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اعالنات

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية ( / 11 -5 :
– ) 2018 – 1946سجل عام – ص

تاريخ الحكم 2019/ 2/ 20 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و يزن الحمصي
المطلوب تبليغه وعنوانه  :روحي عبد الكريم احمد
الريماوي
الرصيفة  /الشارع الرئيسي – بقالة الريماوي – مقابل
بنك االسكان
خالصة الحكم  :و عليه و تأسيسا على ما تقدم تقرر
المحكمة و عمال باحكام المواد  1818من مجلة االحكام
العدلية و  87و  199و  202و  213و  164و  636و 644
من القانون المدني و  10و  11/1و /13ج من قانون
البينات و  59/1و  106و  118و  119و  120و  121من
قانون التجارة و /92ب من قانون البنوك و المادتين 26
و  27من قانون الشركات و المواد  161و  164و 166
و  167من قانون اصول المحاكمات المدنية و  46/4من
قانون نقابة المحامين مايلي :
اوال  :الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ
 137790.272مائة و سبعة و ثالثون الفا و سبعمائة
و تسعون دينار و  272فلس و الرسوم و المصاريف و
الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام
و مبلغ  1000دينار بدل اتعاب محاماة
ثانيا  :تثبيت الحجز التحفظي
قــرارا وجاهيا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق
المدعى عليه قابال لالستئناف صدر و افهم علنا بتاريخ
 2019/2/20باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد
اهلل الثاني بن الحسين المعظم

تاريخ الحكم 2019/ 2/ 20 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و يزن
الحمصي
المطلوب تبليغه وعنوانه  :باسل احمد عبد العال
عبد العال
عمان  /ضاحية الرشيد – طلوع الجاذبية – قرب
مسجد التقوى – شارع صالح العجارمه
خالصة الحكم  :و عليه و تأسيسا على ما تقدم
تقرر المحكمة و عمال باحكام المواد  1818من
مجلة االحكام العدلية و  87و  199و  202و 213
و  164و  636من القانون المدني و  10و 11/1
و /13ج من قانون البينات و المواد  161و  164و
 166و  167من قانون اصول المحاكمات المدنية و
 46/4من قانون نقابة المحامين مايلي :
اوال  :الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي
مبلغ  176197.333مائة و ستة و سبعون الف
و مائة و سبعة و تسعون دينار و  333فلس  .و
الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ
المطالبة و حتى السداد التام و مبلغ  1000دينار
بدل اتعاب محاماة
ثانيا  :تثبيت الحجز التحفظي
قرارا وجاهيا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق
المدعى عليه قابال لالستئناف صدر و افهم علنا
بتاريخ  2019/2/20باسم حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم

اسم المحكوم عليه  /المدين  :طارق
حسين سالم ابو نشيش
عنوانه  :مجهول مكان االقامة
رقم االعالم  /السند التنفيذي ( / 1 – 5 :
 -) 2016 – 15378سجل عام
تاريخه 2017 / 4 / 26 :
محل صدوره  :تنفيذ عمان
المحكوم به /الدين  6302.352 :دينار
و الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة
ان وجدت و الفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسة عشر
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار
الى المحكوم له  /الدائن بنك االردن
وكياله المحاميان اسامة سكري و غسان
الخرابشة المبلغ المبين اعاله
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين
المذكور او تعرض التسوية القانونية ،
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن
محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى 10597 ( / 1 – 5 :
 – ) 2018 -سجل عام

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن
محكمة صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى – 4435 ( / 1 – 1 :
 – ) 2018سجل عام

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن
محكمة صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى –4434 ( / 1 – 1 :
 – ) 2018سجل عام

SUNDAY 28 APRIL 2019

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى
عليه صادرة عن
محكمة بداية حقوق عمان
رقم الدعوى - )2019 – 1498 :
سجل عام
الهيئة الــقــاضــي  :عبد الحفيظ
الغليالت
اسم المدعى عليه و عنوانه  :آيات
ابراهيم عثمان سليمان
يقتضى حــضــورك يـــوم الــثــاثــاء
الموافق  2019/ 4 / 30الساعة
9:00
للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي
اقامها عليك المدعي شركة بنك
االردن وكيالها المحاميان اسامة
سكري و محمد الجريري
و مراجعة قلم هذه المحكمة الستالم
الئحة الدعوى و مرفقاتها
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد
تطبق عليك االحــكــام المنصوص
عليها في قانون اصول المحاكمات
المدنية

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى
عليه صادرة عن
محكمة بداية حقوق الزرقاء
رقم الدعوى - ) 2019 – 174 :
سجل عام
الهيئة القاضي  :زين الخاليله
اســم المدعى عليه و عنوانه :
جودات فائق عبد اللطيف حسين
يقتضى حــضــورك يـــوم االحــد
الموافق  2019/ 5 / 12الساعة
10:00
للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي
اقامها عليك المدعي شركة بنك
االردن وكيالها المحاميان اسامة
سكري و يزن الحمصي
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد
تطبق عليك االحكام المنصوص
عليها في قانون اصول المحاكمات
المدنية

