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تنويه
ورد خطأ  في االعالن الصادر عن 
بلدية العامرية الجديدة/لواء الجيزة

وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية وديوان الخدمة المدنية 
اعالن تعيين

حيث ورد خطأ 4- عناد عوض ركبان القفعان
والصواب هو 4- عناد عوض اركيان القفعان
لذا اقتضى التنويه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اعالن

بمقتضى المادة )21/ج( من قانون تطوير وادي االردن رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعموم ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخه جدول لتقدير قيمة الفضلة رقم 570 حوض رقم 4 النخيل من اراضي الشونة الشمالية لوحة 

7 والمجاورة للقطعة رقم 89 من نفس الحوض والقرية.
قد علق يوم االثنين الموافق 2019/2/18 على لوحة دائرة االراضي والمساحة/الشونة الشمالية باعتباره محال بارزا وسلمت نسخة اخرى منه الى 

رئيس بلدية معاذ بن جبل الطالع الجميع ذوي الحقوق عليه.
ويحق للسلطة ولكل متصرف او صاحب حق ان يعترض على قرار اللجنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة 
الى اللجنة االستئنافية وبعد ان يودع المعترض مبلغ )خمسة عشر( دينار كأمانة لالعتراض على التقدير عمال باحكام المادة )21/و( من القانون 

المذكور.
رئيس لجنة تقدير االراضي
المهندس خالد موسى الوريكات

العالناتكم في 
الدستور
٥٦٠8٠٠٠

فرعي 1٤٤2 - 1٤٤1
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وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/ بالنشر

رقم الدعوى:) 2٠19/229٤( 
سجل عام

هيئة القاضي: راية ياسين دوينع متروك 
صالح  شاهر  لينة  عليه:  المدعى  اسم 

عامر.
ــا: عــمــان-  ــه أخـــر عـــنـــوان مـــعـــروف ل
الشميساني - شارع عبداهلل بن عباس- 
ومجهولة  الشام  عمان  فندق  بجانب 

العنوان حاليًا.
الموافق   الثالثاء  يقتضي حضورك  يوم 
2019/03/05  الساعة 9  صباحًا للنظر 
أقامتها  والتي  أعــاله  رقم  الدعوى  في 
للتأمين/  القدس  شركة  المدعية  عليك 
الدجاني  كمال  رجائي  المحامي  وكيلها 

وأخرون.
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  األحكام  عليكم 
أصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية. 
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مذكرة تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة عمان الشرعية / القضايا
الدعوى رقم.    2٠18/1٠٥٣٠ 

رقم االعالم ٦85/99/99
تاريخ الفصل : 2019/1/29 

الهيئة /القاضي : د. عمر محمد السعودي
طالب التبليغ : خوله غازي رشيد العبيدي / وكيلتها 

المحامية غازيه مصطفى 
 / العبيدي  جميل  عدنان  فراس   : تبليغه  المطلوب 
مجهول محل اإلقامة / آخر محل إقامة له في األردن 
: عمان – شفا بدران – خلف مطعم الكلحة – شارع 

علي موسى العدوان – عمارة رقم 15 – ط 2
قانون  من   ٦7 بالمواد  عماًل   .1  : الحكم  خالصة 
قانون  من   121 و  الشرعية  المحاكمات  اصــول 
)5/زواج  رقم  الزواج  الشخصية فسخ عقد  األحوال 
الشخصية في  األحوال  الصادر عن محكمة   )989/
والحاصل   1989/7/10 بتاريخ  الجديدة  بغداد 
بينك وبين المدعية خوله المذكورة بصحيح العقد 
أكثر من سنه  المدعية  غيابك عن  لثبوت  الشرعي 
العدة  المدعية  وان على  الغياب  وتضررها من هذا 

الشرعية اعتبارًا من تاريخ الحكم 
اصــول  قــانــون  مــن   94 الــمــادة  باحكام  عماًل   .2
المحاكمات الشرعية تضمينك الرسوم والمصاريف 

