
وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح عمان
مذكرة تبليغ ظنني موعد جل�سة 

والئحة اإدعاء باحلق ال�سخ�سي
رقم الدعوى: 5-4/)1343-2019( �سجل عام

الهيئة/القا�سي: ب�سام حممد نزال الدهامني
التبليغ وعنوانه: نقابة مقاولني االن�ساءات  طالب 
االأردن��ي��ني/ع��م��ان/ن��ق��اب��ة م��ق��اويل االن�����س��اءات 
– قرب ا�سارة دير  – دير غبار  االأردنيني عمان 

غبار ال�سوئية – منها باجتاه عبدون – مول.
املطلوب تبليغه: موقع اخبار البلد االلكرتوين

العنوان: عمان/عمان
باحلق  ادع��اء  الئحة  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 

ال�سخ�سي
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم االث����ن����ني امل���واف���ق 
الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/11/4
رقم اأعاله فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
اأ�سول  املن�سو�ص عليها يف قانون  االأحكام  عليك 

املحاكمات اجلزائية واأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �سلح حقوق الق�سر
مذكرة تبليغ موعد جل�سة 

للمدعى عليه/بالن�سر
رقم الدعوى: 1-40/

)1٩6-٢01٩( - �سجل عام
الهيئة/القا�سي:

 ماهر �سلمى دغمان النيف
حبيب  وع��ن��وان��ه:  عليه  امل��دع��ى  ا���س��م 
ال��ك��رك/اب��و   – العمرو  ثلجي  حممود 
ترابه  اأب��و  قاعة  من  بالقرب   – ترابه 

واملقربة.
املوافق  يوم اخلمي�ص  يقت�سي ح�سورك 
للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/10/31
اأقامها  اأع���اله وال��ت��ي  ال��دع��وى رق��م  يف 
���س��م��ر حم��م��د ثلجي  ع��ل��ي��ك امل���دع���ي 

العمرو.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح عمان
مذكرة تبليغ ظنني موعد جل�سة 

والئحة اإدعاء باحلق ال�سخ�سي
رقم الدعوى: 5-4/)1343-2019( �سجل عام

الهيئة/القا�سي: ب�سام حممد نزال الدهامني
التبليغ وعنوانه: نقابة مقاولني االن�ساءات  طالب 
االأردن��ي��ني/ع��م��ان/ن��ق��اب��ة م��ق��اويل االن�����س��اءات 
االأردنيني عمان – جر غبار – قرب ا�سارة دير 

غبار ال�سوئية – منها باجتاه عبدون – مول.
املطلوب تبليغه: ا�سامة فالح اأ�سعد الراميني

االأردنية/مقابل  اجلامعة  عمان/�ص  ال��ع��ن��وان: 
نادي خريجي اجلامعة/عمارة 17

باحلق  ادع��اء  الئحة  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 
ال�سخ�سي

ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم االث����ن����ني امل���واف���ق 
الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/11/4
رقم اأعاله فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
اأ�سول  املن�سو�ص عليها يف قانون  االأحكام  عليك 

املحاكمات اجلزائية واأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء - جنح 

اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني - بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/
)٩04-٢01٩( - �سجل عام
الهيئة/القا�سي: اأحمد 

ابراهيم عبداهلل ال�سمادي
يو�سف عورتاين،  �سامر حممد  الظنني: 1-  ا�سم 
2- �سالح حممد �سليمان اأبو جنيله، 3- حممود 
حممود  حممد  ع��الء   -4 عاي�ص،  حممود  حممد 

عبداجلواد
العمر: 42 �سنة

التا�سعة  ال�سكنية  العقبة/املنطقة  ال��ع��ن��وان: 
ال��ه��ات��ف:  – رق���م  ال��ت��ج��اري  ال�����س��وق  – خ��ل��ف 

0797073284
التهمة: تهريب

ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم االث����ن����ني امل���واف���ق 
2019/10/28 ال�ساعة 09:00 �سباحا للنظر يف 
الدعوى رقم اعاله التي اقامها عليك احلق العام 

وامل�ستكي دائرة اجلمارك العامة.
بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  ف��اإذا 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة 
للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن
حمكمة ا�ستئناف اجلمارك
رقم الدعوى 470/٢01٩ 

ا�ستئناف جزاء
هيئة القا�سي الرئي�ص �سليم احلبا�سنه

املطلوب تبليغه امل�ستاأنف �سده: 1- زياد 
مكان  جمهول   - العي�سى  ح�سن  اأحمد 

االقامة.
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة   2019/10/22
املقدم  اال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحا 
اجل��م��ارك  ع��ام  م��دع��ي  امل�ستاأنف  م��ن 
تخلفك  ح��ال  ويف  لوظيفته،  باال�سافة 
االأح��ك��ام  عليك  ت�سري  احل�����س��ور  ع��ن 
اأ���س��ول  ق��ان��ون  يف  عليها  امل��ن�����س��و���ص 

املحاكمات اجلزائية.

