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العالناتكم في الدستور
٥٦٠٨٠٠٠

فرعي ١٤٤٢  ١٤٤١

انذار بالعودة للعمل الى الموظفة دانا زياد جميل ديارنه
نظرا لتغيبك عن عملك منذ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣ و

لمدة تزيد عن عشرة ايام متتالية دون عذر رسمي او اذن مسبق فاننا ننذرك بضرورة 
العودة الى عملك خالل مدة ثالثة ايام من تاريخه وخالفا لذلك تعتبرين فاقدة لوظيفتك 
المفعول  الساري  العمل االردني  العمالية وذلك استنادا الحكام قانون  ولكافة حقوقك 

المادة )٢٨( فقرة)هـ(
بلو ستورز لالجهزة الكهربائية
اربد _شارع وصفي التل _ خلف صالة السفير

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة الرمثا الشرعية القضايا
تبليغ حضور جلسة بالنشر

صادر عن محكمة الرمثا الشرعية
خضر  طايل  خالد  عليه:  المدعى  الى 
محل  ومجهول  السودان  خزاعله/في 
الرمثا  له  اقامة  محل  واخر  فيها  االقامة 
بقالة  قرب  الغربي  الحي  والده  منزل 

عبده بديوي الخزاعله.
المحكمة  هذه  الى  حضورك  يقتضي 
االحد  يوم  القادم  الجلسة  موعد  في 
الواقع في ٢٠٢٠/9/6م الساعة التاسعة 
رقم  اساس  الدعوى  في  للنظر  صباحا 
زوجة  نفقة  وموضوعها   ٢٠٢٠/1576
المدعية  قبل  من  عليك  والمقامة 
فاذا  شواهين  عثمان  محمد  فاطمه 
المعينين  والوقت  اليوم  في  تحضر  لم 
لذلك او ترسل وكيال عنك او تبد معذرة 
مشروعة لتخلفك عن الحضور فسيجري 
بحقك االيجاب الشرعي وعليه فقد جرى 
في  تحريرا  االصول  حسب  ذلك  تبليغك 

٢٠٢٠/٨/16م.
القاضي
عبداهلل العتوم

وزارة العدل
محكمة بداية عمان بصفتها 

االستئنافية بالنشر
مذكرة تبليغ الئحة تمييز

رقم الدعوى: ٥- 7/ )7١٨٠- 
٢٠١9( - سجل الحقوق عمان

االستئنافية  الهيئة  القاضي:  الهيئة/ 
الحقوقية السادسة- سجل عمان

طالب التبليغ وعنوانه: لؤي نافز رمضان 
الدم

عمان/ عمان شارع وصفي التل الجاردنز 
وكيله المحامي محمد عبيدات

نبيل  رياض  وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 
موسى بدران وآخرون

العتوم  احمد  المحامي  وكيله  عمان/ 
-شارع  الرياضية  المدينة  عمان- 

الشهيد- بناية العبدالالت رقم 15  
االوراق المطلوب تبليغها:   الئحة

وزارة العدل دائرة تنفيذ شمال عمان
اعالن بيع موجودات بالمزاد العلني للمرة الثانية

رقم الدعوى التنفيذية ٢٠١٨/١٤ سجل عام
محمود  بسام  حبيب  له:  المحكوم  بين 

ابو عودة
للبن  الهدف  شركة  عليه:  والمحكوم 

والمواد الغذائية
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد 
العلني في القضية التنفيذية ذات الرقم 
محكمة  تنفيذ  دائرة  طريق  وعن  اعاله 

بداية شمال عمان الموجودات التالية:
صناعة  كبير  حجم  عرض  ثالجة   -1
لها  زجاج  ستالس   ٢ عدد  )البعلبكي( 
االجمالي  السعر  مستعملة  ارفف  ثالثة 

٣٠٠٠ دينار.
٢- ماكينة تحميص قهوة صناعة )زكي 
مستعملة  كيلو  ثالثين  حجم  ناصر( 

السعر االجمالي 16٠٠ دينار.
 DITIN ٣- ماكينة طحن قهوة ٣ فاز نوع
عدد ٢ مستعملة السعر االجمالي 16٠٠.

المجموع االجمالي لها 16٠٠ .
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/المدين 

اعاله.
المزاد  في  االشتراك  يرغب  من  فعلى 
االلكتروني  المزادات  موقع  الى  الدخول 
https://auctions. الخاص بوزارة العدل
االثاث  بيانات  لمشاهدة   moj.gov.jo
القيمة  من   %1٠ التأمين  قيمة  ودفع 
المقدرة من قبل الخبير الفني وهي ---

-- دينار الكترونيا وذلك من اليوم الذي 
يلي تاريخ هذا االعالن وحتى يوم االحد 

تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣ الساعة ٢ مساء.
علما بأن الرسوم والطوابع والداللة تعود 

على المشتري.
مأمور دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : ١٦٦9٦/٢٠١9         

تاريخ الحكم : ١٠/٢١/٢٠١9
شركة   : التبليغ  طالبة  اسم 
االردن   – العربية  التأمين 
وكيلها   / العامة  المساهمة 

حسام المعشر.
عمر   : تبليغه  المطلوب  اسم 

عبداهلل عيسى الحاج .
وعنوانه / مجهول مكان اإلقامة 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  بأن  عليه  المدعى  الزام 
دينار   )17٨٠( مبلغ  للمدعية 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه 
أتعاب  بدل  دينار   )٨9( ومبلغ 
من  القانونية  والفائدة  محاماة 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ 

التام .

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : ١٨٦3٠/٢٠١9         

تاريخ الحكم : ١٠/٢9 /٢٠١9
التأمين  شركة   : التبليغ  طالبة  اسم 
 / العامة  المساهمة  االردن   – العربية 

وكيلها حسام المعشر.
اسم المطلوب تبليغهما :1. راكان محمد 

ناصر تيسير الحموي 
• هيا محمد ناصر تيسير الحموي  .

اإلقامة  مكان  مجهولي   / وعنوانهما 
حاليا .

خالصة الحكم : 
و  بالتكافل  عليهما  المدعى  الزام 
التضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ )6٨٠( 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
محاماة  أتعاب  بدل  دينار   )٣4( ومبلغ 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى السداد التام .

وزارة العدل  محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )٢٠٢٠/٢٨٥٦(سجل عام                  
تاريخ الحكم ٢٠٢٠/٠٢/٢٥

العربية  التأمين  شركة  التبـــليغ:  طالب 
المحامي حسام  - األردن وكيلها األستاذ 

المعشر.
شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 
الطابق   –  ٣ بناية  شرف-  الحميد  عبد 

األول.
عرفات  هناء  تبليــغها:  المطلوب 

مصطفى الكردي.
مكان  لها:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

اإلقامة حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

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

عرفات  )هناء  عليها  المدعى  إلزام   •
للمدعية  تدفع  بأن  الكردي(  مصطفى 

المبلغ المدعى به والبالغ )٣5٠( دينار.
الرسوم  عليها  المدعى  تضمين   •
اتعاب  دينار   )1٨( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام
وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
قاباًل  عليها  المدعى  بحق  الوجاهي 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض 
عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
في  المعظم  الحسين  أبن  الثاني  اهلل 

٢٠٢٠/٠٢/٢5

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 9٠٢7/٢٠٢٠.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
ابراهيم  وجيه  أحمد  تبليغه:  المطلوب 

حسن.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
الزام المدعى عليه احمد  وجيه  ابراهيم  
حسن بان يؤدي للمدعية شركة التأمين 
دينار   )6٣٨( مبلغ  االردن   - العربية 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  وتضمينه 
للمدعية  محاماة  اتعاب  بدل  دينار   )٣٢(
والفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام.
قابال  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالسـتئناف 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى 