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن
محكمة بداية حقوق عمان
رقم الدعوى ) 2018 - 4200 ( :

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن
محكمة صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى 2056 ( / 1 – 1 :
 – ) 2018 -سجل عام

مذكرة تبليغ حكم
محكمـة صلح حقوق عمـان
رقم الدعوى 2019/1095 -:
تاريخ الحكم 2019/2/17-:
اسم طالب التبليغ ومن يمثله -:
شركة البتراء االردنية لالتصاالت
المتنقلة (اورانــج خلوي) وكيله
المحامي سلمان الطراونه هاتف
رقم (  )065812560خلوي رقم
(. )0775131311
المطلوب تبليغه -:سامي علي
مصطفى رمان .
العنوان  -:مجهول مكان االقامه
خالصة الحكم  -:إلــزام المدعى
عليه بأن يدفع مبلغ  596دينار و
 670فلس للمدعية مع تضمين
المدعى عليه الرسوم والمصاريف
ومبلغ ( 30ديــنــار ) بــدل اتعاب
محاماة والــفــائــدة القانونيه من
تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

تاريخ الحكم 2018/ 9/ 27 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و محمد الجريري
المطلوب تبليغه وعنوانه  :ردينه حسني حسين عدوان
عمان  /الجندويل ش النهار عمارة رقم  12ب شقة
رقم 1
خالصة الحكم  :لــذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر
المحكمة الحكم بمايلي :
 . 1عمال باحكام المادة  1818من مجلة االحكام العدلية
و المواد 636و  637/1و  644من القانون المدني و
المادة  59/1من قانون التجارة و المادتين  10و  11من
قانون البينات الزام المدعى عليها ردينه حسني حسين
عدوان بأن يؤدي للمدعية شركة بنك االردن مبلغا و
قدره  7860.052دينار
 . 2عمال باحكام المادتين  163من قانون اصول
المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليها المصاريف
و الرسوم
 . 3عمال بالمادة  166من قانون اصــول المحاكمات
المدنية و المادة  46/4من قانون نقابة المحامين الزام
المدعى عليها مبلغ  393دينار بدل اتعاب محاماة
 . 4عمال بالمادة  167من قانون اصــول المحاكمات
المدنية تضمين المدعى عليها الفائدة االتفاقية من
تاريخ االستحقاق و حتى السداد التام
حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق
المدعى عليه قابال لالعتراض صدر و افهم علنا باسم
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين
المعظم في 2018/9/27

تاريخ الحكم 2018/11/27 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و بسمة الحمود
المطلوب تبليغه وعنوانه  :زينه عبد الحكيم عدنان
الحماد
مجهوله مكان االقامة
خالصة الحكم  :وعليه و تأسيسا على ما تقدم تقرر
المحكمة الحكم بمايلي
 . 1اوال  :عمال بالمادة  1818من مجلة االحكام العدلية و
المواد  202و  213من القانون المدني و المواد  10و 11
من قانون البينات و المادة  59من قانون التجارة االردني
الحكم الــزام المدعى عليها زينه عبد الحكيم عدنان
الحماد ان تدفع للمدعية شركة بنك االردن ش.م.ع مبلغ
 2001دينار اردني و  781فلس
ثانيا  :عمال بالمادة  163من قانون اصول المحاكمات
المدنية تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف
ثالثا  :عمال باحكام الــمــادة  46/4من قانون نقابة
المحامين تضمين المدعى عليها مبلغ  50دينار اتعاب
محاماة
رابعا  :عمال بالمادة  167/4من االصول المدنية الزام
المدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية في  2018/8/26و حتى السداد التام
حكما وجاهيا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق
المدعى عليها قابال لالعتراض صــدر و افهم علنا
بــاســم حــضــرة صــاحــب الجاللة الملك المعظم في
2018/11/27

تاريخ الحكم 2018/12/ 16 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و بسمة
الحمود
المطلوب تبليغه وعنوانه  :دوينا كودرتا دومترو
جورجي شعبان
مجهوله مكان االقامة
خالصة الحكم  :لذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر
المحكمة مايلي
اوال  :عمال باحكام المواد  636و 637و  644/1و
 202و  246/1من القانون المدني و  10و 11/1
من قانون البينات و المادة  1818من مجلة االحكام
العدلية الحكم بالزام المدعى عليها « دوينا كودرتا «
دومترو جورجي شعبان ان تدفع للمدعي بنك االردن
 4341دينار و  474فلسا
ثانيا  :عمال باحكام المادة  161من قانون اصول
المحاكمات المدنية و المادتين  166من قانون اصول
الحاكمات المدنية و المادة  46/4من قانون نقابة
المحامين تضمين المدعى عليها رسوم الدعوى و
مصاريفها و مبلغ  217دينار بدل اتعاب المحاماة و
الفائدة القانونية بواقع  %9من المبلغ المحكوم به
من تاريخ المطالبة  2018/8/26و حتى السداد التام
حكما وجاهيا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق
المدعى عليها قابال لالعتراض صدر و افهم علنا
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني
بن الحسين المعظم بتاريخ 2018/12/16