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية مادبا يف الق�سية التنفيذية رقم ٢018/55٢٢ �سادر بالق�سية 
التنفيذية رقم ٢018/55٢٢ واملتكونة بني املحكوم لها نوال نقوال 

البجايل – وكيلها املحامي امين الق�سو�س
واملحكوم عليهم وا�سف �سليمان الطوال واخرين

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع قطعة االر�س رقم )140٩( حو�س رقم )1( ا�سم احلو�س البلد من ارا�سي 
مدينة مادبا، علما بان القطع من نوع تنظيم جزء منها جتاري وجزء منها �سكن �سعبي وتقع داخل التنظيم 
لبلدية مادبا، تقع القطعة على �سارع رئي�سي من اجلهة ال�سمالية وان �سعة ال�سارع 1٢م وكما انها خمدومة 
من اجلهة ال�سرقية اجلنوبية بطريق 4م والعقار معروف با�سم �سينما اجلديدة ويحدها من اجلهة ال�سرقية 
والغربية حمالت جتارية والقطعة تقع بالقرب من ا�سارة االحوال املدنية، ال�سكل العامل لقطعة منتظم 
ب�سكل م�ستطيل وان يقع على قطعة االر�س بناء قائم وهو عبارة عن طابق ار�سي مب�ساحة 400م٢ وان ارتفاع 

البناء 7م، خدمات املياه والكهرباء والهاتف متوفر.
الق�سم  املنظمة جتاريا والتي تبلغ م�ساحة  الواحد )300( دينار من االر�س  املربع  قدر اخلبري قيمة املرت 

التجاري )٢66م٢(+ 300 دينار× ٢66م٢= 7٩800 دينار، قيمة الق�سم التجاري.
كما ان اخلبري قدر قيمة املرت املربع الواحد )60( دينارا من االر�س املنظمة �سكن والتي تبلغ م�ساحة الق�سم 

ال�سكني )٩0٩م٢(= 60 دينارا×٩0٩م٢= 54540 دينارا، قيمة الق�سم ال�سكني.
كما قدر اخلبري قيمة البناء القائم على قطعة االر�س مببلغ )٢4000( دينار.

اي ان قيمة االر�س االجمالية وما عليها من بناء تكون بال�سكل التايل: ٢4000+   7٩800+ 54540= 158340 
دينارا، مائة وثمانية وخم�سون الفا وثالثمائة واربعون دينارا.

امل��زاد يراجع دائ��رة تنفيذ حمكمة بداية مادبا خالل ثالثني يوما تلي ن�سر  وعليه فمن له رغبة بدخول 
هذا االعالن باحد ال�سحف املحلية، علما بان اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية مادبا

اعالن بيع باملزاد العلني احالة موؤقتة ملدة خم�سة ع�سر يوما �سادر 
عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد يف الق�سية التنفيذية رقم 

٢015/٢305ع
يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة يف الق�سية رقم )2015/2305ع( واملتكونة 
فيما بني املحكوم له )البنك االإ�ستثماري( واملحكوم عليه ماهر رجاء احمد ابو حجيج/كامل ال�سقة رقم )131( 
اربد/من  – قرية  ال�سبيح  رقم )10(  رقم )224( من احلو�ص  االر�ص  املقام على قطعة  البناء  الواقعة يف 
الدائن  ل�سالح  للدين  تامينا  واملو�سوعة  حجيج  ابو  احمد  رجاء  ماهر  املدين  با�سم  وامل�سجلة  اربد  ارا�سي 
املحكوم له البنك اال�ستثماري من الدرجة االوىل مبوجب �سند الدين رقم )1189( معاملة رقم )54( تاريخ 
)2012/9/20( لقاء مبلغ وقدره )46500( �ستة واربعون الف وخم�سمائة دينار اردين وبفائدة 5% من تاريخ 

ال�سند والعموالت وامل�ساريف التى �ستحقق حتى �سداد التام.
و�سف املوقع العام للعقار:-

تقع ال�سقة يف اجلهة ال�سرقية من مدينة اربد واىل ال�سرق من �سارع الثالثني واىل اجلنوب من احلديقة طارق 
بحدود )40( مرت وتقع على �سارع بعر�ص )12( مرت وتبلغ م�ساحتها )150(م2 وهي عبارة عن ال�سقة ال�سرقية 
من الطابق الثالث يف بناء ثالث واجهات من احلجر وهي مكونة من ثالثة غرف نوم وغرفة �سيوف و�سالون 
وال�سبابيك  واالبواب خ�سب  بع�ص اجلب�ص،  و�سمنه  الداخل  من  البناء مق�سور  وبلكونه،  مفتوح �سمنه مطبخ 
واحلمامات  اجلوايكو  خزائن  �سمنه  واملطبخ  ال�سراميك،  البالط  من  االر�سية  ابوجورات،  وعليها  املنيوم 

�سمنها اطقم �سراميك حملية، �سقة خمدومة مبواقف لل�سيارات و�سمنها م�سعد درج.
وال�سقة موؤجرة مبوجب عقد ايجار اىل امل�ستاجر غ�سان انور النن �سورى اجلن�سية مببلغ )250( دينار

وقد مت تقدير �سعر املرت الواحد مببلغ )310( دينار وعليه تكون قيمة ال�سقة ت�ساوي = )150م2× 310 دينار(= 
46500 )�ستة واربعون الفا وخم�سمائه دينار(.

