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اخلمي�س 01

وزارة العدل
     دائرة التنفيذ 

محكمة بداية جنوب عمان 
الرقم : 2017/271 ع 

التاريخ : 2020/1/7
اعالن بيع مركبة صادر عن دائرة تنفيذ جنوب عمان في 

القضية التنفيذية ذات الرقم والمتكونة بين 
المحكوم له : بنك سوستيه جنرال وكيله المحامي سامر 

طاهر نصير 
والمحكوم عليه : فيصل علي سالم العويمر  

في  العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
تنفيذ  دائرة  طريق  وعن  اعاله  رقم  التنفيذية  القضية 
محكمة بداية جنوب عمان وفي كراج نور االردن المركبة 

رقم
موديل  ابيض  لون  افانتي  هونداي  نوع   17-14456  
سالم  علي  فيصل  للمدين  ملكيتها  والعائدة   1996
على  ضربة  متوسطة  للمركبة  العامة  والحالة  العويمر 
الراس – جيد قصعات – جيد – جيد قيد اتوماتيك ماتور 
ضربات  خلفية  ضربة   + امامية  ضربة  يوجد   )1500(
يدوي مشغولة المركبة بحالة متوسطة بحاجة الى دهان 

وقد تم تقدير قيمة المركبة بمبلغ قدره 3600 دينار 
يرغب  من  فعلى  التواجد  بالمزاودة  يرغب  من  فعلى 
https :// auctions. االلكتروني  الموقع  على  بالمزاودة 

moj.go.jo لمشاهدة بيانات المركبة ودفع قيمة  العربون 
10% من القيمة المقدرة من قبل الخبير والبالغة 3600 
من  وذلك  الكتروني  بشكل  والمزاودة  )الكترونيا(  دينار 
 %10 معه  مصطحبا   2020/1/29 االعالن  تاريخ  خالل 
بان  العلم  دينار مع  والبالغة 3600  المقدرة  القيمة  من 

رسم الداللة والطوابع تعود على المزاود االخير 
مأمور تنفيذ جنوب عمان 
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اخلمي�س 02

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء  شمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)12197 
-2019( – سجل عام

الفتاح  عبد  شيماء     : /القاضي  الهيئة 
محمد سنجق  

اسم المشتكى عليه : بهاء الدين محمد 
علي الطوباسي  
العمر : 37 سنة 

 – الجبيهة   – عمان   – عمان   : العنوان 
مقابل التعليم العالي – خلف مجمع نبيل 

عبد الرحيم – عمارة رقم 13 ط 2 

التهمة شيك ال يقابله رصيد )421 ( 
يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 

2020/01/27 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي 
عبد الحكيم عارف علي ابو سليم 

وكيله المحامي اسالم العوامله 
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

عمان
رقم الدعوى5 -1/)2020-996(– 

سجل عام
محمد  ــازي  غ هبه   : /القاضي  الهيئة 

المومني         
محمود  حسام   : عليه  المدعى  اســم 

ابراهيم المصري    
عنوانه : عمان / الحسين – شارع نابلس 

– عمارة 25 ط 2  2  
يقتضي حضورك يوم االثنين     الموافق 

27 /01 /2020 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
شركة امنية للهواتف المتنقلة 

وكيلها المحامي يوسف البشتاوي ومحمد 
القالب 0782811188

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

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

شمال  عمان
رقم الدعوى1 -1/)2019-7687(– 

سجل عام
محمد  صالح  نــوال   : /القاضي  الهيئة 

الخطيب        
المرساه  شركة   : عليه  المدعى  اســم 
الذهبية للشحن و الخدمات اللوجستيه    

التل  / عمان ش وصفي  : عمان  عنوانه 
مجمع   – العربي  البنك  اشــارة  بجانب   –
– مكتب 406   4 – ط   293 – بالزا  ادم 
و  للشحن  الذهبية  المرساة  شركة   –

الخدمات اللوجستية   
يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 

27 /01 /2020 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
محمد فايز احمد جبر 

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

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1222 - 
2020 ( – سجل عام -  ك

محمد  المدين   / عليه  المحكوم  اســم 
مصطفى خليل االحول 

عمان – المدينة – حي المدرج – ش احمد 
الدباغ 

رقم االعالم / السند التنفيذي:  
محل صدوره تنفيذ  عمان 
المحكوم به / الدين : 565

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 
عماد فهيم محمد السالل 

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 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء  شمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)11929 
-2019( – سجل عام

الهيئة /القاضي :   فاتن محمود عبداهلل 
ابو الجمال  

مصطفى  مهدى   : عليه  المشتكى  اسم 
محمدامين محمدامين 

العمر : 62 سنة 
التل  وصفي  شــارع   \ عمان   : العنوان 
دائرة  شــارع   – المركزي  جبري  خلف   –
قاضي القضاه – موسى الساكت – عمارة 

