 459
احل�س�س: 14

اجمايل احل�س�س: 104
امل�ساحة االجمالية/ مرت مربع: 4607م2

معلومات الدائن واملدين:
املحكوم عليه: �سركة التماثل لالطعمة

املحكوم له: �سركة املعا�سرة العربية لتوزيع املواد الغذائية

احت�ساب القيمة املقدرة
وعليه اقدر قيمة املرت الواحد لالر�س مببلغ 4 دنانري

4× 4607 = 18428 دينار
وعليه تكون قيمة ح�سة عمر دروي�س القرم

)104/14( × 18428 = 2480.7 دينار
الفان واربعمائة وثمانون دينار و�سبعمائة فل�ساً

املوقع
 4 بحدود  الها�سمية  من  ال�سرق  اىل  الزرقاء  يف  القطعة  تقع 

كيلو مرت
واىل ال�سرق من حمطة الكهرباء الوطنية بحدود 3 كيلو مرت 
مرت   1200 بحدود  الفيحاء  قرية  من  ال�سرقي  ال�سمال  واىل 
واىل اجلنوب الغربي من م�ستودعات الغاز بحدود 1000 مرت 
���س��ارع عليها هو  اخل��دم��ات غ��ري م��ت��وف��رة يف املنطقة واق���رب 
حيث  املفرق  اتو�سرتاد  ب�سارع  الها�سمية  يربط  الذي  ال�سارع 

تقع اىل ال�سمال منه بحدود 600 مرت
القطعة م�ستطيلة ال�سكل تقع على �سارع من اجلهة ال�سمالية 

الغربية و�سعة ال�سارع 8 مرت
مائلة  وهي  والبناء  للزراعة  قابلة  االر���س �سحراوية  طبيعة 
 200 بعد  على  ويقع  ن�سبيا  ومرتفعة  الغربي  اجلنوب  باجتاه 

مرت منها باجتاه ال�سمال الغربي برج كهرباء �سغط غايل
والقطعة غري منظمة )خارج التنظيم(

ف��ع��ل��ى م����ن ي���رغ���ب ب����ال����دخ����ول يف امل�������زاد م���راج���ع���ة امل���وق���ع 
 https://auctions.moj.gov.jo االلكرتوين  
خالل ثالثون يوما تلي تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة 
املحلية م�سطبحا معه 10% من القيمة املقدرة للعقار اعاله 
تعود على  الطوابع  ور���س��وم  وال��دالل��ة  الن�سر  اج��ور  ب��ان  علما 
املزاود االخري وعلما انه مت احالتها احالة قطعية على املزاود 
االخري اح�سان �سلطان احمد اجلبول بدل املزاود بقيمة 248 
فعلى من يرغب املزايدة خالل مدة االحالة القطعية ان يزيد 
املدفوع يف مزاد  االعلى  البدل  10% يف مزايدته على  مبقدار 
املدة  امل��زاد خالل  افتتاح  و�سيتم  اع��اله  املبني  املوؤقتة  االحالة 
امل��دة اعاله  امل��زاد خالل  افتتاح  اع��اله ولغاية نهايتها و�سيتم 

ولغاية نهايتها.
ماأمور تنفيذ الزرقاء

حمكمة �صلح املزار اجلنوبي
الرقم 2019/296

اعالن بيع اول باملزاد العلني
امل��زار اجلنوبي  تنفيذ  التنفيذية رقم 2019/296  الق�سية  تقرر يف  لقد 
احممد  يحيى  عليه  واملحكوم  العربي  البنك  له  املحكوم  بني  واملتكونة 

مو�سى الهواورة
يعلن للعموم بيع قطعة االر�س رقم )134( حو�س رقم )4( ابو بريكة 
م��ن ارا���س��ي اخل��ال��دي��ة - ارا���س��ي امل���زار اجل��ن��وب��ي - وال��ع��ائ��دة ملكيتها 
للمحكوم عليه يحيى احممد مو�سى الهواورة باملزاد العلني، واو�سافها:
ارا�سي  م��ن  بريكة  اب��و   )4( رق��م  )134( حو�س  رق��م  االر����س  ان قطعة 
اخلالدية - ارا�سي املزار اجلنوبي - تنطبق على بع�سها البع�س من جهة 
وعلى الواقع من جهة اخرى، والقطعة من نوع ملك داخل حدود بلدية 
الت�سجيل )608م2(  �سند  موؤاب وذات تنظيم �سكن )د( م�ساحتها ح�سب 
وتقع اىل اجلهة اجلنوبية ال�سرقية من بلدية اخلالدية - بالقرب من 
مدر�سة الفي�سلية اال�سا�سية املختلطة - خمدومة بكافة اخلدمات من 
ماء وكهرباء وهاتف و�سوارع معبدة ويوجد عليها بناء من دكة اال�سمنت 
 )2( ارب��ع غرف وحمامات عدد  موؤلف من  )154م2(  م�ساحته  والطوب 
ومطبخ يوجد فيه خزائن من االملنيوم ويوجد عليها حمايات االبواب 
الداخلية من اخل�سب والباب الرئي�سي املدخل من احلديد، الت�سطيبات 
ال�سحف،  ب��ب��الط  مبلطة  للبناء  االم��ام��ي��ة  ال�ساحة  ع��ادي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
من  جم��م��وع��ة  القطعة  ع��ل��ى  وي��وج��د  ���س��ائ��ك  ب�سلك  حم��اط��ة  القطعة 

