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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )3209- 2020 
( سجل عام

اللطيف  عبد  بشرى   : القاضي  الهيئة/ 
يحيى كريشان   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
يوسف محمد محمود المالح 

المنوره  المدينه  ش   / عمان   : العنوان 
مجمع البنك االسالمي مقابل برجر كنج 

عمارة 227 ط1
الموافق  االحد    : يقتضى حضورك يوم 

 2020/8/16
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

المقدسه  العاصمه  مشاعر  شــركــة 
للسياحه والسفر والحج والعمره 

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2020-6236( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/16

طالب التبليغ وعنوانه : صالح مصطفى عيسى شقفه           
عمان/ الرجيب – المنطقه الصناعيه 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
1- امجد كاظم محمد عوض

2- عامر عبد العزيز حسن ياسين
3- شركة الخضراء لالبنيه والعقارات

بجانب   – الماريوت  فندق  خلف   – الشميساني   / عمان 
سوبر ماركت دهب – بناية 41 ط4

خالصة الحكم :
لذلك وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-

و  المواد 123 و185 و228 و260 و263  باحكام  عماًل 
من قانون التجارة والمادتين 10 و11 من قانون البينات 
والمادة 1818 من مجلة االحكام العدلية والمواد 1/161 
المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون  من  و166  و163 
بالزام  الحكم  المحامين  نقابة  قانون  والمادة 4/46 من 
والتضامن  بالتكافل  للمدعي  يؤدوا  بان  عليهم  المدعى 
تضمينهم  مع  دينار   3500 والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
محاماة  أتعاب  دينار   175 ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
البنك  على  الشيك  تاريخ عرض  من  القانونية  والفائدة 
المسحوب عليه في 2015/8/2 وحتى السداد التام وذلك 

بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به.
وبمثابة  لالستئناف(  )قابال  المدعي  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
صدر  لالعتراض(  )قابال  عليهم  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 
في     ورعــاه(  اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني 

2020/6/16

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-35 )2019-1207( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/1/28 

طالب التبليغ وعنوانه : محمد عبد اهلل طويرش الرشايده
الكرك / الرشايده - مدرس
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد الرحمن سليمان دميثان الرشايده 
العقبة / وادي عربه - فينان

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

و465  و1/202   2/199( المادتين  باحكام  عماًل  اواًل:- 
و63(  و60   53( والمواد  المدني،  القانون  من  و522( 
االحكام  مجلة  من   )1818( والمادة  البينات،  قانون  من 
مبلغًا  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  الــزام  العدلية 

وقدره )1500(  دينارًا.
اصول  قانون  من   )161( المادة  باحكام  عماًل  ثانيًا:- 
بالرسوم  عليه  المدعى  ــزام  ال المدنية،  المحاكمات 

والمصاريف.
أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
بالفائدة  عليه  المدعى  إلـــزام  المدنية   المحاكمات 
القانونية بواقع) 9%(، وذلك من تاريخ المطالبة المطالبة 

وحتى السداد التام.
أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عماًل  رابعًا:- 
المحاكمات المدنية وبداللة المادة )46( من قانون نقابة 
المحامين النظاميين األردنيين إلزام المدعى عليه بمبلغ 

)75( دينارًا بدل أتعاب محاماة.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/1/28

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )13659- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :
سائدة محمد مصطفى شناعه

العنوان: عمان / مجهول مكان االقامة
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

المحكوم به الدين : 500 دينار والرسوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
تؤدي خالل خمسه عشر  ان  يجب عليك 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

ايمن احمد ابراهيم شيخ ساكن
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 عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-35 )2020-192( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/30 

طالب التبليغ وعنوانه : محمد اسريع سالمه الطرشان 
القويرة / الراشديه الحي الشمالي 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
فايز ناصر عبد الرحيم العمارين

العقبة / قرية فينان الشارع الرئيسي
خالصة الحكم :