رقم 36 
التهمة شيك ال يقابله رصيد )421 (

يقتضي حضورك يوم االحد     الموافق 
2020/01/26 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

محسن احمد محمد القوقا 
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )2428 - 
2020 ( – سجل عام -  ك

موسى  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
عادل موسى نعسان  

عمان – القويسمة – قرب نزول البلدية – 
قرب مدرسة البنات 

 رقم االعالم / السند التنفيذي: 
محل صدوره تنفيذ  عمان 
المحكوم به / الدين : 460

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 
عماد فهيم محمد السالل 

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 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

شمال  عمان
رقم الدعوى1 -1/)2020-142(– 

سجل عام
الهيئة /القاضي : زينة محمد فرج عبد الرحيم 

الساليمه         
هشام  محمد  1.ايــمــن   : عليه  المدعى  اســم 

يوسف عوينات    
من  بالقرب   – العلي  تــالع   / عمان   : عنوانه 
و  الرياضة  وزارة  بجانب   – البستان  مطعم 

الشباب  22
2. احمد حماد عبد ربه العشران 

ناعور \ ناعور 
3. هاشم محمد عواد العطيات 

عماان \ ابو نصير – قرب مدارس االبداع   
الموافق 27  االثنين     يوم  يقتضي حضورك 

/01 /2020 الساعة 00 :09 
اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 

عليك المدعي
ناجي محمد حسين الزغول 

فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية  
الئحة  الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الدعوى ومرفقاتها

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1713 - 
2020 ( – سجل عام -  ك 

اسماعيل  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
علي خليل ابو مسلم    

 – بحران  شارع    – الزهور  جبل   \ عمان 
رقم   – االول  الطابق   –  7 رقــم  بناية 

الهاتف : 0795060187
رقم االعالم / السند التنفيذي:  

محل صدوره تنفيذ عمان 
المحكوم به / الدين : 3000

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 قبالن محمد الزعبي  

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

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء عمان  

رقم الدعوى 3-5/)452 -2020( 
– سجل عام

الهيئة /القاضي :   علي ابراهيم يوسف 
الخضيري

اديب  ابراهيم   : عليه  المشتكى  اسم 
محمد الكرزون   
العمر : 35 سنة 

العنوان : عمان – طبربور – رقم الهاتف 
 0795070035

التهمة اساءة االمانة المشددة )423 ( – 
االحتيال )417 ( 

الموافق  يقتضي حضورك يوم االحد    
2020/01/26 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

شركة خيار السفر للسياحة و السفر  
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

غرب  عمان
رقم الدعوى4 -1/)2019-4264(– 

سجل عام
احمد  فــوزي  غدير   : /القاضي  الهيئة 

عقيالن         
محمود  مصطفى   : عليه  المدعى  اسم 

مصطفى القطم   
شارع   – الصويفية   / عمان   : عنوانه 

الوكاالت – بناية 12  
يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 

27 /01 /2020 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
التجارة  ارام وهاكوب للتصوير و  شركة 

شركة تضامن  
وكيلها المحامي يوسف البشتاوي ومحمد 

القالب 0782811188
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

الكرك 
رقم الدعوى34 -1/)2020-30(– 

سجل عام
المجيد  : مجدولين عبد  /القاضي  الهيئة 

عبد المهدي المخاتره        
اسم المدعى عليه : عماد خليل عبداهلل 

الصرايره    
 – المرج   – الكرك   – الكرك   : عنوانه 
– هاتف  االساسية  مدرسة هزاع  بجانب 

  0795906904 :
يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 

27 /01 /2020 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
سميح عطا اهلل سليمان الحوراني 

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

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  شرق  عمان  

  رقم الدعوى11-3  )203 - 2020 
( – سجل عام -  ك 

اسماعيل  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
سعدات محمد مصطفى   

الهاشمي  حــي   – مــاركــا   – عــمــان  عــمــان 
الحسين  بن  حمزه  االمير  شارع   – الشمالي 
حسب  وذلك   ( االقصى  حي  من  بالقرب   –
و  المدنية  االحــوال  مشروحات  في  ورد  ما 

الجوازات ( – رقم الهاتف : بال 
رقم االعالم / السند التنفيذي:   1 

محل صدوره تنفيذ شرق عمان 
المحكوم به / الدين : 150

واتــعــاب  المصاريف  و  ــرســوم  ال و  ديــنــار 
المحاماة ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب 
عليك ان تؤدي خالل خمسة عشر يوما تلي 
تاريخ تبليغك هذا االخطار الى المحكوم له 

/ الدائن 
عماد فهيم محمد السالل 

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شرق عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  مدعي 
بالحق الشخصي  صادرة عن محكمة 

