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الأربعاء 01

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :   )  3377  - 2019( 
تاريخ الحكم : 15 / 9/  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان /  وكياله المحاميان  اسامة سكري 

و بسمة الحمود 
محمود    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

محمد وليد عيسى الحتو 
مجهول مكان االقامة 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
من   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام  مجلة 
قدره  و  مبلغ  بــأداء  عليه  المدعى  الــزام 

36142.251 دينار للمدعية 
 166 و   161 المواد  باحكام  عمال   .  2
المحاكمات  اصــول  قانون  من   167 و 
بالرسوم  عليه  المدعى  الــزام  المدنية 
اتعاب  دينار  الــف  مبلغ  و  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
تثبيت  و  التام  السداد  حتى  و  المطالبة 

الحجز التحفظي 
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثاية  حكما 
عليه قابال لالستئناف صدر و افهم علنا 

في 2019/9/15 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 30275 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين :  حابس عيد 

محمد السعدوني 
عنوانه : مادبا / حي الزراعه – شارع عمر 
الجنه –  بن الخطاب – بجانب بقالة طيور 

منزل حابس السعدوني 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

11551 – 2017  ( – سجل عام 
تاريخه : 2017/10/31                

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  3475.833   دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريــج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 32555 -  2019  ( –سجل 

عام – ب
اسم المحكوم عليه / المدين :  عبد اهلل عبد 

الجليل نصار ابو شيخه 
عنوانه : عمان / صويلح – الحي الشرقي – 
شارع عبد القادر الجزائري – عمارة رقم 64

 (  /2  –  5  : التنفيذي  السند   / االعالم  رقم 
2271 – 2018  ( – سجل عام 
تاريخه : 9/25 / 2018            

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  23061.786  دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خــالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  
وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  المحكوم 
عوض   اريــج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 13702 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
اسماء    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

احمد فايز دراغمه 
عنوانه : عمان / ابو نصير – اشارات ابو 

نصير دوار التطبيقية 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

13840  – 2018  ( – سجل عام 
تاريخه : 30 / 10 /2018                

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  765.378   دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 38094 -  2019  ( –سجل 

عام – ب
عماد    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

كريم سعيد رماحي 
سليمان  شــارع  الرابية  عمان   : عنوانه 

البغدادي رقم البناية /29
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2/ ) 

947 – 2019  ( – سجل عام 
تاريخه : 2019/4/28           

محل صدوره : تنفيذ عمان  
  12820.544   : /الدين  به  المحكوم 
اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  دينار 

المحاماة ان وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
المحاميان اسامة سكري و عالء الزعمط  

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 26945 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
مليح  نمر    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

مفلح بني صخر 
لواء   / /العاصمة  الرميل   / عمان   : عنوانه 
 ، العسكرية  المدرسة  بالقرب من  الجيزة – 
مع لفت نظر المحضر لضرورة اجراء التبليغ 
 (  /  1 – 5 : التنفيذي  السند   / رقم االعالم 

11549 – 2017  ( – سجل عام 
تاريخه : 23 /2017/10                

محل صدوره : تنفيذ عمان  
دينار     6874.504  : /الدين  به  المحكوم 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خــالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  
وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  المحكوم 
عوض   اريــج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 30496 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين :  حمزه عطا 

يوسف الصوالحه 
شــارع   – الباشا  عين   / عــمــان   : عنوانه 
السلط – قرب البريد االردني – منزل حمزه 

الصوالحة 
 (  /  1 – 5 : التنفيذي  السند   / رقم االعالم 

4952 – 2018  ( – سجل عام 
تاريخه : 2018/4/26              

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  8719.722  دينار و 
ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خــالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  
وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  المحكوم 
عوض   اريــج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة الغرفة االقتصادية -  عمان
رقم الدعوى : 106 – 2 /)  652 / 

2019 ( – سجل عام 
الهيئة القاضي : مناور علي منور ابو الغنم   

اسم المدعى عليه و عنوانه :
و  خلف  العزيز  عبد  اهلل  عبد  غازي  شركة 

اوالده 
بصفته  خلف  العزيز  عبد  اهلل  عبد  غازي   
عن  بالتوقيع  مفوض  بصفته  و  الشخصية 

الشركة و بصفته شريك متضامن 
بصفته  خــلــف  اهلل  عــبــد  ــازي  ــ غ ــم  ــري ك

الشخصية و بصفته شريكا متضامنا 
عمان / الشميساني شارع عبد الحميد شرف 

/ قرب فندق الكومودور  
الموافق  االثنين  يــوم  حضورك  يقتضى 
صباحا   9:00 الساعة    2020/  1  /  27
اقامها  والتي  اعاله  الدعوى رقم  للنظر في 
وكيالها  االردن  بنك  شركة  المدعي  عليك 

المحاميان اسامة سكري و طالل بكري  
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
عليك االحكام المنصوص عليها في قانون 
المحاكمات  اصول  قانون  و  الصلح  محاكم 

المدنية 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / )  2355  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 9 / 7/  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان  اسامة سكري 
و عالء الزعمط 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  مريم سهير 
يعقوب مصطفى الحوراني 

عمان / مرج الحمام – دوار الدلة – قرب 
جامع حمد 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
1 . عمال باحكام المادة 1818 من مجلة 
الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
التضامن  و  بالتكافل  عليهما  المدعى 
دينار   87150.376 قدره  و  مبلغ  بأداء 
و  بالتكافل  تضمينهما  و  للمدعية 
الفائدة  الرسوم والمصاريف و  التضامن 
حتى  و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 
اتعاب  دينار  الــف  ومبلغ  التام  السداد 

محاماة و تثبيت الحجز التحفظي 
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثاية  حكما 
افهم  و  صدر  لالستئناف  قابال  عليهما 

علنا في 2019/7/9 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 27891 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
محمود    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

راكان علي العبدالالت 
لواء   – البلقاء   / السرو   / السلط   : عنوانه 
الجامعه  مــن  بالقرب   – السلط  قصبة 

االهلية 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

1746  – 2017  ( – سجل عام 
تاريخه : 26 /9 /2017                 

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  2576.777   دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريــج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 32553 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
ريم    : المدين   / عليه  المحكوم  اســم 

جمعه خليل ابو مطحنه 
عنوانه : عمان / تالع العلي – ش احد – 

منزل 19 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

6656 – 2019  ( – سجل عام 
تاريخه : 24 /4 /2019               

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  6614.769  دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ سحاب     
رقم الدعوى التنفيذية : 7-  11 / ) 
1795 -  2019 ( –سجل عام – ع