القانونية ومبلغ 75 دينار اتعاب محاماه 
حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف وغيابيًا 
بحقك قاباًل لالعتراض واالستئناف وموقوف النفاذ 
باسم حضرة صاحب  استئنافا صدر  على تصديقه 
الجالله الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم 
قاضي عمان الشرعي / القضايا

اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان في القضية التنفيذية رقم 

 2٠18/٥181
والمتكونة بين :-

المحكوم له : نصر سلمان يوسف الحجوج
والمحكوم عليه : شركة شمس كركوك

يعلن للعموم بانه تقرر بيع الموجودات ) أثاث ( في المزاد العلني وهي كالتالي :-
 • طاولة اجتماعات خشب لون بني طول 2م + كرسي متحرك جلد عدد  10+ كرسي قماش متحرك 

لون اسود عدد 1 مستعملين ، السعر االجمالي )315( دينار
 • كرسي ثابت لون اسود عدد 1 + كرسي مدير جلد اسود + كرسي انتظار عدد 2 + كمبيوتر نوع 
LG  عدد 3 + خزانة فايالت زجاج وخشب عدد 3 + مكيف بيترا نوع قديم عدد 2 مستعملين ، السعر 

االجمالي )500( دينار
 • كولر ماء نوع هيونداي + قارورة ماء عدد 2 + مكاتب موظفين مترابطين مع بعضهم عدد 4 + 
ساعة حائط عدد 1 + سماعات كمبيوتر صغيرة + ثالجة بابين لون ابيض نوع فيستل مستعملين ، 

السعر االجمالي )285( دينار
 • كرسي انتظار كروم وجلد 3 مقاعد + كنباية جلد اسود مفرد عدد 3 + كنباية 3 مقاعد عدد 1 + 
طربيزة خشب وسط عدد 1 الوجه زجاج +3 صغار نفس النوع + مكتب مدير خشب مع مساعد + برنتر 

وفاكس مستعملين ، السعر االجمالي )345( دينار
 • هاتف بناسونيك عدد 1 + شاشة تلفزيون ناشونال 32 سترونغ مع طاولة زجاج + مصحف بصندوق 
لثمانية شبابيك + عالقة مالبس + ساعة حائط +  خشب + ريسيفر نوع سترونغ + برادي سحب 
برواز عدد 2 واحد اهلل جل جالله والثاني محمد عليه السالم مستعملين ، السعر االجمالي )245( دينار

 • غاز 3 عيون + جرة غاز + خزانة فايالت عدد 2 ابوابها زجاج + طاولة مكتب استقبال مع مساعد لون 
بني مستعملين ، السعر االجمالي )155( دينار

حيث يكون المبلغ االجمالي لجميع ما ذكر اعاله )1845( دينار اردني
فعلى من يرغب في المزاوده مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بدايه شمال عمان وذلك يوم االثنين الموافق 
2019/2/25 من الساعة 12 الى الساعة 1 مصطحبا معه 10% من القيمه المقدره )1845( دينار مع 

العلم بان رسم الدالله تعود على المزاود االخير
مأمور تنفيذ محكمة بداية شمال عمان

دائرة تنفيذ عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ / 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية :٥-11/

)22٤7-2٠19( سجل عام- ص 
اسم المحكوم عليه/ المدين : 

1- معاذ احمد ابراهيم الزعبي 
2- محمد عزت محمد سليمان 

الــعــاللــي  ــفــحــيــص مــنــطــقــة  ال  : عــنــوانــه 
0784955٦5

رقم االعالم/ السند التنفيذي : 1-5/)12498-
2018( سجل عام         تاريخه : 2018/10/8

محل صدوره: تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   1200  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
شركة التأمين االردنية  وكيلتها المحامية نجود 

محمود 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك 
مامور التنفيذ عمان
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مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية  حقوق شرق عمان  
رقم الدعوى :  ٦9 / 2٠19 ( – 

سجل عام 
الهيئة القاضي : عثمان بني طه 

 اسم المدعى عليه و عنوانه : رعد 
عبد العزيز احمد الخواجه 

الخميس  يــوم  حضورك  يقتضى 
الساعة    2019/2/28 الموافق  

 9:00
 للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي 
اقامها عليك المدعي شركة » بنك 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن« 