صلح جزاء  شمال عمان  
رقم الدعوى 3-1/) 11421 

-2019( – سجل عام
يوسف  :   سامر محمد  /القاضي  الهيئة 

الثوايبه 
اسم المشتكى عليه : وليد عصام محمد 

جودة 
العمر :30 سنة 

العنوان : عمان – شارع الجامعة – شارع 
الملكة رانيا – فندق بالميرا 

التهمة :  شيك ال يقابله رصيد )421 (
يقتضي حضورك يوم االحد     الموافق 

2020/01/26 الساعة 00 :09 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي 
الدلتا لتجارة اللحوم و المواشي 

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

المحاكمات الجزائية 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )2312 - 
2020 ( – سجل عام -  ص

عبير  المدين   / عليه  المحكوم  اســم 
محمود مصطفى ابو السعود   

عمان – جبل التاج مقابل جامع الشهيد – 
بجانب مخفر التاج  

/1-5 التنفيذي:  السند   / االعــالم  رقم 
)15525-2012 ( – سجل عام 

محل صدوره تنفيذ  عمان 
المحكوم به / الدين : 1300

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 
نزيه مصطفى محمد عيسى  

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 

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

شمال  عمان
رقم الدعوى1 -1/)2019-6618(– 

سجل عام
صالح  جهاد  بيان   : /القاضي  الهيئة 

العتيبي         
اسم المدعى عليه : يونس محمد موسى 

العسكري    
حسن  االمير  ضاحية   / عمان   : عنوانه 
معرض   – الــشــمــال  مجمع  مقابل   –
 : الهاتف  رقــم   – للسيارات  البرماوي 

  0790485271
يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 

27 /01 /2020 الساعة 00 :08 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
مصطفى موسى عبد موسى 

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

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ   جنوب عمان  

  رقم الدعوى11-2  )141 - 2020 
( – سجل عام -  ك

عاصم  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
ابراهيم اسحق الحزين   

وذلك   ( القويسمة   – الجويدة   – عمان 
دائــرة  مشروحات  ضمن  ورد  ما  حسب 
رقم   –  ) الــجــوازات  و  المدنية  االحــوال 

الهاتف : بال 
رقم االعالم / السند التنفيذي:   1 
محل صدوره تنفيذ   جنوب عمان 

المحكوم به / الدين : 800
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 
عماد فهيم محمد السالل 

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 جنوب  عمان 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

محكمة بدايه جنوب عمان
الرقم: 2019/3842 ص

التاريخ : 2020/1/9
اعالن بيع بالمزاد العلني ) منقوالت (  صادر عن 

دائرة تنفيذ محكمة جنوب عمان في القضية 
التنفيذيه ذات الرقم اعاله 

والمتكونة ما بين المحكوم له :  نبيل محمد عبد الهادي حسين   
والمحكوم عليه:  مهند راغب حماد ثلجي 

تنفيذ  دائرة  طريق  وعن  العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  انه  للعموم  يعلن 
المحجوزات  بيع  اعاله  الرقم  ذات  القضيه  في  عمان  جنوب  بدايه  محكمه 

التاليه :
 • كراسي حالقة جلد لون احمر عدد 5 سعر 80 مجموع 400 دينار

 • كنب جلد لون احمر 7 مقاعد عدد 1 سعر 130 مجموع 130 دينار
 • مرايا حائط طول مترين عرض متر مع برواز عدد 5 سعر 25 مجموع 

125 دينار
 • خزانه جوارير خشب عدد 6 سعر 10 المجموع 60 دينار

 • كراسي مفرد العدد 2 السعر 5 المجموع 10 دينار
 • جهاز بخار للتنظيف البشرة صيني العدد 1 السعر 30 المجموع 30 دينار

مجموع   20 السعر   1 عدد  تجميل  مواد  يحمل  خشب  ارفوف   4 استاند   •  
20 دينار

 • مغسله مقعد لون اسود العدد 2 سعر 70 المجموع  140 دينار
 • ماكنه حالقة شعر عدد 3 السعر 10 المجموع 30 دينار

 • سشوار شعر عدد 2 السعر 10 المجموع 20 دينار
 • جهاز تعقيم عده عدد1 سعر 10 المجموع 10 دينار

 • طرابيزه خشب العدد 1 السعر 5 المجموع 5 دينار
 • جسر حديد ديكور معلق مع لمبات العدد1 السعر 50 المجموع 50 دينار

 • مروحه حائط جانبيه العدد 1 السعر 10 المجموع 10 دينار
 • عدد يدوية خاصة للحالقة العدد 1 السعر 20 المجموع 20 دينار

 • قيزر ماء العدد 1 السعر 15 المجموع 15 دينار 
 • كولر ماء العدد 1 السعر 20 المجموع 20 دينار 

وقد بلغت القيمه المقدرة للمحجوزات المجموع الكلي : 1095 دينار
في  الكائن  المحجوزات  موقع  الى  الحضور  بالمزاوده  يرغب  من  فعلى 