اال�سجار املثمرة وا�سجار الزينة ويوجد كذلك �سمن القطعة بئر ماء.
الواحد من  املربع  امل��رت  وعليه وح�سب خ��رة اخل��راء مت تقدير قيمة 
608م2×25  االر����س=  قيمة  ت�سبح  وعليه  دي��ن��ارا،   )25( مببلغ  االر���س 
البناء  الواحد من  املربع  امل��رت  قيمة  تقدير  دينار، ومت   15200 دي��ن��ارا= 
مببلغ )170( دينارا، وعليه ت�سبح قيمة البناء= 154م2 م�ساحة البناء× 
170 دينارا= 26180 دينارا، ومت تقدير قيمة اال�سجار مببلغ )500( دينار، 
ومت تقدير قيمة ال�سلك ال�سائك مببلغ )500( دينار، ومت تقدير قيمة 
عليها=  وم��ا  االر���س  قيمة  تكون  وعليه  دي��ن��ار،  امل��اء مببلغ )2000(  بئر 
15200 دينار+ 26180 دينارا+ 500 دينار+ 500 دينار+ 2000 دينار= 44380 

دينارا، اربعة واربعون الفا وثالثمائة وثمانون دينارا.
فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعة دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 
اليوميتني  ال�سحف  اح��دى  يف  الن�سر  ت��اري��خ  تلي  يوما  ثالثني  خ��الل 
املحليتني االو�سع انت�سارا، م�سطحبا معه عربونا بواقع 10% من القيمة 

املقدرة.
ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي
ا�سامة املحادين



اع������ان ب���ي���ع ب�����امل�����زاد ال���ع���ل���ن���ي )اح�����ال�����ه م�����ؤق����ت����ه( مل���دة 
ب���داي���ة  ي����م���ا �����ص����ادر ع����ن دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة   15
)2020/2842( رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  يف  ع���م���ان 
واملتك�نة بني الدائن: بنك الإحتاد - وكيله املحامي ايهم حمارنه واملدين: خريي ف�ؤاد ذياب م��صى 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان كامل ال�شقه رقم 3153/121 حو�ض 6 جرينني 
اجلنوبي قرية عمان والعائدة ملكتيها للمدين خريي فوؤاد ذياب مو�شى واملو�شوعة تاأميناً من الدرجة االوىل لدين الدائن املرتهن بنك 
االإحتاد مبوجب �شند الدين رقم )1389( تاريخ 2018/8/19 لقاء دين وقدره 27500 دينار )�شبعة وع�شرون الفا وخم�شمائة دينار اردين( 

والر�شوم وامل�شاريف والعمولة والفائدة حتى ال�شداد التام.
1- تفا�شيل املوقع:

تقع االأر�ض يف منطقة عمان - الها�شمي ال�شمايل حو�ض 6 جرينني اجلنوبي حي الها�شمي ال�شمايل على �شارع املقتفي المر اهلل و�شارع 
معبد وبناء رقم 84 وبالقرب من م�شجد مبارك حممد التهمي من اأرا�شي ت�شجيل عمان.

- تنظيم قطعة االأر�ض �شكن ج 
- يوجد اقتطاع �شارع تنظيمي على القطعه/احل�شول على موافقه امنيه 

2- تفا�شيل ال�شقه: 
ال�شقه تقع �شمن عماره �شقق �شكنيه والواجهات اخلارجيه من احلجر ومكونه من 7 طوابق وكل طابق مكون من:

- طابق الت�شويه الثالث: عباره عن مواقف �شيارات وخدمات م�شرتكه 
- باقي الطوابق كل طابق عباره عن �شقتني �شكنيتني وبيت درج وم�شعد كهربائي 

- ال�شقه هي اجلنوبيه من الطابق الثاين عدا �شطحها رقم 3153/121 حو�ض 6 جرينني اجلنوبي رقم 6 من اأرا�شي عمان ومكونه من 
�شالون مع فرندا وحمام �شيوف ومعي�شه مع فرندا ومطبخ و3 غرف نوم احداهما ما�شرت وحمام اأوالد 

* الت�شطيب الداخلي: 
االر�شيات لل�شالون واملعي�شه واملمرات �شرياميك, املطبخ واحلمامات جدران وار�شيه �شرياميك, ال�شبابيك املنيوم مع اباجورات يدوي, 

اطقم احلمامات بانيو, املطبخ راكب خزائن املنيوم, اجلدران دهان امل�شن.
- ال�شقه م�شغوله من قبل املالك 
- م�شاحة ال�شقه 143 مرت مربع 

3- تقدير القيمة ال�شقه:- 
واطالع  وامل�شاحه  االأر�شي  دائ��رة  قبل  املعتمده من  االأ�شا�ض  اأ�شعار  على  واطالعه  والتحري وح�شب معرفة وخربة اخلبري  البحث  بعد 
الداخلي  والت�شطيب  وموقعها  القطعة  تنظيم  وح�شب  وال�شقه  لالأر�ض  الكليه  امل�شاحه  اىل  وبالنظر  املنطقه  يف  البيوعات  على  اخلبري 
لل�شقه فقد قدر اخلرباء �شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد ب360 دينار وبالتايل تكون القيمة املقدره لل�شقه عند و�شع اليد كما يلي:

قيمة ال�شقه عند و�شع اليد= 143 مربع م�شاحة ال�شقه×360 دينار املرت املربع= 51480 دينارا, )واحد وخم�شون الفا واربعمائه وثمانون 
دينار( 