فعلى من يرغب بالدخول باملزاد احل�سور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل خم�سة ع�سر يوما من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�سع اليد على ان ال تقل 
بدل املزودة عن القيمة املقدرة البالغة )46500( �ستة واربعون األفا وخم�سمائه دينار ال غر(، علما بانه متت 
املزاودة على العقار من قبل املزاود االخر )البنك اال�ستثماري( ببدل املزاودة املطروح منه البالغ )37210( 

�سبعة وثالثون األفا ومائتان وع�سرة دنانر، علمًا باأن الطوابع واجور الداللة والن�سر على املزاود االأخر.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية اربد

اعالن بيع رابع �سادر عن
دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان بالق�سية التنفيذية رقم ٢015/5066ع

واملتكونة بني املح��كوم له: بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �سدام الرحامنه.
واملحكوم عليه/املدين: حممد �سيد حممد املكاوي.

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم )102( وهي ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق االر�سي وتوابعها عدا 
�سطحها والواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر�ص رقم )6083( حو�ص الونانات رقم )2( لوحة رقم )10( قرية )ماركا( اأرا�سي 
)�سرق عمان( والعائدة ملكيتها للمدين )حممد �سيد حممد املكاوي( واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني 

دين رقم )702( معامله رقم )111( تاري����خ 2007/04/11 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان.
و�سف العقار:

- العقار مو�سوع الدعوى عبارة عن ال�سقة رقم )102( من البناء القائم على قطعة االر�ص رقم )6083( حو�ص رقم )2( الونانات من 
ارا�سي ماركا التابعة ملديرية ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان حمافظة العا�سمة وقطعة االر�ص املقام عليها البناء غر منتظمة ال�سكل وكذلك 

البناء القائم غر منتظم ، يحدها من اجلهتني ال�سرقية �سارع كليلة ودمنة واجلنوبية �سارع البوزجاتي. 
- البناء يحمل الرقم )1( ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى، والبناء القائم عليها غر منتظم ال�سكل ويقع اىل مدر�سة ال�سريف ح�سني بن 

نا�سر الثانوية ال�ساملة ومدر�سة طلحة بن عبداهلل اال�سا�سية للبنني.
- البناء مكون من �ستة طوابق هي طابقني ت�سوية وطابق ار�سي واول وثاين وثالث �سقق �سكنية ، واجهات البناء من احلجر النظيف والدرج 

من الرخام مع درابزين من احلديد، البناء بحالة جيدة.
- م�ساحة ال�سقة مو�سوع الدعوى وهي ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها ت�ساوي )128( مرت مربع.

- ال�سقة مو�سوع الدعوى مملوكة بالكامل لل�سيد )حممد �سيد حممد املكاوي( ح�سب �سند الت�سجيل ال�سادر عن ت�سجيل ارا�سي �سرق 
عمان. 

- ال�سقة مكونة من �سالة وثالث غرف للنوم منها واحدة لل�سيوف وفرندة وحمام عائلي ومطبخ، بالط االر�سيات من بالط املوزايكو 
اخل�سب،  من  الداخلية  االب��واب  وعلوية،  �سفلية  املطبخ  خزائن  ال�سراميك،  بالط  من  واملطبخ  احلمامات  وج��دران  ار�سيات  البلدي، 

ال�سبابيك من االملنيوم مع حديد حماية، باب املدخل الرئي�سي من اخل�سب مع باب حديد حماية.
- ديكورات من اجلب�سني يف �سقف ال�سالة.

- ال�سقة م�سغولة من املالك )حممد �سيد حممد املكاوي(.
التقديرات: مت تقدير قيمة املرت املربع من م�ساحة ال�سقة �سامال ن�سيبه من االر�ص واخلدمات مببلغ )300( دينار وعليه تكون اجمايل 

قيمة ال�سقة )128م2× 300 دينار(= 38400 دينار، ثمانية وثالثون الفا واربعمائة دينار.
وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�سكان مببلغ 19200 دينار.

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

الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخر على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان

اعالن بيع انذار نهائي �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان 
بالق�شية التنفيذية رقم 2018/2467ع

واملتكونة بني املحــكوم له: بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله 
املحامي �شدام الرحامنة

واملحكوم عليه/املدين: ايهاب عي�شى عوده حدادين
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني وبناءا على قرار رئي�ص التنفيذ ال�سقة رقم78/111 وهي ال�سقة ال�سرقية من الطابق 
االول عدا �سطحها والواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر�ص رقم78 من حو�ص البلد رقم )1( قرية النويجي�ص من ارا�سي �سرق 
عمان والعائدة ملكيتها للمدين اإيهاب عي�سى عوده حدادين واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب 

�سند تامني الدين رقم 1441 معاملة رقم 114 تاريخ 2006/8/17 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
اوال:- و�سف العقار:-

- هي ال�سقة ال�سرقية من الطابق االول رقم 111 الواقعة �سمن البناء القائم على قطعة االر�ص رقم 78 حو�ص 1 البلد من ارا�سي قرية 
النويجي�ص التابع ملديرية ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان .

- منطقة العقار )مو�سوع الدعوى( اعاله من املناطق املنظمة / �سكن ح�سب املخطط التنظيمي للقطعة وخمدومة بكافة اخلدمات وعلى 
�سارعني معبدين وهما كلثوم بن الهدم من اجلنوب و�سارع اخر غر م�سمى من الغرب .