القويسمه شارع االمير حسن بجانب المقبرة المسيحيه صالون مهند
الواحده والنصف ظهرا مصطحبا معه 10  يوم االحد 2020/2/2 الساعه 
والدالله  والطوابع  الرسوم  بان  علما  للمحجوزات  المقدرة  القيمه  من   %

تعود على المزاود 
مامور تنفيذ جنوب عمان
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انذار بالعودة  للعمل

إلى الموظف 
 سامر قسيم عبدربه عناقرة

لدى  عملك  مركز  عــن  لتغيبك  نــظــرًا 
والتوزيع  للتجارة  الشمال  نسر  شركة 
ذ.م.م منذ تاريخ  2020/01/08 ولغاية 
أيام متتالية   تاريخة والكثر  من  عشرة 
دون سبب مشروع   لذا  ننذرك  بضرورة 
الى مركز  عملك خالل  يومين  العودة  
من تاريخه وعكس ذلك سيتم اعتبارك 
فاقدا لعملك وذلك سندا ألحكام  استنادا 
ألحكام المادة  28 /ه     من قانون  العمل 
االردني دون ان يترتب على الشركة ايه 

مسؤلية قانونية 

 المنذر شركة نسر الشمال
للتجارة والتوزيع ذ. م. م

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-1 )2017-4966( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2018/5/31 

طالب التبليغ وعنوانه : شركة مدارك للتجاره العامه      
عمان / اللويبده / ش الباعونيه / عمارة 54

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
سحر مصطفى احمد يسن

عمان / ابو نصير / حاره 1 فيال 55
خالصة الحكم :

وعليه وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمه ما يلي :
االحكام  مجلة  من   )1818( الماده  باحكام  عمال   : اوال 

العدليه والمادتين )293و294/1(
من  )10و11و13/3/ج(  والمواد  المدني  القانون  من 
مبلغ  باداء  عليها  المدعى  بالزام  الحكم  البينات  قانون 
االردني  بالدينار  يعادله  ما  او  امريكي  دوالر   )1000(

بتاريخ الوفاء للمدعيه 
من   ) و167   166 و   161( المواد  باحكام  عمال   : ثانيا 
من   )46( والــمــاده  المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون 
الرسوم  عليها  المدعى  تضمين  المحامين  نقابه  قانون 
تدفع  محاماه  اتــعــاب  ديــنــار   50 ومبلغ  والمصاريف 
في  المطالبه  تاريخ  من  القانونيه  والفائده  للمدعيه 

2017/11/21 وحتى السداد التام 
بحق  الوجاهي  وبمثابه  المدعيه  بحق  وجاهيا  حكما 
باسم  علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين 

المعظم » حفظة اهلل ورعاه » بتاريخ 2018/5/31

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)7494- 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
علي محمد احمد سعد

      العنوان: عمان / الجويدة شارع الكفاح مقابل 
مطعم ابو زغله   

رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )1961-
2019( – سجل عام 

تاريخه : 2019/5/30
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   4500  : 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 : 

سامر محمد عبد الفتاح مزهر 
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 : 2-1 )4788-2019( سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/12/15
طالب التبليغ وعنوانه :

شاهر سعيد احمد العطيات 
الحديد  الكريم  عبد  شــارع  علندا  ابو   / عمان 

عمارة رقم 111 مقابل كازية جولف   
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

شادي يحيى سليم المدادحه 
الحديد  الكريم  عبد  شــارع  علندا  ابو   / عمان 
ام  ملحمة  بجانب  علي  قهوة   113 رقم  عمارة 

النعام  
خالصة الحكم :

تقرر المحكمة ما يلي : 
و1/181  )123/ب  المواد  بأحكام  عماًل    .1
و185 و186 و222 و224( من قانون التجارة 
والمادتين )10 و1/11( من قانون البينات إلزام 
 )270( مبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى 

مائتين وسبعون دينارا.
2.  عمال بأحكام المواد )161 و166( من قانون 
المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات  أصــول 

عليه الرسوم والمصاريف.
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  قرارًا 
صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 

عبداهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل 
بتاريخ 2019/12/15 م.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-4868( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/30

طالب التبليغ وعنوانه :
مصطفى داود رزق عمرو 

عمان  جنوب  شرطة  مديرية  بجانب  المقابلين   / عمان 
محالت بيجاد للعطارة 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
صخر طالب جريس المخامره 

عمان / اليادودة خلف كازية توتال بجانب تامبا مول
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 
و223/أ  و222  و186   181( المواد  بأحكام  عماًل    .1
المدعى عليه بأن يدفع  إلزام  التجارة  و224( من قانون 

مبلغ )1300( دينار أردني.
من  و167(  و166   161( الــمــواد  بأحكام  عمال    .2
من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   )65( ومبلغ  والمصاريف 
القانونية من تاريخ استحقاق اول كمبيالة  الواقع بتاريخ  

