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وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2385- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       فايز سليمان سالمة ابو رياش  

      العنوان: عمان / الطيبة – خريبة السوق – 
مقابل مسجد سعيد ارحيل بناية رقم 16

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   150  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عبد اهلل محمود عبد اهلل داود 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-5  )2020/10121 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : امجد قاسم كريم الزعبي      
اسم المشتكى عليهم : 

 •  سلمى احمد قاسم سعد 
 • محمود محمد مدحت ابراهيم الشامي 

 • شركة سراييفو لالسكان 
 • محمد مدحت ابراهيم احمد الشامي 

االحــوال  خلف  االول  ــدوار  ال عمان/   : العنوان 
المدنية عمارة رقم 21 الطابق االول 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الــمــوافــق  ــد  االحـ  : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
 2020/8/16
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك الحق العام ومشتكي : 

محمد مهاوش احمد زامل
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الكرك

مذكرة تبليغ صيغة يمين حاسمة 
للمدعي عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-34 )2020/813 
( سجل عام

الهيئة القاضي : منتصر محمد سالم عموش  
المطلوب تبليغه وعنوانه :

يحيى عبد اهلل محمد الحجايا
العنوان : الكرك / القطرانه حي الحجايا بجانب 

مجمع ابو طربوش
الموافق  االربــعــاء   : يــوم  حــضــورك  يقتضى 

 2020/8/19
الساعة 9:00

وذلك لتبليغ وتفهم صيغه اليمين الحاسمة :
 ))اقسم باهلل العظيم انا يحيى عبد اهلل محمد 
للمدعي مهند  بان ذمتي غير مشغوله  الحجايا 
خالد علي احمد بالمبلغ المدعى به والبالغ 780 
دينار وذلك بدل ثمن اطارات وال اكثر من ذلك 

وال اقل واهلل على ما اقول شهيد(( 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 

االحكام المنصوص عليها في قانون البينات

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-1310( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/7 

طالب التبليغ وعنوانه : وائل داود شكري االصبح  
ام  مدرسة  مقابل  جويعد  دوار  المقابلين   / عمان 

قصير للبنين بجانب اسواق الساخن 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

حمزه احمد عيد عبد المنعم
عمان / ام الحيران خلف كازية الدروبي عمارة 17

خالصة الحكم :
تقرر المحكمة ما يلي : 

و185  و1/181  )123/ب  المواد  بأحكام  عماًل    .1
والمادتين  التجارة  قانون  و186 و222 و224( من 
)10 و1/11( من قانون البينات إلزام المدعى عليه 
دينار  سبعمائة   )700( مبلغ  للمدعي  يدفع  بــأن 

اردني.
من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عمال    .2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
الرسوم والمصاريف ومبلغ )35( دينار أتعاب محاماة 
والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق الواقع في 

2020/3/10 وحتى السداد التام.
الوجاهي بحق  المدعي وبمثابة  قرارًا وجاهيا بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  باسم حضرة صاحب 

ابن الحسين حفظه اهلل 
بتاريخ 2020/7/7م.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)14959- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد اهلل عبد الرحمن احمد رياالت

/ عمان – زهران – حي عبدون  العنوان: عمان 
الجنوبي – شارع ماجد الحاج حسن – قرب تاج 

مول
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 ، 2

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   4000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

ابراهيم يوسف ابراهيم شريم 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-1534( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/16 

طالب التبليغ وعنوانه : وائل داود شكري االصبح  
ام قصير  المقابلين دوار جويعد مقابل مدرسة   / عمان 

للبنين بجانب اسواق الساخن 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمود نضال محمود عبد المنعم
عمان / ام الحيران خلف كازية الدروبي عمارة 17

خالصة الحكم :
تقرر المحكمة ما يلي : 

البينات  قانون  من  )10و11(  المادتين  بأحكام  عماًل   -1
محمود  نضال  محمود  عليه  المدعى  بــإلــزام  الحكم 
ستعمائة   )690( مبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عبدالمنعم 

وتسعون دينار.
قانون  )161 و166 و167( من  المواد  بأحكام  2- عمال 
قانون  من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول 
نقابة المحامين الزام المدعى عليه محمود نضال محمود 
عبدالمنعم بالرسوم والمصاريف ومبلغ )34( دينار اتعاب 
الواقعة  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

