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اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 / ) 
4889 - 2020  ( –سجل عام – ب

سالم  تيسير    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
صباح الدهيثم 

عنوانه : الزرقاء / الحالبات – شارع الدهيثم – 
قرب مسجد الدهيثم 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 10 – 2/ ) 98 
– 2019   ( – سجل عام 

تاريخه : 2019/3/21              
محل صدوره : تنفيذ الزرقاء 

:  14169.272   دينار و  /الدين  المحكوم به 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و عالء الزعمط   المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ الزرقاء

مذكرة تبليغ مشتكى عليه ) مدعى 
عليه بالحق الشخصي (

 صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان
رقم الدعوى : 5- 3 / ) 2628 / 

2020 ( – سجل عام 
الهيئة القاضي : عمر فاروق محمد علي 

الحمصي    
المدعى عليهم   ( المشتكى عليهم  اسم 

بالحق الشخصي :
1 . نمر عبد الوهاب حسني العطعوط

الفتاح  عبد  حسني  الــوهــاب  عبد   .  2
العطعوط

بنك  قرب  البلد  وسط   / عمان   : العنوان 
االسكان

التهمة : شيك ال يقابله رصيد 421 
الموافق  االحــد   يوم  حضورك  يقتضى 
للنظر   9:00 الساعة     2020/  9  /  13
اقامها  والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في 
عليك الحق العام و مشتكي  بنك االردن 
وكياله المحاميان اسامة سكري و طالل 

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

المحاكمات الجزائية  

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 
/ ) 27667  – 2019 ( - سجل 

عام – ص 
اسم المحكوم عليه / المدين : غالب خليل غالب 

االرناؤوط 
عنوانه :  عمان / مخيم الحسين – شارع تميم 

الريماوي – عمارة 10الطابق االرضي 
 (  /  1  –5   : التنفيذي  السند   / ــالم  اإلع رقــم 
22312 – 2018 ( سجل عام              تاريخه 

2019 / 1 / 30 :
محل صدوره : تنفيذ عمان 

المحكوم به / الدين : 3341   دينار والرسوم 
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 :
شركة التامين الوطنية    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 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  159 – 2020 
( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 19 / 1 / 2020   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  عرفان احمد يوسف 
القاعود 

عمان / خلدا – ش عبد اهلل العكاشة – بناية 10 
خالصة الحكم : لهذا  و تأسيسا على ما تقدم 

تقرر المحكمة مايلي :
القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادو 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية  بالزام 

المدعى به و البالغ 2046 دينار و 801 فلس 
ثانيا  . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 102 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 
المدعية و بمثابة الوجاهي  حكما وجاهيا بحق 
و  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 
بتاريخ  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/1/19

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 / ) 
5127 - 2020  ( –سجل عام – ص

ربه  :  عمر عبد  المدين   / المحكوم عليه  اسم 
محمود رباع 

 – الظاهرية  حي   – عوجان   / الزرقاء   : عنوانه 
حضانة الرباع 

 (  /  1  –  10  : التنفيذي  السند   / االعــالم  رقم 
1162– 2019   ( – سجل عام 
تاريخه : 2019/4/30              

محل صدوره : تنفيذ الزرقاء 
و  دينار     9077.554   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و عالء الزعمط   المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ الزرقاء

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15272-  2020  ( –سجل 

عام – ص
محمود  اشرف   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

جمعه عوده 
عنوانه : عمان / ماركا الشمالية – شارع الشهيد 

– بناية 10 
 (  /  1  –  5  : التنفيذي  السند   / ــالم  االع رقــم 

14062 – 2019   ( – سجل عام 
تاريخه : 2019/7/17              

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار     2138.608   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و عالء الزعمط   المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم 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
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)647- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
حسن اسماعيل حسن اسماعيل

مصلى  قــرب   – المناشير   / سحاب  العنوان: 
المناشير 

-744(  /  1-7  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2018( – سجل عام

تاريخه : 2018/11/18
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   1500   : 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 : 

امين عوض كلكل
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 حقوق سحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 7-1 )16-2020( سجل 