2019/8/10 وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
 قابال لالعتراض

الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بــاســم  علنًا  وأفــهــم  صــدر   
بتاريخ  اهلل  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك 

.2019/12/30

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/352 ( 

سجل عام
موسى  عايش  روان   : القاضي  الهيئة/ 

ابو الدبس   
اسم المشتكى عليهم : 

 • شركة المواد الغذائية الدارة المشاريع
 •  زيد رياض كامل الشويخ 

قرب  السوق  خريبة   / عمان   : العنوان 
خلف  ابراهيم  ملك  في  عمران  مخابز 

الهميسات 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 
 2020/2/4

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
مخزن االمن الغذائي 

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

مذكرة اخطار كفيل
رقم القضية : 11-3 )375 - 

2019( سجل عام ص
موضوع القضية : مطالبة مالية 

زينب   : تبليغه  المطلوب  الكفيل  اسم 
مسعود خليل ابو خليفه 

 – النصر  جبل   / عمان   : الكفيل  عنوان 
بجانب مدارس زرقاء اليمامة – لم تودع 

مع اوراق القضية 
عيسى  محمد  نــادر   : المكفول  ــم  اس

وصوص  
شرق  بداية  االستئناف  محكمه  ان  بما 
الحبس  قرار  استئناف  رد  قررت  عمان  
المقدم من مكفولك ولم يقم المكفول 
لصالح  عليه  المستحقة  المبالغ  بدفع 

المحكوم له : 
احمد نعيم محمد حسن

عليك  فيتوجب  دينار   1379 والبالغة 
قانون  من  20/هـــ  الماده  باحكام  عمال 
التنفيذ وتعديالته رقم 25 لسنة 2007 
يوما  المبلغ خالل خمسه عشر  دفع هذا 

من تاريخ تبليغك هذا االخطار
  مامور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)311- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       عمر شمس محمد الرواش 

/ جاوا سوبر ماركت خطاب  العنوان: جاوا        
عمارة رقم 5 الطابق الثالث 

رقم االعالم السند التنفيذي :  1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1000  : 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 السالم احمد عبد الفتاح تيم 
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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7607- 

2019( سجل عام ص
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • محمدهاني محمد سرميني 
 • نضال يوسف خليل العواوده

اسكان  علندا مقابل  ابو   / العنوان: عمان        
االقصى  اعمدة  محالت  بجانب  العام  ــن  االم

للمخلالت 
رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )2601-

2019( – سجل عام 
تاريخه : 2019/10/23

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   3000  : 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 : 

مؤيد زعل محمد 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
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)1629- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد ياسر حسن الرواشدة 

عادل  عمارة   / الحسين  جبل   / عمان  العنوان: 
القاسم ط3   

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   1479  : 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 : 

رويده نواف مصطفى االسعد
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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)243- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد المجيد فايز احمد عقل 

المعادي  حي  القويسمة   / عمان  العنوان:        
فوق بقالة البداوي عمارة ابو خشب 

رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )4433-
2019( – سجل عام 

تاريخه : 2019/11/27
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 : 

محمد احمد احمد ابو خشب 
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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )57- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمود احمد نمر مريزيق 

 • حسين عبد الجبار حسين حماد
الدستور  ش  العاصمة   / عمان  العنوان:        

الذراع نوال 
رقم االعالم السند التنفيذي :  1 

تاريخه : 2020/1/14
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   18000  : 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 يوسف عبد الهادي محمد 
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 جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )313- 2020 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : احمد منور احمد الرحامنه    
اسم المشتكى عليهم : 

 • محمد ابراهيم محمد يحيى 
 • مؤسسة روابي العبدلي االستهالكية 

/ شارع  الباير  / حي  اليادودة   / : عمان  العنوان 
البراءة بن مالك / بناية 18

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(
الموافق  الثالثاء    : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/1/28
الساعة : 9

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

بصفته  الجليس  محمود  يــوســف  محمود 
بالتوقيع  ومفوضا  مالكا  وبصفته  الشخصية 

عن مركز الجليس التجاري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ صيغه يمين حاسمة 
للمدعي عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2019/28324 
( سجل عام

الهيئة القاضي : عماد عبد اهلل محمد العدوان 
اسم المدعى عليه وعنوانه:
محمد تيسير توفيق مساعد

العنوان : عمان / الدوار الداخلية – بالقرب من 
مستشفى االمل للتوليد – والجراحة النسائية – 

منزل محمد مساعد 
الموافق  االربــعــاء    : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/1/29
الساعة 9