*علما بانه مت اإحالة العقار احاله موؤقته على عهدة املزاود االأخري بنك االحتاد ببدل املزاوده البالغ 23000 دينار 
ف���ع���ل���ى م�����ن ي����رغ����ب ب��������امل��������زاوده ال������دخ������ول اىل امل�����وق�����ع االل�������ك�������رتوين ل������������وزارة ال�����ع�����دل واخل������ا�������ض ب�����اخل�����دم�����ات االل����ك����رتون����ي����ه 
لل�شقه  املقدرة  االجماليه  القيمة  والبالغ 10% من  الكرتونيا  املزاد  تامني دخول  ودفع مبلغ   )https://auctions.moj.gov(
اعاله عند و�شع اليد وذلك خالل 15 يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االإعالن, علماً باأن ر�شوم الطوابع والن�شر تعود على املزاود 

االأخري
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اعان بيع باملزاد العلني )احاله م�ؤقته( ملدة 15 ي�ما �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/28822(

واملتك�نة بني الدائن: بنك الإحتاد - وكيله املحامي ايهم حمارنه
واملدين: زيدون ممدوح عبد الرحمن اأب� ح�صان 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان كامل ال�شقه رقم 1252/121 حو�ض 25 عبدون ال�شمايل 
ال�شرقي قرية عمان والعائدة ملكتيها للمدين زيدون ممدوح عبد الرحمن اأبو ح�شان واملو�شوعة تاأميناً من الدرجة االوىل لدين الدائن املرتهن بنك 
االإحتاد مبوجب �شند الدين رقم )30( تاريخ 2017/1/8 لقاء دين وقدره 184000 دينار )مائه واأربعة وثمانون الف دينار اردين( والر�شوم وامل�شاريف 

والعمولة والفائدة حتى ال�شداد التام.
1- تفا�شيل املوقع:

تقع االأر�ض يف منطقة عمان - عبدون حو�ض 25 عبدون ال�شمايل ال�شرقي حي عبدون ال�شمايل على �شارع دم�شق وغرب ال�شفاره الربيطانيه من 
اأرا�شي ت�شجيل عمان.

- االأر�ض منتظمه ال�شكل ومقام عليها عماره �شقق �شكنيه والواجهات اخلارجيه من احلجر ومكونه من احلجر ومكونه من 7 طوابق وروف وكل 
طابق مكون من: 

- يوجد فرق من�شوب 5 طوابق 
- طابق الت�شويه االأوىل مواقف وخدمات م�شرتكه وباقي الطوابق كل طابق عباره عن �شقه طابقيه وبيت درج وم�شعد كهربائي 

- العقار هو �شطح الطابق االأول مقام على جزء من طابق روف م�شاحته 150 مرت مربع عدا �شطحه املعترب منافع م�شرتكه رقم 121 واملقام على قطعة 
االأر�ض رقم 1252 من حو�ض 25 عبدون ال�شمايل ال�شرقي قرية عمان من اأرا�شي عمان واملكون من �شالون مع ترا�ض وحمام �شيوف ومعي�شه ومطبخ 

و3 غرف نوم احداهما ما�شرت وحمام اأوالد ويتبع له ترا�ض امامي وجانبي وخلفي وحماط با�شوار ال�شور االمامي مع ديكور خ�شب.
* الت�شطيب الداخلي: 

اباجورات  دبل مع  ال�شبابيك  وديكورات,  امل�شن  دهان  اجل��دران  �شرياميك,  وار�شيه  املطبخ واحلمامات جدران  بور�شالن,  ال�شقه  لكامل  االر�شيات 
كهربا, اطقم احلمامات بانيو, املطبخ راكب خزائن خ�شب بلوط, خمدومه بالتدفئه املركزيه وال�شقه فارغه 

2- تقدير القيمة للعقار:- 
بعد البحث والتحري وح�شب معرفة وخربة اخلرباء واطالعهم على اأ�شعار االأ�شا�ض املعتمده من قبل دائرة االأر�شي وامل�شاحه واطالعنا على البيوعات 
يف املنطقه وبالنظر اىل امل�شاحه الكليه لالأر�ض والبناء املقام والروف وح�شب تنظيم القطعة وموقعها والت�شطيب الداخلي للروف فقد قدر اخلرباء 

�شعر املرت املربع الواحد عند و�شع اليد ب 1000 دينار 
- قيمة ال�شقه عند و�شع اليد= 150مرت مربع م�شاحة ال�شقه×1000 دينار املرت= 150000 دينار, )مائه وخم�شون الف دينار( 

- قيمة ترا�شات حول الروف عند و�شع اليد= 20000 دينار 
- القيمة االجماليه لل�شقه املقدره عند و�شع اليد= 150000 دينار+ 20000 دينار= 170000 دينار )مائة و�شبعون الف دينار( 

* علما بانه مت اإحالة العقار احاله موؤقته على املزاود االأخري بنك االحتاد ببدل املزاوده البالغ 85000 دينار
 )https://auctions.moj.gov( فعلى من يرغب باملزاوده الدخول اىل املوقع االلكرتوين لوزارة العدل واخلا�ض باخلدمات االلكرتونيه
ودفع مبلغ تامني دخول املزاد الكرتونيا والبالغ 10% من القيمة االجماليه املقدرة للعقار اعاله عند و�شع اليد وذلك خالل 15 يوماً من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شر هذا االإعالن, علماً باأن ر�شوم الطوابع والن�شر تعود على املزاود االأخري
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

دائرة  عن  �صادر  ي�ما  ع�صر  خم�صة  ملدة  اول  العلني  باملزاد  بيع  اع��ان 
تنفيذ حمكمة بداية مادبا يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/7971(
واملتكونة بني الدائن: بنك االإحتاد - وكيله املحامي �شامر العطيات وايهم حمارنه وعمار البقور

