










اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

حقوق بداية عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2016/7197ع( 
اإىل املحكوم عليهم: 

 1( �صركة الأمازون لتجارة الألب�صة اجلاهزة.

2( ح�صن عطا اهلل احمد حماد.
وعنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

الإ�سالمي  البنك  له  املحكوم  اأن  حيث 

التنفيذي  ال�سند  بطرح  قام  قد  الأردين 

ال�سادر   )112( رقم  معاملة   )758( رقم 

هذه  لدى  تنفيذ   2015/5/20 تاريخ 

بدفع  باإلزامكم  يق�سي  والذي  الدائرة 

مبلغ )100000( دينار. 

ذات  االتنفيذية  بالق�سية  تقرر  فقد 

و�سع  بتقرير  اإخطاركم  اأعاله  الرقم 

الأر�ض  قطعة  على  القيمة  وتقدير  اليد 

الذراع   )38( رقم  حو�ض   )1164( رقم 

الغربي من اأرا�سي عمان والتي مت تقدير 

مببلغ  اليد  و�سع  عند  العقار  على  القيمة 

)109300( دينار.

فاإذا كان لديكم اأي اعرتا�ض على التقرير 

بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة 

التايل  اليوم  من  اأيام  ع�سرة  خالل  عمان 

لتبليغكم هذا الإخطار.

ماأمور تنفيذ 

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ جنوب 

عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2015/3277ع(
ا�سم املحكوم عليهم :

 1( �صركة فتحي منا�صره واأولده.

2( ابت�صام فريد �صالح احلنبلي.
وعنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 1033.

حمل �سدوره: تنفيذ جنوب عمان.

والر�سوم  دينار(   25000( الدين:  قيمة 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ثالثون  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

الإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا 

الإ�سالمي  البنك  الدائن/  له  املحكوم  اإىل 

خليل  اأبو  �سفيع  املحامي  وكيله  الأردين 

املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�سوا  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقكم.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ �صمال 

عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2019/8077ب(
ا�سم املحكوم عليه : 

خالد ب�صام �صامل عبد الرحمن.                
وعنوانه : جمهول مكان الإقامة.

/2-1  : التنفيذي  ال�سند  الإعالم/  رقم 

)561-2016( طلبات.

حمل �سدوره: تنفيذ �سمال عمان.

والر�سوم  )اإخالء(  الدين:  قيمة 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الإ�سالمي  البنك  الدائن/  له  املحكوم  اإىل 

خليل  اأبو  �سفيع  املحامي  وكيله  الأردين 

املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 382 / 2020 ( – 

�صجل عام 

الهيئة القا�صي : روان احمد وا�صف 

حليمه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 احمد عي�صى ح�صن فراج   
 26 املوافق  الحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

يف  للنظر  �سباحا   8:30 ال�ساعة    2020/  1  /

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

وكيالها  الردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و طالل بكري 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  قانون  و  ال�سلح  حماكم 

املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة بداية  

حقوق عمان

رقم الدعوى :   )  3377  - 2019    ( 

تاريخ احلكم : 15 / 9/  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك الردن   

ا�سامة �سكري و  عمان /  وكياله املحاميان  

ب�سمة احلمود 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

  حممود حممد وليد عي�صى 

احلتو 
جمهول مكان القامة 

خال�سة احلكم : تقرر املحكمة :

جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

الزام  املحكمة  تقرر  العدلية  الحكام 

املدعى عليه باأداء مبلغ و قدره 36142.251 

دينار للمدعية 

 167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .  2

الزام  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من 

و  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى 

الفائدة  و  حماماة  اتعاب  دينار  الف  مبلغ 

حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام و تثبيت احلجز التحفظي 

حكما مبثاية الوجاهي بحق املدعى عليه 

يف  علنا  افهم  و  �سدر  لال�ستئناف  قابال 

 2019/9/15

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 38094 

-  2019  ( –�صجل عام – ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

  عماد كرمي �صعيد رماحي 
�سليمان  �سارع  الرابية  عمان   : عنوانه 

البغدادي رقم البناية /29

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2/ ) 

947 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/4/28           

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    12820.544   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 30496 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