بتاريخ 2020/7/9 وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق
قابال  عبدالمنعم  محمود  نضال  محمود  عليه  المدعى 
لالعتراض صدر وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة 
بتاريخ  اهلل  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك 

2020/7/16 م. 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ المزار الجنوبي 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 
)561- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين : 
 • ماهر خلف عياد البوات

 • احمد يوسف علي ابو نصار 
العنوان: الكرك / مجهول مكان االقامة 

رقم االعالم السند التنفيذي :
تاريخه :

محل صدوره : تنفيذ المزار الجنوبي 
والرسوم  دينار   3101  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هاذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شاكر محمد مصطفى الرواشده 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ المزار الجنوبي 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1306- 

2020( سجل عام ب
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • محمد محمود عبد السالم شريف
 • منير محمود عبد السالم شريف

 • احمد محمود عبد السالم الشريف   
      العنوان: عمان / عمان / تالع العلي / حي 
البركة / شارع خالد الزريقات / قرب كوفي بنك 

/ منزل رقم 7
 /  7-45  : التنفيذي  السند  االعـــالم  رقــم 

)37787-2018( – سجل عام 
تاريخه : 2018/11/28

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
المحكوم به الدين : 501.875 دينار والرسوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

امين فالح مالوى الجبور 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

إعـالن بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمّان

 في الدعوى التنفيذية ذات الرقم 2019/5923 عدل 
سندا الحكام المادة )86( من قانون التنفيذ

والمتكونة فيما بين: 
 المحكوم له )الدائن المرتهن(:  البنك العربي ش.م.ع.

 المحكوم عليه )المدين الراهن(: وليد جميل عبد السالم الصيفي، بكفالة عقاره

رقم  الشقة  أعاله  رقم  التنفيذية  الدعوى  في  العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  بأنه  للعموم  يعلن 
)-101( المقامة على قطعة األرض رقم ) 896( حوض )12( رجم الخرابشة، قرية الجبيهة من 
أراضي شمال عمّان نوع األرض تسوية والبالغ مساحتها )175م2( م والمرهونة  لصالح الدائن 
)المرتهن( البنك العربي ش.م.ع ضمانًا لدين المدين )الراهن( وليد جميل عبد السالم الصيفي 
بكفالة عقاره  بموجب سند تأمين الدين رقم )3710( معاملة )94( تاريخ 2007/11/07 من 
الدرجة األولى بقيمة )240000( مئتان وأربعون ألف دينار أردني والرسوم والمصاريف والفائدة 

والعمولة حتى السداد التام .
الوصف العام:

 • إّن قطعة األرض رقم )896( حوض رقم )12( رجم الخرابشة/ قرية الجبيهة من أراضي شمال 
عمان تقع ضمن حدود وتنظيم أمانة عمّان الكبرى/ منطقة الجبيهة وتنظيمها سكن )أ( وتقع 
على شارع على الهنداوي وكذلك على تقاطع شوارع بالقرب من حديقة الصحفيين/ حي الرشيد 

والقطعة تقع في حي سكني حيوي وجميع الخدمات متوفرة.
 • مقام على قطعة األرض بناء رقمه )19( حسب ترقيم أمانة عمان الكبرى والبناء من الحجر 
األبيض النظيف وله مطلع درج ومصعد وله بروزات معمارية ويتكون من عدة طبقات والشقة 
موضوع وضع اليد هي القسم الجنوبي من طابق التسوية ويتبع له الطابق األرضي على شكل 