اسراء   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
سعيد مفلح عضيبات 

 – الشرقي  االسكان   / سحاب   : عنوانه 
مقابل سوبر ماركت الجبالي 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 3099
محل صدوره : تنفيذ سحاب 

و  دينار   10400   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
زيد   ابو  رعد  و  اسامة سكري  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 37910 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين : 

بهاء الدين يوسف عبد الحافظ الشهوان 
مهند عبد الرحيم حسن الناطور 

دخلة   – الحسين  ضاحية   / عمان   : عنوانه 
شيلي هاوس  - شارع الربوة عمارة رقم 16

 (  /  1 – 5 : التنفيذي  السند   / رقم االعالم 
3664 – 2017  ( – سجل عام 
تاريخه : 14 /5 / 2018          

محل صدوره : تنفيذ عمان  
و  ديــنــار    5397   : /الــديــن  بــه  المحكوم 
ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
عشر  خمسة  خــالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  
وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  المحكوم 
الزعمط   عالء  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  تؤد  لم  و  المده  هذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 24981 -  2019  ( –سجل 

عام – ب
:  عيسى  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

سعيد طعمه دبابنه 
عنوانه : عمان / خلدا بجانب عمان مول 

ش / عالن الشافعي بناية / 30 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2/ ) 

624 – 2018  ( – سجل عام 
تاريخه : 19 /4 / 2018            

محل صدوره : تنفيذ عمان  
  68100.386   : /الدين  به  المحكوم 
اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  دينار 

المحاماة ان وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان    
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 30495 -  2019  ( –سجل 

عام – ص
ردينه    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حسني حسين عدوان 
النهار  ش  الجندويل   / عمان   : عنوانه 

عمارة رقم 12 بشقة رقم 1
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

10597 – 2018  ( – سجل عام 
تاريخه : 2018/9/27             

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  7860.52  دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 
المحكوم له / الدائن  بنك االردن  وكياله 
عوض   اريج  و  سكري  اسامة  المحاميان 

المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 382 / 2020 ( – 

سجل عام 
واصــف  احمد  روان   : القاضي  الهيئة 

حليمه   
احمد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اســم 

عيسى حسن فراج   
الموافق  االحــد   يوم  حضورك  يقتضى 
صباحا   8:30 الساعة    2020/  1  /  26
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي شركة بنك االردن 
وكيالها المحاميان اسامة سكري و طالل 

بكري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  قانون  و  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية  



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 02



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 03



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 04



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 05



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 06



WEDNESDAY 22 JANUARY 2020اعالنــــات 
2020م الثاين   كانون   22 املوافق   هـ    1441 الأول  جمادى   27

الأربعاء 07

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 
/ ) 30909  – 2019 ( - سجل 

عام – ك 
اسم المحكوم عليه / المدين :

1 – نبيل جمال سالمة الشرايده
2 – براءه صالح خليل العدوان 
3 – عامر محمد علي السهارين

 – الطفيلة  قصبة  لــواء   / الطفيلة    : عنوانه 
البرنيس - بالقرب من مدرسة التميز

                              1  : الــتــنــفــيــذي  ــد  ــســن ال  / ــالم  ــ اإلعـ رقـــم 
تاريخه :  29 / 10 / 2019                 

محل صدوره : تنفيذ عمان 
والرسوم  دينار   490  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن :
المشاريع  لتمويل  الــوطــنــي  البنك  شــركــة 

الصغيرة  المبلغ المبين أعاله  .
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 
/ ) 19645  – 2019 ( - سجل 

عام – ك 
اسم المحكوم عليه / المدين :

1 – ماهر خلف كريم الديات
2 – عالء وليد محمد الديات 

3 – باريز محمود محمد المهيدات 
الطوال  عال  ديــر  البلقاء   / البلقاء   : عنوانه 

الشمالي بالقرب ياسين 
                              1  : الــتــنــفــيــذي  ــد  ــســن ال  / ــالم  ــ اإلعـ رقـــم 

تاريخه :  21 / 10 / 2019                 
محل صدوره : تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار   210  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن :
المشاريع  لتمويل  الــوطــنــي  البنك  شــركــة 

الصغيرة  المبلغ المبين أعاله  .
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 
/ ) 29094  – 2019 ( - سجل 

عام – ك 
اسم المحكوم عليه / المدين :

1 – طه محمد نهار الدرابسة
2 – وعد محمود عبد المجيد حجازي

3 – قسيم محمد نهار الدرابسه
الغربي  الحي  البلد  وسط   / الرمثا    : عنوانه 

بالقرب من مسجد عطيه 
                              1  : الــتــنــفــيــذي  ــد  ــســن ال  / ــالم  ــ اإلعـ رقـــم 

تاريخه :  20 / 10 / 2019                 
محل صدوره : تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار   619  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن :
المشاريع  لتمويل  الــوطــنــي  البنك  شــركــة 

الصغيرة  المبلغ المبين أعاله  .
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 
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وزارة العدل
محكمة بداية شمال عمان 

دائرة التنفيذ 
رقم القضية : 2018/1177 ع 

التاريخ : 2020/1/21
بداية  محكمة  تنفيذ  دائــرة  عن  صــادر  بيع  اعــالن 

شمال عمان 
القضية التنفيذية ذات الرقم )2018/1177( ع 

والمتكونة بين : 
المحكوم له : نوال عثمان حسين حسين

والمحكوم عليه : بسام محمد عبد اهلل الرواشدة 
العلني  المزاد  للبيع في  بانه مطروح  للعموم  يعلن 
وعن طريق دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان 
من   )276( رقم  ارض  قطعة  على  المقامة  الشقة 
حوض 12 جم الغرابشة  من قرية الجبيهة مديرية 
اراضي شمال عمان لوحة )18( نوع االرض طوابق 
عمان  امانة  ترقيم  حسب   )4( رقم  تحمل  وشقة 
مقام على قطعة ارض بناء مكون من اربعة طوابق 

قرب دوار المدينة الرياضية – شارع زريق  
علما بانه تم احالة العقار احالة مؤقتة عن المزاود 
والبالغ  االعلى  بالبدل  حسين  حسين  عثمان  نوال 

40000 دينار 
تنفيذ  دائــرة  مراجعة  بالمزاودة  يرغب  من  فعلى 
لنشر  التالي  اليوم  من  يوم   15 خالل  عمان  شمال 
القيمة  مــن   %10 معه  مصطحبا  االعـــالن  هــذه 
الداللة  رســم  بــان  علما  اليد  وضــع  عند  المقدرة 