عام
تاريخ الحكم : 2020/7/15 

لتجارة  عمان  سرايا  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
الدهانات 

باكير  بن  عامر  شارع  النهارية  حي  القويسمة   / عمان 
بناية رقم 41 شركة سرايا عمان لتجارة الدهانات

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
محمد ابراهيم عامر الزيود 

سحاب / سحاب
خالصة الحكم :

لذا وسندًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
1. عماًل بأحكام المادة )1818( من مجلة األحكام العدلية 
التجارة األردني  والمواد )185 و228 و260( من قانون 
رقم )12( لسنة 1966 والمادتين )10 و11( من قانون 
بأن  والتكافل  بالتضامن  عليهما  المدعى  إلزام  البينات 

يدفعا للمدعية مبلغ وقدره )3000( دينار.
قانون  من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عماًل   .2
أصول المحاكمات المدنية والمادة )46( من قانون نقابة 
والتكافل  بالتضامن  عليهما  المدعى  إلــزام  المحامين 
محاماة  أتعاب  دينار   )150( ومبلغ  والمصاريف  بالرسوم 
البنك  على  الشيك  تاريخ عرض  من  القانونية  والفائدة 

المسحوب عليه وحتى السداد التام.
بحق  اعتباريا  ووجاهيا  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

المدعى عليه هيثم قاباًل لإلستئناف
قابال  محمد   عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  وبمثابة 

لالعتراض 
الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  صــدر 

عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم 
بتاريخ 2020/7/15     

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  بداية 

حقوق عمان 
رقم الدعوى5 -2/)2020-5588(– 

سجل عام
ابراهيم سمير محمد   : /القاضي  الهيئة 

العموش         
اسم المدعى عليه : نهاد فيصل عطاهلل 

عطاهلل
الشخصي1003311408   االثبات  رقم 

الجنسية عراقي
المنذر  ابــن  شــارع   / صويلح   : عنوانه 

النيسابوري بناية 4 ط 2
الخميس    يـــوم  حـــضـــورك  يــقــتــضــي 
 00 الساعة   2020/  08/13 الموافق 

 09:
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
علي حسن علي علي

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

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )3094-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/27
طالب التبليغ وعنوانه : شعبان رمضان حسين الحافي

عمان/ عمان – شارع مكة – فوق مطعم ابو جبارة  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

اكرم محمود عبد الرحمن جبرين
عمان / عمان – جبل الزهور – شارع ابن البيطار – بالقرب 

من بقالة الهندي – بناية رقم )4( 
خالصة الحكم :
منطوق الحكم

لذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
من  و1/185و1/186(   1/181( المادة  بأحكام  عماًل   .1
ذاته  القانون  من    )224( المادة  بداللة  و  التجارة  قانون 
إلزام المدعى عليه  البينات  والمادتين )10و 11( من قانون 
)أكرم محمود عبد الرحمن جبرين( بان يدفع للمدعي المبلغ 

المدعى به والبالغ )1850( دينار .
2. عماًل بأحكام المواد )161، 166، 167( من قانون أصول 
التجارة  قانون  من  )186/ب(  والمادة  المدنية  المحاكمات 
والمادة )4/46( من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  والمصاريف  الرسوم  عليه 
التام  السداد  وحتى   )2020/2/4( بتاريخ  الواقع  المطالبة 

والمصاريف ومبلغ )93( دينار أتعاب محاماة.
تغريم  التنفيذ  قانون  من  )7/و(  المادة  بأحكام  عماًل   .3
لخزينة  تدفع  به  المحكوم  المبلغ  خمس  عليه  المدعى 
القرار  عن  نسخة  إرســال  و  الهاشمية  األردنــيــة  المملكة 

لعطوفة المحامي العام المدني إلجراء المقتضى القانوني.
حكما وجاهيًا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق المدعى 
عليه قابال لالعتراض صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب 

الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين
 المعظم )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2020/2/27.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/3629 

( سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليه : 

حسين عبد العزيز موسى البريم
العنوان : عمان / الوحدات مقابل شركة 
باتجاه  شرطة  عند  اشــارة  اول  البادية 

الشمال 
التهمه : تحقير الموظف )1/196(

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/8/17
الساعة 9:00

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

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

المحاكمات الجزائيه.

