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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-8509 
( سجل عام

الهيئة القاضي : نور رياض محمد البدور 
اسم المدعى عليه وعنوانه :
احمد محمد روبين الزيتاوي 

العنوان : عمان / العبدلي – شارع الملك 
عبداهلل – بنايه 41

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/9/7

الساعة 9:00
والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
مروان راشد رفيق صويص 

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الموقر

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-8 )2020-52 ( 
سجل عام

يوسف  : محمد رشراش  القاضي  الهيئة 
النعيمي

اسم المدعى عليه وعنوانه :
شركة االولى لصناعة الكرتون

العنوان : الموقر / الرجم الشامي – شارع 
الميه – عند جسر الذهبيه الغربيه

يقتضى حضورك يوم : الثاثاء الموافق 
 2020/9/8

الساعة 9:30
والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
خالد اعويد ارخيان الشرعب

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الموقر

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-8 )2020-51 ( 
سجل عام

يوسف  : محمد رشراش  القاضي  الهيئة 
النعيمي

اسم المدعى عليه وعنوانه :
شركة االولى لصناعة الكرتون

العنوان : الموقر / الرجم الشامي – شارع 
الميه – عند جسر الذهبيه الغربيه

يقتضى حضورك يوم : الثاثاء الموافق 
 2020/9/8

الساعة 9:30
والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
محمدعبدالحق محمود قادري

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

المحاكمات المدنية.

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2096- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
ضيف اهلل عبد الرحمن هويشل ابو يحيى

الحرفية  المنطقة  العقبة حي   / العنوان: عمان 
قرب الشامية 

رقم االعام السند التنفيذي : 1-2 / )4401-
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/11/21
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   1000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

صادق عبد المجيد عبد الرحمن الجبالي 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-4 )2019-1787( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/14
طالب التبليغ وعنوانه : علياء احمد درويش عجرمى            

عمان / يبلغ وكيله المحامي موفق فهد الخريشة 
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

 • سليمه عبداهلل سعيد درويش 
الهادي بناء على مشروحات   • محمد عادل رمضان عبد 
الشخصي  ــرقــم  ال يحمل  القضائي  التنفيذ  كــتــاب 

)01149922113(
عمان / وادي السير – بجانب مسجد الشركس الطابق 2    

خاصة الحكم :
وبالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي :

البينات والمواد  المادة )70( من قانون  أواًل:عمًا بأحكام 
)87 و 2/199 و202 و 213 و 465 و522( من القانون 
االردني  البينات  قانون  من   )11(  ،)10( والمواد  المدني 
يدفعوا  بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهم  المدّعى  إلزام 

للمدّعية مبلغ  3990 دينار 
أصول  قانون  من   )161( المادة  بأحكام  عمًا  ثانيًا: 
نقابل  قانون  من  64/ب  والمادة  المدنية  المحاكمات 
والتضامن  بالتكافل  عليهم  المدعى  المحامين  تضمين 
دينار   )200( ومبلغ  وجــدت(  )إن  والمصاريف  بالرسوم 
بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام . 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدّعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
المدّعى عليهم  قابا لاعتراض صدر وأفهم علنًا باسم 
الثاني  عبداهلل  الملك  الهاشمية  الجالة  صاحب  حضرة 

بن الحسين المعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2020/7/14

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1163- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
حنين يوسف حسن عبيد 

العنوان: عمان / حي القويسمة شارع ابراهيم 
ابو صيام 

رقم االعام السند التنفيذي : 1-2 / )3738-
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/11/12
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   480  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

احمد عبد المعطي موسى القرارعه 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-5  )2020/10769 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : اكثم ايمن عبد الحليم 
عربيات      

اسم المشتكى عليه : 
محمد طعمه عبد الرحمن الخطاطبه

الدبايبة  حي  الوحدات  عمان/   : العنوان 
قرب مسجد التقوى

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

 2020/9/6
الساعة 9:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
ماهر عبد الحميد عبد اهلل ابو فرده 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)2676- 2020( سجل عام 

اسم المحكوم عليه / المدين :
مظهر حسن عبداهلل ابو زايد 

العنوان:  عمان / عمان – بسمان – حي الجرن 
 – ابراهيم  شارع   – الجيش  موسيقات  قرب   –

منزل 52 
رقم االعام السند التنفيذي : 110

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شرق عمان

والرسوم  دينار   750  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

        هشام يعقوب ابراهيم ابو عزام  
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

مذكرة اخطار كفيل
رقم القضية : 11-3 )3712- 

2019( سجل عام ص
موضوع القضية : كمبياله

اسم الكفيل المطلوب تبليغه :  
خليل ابراهيم عبد الرحمن عبد الجواد 

 – الشماليه  ماركا   / عمان   : الكفيل  عنوان 
التطوير الحضري – عماره رقم 343

الرحمن  عبد  ابراهيم  ربيع   : المكفول  اسم 
عبد الجواد

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

لصالح المحكوم له : 
والبالغة  الخراز  اسماعيل  عبدالقادر  محمد 
2059 دينار فيتوجب عليك عما باحكام المادة 
 25 رقم  وتعدياته  التنفيذ  قانون  من  20/هـ 
لسنة 2007 دفع هذا المبلغ خال خمسة عشر 