سكري و محمد الجريري
المحكمة  هــذه  قلم  مــراجــعــة  و 
وقائمة  الــدعــوى  الئحة  الســتــالم 

البينات و مرفقاتها 
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصول  قانون  عليها في 

المدنية 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : ٥ – 1 / ) 1٠٦٠٠ 
-  2٠18 ( – سجل عام 

تاريخ الحكم  : 7 / 10 / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه : بنك االردن 

عمان / وكيالها المحاميان اسامة سكري و جمانة 
الطراونة 

ليغ  الكسندر  ديفيد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب 
هوتشيسون 

ــالدارة  ل ادار  شركة   / ــران  زه  / عمان   / عمان 
الرياضية 

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

 199/2 و   213 و   87 المواد  باحكام  عمال   .  1
المواد  و  المدني  القانون  من   ٦44/1 و   ٦3٦ و 
تقرر  البينات  قانون   من  13/3/ج  و  و11   10
للمدعي  بأن يؤدي  المدعى عليه  الزام  المحكمة 

مبلغ 3011 دينار و 041 فلس  
2 : عمال باحكام المواد 1٦1 و 1٦٦ و 1٦7 من 
 4٦ المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
المدعى  تضمين  المحامين   نقابة  قانون  من 
دينار   152 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  
بدل اتعاب محاماة و الفائدة القانونية تسري من 

تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية   بحق  وجاهيا  حكما 
بحق المدعى عليه قابال لالعتراض  صدر وافهم 
علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 
الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 2018/10/7

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية  حقوق غرب عمان  
رقم الدعوى :  ٤ – 2 / ) 99٦ / 

2٠18 ( – سجل عام 
سالم  سلمان  صالح   : القاضي  الهيئة 

الطراونة 
عبد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم   

الرزاق خميس عبد القادر الجبالي 
محطة   – مكة  شارع   – عمان   / عمان 

الشميساني 
الــثــالثــاء  ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 
الساعة    2019  /  3  /  5 الموافق  

 9:00
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك » بنك االردن«
و  سكري  اسامة  المحاميان  وكيالها   

احمد القضاة 
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصــول  قانون  في  عليها 

المدنية

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : ٥ – 1 / ) 2٠717 
-  2٠18 ( – سجل عام 

تاريخ الحكم  : 12/2٦ / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه : بنك االردن 

عمان / وكيالها المحاميان اسامة سكري و جمانة 
الطراونة 

المعطي  عبد  معتز   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب 
حماد الدقس 

عمان / الصويفية مستودع الترك – مبنى رقم 8 
خالصة الحكم : تقرر المحكمة مايلي :

المواد 202 و ٦3٦ و ٦37 و  : عمال باحكام  اوال 
٦44 من القانون المدني و 11 من قانون البينات 
المبلغ  للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  الــزام 
و  الف   ( دينار   1409.307 البالغ  و  به  المدعى 

اربعمائة و تسعة دنانير و 307 فلس 
ثانيا  : عمال باحكام المواد 1٦1 و 1٦٦ و 1٦7 من 
المادة4/  4٦  المدنية و  المحاكمات  قانون اصول 
من قانون نقابة المحامين  تضمين المدعى عليه  
اتعاب  الرسوم والمصاريف و مبلغ 71 دينار بدل 
القانونية من تاريخ المطالبة و  الفائدة  محاماة و 

حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية   بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لــالعــتــراض   قــابــال  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  وافهم 
بتاريخ  المعظم  الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد 

2018/12/2٦

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية  حقوق شرق عمان  
رقم الدعوى :  7٠ / 2٠19 ( – 

سجل عام 
الهيئة القاضي : نانسي الداغستاني 

خالد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم   
احمد عوده الزقايبة 

الخميس  يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق  2019/2/28  الساعة 9:00 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر   
بنك   « شركة  المدعي  عليك  اقامها 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن« 

سكري و محمد الجريري
المحكمة الستالم  و مراجعة قلم هذه 
و  البينات  وقــائــمــة  ــوى  ــدع ال الئــحــة 