  حمزه عطا يو�صف ال�صواحله 
�سارع   – البا�سا  عني   / عمان   : عنوانه 

منزل   – الردين  الربيد  قرب   – ال�سلط 

حمزه ال�سواحلة 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

4952 – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2018/4/26              

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    8719.722   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ �صحاب     

رقم الدعوى التنفيذية : 7-  11 / ) 

1795 -  2019 ( –�صجل عام – ع
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

ا�صراء �صعيد مفلح ع�صيبات 
 – ال�سرقي  ال�سكان   / �سحاب   : عنوانه 

مقابل �سوبر ماركت اجلبايل 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 3099

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب 

املحكوم به /الدين :  10400 دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

زيد   ابو  رعد  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ �صحاب

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

24981 -  2019  ( –�صجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

 عي�صى �صعيد طعمه دبابنه 
عنوانه : عمان / خلدا بجانب عمان مول 

�ض / عالن ال�سافعي بناية / 30 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2/ ) 

624 – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 19 /4 / 2018            

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    68100.386   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 32555 

-  2019  ( –�صجل عام – ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين :  

عبد اهلل عبد اجلليل ن�صار ابو 

�صيخه 
– احلي ال�سرقي  عنوانه : عمان / �سويلح 

عمارة   – اجلزائري  القادر  عبد  �سارع   –
رقم 64

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2/ ) 

2271 – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 9/25 / 2018            

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    23061.786   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 30275 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

  حاب�ص عيد حممد ال�صعدوين 
عنوانه : مادبا / حي الزراعه – �سارع عمر 

بن اخلطاب – بجانب بقالة طيور اجلنه – 

منزل حاب�ض ال�سعدوين 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

11551 – 2017  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2017/10/31                

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     3475.833   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه �صادرة عن 

حمكمة الغرفة القت�صادية -  عمان

رقم الدعوى : 106 – 2 /)  652 / 2019 

( – �صجل عام 

الهيئة القا�صي : مناور علي منور ابو الغنم   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

�صركة غازي عبد اهلل عبد العزيز خلف 

و اولده 
 غازي عبد اهلل عبد العزيز خلف ب�سفته 

ال�سخ�سية و ب�سفته مفو�ض بالتوقيع عن 

ال�سركة و ب�سفته �سريك مت�سامن 

ب�سفته  خلف  اهلل  عبد  غازي  كرمي 

ال�سخ�سية و ب�سفته �سريكا مت�سامنا 

احلميد  عبد  �سارع  ال�سمي�ساين   / عمان 

�سرف / قرب فندق الكومودور  

 27 املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

يف  للنظر  �سباحا   9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

وكيالها  الردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و طالل بكري  

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  قانون  و  ال�سلح  حماكم 

املدنية  

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 13702 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :  

ا�صماء احمد فايز دراغمه 
ابو  – ا�سارات  ن�سري  ابو   / عمان   : عنوانه 

ن�سري دوار التطبيقية 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

13840  – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 30 / 10 /2018                

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     765.378   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 37910 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

بهاء الدين يو�صف عبد احلافظ ال�صهوان 

مهند عبد الرحيم ح�صن الناطور 
عنوانه : عمان / �ساحية احل�سني – دخلة 

�سيلي هاو�ض  - �سارع الربوة عمارة رقم 1

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

3664 – 2017  ( – �سجل عام 

تاريخه : 14 /5 / 2018          

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  5397  دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 30495 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

  ردينه ح�صني ح�صني عدوان 
النهار  �ض  اجلندويل   / عمان   : عنوانه 

عمارة رقم 12 ب�سقة رقم 1

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

10597 – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2018/9/27             

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    7860.52   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة بداية  

حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / )  2355  - 2019    ( 

عام  – �صجل 
تاريخ احلكم : 9 / 7/  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك الردن   

ا�سامة �سكري و  عمان /  وكياله املحاميان  

عالء الزعمط 

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

 مرمي �صهري يعقوب م�صطفى 

احلوراين 
– قرب  – دوار الدلة  عمان / مرج احلمام 

جامع حمد 

خال�سة احلكم : تقرر املحكمة :

جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

الزام  املحكمة  تقرر  العدلية  الحكام 

باأداء  الت�سامن  و  بالتكافل  عليهما  املدعى 

للمدعية  دينار   87150.376 قدره  و  مبلغ 

الر�سوم  الت�سامن  و  بالتكافل  ت�سمينهما  و 

وامل�ساريف و الفائدة القانونية من تاريخ 

الف  ومبلغ  التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة 

احلجز  تثبيت  و  حماماة  اتعاب  دينار 

التحفظي 

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثاية  حكما 

عليهما قابال لال�ستئناف �سدر و افهم علنا 

يف 2019/7/9 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 26945 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

 منر مليح مفلح بني �صخر 
عنوانه : عمان / الرميل /العا�سمة / لواء 

الع�سكرية  املدر�سة  من  بالقرب   – اجليزة 

اجراء  ل�سرورة  املح�سر  نظر  لفت  مع   ،

التبليغ 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

11549 – 2017  ( – �سجل عام 

تاريخه : 23 /2017/10                

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     6874.504   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 32553 

-  2019  ( –�صجل عام – �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

 رمي جمعه خليل ابو مطحنه 
 – احد  – �ض  العلي  تالع   / عمان   : عنوانه 

منزل 19 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

6656 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 24 /4 /2019               

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    6614.769   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14785(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/28(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 و�صيم �صند علي ق�صا�ص.
قرب   - الها�سمي  اربد/�سارع  وعنوانه: 

ا�سواق زمزم.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1898.527( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�سمني 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )95( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 

2019/36059�ص 
ا�سم املحكوم عليه:

 عادل مفلح علي الغويري
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

)2019/4550(  تاريخه: )2019/3/17(

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

دينار   )3140.989( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

الردين  الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

 2019/36053
ا�سم املحكوم عليه:

 فار�ص علي فايز الطاللزه
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

2019/11816  تاريخه: 2019/6/24

دينار   5508.103 به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم  اىل 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 

2019/36057�ص 
ا�سم املحكوم عليه:

 ح�صن حامت ج�صعان احل�صني
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

)2018/2273(  تاريخه: )2019/2/21(

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

دينار   )1896.327( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

الردين  الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )96 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

طالل ال�صغري
ا�سم الظنني : 

1- احمد �صالمه احمد التعمري.

 2- �صركة احمد التعمري و�صريكته.

 3- كفاح احمد ح�صني القرنه.
لزينة  الروائع  حمل  �ساحب  املهنة: 

ال�سيارات.

العمر: 49 �سنة

القوي�سمة  �سكان   - عمان/عمان   : العنوان 

الهاتف:  رقم   - الزهر  بن  مطلب  �سارع   -

 0795007080

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق ال�صلط

مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى: 1-11/)1272-

2017(-�صجل عام

تاريخ احلكم: 2017/11/13
حمدان  حممود  �سمر  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

عالقمه

ال�سلط - �سارع امليدان - قرب حمطة اأبو جمل

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

رابعه حممد حممود البنا
لغ�سيل  جمل  اأبو  حمطة  خلف   - امليدان   - ال�سلط 

ال�سيارات

خال�سة احلكم: لذلك وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر 

املحكمة:

من  و202/1(   199/2( املادتني  باأحكام  عماًل   -1

باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  املدين  القانون 

قدره  والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعية  تدفع 

)550( دينار.

املواد )161 و166 و167( من قانون  باأحكام  2- عماًل 

عليها  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات  اأ�سول 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

واأفهم  �سدر  لال�ستئناف  قاباًل  عليها  املدعى  بحق 

امللك عبد اهلل  علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2017/11/13.

حمكمة �صلح جزاء عجلون

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-20/)1917-

2019(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: عبد اهلل �صالح عبد 

اهلل بني عامر

ا�سم امل�ستكى عليه: 

1- حممد عادل فراج عبد ال�صالم

2- حمد عادل فراج عبد ال�صالم

العمر: 27 �سنة

العنوان: عجلون - الها�سمية

التهمة: اإ�ساءة الأمانة )422(

املوافق  الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/2/3

رقم اأعاله والتي اأقامها عليك احلق العام 

وامل�ستكي �سعيد علي �سالح بني عطا

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

 2019/37850
ا�سم املحكوم عليه: 

ح�صن علي ح�صن حمبوبه
عنوانه: جمهول مكان القامة.