وذلك لتبليغ وتفهم صيغة اليمين الحاسمة :
محمد  عليه  المدعى  انا  العظيم  باهلل  اقسم 
من  استدن  لم  بانني  مساعد  توفيق  تيسير 
مبلغ  القرنه  اسماعيل  محمود  احمد  المدعي 
ولم  سفر  تذكرة  بدل  اماراتي  درهم   1150
 1000 قيمته  للمدعي  يعود  ايباد  باخد  اقم 
درهم اماراتي ووعدته باعادته وان ذمتي غير 
على  واهلل  نهائيا  مبالغ  باية  للمدعي  مشغولة 

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 موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )4892- 2019 
( سجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القاضي:  الهيئة/ 
حجازين 

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • سائد رجب سليمان جبرين

 • رجب سليمان عبد اهلل جبرين 
العنوان : عمان / القويسمة حي المعادي 
لدى  حالق  يعمل  حنضلة  مسجد  قرب 

صالون سائد
الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/1/30 
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

حموده عيسى محمد برغش
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 
)155- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       فاروق مصطفى احمد بحر النتشه   

/ شارع  المقابلين   / / عمان  العنوان: عمان      
لقمان الحكيم/ خلف مسجد خديجه / رقم 7 

رقم االعالم السند التنفيذي :  1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   2200  : 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 محمد ابراهيم ابو سمره 

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 )2019-3849( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/10/30

طالب التبليغ وعنوانه :
خالد احمد حسن ابو سرحان 

شركة  بجانب  سحاب  امن  مركز  مقابل  سحاب   / عمان 
نقوال ابو حضر للسيارات 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
احمد محمد احمد الغرباوي 

بجانب  مرسيدس  جسر  بجانب  علندا  ابو  عمان   / عمان 
محالت الكهف لمواد البناء 

خالصة الحكم :
لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

1-عمال بأحكام المادة )1818( من مجلة األحكام العدلية 
والمواد )260و263( من قانون التجارة والمواد )10و11( 
من قانون البينات إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 

المبلغ المدعى به والبالغ )540( دينار.
قانون  من  )161و166و167(  المواد  بأحكام  2-عمال 
قانون  من   )  4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول 
الــرســوم  عليه  الــمــدعــى  تضمين  المحامين  نقابه 
الفائدة  و  محاماة  أتعاب  دينار   )27( مبلغ  و  والمصاريف 
القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب 

عليه وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكما 
حضرة  باسم  صــدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين بتاريخ 

2019/10/30

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

مذكرة اخطار كفيل
رقم القضية : 11-5 )24316 - 

2019( سجل عام ك
موضوع القضية : مطالبة مالية 

شيرين   : تبليغه  المطلوب  الكفيل  اسم 
صبحي عبد الخالق العمد 

 – العلي  تالع   / عمان   : الكفيل  عنوان 
مسجد  قــرب   – السلطان  ســوق  خلف 

الرملة بناية 38
فرحان  مصطفى  احمد   : المكفول  اسم 

المواجده   
قررت  عمان   االستئناف  محكمه  ان  بما 
من  المقدم  الحبس  قــرار  استئناف  رد 
مكفولك ولم يقم المكفول بدفع المبالغ 

المستحقة عليه لصالح المحكوم له : 
مصطفى محمود سليمان سمارة 

عليك  فيتوجب  دينار   2158 والبالغة 
قانون  من  20/هـــ  الماده  باحكام  عمال 
التنفيذ وتعديالته رقم 25 لسنة 2007 
يوما  المبلغ خالل خمسه عشر  دفع هذا 

من تاريخ تبليغك هذا االخطار
  مامور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )4937- 2019 
( سجل عام

محمود  محمد  زيــن  القاضي:  الهيئة/ 
النعيمات 

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
ثاني فرج محمد الذياب 

مقابل  السوق  خريبة   / عمان   : العنوان 
مسجد االيمان عمارة رقم 12 ط ارضي

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/2/3

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
ناصر محمد بخيت الحنيطي

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 
)6730- 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد علي عيسى شاهين

      العنوان: عمان / راس العين حي الروضة ش 
علي يوسف الشيشاني  

رقم االعالم السند التنفيذي :  1 
تاريخه : 2020/1/12

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 : 

احمد هاني محمد سرحان 
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 جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )314- 2020 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : طالل زيد دوجان الخزاعله    
اسم المشتكى عليهم : 

 • محمد ابراهيم محمد يحيى 
 • مؤسسة روابي العبدلي االستهالكية 

/ شارع  الباير  / حي  اليادودة   / : عمان  العنوان 
البراءة بن مالك / بناية 18

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(
الموافق  الثالثاء    : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/1/28
الساعة : 9

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

بصفته  الجليس  محمود  يــوســف  محمود 
بالتوقيع  ومفوضا  مالكا  وبصفته  الشخصية 

عن مركز الجليس التجاري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/171 ( 

سجل عام
الهيئة/ القاضي : احمد منور احمد الرحامنه  

اسم المشتكى عليهم : 
 • يحيى جودت سالم الجبالي 

 • شركة ابناء سالم الجبالي وشركاهم
المدينة   – علندا  ابــو   / عمان   : العنوان 
الصناعية – خلف البنك االردني الكويتي – 