واملدين: بنيامني �شمعان مراد �شرياين 
عمال باملادة 13 من قانون و�شع االأموال غري املنقولة تاأميناً للدين

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا قطعة االر�ض رقم 
الدرجة  من  تاأميناً  واملو�شوعة  بناء  من  عليها  وما  مادبا  ارا�شي  من  مادبا  قرية  الغربي  التيم  حو�ض3   925
االوىل لدين الدائن/املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �شند الدين رقم )321( تاريخ 2014/10/9 لقاء دين وقدره 

)150000( مائة وخم�شون الف دينار اردين والر�شوم وامل�شاريف والعمولة والفائدة حتى ال�شداد التام
- م�شاحة قطعة االر�ض ح�شب �شند الت�شجيل 4460 مرت مربع 

- القطعة من نوع امللك تابعة لبلدية مادبا الكربى زراعي خارج التنظيم, تنحدر القطعة من الغرب اىل ال�شرق 
مبيل لي�ض ب�شيط واجلزء الغربي منها �شخري حمفور بوا�شطة اجلاك همر واجلزء ال�شرقي مغرو�ض ببع�ض 

ا�شجار الزيتون املثمر وعددها 40 �شجرة وعمرها ال يقل عن 25 �شنه 
- مقام �شمن القطعة بناء �شقفه من القرميد وغري ماهول م�شاحته 200م2 

- يوجد �شمن القطعة جدران ا�شتنادية من اال�شمنت امل�شلح واحلجر من الداخل واخلارج باال�شافة العمال 
خر�شانية من احلديد واال�شمنت امل�شلح عبارة عن قواعد و�شمع غري م�شبوبة 

- كامل القطعة حماطة ب�شور من اال�شمنت الواجهه االمامية حجر من الداخل واخلارج مع بوابة حديد وبوابة 
حديد �شحاب وب�شور من احلجر من الداخل بارتفاعات متفاوتة من 2-3 مرت ح�شب طبيعة امليول باالر�ض 

* وبناء عليه فان اال�ش�ض املعتمدة بالتقدير وهي خربة اخلرباء العقارية واال�شعار الدارجة يف املوقع والرجوع 
اىل لوحة اال�ش�ض املعمول بها يف دائرة االرا�شي وامل�شاحة واالطالع على البيوعات و�شوؤال املجاورين فان اخلرباء 
قدروا �شعر املرت املربع الواحد من الر�ض بواقع 30 دينار وقيمة ال�شجرة الواحدة للزيتون بواقع 80 دينار ومت 

تقدير قيمة اعمال اال�شوار واحلفريات بال�شخور واجلدران اال�شتنادية على النحو التايل: 
- كلفة اعمال احلفريات با�شتعمال اجلاك همر وازالة االنقا�ض بعد احلفر بواقع 19249 دينار 

- كلفة اعمال املمرات 1800 دينار 
- كلفة اعمال اخلر�شانة ااال�شوار 48853.60 دينار

- قيمة احلديد امل�شتعمل لبناء اال�شوار والقواعد واالعمدة 58500.50 دينار 
- قيمة احلجر )حجر قباطيا( امل�شتعمل يف تلبي�ض اال�شوار واجلدان 40000 دينار 

- قيمة الطوب امل�شتعمل للجدران واملمرات 8540 دينار
- قيمة اعمال الق�شارة للداخل واخلارج لال�شوار واالحوا�ض 5445 دينار

- قيمة القواعد امل�شلحة 7000 دينار 
- قيمة االعمدة وال�شمع 256 دينار

البناء 32000  وقيمة  دينار  االر���ض 133800  وقيمة  دينار  االعمال اخلارجية 189643.60  يكون جمموع  وعليه 
دينار وقيمة اال�شجار 3200 دينار وعليه تكون القيمة االجمالية لقطعة االر�ض مو�شوع الدعوى وما عليها من 

ان�شاءات وا�شجار عند و�شع اليد 358643.600 دينار 
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا خالل خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل 
املقدرة  القيمة االجمالية  لتاريخ ن�شر هذا االإع��الن يف جريدتني يوميتني حمليتني م�شطحباً معه 10% من 
املقدره  القيمة االجمالية  امل��زاوده عن 50% من  اليد على ان ال تقل  اع��اله عند و�شع  لقطعة االر���ض والبناء 
لقطعة االر�ض والبناء اعاله عند و�شع اليد, علماً باأن اأجور الداللة والطوابع والن�شر تعود على املزاود االأخري. 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية مادبا

اع�������ان ب���ي���ع ع����ق����ار حل�����ص��اب 
ال��ق�����ص��ي��ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة رق���م 
دائ��رة  ل��دى  ان��اب��ات    )2020/8(
ال��زرق��اء ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ 
تعلن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء بانه �شوف يباع 
العلني قطع االرا�شي ذوات االرق��ام )1176(  امل��زاد  يف 
حو�ض )1 قلعة( من ارا�شي البرتاوي والقطعة رقم 
)705( حو�ض )4 ابو الزيفان الغربي( من ارا�شي ابو 
ملكيتها  العائدة  الزرقاء  ملحافظة  التابعتني  الزيغان 
يو�شف علي �شليمان العمو�ض لقاء دين الدائن حممد 

�شاهر عبدالغني املجايل والبالغ )12000( دينار.