مرفقاتها 
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  ــاذا  ف
تطبق عليك االحكام المنصوص عليها 

في قانون اصول المحاكمات المدنية

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : ٥ – 1 / ) 179٦2  
-  2٠18 ( – سجل عام 

تاريخ الحكم  : 28 / 11 / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه : بنك االردن 

جمانة  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكيالها   / عمان 
الطراونة 

المطلوب تبليغه وعنوانه : سحر محمد جميل يوسف 
عمان / الدوار الرابع مستشفى الخالدي ش ابن خلدون  

خالصة الحكم : 
من   202/1 و   199/2 و   87 المواد  باحكام  عمال   .  1
13/3/ج  و   11،  10 المواد  و  االردنــي  المدني  القانون 
قانون  من  92/ب  المادة  و  االردنــي  البينات  قانون  من 
البنوك االردني الحكم بالزام المدعى عليها سحر محمد 

جميل يوسف 
بأن تؤدي للمدعية شركة بنك االردن المساهمة العامة 

المبلغ المدعى به و البالغ 7092 دينار 03٦ فلس
2 : عمال باحكام المواد 1٦1 و 1٦٦ و 1٦7 من قانون 
قانون  من   4٦  / المادة4  و  المدنية  المحاكمات  اصول 
محمد  سحر  عليها  المدعى  تضمين  المحامين   نقابة 
دينار   355 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  يوسف   جميل 
من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل 
تاريخ المطالبة و حتى السداد التام ورد المطالبة بالفائدة 

االتفاقية لعدم القانونية 
بمثابة  و  الستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض   قابال  عليها  المدعى  بحق  الوجاهي 
وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 2018/11/28

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : ٥ – 1 / ) 11٥9  -  
2٠18 ( – سجل عام 

تاريخ الحكم  : 8 / 2 / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه : بنك االردن 

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكيالها   / عمان 
محمد الجريري

سليم  جمال  فاديه   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب 
عبد اهلل 

عمان / جبل الزهور – ش انس بن مالك بنايه 
رقم 1  

تقرر  تقدم  ما  لكا  و  وعليه   : الحكم  خالصة 
المحكمة : وعمال باحكام المواد 202 و ٦3٦ و 
٦44 من القانون المدني و المادة 59 من قانون 
التجارة و المادة 11 من قانون البينات المدعى 
دينار   ٦14.128 ــدره  ق و  مبلغ  بدفع  عليها 
و  المصاريف  و  الرسوم  تضمينها  و  للمدعي 
مبلغ 31 دينار اتعاب محاماة و الفائدة القانونية 

من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 
و  صدر  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى  بحق 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 
بتاريخ  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد 

 2018/2/8

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : ٥ – 1 / ) 22127 -  
2٠18 ( – سجل عام 

تاريخ الحكم  : 12/2٦ / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه : بنك االردن 

جمانة  و  اسامة سكري  المحاميان  وكيالها   / عمان 
الطراونة 

خير  محمد  مؤسسة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب 
الحمرا للتجارة 

عمان / بيادر وادي السير شارع حسني صوبر قرب 
عطا علي شركة رقم 331٦ 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة مايلي 
من   202 و   199 و   87 المواد  باحكام  عمال   : اوال 
و  البينات  قانون  من   11 و   10 و  المدني  القانون 
المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون  من  92/ب 
عليه »محمد خير« علي حسن الحمرا بصفته مالك 
العنوان التجاري )مؤسسة محمد خير الحمرا للتجارة 
المبلغ  االردن  بنك  شركة  للمدعية  يــؤدي  بــأن   )
) ثالثة االف  البالغ 3802.5٦٦ دينار  المدعى به و 

و ثمانمائة و اثنان دينارا و 5٦٦ فلس 
 1٦7 و   1٦٦ و   1٦1 المواد  باحكام  عمال   : ثانيا  
 4٦ المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
المدعى عليه   المحامين  تضمين  نقابة  قانون  من 
اتعاب  دينار بدل  الرسوم والمصاريف و مبلغ 191 
و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

حتى السداد التام 
حكما وجاهيا بحق المدعية  و بمثابة الوجاهي بحق 
علنا  وافهم  صدر  لالعتراض   قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الحسين المعظم بتاريخ 2018/12/2٦ 
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إخطار صادر عن دائرة تنفيذ
محكمة بداية عمّان

رقم الدعوى التنفيذية
 2٠19/٣٥9 ب

إلى المحكوم عليهم/ المدينين: 
 • شركة الحاج خلوي الخطيب وشركاه.