وبلكون  و�سالون �سيوف  للعائلة ومطبخ خ�سب وغرفة جلو�ص  اإ�سايف  نوم احدهم ما�سرت مع حمام وحمام  ال�سقة مكونه من 3 غرف   -
مب�سربيات مع حمام و�سراميك لل�سقة وال�سبابيك املنيوم مع حمايات واالبواب خ�سب مدهون واباجور وديكورات واناره وم�ستوى الت�سطيب 

عادي
- ال�سقة م�سغولة من م�ستاجر بقيمة 300 دينار �سهري / ال�سيد عبداملح�سن نواف م�سطفى اال�سعد.

- ال�سقة تقع يف منطقة �سكنية وخمدومة بكافة اخلدمات وان البناء ت�سطيبه جيد وعادي وموقعه على �سوارع معبده وهو متو�سط العمر 
ن�سبيا وح�سب اال�سعار الدارجة لل�سقق والبيوت من حيث م�ساحتها وموقعها وعمرها ونوع البناء وعمره وا�سعار ال�سوق مبثل هذا الوقت 

ل�سقة مماثلة نقدر �سعر املرت مربع من م�ساحة البناء �ساملة اخلدمات كما يلي:
- جمموع امل�ساحة لل�سقة 171م2 وقدر �سعر املرت مربع من ال�سقة �سامل االر�ص واخلدمات ب�سعر 375 دينار/م2، وعليه يكون قيمة ال�سقة 

كامال مع ح�ستها من االر�ص واخلدمات= 171م2 ×375 دينار/م2= 64125 دينارا.
وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�سكان مببلغ 32،063 دينار

وعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االنذار بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور 

الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخر على ان ال تقل ن�سبه ال�سم عن 5 % من بدل املزاد االخر.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان

اعالن بيع اول �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 
بالق�شية التنفيذية رقم 2018/6545ع

واملتكونة بني املحــكوم له: بنك اال�شكان للتجارة والتمويل
وكيله املحامي حمدان العبادي

واملحكوم عليه/املدين: ن�شال �شليمان حممود ب�شناق 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 1394/121 من حو�ص التالع ال�سمايل رقم )2( لوحة رقم )1( القرية تالع العلي من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها 
للمدين ن�سال �سليمان حممود ب�سناق واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 3117 معامله رقم 218 تاري����خ 2014/11/20 من الدرجة االوىل 

وامل�سجلة لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
** و�سف العقار:-

- رقم القطعة: 1394 - تنظيم القطعة: �سكن د 
- ا�سم ورقم احلو�ص: التالع ال�سمايل-2- - مديرية الت�سجيل: ارا�سي �سمال عمان 

-  م�ساحة ال�سقة: طابق ثاين 95م2+ طابق ثالث 95م2 
- رقم ال�سقة: 121 -نوع االر�ص: طوابق و�سقق

- ا�سم ورقم القرية: تالع العلي -119- 
- املوقع: حي التالع ال�سمايل – مديرية منطقة تالع العلي وام ال�سماق وخلدا – �سمن حدود امانة عمان الكربى – وتقع اىل الغرب من �سارع احد )الرئي�سي(، واىل ال�سرق من قاعدة 

ال�سالح اجلوي، وجنوب �سرق م�سجد �سيداملر�سلني وبالقرب منه. 
- ا�سم ال�سارع: تقع على �سارع حافظ عبداللطيف عامر ويقع على احلد ال�سرقي لقطعة االر�ص وهو �سارع معبد على كامل �سعته. 

- رقم البناء: 9 
** و�سف ال�سقة )مو�سوع و�سع اليد(:-

- ان العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثاين م�ساحته 95م2 ويتبع لها ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثالث وم�ساحتها 95م2 عدا �سطحها املعترب منافع 
م�سرتكة )وال�سقة مق�سمة اىل �سقتني يف الطابق الثاين و�سقتني يف الطابق الثالث( وهي �سقة �سكنية من�ساأة من الدكه واال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة، يوجد على قطعة االر�ص بناء مكون 
من �ستة طوابق )ت�سوية ثانية، ت�سوية اوىل، وار�سي واول، وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االبي�ص، ويوجد يف طابق الت�سوية الثانية اخلدمات+ �سقة ويوجد يف الطابق 
االول �سقة واحدة، ويوجد يف الطوابق الت�سوية االوىل واالر�سي �سقتني ب�سكل دوبلك�ص ويوجد يف الطابقني الثاين والثالث �سقتني ب�سكل دوبلك�ص، وعدد ال�سقق يف البناء 6 �سقق، واخلدمات 

امل�سرتكة يف الطابق الت�سوية الثانية حيث يوجد فيه مواقف لل�سيارات وغرفة حار�ص+ �سقة.
- ال�سقة عبارة عن ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثاين ويتبع لها ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثالث )وال�سقة مق�سمة اىل �سقتني يف الطابق الثاين و�سقتني يف الطابق الثالث( وهي مكونة 