دوبلكس بمساحة إجمالية )499م2( ويبلغ عمر البناء حوالي 20 سنة.
وصف العقار :-

نوم  وغرفتين  صالون  من  ويتكون  )175م2(  مساحته  التسوية  طابق  من  الجنوبي  القسم   •  
الخشب وحمامين وموزع ويوجد  له خزائن علوية وسفلية من  وغرفة خادمة مع حمام ومطبخ 
للشقة مدخل من خالل الصالون من الحديقة ومدخل من خالل المطبخ من الترس الجانبي، بالط 
الشقة سيراميك واالبواب خشب وبابي المداخل لها أبواب حديد مزججة والشبابيك ألمنيوم ولها 
شبك حماية حديد ويوجد في الشقة تدفئة غير مستعملة والشقة مشغولة من قبل المحكوم 
عليه )المدين( السيد وليد جميل عبد السالم الصيفي ويوجد أمام الشقة ترس مكشوف وكذلك 
بحجر  مبلط  جانبي  ترس  يوجد  وكذلك  بالزينكو  مسقوف  للسيارات  كراج  يحاذيه  شراع  يوجد 
الشحف ويوجد بئر ماء وغرفة حارس وغرفة خزين وديكورات حجرية وباربكيو وحديقة أمامية 
واشجار زينة ويوجد درج لولبي مبلط بالرخام له دربزين حديد يصل من أمام الشقة إلى الطابق 
األرضي ويحيط بالشقة سور أمامي وجانبي من الحجر االبيض النظيف وكذلك يوجد باب حديد 
جرار )شفرات( لمدخل الكراج وأبواب حديد للمداخل من خالل السور األمامي والجانبي، ويوجد 
االرضي  والطابق  التسوية  طابق  بين  ما  يوصل  حديد  دربزين  وله  بالرخام  مبلط  داخلي  درج 

ويوجد في الشقة )فير بليس( . 
 • الطابق األرضي ومساحته )324م2( ويتكون من 4 غرف نوم واحدة ماستر وصالون ضيوف 
على شكل )L( وصالون معيشة مفتوح على المطبخ وفي الطابق 3 حمامات واحد للضيوف وواحد 
وبالط  ايطالي  كرارة  رخام  الصالونات  بالط  بوكس،  أطقم وشور  فيها  لألوالد  وواحد  للماستر 
وبالط  سيراميك  الحمامات  وجدران  وبالط  باركيه  الماستر  غرفة  وبالط  سيراميك  النوم  غرف 
الترفرتين  حجر  من  الشقة  جدران  على  )1.1(م  حوالي  بارتفاع  زنار  ويوجد  سيراميك  المطبخ 
األصفر والمطبخ له خزائن علوية وسفلية من خشب البلوط والشبابيك ألمنيوم ولها شبك حماية 
حديد ويوجد أباجورات ويوجد ديكورات من الجبصين، وجبصين بورد ويوجد في الشقة تدفئة 
غير مستعملة يوجد مدخل للطابق أمامي له باب سكريت وباب خشب يفتح على ترس أمامي له 
أعمدة من الحجر المجدول مسقوف بالكرميد ومبلط بالرخام االيطالي وكذلك يوجد ترس جانبي 
مكشوف له ديكورات حجرية وكذلك ترس خلفي مبلط بالرخام وفيه ديكورات حجرية وغرفة 
 ، له ديكورات حجرية  التسوية  المحاذي لطابق  الترس  إلى  خزين ومن خاللها يوجد درج يؤدي 

والطابق مشغول من قبل المحكوم عليه )المدين( السيد وليد جميل الصيفي . 
مساحته  األرضي  الطابق  له  ويتبع  )175م2(  مساحته  التسوية  طابق  من  الجنوبي  القسم   •  
)324م2( عدا سطحه وهو على النظام األمريكي دوبلكس وما يتبع له إضافات وأرضي مشغول 
ومسكون من قبل المحكوم عليه )المدين( السيد وليد جميل عبد السالم الصيفي وأثناء الكشف 
واحدة  كل  حيث  طابقية  شقق  تعتبران  والشقتين  الشقة،  في  موجودين  وأبناؤه  زوجته  كانت 

تشغل طابق كامل. 
التقدير :- قدّرت قيمة العقار على النحو التالي:

 • طابق التسوية وما يتبع له من إضافات وأرض بمبلغ )550( دينار للمتر المربع الواحد وعليه 
تكون قيمته: 175م2 × 550 دينار = 96250 دينار .

 • الطابق األرضي وما يتبع له من إضافات وأرض بمبلغ )650( دينار للمتر المربع الواحد وعليه 
تكون قيمته : 324م2 × 650 دينار = 210600 دينار . 