يوما من تاريخ تبليغك هذا االخطار
  مامور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى : 3-3  )2020-3890 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : ساميه علي مصطفى 

المغربي      
اسم المشتكى عليه : 

صادق احمد وجيه صادق يونس 
العنوان : عمان / ضاحية االمير حسن – 

شارع محمد العريان – عمارة 31 
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/13
الساعة 00: 9

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

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2482- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       ثائر محمود ابراهيم غيث   

ابن  المنارة شارع  ماركا   / العنوان: عمان        
جامع

-516(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعام  رقم 
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/2/27
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

المحكوم به الدين : 1286.14 دينار والرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة حسين محسن حسن ابوراس وشركاه 
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2696- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
صالح محمد حسن المساعفه 

مدارس  شــارع   – علندا  ابو   / عمان  العنوان: 
منزل  عماد  ماركت  سوبر  مقابل   – المستندة 

صالح المساعفه بجانب مدارس المستندة 
-109(  /  3-2  : التنفيذي  السند  االعام  رقم 

2020( – سجل عام 
تاريخه : 2020/2/12

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   2457  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة نورسين لاستثمار التعليمي 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الرصيفة

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-13  )131 - 2020 

( سجل عام
محمد  عقله  ايناس   : القاضي  الهيئة/ 

العليان  
اسم المشتكى عليه :

زياد نعيم محمد ابو خليفه 
العنوان : الرصيفة / مخيم حطين – باب 
الحديد – حارق الساق – بجانب مسجد 

الهدى 
التهمه : سرقة الطاقة الكهربائية )50(  

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
2020/9/14

الساعة  9
والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
المساهمه  االردنــيــه  الكهرباء  شركة 

العامه المحدوده 
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 جنوب عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2817- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • علي بسيم محمد خضر 

 • عبدالسام بسيم محمد خضر 
العنوان: عمان / القويسمة بالقرب من مدرسة 

المامون عمارة رقم 42
رقم االعام السند التنفيذي : 1-2 / )1187-

2020( – سجل عام 
تاريخه : 2020/6/23

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   400  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

جال عيد سالم البطنان 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2640- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
نبيل محمود نافع حماد

العنوان: عمان / ام نواره شارع صالح القهيوي 
قرب مسجد القهيوي

-248(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعام  رقم 
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/11/28
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   230  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

حسن عوده عايد الخايله
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ صيغة يمين حاسمة للمدعي 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :4-1 )2019/4957 ( سجل عام
الرحمن  عبد  ذياب  محمد  تأييد   : القاضي  الهيئة 

الخايله
المطلوب تبليغه وعنوانه :

شركة احمد القواسمي وشريكته
نعمه  مجمع  الكوكب  شارع   / عمان  غرب   : العنوان 
بلكونه  سنتر خلف سوبر ماركت زعتر وزيت محل 

كوفي شوب  
يقتضى حضورك يوم : االحد الموافق 2020/9/13 

الساعة 9:00
وذلك لتبليغ وتفهم صيغه اليمين الحاسمة :

محمد  زكريا  احمد  انا  انني  العظيم  باهلل  ))اقسم   
القواسمي وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة 
القواسمي  احمد  شركة   « االولــى  عليها  المدعى 
اطاعي  وبعد  ومعرفتي  علمي  وحسب  وشريكته« 
على قيود وسجات الشركة بانه ال صحة لما يدعيه 
المدعي ) اسماعيل عماد اسماعيل ابو حجله ( بانه 
االولى  عليها  المدعى  الشركة  من  يتقاضى  كان 
الشركة  وان  دينار   »450« مقداره  شهري  راتــب 
المدعى عليها االولى لم تقم بفصل المدعي فصا 
ال  الشركة  لدى  العمل  من  خدماته  وانهاء  تعسفيا 

بالذات وال بالواسطة واهلل على ما اقول شهيد(( 
عليك  تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 

االحكام المنصوص عليها في قانون البينات

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء مادبا 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-12  )2020/1813 

( سجل عام
اهلل  ضيف  اشـــرف  هيا   : الــقــاضــي  الهيئة/ 

الكباريتي 
اسم المشتكى عليه : 

شركة العجائب للتسويق 
القديمه  المحكمة  مبنى  في   / مادبا   : العنوان 
اسواق  االطرش  عمارة  الفريد  اسواق  مقابل 

القطعه بدينار    
المرتكبه من  : الغش اضرارا بالدائنين  التهمه 
االحتيال   –  )442( ولحسابها  باسمها  الشركة 

على الدائنين )419(  
الــمــوافــق  ــد  االحـ  : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

 2020/9/13
الساعة 00: 9

اقامها  والتي  اعــاه  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك الحق العام ومشتكي : 
يوسف صبحي سعيد بياري 

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2698- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
نزيه علي محمد ابو شاويش