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )3069- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
معتز فارس مصطفى محمد ياسين

الزهراء  حي  الشمالية  ماركا   / عمان  العنوان: 
روضة  بجانب  العايد  القادر  عبد  مصطفى  شارع 
براعم ماركا )العنوان و=وفقا لمشروحات االحوال 

المدنيه (
 ،  579641  : التنفيذي  السند  االعـــالم  رقــم 
 579640  ،  576369  ،  579599  ،  583141
 583140 ، 583077 ، 583079 ، 579598 ،

583081 ، 576368 ، 583080 ، 583075 ،
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   85500  : الدين  به  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

خالد خليل محمود حجازى 
المبلغ المبين اعاله

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-3 )2020-2051 
( سجل عام

نجيب  اكــرم  رودينا   : القاضي  الهيئة 
عبابنه

اسم المدعى عليهم وعنوانهم :
 • وسام عبداهلل مصلح السليم

 • محمد خالد تركماني 
العنوان : عمان / ماركا الشمالية – مقابل 

المستودعات الطبية 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/8/23
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

شمال عمان 
رقم الدعوى1-1/)2020-3215(– 

سجل عام
فرج  محمد  زينه   : /الــقــاضــي  الهيئة 

عبدالرحيم الساليمه         
اسم المدعى عليه : رزان عبداهلل محمد 

العريان
عنوانه : عمان / شارع الجامعه االردنيه 

قرب فندق عمان انترناشونال بنايه 9
الخميس    يـــوم  حـــضـــورك  يــقــتــضــي 
 00 الساعة   2020/  08/13 الموافق 
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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

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2057- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       بهاء نافذ يوسف ابو عمر  

مطعم  خلف  القويسمة   / عمان  العنوان:        
في  يعمل  كنبايات  تنجيد  مشغل  الهنا  عش 

نفس المشغل كمعلم لصنع الكنبايات 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1048-

2019( – سجل عام 
تاريخه : 2020/1/15

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار    2950  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

نبيل خالد شحاده صالح 
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 )14353- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :

مفيد يوسف عبد الحميد الشريف 
اوس  شارع   – الغربي  الذراع   / عمان  العنوان: 

المتفرع من شارع نائله الفرافصه 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-5 / )3700-

2018( – سجل عام 
تاريخه : 2018/4/12

محل صدوره : تنفيذ عمان
دينار   1160.409  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 

والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شفا محمد عبد اهلل ابو عواد 
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)648- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
حسن اسماعيل حسن اسماعيل

منشار   / الحرفية  المنطقة   / سحاب  العنوان: 
ايمن فهمي 

-745(  /  1-7  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2018( – سجل عام

تاريخه : 2018/11/18
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   1500   : 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 : 

امين عوض كلكل
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
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)740- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
مروان صالح عليان ابو الفول 

قبل  دخلة  اولــد  السابعة   / العقبة  العنوان: 
ثالث  الشمال  بعد  يمين  اول  االتحاد  مــدارس 

عمارة شمال طابق ارضي 
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ العقبة

والرسوم  دينار   5000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ان وجدت

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
محمد خلف ابراهيم الطراونه 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة  صلح حقوق 

عمان 
رقم الدعوى5 -1/)12095-

2020(– سجل عام
محمود  يوسف  صفاء   : /القاضي  الهيئة 

االقرع         
المحيطات  شركة   : عليه  المدعى  اسم 

لخدمات الطيران
مقابل  الثقافة  ش   / عمان   : عنوانه 

الشركة القطرية للطيران
الخميس    يـــوم  حـــضـــورك  يــقــتــضــي 
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والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
شركة صالح احمد الزيتاوي وشركاه

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

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2462- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • مهدي محمد الجاسم 
 • عامر مهدي الجاسم  