الخطية  للبينة  وسندا  تقدم  ما  على  وتأسيسا  لهذا 
يرد  لم  التي  )م/1(  المبرز  الدعوى  هذه  في  المقدمة 
للمحكمة من خاللها  ثبت  و حيث  يناقضها  ما  او  عكسها 
المدعى به  بالمبلغ  المدعى عليه  للمدعي  انشغال ذمة 

لذا  تقرر المحكمة ما يلي:
 )1/186 و   1/185 و   1/181( المواد  بأحكام  عمال   .1
القانون  من   )224( المادة  وبداللة  التجارة  قانون  من 
الحكم  البينات  قانون  من   )11 و   10( والمادتين  ذاته 
العمارين  الرحيم  عبد  ناصر  فايز  عليه  المدعى  بإلزام 
اسريع  محمد  للمدعي  أردني  دينار   )6000( مبلغ  بدفع 

سالمه الطرشان .
2. عمال بأحكام المواد )161 و 166 و 167( من قانون 
قانون  من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول 
نقابة المحاميين النظاميين تضمين المدعى عليه كامل 
أتعاب  دينار   )300( لمبلغ  إضافة  والمصاريف  الرسوم 
وحتى  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

السداد التام.
وبمثابة  لالستئناف  قابال  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/6/30

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
رقم الدعوى : 3-3 )1847 – 2020 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2020/6/23
طالب التبليغ وعنوانه   : 

يعقوب عبوده احمد الهشلمون
عمان 

المطلوب تبليغه  وعنوانه : 
مالك  وبصفته  الشخصية  بصفته  بدر  محمود  خميس  نبيل  محمد 
طبربور  ــوع  رب مركز  محالت  للمنظفات  طبربور  وادي  مؤسسة 

للمنظفات
طبربور  ربوع  مركز  محالت  النهضة  شارع  عليا  ابو  طبربور   / عمان 

للمنظفات المنزلية مجمع الحاج سليمان الدعسان التجاري 
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 
أواًل: بالنسبة للشق الجزائي : 

1- عمال بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة 
شيك  إصدار  بجرم  بدر  محمود  خميس  نبيل«  محمد  عليه  المشتكى 
ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف بحدود المادة )1/421/أ( من 
قانون العقوبات والحكم عليه عماًل بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة 

والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم . 
الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   178 المادة  بأحكام  عمال   -2
اعالن عدم مسؤولية المشتكى عليها مؤسسة وادي طبربور للمنظفات 
عن جرم إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف بحدود 
ورد  فردية  مؤسسة  كونها  العقوبات  قانون  من  )1/421/أ(  المادة 

االدعاء بالحق الشخصي عنها  . 
ثانيًا: بالنسبة للشق الحقوقي :  

حيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا وحيث ثبت ارتكاب المشتكى عليه 
للجرم المسند اليه وعماًل باحكام المادة 278 من قانون التجارة إلزام 
المدعى عليه بالحق الشخصي بأداء مبلغ )2000( دينار، وعماًل باحكام 
المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه 
 166 المادة  باحكام  وعماًل   ، والمصاريف  الرسوم  الشخصي  بالحق 
المحامين  المدنية و46 من قانون نقابة  المحاكمات  من قانون اصول 
تضمين المدعى عليه بالحق الشخصي باتعاب محاماة مقدارها )100( 
دينارا، وعماًل باحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
الشخصي  بالحق  عليه  المدعى  الزام  التجارة  قانون  والمادة 263 من 

من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام .
حكمًا غيابيًا عن الشق الجزائي وبمثابة الوجاهي عن الشق الحقوقي 
قاباًل  الشخصي  بالحق  عليهما  المدعى  عليهما  المشتكى  بحق 
لالعتراض صدر باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن 

الحسين المعظم ) حفظه اهلل و رعاه ( بتاريخ 2020/6/23

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-5 )2020-3475( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/16

طالب التبليغ وعنوانه : حماد عبد الرحمن موسى 
محمود علي  

عمان / خلدا شارع مكه / 194 ط/1 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
جبرين احمد جبر مزهر    