وافهم علنا بتاريخ ٢9/7/٢٠٢٠.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠٢٠/٨93٢.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
المطلوب تبليغهما:

• محمود خليف محمد العبيدات.
المجارح  الحفيظ  عبد  الرحمن  عبد   •

العدوان.
وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
إلزام المدعى عليهما محمود خليف محمد 
الحفيظ  عبد  الرحمن  وعبد  العبيدات 
والتضامن  بالتكافل  العدوان  المجارح 
به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفعا  بأن 
والبالغ )67٨( دينار وتضمينهما الرسوم 
أتعاب  دينار   )٣4( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

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

وافهم علنا بتاريخ ٢٨/7/٢٠٢٠.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 9٢97/٢٠٢٠.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
عبد  سلمان  زياد  تبليغه:  المطلوب 

البطين.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
عبد  سلمان  زياد  عليه  المدعى  الزام 
البطين بان يؤدي للمدعية مبلغ )٣1٠٣( 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
محاماة  اتعاب  دينار   )156( ومبلغ 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  للمدعية 

المطالبة وحتى السداد التام.
قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكما 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعترض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنًا بتاريخ ٢٨/7/٢٠٢٠.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠٢٠/١٠٠٠٦.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
الشريف عبد الحميد شرف – بناية رقم )٣(.

عودة  حسن  أحمد  تبليغه:  المطلوب 
موسى.

وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

عوده  حسن  احمد  عليه  المدعى  الزام 
موسى بان يؤدي للمدعية شركة التامين 
العربية – االردن المساهمة العامة مبلغ  
الرسوم  وتضمينه  دينار   )٢٨٠.7٢(
والمصاريف ومبلغ )14( دينار بدل اتعاب 
القانونية  والفائدة  للمدعية  محاماة 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من   )%9( بواقع 

السداد التام.
قابال  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالسـتئناف 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى 

وافهم علنا بتاريخ ٢9/7/٢٠٢٠.

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : ١٢٢٦٨/٢٠١9         

تاريخ الحكم : ١١/7 /٢٠١9
شركة   : التبليغ  طالبة  اسم 
االردن   – العربية  التأمين 
وكيلها   / العامة  المساهمة 

حسام المعشر.
محمد   : تبليغه  المطلوب  اسم 

جميل محمود السنبري .
وعنوانه / مجهول مكان اإلقامة 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  بأن  عليه  المدعى  الزام 
دينار   )٣٠٠( مبلغ  للمدعية 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه 
ومبلغ )15( دينار بدل أتعاب محاماة 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

المطالبة وحتى السداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠٢٠/٨٥9٢.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
المطلوب تبليغه: حازم أحمد عبد الكريم 

عربيات.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
احمد  حازم  عليه  المدعى  الزام 
للمدعية  يؤدي  بان  عربيات  عبدالكريم 
شركة التأمين العربية مبلغ )٨٠٠.5٨4( 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
محاماة  اتعاب  بدل  دينار   )٢9( ومبلغ 
 )%9( بواقع  القانونية  والفائدة  للمدعية 

من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
قابال  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالسـتئناف 
صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنا بتاريخ ٣٠/6/٢٠٢٠

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠١٨/١٨٨7٢.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
مجاهد  يوسف  أحمد  تبليغه:  المطلوب 

قشوع.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
يوسف  أحمد  عليه  المدعى  الزام 
مبلغ  للمدعية  يؤدي  بان  قشوع  مجاهد 
الرسوم  وتضمينه  دينار   )5٢7.4٠٠(
اتعاب  دينار   )1٠6( ومبلغ  والمصاريف 
من  القانونية  والفائدة  للمدعية  محاماة 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكما 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعترض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنًا بتاريخ 1٢/٣1/٢٠1٨.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 9٠٠١/٢٠٢٠.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
عبد  الدين  عالء  بالل  تبليغه:  المطلوب 

اهلل صوفان.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
الدين  عالء  بالل  عليه  المدعى  الزام 
للمدعية  يؤدي  بان  صوفان  اهلل  عبد 
الرسوم  وتضمينه  دينار   )65٠( مبلغ 
اتعاب  دينار   )٣٢( ومبلغ  والمصاريف 
من  القانونية  والفائدة  للمدعية  محاماة 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكما 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعترض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنًا بتاريخ 7/16/٢٠٢٠.

انذار الى الموظفة
شذى احمد موسى االسمر

عن  تغيبت  قد  بأنك  تعلم 
عملك لدى شركة الزي لصناعة 
تاريخ  منذ  الجاهزة  االلبسة 
تاريخ  ولغاية    ٢٠٢٠/٨/4
سبب  دون   ٢٠٢٠/٨/17
عذر  اي  ابداء  ودون  مشروع 
ننذرك  فاننا  وعليه  مقبول، 
عملك  الى  العودة  بضرورة 
تاريخ  من  ايام   ٣ خالل  وذلك 
ذلك  وبخالف  االعالن  نشر هذا 
سيتم تطبيق المادة ٢٨/هـ من 

قانون العمل بحقك.
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح  
حقوق عمان

رقم الدعوى : ٥ –  ١ / )  ١٤١٢٨ – ٢٠١9 ( 
-  سجل عام 

تاريخ الحكم : ١7 / 7  /٢٠١9  
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري 
و بسمة الحمود

عبد  تامر   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الكريم يونس الحلو 

عمان / البيادر – شارع عطا علي – خلف 
مدرسة ام حبيبة  

ما  تأسيسا على  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقدم تقرر المحكمة مايلي :

1 . عمال باحكام المادة 1٨1٨ من مجلة 
و ٢٠٢ من  و 199  المواد ٨7  و  العدلية  االحكام 
القانون المدني و المادة 9٢/ب من قانون البنوك و المواد 
1٠ و 11/1 و 1٣/٣/د من قانون البينات الزام المدعى 
للمدعية  يؤدي  بأن  الحلو  يونس  الكريم  عبد  ثائر  عليه 
و  مائة  و  الف   11٠9 قدره  و  مبلغا  االردن  بنك  شركة 

تسعة دنانير و 615 فلس 
٢  . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية و المادة 46/4 من قانون نقابة 
و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
القانونية   الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار    55 مبلغ 
و   ٢٠19/7/1 في  الواقع  القضائية  المطالبة  تاريخ  من 

حتى السداد التام 
بمثابة  و  لالستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  قرارا 
و  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 

الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ ٢٠19/7/17 

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠١٨/١٨٨٥٤.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
بناية رقم  الحميد شرف –  الشريف عبد 

.)٣(
حسين  سعيد  عمر  تبليغه:  المطلوب 

حسين.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
حسين  سعيد  عمر  عليه  المدعى  الزام 
مبلغ  للمدعية  يؤدي  بان  حسين 
الرسوم  وتضمينه  دينار   )٢1٢٠.٣14(
اتعاب  دينار   )1٠6( ومبلغ  والمصاريف 
من  القانونية  والفائدة  للمدعية  محاماة 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكما 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعترض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنًا بتاريخ 1٢/٣1/٢٠1٨.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠١٨/١993٠.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 
الشريف عبد الحميد شرف – بناية رقم )٣(.

المطلوب تبليغهما:
• موسى حسين سالم االقطش.

• بالل جعفر موسى االقطش.
وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
حسين  موسى  عليهما  المدعى  إلزام 
موسى  جعفر  وبالل  االقطش  سالم 
بأن  والتضامن  بالتكافل  االقطش 
يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ 
الرسوم  وتضمينهما  دينار   )٢٠٠٠(
أتعاب  دينار   )1٠٠( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

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

وافهم علنا بتاريخ ٨/٢٠19/1.