ابو علندا  / القويسمة العاصمة  العنوان: عمان 
اسكان الكهرباء

-529(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعام  رقم 
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/6/30
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   3000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة نورسين لاستثمار التعليمي 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )3565- 2019 
( سجل عام

فاح  هــزاع  محمد  القاضي:  الهيئة/ 
الحجايا   

اسم المعترض وعنوانه : 
عايد جميل موسى الفوج

االمير  حي   – الزرقاء   / عمان   : العنوان 
محمد – قرب مسجد الشافعي – المنزل 

المقال لمسجد الشافعي 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/13
الساعة 9:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المعترض ضده :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )12730- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :

سعيد ذيب شحاده راجحه
الشارع   – طبربور   – عمان   / عمان  العنوان: 
فوق   – سابقا  مول  طارق  مقابل   – الرئيسي 

شركة اورانج الطابق االول 
رقم االعام السند التنفيذي : 1-5 / )6400-

2019( – سجل عام  
تاريخه : 2019/11/28

محل صدوره : تنفيذ عمان
ــرســوم  وال ــار  ــن دي  0  : ــن  ــدي ال ــه  ب المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عبد الغني كامل احمد ابو الحاج 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2906- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
فؤاد عايد محمد ابراهيم

الريان عماره 22  / جاوا مسجد  العنوان: عمان 
ط3

رقم االعام السند التنفيذي : 1 ، 2
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   770  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد خالد محمد العوامله
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )3094- 2020 
( سجل عام

صالح  جهاد  بيان   : القاضي  الهيئة/ 
العتيبي  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
حسن اعمر سالم العمايره

العنوان : عمان / شارع الملكة رانيا العبد 
الجامعة  مقابل  سابقا(  )الجامعة  اهلل 
سوبر  الجامعة  مكتبة  بجانب  االردنية 

ماركت العمايره 
الموافق  االحد    : يقتضى حضورك يوم 

 2020/9/13
الساعة 8:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 
1-11)2651- 2020(سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
يونس سليمان حسين الدرادكه

وزاره  مقابل  بــدران  شفا   / عمان  العنوان: 
الصناعه

رقم االعام السند التنفيذي : 1/1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شمال عمان
والرسوم  دينار   900  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد حسن عبد اهلل العبوس
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شمال عمان 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)664- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       رامي رشيد حسين جرار

      العنوان: عمان / راس العين / العاصمه – 
لواء قصبة عمان - الزهور – ش ابن البيطار 

رقم االعام السند التنفيذي : 1-2 / )1018-
2019( – سجل عام  

تاريخه : 2019/4/14
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   2700  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة نورسين لاستثمار التعليمي
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-4  )2020-3457 

( سجل عام
محمد  موسى  سهير   : القاضي  الهيئة/ 

ابو دارى     
اسم المشتكى عليه : 

شحاده محمد مرزوق ابو شارب 
العنوان : عمان / طريق المطار – منتزه 

عمان القومي – بجانب الدفاع المدني 
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/9/7
الساعة 00: 9

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

المساهمه  االردنــيــه  الكهرباء  شركة 
العامه المحدوده

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 
)809- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد اهلل ابراهيم علي هزايمه 

العنوان: سحاب / سليود – قرب ديوان االبراهيم 
الطهاروه 

رقم االعام السند التنفيذي : كمبياله
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
والرسوم  دينار   360   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

احمد ناصر عواد الطهاروه
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2020-7150( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/30

طالب التبليغ وعنوانه : شركة الشحاده و النجار 
عمان

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
احمد عبد الكريم عبد اهلل درويش 

ابو  مطعم  االسكان  بنك  بجانب   – البلد  وسط   / عمان 
زغله  

خاصة الحكم :
وعليه وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 

قانون  من   )  263 و   260( المواد  بأحكام  عمًا    : أواًل 
الحكم  البينات  قانون  من  و11(   10( والمواد  التجارة 
بصحة التوقيع المنكر والزام المدعى عليه بمبلغ الشيك 

والبالغ 6000 دينار  .
ثانيًا: عما بأحكام المواد )161و166 و167( من قانون 
أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم 
المطالبة   تاريخ  من  القانونية  والفائدة  والمصاريف 
اتعاب  دينار   300 مبلغ  وتضمينه  التام   السداد  وحتى 

محاماه  للمدعي .
التنفيذ  قانون  من  7/و  المادة  باحكام  عما   -: ثالثا 
الدين  خمس  دينار   1200 مبلغ  عليه  المدعى  تضمين 

غرامة انكار التوقيع تدفع لصالح الخزينة .
قــرارًا وجاهيــًا بحق المدعي  قابًا لاستئناف  وبمثابة 
صدر  لاعتراض   قابا  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
بتاريخ    الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا   وافــهــم 

2020/6/30

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-5841 
( سجل عام

حسين  محمد  ــاد  اي  : القاضي  الهيئة 
العويسات  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
ماجد عزات يوسف ابو خالد 

الياسمين  ضاحية   / عمان   : العنوان 
 11 رقم  عمارة  الياسمين  خزان  بجانب 

طابق ارضي 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/9/7
الساعة 9:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.
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