-4440( التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

2019(  تاريخه: 2019/3/17

دينار   )2697.64( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

الردين  الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )76 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

مها عبد الرحمن حمي الدين  املجذوب

ا�سم الظنني : 

1- �صركة املوؤهله لل�صناعات اخل�صبية.

 2- جمعة حممود خليل م�صاحله.

العمر: 11 �سنة

العنوان : ***/عمان.

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

اإعالن بيع باملزاد العلني

اإعالن بيع باملزاد العلني ال�صادر عن دائرة تنفيذ 

حمكمة بداية ال�صلط املوقرة بالق�صية التنفيذية ذات 

الرقم 2019/1313 واملتكونة بني املحكوم له ح�صني 

حمد اهلل الطالق احلديدي، وبني املحكوم عليه ب�صري 

عبد الرحيم خلف احلديدي

رقم  ال�سقة  العلني  املزاد  يف  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

 )67( حو�ض   )380( رقم  الأر�ض  قطعة  على  القائمة   380/101

منطقة  يف  تقع  وهي  د  �سكن  منطقة  ال�سلط  اأرا�سي  من  البلد 

مرت   150 بعد  على  ال�سلط  مل�ست�سفى  ال�سمالية  البوابة  ال�سالمل 

وال�سقق تتاألف من طابق ت�سوية وطابق اأر�سي عدا ال�سطح واأن 

م�ساحة الت�سوية 63 مرت مربع وطابق الت�سوية عبارة عن ثالث 

واأر�سية  �سعبيًا  ت�سطيبًا  وم�سطبة  منافعها  مع  متجاور  غرف 

مع  احلديد  من  وال�سبابيك  ا�سمنتية  مدة  عن  عبارة  ال�سقة 

�سبك حماية وهي موؤجرة م�سريني والطابق الأر�سي م�ساحته 

غرفتي  على  موزعة  �سكنية  �سقة  عن  عبارة  مربع  مرت   118

من  والت�سطيب  وموزع  �سيوف  وغرفة  وحمام  ومطبخ  نوم 

مع  حديد  وال�شبابيك  حملي  بالط  والأر�شيات  الب�شيط  النوع 

املربع  املرت  تقدير  ومت  ال�سكان  من  خالية  وهي  حماية  �سبك 

اأق�سام م�سرتكة 165  الواحد من ال�سقة مع كامل ما ت�ستحق من 

دينار للمرت املربع ومت تقدير كامل قيمة ال�سقة الأر�سية مع 

الت�سوية مببلغ 29865 دينار.

فعلى من يرغب باملزايدة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

م�سطحبًا  العالن  هذا  ن�سر  تلي  يومًا  ثالثني  خالل  ال�سلط 

علمًا  اأعاله  اإليها  امل�سار  للقطعة  املقدرة  القيمة  من   )٪10( معه 

املزاود  على  تعود  الإحالة  وطوابع  والدللة  الن�سر  اأجور  باأن 

الأخري.

ماأمور تنفيذ ال�صلط

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/17792(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/1/23(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 خالد ابراهيم �صليمان �صهاب.
العيادة/ �سارع  جر�ض/نحله  وعنوانه: 

قرب م�سجد امل�سجد اجلديد.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )8165.703( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�سمني 

دينار   )409( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

بدل اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 

2019/36046ب 
ا�سم املحكوم عليه: 

لورا جورج يو�صف يعقوب
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

)2018/2047(  تاريخه: )2018/10/2(

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

دينار   )20374.162( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

الردين  الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

 2019/36050
ا�سم املحكوم عليه:

 حممد ح�صني علي ال�صفدي
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

2019/2357  تاريخه: 2019/2/21

دينار   682.802 به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

الردين  الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/15212(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/31(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

�صالح زياد �صالح حجاحجة.
ال�سلط/ال�سبيحي/�سيحان/ وعنوانه: 

قرب مثلث �سيحان.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

و  دينار   )3678( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

)784( فل�ض وت�سمني املدعى عليه الر�سوم 

وامل�ساريف ومبلغ )184( دينار بدل اتعاب 

تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة حتى ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/3986(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/18(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 اجمد يا�صني حممد �صعديه.