      العنوان: عمان / الموقر قرية سالم بجانب 
منزل الشيخ ماهر الجريبيع 

 /  7-45  : التنفيذي  السند  االعـــالم  رقــم 
)52247-2017( – سجل عام

تاريخه : 2017/11/26
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   171  : الدين  به  المحكوم 
والفوائد القانونية 

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
احمد عبيد حسن الجاسم

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
محكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ الئحه دعوى خاصة 
بالدعوى التابعة لتبادل اللوائح

 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )1113-
2020( سجل عام 

رقم الدعوى : 5- 2/ 
)2020/5985( سجل عام 

احمد  علي  هيثم   : القاضي   / الهيئة 
خوالده   

طالب التبليغ وعنوانه  : 
فايز شحاده عبد الحافظ حماد

عمان / يبلغ الوكيل
المطلوب تبليغهم وعنوانهم :

بصفته  سليمان  فريد  راضي  محمد    •  
الشركة  صاحب  وبصفته  الشخصيه 
بكافة  الشركة  عن  بالتوقيع  والمفوض 

االمور الماليه واالداريه والقضائيه  
 • شركة الحال لصناعة الطوب ومشتقاته 
العنوان : عمان / تالع العلي – شارع عبد 

اللطيف ابو قوره 
االوراق المطلوب تبليغها : الئحة الدعوى 

بالنشر

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )3228-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/23
طالب التبليغ وعنوانه : شعبان رمضان حسين الحافي

بناية   – جبارة  ابو  مطعم  فوق   – مكة  شارع   – عمان  عمان/ 
194 – ط1 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
هيثم يعقوب يوسف حسن

عمان / عمان – جبل الزهور – بجانب سوبر ماركت االسمر
خالصة الحكم :

صحة  باثبات  الحكم  المحكمة  تقرر  تقدم،  بما  وهديًا  وعليه 
للمدعى  الدعوى  موضوع  الكمبيالة  على  الوارد  التوقيع  نسبة 

عليه والزامه بما يلي : 
العدلية  االحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عماًل  أواًل- 
قانون  من  و224  و222  و1/185  و1/181  123/ب  والمواد 
التجارة والمادتين 10 و1/11 من قانون البينات الزام المدعى 

عليه ان يدفع للمدعي مبلغ 430 دينار.
اصول  قانون  من  و163   1/161 المواد  بأحكام  عماًل  ثانيًا- 
المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف 

المحاكمات  أصول  قانون  المادة 163 من  بأحكام  ثالثًا-  عمال 
مبلغ  المحامين تضمينه  نقابة  قانون  والمادة 46 من  المدنية 

22 دينار اتعاب محاماة.
بداللة  التجارة  قانون  من   186 المادة  بأحكام  عماًل  رابعا: 
المدعى عليه  ذاته تضمين  القانون  المادتين 224 و225 من 
بالمطالبة  الكمبيالة  استحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة 
القضائية في 2020/1/5 كونها غب الطلب وحتى السداد التام 

وذلك بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به 
تغريم  التنفيذ  قانون  من  7/و  المادة  بأحكام  عماًل  خامسًا:- 
 86 والبالغ  للخزينة  به  المحكوم  المبلغ  خمس  عليه  المدعى 

دينار .
قرارًا وجاهيًا بحق المدعي )قابال لالستئناف( وبمثابة الوجاهي 
باسم  علنًا  وأفهم  لالعتراض( صدر  )قابال  عليه  المدعى  بحق 
الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

المعظم )حفظه اهلل ورعاه( في   2020/2/23

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5136- 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       مصطفى ماهر مصطفى احميده   

/ بجانب صالة  / ش.16  الزرقاء  العنوان:        
رد روز لالفراح

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   900  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

دعاء محمود طه الحروب 
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

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
عليه بالحق الشخصي صادرة عن 
محكمة صلح جزاء  شمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)4765 -2020( 
– سجل عام

الهيئة /القاضي :   منير سعود مسلم ابو قاعود 
صيدلية  شركة   -1  : عليه  المشتكى  اســم 

الصيدله لنا
العمر : 5 سنة

 / االردنية  الجامعه  شــارع   / عمان   : العنوان 
مجمع العساف أي فارما مقابل المركز الوطني 