المدرسة االساسية  ابو علندا بالقرب من   / عمان 
للبنات بجانب مسجد محمد الحنيطي

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة:-

القانون  من  و202(  و199   87( بالمواد  عمال   .1
المدني الحكم بالزام المدعى عليه )جبرين احمد 
جبر مزهر( بأن يدفع للمدعي )حماد عبد الرحمن 

موسى »محمود علي«( مبلغ )92100( دينار.
قانون  من  )161و166و167(  بالمواد  عماًل   .2
 4/46 المادة  وبداللة  المدنية  المحاكمات  أصول 
من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه 
اتعاب  دينار   )1000( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
 2019/10/30 في  االقساط  دفع  عن  التخلف 

وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  قــرارًا 
وافهم  صدر  لالستئناف  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
في  المعظم  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا 

2020/7/16

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )14347- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

اياد سعيد جالل المصري
العنوان: عمان / عمان الشميساني بجانب 
اياد سعيد جالل  منزل  البحرينية  السفارة 

المصري 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

دينار   10000  : الــديــن  بــه  المحكوم 
ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

وجدت والفائدة ان وجدت
عشر  خمسه  خالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمود رزق صالح عبد اهلل 
المبلغ المبين اعاله

الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 
القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )2836- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
شادي خليل احمد علوش

العنوان: عمان / جبل النصر / شارع فرح حسين 
الزعبي / قرب مركز امن النصر 

رقم االعالم السند التنفيذي : 000007
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   20000  : 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 : 

رائد مصطفى صبحي البرادعي 
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 عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )10123- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

ابراهيم خليل نمر الدش
العنوان: عمان / عمان – النزهة – ضاحية االمير 
حسن بقالة الدش صاحب البقالة بجانب مركز 

امن النزهه  
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   5380  : 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 : 

شركة عماد بوجه واخوانه
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

27667  – 2019 ( - سجل عام – ص 
اسم المحكوم عليه / المدين :

1- غالب خليل غالب االرناؤوط    عنوان :  عمان 
 – الريماوي  تميم  شــارع   – الحسين  مخيم   /

عمارة 10الطابق االرضي 
2 – مروان نادر حامد المصري   عنوان : عمان 
 18 عمارة   – طبريا  شــارع   – الحسين  جبل   /

الطابق االول 
 (  /  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 بالنشر
صادرة عن محكمة بداية حقوق 

عمان
رقم الدعوى: 2020/5012.

تاريخ الحكم: 2020/7/20.
األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

 • عثمان بركات عبد اهلل السواعير.
 • أحمد سامي اسماعيل السواعير.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

بأن  والتكافل  بالتضامن  عليهما  المدعى  الزام 
يدفعا للمدعية مبلغًا وقدره 12195 دينار ورد 
وإلزامهما  االستحقاق،  لعدم  المطالبة  باقي 
من  القانونية  بالفائدة  والتكافل  بالتضامن 
 2020/6/14 في  القضائية  المطالبة  تاريخ 
بالتضامن  وتضمينهما  التام،  السداد  حتى 
المصاريف  وكامل  النسبية  الرسوم  والتكافل 

ومبلغ 610 دنانير بدل أتعاب محاماة.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالستئناف  قاباًل  عليهما  المدعى  بحق 

وأفهم علنًا بتاريخ 2020/7/20.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5872.
تاريخ الحكم: 2020/6/30.

األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

 • خالد جمال سعيد حسين.
 • محمود فؤاد أحمد القيسي.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  إلزام 
يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ )330( 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  وتضمينهما  دينار 
القانونية  والفائدة  أتعاب محاماة  دينار   )16.5(

من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/6/30.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/8424.
تاريخ الحكم: 2020/7/16.

األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

 • محمود عثمان عبد اهلل الشنقيطي.
 • محمد عثمان عبد اهلل الشنقيطي.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  ــزام  إل
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا  بأن 
الــرســوم  وتضمينهما  ديــنــار   )100.461(
محاماة  أتعاب  دينار   )24( ومبلغ  والمصاريف 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/16.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5493.
تاريخ الحكم: 2020/6/29.

العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
األردن المساهمة العامة وكيلها المحامي 

حسام المعشر
الشميساني  عــمــان/  وكيلها:  عــنــوان 
 – شريف  الحميد  عبد  الشريف  شارع   –

بناية )3(.
المطلوب تبليغه: حكم عادل محمد غيث

وعنوانها: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

للمدعية  يدفع  بان  عليه  المدعى  إلزام 
دينار   3800 والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  وتضمينه 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينارًا   )190(
القضائية  المطالبة  تاريخ  القانونية من 

في 2020/3/1 وحتى السداد التام.
)قابال  المدعية  بحق  وجــاهــيــًا  قـــرارًا 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف( 
صدر  لالعتراض(  )قابال  عليه  المدعى 

وأفهم علنًا في 2020/6/29.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5496.
تاريخ الحكم: 2020/6/25.

األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

 • فواز سليمان بازع الشواربة.
 • طارق سليمان بازع الشواربة.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

التضامم  وجــه  على  عليهما  المدعى  إلــزام 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا  بأن 
)1700( دينار وتضمينهما الرسوم والمصاريف 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   )85( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/6/25.
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اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ عمان / قسم شمال عمان  
  رقم الدعوى1 -11  )2687 - 

2020 ( – سجل عام -  ك
المدين احمد عبد   / المحكوم عليه  اسم 

ربه علي الحسنات  
شارع  بصويلح  الفصيله  حي   / عمان 

سليمان المطلب عمارة 5 
رقم االعالم / السند التنفيذي

محل صدوره تنفيذ عمان / قسم شمال 
عمان 

دينار   1035  : الــديــن   / بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

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

المحكوم له / الدائن 
منذر محمد عيسى عيسى يغمور

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق شمال عمان     
رقم الدعوى1-3 /) 1884- 2020( 

– سجل عام
تاريخ الحكم :  07/16 /2020 

طالب التبليغ : طارق محمد صالح الحواري 
وعنوانه  : الزرقاء / الحرفيه منجرة الحواري 

هاتف : 0795654910
وكيله االستاذ : يونس صالح قويدر بني يونس

المطلوب تبليغه : ثائر محمد  قدري عزت الحزام
بجانب   /26 شارع   / الجديدة  الزرقاء   / :الزرقاء  عنوانه 

منزل سالمه الغويري
خالصة الحكم : 

وعليه وتأسيسًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
البينات  قانون  من  و11   10 المادتين  بأحكام  عماًل   -1
التجارة  قانون  من  و263  و262  و260   185 والمواد 
الجزائية؛  المحاكمات  أصــول  قانون  من   332 والمادة 
مبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم 

5600 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 280 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 
المسحوب  البنك  على  شيك  كل  عرض  تاريخ  من   %9

عليه وإعادته بدون صرف وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
باسم حضرة صاحب  علنًا  وأفهم  لإلعتراض صدر  قاباًل 

الجاللة
بتاريخ  المعظم  الحسين  إبن  الثاني  اهلل  عبد  الملك   

2020/7/16

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء عين الباشا  

رقم الدعوى 3-19/)1292 
-2020( – سجل عام

ابراهيم  صالح  ايمان   : /القاضي  الهيئة 
حرب 

اسم المشتكى عليه : 1- طالل علي عبد 
المولى ابو ناموس

2- ابراهيم محمود خليل حمدان  
العمر : 54 سنة 

البريد قرب  / دوار  الباشا  : عين  العنوان 
محول الكهرباء 

هاتف : 0787070200
التهمة الحاق الضرر بمال الغير )445(

يقتضي حضورك يوم االثنين    الموافق 
2020/08/24 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

عمر حسن سالمة ابو كبريت
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 