اجلنوبي/ اربد/اربد/احلي  وعنوانه: 

�سارع اجلامعة/قرب دوار ن�سيم.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )911.030( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

وت�سمني املدعى عليه  ان يدفع للمدعية 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )46( دينار بدل 

من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

 2019/36051
ا�سم املحكوم عليه:

اياد عوده عبد الهادي املنا�صري
عنوانه: جمهول مكان القامة.

-4474( التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

2019(  تاريخه: 2019/3/17

دينار   )9302.719( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم  اىل 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 

�سارع  /عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني /بالن�صر 

رقم الدعوى: 47 - 17 / )68 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب
ا�سم الظنني :

 1- وليد خالد عبد املنعم احلديدي. 

2- �صركة ايفري�صت لجهزة الت�صالت 

والوكالت التجارية.

 3- احمد خالد عبد املنعم احلديدي.
املهنة: مدير عام لل�سركة.

العمر: 54 �سنة

العنوان : عمان/غري معروف 

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر  

رقم الدعوى: 48 - 17 / )1668 - 

2019( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

�صميح اكرمي ابنيه العدوان

ا�سم الظنني : 

ح�صن حممود عبد احلميد 

ع�صاف.
العمر: 73 �سنة

العنوان : البلقاء/عني البا�سا موب�ض.

التهمة: تهريب �سيارة )203(.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �صغرى( 

الر�صيفة  

قرار المهال 

رقم الدعوى: 13-5/)1-2020( - �صجل عام 

الهيئة/القا�صي: الهيئة الوىل     

اإىل املتهم: 

ناجي عايد �صامل الغردلن          
الرقم الوطني 9951064553

 - رقم:5-13/)2020-1(  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

�سجل عام 

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

عن  الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

التهمة:  

اثناء  العام  المن  ل�سارات  ال�سائق  امتثال  عدم 

الواجب )19/36(.

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد الأمن العام القاء القب�ض 

من  كل  وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود املتهم اأن يخرب ال�سلطات املخت�سة.

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 

اموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  اإدارة  حتت  وامالكك 

العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اأية 

اأو التزام تتعهد فيه بعد  دعوى ويعترب كل ت�سرف 

ذلك باطاًل.

اجلل�سة يوم: الربعاء   تاريخ: 2020/1/22   09:00  

�سدر يف : 2020/1/8

رئي�ص املحكمة 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 

2019/36058 �ص
ا�سم املحكوم عليه:

 �صريجيو مارتينز برييرا
عنوانه: جمهول مكان القامة.

  )2019/2337( التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

تاريخه: )2019/2/24(

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

والر�سوم   دينار   )385.968( به/الدين:  املحكوم 

وامل�ساريف والتعاب والفائدة القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي 

تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم له/�سركة 

للقانون  املتحدون  وكيلها  الردين  الهلي  البنك 

/عنوانه:  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب  �سارع 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.

اأو  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض 

قانونًا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( اربد  

قرار المهال 

رقم الدعوى: 5-15/)2020-3( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي: الهيئة 

الثالثة     
اإىل املتهم: 

امين �صالح مو�صى ابراهيم          
الرقم الوطني 9911059256

 )2020-3(/5-15 رقم:  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

- �سجل عام 

عماًل باأحكام املادة 243 من قانون ا�سول املحاكمات 

تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

عن التهمة:  

ال�سرب على الوجه باأداة حادة )334 مكرر/1(.

القاء  العام  الأمن  اأفراد  من  فرد  كل  اآمر  واإنني 

وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك  القب�ض 

كل من يعلم مبحل وجود املتهم اأن يخرب ال�سلطات 

املخت�سة.

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 

اموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وامالكك حتت اإدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه 

اقامة  من  ومتنع  بها  الت�سرف  من  وحترم  العدالة 

اأية دعوى ويعترب كل ت�سرف اأو التزام تتعهد فيه 

بعد ذلك باطاًل.