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: ٢٠٢٠/٨977.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
شارع   – الشميساني   / عمان  عنوانها: 

الشريف عبد الحميد شرف – بناية رقم )٣(.
المطلوب تبليغهما:

• كايد عيسى أحمد السكر
• دانا زكريا محمود أحمد 

عنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

عيسى  كايد  عليهما  المدعى  إلزام 
أحمد  محمود  زكريا  ودانا  السكر  أحمد 
للمدعية  يدفعا  بأن  والتضامن  بالتكافل 
دينار   )1٢5( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينهما 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   )7( ومبلغ 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

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

وافهم علنا بتاريخ ٢9/7/٢٠٢٠.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢3٨3٥( سجل عام
تاريخ الحكم : ١١/٢٠/٢٠١9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

زكريا   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان  حسونة/  سعدات  عبدالوهاب 

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )9٨.45٠( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
بالفائدة  عليه  المدعى  الزام  دينار 
القضائية  المطالبة  تاريخ  القانونية من 
٢٠19/11/1 وحتى السداد التام بنسبة 
وتضمين  به  المحكوم  المبلغ  من   %9
المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 

)5( دينار أتعاب محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم 
صادرة عن محكمة 
صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  ٥-١/
)٢٠١9/٢3٨7٠( سجل عام

تاريخ الحكم : ١١/٢٥/٢٠١9
الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
الهواتف  لخدمات  األردنية 

المتنقلة /عمان 
فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

عبدالكريم الطويل.
وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
عامر  محمد  عبدالرحمن   :
مكان  مجهول   / عمان  الكعبي/ 

اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )٢6٣٨.994( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
والمصاريف ومبلغ )1٣1.9( دينار أتعاب 
محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم /بالنشر

رقم الدعوى ١-٥/)٢٦٨٠3-
٢٠١9(- سجل عام 

تاريخ الحكم ١٢/٢٦/٢٠١9
التبليغ و عنوانه : شركة األردنية  طالب 

لخدمات الهواتف المتنقلة 
عمان الدوار السابع بجانب وزارة الطاقة 

و الثروة المعدنية – مجمع شعبان ط 1
محمود  هايل  وسام   : األستاذ  وكيله 

القباعي
المطلوب تبليغه و عنوانه :

اهلل  جاد  الرحمن  عبد  الرحيم  عبد 
المحاسنه 

فراس/  دوار   / الحسين  جبل   / عمان 
بناية 15

الحكم  المحكمة  تقرر    : الحكم  خالصة 
بما يلي :

1-عمال باحكام  المواد )٨7( و )19٢/٢(  
و )1/٢٠٢(  من القانون المدني و المواد 
البينات  قانون  و 11 و 1٣/٣ ج من   1٠
تؤدي  بان  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
البالغ  ة  به  المدعى  المبلغ  للمدعية 

)٣77.٣66(  دينار.
 )166( و   )161( المواد  باحكام  ٢-عمال 
المحاكمات  أصول  قانون  من   )167( و 
المدنية و المادة )46/4( من قانون نقابة 
المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم 
دينار    )1٨.٨5( مبلغ  و  المصاريف  و 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  
التام  السداد  حتة  و  المطالبة  تاريخ  من 

بواقع )%9( .
قابال  المدعي  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  لالستئناف 

المدعى عليه 
علنا  افهم  و  صدر  لالعتراض   قابال 
الملك عبد  الجاللة  باسم حضرة صاحب 
بتاريخ  المعظم  الحسين  بن  الثاني  اهلل 

٢٠19/1٢/٢6

مذكرة تبليغ قرار حكم 
صادرة عن محكمة 
صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  ٥-١/
)٢٠١9/٢٢7٢٠( سجل عام

تاريخ الحكم : ١١/٢٠/٢٠١9
األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 

لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 
عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

الطويل.
خالد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
مجهول   / عمان  الخطيب/  أحمد  محمد 

مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )65٨.٨٨٠( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
بالفائدة  عليه  المدعى  الزام  دينار 
القضائية  المطالبة  تاريخ  القانونية من 
التام  السداد  وحتى   ٢٠19/1٠/17
به  المحكوم  المبلغ  من   %9 بنسبة 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين 
أتعاب  دينار   )٣٣( ومبلغ  والمصاريف 

محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم 
صادرة عن محكمة 
صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  ٥-١/
)٢٠١9/٢٢٨٤٨( سجل عام
تاريخ الحكم : 9/١٢/٢٠١9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

رائد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
مجهول   / عمان  العمايرة/  موسى  جمال 

مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )٣79.7٢٨( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  دينار   )1٨( ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  تسري 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢339٨( سجل عام
تاريخ الحكم : ١١/٢٠/٢٠١9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

احمد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
مجهول   / عمان  العمايره/  محمد  سعيد 

مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )44٨.6٨1( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
بالفائدة  عليه  المدعى  الزام  دينار 
القضائية  المطالبة  تاريخ  القانونية من 
التام  السداد  وحتى   ٢٠19/1٠/٢٣
به  المحكوم  المبلغ  من   %9 بنسبة 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين 
أتعاب  دينار   )٢٣( ومبلغ  والمصاريف 

محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم 
صادرة عن محكمة 
صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  ٥-١/
)٢٠١9/٢37٨٨( سجل عام
تاريخ الحكم : 9/١٢/٢٠١9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

نايل    : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
مجهول   / عمان  مشاقبه/  فالح  عواد  

مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )749.4٢1( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  دينار   )٣7( ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  تسري 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢3793( سجل عام
تاريخ الحكم : ١١/١7/٢٠١9

الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
الهواتف  لخدمات  األردنية 

المتنقلة /عمان 
فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

عبدالكريم الطويل.
وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان  عبدالجبار/  عواد  فواز  أحمد   :

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )11٨٠.4٢4( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
دينار   )59.٠٢1( ومبلغ  والمصاريف 
بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %9

التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢٠7٢١( سجل عام
تاريخ الحكم : 3١/١٠/٢٠١9

الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
الهواتف  لخدمات  األردنية 

المتنقلة /عمان 
فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

عبدالكريم الطويل.
اسم المطلوب تبليغه وعنوانه : 
لؤي عادل ياسر المعاني/ عمان 

/ مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )4٢٣.٣6٠( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
والمصاريف ومبلغ )٢1.16( دينار أتعاب 
محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 
صادرة عن محكمة 
صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  ٥-١/
)٢٠١9/٢٠7٢٤( سجل عام

تاريخ الحكم : 3١/١٠/٢٠١9
األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 

لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 
عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

الطويل.
 : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
منسي  بن  غديف  بن  عبدالرحمن 

العنزي/ عمان / مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
بن  )عبدالرحمن  عليه  المدعى  إلزام 
يؤدي  بأن  العنزي(  منسي  بن  غديف 
لخدمات  األردنية  )الشركة  للمدعية 
المدعى  المبلغ  المتنقلة / زين(  الهواتف 
فلس  و)٠1٠(  دينار   )414( والبالغ  به 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين 
بدل  دينار   )٢1( ومبلغ  والمصاريف 
من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 
في  الواقع  القضائية  المطالبة  تاريخ 

)٢٠19/9/٢6( وحتى السداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢١٢٥٦( سجل عام
تاريخ الحكم : ١١/١7/٢٠١9

الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
الهواتف  لخدمات  األردنية 

المتنقلة /عمان 
فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

عبدالكريم الطويل.
ليلى   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
النادي/ عمان  أبو  عبدالحافظ عبدالفتاح 

/ مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )٢6٨.٨1٢( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  دينار   )1٣( ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  تسري 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : ٥-١/

)٢٠١9/٢١٢٥9( – سجل عام
تاريخ الحكم : 3١/١٠/٢٠١9

الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
الهواتف  لخدمات  األردنية 

المتنقلة /عمان 
فالح  عمر  المحامي  وكيلها 

عبدالكريم الطويل.
اسم المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عالء حامد خليل حجازي/ عمان 

/ مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
فلس  و)19٣(  دينار   )11٣٠( مبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين 
دينار   )56.9٨٠( ومبلغ  والمصاريف 
بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %9

التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
 صادرة عن محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  ٥-١/

)٢٠١9/٢٢7١9( سجل عام
تاريخ الحكم : ١١/١٤/٢٠١9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

محمد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
مجهول   / عمان  ربيع/  إسماعيل  موسى 

مكان اإلقامة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )911.7٠٢( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  دينار   )46( ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
من تاريخ المطالبة القضائية الواقع في 

٢٠19/1٠/17 وحتى السداد التام.