تاريخ الحكم 2019 / 1 / 30 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و بسمة
الحمود
المطلوب تبليغه وعنوانه  :شاهر فريد محمود
شمالوي
مجهول مكان االقامة
خالصة الحكم  :وعليه ولما كان ما تقدم تقرر
المحكمة
 . 1عمال باحكام المواد  87و  199و  644و
 636من القانون المدني و المادتين  10و 11
من قانون البينات الحكم بالزام المدعى عليه
شاهر فريد محمود شمالوي بان يدفع للمدعي
بنك االردن المبلغ المدعى به و البالغ 47636
دينار و  501فلس
 . 2عمال باحكام المواد  161و  166و 167
من قانون اصول المحاكمات المدنية و المادة
 46من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى
عليه الرسوم و المصاريف و مبلغ  1000دينار
بدل اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام و تثبيت
الحجز التحفظي
قرارا وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي
بحق المدعى عليه قابال لالستئناف صدر و
افهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك
المعظم في 2019/1/30

تاريخ الحكم 2018/11/ 12 :
طالب التبليغ وعنوانه  :بنك االردن
عمان  /وكياله المحاميان اسامة سكري و بسمة الحمود
المطلوب تبليغه وعنوانه  :اسامة احمد علي ملكاوي
مجهوله مكان االقامة
خالصة الحكم  :و عليه و سندا لكل ما تقدم و حيث
اثبتت المدعية و قائع دعواها فتقرر المحكمة :
 . 1عمال باحكام المواد  636و  637و  693و 158
و  967و  966من القانون المدني و المادتين  10و
 11من قانون البينات الحكم بالزام المدعى عليه بدفع
مبلغ  5632.048دينار للجهة المدعية .
 . 2عمال باحكام المادتين  161و  164من قانون
اصــول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه
المصاريف و الرسوم
 . 3عمال بالمادة  166من قانون اصول المحاكمات
المدنية و المادة  46/4من قانون نقابة المحامين
الــزام المدعى عليه بدفع مبلغ  281.60دينار بدل
اتعاب المحاماة للجهة المدعية
 . 4عمال بالمادة  167من قانون اصول المحاكمات
المدنية تضمين المدعى عليه الفائدة االتفاقية بنسبة
 % 12.99من تاريخ االستحقاق الواقع في 2017 /8/1
و حتى السداد التام
حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف و بمثابة
الوجاهي بحق المدعى عليه قابال لالعتراض صدر
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني
بن الحسين المعظم حفظه اهلل و افهم علنا بتاريخ
2018/11/12

المحكمة الشرعية في عمان القضايا
الرقم 2015/8541
الموافق 2019/4/25
اعالن تبليغ تصديق إعالم
حكم اثبات الطالق بالنشر

المحكمة  :عمان الشرعية القضايا
هيئة القاضي  :أشرف أحمد الخرابشة
الـــى الــمــدعــى عليه  :اشـــرف عــارف
اسماعيل اسماعيل  /مجهول محل
االقامة حاليا وهو في أمريكا مجهول
العنوان
بموجب االعـــام رقــم 43/43/276
الــصــادر عــن هــذه المحكمة بتاريخ
2018/11/12م المدعية نوره احمد
ابراهيم نصار  /و.م سميرة زيتون
أعــلــمــك ان الــحــكــم صـــدق الحكم
بموجب قــرار محكمة االستئناف رقم
 114621 – 2019/861بتاريخ
 2019/3/20وعليه جرى االعالن بذلك
بالنشر بمضمون الــقــرار ومضمون
التصديق حسب االصول
قاضي عمان الشرعي  /القضايا
اشرف احمد الخرابشه
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لضمان سالمة الغذاء
والوقاية من التسممات
الغذائية:
تجنب شراء األطعمة
واألشربة المختلفة من
الباعة المتجولين لعدم
توافر الشروط الصحية فيما
وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى
عليه بالنشر
رقم الدعوى –1533 ( / 1-3
 ) 2019سجل عام

الهيئة  /القاضي خلود سليمان مطلق
الجهران
اسم المدعى عليه وعنوانه  -1 :صالح
ماجد صالح خطاب
عمان  /ماركا الشمالية ش الملك عبد
اهلل االول محل رضــوان وعلي لقطع
السيارات االمريكية و الهايبرد بالقرب
من محالت عامرابو طوق
يقتضي حضورك يوم االربعاء الموافق
 2019/5/8الساعة 09:00
للنظر فــي الــدعــوة رقــم اعــاه والتي
اقامها عليك المدعي  :ابراهيم شحاده
حسين الخطيب
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق
عليك األحكام المنصوص عليها في
قانون محاكم الصلح وقانون أصول
المحاكمات المدنية

يتعلق بتحضير هذه األطعمة
أو عرضها مكشوفة للغبار
والذباب في درجات حرارة
عالية
وزارة الصحة
مديرية التوعية واإلعالم
الصحي