للسكري
2- ثابت طالل علي عادي

العمر : 39 سنة
العنوان : عمان / شارع الجامعة االردنية / قرب 

روان كيك / شركة صيدلية لنا
هاتف: 078079999

التهمة شيك ال يقابله رصيد )421(
الموافق  الخميس    يــوم  حضورك  يقتضي 

2020/08/13 الساعة 00 :08 
اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 

عليك الحق العام ومشتكي 
شرك البحرينية االردنية للتقنية واالتصاالت

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1166- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       احمد سامي موسى خضر 

شارع  علندا  ابو  مدخل   / عمان  العنوان:        
المدني عمار  الدفاع  المتفرع من شارع  العطاء 

قم 8 الشقة الشمالية من الطابق االول 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )4116- 

2019( – سجل عام
تاريخه : 2019/11/24

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   858.37  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

تمام احمد محمد وهدان
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

دائرة قاضي القضاة 
محكمة عمان الشرعية

القضايا الرقم 13120 – 2019 
التاريخ : 2020/8/10

اعالن تبليغ حضور جلسة تحكيم بالنشر صادره 
عن محكمة عمان الشرعية / القضايا 

الهيئه / القاضي : د . ايهم يحيى عواد 
عويدان  ابراهيم  ظافر  ابراهيم   : عليه  المدعى  الى 

)عراقي الجنسية(
له  اقامة  محل  واخــر  لبنان  في  االقامه  محل  مجهول 
بجانب  مول  سامح  قرب   – الشمالي  الهاشمي   – عمان 
مدرسة حسن ابن الهيثم . لقد تقرر في الدعوى اساس 
والنزاع  للشقاق  تفريق  وموضوعها   2019/13120  :
والمتكونه بينك وبين زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 

الشرعي المدعية:
انوار محمد جاسم جاسم

يوم  وذلــك  المدعيه  وبين  بينك  تحكيم  جلسة  عقد 
السبت الموافق 2020/8/22 الساعه 11.00 صباحا في 
عمان  الكائن في  القدومي  زكي  المحامي  الحكم  مكتب 
– الهاشمي الشمالي مقابل مكتب البريد – مجمع هاني 
ولويل –عمارة 110 الطابق الثاني مكتب رقم 5 من قبل 
القادر  عبد  والمحامي  القدومي  زكي  المحامي  الحكمين 
ابو عريضه . فاذا لم تحضر في الزمان والمكان المعينين 
لتخلفك  مشروعه  معذرة  تبد  او  عنك  وكيال  ترسل  او 
الشرعي غيابيا علما  االيجاب  الحضور يجري بحقك  عن 
ان موعد الجلسة القادمه لدى هذه المحكمه بعد جلسة 
التحكيم يوم االربعاء 2020/9/9 الساعه 9.00 صباحا 
في  تحريرا  االصــول  حسب  ذلك  تبليغك  جرى  وعليه 

2020/8/10
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وزارة العدل.
محكمة صلح جزاء عمان .

مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة 
الشكوى ومرفقاتها للمشتكى عليه 

/ بالنشر
رقم الشكوى: )2020/10113(

هيئة القاضي:تحسين الماضي
طالب التبليغ : شركة التأمين العربية -األردن.

الشريف  شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
الطابق   -)3( رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد 

األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغهما: 
 • شركة أنور أبو شلفه وشركاه.
 • أنور يوسف حسان أبو شلفه. 

أخر عنوان لهما: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.
موعد  تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 

جلسة والئحة شكوى ومرفقاتها.
وذلك  المحكمة  قلم  إلى  حضوركما  يقتضي 
بالحق  اإلدعـــاء  مــع  الشكوى  الئحة  لتسلم 

الشخصي.
الــمــوافــق  ــد  األحـ يـــوم  حــضــوركــمــا  يقتضي 
في  للنظر   09:00 الساعة   2020/08/16
الشكوى رقم أعاله فإذا لم تحضراه في الموعد 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص عليها 
المحاكمات  وأصول  الصلح  محاكم  قانون  في 

الجزائية. 
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