كاالتي:- 
ال�سقة يف الطابق الثاين – ال�سقة االوىل:- هي �سقة مدخلها من مكرر الدرج:- وهي مكونة من �سقة �سمالية �سرقية مكونة من غرفة نوم واحدة، وحمام افرجني مع �ساور و�سالة �سيوف، 
ومطبخ راكب �سغر من اخل�سب، الت�سطيبات جيدة حيث الدهان امل�سن يف ال�سقة كاملة وبالط االر�سيات من بالط ال�سراميك واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني 
من اخل�سب –�سغر- وجدران وار�سيات املطبخ واحلمام من ال�سراميك وطقم احلمام راكب واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي –التيه – والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو، 
والنوافذ من االملنيوم والزجاج، واالباجورات تعمل يدويا، وال يوجد حديد حماية على النوافذ، وال يوجد تدفئة، وال�سقة م�سغولة وموؤجرة مفرو�ص لل�سيد عبدالبا�سط املومني وا�سرته – 

مفرو�ص بايجار مقداره 200 دينار �سهري – وقت الك�سف. 

- ال�سقة يف الطابق الثاين – ال�سقة الثانية:- هي �سقة مدخلها من مكرر الدرج: وهي مكونة من �سقة �سمالية غربية مكونة من غرفة نوم واحدة، وحمام افرجني مع �ساور، و�سالة �سيوف، 
ومطبخ راكب �سغر من اخل�سب، وفرندة غربية، والت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع يف ال�سالون وامل�سن يف باقي عنا�سر ال�سقة، وبالط االر�سيات من بالط ال�سراميك، واملطبخ 
راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب –�سغر- وجدران وار�سيات املطبخ واحلمام من ال�سراميك وطقم احلمام راكب واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي 
اخلارجي من خ�سب احل�سو، والنوافذ من االملنيوم والزجاج، واالباجورات تعمل يدويا، وال يوجد حديد حماية على النوافذ، وال يوجد تدفئة، وال�سقة م�سغولة وموؤجرة  – والباب  –التيه 

مفرو�ص لل�سيد مروان ابو زيتون– مفرو�ص بايجار مقداره 200 دينار �سهري – وقت الك�سف.
- ال�سقة يف الطابق الثالث – ال�سقة الثالثة:- هي �سقة مدخلها من مكرر الدرج: وهي مكونة من �سقة �سمالية �سرقية مكونة من غرفة نوم واحدة، وحمام افرجني مع �ساور، و�سالة �سيوف، 
ومطبخ راكب �سغر من اخل�سب، الت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع ويوجد واجهات من ال�سراميك وبع�ص اجلهات امل�سن )يوجد ترطيب �سديد يف اجلدران ويف اال�سقف( وبالط 
ال�سراميك وطقم احلمام راكب واالبواب  ال�سراميك، واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب وجدران وار�سيات املطبخ واحلمام من  االر�سيات من بالط 
الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي – التيه – والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو، والنوافذ من االملنيوم والزجاج، واالباجورات تعمل يدويا، وال يوجد حديد حماية على النوافذ، وال يوجد 

تدفئة، وال�سقة م�سغولة وموؤجرة لل�سيدة ا�سواق ال�سهلي – مفرو�ص بايجار مقداره 200 دينار �سهري – وقت الك�سف. 
- ال�سقة يف الطابق الثالث – ال�سقة الرابعة:- هي �سقة مدخلها من مكرر الدرج: وهي مكونة من �سقة �سمالية غربية مكونة من غرفة نوم واحدة، وحمام افرجني مع �ساور، و�سالة �سيوف، 
ومطبخ راكب �سغر من اخل�سب يف مدخل ال�سقة مفتوح على �سالون ال�سيوف، الت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع ويوجد واجهات من ال�سراميك وبع�ص اجلهات امل�سن )يوجد ترطيب 
�سديد يف اجلدران ويف اال�سقف( وبالط االر�سيات من بالط ال�سراميك، واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب �سغر وجدران وار�سيات املطبخ واحلمام من 
ال�سراميك وطقم احلمام راكب واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي – التيه – والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو، والنوافذ من االملنيوم والزجاج، واالباجورات تعمل يدويا، وال 

يوجد حديد حماية على النوافذ، وال يوجد تدفئة، وال�سقة غر م�سغولة وهي مفرو�سة )توؤجر مفرو�سة( وقت الك�سف.
- يوجد موقف ل�سيارة خا�ص بال�سقة يف طابق الت�سوية الثانية.

- ال�سقق م�سغولة من قبل م�ستاأجرين وح�سب ماذكر اعاله– وقت الك�سف –. 
- ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله دربزين من احلديد – وال يوجد م�سعد خلدمة البناء – وقت الك�سف -. 

- عمر البناء مبا يزيد عن خم�سة ع�سر عامًا. 
- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سوراع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد. 