اعــــــــــــالن
يعلن لالطالع العموم بأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية 
تاريخ  بقرارها رقم ٢٣/٣6/6  قد قررت  الكبرى  معان 
صفة  تحويل  على  الموافقة  والمتضمن   ٢٠16/6/1٠
االستعماالت/ متعدد  الى  أ  احكام سكن  االستعمال من 

محطة محروقات لجزء من القطعة رقم 7٣6 وبمساحة 
تقدر بـ)5٠٠٠م٢( حوض )٢7( - سهل سمنة الجنوبي 
وحسب  معان  سطح  اراضي  من   ٢9٨ تنظيمية  لوحة 

المخطط المعدل من قبل القسم الفني في البلدية.
واعالن ذلك لالعتراض لمدة شهر من تاريخ نشره في 
لذوي  ويجوز  محليتين  وجريدتين  الرسمية  الجريدة 
القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم  العالقة 
لالعتراض لدى مكاتب اللجنة المحلية في بلدية معان 

الكبرى ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.
د. اكرم علي كريشان
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم 
لبلدية معان الكبرى
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وزارة العدل محكمه صلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 2-3 )1883-2020( سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/21 

لتسويق  العربي  الخليج  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
المنتوجات الزراعيه   

عمان / سوق الخضار المركزي شركة الخليج العربي
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

عمار محمود سليمان الدغيلي
عمان / ابو علندا – مقابل الكارفور – بالقرب من مخبز 

انوار مكة 
خالصة الحكم :

تقـرر المحكمة ما يلـي :- 
 بالنسـبة للشـق الجـزائـي : 

إدانة  الجزائية  األصول  من   177 المادة  بأحكام  عماًل 
المشتكى عليه بجرم إعطاء شيك ال يقابله رصيد خالفًا 
عليه  والحكم  العقوبات  قانون  من   421 المادة  ألحكام 
سنة  مدة  بالحبس  القانون  ذات  من  المادة  بذات  عماًل 

واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم .
بالنسبة للشق الحقوقـي : 

و حيث ان االدعاء بالحق الشخصي يدور وجودا وعدمًا مع 
الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المدعى عليه 
المحكمة  تقرر  لذا  اليه  المسند  للجرم  الشخصي  بالحق 

ما يلي :-
1( عماًل بأحكـام المـادة )278( مـن قانون التجارة إلزام 
المدعى عليه بالحق الشخصي بأن يدفع للمدعي بالحق 
 ( والبـالغ  الشـخصي  بالحق  االدعاء  قيمة  الشخصي 

1765 دينار ( .
قانون  من   )  166 و   161( المادتين  بأحكام  عماًل   )2
األصول المدنية تضمين المدعى عليه بالحق الشخصي 

الرسوم والمصاريف .
3( عمال بأحكام المادة )166( من قانون األصول المدنية 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   )4/46( والمادة 
 ( مبلـــــــــــــــــــــغ  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى 

88دينار( بـدل أتعاب محاماة .
4( عمال بأحكام المادة )167( من قانون األصول المدنية 
تضمين المدعى عليه بالحق الشخصي الفائدة القانونية 
عليه  المسحوب  البنك  على  الشيك  عرض  تاريخ  من 

وحتى السداد التـام.
عن  الوجاهي  وبمثابة  الجزائي  الشق  عن  غيابيا  حكمًا 
الشق الحقوقي بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق 
باسم  صدر  لالستئناف  و  لالعتراض  قاباًل  الشخصي 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 

حفظه اهلل ورعاه وافهم علنا بتاريخ 2020/6/21

الكاتبة             القاضـــــي

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-7  )2019/2433 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : معاذ محمد سعيد 

البشتاوي     
اسم المشتكى عليه : 

ابراهيم محمد ابراهيم بني خالد
العنوان : عمان / خريبة السوق 

التهمه : اقالق الراحة العامة )1/467(
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/8/31
الساعة 00: 9

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

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل دائرة تنفيذ سحاب
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 

)600- 2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

ايمن موسى محمد البيراوي 
العنوان: سحاب / سحاب الحي الشرقي

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
دينار   2000   : الدين  به  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 : 

اسماعيل عبد السالم خالد الخصيالت 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل محكمه بداية حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 2-5 )2020-834( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/17
طالب التبليغ وعنوانه : محمد ضيف اهلل 

سعود الحديد  
الحديد خلف منزل برجس  / جبل  عمان 

الحديد 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

فارس صايل محمد ابو هضيب    
الحرفيه  المنطقة   – علندا  ابو   / عمان 

كراج يعرب 
خالصة الحكم :

بناء على مـا تقــدم تقــرر المحكمـة بما 
يلـي :-

بأحكام  عماًل  أواًل: 
و665  المواد)87و199و202و246 
و675( من القانون المدني الحكم بإلزام 
المدعى عليه بدفع مبلغ )58100( دينار 

ً للمدعي  .
) 161و166  المواد  : عماًل بأحكام  ثانيًا 
المحاكمات  أصول  قانون  من   )167 و 
نقابة  قانون  من   )46( المادة  و  المدنية 
المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم 
أتعاب  دينار   )1000( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

المطالبة حتى السداد التام  .

حكمًا وجاهيًا  بحق المدعي 
وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه 

قاباًل لالستئناف 
صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر 
الثاني  الملك عبد اهلل  الهاشمية  الجاللة 
اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين   ابن 

ورعاه( بتاريخ  2020/6/17

وزارة العدل دائرة تنفيذ غرب عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4)1627- 
2020(سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
• حسن فضيل خليف المناصير 

• خالد عبد اللطيف محمد شحرور
بركة  حي  العلي  تالع   / عمان  العنوان:   
قرب  الطراونة  سالم  ابراهيم  شارع 

جريدة الدستور 
 رقم االعالم السند التنفيذي : 18

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ غرب عمان

المحكوم به الدين : 440 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 : 
اسماعيل محمود سليمان ابو عوده 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل دائرة تنفيذ عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)15481- 2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :
محمود رياض محمود الشايب

العنوان: عمان / يبلغ وكيل المدعى عليه 
 / عمان  الحراسيس  عبدالمجيد  اشرف 

الصويفية  
 /  1-5  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

)44-2019( – سجل عام 
تاريخه : 2019/10/29

محل صدوره : تنفيذ عمان
دينار   1455  : الدين  به  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 : 

جميل سليمان محمد الغرابات 
المبلغ المبين اعاله

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل دائرة تنفيذ شرق عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)2062- 2020( سجل عام - ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمود محسن محمد القاضي

الشمالية مخيم  ماركا   / العنوان:  عمان 
مقابل  الحديد  ابي  ابن  شارع  النصر 

عمارة 11
رقم االعالم السند التنفيذي : 16/19 ، 
 ،  18/19 ،  19/19 ،  17/19 ،  15/19
 ،  14/19 ،  12/19 ،  10/19 ،  11/19