وثمانمائة  آالف  )المدين( )306850( ثالثمائة وستة  المحكوم عليه  فيكون مجموع قيمة عقار 
وخمسون دينار.

وقد تمت احالة حصص المحكوم عليه في العقار الموصوف أعاله احالة مؤقتة على عهدة  المزاود 
البنك العربي  بالبدل المدفوع من قبله  والبالغ )184000(  مائة واربعة وثمانون الف دينار  

فمن لديه رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمّان  خالل ثالثون يومًا 
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن في صحيفة  محلية  مصطحبًا معه 10% من القيمة المقدرة 

كتأمينات علمًا بأن أجور الداللة والطوابع والنشر على المزاود األخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شمال عمّان

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 
9986  – 2020 ( - سجل عام – ع 

اسم المحكوم عليه / المدين : اكرم 
محمد اسحاق ابو الريش 

 – الشرقي  الذراع   / عمان   : عنوانه 
من  متفرع  شارع   – الحمرانية  حي 

شارع عبد الرحمن الناصر 
 – الحياة  مستشفى  من  جنوب  الى 

عمارة 4 طابق 1  
  : التنفيذي  السند   / اإلعــالم  رقم 

2604 ، 1808              تاريخه :  
محل صدوره : تنفيذ عمان 

   59300  : الــديــن   / بــه  المحكوم 
دينار والرسوم والمصاريف وأتعاب 
ان  والفائدة  ــدت  وج ان  المحاماة 

وجدت 
خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  عشر 
اإلخطار إلى المحكوم له / الدائن : 

المبين  المبلغ  الــعــربــي      البنك 
أعاله  .

تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
التسوية  تعرض  او  المذكور  الدين 
التنفيذ  دائرة  ستقوم   ، القانونية 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2203- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       سعيد رشاد سعيد القطيشات   

بنك  شــارع  علندا  ابــو   / عمان  العنوان:        
االسكان شارع اهل الكهف بناية رقم 10 مجمع 

المهندس ابو تمام ط2
-11(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعــالم  رقم 

2020( – سجل عام 
تاريخه : 2020/1/30

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1500  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
اسماعيل محمود سليمان ابو عوده 

المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1554- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
براء اسماعيل توفيق عيسى

العنوان: العقبة / الوحدات الغربية – قرب ديوان 
ابو العز

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ العقبة
والرسوم  دينار   9000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ان وجدت

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
احمد سليمان حسن ابو عبلي 

المبلغ المبين اعاله
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ العقبة
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)14554- 2020( سجل عام ب

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • احمد سليمان جبر عبد الحي 
 • علي سليمان جبر عبد الحي 

العنوان: الزرقاء / حي االمير محمد – قرب البنك 
االسالمي

-350(  /  2-5  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2020( – سجل عام

تاريخه : 2020/2/9
محل صدوره : تنفيذ عمان

دينار   10501.027  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 

والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة التجاريه للمواد االساسيه ذ.م.م 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-3  )2020/2369 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : سلسبيل عواد سالمه 

الخزاعله     
اسم المشتكى عليه : 

هزعه سليم عيسى الربضي 
العنوان : عمان/ طبربور – الخزنة – قرب 

مشاغل االمن العام 
: التحقير )360( – القدح )359(  التهمه 

– الذم )358( 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2020/9/9
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 

موسى بطرس عيسى فاخوري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )2735- 2020 
( سجل عام

عبد  حسني  عــروب   : القاضي  الهيئة/ 
الفتاح العطيات   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
شركة مدينة النور الستشارات الطاقة

حسين  الملك  مجمع   / عمان   : العنوان 
رقم  بنايه  االتحاد  بنك  بجانب  لالعمال 

10ط2
الخميس    : يــوم  حــضــورك  يقتضى 

الموافق 2020/8/13 
الساعة 8:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

معن قسيم محمد البطاينه 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-1 )2019-6899( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/30 

عيسى  بطرس  مجد   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
فاخوري       

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
سائد عادل نمر دار عاصي 

عمان / القويسمة المعادي بجانب مسجد حنظله
خالصة الحكم : 

لكل ذلك وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة  
ما يلي :ـ 

و 361(  و 2/199   87 ( المواد  باحكام  1. عماًل 
المدعى عليه   بالزام  الحكم  المدني  القانون  من 