شركة الجبالي وشركاهم
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الموافق  ــد   االح  : يــوم  حضورك  يقتضى 
 2020/2/2

الساعة : 9
اقامها  والتي  اعاله  الدعوى رقم  للنظر في 

عليك الحق العام ومشتكي : 
الصرايره  ومحمد  حسان  ابو  محمد  شركة 
وشركائهم صاحبة االسم التجاري مؤسسة 

الشرق السريع للتخليص وخدمات الشحن 
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
عليك االحكام المنصوص عليها في قانون 
المحاكمات  اصول  وقانون  الصلح  محاكم 

الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-3  )2020/331 ( 

سجل عام
احمد  خليل  ــده  رائ  : القاضي  الهيئة/ 

الحواري  
اسم المشتكى عليهم : 

المطاعم  الدارة  البيانو  صانع  شركة   •  
السياحية 

 • رائد عمران ربيع القاضي 
 – الشمالي  الهاشمي  عمان/   : العنوان 
بجانب سوبر   – حمزة  مقابل مستشفى 

ماركت حبوب صاحب مول القاضي 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2020/1/28

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
شركة االسراء للتموين 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )12944-2017( سجل عام

تاريخ الحكم : 2018/5/6
الغني  عبد  عــزام  انــس   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

السقال           
عمان / الدوار االول عمارة السعاده ط2  

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
كمال جابر ابراهيم الهربيشي 

عمان / جبل الحسين ش خالد بن الوليد خلف كليه 
الحسين منزل رقم 10

خالصة الحكم :
ما  المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتأسيسًا  وعليه 

يلي:-
االحكام  مجلة  من   1818 الــمــادة  بأحكام  عماًل 
قانون  من  61و63و59/ب  32و  والمواد  العدليه 
جابر  )كمال   عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  العمل 
)انس  للمدعي  تدفع  بــأن  الهربيشي(  ابراهيم 
ورد  دينار   )3687( مبلغ   السقال(  عبدالغني  عزام 

المطالبة بما زاد عن ذلك .
قانون  و167من  و166   161 المواد  بأحكام  عماًل 
اصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
والمصاريف ان وجدت ومبلغ 200 دينار بدل أتعاب 
محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى 

السداد التام.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
في  المعظم  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 

2018/5/6

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )318 - 2020 
( سجل عام

خليف  سليم  ايمن   : القاضي  الهيئة/ 
الشوره   

اسم المشتكى عليهم : 
 • شركة خيرات ازمير للمواد التموينية 

 • زياد علي حسين هاديه
 / الباير  اليادودة / حي   / العنوان : عمان 

ش البراءة بن مالك / بناية 18
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضى حضورك يوم : االثنين  الموافق 
 2020/2/10

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
مركز الجليس التجاري 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-4712( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/24

طالب التبليغ وعنوانه :
امجد حسين عبد اهلل شيخه

  الزرقاء / حي الزواهرة قرب مسجد الزبير بن عوام
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد سالمه مرزوق القوابعه 
شركة  بجانب  مرسيدس  جسر  قــرب  علندا  ابــو  عمان 

تويوتا
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 
األحكام  مجلة  من   )1818( المواد  بأحكام  عماًل  أواًل: 
التجارة  العدلية و)185 و260 و262 و263( من قانون 
المدعى  بالزام  الحكم  البينات  قانون  و)10 و1/11( من 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعي   يدفع  بــأن  عليه 

)1240( دينار أردني. 
ثانيًا: عماًل باحكام المواد )161 و166و167( من قانون 
نقابة  قانون  من  و)4/46(  المدنية  المحاكمات  أصول 
المحامين الزام المدعى عليه رسوم الدعوى ومصاريفها 
القانونية من  والفائدة  أتعاب محاماة  دينار    )62( ومبلغ 
السداد  وحتى    2017/8/10 الواقع   االستحقاق   تاريخ 

التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
باسم حضرة صاحب  علنًا  وأفهم  لالعتراض صدر  قابال 
اهلل  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 

الموافق 2019/12/24 .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)9016- 2019( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
خضر محمد فايز الخطيب 

شارع  الضليل-   – الزرقاء   / الزرقاء  العنوان:  
االسمنت االبيض – حي السوداني – عمارة 7

رقم االعالم السند التنفيذي : 122446 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   9900  : 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 : 

االردن   / للتجارة          شركة مللوك وشركاه 
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 شرق عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)183- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
يوسف فهد خالد محمد علي 

النهارية قرب  القويسمة   / العنوان: عمان        
كازية القهيوي

رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )4376-
2019( – سجل عام 

تاريخه : 2019/11/26
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   525  : 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 : 