 13/19 ، 14/19
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
دينار   2500  : الدين  به  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 : 

 نبيل محمد عبد الفتاح سالمه 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل دائرة تنفيذ الرصيفة
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-13 

)1241- 2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

ايمن راضي محمود االحوق
مخيم   – الرصيفة   / الرصيفة  العنوان: 
شلنر – بجانب بنك االسكان – محل ابو 

ورد  
 ،  101  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

103
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ الرصيفة 
دينار   2840  : الدين  به  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 : 

وائل محمد نعيم رجب زيتون 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ الرصيفة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 

4-11)1248- 2020(سجل عام ب
اسم المحكوم عليه / المدين :

عماد محمد غازي جميل سليمان 
حي   – العين  راس   / عمان  العنوان: 
الروضة – شارع ابن دريس – الحلي قرب 

مجمع الجنوب
 /  2-4  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم   

)792-2019( – سجل عام
تاريخه : 2019/11/17

محل صدوره : تنفيذ غرب عمان
دينار   85000  : الدين  به  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 : 

تركي سامي مثقال الفايز 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2 )2020/3837 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : روان عايش موسى 

ابو الدبس
اسم المشتكى عليه : 

يوسف محمود عبد اهلل ابو عرقوب
ابو  دوار   – علندا  ابو   / عمان   : العنوان 
محل  فوق   – الكارفور  مقابل   – علندا 

بالل – الطابق 2
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

الخميس   : يوم  حضورك  يقتضى 
الموافق 2020/8/27 

الساعة 9:00
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
شركة بسام ساره وشريكته

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 )26017-2019( سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/16

طالب التبليغ وعنوانه : عمر توفيق عبد 
اهلل سالم           

بجانب  الحرية  ش  المقابلين  عمان/ 
البنك العربي االسالمي ع 242
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

• خليل محمد ابراهيم ابو عجاج
• عالء ابراهيم عبد الكريم عبد ربه 

• سمير شفيق خليف سليمان 
بن  خالد  شارع   – الحسين  جبل   / عمان 
الوليد – خلف مستشفى هبه – بناية 15

خالصة الحكم :
تقرر  تقدم  ما  على  وتأسيسا  لهذا 

المحكمة ما يلي :
 )1/181( المواد  بأحكام  عمال   .1
التجارة  قانون  من   )1/186(  )1/185(
ذاته  القانون  من   )224( المادة  وبداللة 
البينات  قانون  من  و11(   10( والمادتين 
يؤدوا  بأن  عليهم  المدعى  بإلزام  الحكم 
المبلغ  والتكافل  بالتضامن  للمدعي 

المدعى به والبالغ )900( دينار. 
2. عمال بأحكام المواد 161و166و167 
المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من 
والمادة )46( من قانون نقابة المحامين 
الرسوم  عليهم  المدعى  تضمين 
والمصاريف ومبلغ )45( دينار بدل أتعاب 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.
وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
قابال  عليهم  المدعى  بحق  الوجاهي 
باسم  علنا  وأفهم  صدر  لالعتراض 
اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
اهلل  المعظم حفظه  الحسين  بن  الثاني 

ورعاه بتاريخ 2019/12/16
 

وزارة العدل  دائرة تنفيذ سحاب
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )831- 2020( 
سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد احمد حسن عباد

اشارة   – سحاب   / سحاب  العنوان: 
المناشير  داخل  االشارة  بعد   – المناشير 

– منشار محمد عباد    
رقم االعالم السند التنفيذي : 393824

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

دينار   1380   : الدين  به  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 : 

احمد عثمان مصطفى الشريف 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل محكمه بداية حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 2-5 )2019-4682( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/12/11
الدين  حسام   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

عارف مسعود ابو ليلى  
شيخه  ابو  مجمع  الحسين  جبل   / عمان 

وابو الهدى ط/3
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

جودت صالح عبد الرحمن طه   
النصر  مجمع  الحسين  جبل   / عمان 

التجاري 
خالصة الحكم :

تقرر  تقدم  ما  كل  على  وتأسيسًا  لذا 
 181 المواد  باحكام  وعمال  المحكمة 
قانون  260من  و   228 و  و1/185    1/
التجارة  والمادتين 10 و 11 من قانون 
والمواد 161 و166و 167 من  البينات  
قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 

4/46 من قانون نقابة المحامين  
1. الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 
الفا  عشر  احد   ( )11200(دينار  مبلغ 

ومائتي دينار(.
الرسوم  عليه   المدعى  تضمين   .2
اتعاب  دينار    )560( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

االستحقاق  وحتى السداد التام  . 
وبمثابة  المدعي   بحق  وجاهيًا  قرارًا 
قاباًل  عليه   المدعى  بحق  الوجاهي 
باسم  علنا  وافهم  صدر  لالستئناف 
عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
في  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل 

.2019/12/11

وزارة العدل محكمه صلح حقوق العقبة
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-35 )2020-90( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/20 
طالب التبليغ وعنوانه : خليل ذيب احمد 

ابو غالي 
العقبة / لمحدود ش الوسط
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
ايهاب ابراهيم حامد هنيه

العقبة / سوق الرواق
خالصة الحكم :

تقرر  تقدم   ما  على  وتأسيسًا  لهذا 
المحكمة ما يلي:

1ـ عمال بأحكام المواد ) 87 و 202( من 
القانون المدني والمواد )53 و 54 و 60 
بإلزام  الحكم  البينات  قانون  من   )63 و 
المدعى عليه ايهاب ابراهيم حامد هنيه 
ابو  احمد  ذيب  خليل  للمدعي  يدفع  بان 
 )803( والبالغ  به  المدعى  المبلغ  غالي 

دينار.
و   166 و   161( المواد  بأحكام  عمال  2ـ 
167( من االصول المدنية والمادة )46( 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
وعدم  محاماة  اتعاب  دينار   )42( ومبلغ 
بالفائدة القانونية لعدم المطالب بها في 

المرافعة الختامية.
قاباًل  المدعي  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة 
الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك 

المعظم بتاريخ 2020/7/20.

انذار 
موجه الى العامل السيد 
احمد صالح عبد اللطيف

 ابو حجله  المحترم
الكامل  التطوير  شركة  توجه 
اإلنذار  هذا  المتجددة  للطاقة 

لكم سندا ألحكام المادة 
وذلك  العمل  قانون  28/هـ من 
اكثر  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 
حيث  متتالية  ايام  عشرة  من 
اعتبارا  العمل  عن  تغيبتم 
 2020/8/1 يوم  صباح  من 
نطلب  واننا  تاريخه  وحتى 
خالل  العمل  الى  العودة  اليكم 
على  ساعة  وعشرين  اربع 
يتم  سوف  ذلك  وبخالف  االكثر 
اشعار  دون  العمل  فصلكم من 
قانون  ونصوص  الحكام  سندا 

العمل

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-1 )2020-3209( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/8/17 

مشاعر  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
والسفر  للسياحه  المقدسه  العاصمه 

والحج والعمره
الطباع  مسجد  بجانب  الجاردنز   / عمان 

عماره رقم 84 ط0
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

يوسف محمد محمود المالح 
عمان / ش المدينه المنوره مجمع البنك 
االسالمي مقابل برجر كنج عمارة 227 

ط1
خالصة الحكم :

المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وبالبناء 
الحكم بما يلي :

)1/246و248(  المواد  بأحكام  أواًل:عمال 
من القانون المدني والمادة )1/11( من 
بأن  عليه   المدعى  إلزام  البينات  قانون 

يدفع للمدعي مبلغ )900( دينار 
ثانيا: عماًل بأحكام المواد  )161 و 166 
المحاكمات  أصول  قانون  من  و2/167( 
المدنية والمادة )4/46( من قانون نقابة 
المدعى  تضمين  النظاميين  المحامين 
والفائده  والمصاريف  الرسوم  عليه 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونيه 

السداد التام  . 
وبمثابه  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
قاباًل  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
باسم  علنًا  وافهم  صدر  لالعتراض 
الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة 
الحسين   ابن  الثاني  عبداهلل  الملك 
بتاريخ  ورعاه(  اهلل  )حفظه  المعظم 

2020/08/17

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق المزار الجنوبي

مذكرة تبليغ حكم/بالنشر
رقم الدعوى 42-1/)2019/806( سجل عام

تاريخ الحكم 2020/1/12
طالب التبليغ وعنوانه: ابراهيم حسن مطلق النوايسه

المزار الجنوبي وكيله المحامي تيسير الهواري
المطلوب تبليغهم وعنوانهم: 

وزياد  وايمان وصباح  ونزار  وميسون  ولميس  1- نضال 
وعبد ورانية ورولى ومحمد ابناء عوض عبد النوايسه

2- محمد فالح مطلق النوايسة
3- هاني خلف خليل الطراونه

4- شاهيه يوسف خليل الطراونه
5- انتظار محي الدين محمد الشرباتي

6- ماهر خليل عبدالمهدي النوايسه
العنوان: مجهولي مكان االقامة

خالصة الحكم: 
وعليه وتأسيسًا على تقدم تقرر المحكمة: 

المعدل  القانون  من  2/4/ب  المادة  باحكام  عمال  أواًل:  
إزالة  المشتركة  المنقولة  غير  االموال  تقسيم  لقانون 
بتفويض  الدعوى  موضوع  األرض  قطعة  في  الشيوع 
للقسمة  القابلة  غير  عليهم  المدعى  حصص  كامل 
للشريك ابراهيم حسن مطلق النوايسة وبالثمن المقدر 

في تقرير الخبرة المعتمد.
ثانيًا: عمال بأحكام المادة 12 من قانون تقسيم األموال 

غير المنقولة المشتركة 
تضمين  المحكمة  تقرر   1995 لسنة   7 رقم  المعدل 
المدعي والمدعى عليهم الرسوم والمصاريف كل بنسبة 
حصته في سند التسجيل، وتضمين المدعى عليهم مبلغ 

)1000( دينار أتعاب محاماة.
وبمثابة  لالستئناف{   المدعي}قاباًل  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  صدر  لالعتراض  قابال  عليهم  للمدعى  الوجاهي 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

وأفهم علنًا بتاريخ 2020/1/12

انذار بالعودة الى العمل
الى الموظف

1- احمد جميل محمد محمود
دون  عملك  عن  لتغيبك  نظرا 
عن  تزيد  لمدة  رسمي  اذن 
عشرة ايام متتالية فاننا ننذرك 
مقر  الى  الحضور  بضرورة 
تغيبك  سبب  لبيان  الشركة 
تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل 
االنذار وخالفا لذلك تعتبر فاقدا 
وفقا  حقوقك  ولكافة  لعملك 
للمادة 28/هـ من قانون العمل 

االردني

شركة سنيورة للصناعات 
الغذائية م.ع.م



اعالنات TUESDAY 18 AUGUST 2020#ال تستهتر
�لثالثاء  28  ذو �حلجة  1441 هـ  �ملو�فق 18 �آب 2020م 06

اعالن طرح عطاء 
ببناء  خاص  عطاء  طرح  والدفيانه  صبحا  بلدية  تعلن 
وبحسب  والدفيانه  صبحا  بلدية  في  الرف  كوم  صالة 

الشروط التالية:
ابنية  خامسة  او  رابعة  المصنفين  للمقاولين  يحق   -1

التقدم للعطاء فقط.
2- مدة العمل 180 يوم وغرامة التأخير 55 دينار/يوم.

االسباب كما  ابداء  بدون  العطاء  الغاء  للبلدية  3- يحق 
انها غير ملزمة باقل االسعار.

قيمة  من   ٪3 بقيمة  بنكية  كفالة  تقديم  يطلب   -4
العرض سارية المفعول لمدة تسعين يوم من اخر يوم 

اليداع العروض وال يتقبل الشيكات.
5- فعلى السادة المقاولين الراغبين باالشتراك بالعطاء 
الرسمي  الدوام  اوقات  خالل  البلدية  محاسب  مراجعة 

ومبلغ 75 دينار كسعر للنسخة غير مستردة.
6- موعد االستفسار والكشف على الموقع من الساعة 

10 الى 12 تاريخ 2020/8/30.
7- اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

الموافق  االحد   يوم  دوام  نهاية  للبيع  موعد  اخر   -8
.2020/9/6

من  العاشرة  الساعة  العروض  اليداع  موعد  اخر   -9
فتح  وموعد   2020/9/7 الموافق  االثنين   يوم  صباح 

العروض الساعة 11،00 من نفس اليوم.
بخيت شامان العيسى
رئيس بلدية صبحا والدفيانه

اعالن طرح عطاء للمرة االولى
بطرح  رغبتها  عن  والبرلمانية  السياسية  الشؤون  وزارة  تعلن 

عطاء خدمات تنظيف مبنى الوزارة
رقم العطاء: 2020/1

اللوازم المطلوبة: خدمات تنظيف ولوازمها
قيمة كفالة دخول العطاء: ٪3

ثمن نسخة دعوة العطاء 25 دينار غير مستردة
مراجعة  العطاء  هذا  في  االشتراك  الراغبين  وعلى 
 2020/8/18 الموافق  الثالثاء  يوم  من  اعتبارا  الوزارة 

وفقا للشروط التالية:
1- اخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الثانية من عصر 

يوم الثالثاء الموافق 2020/8/25
من  او  نفسه  للمناقص  اال  العطاء  وثائق  تسلم  ال   -2

ينيبه بموجب تفويض خطي موقع ومختوم بختمه
مهما  العطاء  عليه  يرسو  من  على  االعالن  رسوم   -3

بلغت
4- تسلم العروض الى امين سر لجنة المشتريات في 
مبنى الوزارة الكائن في وادي صقره شارع عرار عمارة 
العسكري بموعد اقصاه  االئتمان  155 بجانب صندوق 
الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 

2020/8/27
5- لالستفسار االتصال بالوزارة هاتف رقم 5501200 

لجنة المشتريات
رئيس لجنة المشتريات

اعـــــــــــــالن
االصالح  مراكز  ادارة  العام-  االمن  مديرية  تعلن 
والتاهيل- مركز اصالح وتاهيل سواقة عن طرح عطاء 

بيع )7( رؤوس من االبقار الهولندية نوع )فريزيان(
وتاهيل  اصالح  مركز  مراجعة  بالشراء  الراغبين  فعلى 
بعرض  للتقدم  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  سواقة 
اخر  بان  علما  المختوم  بالظرف  يكون  ان  على  سعر 
موعد لتسليم العروض خالل 14 يوم من تاريخ صدوره 
ذلك  بعد  يرد  عرض  اي  يقبل  ولن  الرسمية  بالجريدة 

التاريخ واجور االعالن على من يرسو عليه العطاء.