قلعة(   1( حو�ض   1176 رق��م  القطعة  العقار:  و�شف 
�شرق  ال�شخنة  ب��ل��دة  ت��ق��ع يف  ال���ب���رتاوي  ارا����ش���ي  م��ن 
�شارع  على  وت��ق��ع  للبنني  ال��ث��ان��وي��ة  ال�شخنة  م��در���ش��ة 
ت���راب���ي وق��ري��ب��ة م���ن اخل���دم���ات وم�����ش��اح��ت��ه��ا 501م2 
من  وخ��ال��ي��ة  �شليخ  وال��ق��ط��ع��ة  ج��ي��م  �شكن  وتنظيمها 
وبعد  البناء  اج��ل  واالن�����ش��اءات وحم��ف��ورة من  االبنية 
اال�شتف�شار واال�شتئنا�ض عن ا�شعار االرا�شي يف املوقع 
وامل�شاحة  االرا���ش��ي  دائ���رة  ومبيوعات  اع���اله  امل��ذك��ور 
االر���ض  لقطعة  الواحد  املربع  امل��رت  قيمة  نقدر  فاإننا 
مو�شوع التنفيذ مببلغ 25 دينار فتكون قيمتها الكلية 

هي )501م2× 25 دينار/م2 = 12525 دينار
�شليمان  علي  يو�شف  املدين  ح�شة  قيمة  تكون  وعليه 

العمو�ض هي 12525 دينار
من  الغربي(  الزيغان   4( حو�ض   )705( رقم  القطعة 
ارا�شي ابو الزيغان وتقع يف بلدة ابو الزيغان يف اجلهة 
الغربية من البلدة وم�شاحتها 55853.55م2 وتنظيمها 
ج��زء تنظيم �شكن ب��اء وج��زء خ��ارج التنظيم واالر���ض 
وعرة  جبلية  وطبيعتها  ابنية  عليها  يوجد  وال  �شليخ 
واال�شتئنا�ض  اال�شتف�شار  وبعد  اخلدمات  من  وقريبة 
عن ا�شعار االرا�شي يف املوقع املذكور ومبيوعات دائرة 
االرا�شي وامل�شاحة فاإننا نقدر قيمة املرت املربع الواحد 
ل��ق��ط��ع��ة االر������ض م��و���ش��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ل��غ 3 دن��ان��ري 
 = دينار/م2  )55853.55م2  هي  الكلية  قيمتها  فتكون 

167560.65 دينار(
�شليمان  علي  يو�شف  املدين  ح�شة  قيمة  تكون  وعليه 
 =  3874  ×86400  +  167560.65( ه���ي  ال��ع��م��و���ض 

7513.07 دينار(
املدين  الكلية حل�شة  القيمة  فان  �شبق  ما  على  وبناء 
ي��و���ش��ف ع��ل��ي �شليمان ال��ع��م��و���ض م��ن ق��ط��ع االرا���ش��ي 
مو�شوع التنفيذ هي: )12535 + 707513 = 200380.07 

دينار

املوقع  امل���زاد مراجعة  ب��ال��دخ��ول يف  ي��رغ��ب  م��ن  فعلى 
االلكرتوين:

https://auctions.moj.gov.jo
تاريخ  تلي  يوما  ثالثني  خ��الل  االلكرتونية  امل���زادات 
ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة املحلية م�شطحبا معه 
10% من القيمة املقدرة للعقار اعاله علما بدل الداللة 
ور�شوم الطوابع تعود على املزاود االخري و�شيتم افتتاح 

املزاد خالل املدة اعاله ولغاية نهايتها.

ماأمور تنفيذ الزرقاء

وامل�شاحة االأرا����ش���ي  دائ����رة 
م������������������ذك������������������رة ت������ب������ل������ي������غ 
جل����ل���������ش����ة اإزال���������������ة ����ش���ي���وع
جل������ن������ة اإزال��������������������ة �����ش����ي����وع 
ارا��������ش�������ي ج�����ن�����وب ع���م���ان
2020/130 ال��ط��ل��ب:  رق���م 

املطلوب تبليغهم:
1-ع����ل����ي ع��ي�����ش��ى ع���ل���ي ف���ار����ض
2-ار���������ش��������ي��������د ع������ل������ي ف������ار�������ض
3-حم��م��د ه���الل ف��ل��ي��ح ال��دي��ك��ة
4-ح���م���دة ه���الل ف��ل��ي��ح ال��دي��ك��ة
الديكة فليح  ه��الل  5-ر���ش��وان 
الديكة فليح  ه��الل  6-ع��ب��داهلل 
بركات ف��ار���ض  فا�شل  7-ف��ار���ض 
8-را�����ش����د ع��ي�����ش��ى ع��ل��ي ف��ار���ض
9-ف���ل���ي���ح ه����الل ف��ل��ي��ح ال��دي��ك��ة
10-حميدان هالل فليح الديكة
الديكة فليح  ه���الل  11-ع���ق���اب 
الديكة اح��م��د  فليح  12-ه����الل 
الفار�ض علي  عي�شى  13-خم��ل��د 
14-ن���اي���ل ه���الل ف��ل��ي��ح ال��دي��ك��ة
الفار�ض علي  عي�شى  15-خ��ال��د 

العنوان:
بجانب   - ال�����ش��واب��ك��ة  خ�����ش��اف��ي��ة 

مدر�شة الذكور
ي��وم  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  ح��ي��ث 
 2021/02/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء 
)مكان  ظهرا  ال��واح��دة  ال�شاعة 
اجل��ل�����ش��ة( يف م��دي��ري��ة ارا���ش��ي 
املنعقدة  اجلل�شة  عمان,  جنوب 
اع��اله  امل��ذك��ور  الطلب  مبوجب 
واملقدم من طالب ازالة ال�شيوع 
احمد عبدالعزيز ح�شني ح�شني 
امل��زاد  و���ش��رك��اه, وذل���ك حل�شور 
يف قطعة االر�ض رقم )42( من 
 )135( ق��ري��ة   )6( رق���م  ح��و���ض 
اخل�����ش��اف��ي��ة م��ن ارا����ش���ي جنوب 