محمود عباس حسن حداد
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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)310- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد تيسير محمد ابو سالم 
 • محمد منصور جبريل الفالح 

بالقرب من مسجد  جــاوا   / جــاوا  العنوان:        
الريان عمارة 6 الطابق الثاني 

رقم االعالم السند التنفيذي :  1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   750  : 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 : 

صالح خالد مضعان ابو محفوظ 
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 جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )306 - 2020 
( سجل عام

حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 
العطيات    

اسم المشتكى عليهم : 
 • شركة خيرات ازمير للمواد التموينية 

 • زياد علي حسين هاديه
 / الباير  اليادودة / حي   / العنوان : عمان 

ش البراءة بن مالك / بناية 18
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

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

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
مركز الجليس التجاري 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/349 ( 

سجل عام
عبد  احمد  امــانــي   : القاضي  الهيئة/ 

المحسن المبيضين
اسم المشتكى عليهم : 

 • شركة المواد الغذائية الدارة المشاريع
 •  زيد رياض كامل الشويخ 

قرب  السوق  خريبة   / عمان   : العنوان 
خلف  ابراهيم  ملك  في  عمران  مخابز 

الهميسات 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/2/6 

الساعة : 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)315- 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
ركان عبد العزيز سالم الدعجه

مثلث  السوق  خريبة   / عمان  العنوان:        
الجمعية شارع سعيد الغساني عمارة رقم 3   

رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )2705-
2018(- سجل عام  
تاريخه : 2018/9/4

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   490  : 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 : 

زكريا فرحان محمد العودات 
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 موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )4681- 2019 
( سجل عام

فالح  هــزاع  محمد  القاضي:  الهيئة/ 
الحجايا  

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • شركة جبل النور للخضار والفواكه

 • رامي سالم احمد القضاه
العنوان : عمان / سوق الخضار المركزي 

محالت جبل النور للخضار والفواكه
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 

 2020/1/28
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-4735( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/30

طالب التبليغ وعنوانه :
امجد حسين عبد اهلل شيخه 

الزرقاء/  حي الزواهرة قرب مسجد الزبير بن عوام   
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد طالل احمد عقايله
عمان / اليادودة قرب كازية كان زمان بجانب كازية توتال  

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 

و223/أ  و222  و186   181( المواد  بأحكام  عماًل    .1
المدعى عليه بأن يدفع  إلزام  التجارة  و224( من قانون 

مبلغ )500( دينار أردني.
من  و167(  و166   161( الــمــواد  بأحكام  عمال    .2
 )4/46( والــمــادة  المدنية  المحاكمات  ــول  أص قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
محاماة  أتعاب  دينار   )25( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
بتاريخ   الواقع  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

2019/11/5 وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
 قابال لالعتراض

الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بــاســم  علنًا  وأفــهــم  صــدر   
بتاريخ  اهلل  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك 

.2019/12/30

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق مادبا 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-12 )18 - 2020 
( سجل عام

علي  محمد  معن   : القاضي  الهيئة/ 
رضوان الحياري     

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
شركة العجائب للتسويق 

العنوان : مادبا / مجهول االقامة 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

2020/2/3
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

إنـــــــــذار 
إلى الموظفة

انغام عبدالقاسم
حسن يعقوب

لتغيبكِ عن مكان عملك  نظرًا 
متواصلة  ــام  أي  10 من  ألكثر 
بدون إذن رسمي أوعذر مقبول 
إلى  بالعودة  نُــنــذِرك  فإننا   ،
من  أيـــام  ثــالثــة  ــالل  خ عملك 
وإال  ــالن،  اإلع هذا  نشر  تاريخ 
 ، لوظيفتك  فاقدتًا  أعتبرتِ 
اإلجــراءات  إتخاذ  إلى  وسيصار 
يكفل  وبما   ، بحقك  القانونية 

حقوق المستشفى. 
إدارة المستشفى التخصصي    

وزارة العدل.
محكمة صلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة 
الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه 

/ بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/787(

هيئة القاضي: نور البدور
التأمين  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

العربية -األردن.
شــارع   – الشميساني  عــمــان-  عــنــوانــه: 
رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد  الشريف 

)3(- الطابق األول.
وكيله المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغه: وائل عبد رجا الدرواشة. 
أخر عنوان له: عمان – جبل الحسين- دوار 

فراس–العمارة رقم )4(.
تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 

موعد جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها.
الموافق  االثنين  يوم  حضورك  يقتضي 
للنظر   09:00 الساعة   2020/01/27
تحضر  لم  فــإذا  أعــاله  رقــم  الدعوى  في 
األحكام  عليك  تطبق  المحدد  الموعد  في 
محاكم  قــانــون  فــي  عليها  المنصوص 

الصلح وأصول المحاكمات المدنية. 

العالناتكم في 
الدستور
5608000
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