** التقدير: قدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحه ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثاين م�ساحته 95م2 ويتبع لها ال�سقة ال�سمالية من الطابق الثالث وم�ساحتها 95م2 مببلغ 500 دينار 
�سامال ما يتبعها من ار�ص العقار واخلدمات امل

- قدر قيمة ال�سقة �سامال ما يتبعها من ار�ص العقار واخلدمات امل�سرتكة كما يلي
 قيمة ال�سقة= )م�ساحة ال�سقة االجمالية× �سعر املرت املربع( 

 ))95م2+ 95م2(× 500 دينار/م2= 95000 دينار( )خم�سة وت�سعون الف دينار( 
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة 
موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخر على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان















اخــــطار �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سحاب
رقم الدعوى التنفيذية :- 2019/1280 ع 

ا�ســم املحكوم عليه/املدين: ر�سا �سعود �سالح عبدالهادي .
اخر عنوان له: عمان – �سحاب – حي عقل – �سرق م�سجد االوابني. 

رقم �سند الرهن: )336( معاملة رقم 117
تاريخ 2018/02/18

حمل �سدوره ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان
قيمة الدين: )146000( دينار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان 

وجدت والفائدة ان وجدت
تــلــي تــاريــخ تبليغك هــذه  تــــوؤدي خـــال ثــاثــني يــومــا  يــجــب عليك ان 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�سكان  بنك  الدائن  اىل  االخطار 
تــوؤد  ومل  املــده  هــذه  انق�ست  واذا  اأعـــاه،  املبني  املبلغ  العجارمة،  ب�سار 
التنفيذ  دائـــرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املــذكــور  الــديــن 

مببا�سرة املعامات التنفيذية الازمة قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة �سحاب

اإخطار �سادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة �سلح بني عبيد 

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/1884 ع 
املحكوم عليه/املدين: يحيى زكريا علي العاونه 

العنوان: جمهول مكان االإقامة حاليا 
اأمـــوال غــر منقولة رقــمــه: 291  ديــن مقابل  تــاأمــني  �سند  ال�سند:  نــوع 

تاريخه:- 2018/3/6
حمل �سدوره: مديرية ت�سجيل اأرا�سي اإربد.

املحكوم به/الدين: )41700( واحد و اأربعون الف و �سبعمائة دينار اردين 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة والعمولة حتى ال�سداد التام.

هذا  ن�سر  تــاريــخ  تلي  يوما  ع�سرة  خم�سة  خــال  تـــوؤدي  اأن  عليك  يجب 
االخــطــار اىل الــدائــن بنك االحتـــاد وكـــاءه املــحــامــون ايــهــم احلمارنه 
تــوؤدي  املــدة ومل  هــذه  انق�ست  واإذا  اأعـــاه.  املبني  املبلغ  البقور،  وعــمــار 
الدين املذكور اأعاه �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامات التنفيذية 

الازمة قانونا بحقك.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح بني عبيد

اخــــطار �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سلح �سحاب
رقم الدعوى التنفيذية :- 2018/764 ع 

ا�ســم املحكوم عليهم/املدينني:- �سركة التقنية الهند�سية لل�سناعات 
الكهروميكانيكية، و�سركة النور للتقنيات التكنولوجية

اخر عنوان له: عمان – �سحاب – املدينة ال�سناعية – الباب االول – 
مقابل املنطقة احلرة. 

رقم �سند الرهن: )1004( معاملة رقم 22
تاريخ 2008/12/04

حمل �سدوره ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان
قيمة الدين: )360000( دينار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان 

وجدت والفائدة ان وجدت
تــلــي تــاريــخ تبليغك هــذه  تــــوؤدي خـــال ثــاثــني يــومــا  يــجــب عليك ان 
االخطار اىل الدائنبنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي ب�سار 
الدين  تــوؤد  املــده ومل  انق�ست هــذه  واذا  اأعــاه،  املبني  املبلغ  العجارمة، 
مببا�سرة  التنفيذ  دائــرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامات التنفيذية الازمة قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة �سلح �سحاب

اعالن بيع باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ اربد
بالق�صية التنفيذية رقم 2019/1891

املتكونة بني املحكوم له: بالل حممد �صالح �صليمان 
املحكوم عليه: �صامح جمول اليف ن�صريات

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني قطعة االر�ض رقم 209 حو�ض رقم )8/املقوره( من ارا�صي بلدة ناطفه 
/ اربد وتبلغ م�صاحتها )2276405( مرت مربع والقطعة من نوع امللك وخارج حدود التنظيم �صمن تنظيم بلدية غرب 

اربد تقع يف اجلهة اجلنوبية 
من بلدة ناطفة واىل الغرب من بلدة ايدون وقطعة االر�ض غري غري منتظمة ال�صكل وهي ذات طبيعه جبلية ويوجد لها 
ب�صطات يف املناطق املنحدرة تربتها حمراء �صاحلة للزراعه والبناء ويحيط بالقطعة من اجلهة ال�صرقية واجلنوبية 
وادي ويخدم القطعة من اجلهة الغربية طريق زراعي بعر�ض 6 مرت مفتوح ومعبد والقطعة قريبة من طريق عالية / 
ناطفة وهي قريبة من اخلدمات وتبعد عنها 200 مرت ومقام على قطعة االر�ض ابنية وان�صاءات وهي عبارة مزرعة ابقار 

وينمو عليها ا�صجار خمتلفة ومقام عليها االن�صاءات التالية:
الداخل  املق�صور من  البلوك  واالعمدة وجدرانه من  لل�صقف  امل�صلحة  بناء مكون من طابقني وهو من اخلر�صانه   -1