 • الحاج خلوي عبد الفتاح الخطيب.
 • نبيل خلوي عبد الفتاح الخطيب.
 • وليد خلوي عبد الفتاح الخطيب.
 • وائل خلوي عبد الفتاح الخطيب.

 • سامي خلوي عبد الفتاح الخطيب.
 • نادر خلوي عبد الفتاح الخطيب.

 • غازي خلوي عبد الفتاح الخطيب.
التنفيذي  الــســنــد  اإلعـــــالم/  ــم  رقـ
 2005/0٦/12 تاريخ   2003/2755
حقوق  بداية  محكمة  صــدوره  محل 

عمّان.
دينار   )475923.79( الدين  مقدار 
ــمــصــاريــف والــفــائــدة  والـــرســـوم وال
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

السداد التام وأتعاب المحاماة.
خمسة  خــالل  ــؤدوا  ت أن  عليكم  يجب 
اإلخطار  هذا  تبليغكم  تلي  يومًا  عشر 
العربي  البنك  الدائن  لــه/  للمحكوم 
بكر  ياسر  المحاميان  وكيله  ش.م.ع 
وإذا  أعاله،  المبين  المبلغ  عدوي  ورؤى 
الدين  تؤدي  ولم  المدّة  هذه  انقضت 
القانونية  التسوية  تعرض  أو  المذكور 
بمباشرة  التنفيذ  ــرة  ــ دائ ســتــقــوم 

المعامالت الالزمة قانونًا بحقك.
مأمور التنفيذ

دائرة تنفيذ عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ / 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية :٥-11/

)2٣٣٥-2٠19( سجل عام-ص 
اسم المحكوم عليه/ المدين : 
1-فراس سامي احمد ابو ريا 

2-محمد يونس منصور العودات 
الوليد  بن  خالد  شارع  الحسين  جبل   : عنوانه 

عمارة رقم 14 
رقم االعالم/ السند التنفيذي : 1-5/)11377-

2018(سجل عام        تاريخه : 2018/9/30
محل صدوره: تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   748.٦: الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
شركة التأمين االردنية  وكيلتها المحامية نجود 

محمود 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك 
مامور التنفيذ عمان

دائرة تنفيذ عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ / 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية :٥-11/

)2٣٣٤-2٠19( سجل عام- ص 
اسم المحكوم عليه/ المدين : 

1- محمد خير احمد علي الملحم 
2- سعد احمد محمود التل 

عنوانه : اربد شارع الثالثين 079٦588525
رقم االعالم/ السند التنفيذي : 1-5/)121٦5-
2018( سجل عام         تاريخه : 2018/9/30

محل صدوره: تنفيذ عمان
الدين :447.12 دينار والرسوم   / المحكوم به 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
شركة التأمين االردنية  وكيلتها المحامية نجود 

محمود 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك 
مامور التنفيذ عمان

لضمان سالمة 

الغذاء والوقاية من 

التسممات الغذائية:

ــراء  ــ ــ تـــجـــنـــب ش

واألشربة  األطعمة 

الباعة  من  المختلفة 

لعدم  المتجولين 

ــر الـــشـــروط  ــوافـ تـ

يتعلق  فيما  الصحية 

ــذه  ــر هـ ــي ــض ــح ــت ب

عرضها  أو  األطعمة 

للغبار  مــكــشــوفــة 

درجات  في  والذباب 

حرارة عالية

وزارة الصحة

مديرية التوعية 

واإلعالم الصحي

إلعالناتكم في جريدة الدستور
هاتف: ٥٦٠8٠٠٠  فرعي:  1٤٤1 - 1٤٤2 - 1٤٤٣