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة المفرق الشرعية/القضايا
الرقم: 2019/58

الموافق: 2020/8/17
مذكرة تبليغ

صادرة عن محكمة المفرق الشرعية
الى المدعي: محمد علي العوض/سوري 
الجنسية/مجهول محل االقامة حاليا في 
سوريا  في  له  اقامة  محل  واخر  سوريا 

الغوطة الشرقية
رقم  اساس  الدعوى  في  انه  اعلمك 
زواج  اثبات  وموضوعها   2019/95
المدعية  المقامة عليك من قبل  وطالق 
صدق  قد  انه  الدلي،  محمد  نعمة 
االستئناف  محكمة  قرر  بموجب  الحكم 
تاريخ   27524  -  2020/908 برقم 

2020/7/19م.
قاضي محكمة المفرق الشرعية القضايا
عمر راشد المشاقبة

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة المفرق الشرعية/القضايا
الرقم: 2019/1824

الموافق: 2020/8/17
تبليغ يمين شرعية

صادرة عن محكمة المفرق الشرعية القضايا بالنشر
هيئة القاضي: عمر راشد المشاقبة

الجنسية  المحمد/سوري  المدعي عليه: مالذ طرقي  الى 
عمان  له  اقامة  محل  اخر  حاليا  االقامة  محل  مجهول   -
من  مستأجر  بيت  الصحي  المركز  من  بالقرب  الموقر 

قفطان الخريشة
تقرر في الدعوى اساس 2019/1824 وموضوعها اثبات 
صباح  المدعية:  قبل  من  عليك  والمقامة  وطالق  زواج 
اليمين  تحليفك  تقرر  الدغمي،  لينا  م  هليل/و.  حمدان 

الشرعية التالية:
)واهلل العظيم انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي 
بصحيح العقد الشرعي المدعية صباح حمدان هليل من 
 2013 العام  من   10 شهر  بتاريخ  بطالقها  قمت  انني 
الزوجية  بيت  في  طالق(  طالق  طالق  )انت  لها  بقولي 
في االردن ومن انني كنت واعيا لما اقول قاصدا طالقها 
غير مدهوش وال مكره وبالحالة المعتبرة شرعا ومن انه 
لم يكن معنا احد ومن انها لم تكن حامال ومن انني لم 
ارجعها الى عصمتي وعقد نكاحي من هذا الطالق خالل 
العدة الشرعية ومن ان هذا الطالق آل الى بائن بينونة 
صغرى بطروقها الحيض ثالث حيضات كوامل في ثالثة 
شهور متتاليا كونها من ذوات الحيض بتاريخ شهر 1 من 
العام 2014 ومن اننا مفترقان عن بعضها البعض منذ 
المذكور ال صحة لذلك كله واهلل على ما  تاريخ الطالق 

اقول شهيد(.
يوم  وهو  لحلفها  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
تبد  ولم  صباحا  التاسعة  الساعة   2020/9/14 االثنين 
ستعتبر  الحضور،  عن  تخلفك  عن  مشروعة  معذرة 
بحقك  وسيجري  الشرعية  اليمين  حلف  عن  ناكال 
حسب  ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه  الشرعي  االيجاب 
وفق  الحجة/1441هـ  27/ذي  في  تحريرا  االصول 

2020/8/17م.
قاضي محكمة المفرق الشرعية القضايا
عمر راشد المشاقبة

وزارة العدل محكمة صلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى 4-1/)2020/966( سجل عام
تاريخ الحكم 2020/7/13

للضمان  العامة  المؤسسة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
االجتماعي

الهاتف  رقم  الوكيل  عنوان  على  يبلغ  عمان 
0795001504

وكيله االستاذ بكر احمد مناور الحديد
المطلوب تبليغهم وعنوانهم: 

1- منشار حجر زياد صالح القريوتي لمالكها زياد صالح 
سعيد القريوتي

المؤسسة  القريوتي بصفته مالك  2- زياد صالح سعيد 
والمفوض بالتوقيع عنها

3- نجم صالح سعيد القريوتي
عمان مرج الحمام مقابل عسل جفرا

خالصة الحكم: 
وعليه، وهديًا بما تقدم، تقرر المحكمة الحكم بما يلي :

األحكام  مجلة  من   1818 المادة   بأحكام  عماًل   : أواًل 
 967 والمادة  التجارة  قانون  من   181 والمادة  العدلية 
يدفعوا  بأن  عليهما  المدعى  إلزام  المدني  القانون  من 

للمدعية بالتكافل والتضامن مبلغًا وقدره )480( دينار. 
أصول  قانون  من   164 المادة  بأحكام  عماًل   : ثانيًا 
الرسوم  عليهم  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف بالتكافل والتضامن فيما بينهم. 
أصول  قانون  من   )166( المادتين  بأحكام  عماًل   : ثالثًا 
المحاكمات المدنية و)46/4( من قانون نقابة المحامين 
 )24( مبلغ  والتضامن  بالتكافل  عليهم  المدعى  تضمين 

دينارا بدل أتعاب محاماة.
التجارة  قانون  من   186 المادة  بإحكام  عماًل   : رابعًا 
المدعى  الزام  ذاته  القانون  من   224 المادة  وبداللة 
عليهم بالتكافل والتضامن بالفائدة القانونية من تاريخ 

استحقاق الكمبياالت وحتى السداد التام.
وبمثابة  لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليهم  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني اين الحسين بتاريخ 2020/7/13 

وزارة العدل محكمة صلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى 4-1/)2019/2302( سجل عام
تاريخ الحكم 2020/1/20

للضمان  العامة  المؤسسة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
االجتماعي

غرب عمان يبلغ الوكيل المحامي بكر الحديد على عنوانه 
ام اذينه شارع ابن الرومي عمارة 16
وكيله االستاذ بكر احمد مناور الحديد

المطلوب تبليغهم وعنوانهم: 
1- شركة علي محمد عدوان وشركاه

2- علي محمد موسى العدوان
3- وليد محمد موسى العدوان

غرب عمان البيادر الشارع الرئيسي مقابل مطعم السفرا
خالصة الحكم: 

لذلك، وهديًا بما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي :
األحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عماًل   : أوال 
التجارة  والمواد 228 و 260 و 263 من قانون  العدلية 
المدعى  إلزام  البينات  قانون  من   11 و   10 المادتين  و 
مبلغًا  للمدعية  يدفعا  بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهم 

وقدره 3580  دينار.
ثانيا : عماًل بأحكام المادة 263  من قانون التجارة إلزام 
القانونية  بالفائدة  والتضامن  بالتكافل  عليهم  المدعى 
عليه  المسحوبة  البنك  على  الشيكات  عرض  تاريخ  من 

وحتى السداد التام. 
أصول  قانون  من   )161( المادة  بأحكام  عماًل   : ثالثا 
بالتكافل  عليهم  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

والتضامن الرسوم والمصاريف. 
أصول  قانون  من   )166( المادتين  بأحكام  عماًل   : رابعا 
المحاكمات المدنية و)4/46( من قانون نقابة المحامين 
تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن مبلغ )179( 

دينارا بدل أتعاب محاماة.
وبمثابة  لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليهم  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين بتاريخ 2020/1/20

اعالن صادر عن المركز الوطني للبحوث الزراعية

يرغب المركز بطرح العطاء التالي:

رقم العطاء  2020/13

موضوع العطاء  سيارة دفع رباعي

ثمن نسخة  دعوة العطاء 25 دينار

اخر موعد لبيع نسخة
دعوة العطاء الساعة 12،00 ظهرا االحد 2020/8/23

اخر موعد اليداع العروض
الساعة 12،00 بعد الظهر  الخميس  2020/8/27

المشتريات  لجنة  مراجعة  بالعطاء  المشاركة  يرغب  من  فعلى 
الصناعية  االقمار  مقابل  البقعة  في  الكائن  الوطني  المركز  في 
العطاء  )هاتف 4725071/فرعي 301( لشراء نسخة دعوة  سابقا 

مصطحبين معهم رخص المهن سارية المفعول والسجل التجاري.
مالحظات:

- اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء.
مراحله  مرحلة من  اي  في  العطاء  بالغاء  الحق  المشتريات  للجنة   -
مالية  مطالبات  اية  االلغاء  هذا  على  يترتب  وال  االسباب  ابداء  دون 

وقانونية.
المدير العام
الدكتور نزار جمال حداد
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المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة المفرق الشرعية
الموافق: 2020/8/17م
تبليغ حضور موعد جلسة

صادرة عن محكمة المفرق الشرعية
القاضي: علي عودة الشرفات

الى المدعى عليه: محمد ابراهيم حسين 
واخر  االقامة  محل  مشارقة/مجهول 
محل اقامة له المفرق شارع جرش حي 
الزهور خلف محالت عبداهلل نويفع بيت 

ابو محمد القصير.
المحكمة  هذه  الى  حضورك  يقتضي 
صباح يوم االثنين 2020/9/7م الساعة 
الدعوى  في  للنظر  صباحا  التاسعة 
وموضوعها   2020/1236 رقم  اساس 
عليك  والمقامة  والضرر  للغيبة  تفريق 
بني  احمد مصطفى  المدعية: كفى  من 

سلمان.
والمكان  الزمان  في  الحضور  فعليك  لذا 
المحددين فاذا لم تحضر او ترسل وكيال 
عنك ولم تبد للمحكمة معذرة مشروعة 
بحقك  سيجري  الحضور  عن  لتخلفك 
االيجاب الشرعي غيابيا وعليه فقد جرى 
في  تحريرا  االصول  حسب  ذلك  تبليغك 

1441/12/27هـ وفق2020/8/17م.
قاضي محكمة المفرق الشرعية 
د. علي عودة الشرفات

اعالن صادر عن
صندوق المعونة الوطنية

يعلن صندوق المعونة الوطنية عن رغبته شراء اجهزة 

باالشتراك  الراغبين  فعلى  تاب   )120( عدد  تابلت 

مراجعة صندوق المعونة الوطنية مبنى االدارة العامة 

وحسب  والمواصفات  العرض  نسخة  على  للحصول 

اآلتي:

الرقم  1
المطلوب  اجهزة تابلت عدد )120( تاب

ثمن النسخة  25 دينار غير مستردة
آخر موعد لشراء العروض 2020/8/27

آخر موعد لتقديم العروض 2020/9/15
مالحظة:

1- تقديم كفالة دخول عطاء 3٪ من قيمة العطاء.

الوطنية/ المعونة  صندوق  في  العروض  تقديم   -2

االدارة العامة/قبل تاريخ 2020/9/15.

مهما  العطاء  عليه  يرسو  من  على  االعالن  اجور   -3

تكرر االعالن.

4- للمراجعة واالتصال على الرقم )5635430 داخلي 

.)3150
المدير العام 

عمر المشاقبة

العالناتكم 
في 

الدستور
5608000

فرعي 
  1442

1441

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة وادي السير الشرعية 
التوثيقات

الرقم: تبليغات
التاريخ 1441/12/27

وفق 2020/8/17
تبليغ وفاة بالنشر

اعلمك ان المدعوة: هيام حسن ابراهيم 
 2020/7/15 بتاريخ  توفيت  قد  القطب 
مستحق  وال  وارث  ال  وانه  عمان  في 
عمر  المدعو:  شقيقها  سوى  لتركتها 
حسن ابراهيم القطب وانه ليس لها فرع 

وال اصل وارث وال عاصب سوى من ذكر
قرابة  صلة  له  من  فعلى  وعليه 
بالمرحومة باذن اهلل ان يراجع المحكمة 
من  ايام  عشرة  فترة  خالل  الشرعية 
تاريخه وعليه تم االعالن حسب االصول

الموافق   1441/12/27 في  تحريرا 
2020/8/17

الشرعي/  السير  وادي  قاضي محكمة 
التوثيقات

وزارة العدل محكمة صلح حقوق شمال عمان
مذكرة تبليغ حكم

رقم الدعوى 1-1/ )2019/2515( سجل عام
تاريخ الحكم 2019/9/3

طالب التبليغ وعنوانه: زهير صبحي علي قويدر
الشيخ  ش  الزرقاء  بنوره  نافع  المحامي  وكيله  الزرقاء 

عبداهلل
وكيله االستاذ نافع جبرائيل متري بنوره

المطلوب تبليغه وعنوانه: محمد امين محمد ايمن حنبلي
العربي ش  البنك  العربي دخلة  البنك  اشارة  عمان خلدا 

الجغيرات الحويطات عمارة 10 ط2 الشقة الغربية
خالصة الحكم: 

للبينة  وسندا  ذكره،  تقدم  ما  على  وتأسيسا  وعليه 
المقدمة في الدعوى والتي لم يرد عكسها أو ما يناقضها 
والتي تمكن المدعي من خاللها من اثبات دعواه، لذا تقرر 

المحكمة ما يلي:
 665 و   658 و  و202   1/199( المواد  بأحكام  عماًل   -1
بإلزام  الحكم  المدني  القانون  من  و692(   675 و 
»الحنبلي((  ايمن  »محمد  أمين«  ))»محمد  عليه  المدعى 
ومبلغ  مستحقة(  اجور  )2925دينار  وقدره  مبلغ  بتأدية 
))78.460 دينار بدل أثمان كهرباء و أثمان مياه للمدعي 

))زهير صبحي علي قويدر ((.
أصول  قانون  من   )163( المادة  بأحكام  2-عماًل   
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

النسبية والمصاريف .
3-عمال بأحكام المادة 167 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية تضمين المدعى عليه الفائدة القانونية بواقع 9 

٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
5-عمال بأحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات 
المحامين تضمين  المدنية والمادة 46 من قانون نقابة 

المدعى عليه مبلغ 152 دينار أتعاب محاماة 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بمواجهة  وجاهيا  حكمًا 
باسم  علنًا  وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 

حضرة صاحب الجاللة بتاريخ 2019/9/3

اعالن طرح عطاء توريد حاويات نفايات معدنية/ للمرة االولى
تعلن بلدية الرويشد الجديدة عن طرح عطاء توريد حاويات نفايات 
القياسية  المواصفات  وحسب  غطاء  وبدون  لتر(   1100( معدنية 
الكميات  وجدول  المحلية  االدارة  وزارة  من  لنا  المزودة  االردنية 

المرفقة، عدد )200( مائتي حاوية.
على من يرغب من الشركات والمؤسسات ذوي االختصاص الدخول 
المواصفات  حسب  العطاء  نسخ  لشراء  البلدية  مراجعة  العطاء  في 

الفنية المعتمدة وفق الشروط التالية:
1- مدة التوريد )40( اربعون يوما تقويميا ومن تاريخ االحالة

2- ارفاق رخصة مهن سارية المفعول او شهادة من وزارة الصناعة و التجارة االردنية
ومائة  الف   )1150( بقيمة  )بنكية(  العطاء  دخول  كفالة  تقديم   -3

وخمسون دينارا
4- ثمن نسخة العطاء )25( خمسة وعشرون دينارا غير مستردة

5- غرامة التأخير )100( مائة دينار لكل يوم تأخير
العطاء  الغاء  للبلدية  ويحق  االسعار   باقل  ملزمة  غير  البلدية   -6

وبدون بيان االسباب
7- اخر موعد لشراء العروض هو يوم االربعاء الموافق 2020/8/26 

الساعة الثانية ظهرا
اخر  بان  علما  الجديدة  الرويشد  بلدية  مبنى  في  العروض  تودع   -8
موعد اليداع العروض هو في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف 
من صباح يوم االربعاء الموافق 2020/9/9 وهو نفس موعد فتح العطاء

9- اجور االعالنات مهما تكررت على من يرسو عليه العطاء
محمد عايد مطر الغياث
رئيس بلدية الرويشد الجديدة
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