واخلارج تبلغ م�صاحته 70 مرت مربع لكل طابق اي ان جمموع الطابقني 140 مرت مربع وهو ي�صتخدم �صكن.
ابواب حديد  وله  الباطون  وار�صيته من  امل�صلح مق�صور  الباطون  و�صقف من  االعمدة اخلر�صانية  بناء قدمي من   -2

ي�صتخدم �صكن عمال تبلغ م�صاحته 105 مرت مربع.
تبلغ  للموا�صي  ابواب حديد ي�صتخدم ح�صريه  امل�صلح وله  الباطون  بناء قدمي من االعمدة اخلر�صانية و�صقف من   -3

م�صاحته 420 مرت مربع.
4- بناء قدمي من االعمدة اخلر�صانية و�صقف من الباطون امل�صلح على �صكل هرمي جدرانه من البلوك غري مق�صور 

وي�صتخدم ح�صرية للموا�صي وتبلغ م�صاحته 294 مرت مربع.
5- مظلة من الزينكو واالعمدة من ج�صور احلديد مثبتة على قواعد ا�صمنتية تبلغ م�صاحتها 384 مرت مربع.

6- غرفة قدمية من البلوك غري مق�صور ولها �صقف زينكو تبلغ م�صاحتها 40 مرت مربع مع برج للحمام.
7- ينمو على قطعة االر�ض اال�صجار التالية: 

ا�صجار زيتون عمر 20 �صنة عدد  85
ا�صجار زيتون عمر 15 �صنة عدد 73 

ا�صجار لوز عمر 15 �صنة عدد 2
�صجر حرجي / كينا عمر 20 �صنة عدد 10

ا�صجار رمان عمر 10 �صنوات عدد 4
قدر اخلبري قيمة االر�ض وما عليها من ابنية وان�صاءات وا�صجار مببلغ 550350 دينار.

فعلى من يرغب بال�صراء احل�صور اىل دائرة تنفيذ اربد خالل 30 يوم من اليوم الذي يلي ن�صر االعالن يف ال�صحف 
والطوابع  والداللة  الن�صر  اجور  بان  علما  املقدرة  القيمة  من   %10 بواقع  القانونية  التامينات  معه  م�صطحبا  املحلية 

واجلامعه تعود على املزاود االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية اربد

وزارة العدل
حمكمة اال�ستئناف ال�سريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى : 18-81/)2018-454( 

�سجل عام
الهيئة القا�سي : الهيئة الثالثة

تاريخ احلكم : 2018/4/24
طالب التبليغ وعنوانه : احلق العام

عمان / احلق العام
وكيله اال�ستاذ : املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه : منري ا�صعد امني جنزير
اربد / جنوب م�صجد اربد الكبري

خال�صة احلكم : تاأ�صي�صا على ما تقدم وبناًء عليه 
من   )268( امل��ادة  باأحكام  وعمال  املحكمة  تقرر 
قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية رد اال�صتئناف 
حمكمة  ق���رار  م��ن  امل�صتاأنف  ال�صق  بخ�صو�ض 
بهذا  امل�صتاأنف  القرار  وتاأييد  ال�صريبية  البداية 

اخل�صو�ض واعادة االوراق مل�صدرها
حكما وجاهيا بحق النيابة ال�صريبية وغيابيا بحق 
�صاحب  ح�صرة  با�صم  علنا  وافهم  �صدر  الظنني 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني حفظه 

اهلل ورعاه بتاريخ 2018/4/24.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة 
للمدعي عليه 

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق 
عمان/بالن�سر 

رقم الدعوى 1-5 
)2019/21394( �سجل عام 

الهيئة القا�سي: 
حممد عمر العرود

�صركة  وع��ن��وان��ه:  عليهم  امل��دع��ي  ا�صم 
موناكو لال�صت�صارات ال�صياحية املفو�ض 
حممد  عبدالرحمن  اح��م��د  بالتوقيع 

مهيار - جمهول االإقامة 
املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صي 
اأقامها  2019/10/27 ال�صاعة 9 والتي 
ع��ل��ي��ك ال�����ص��رك��ة االأردن����ي����ة خل��دم��ات 
الهواتف املتنقلة )زين( وكيلها املحامي 
و�صام القباعي، فان مل حت�صر يف املوعد 
واالحكام  ال�صروط  املحدد تطبق عليك 
اأ���ص��ول  ق��ان��ون  يف  عليها  امل��ن�����ص��و���ض 

املحاكمات املدنية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعي 
عليه 

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق 
عمان/بالن�سر 

رقم الدعوى 1-5 )2019/21393( 
�سجل عام 

الهيئة القا�سي: 
نيفني عبدالنا�سر عبد الرحمن 

�صركة  وع��ن��وان��ه:  عليهم  امل��دع��ي  ا�صم 
الربق للطريان املفو�ض بالتوقيع حم�صن 
خ�صر املغربي وجمال عبد الفتاح عمر 

حماد - جمهويل االإقامة 
املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صي 
اأقامها  2019/10/27 ال�صاعة 9 والتي 
ع��ل��ي��ك ال�����ص��رك��ة االأردن����ي����ة خل��دم��ات 
الهواتف املتنقلة )زين( وكيلها املحامي 
و�صام القباعي، فان مل حت�صر يف املوعد 
واالحكام  ال�صروط  املحدد تطبق عليك 
اأ���ص��ول  ق��ان��ون  يف  عليها  امل��ن�����ص��و���ض 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �سلح حقوق الكرك
مذكرة تبليغ موعد جل�سة 