عمان.
ب����امل����وع����د  ي���ح�������ش���ر  مل  وم��������ن 
االحكام  بحقه  �شينطبق  املحدد 
امل���ن�������ش���و����ض ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون 
امللكية العقارية رقم )13( ل�شنة 
بهذا  ال�شادرة  واالنظمة   2019

اخل�شو�ض.
ويف حال عدم ح�شور االط��راف 
ا���ش��دار  اللجنة  لرئي�ض  املبلغة 
ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة ب���ازال���ة ال�����ش��ي��وع 

بحقه غيابيا.

وامل�شاحة االأرا����ش���ي  دائ����رة 
م�����ذك�����رة ت���ب���ل���ي���غ ب��ال��ن�����ش��ر 
جل����ل���������ش����ة اإزال���������������ة ����ش���ي���وع
جلنة اإزالة �شيوع �شرق عمان
2020/62 ال���ط���ل���ب:  رق�����م 

تاريخه: 2021/01/04
املطلوب تبليغهم:

1-ع��������م��������ار خ����ل����ي����ل حم�����م�����د ب�����واب�����ة
ع����ل����ي����ان اح������م������د  ع�����ل�����ي  م������������ازن   -2
ع���ل���ي���ان اح������م������د  ع�����ل�����ي  م������اه������ر   -3
الهمالن ه��م��الن  ع��ب��دال��ق��ادر  عيد   -4
ط���ه راغ�����������ب  حم�����م�����د  ف�����اط�����م�����ة   -5
ال��ع��و���ش��ي اح����م����د  ف����اي����زة خ����ال����د   -6
ال���ه���م���الن ع���ل���ي  م��������رزوق  7- جن���م���ة 
8- ���ش��ل��ي��م��ان م�����رزوق ع��ل��ي ال��ه��م��الن
ال���ه���م���الن ع���ل���ي  م���������رزوق  ث����ائ����ر   -9
ال��ه��م��الن ع���ل���ي  م�������رزوق  ول���ي���د   -10
ال��ه��م��الن ف���را����ض م������رزوق ع��ل��ي   -11
12- جميل عبدالرزاق جميل حنتويل
ع���رب حم����م����ود  اح����م����د  حم���م���د   -13
ط���ه راغ�������������ب  حم������م������د  ع������ل������ي   -14
ط���ه راغ�����������ب  حم�����م�����د  زي������ن������ب   -15
ب��ن��ت ه���الل زاي���د الدعجة ���ش��ف��اء   -16
����ش���ايف ح�������ش���ن  اح�����م�����د  ع�����م�����ار   -17
ف���ري���ال حم��م��د حم���م���ود ���ش��ال��ح  -18
ال��ه��م��الن م������رزوق ع��ل��ي  ت���ه���اين   -19
ال��ه��م��الن ف���ار����ض م������رزوق ع��ل��ي   -20
21-ج����زع����ة ���ش��ل��ي��م��ان ع��ل��ي ال��ه��م��الن

العنوان:
�شاحلية العابد - قرب الدوار

)م��ك��ان  يف  ح�����ش��ورك��م  يقت�شى  ح��ي��ث 
االن����ع����ق����اد( دائ�������رة جت�����ش��ي��ل اأرا�����ش����ي 
���ش��رق ع��م��ان يف ي���وم االث���ن���ني امل��واف��ق 
ال�شاعة )9:00 �شباحاً(   2021/01/25
اجل��ل�����ش��ة امل��ن��ع��ق��دة مب���وج���ب ال��ط��ل��ب 
املذكور اأعاله واملقدم من طالب اإزالة 
ال�����ش��ي��وع: حم��م��د ن���واف ف��ال��ح ال��ب��ادي 
وع���م���ران اب��راه��ي��م ي��ح��ي��ى امل�����ش��ن��د, يف 
ق��ط��ع��ة االر�����ض رق���م )2( م��ن حو�ض 
من  )املا�شونة(  قرية  )10/امل�شبعة( 

اأرا�شي �شرق عمان.
امل���وع���د امل��ح��دد  وم����ن مل ي��ح�����ش��ر يف 
���ش��ي��ط��ب��ق ب��ح��ق��ه االأح����ك����ام امل��ن�����ش��و���ض 
رقم  العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها 
ال�شادرة  واالأنظمة   2019 ل�شنة   )13(

مبوجبه بهذا اخل�شو�ض.
ويف حال عدم ح�شور االطراف املبلغة 
اللجنة  ق��رار  ا���ش��دار  اللجنة  لرئي�ض 

بازالة ال�شيوع بحقه غيابيا.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان/ جنوب عمان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ
التنفيذية 11-1/ الدعوى  رقم 
ك  - ع���ام  ���ش��ج��ل   )2021-147(
ا���ش��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/ امل��دي��ن ع���دي ول��ه��ان 

اكرم النواتي
ا�شارة   - اجلبيهة   - عمان  عمان/  عنوانه 
ال��ل��وزي -  ���ش��ارع مفلح العلي  ال��دوري��ات - 

نهاية ال�شارع رقم الهاتف 0799247340
رقم االعالم / ال�شند التنفيذي 1

�شمال  ق�شم  ع��م��ان/  تنفيذ  ���ش��دوره  حم��ل 
عمان

والر�شوم  دينار   2375 الدين  ب��ه/  املحكوم 
وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة ان وج���دت 

والفائدة ان وجدت
ت��وؤدي خ��الل خم�شة ع�شر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل 
املحكوم له/ الدائن دعاء فائق فايز زعرت 

املبلغ املبني اعاله
ال��دي��ن  ت����وؤد  امل����دة ومل  ان��ق�����ش��ت ه���ذه  واذا 
امل���ذك���ور او ت��ع��ر���ض ال��ت�����ش��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املعامالت  مببا�شرة  تنفيذ  دائ���رة  �شتقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمة �شلح جزاء جنوب عمان
م��������ذك��������رة ت����ب����ل����ي����غ م�������ش���ت���ك���ى 
ع������������ل������������ي������������ه/ ب��������ال��������ن�����������������ش��������ر
/3-2 ال�������������دع�������������وى  رق���������������م 

ع���ام  ����ش���ج���ل   )2020-5010(
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ق���ا����ش���ي اح����م����د م����ن����ور اح��م��د 

الرحامنة
ا�شم امل�شتكى عليه ربيع حممد فالح �شالح

العمر 35 �شنة
العنوان عمان/ املقابلني

بداللة   417( االحتيال  يف  ال�شروع  التهمة 
املادة 417( توجيه ر�شائل تهديد او منافية 
لالداب او نقل خرب خمتلق باحدى و�شائل 

االت�شاالت )75/اأ(
امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  يقت�شي ح�����ش��ورك 
2021/1/5 ال�شاعة 9.00 للنظر يف الدعوى 
رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق العام 

وم�شتكي عزات خليل �شالح احل�شني 
ف����اذا مل حت�����ش��ر يف امل��وع��د امل��ح��دد تطبق 
قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االحكام  عليك 
املحاكمات  ا�شول  وق��ان��ون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة �شلح حقوق غرب عمان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ش��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه/ ب���ال���ن�������ش���ر
-92(1-4 ال��������دع��������وى  رق���������م 
ع����������ام ���������ش��������ج��������ل   )2021
الهيئة القا�شي غدير فوزي احمد عقيالن

ا�شم املدعى عليه
1- م���رك���ز ب��وا���ش��ل ع���ب���دون ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو
حم�������م�������د  ن��������������������������ور  حم�������������م�������������د   -2
ع��������������وين احل�����������������اج ي�������و��������ش�������ف ب�������رق�������ات
ال����دوي����ك ����ش���ل���ي���م  ع����ب����داحل����ي  ب���ا����ش���ل   -3
ع��ن��وان��ه غ���رب ع���م���ان/ م���رج احل���م���ام رق��م 

الهاتف 0796311221
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
يف  ل��ل��ن��ظ��ر   8.30 ال�����ش��اع��ة   2021/1/31
ال�����دع�����وى رق������م اع�������اله وال�����ت�����ي اق���ام���ه���ا 
لل�شمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ش�شة  امل��دع��ي  عليك 

االجتماعي وكيلها املحامي بكر احلديد
ف����اذا مل حت�����ش��ر يف امل��وع��د امل��ح��دد تطبق 
قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االحكام  عليك 
املحاكمات  ا�شول  وق��ان��ون  ال�شلح  حماكم 

املدنية.

اع���������الن ب����ي����ع ������ش�����ادر ع��ن 
دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ���ش��رق ع��م��ان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ق�������ش���ي���ة  يف 
)2017/4895( رق����������������������������م 

واملتكونة بني املحكوم له: �شركة ب�شطامي 
عامر  املحامي  وكيلها  التجارية  و�شاحب 
ب������دران وامل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه ع����امل ال��ع��ط��الت 

لتاأجري ال�شيارات ال�شياحية
ال��رق��م  ذات  التنفيذية  الق�شية  يف  ت��ق��رر 
ني�شان  عباره عن  وه��ي  املركبة  بيع  اع��اله 
ميكرا �شنة 2012 رقم اللوحة )7025260( 

لون فرياين
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه

فعلى م��ن ي��رغ��ب ب���امل���زاودة ال���دخ���ول اىل 
العدل/ تطبيق  ل��وزارة  املوقع االلكرتوين 

املزاد االلكرتوين
https ://auct ions .moj .gov .jo
ال�شاعة   2021/2/3 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 

12-2.25 ظهراً

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ح���ق���وق ال��ك��رك
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���وع���د ج��ل�����ش��ة 
ل����ل����م����دع����ى ع����ل����ي����ه/ ب���ال���ن�������ش���ر
/1-34 ال�����������دع�����������وى  رق�������������م 
ع�����ام  �����ش����ج����ل   )2021-86(
الهيئة القا�شي بنان خلف احمد الطراونة

ا�شم املدعى عليه
ال�����ش��م��اي��ل��ة 1- حم���م���ود ج���ه���اد حم���م���ود 
ال�������ش���م���اي���ل���ة خ����ل����ف  ج�����ه�����اد حم�����م�����ود   -2
ال�����ش��م��اي��ل��ة ���ش��ام��ي��ة حم�����ش��ن حم���م���د   -3