والطوابع تعود على المزاود االخير .
مأمور تنفيذ محكمة بداية شمال عمان 

اعالن بيع بالمزاد العلني  صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
في القضية التنفيذية رقم )48-2019 ( انابات 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع في المزاد العلني في القضية التنفيذية رقم 2019/48 انابات و المتكونة  فيما بين المحكوم له : محمد 
فليح المالوي السكر  وبين المحكوم عليه : وليد حسين علي قوال غاصي 

قطعة االرض رقم 403 حوض 29 عبدون الوسطاني قرية عمان من اراضي عمان وما عليها من بناء تقع هذه القطعة في حوض رقم 
التنظيم سكن بأحكام خاصة منطقة زهران امانة عمان  شكلها منتظم على شارع  29 عبدون الوسطاني قرية عمان من اراضي عمان 

استانا من الجهة الشرقية .
مساحة االرض 1 دونم و 274 م2حسب سند التسجل رقم AA -31522 -2019 مملوكة باسم : وليد حسين علي قوال غاصي – كامال 

طبيعة ارضها سهلية تصلها كافة الخدمات مستوى الحي سكن مميز .
مقام ضمنها بناء سكني )فيال ( مكونة من طابق تسوية ، جلسة شرقية مع صالة مع مطبخ وحمام وشورات بركة عدد 2 مساحتها 170م2 

تقريبا ارضيات رخام وسيراميك مطبخ خزائن خشب 
طابق ارضي : قاعة ضيوف وقاعة طعام و صالة معيشة ومطبخ كبير و غرفة مكتب حمام عدد 2 مساحتها 410 م2 تقريبا .

طابق اول : جناح نوم و 3 غرف نوم جميعها ماستر مع صالة جلوس و مطبخ 420 م 2 ويتبع روف مساحته 130م2 مسقوف قرميد مع 
تراس خارجي 

يوجد ضمن الفيال مصعد بين الطوابق ودرج داخلي رخام مع دربزين حديد ديكورات جبصين تدفئة مركزية تحت البالط اباجورات كهرباء 
المنيوم معزول حمايات حديد ديكورات معمارية و شبابيك اقواس يوجد بركة سباحة بحدود 50م مع حديقة منسقة و معتنى بها مع ممرات 
مبلطة اشجار زينة و 10 اشجار مثمرة و 2 معرش عنب و 6 نخيل زينة جلسات خارجية ساحة العاب اطفال وموقد حطب ومواقف سيارات 

وغرفة حارس مع مطبخ وحمام 54 م 2 مدخل سيكوريت عمر البناء بحدود 25 سنة حالته جيده مصان .
العقار مشغول من قبل زوجة المالك 

التقديرات بالنسبة لموقع هذا العقار ومساحته و الخدمات المتوفر له وبناء على خبرتي كمقدر عقاري وعلى اطالع ومتابعه دائمة ألسعار 
االستئناس  وبعد  الفروقات  وتسوية  العقارات  من  ومثيالته  العقار  هذا  بين  المقارنة  مبدأ  واستخدام  وغيرها  المنطقة  هذه  في  االرضي 
بأسعار االراضي في هذه المنطقة ومراعات اسعار االراضي المجاورة ومراعاة موقع ومساحة هذا العقار وبعده وقربه من الخدمات وعمر 

االبنية اقدر ما يلي :
سعر المتر المربع من االرض 900 دينار \م2 *1274 م2 = 1146600 دينار 

سعر المتر المربع من طابق التسوية 180 د \ م2 *170م2= 30600 دينار 
سعر المتر المربع من الطابق االرضي 200د \م2 *410م2 = 82000 دينار 

سعر المتر المربع من الطابق االول 200د\م2*420م2= 84000 دينار 
سعر المتر المربع من طابق الروف 170د\م2 *130 م2 =22100 دينار 

سعر المتر المربع لألبنية الملحقة 150د \م 2 *54 م2 =-8100 دينار 
البركة البركة بالمقطوع 25000 دينار 

الحديقة و الممرات واعمال الديكورات الخارجية 25000 دينار 
المصعد 15000 دينار 
االسوار 10000 دينار 

المجموع 1448400
دائرة  مراجعة  بالمزاودة  يرغب  من  فعلى  دينار  واربعمائة  الف  واربعون  وثمانية  واربعمائة  مليون  عليه  المحكوم  عقار  قيمة  فان  وعليه 
تنفيذ عمان خالل ثالثون يوما من اليوم التالي للنشر مصطحبا معه 10 % من قيمة التقدير علما بان اجور الداللة والطوابع و النشر تعود 

على المزاود االخير .
مأمور تنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق شمال عمان     
رقم الدعوى1-1 /)5678 - 2019( 

– سجل عام
تاريخ الحكم :  10/31 /2019 

وكيله   \ الداود  احمد  العظيم  عبد  ماهر   : التبليغ  طالب 
شقيقه حمزه عبد العظيم احمد الداود 

جرش – المجدل – قرب منزل النائب السابق رياض الداود 
– رقم الهاتف 0796092356

المطلوب تبليغه : محمد فوزي وجيه فوزي قاسم 
بناية  سينا  ابن   – االطباء  اسكان   – العلي  تالع   – عمان 

9 شقة 3 
خالصة الحكم : 

الخطية  للبينة  وسندًا  تقدم  ما  على  وتأسيسا  عليه 
المقدمة في الدعوى والتي لم يرد عكسها او ما يناقضها 
لذا   ، دعواه   اثبات  من  خاللها  من  المدعي  تمكن  والتي 

تقرر المحكمة ما يلي:
1-  عمال بأحكام المواد )403و636 و644( من القانون 
المدني المواد )10و11( من قانون البينات الحكم بالزام 
بتادية  قاسم(  فوزي  وجيه  فوزي  )محمد  عليه  المدعى 
العظيم  عبد  )ماهر  للمدعي  دينار(   999( وقدره  مبلغ 

أحمد الداود(.
قانون  من  و167(   161( المادتين  بأحكام  عمال    -2
أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم 
تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  والفائدة  والمصاريف 

المطالبة الواقع في 2019/9/24 وحتى السداد التام. 
الوجاهي  وبمثابة  بمواجهةالمدعي  وجاهيًا  حكمًا 

بمواجهة المدعى عليه
قابال لالعتراض

بتاريخ  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وافهم  صدر 
2019/10/31

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1536 - 
2020 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين احمد محمد 
ذيب ابو سماقه   

عمان – العبدلي – عمارة القدس – ط 1 
 رقم االعالم / السند التنفيذي:   

محل صدوره تنفيذ  عمان 
المحكوم به / الدين : 33000

واتعاب  المصاريف  و  الرسوم  و  دينار 
وجدت    ان  الفائدة  و  وجدت  ان  المحاماة 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
محمد صبر صالح الغصاونه 