بان يدفع للمدعي  مبلغ ) 2523 ( دينار .
من   )166 و   161( المادتين  باحكام  عماًل   .2
قانون اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى 
عليه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من 
التام  السداد  وحتى  العدلي  االنذار  توجيه  تاريخ 
ومبلغ 126 دينار بدل اتعاب محاماة عمال بأحكام 

المادة 46 من قانون نقابة المحامين .  
الوجاهي  بمثابة  و  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
المدعى عليه قاباًل لالعتراض صدر باسم   بحق 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
بتاريخ  علنًا   وافهم  اهلل  حفظه  الحسين  بن 

. 2020/6/30

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)14555- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد عيسى موسى شاور التميمي

الهنيني  دخلة  السوق  خريبة   / عمان  العنوان: 
محالت احذية الشراع 

رقم االعالم السند التنفيذي : 198 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   5625  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

فخري فؤاد محمد النجار
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1046- 
2020( سجل عام ب

اسم المحكوم عليه / المدين :
سليمان حسين حميدان ابو غليون 

مدرسة  قرب  سحاب  نزهة   / سحاب  العنوان: 
البنات الثانوية 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   35000  : الدين  به  المحكوم 

والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

خالد محمد ذياب عمرو
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-934( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/7 

طالب التبليغ وعنوانه : حسين سليمان محمود ابو صيام  
عمان / قرية سالم قرب براد الهشلمون

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
ياسر علي محمد عبد النبي

عمان / العلكومية خريبة السوق قرب بقالة ابو شخيدم 
ويعمل في سوق الخضار المركزي سوق الحشائش

خالصة الحكم :
تقرر المحكمة :

االحكام  مجلة  من   )1818( المادة  باحكام  عمال   -1
و661  و258  و1/202  و2/199   87( والمواد  العدلية 
و662 و665 و667 و675( من القانون المدني والمادة 
والمادتين  والمستأجرين  المالكين  قانون  )5/ب/1(مــن 
بأن  المدعى عليه  إلزام  البينات  )10 و1/11( من قانون 

يدفع للمدعي مبلغ )200( مائتان دينارا.
2- عمال بأحكام المواد )161 و 166( من قانون اصول 
المحاكمات المدنية الزام المدعى عليه بالرسوم النسبية 

بحدود المبلغ المحكوم به وكامل المصاريف.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 

حفظه اهلل 
بتاريخ 2020/7/7 م 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2136- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       نفين يوسف محمود العذاربه  

      العنوان: عمان / القويسمة مول الدرة شارع 
يعقوب ابو شيبه بجانب العمارة رقم 6 الملقبة 

ام عبدالرحمن
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )4780-

2019( – سجل عام
تاريخه : 2019/12/16

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   576  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد احمد داود اللحام
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان
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مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء  شمال عمان  
رقم الدعوى 3-1/)4488 -2020( 

– سجل عام
الهيئة /القاضي : فرح اسماعيل عبداهلل 

عفانه
اسم المشتكى عليه : احمد فالح ارشيد 

الزبون  
العمر : 47سنة 

سامح  خلف   / صويلح   / عمان   : العنوان 
مول / اسكان خلف واشتي

هاتف : 0779919286
التهمة شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضي حضورك يوم االربعاء    الموافق 
2020/08/12 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

رائد محمد علي الزبون
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ شمال عمان  

  رقم الدعوى11-1  )2425 - 
2020 ( – سجل عام -  ع

نعيمه  المدين   / عليه  المحكوم  اســم 
ابراهيم سليمان عكلوك  

ــواق  اس شـــارع   / العلي  ــالع  ت  / عــمــان 
السلطان / خلف الضمان االجتماعي 

رقم االعالم / السند التنفيذي16679
محل صدوره تنفيذ شمال عمان 

دينار   10000  : الدين   / به  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

إن وجدت والفائدة إن وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
يحيى زكريا عبد القادر الخليلي

هذه  انقضت  واذا  اعاله  المبين  المبلغ 
المدة ولم تؤد الدين المذكور او تعرض 
ــرة  دائ ستقوم   . القانونية  التسوية 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان
د. محمد السالمات
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