عنوانه جمهويل مكان االقامة
امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  يقت�شي ح�����ش��ورك 
يف  ل��ل��ن��ظ��ر   9.00 ال�����ش��اع��ة   2021/1/27
ال��دع��وى رق��م اع��اله وال��ت��ي اقامها عليك 
للمتقاعدين  التعاونية  اجلمعية  امل��دع��ي 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني ف�����اذا مل حت�����ش��ر يف امل��وع��د 
املن�شو�ض  االح��ك��ام  عليك  تطبق  امل��ح��دد 
وق��ان��ون  ال�شلح  حم��اك��م  ق��ان��ون  يف  عليها 

ا�شول املحاكمات املدنية

وزارة العدل
عال دي���ر  ح��ق��وق  �شلح  حمكمة 
بالن�شر ح��ك��م/  ت��ب��ل��ي��غ  م���ذك���رة 
/1-17 ال�����������دع�����������وى  رق�������������م 
ع����ام �����ش����ج����ل   )2020-134(

تاريخ احلكم 2020/7/28
طالب التبليغ وعنوانه بالل جميل �شعيد القويدر

الهاتف  رقم  اخلتالني  اال�شتاذ خالد  دير عال/ مكتب 
0799344738

وكيله اال�شتاذ خالد بركات عليان اخلتالني
ح�شني  ا���ش��م��اع��ي��ل  حم��م��د  وع��ن��وان��ه  تبليغه  امل��ط��ل��وب 

ال�شطري
البقعة/ عني البا�شا/ قرب امل�شجد

خال�شة احلكم: وعليه تقرر املحكمة ما يلي:
البينات  قانون  60( من  و   53( امل��واد  باحكام  1- عمال 
املدعى  ال��زام  العدلية  وامل��ادة 1818 من جملة االحكام 
وق�شي  ال�����ش��ط��ري  ح�����ش��ني  ا���ش��م��اع��ي��ل  حم��م��د  عليهما 
بدفع  والت�شامن  بالتكافل  ال�شطري  ا�شماعيل  حممد 

مبلغ 1699 دينار للمدعي بالل جميل �شعيد القويدر
قانون  م��ن  و 167   و 166  امل���واد 161  باحكام  2- عمال 
ا���ش��ول امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة وب���دالل���ة امل����ادة 46/4 من 
قانون نقابة املحامني ت�شمني املدعى عليهما بالتكافل 
والت�شامن بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 85 دينار اتعاب 
املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية من  حماماة والفائدة 

ال�شداد التام
ق����راراً وج��اه��ي��ا بحق امل��دع��ي ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي بحق 
امل��دع��ى عليهما ق��اب��ال ل��الع��رتا���ض ���ش��در واف��ه��م علنا 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب  ب��ا���ش��م   2020/7/28

الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل ورعاه.

وزارة العدل
اجلنوبي امل���زار  ح��ق��وق  �شلح  حمكمة 
م������ذك������رة ت���ب���ل���ي���غ ح�����ك�����م/ ب���ال���ن�������ش���ر
/1-42 ال�����������������دع�����������������وى  رق�������������������م 
ع�������ام  �������ش������ج������ل   )2019-806(

تاريخ احلكم 2020/1/12
طالب التبليغ وعنوانه ابراهيم ح�شن مطلق النواي�شة 

وكيلها املحامي تي�شري الهواري
املطلوب تبليغهم

ابناء  وابراهيم  نايف ورمي وعبري وغالب وحممد   -1
عبدالكرمي حممد النواي�شة

2- االء وامين واريج و�شريين وعالء ابناء فهيم مداهلل 
النواي�شة

اب��ن��اء حممد  واب��راه��ي��م وج��زف��ني  و احمد  �شليمان   -3
عبدالعزيز النواي�شه

4- خزاما وثراء وا�شامة ابناء حممد احجيج الطراونة
5- ابراهيم وح�شام ابناء عو�ض عبد النواي�شة

6- كمال فالح مطلق النواي�شة
7- نوره فالح �شعيد النواي�شه

8- مو�شى احمد حممد اجلالمدة
العنوان جمهويل مكان االقامة

تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شا  وعليه  احلكم:  خال�شة 
املحكمة:

املعدل  القانون  من  2/4/ب  امل��ادة  باحكام  عمال  اواًل: 
ازال��ة  امل�شرتكة  املنقولة  غري  االم��وال  تق�شيم  لقانون 
بتفوي�ض  الدعوى  مو�شوع  االر���ض  قطعة  يف  ال�شيوع 
للق�شمة  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ري  عليهم  امل��دع��ى  ح�ش�ض  ك��ام��ل 
وبالثمن  النواي�شه  مطلق  ح�شن  اب��راه��ي��م  لل�شريك 

املقدر يف تقرير اخلربة املعتمد
ق���ان���ون تق�شيم  امل�����ادة 12 م���ن  ب��اح��ك��ام  ث���ان���ي���اً: ع��م��ال 
ل�شنة   7 رق��م  امل��ع��دل  امل�شرتكة  املنقولة  غ��ري  االم����وال 
عليهم  وامل��دع��ى  امل��دع��ي  ت�شمني  املحكمة  ت��ق��رر   1995
الر�شوم وامل�شاريف كل بن�شبة ح�شته يف �شند الت�شجيل 
ات��ع��اب  دي��ن��ار   )1000( مبلغ  عليهم  امل��دع��ي  وت�شمني 

حماماة
ح��ك��م��ا وج��اه��ي��ا ب��ح��ق امل���دع���ي )ق���اب���ال ل��ال���ش��ت��ئ��ن��اف( 
لالعرتا�ض  قابال  عليهم  للمدعى  الوجاهي  ومبثابة 
���ش��در ب��ا���ش��م ح�����ش��رة ���ش��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين ابن احل�شني وافهم علنا بتاريخ 2020/1/12.