للمدعى عليه بالن�سر
رقم الدعوى : 1-34/

)1574-2019( �سجل عام
الهيئة القا�سي : معني خلف 

حممود ال�سحيمات
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 
حممد ابراهيم احمد احمد

جمهول مكان االقامة
املوافق  االح��د  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
يف  للنظر   )9( ال�صاعة   2019/10/27
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 
املدعي بالل عبدالكرمي خليل ال�صمايلة 

وكيلها املحامي عو�ض عبداهلل البنوي
فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�صو�ض  االح��ك��ام  عليك 
ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حمكمة �سلح حقوق ال�سوبك

مذكرة تبليغ حكم بالن�سر
رقم الدعوى : 1-39/)2019-20( 

�سجل عام
تاريخ احلكم : 2019/4/28

طالب التبليغ وعنوانه : يا�سني 
ابراهيم حمد الهباهبة

 / ال�سوبك الزبرية
وكيله اال�ستاذ : حممد عبداهلل مو�سى النعانعة

املطلوب تبليغه وعنوانه : ابراهيم م�صطفى حممد زيارة
مطعم  بجانب  العقبة  جنة  حم��ل   – القدمية  العقبة   / العقبة 

براكودا
املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا  لهذا   : احلكم  خال�صة 

احلكم مبا يلي:
وامل��ادة  البينات  قانون  من   )11  ،10( امل��ادت��ني  باأحكام  وعمال 
ابراهيم  املدعى عليه  الزام  العدلية  )1818( من جملة االحكام 
حمد  ابراهيم  يا�صني  للمدعي  يدفع  باأن  زي��ارة  حممد  م�صطفى 

الهباهبه املبلغ املدعى به والبالغ )1700( دينار.
ا�صول  ق��ان��ون  م��ن   )166  ،167  ،161( امل���واد  ب��اأح��ك��ام  عمال 
املحاكمات املدنية واملادة )46( من قانون نقابة املحامني ت�صمني 
املدعى عليه الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )100( دينار بدل اتعاب 
حماماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.
الوجاهي  ومبثابة  لال�صتئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  ق��رارا 
بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض  �صدر با�صم ح�صرة �صاحب 
اجل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�����ص��ني امل��ع��ظ��م بتاريخ 

2019/4/28

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

انذار عديل 
2019/34333

املنذر : بنك �سفوة اال�سامي "بنك االردن دبي اال�سامي �سابقا"
وكاوؤه املحامون م�سعود �سقف احليط وبال قطي�سات وب�سار ابو �سامة وا�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي

عنوانه : عمان – العبديل البوليفارد �سارع �سليمان النابل�سي
املنذر اليه : رائد عبداللطيف حممد طبيلة يحمل الرقم الوطني 9681037106(
عنوانه : عمان – الها�سمي ال�سمايل �سارع اخلمائل حي ابوج�سار بناية رقم )35(

وقائع االنذار
يعلن املنذر اليه انه �سبق وان تقدم بطلب ا�سدار بطاقة فيزا – ال�سداد ال�سهري من املنذر بنك �سفوة اال�سامي 

)بنك االردن دبي اال�سامي( ب�سقف )5000( دينار خم�سة االف دينار بتاريخ 2016/5/11
ال�سهري ب�سقف )5000( دينار خم�سة االف دينار  – ال�سداد  الفيزا  انه مت منحك بطاقة  اليه  املنذر  كما يعلم 

ونتيجة ال�ستخدامك البطاقة فقد تر�سد بذمتك مبلغ )3840( دينار ثاثة االف وثمامنائة واربعون دينار.
كما يعلم املنذر اليه انه مبوجب �سروط بطلب ا�سدار بطاقة فيزا – ال�سداد ال�سهري فانه يجب عليكم ت�سديد 
مبلغ )3840( دينار ثاثة االف وثمامنائة واربعون دينار وان عدم قيامكم بدفع املبلغ املرت�سد يف ذمتكم يعد 

خمالفة جوهرية ل�سروط بطلب ا�سدار بطاقة فيزا – ال�سداد ال�سهري.
ثاثة  دينار،   )3840( مبلغ  ت�سديد  منك  ويطلب  ويعلمك  ويخطرك  ينذرك  املنذر  فان  تقدم  ما  ولكل  لذلك 
املنذر �سيلجاأ  ايام عمل تلي تاريخ تبلغكم لهذا االنــذار واال فان  االف وثمامنائة واربعون دينارا خال ثاثة 
ارباح  من  يلحقها  وما  بذمتكم  املرتتب  املبلغ  بكامل  ملطالبتكم  ق�سائية  دعــوى  واقامة  املخت�سة  املحكمة  اىل 
بالتعوي�ض عن كل عطل و�سرر حلق  املنذر واملطالبة  واية مبالغ اخرى تكبدها  وم�ساريف وعموالت ور�سوم 

باملنذر ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
وكيا املنذر املحاميان
ا�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي