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  عمان 

اعالن بيع بالمزاد العلني  في القضية التنفيذية رقم 3/2019 انابات االزرق المتفرعة عن 
القضية التنفيذية رقم 2030/2019 تنفيذ غرب عمان 

يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني في القضية التنفيذية رقم اعاله والمتكونة بين المحكوم لها شركة النجوم 
الزرقاء للطاقة الخضراء ذ م م  والمحكوم عليه محمود موسى محمد عيسى نظام الطاقة الشمسية المملوك للمحكوم عليه 
والمركب في قطعة االرض رقم 4  حوض 12  الفلوك الغربي من اراضي االزرق العائد ملكيتها للمحكوم عليه وبعد اجراء 

الخبرة الفنية من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح االزرق فقد تبين ما يلي :
 • لدى الكشف على موقع تركيب االلواح الشمسية و القواعد الحديدية و اجهزة المحوالت ) االنفيرتر  عدد  8 ( موجود بغرفة 
) كرفان 3*5 ( بها مكيف و الكوابل ) AC ( و ) DC ( مشبوكة على كامل النظام ولوحات الكهرباء ) للتحكم عدد 2 ( تبين بان 
جميعها راكبة منذ مدة تقارب السنتين ومعرضة للعوامل الطبيعية من غبار وامطار واشعة الشمس وغير مستعملة بالمفهوم 

الفني لالستعمال ) غير مشبوكة مع شركة الكهرباء ( 
 • وتم التاكد من سالمة نظام الطاقة الشمسية بحيث تبين بانه غير مشبوك على خطوط شركة الكهرباء ولم يتم تشغيله 

مع شركة الكهرباء وال يوجد هناك عيوب من حيث الكسر او االضرار المادية للنظام 
 • تبين النظام الراكب من الصنف الجيد 

 • ومع العلم ام قواعد الجلفنايز عند وضعها وتثبيتها بالموقع يتم حفر مكان تثبيت القواعد ووضعها وصب االسمنت عليها 
فبذلك تصبح القواعد  غير صالحة لالستخدام مرة اخرى وتنقص من قيمتها كثيرا 

 • لمعرفة النظام كم كيلو وات تحسب كالتالي : 
عدد االلواح الشمسية * مقدار اللواح الواحدة = قيمة النظام بالكامل 

936* 330  وات = ) 308.88 ( كيلو وات 
مواصفات نظام الطاقة الشمسية الراكبة كالتالي : 

الموافق  االثنين   يوم  من  الرسمي  ــدوام  ال خالل  االزرق  صلح  محكمة  تنفيذ  دائــرة  مراجعة  بالشراء  يرغب  من  فعلى 
2020/01/27 مصطحبا معه 10 % من القيمة المقدرة للنظام 

مالحظة : الصور الفوتوغرافية للنظام موجودة في ملف القضية التنفيذية اعاله
مأمور التنفيذ محكمة صلح االزرق 
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الأربعاء 10

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ الرصيفة 

مذكرة اخطار كفيل
رقم القضية : 13 – 11 / ) 2348 – 

2019 (  سجل عام – ك
موضوع القضية : مالية 

محمد   : تبليغه  المطلوب  الكفيل  اسم 
حسن عبد الجواد عابد

عنوان الكفيل : الرصيفة / الرصيفة  
اسم المكفول : احمد حسن عبد الجواد  

الرصيفة  االستئناف  محكمة  ان  بما 
المقدم  الحبس  قرار  استئناف  رد  قررت 
بدفع  المكفول  يقم  ولم  مكفولك  من 
المبالغ المستحقة عليه لصالح المحكوم 
المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  له 

الصغيرة والبالغة 668.5 دينار 
فيتوجب عليك عمال باحكام المادة ) 20/ 
رقم  وتعديالته  التنفيذ  قانون  من   ) هـ 
خالل  المبلغ  هذا  دفع   2007 لسنة   25
خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذا 

االخطار 
مأمور التنفيذ الرصيفة 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ الرصيفة 

مذكرة اخطار كفيل
رقم القضية : 13 – 11 / ) 1118 – 

2019 (  سجل عام – ك
موضوع القضية : مالية 

اسم الكفيل المطلوب تبليغه : خالد رامز 
علي الرمال

عنوان الكفيل : الزرقاء / عوجان – جبل 
االمير حسن 

اهلل  عبد  علي  ــز  رام  : المكفول  اســم 
الرمال 

الرصيفة  االستئناف  محكمة  ان  بما 
المقدم  الحبس  قرار  استئناف  رد  قررت 
بدفع  المكفول  يقم  ولم  مكفولك  من 
المبالغ المستحقة عليه لصالح المحكوم 
المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  له 

الصغيرة والبالغة 622 دينار 
فيتوجب عليك عمال باحكام المادة ) 20/ 
رقم  وتعديالته  التنفيذ  قانون  من   ) هـ 
خالل  المبلغ  هذا  دفع   2007 لسنة   25
خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذا 

االخطار 
مأمور التنفيذ الرصيفة 
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الأربعاء 11
وزارة العدل

دائرة تنفيذ شمال عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)9514- 
2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد هشام سليم ابو ركبة

صويلح  مدينة  صويلح   / عــمــان  الــعــنــوان: 
الصناعية صاحب سوبر ماركت الهيبة 

-3606(  /1-1  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/7/9
محل صدوره : تنفيذ شمال عمان

والرسوم  دينار   1050  : 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 : 

يعقوب عبوده احمد الهشلمون 
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 شمال عمان 

وزارة العدل
محكمة بداية حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ الئحة استئناف
رقم الدعوى : 2-2  )130 - 2017( 

سجل عام 
الهيئة / القاضي : بسام حسن اسماعيل 

الخوالده
طالب التبليغ وعنوانه  : 

خالد محمد محمود محمود
المطار  دوار   – الشمالية  ماركا   / عمان 

محل خالد دراوشة 
المطلوب تبليغه و عنوانه :
اياد سلمان عايد صويصات 

القويسمة   – عنوانه  على  يبلغ   / عمان 
البينا  شركة  القويسمة  بوندد  شركة   –
االمن  اسكان  اشارات  قبل  للتجارة  وحنا 

العام 
: مرفق الئحة  تبليغها  المطلوب  األوراق 

استئناف 

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-7  )131 - 2020 

( سجل عام
فهيم  محمد  منتصر   : القاضي  الهيئة/ 

الذنيبات 
اسم المشتكى عليه : 

فضل ابراهيم اسماعيل ابو عرقوب 
الصناعية  المدينة   / سحاب   : العنوان 
مصنع  العائلة  شركة  قرب  الثاني  الباب 

العواصر للمنظفات  
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(  

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/2/5

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
بسام محمد احمد حمد

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان

مذكرة تبليغ الئحة دعوى و موعد 
جلسة للمدعى عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-3 )2020/167 ( 
سجل عام

الهيئه القاضي : بيان عواد عايد العجالين
طالب التبليغ وعنوانه :
غازي احمد خليل جابر 

العنوان : عمان/ ضاحية االمير حسن قرب ادارة 
الزهري  مالك  ــام  االم شــارع  ــداث  االح شرطة 

عمارة 33
المطلوب تبليغه وعنوانه :

نفين ابراهيم علي ابو حجاب 
مالك  شــارع   / حسن  االمير  ضاحية   – عمان 

الزهري / عمارة ابو جابر 38 شقة 1
الموضوع : مطالبة مالية

االوراق المطلوب تبليغها : 
الموافق  الخميس   : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/1/28
الساعه 9

للنظر في الدعوى رقم اعاله 
فاذا لم تحضر في الموعد او ترسل وكيال عنك 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات 

المدنيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)128- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد علي عبد الفتاح سالمه

مطعم  قرب   – جــاوا  عمان   / عمان  العنوان:   
الطابق   – النبالي  صالون  مقابل   – الرفاتي 

الثاني 
رقم االعالم السند التنفيذي :  

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   1057  : 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 : 

عمر عبد الرحمن محمد حيمور 
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 عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )1688- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :
محمود جمال عقله الشوملي 

فراس  دوار  الحسين  جبل   / عمان  العنوان: 
عمارة البنك االسالمي ط2 مكتب 206  

رقم االعالم السند التنفيذي : 253 
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 : 

حسني محمد حافظ رحال 
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 الرصيفة

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-13  )133 - 2020 

( سجل عام
عبد  كمال  ــوزان  س  : القاضي  الهيئة/ 

الرزاق خريسات  
اسم المشتكى عليه :

نجاح حمدي حسن العجل 
العنوان : الرصيفة / جبل االمير فيصل – 
شارع القدادمه- مقابل ماركت التوكس 

– عمارة رقم 4
التهمه : سرقة الطاقة الكهربائية )50(  

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/1/30 

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
المساهمة  االردنــيــة  الكهرباء  شركة 

العامة المحدودة
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان

مذكرة تبليغ صيغه يمين حاسمه 
للمدعي عليه   / بالنشر

رقم الدعوى :1-3 )2019/5114 
( سجل عام

الهيئة القاضي : مياده عبد الغني مصطفى جالد 
المطلوب تبليغه وعنوانه:

شركة هارفرد لالستشارات والتدريب 
العنوان : عمان / بيادر وادي السير - شارع يوسف 
صيدلية  من  بالقرب   –  3 رقــم  عمارة  اهلل  حــرز 

العالجات التجانسية المعروف بمثلث الصحة
الموافق  الخميس    : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى   

 2020/1/30
الساعة 9

وذلك لتبليغ وتفهم صيغه اليمين الحاسمة :
عن  بالتوقيع  المفوض  انــا  العظيم  بــاهلل  اقسم 
المدعى عليها شركة هارفرد لالستشارات والتدريب 
ومن واقع علمي واطالعي بالسجالت بانه ال صحه 
قام  بانه  قدوره  ذيب  محمود  خالد  المدعي  الدعاء 
من  الزمنية  الفترة  في  تدريبية  دورة  باعطاء 
باعطائها  قام  2019/3/7وانــمــا  الى   2019/3/3
في الفترة الزمنية من 2019/4/1 الى 2019/4/4 
 4 لتصبح  التدريبية  الــدورة  بتعديل  لقيامنا  نظرا 

ايام بدال من 5 ايام واهلل على ما اقول شهيد  
عليك  تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 

االحكام المنصوص عليها في قانون البينات

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2   )202- 2020 
( سجل عام

كريم  احمد  ــوده  ع القاضي:  الهيئة/ 
الحسامي  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
احمد محمد عوده الخاليله

خلف  عــلــنــدا  ابـــو   / عــمــان   : ــعــنــوان  ال
القيسي  محالت  بجانب  االسكان  بنك 

للمناسبات 
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 

 2020/1/28
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

مهند ابراهيم محمد عمرو
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ مادبا

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-12 )5- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :

شركة العجائب للتسويق 
العنوان: مادبا / مجهول االقامة  

رقم االعالم السند التنفيذي :  
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ مادبا
دينار   2106  : الــديــن  بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت
تؤدي خالل خمسه عشر  ان  يجب عليك 

يوما تلي تبليغك هاذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

يوسف صبحي سعيد بياري 
المبلغ المبين اعاله 

الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
بمباشرة  الــتــنــفــيــذ  دائــــرة  ســتــقــوم 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  المعامالت 

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ مادبا

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شمال عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-1  )2020/236 ( 

سجل عام
مسلم  علي  عــالء   : القاضي  الهيئة/ 

المناعسه
اسم المشتكى عليه : 

سعيد عيد محمود ابو طراد 
العنوان : عمان / قرية ابو نصير / خلف 

مصنع شهوان للمفروشات 
العداد  اختام  فض  او  :العبث  التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50(
الخميس    : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/1/30 
الساعة : 8

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

المساهمة  االردنــيــة  الكهرباء  شركة 
العامة المحدودة

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )235- 

2020( سجل عام - ص
اسم المحكوم عليه / المدين :

بسام محمد عبد اهلل خطاب 
شركة  بعد   – المحطة  شارع  عمان/  العنوان:  

الكهرباء محالت بوابة دبي – لزينة السيارت 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-3 / )6090-

2019( – سجل عام  
تاريخه : 2019/11/28

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   2500  : 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 : 

        باسم عبد الجابر عيسى دوله     
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 شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )94- 2020 ( 
سجل عام

فالح  هــزاع  محمد  القاضي:  الهيئة/ 
الحجايا  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
ايمن احمد عيد عليان 

اسكان  السوق  خريبة   / عمان   : العنوان 
فوق  الدر  شجرة  مدرسة  بجانب  الطيبة 

محالت ابو وائل
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/1/27
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

مصطفى علي عبد ربه نصر اهلل
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )100- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • احمد خميس ابراهيم وشاح
 • جهاد احمد سليمان مقبول 

السوق  خريبة  الطيبة  عمان   / عمان  العنوان: 
بناية رقم 26

رقم االعالم السند التنفيذي :  
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   700  : 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 : 

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 / بالنشر
رقم الدعوى :3-5  )841 - 2020 

( سجل عام
سعد  احمد  اســراء   : القاضي  الهيئة/ 

الصبيحات    
اسم المشتكى عليه : 

محمود جمال عقله الشوملي 
دوار  الحسين  جبل   / عمان   : العنوان 
فراس عمارة البنك االسالمي ط2 مكتب 

206
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/1/29

الساعة  9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
حسني محمد حافظ رحال 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء السلط 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-11  )3016 - 

2019 ( سجل عام
نزال  محمد  بسام   : القاضي  الهيئة/ 

الدهامين 
اسم المشتكى عليه : 

ماهر خميس خلف الزيود
العنوان : الزرقاء / الهاشميه ام الصليح 

قرب جمعيه ام الصليح الخيرية 
قضية  في  كاذبة  يمين  حلف   : التهمه 

حقوقية )1/221(
ــاء   ــع االرب  : ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/1/29 
الساعة : 9

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

شركة كوكب المشتري للتجارة العامه
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )7929- 

2015( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد محمود عبد اهلل الحنيني

مجمع   – الجاردنز  ش   / عمان  العنوان: 
سالمه2 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
دينار   1500  : الــديــن  بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت
تؤدي خالل خمسه عشر  ان  يجب عليك 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

انس مفيد حسين النادي 
الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
بمباشرة  الــتــنــفــيــذ  دائــــرة  ســتــقــوم 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  المعامالت 

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7533- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

حامد علي حماد ابو رجب 
العنوان: عمان / القويسمة بجانب مخبز نعمه 

رقم االعالم السند التنفيذي :  
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   313  : 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 : 

حابس سلمان احمد ابو نشيش 
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 عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه   / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-950 ( 
سجل عام

محمد  غـــازي  هبه   : القاضي  الهيئة 
المومني 

اسم المدعى عليه وعنوانه:
محمود احمد سليمان الحاج اسعد

العنوان : عمان / النزهه – شارع الحطاب 
دخلة محمص عمون 

يقتضى حضورك يوم : االثنين  الموافق 
 2020/1/27

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك :
الطبيه  للمستحضرات  العربية   شركة 

والزراعيه 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-7  )92 - 2020 ( 
سجل عام

علي  مسلم  مجد   : القاضي  الهيئة/ 
الشخانبه 

اسم المشتكى عليه : 
وليد محمد محمود غيث

االمير  شارع  سحاب   / سحاب   : العنوان 
حسن مقابل المسجد الكبير 

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(   
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/1/27
الساعة : 9

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

خالد يونس عبد الرحمن النجار 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-3 )2019-6558( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/12/24
التبليغ وعنوانه : حسين محمود الشيخ مصطفى  طالب 

صبرة   
عمان / الهاشمي الشمالي – حي االتراك – ش ام الدرداء 

حي نايفه قرب جامع الترك عمارة 15 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

وائل خميس محمود ابو عفيفه
الدرداء  ام  النويجيس شارع  الشمالي  الهاشمي   /  عمان 

عمارة 15
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
أواًل : عماًل بأحكام المادة 665 من القانون المدني إلزام 

المدعى عليه بدفع مبلغ  )2330( دينار للمدعي.
ثانيا : عماًل بأحكام المواد161 و 166 و167من قانون 
نقابة  قانون  من   46 و  المدنية  المحاكمات  ــول  أص
الرسوم   عليه  المدعى  تضمين  االردنــيــن  المحامين 
والفائدة  محاماه  اتعاب  دينار  ومبلغ)117(  والمصاريف 

القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
 قابال لالعتراض صدر وافهم علنًا باسم حضرة صاحب 
الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة 

المعظم بتاريخ  2019/12/24   .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )233- 

2020( سجل عام - ك
اسم المحكوم عليه / المدين :
صفوان خليل ابراهيم زيدان

العايد  حي   – الشمالية  ماركا  عمان/  العنوان:  
ماركا  مستشفى  من  بالقرب  المزارع-   حي   –

االسالمي عمارة رقم 16
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 .2 . 3

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شرق عمان

والرسوم  دينار   678  : 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 : 

        جبر احمد موسى حمدان     
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 شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-7  )2783- 2019 

( سجل عام
مرزوق  محمد  كمال   : القاضي  الهيئة/ 

الخوالده   
اسم المشتكى عليه : 

   ماجد محمد سلمان نصار  
العنوان : سحاب / سحاب – نزهة سحاب 

محق  غير  بــضــرر  التهديد   : التهمه 
منافية  او  تهديد  رسائل  توجيه   -)354(
لالداب او نقل خبر مختلق باحدى وسائل 

االتصاالت )75/أ(
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/1/26
الساعة : 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
باسمه عمر غانم العرمان واخرون 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-3 )2019-6735( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/12/31
طالب التبليغ وعنوانه : محمود مرزوق حسن نمر    

عمان / المنارة بجانب مجمع البلعاوي بناية 168 ط2
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

ليث حسن سعيد ملك
 عمان / طبربور شارع اروى بنت عبد المطلب بيت 63

خالصة الحكم :
وعليه وتأسيسًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-

من  و224  و186  و185   181 المواد  بأحكام  عماًل   -1
يدفع  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  التجارة؛  قانون 

للمدعي مبلغ 2500 دينارًا.
قانون  من  و167  و166   161 المواد  بأحكام  عماًل   -2
أصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة 
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين؛ 
ومبلغ 125 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع  
9% من تاريخ اإلستحقاق الواقع في 2019/9/30 وحتى 

السداد التام.
3- عماًل بأحكام المادة 7 من قانون التنفيذ الزام المدعى 

عليه بخمس المبلغ المحكوم به تدفع لصالح الخزينة.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
باسم حضرة صاحب  علنًا  وأفهم  لالعتراض صدر  قاباًل 

الجاللة
بتاريخ  المعظم  الحسين  إبن  الثاني  اهلل  عبد  الملك     

2019/12/31

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الجيزة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-9 )470- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :
        عناد ياسر غانم العرمان 

      العنوان: ناعور / ناعور / اشارات العال عند 
مثلث العال 

رقم االعالم السند التنفيذي :  
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ الجيزة
والرسوم  دينار   522  : 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 : 

فهد حسن احمد المليفي 
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 الجيزة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )36875- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

روضه مصطفى حسن سليمان 
سميه  شارع  الوحدات   / عمان  العنوان: 

قرب المسجد الحنوبي    
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 . 2 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

دينار   4700  : الــديــن  بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت
تؤدي خالل خمسه عشر  ان  يجب عليك 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

منى عزمي سعيد محمد 
الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
بمباشرة  الــتــنــفــيــذ  دائــــرة  ســتــقــوم 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  المعامالت 

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق جنوب عمان  

مذكرة تبليغ خاصة بالدعاوي 
المستعجلة

 رقم الدعوى  1-2 /)2020-129( 
سجل عام 

الهيئة / القاضي : ختام حسين توفيق الحجاج 
طالب التبليغ وعنوانه  : 

مهند ابراهيم محمد عمرو
عمان / طريق المطار بجانب المدارس العالمية 

اسكانات عمر حمزة  
المطلوب تبليغه و عنوانه :

مصطفى نزار مصطفى معالي 
بجانب  االسكان  بنك  خلف  علندا  ابو  عمان/ 

محالت القيسي للمناسبات   
المر  سند   – سحب  )سند  السندات   : الموضوع 

– الشيك(  
األوراق المطلوب تبليغها : الئحة دعوى و قائمة 

بينات 
 : تاريخ  الخميس     : يــوم  حضورك  يقتضى 

2020/1/23
 الساعة : 9

تحضر  لم  فاذا  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
االحكام  عليك  تطبق  عنك  وكيال  ترسل  او 
المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات 

المدنية

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )87- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :

محمد بشار عبد الكريم قطيش 
العنوان: سحاب / الحي الشمالي – خلف معرض 

الهوادي   
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   980   : 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 : 

خلود صالح عبد الرحيم جبر 
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 سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الرصيفة

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-13  )135 - 2020 

( سجل عام
اللطيف  عبد  محمد   : القاضي  الهيئة/ 

محمود العوامله 
اسم المشتكى عليه :

نايف اسعد نايف مشاقي 
 – القادسية  حي   / الرصيفة   : العنوان 
مسجد  مقابل   – الخاليله  خطار  شــارع 

الحسن والحسين 
التهمه : سرقة الطاقة الكهربائية )50(  

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/1/30

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
المساهمة  االردنــيــة  الكهرباء  شركة 

العامة المحدودة
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه   / بالنشر

رقم الدعوى :2-5 )2019-5436 
( سجل عام

الهيئة القاضي : نور الدين فوزي موسى 
ابو مريم 

اسم المدعى عليه وعنوانه:
محمد خلوي اسماعيل الهيموني 

العنوان : عمان / ابو علندا شارع سيتي 
فالح / مول زهرة االردن طابق 2 / اسم 

المحل الهيموني لالحذية 
الموافق  االحد    : يقتضى حضورك يوم 

 2020/1/26
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك :

وكيلته  الهريمي  حمد  نعيم  محمد 
المحامية دعاء النمروطي

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )86- 2020 ( 
سجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القاضي:  الهيئة/ 
حجازين 

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
احمد عامر فالح النصيرات 

بنك  بجانب  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 
النصيرات  احــمــد  مؤسسة  ــان  ــك االس

للركاب 
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 

 2020/1/28
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

اشرف محمد حموده ابو عريش
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عين الباشا

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-19 )1377- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

رائد ابراهيم احمد الشريف 
 – الشامي  بدر  منطقة   / الباشا  عين  العنوان: 
لقطع  الشطرات  بعد محل   – راشد  قهوة  دخلة 
بعد   – الشمال  على  شارع  اول   – المرسيدس 
على  عمارة  اول   – الصالحات  عشيرة  ديــوان 
اليمين – شركة باسل حقي لالسكان – الشقة 

االرضية    
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عين الباشا

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 : 
محمد راضي يوسف علي الحنيطي

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 عين الباشا

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/388 ( 

سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات
اسم المشتكى عليه : 

سناء محمد سعيد الشامي 
العنوان : عمان / الوحدات النهارية قرب 

المسجد الجنوبي
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50(
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 

 2020/1/28
الساعة : 9

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

شركة الكهرباء االردنية م.ع.م. 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شرق عمان  

مذكرة تبليغ خاصة بالدعاوي المستعجلة
 رقم الدعوى  1-3 /)2020-168( 

سجل عام 
ابو  شاكر  موسى  تهاني   : القاضي   / الهيئة 

عطا اهلل  
طالب التبليغ وعنوانه  : 
غازي احمد خليل جابر 

عمان 
المطلوب تبليغه و عنوانه :

وفيقه سعيد سليم ابو حجاب 
اقليم  بجانب   / حسن  االمير  ضاحية  عمان/ 
العاصمة / شارع مالك الزهري / عمارة ابو جابر 

/ عمارة رقم 38 / شقة 1
الموضوع : مطالبة مالية  

 + دعــوى  الئحة   : تبليغها  المطلوب  األوراق 
بينات 

 : تــاريــخ  االثــنــيــن    : ــوم  ي يقتضى حــضــورك 
 2020/2/3
 الساعة : 9

تحضر  لم  فاذا  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
االحكام  عليك  تطبق  عنك  وكيال  ترسل  او 
المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات 

المدنية

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )160- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

محمد يوسف احمد العماوي 
العنوان: عمان / عمان / القويسمة جبل الحديد/ 
مقابل عيادات جبل الحديد الطبية / عمارة 12/ 

الشقة الطابق ارضي 
رقم االعالم السند التنفيذي :  

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   467.8  : 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 : 

نبيل محمود عبد الحميد ابو عرقوب 
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 عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )7000-2016( سجل عام

تاريخ الحكم : 2017/7/9
طالب التبليغ وعنوانه : محمود محمد احمد العوضي ورثه المرحومه صفيه حسين محمد فرفورة           

عمان / ضاحية الحاج حسن – مقابل ضريبة الدخل – من الجهة الشمالية 
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

حسين محمد احمد العوضي / وورثة المرحوم صالح محمد احمد العوضي كل من ) هيام حامد احمد العوضي وبكر صالح محمد 
العوضي وعبد الرحمن صالح محمد العوضي ومحمد صالح محمد العوضي وحامد صالح محمد العوضي / واسمهان خالد احمد 
العوضي وسناء صالح محمد العوضي وميسون صالح محمد العوضي وصبحه صالح محمد العوضي  وسهاد صالح محمد العوضي 
احمد  )احمد محمد  المرحومة صفية حسين محمد كل من  العوضي وورثة  العوضي ومنار صالح محمد  وناريمان صالح محمد 
المتوفي  ابنها  ابناء  العوضي وحسين محمد ومحمود محمد وفاطمة محمد احمد العوضي واسمهان وامينة ومريم ووفاء( وفي 

صالح وهم )بكر وعبد الرحمن ومحمد وحامد وسناء وميسون وصبحه وسهاد وناريمان واسمهان ومنار( 
وورثة المرحوم احمد محمد احمد العوضي كل من )فايزة اسماعيل اسماعيل ابو موجه ومصطفى وعمر وعامر وامين وخلود 
ومنال وايمان وخالده واماني واالء ومحمد ومجدي وابتسام وسهام( و ابناء ابنه المتوفي خالد احمد محمد العوضي قبله ) احمد 

ومحمد وفايزة واسمهان وافنان(
عمان / عمان ضاحية الحاج حسن شارع الصخرة المشرفة خلف حلويات العنبتاوي 

خالصة الحكم :
ما  او  يرد عكسها  لم  والتي  المعتمد  الخبرة  وتقرير  الدعوى  المقدمة في هذه  الخطية   للبينات  تقدم وسندًا  ما  وتأسيسا على 

يناقضها تقرر المحكمة ما يلي :-
1-عمال بأحكام  المادة 3/2 من  قانون تقسم األموال غير المنقولة  الحكم بإزالة الشيوع بالقطعة موضوع  الدعوى  وما عليها 
من بناء رقم )137( حوض )48( طيحين الغربي من أراضي عمان ببيعها  بالمزاد العلني  بمعرفه دائرة تنفيذ محكمة بداية 
عمان على ان ال يقل بدء المزايده عن الثمن الذي قدره الخبراء وتوزيع ثمنها بين الشركاء كل حسب حصته في سند التسجيل 

وحجج حصر االرث.
2- اعتبار تقرير الخبرة  جزء ال يتجزأ من هذا القرار .

بالرسوم  الشركاء جميعًا  إلزام  المحكمة  المشتركة تقرر  المنقولة  المادة 12 من قانون تقسيم األموال غير  3-  عمال بأحكام 
والمصاريف كل حسب حصته في سند التسجيل وحجج حصر االرث.

4-  عمال بأحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبداللة المادة  4/46 من قانون  نقابه المحامين  النظاميين 
تقرر المحكمة  إلزام المدعى عليهم بمبلغ 500 دينار  اتعاب محاماة  كل حسب حصته في سند التسجيل للمدعين.

قابال  المدعى عليهم   باقي  الوجاهي  بحق  الثاني وبمثابة  المدعى عليه  اعتباري بحق  المدعيين ووجاهي  حكما وجاهيا بحق 
لالستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2017/07/09

وزارة العدل
الرقم : 2015/5336 ص

التاريخ : 2020/1/21
اعالن احالة مؤقته صادرة عن دائرة 

تنفيذ شرق عمان المحترم 
)1548( رقم  االرض  قطعة  كامل  بيع  للعموم  يعلن 

ماركا(  قرية   ( اراضي  من  الكسار  ضو   )1( رقم  حوض 
احاله مؤقته على المزاود االخير )زياد وعمر ابناء محمود 

الشرفاء ( ببدل وقدره )294840(
قرية  اراضي  من  الكسار  حنو   )1( رقم  حوض   )1548(
تنظيم   )0( رقــم  لوحه  م2   )1092( مساحتها  ماركا 
والمقدرة   ) خاصة  باحكام  خفيفة  )صناعات  القطعة 
بمبلغ )294840( مائتان واربعة وتسعون الفا وثمانمائة 
عمان  المانة  تابعة  تنظيميا  والقطعة  دينارا  واربعون 
خالية  واالراض  عمان  شرق  الراضــي  تابعة  وتسجيليا 
من البناء واالشجار ومحاطة باالسوار ولها بوابة حديدية 
الغربية  بالجهة  يحدانها  معبدين  شارعين  على  وتقع 
والجنوبية وهما شارع جعفر بن ابي طالب وشارع الراية 
معروف  حي  ضمن  وتقع  لها  متوفره  الخدمات  وجميع 

باسم حي الزهراء 
فعلى من يرغب بالمزاودة الدخول الى الموقع االلكتروني 
https:// االلكتروني  المزاد  تطبيق   / العدل  ــوزارة  ل

هذا  تاريخ  تلي  يوما   15 خالل   auctions.moj.gov.jo
المقدرة  القيمة  من   %10 تامين  معه  مصطحبا  االعالن 
على  الدالله  اجور  بان  علما  دينار   )294840( والبالغة 

المزاود االخير .
مأمور تنفيذ شرق عمان

      هالة عوض اهلل 
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مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق العقبة      

رقم الدعوى1-35 /)1251 - 
2019( – سجل عام

تاريخ الحكم :  01/08 /2020 
طالب التبليغ : خالد محمود رضوان ابو السمن 
العقبة \ العقبة \ رقم الهاتف 0776360355
وكيله االستاذ : يوسف راتب يوسف المعايطه 

المطلوب تبليغه : ابراهيم احمد محمد اللصاصمه  
المحدود 

خالصة الحكم : 
وعليه وتأسيسًا على ما تقدم وسندًا للبينات المقدمة التي لم 
يرد ما يناقضها او يثبت عكسها  وبما للمحكمة من صالحيات 
البينات  قانون  من   )34( المادة  بأحكام  عمال  البينه  وزن  في 

تقرر المحكمة : 
من   )665 و  و202   199 و  الــمــواد)87  بأحكام  عماًل   .1
العدلية  األحكام  مجلة  من   )1818( والمادة  المدني،  القانون 
  )4468( وقدره  مبلغًا  للمدعي  يؤدي  بان  عليه  المدعى  إلزام 
تمثل   ) دينارا  وستون  وثمانية  واربعماية  االف  اربعة   ( دينار  
العبث  الكهرباء وبدل غرامات  المستحقه عليه وفواتير  االجور 

بالكهرباء .
المحاكمات  أصول  قانون  من   )161( المادة  بأحكام  عماًل   .2

المدنية إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
المحاكمات  أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عماًل   .3
 )%9( بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  المدعى  إلزام  المدنية، 
وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ  من  به  المحكوم  المبلغ  عن 

السداد التام.
المحاكمات  أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عماًل   .4
المحامين  نقابة  قانون  من   )4/46( المادة  وبداللة  المدنية، 
محاماة  أتعاب  ببدل  عليه  المدعى  إلزام  األردنيين  النظاميين 

مقدارها ) 224 ( دينارا للمدعي .
الوجاهي  المدعي قابال لالستئناف وبمثابة  حكمًا وجاهيًا بحق 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

المعظم بتاريخ 2020/1/8

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    العقبة  

  رقم الدعوى11-35  )225 - 
2020 ( – سجل عام -  ص

اسم المحكوم عليه / المدين نزيه جمال 
سعيد الرياطي 

مسجد  من  بالقرب   – المحدود   – العقبة 
حمزه هاتف : 0786049743   
 رقم االعالم / السند التنفيذي: 

محل صدوره تنفيذ  العقبة  
المحكوم به / الدين : 1386.667

و الرسوم و المصاريف   يجب عليك ان 
تؤدي خالل خمسة عشر يوما تلي تاريخ 
 / له  المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 
خالد محمود رضوان ابو السمن  

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  العقبة 