اجلل�سة يوم: الربعاء   تاريخ: 2020/2/5   09:00  

�سدر يف : 2020/1/21

رئي�ص املحكمة 

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

27891 -  2019  ( –�صجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :  

حممود راكان علي العبدالالت 
– لواء  البلقاء   / ال�سرو   / ال�سلط   : عنوانه 

اجلامعه  من  بالقرب   – ال�سلط  ق�سبة 

الهلية 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 

1746  – 2017  ( – �سجل عام 

تاريخه : 26 /9 /2017                 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     2576.777   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما  تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن  بنك الردن  وكياله 

عو�ض   اريج  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1536 - 2020 

( – �صجل عام -  ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 احمد حممد ذيب ابو �صماقه   
عمان – العبديل – عمارة القد�ض – ط 1 

رقم العالم / ال�سند التنفيذي:   

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 33000

واتعاب  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  دينار 

وجدت    ان  الفائدة  و  وجدت  ان  املحاماة 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل 

املحكوم له / الدائن 

حممد �سرب �سالح الغ�ساونه 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤد الدين املذكور او تعر�ض الت�سوية 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عمان 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

�صمال عمان     

رقم الدعوى1-1 /)5678 - 2019( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  10/31 /2019 

طالب التبليغ : ماهر عبد العظيم احمد الداود \ وكيله �سقيقه 

حمزه عبد العظيم احمد الداود 

 – الداود  ريا�ض  ال�سابق  النائب  منزل  – قرب  – املجدل  جر�ض 

رقم الهاتف 0796092356

املطلوب تبليغه : 

حممد فوزي وجيه فوزي قا�صم 
عمان – تالع العلي – ا�سكان الطباء – ابن �سينا بناية 9 �سقة 3 

خال�سة احلكم : 

للبينة اخلطية املقدمة يف  عليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم و�سنداً 

الدعوى والتي مل يرد عك�سها او ما يناق�سها والتي متكن املدعي 

من خاللها من اثبات دعواه  ، لذا تقرر املحكمة ما يلي:

1-  عمال باأحكام املواد )403و636 و644( من القانون املدين املواد 

)10و11( من قانون البينات احلكم بالزام املدعى عليه )حممد 

دينار(   999( وقدره  مبلغ  بتادية  قا�سم(  فوزي  وجيه  فوزي 

للمدعي )ماهر عبد العظيم اأحمد الداود(.

2-  عمال باأحكام املادتني )161 و167( من قانون اأ�سول املحاكمات 

والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية 

القانونية بواقع )9٪( من تاريخ املطالبة الواقع يف 2019/9/24 

وحتى ال�سداد التام. 

مبواجهة  الوجاهي  ومبثابة  مبواجهةاملدعي  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه

قابال لالعرتا�ض

بتاريخ  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر 

2019/10/31

اإعالن بيع  ثاين  ملدة خم�صــة ع�صر  يوما �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح الكوره   يف الق�صية 

التنفيذية رقم  ) 2017/3320 ع (   واملتكونة بني الدائن  بنك الحتاد  وكالوؤه املحامون 

اأيهم حمارنة و عمار البقور  

و املدين : علي عاي�ص علي بني ار�صيد  

�سمن  الكائنة   )  102  ( رقم  ال�سقة  كامل  الدائرة  هذه  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم ) 743 ( حو�ض  ) 11/ البلد  ( قرية  ) الأ�سرفيه  ( من اأرا�سي دير اأبي �سعيد 

لوحه رقم 50 حي الكوثر /24 والعائدة ملكيتها للمدين :  علي عاي�ض علي بني ار�سيد  لقاء دين الدائن بنك الحتاد  

وذلك مبوجب �سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ) 2016/16 (  بتاريخ  ) 2016/2/3( بقيمة ) 15000(  

خم�سة ع�سره   األف  دينار والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية والعمولة  واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي 

دير ايل �سعيد  .

اول :-  و�سف موقع  العقار   :

قطعة الأر�ض رقم )) 743 ( حو�ض  ) 11/ البلد  ( قرية  ) الأ�سرفيه  (  من نوع امللك داخل التنظيم و تقع داخل بلدة 

الأ�سرفيه من اجلهة اجلنوبيه ت�سلها اخلدمات العامه و حماطه بالأبنيه ال�سكنيه و تقع على �سارع معبد و مفتوح 

العامه و حماطه بالأبنيه  ال�سقق و ت�سلها اخلدمات  جزء منه و يقع عليها بناء �سكني موؤلف من نظام الطوابق و 

ال�سكنيه .

ثانيا :- و�سف ال�سقة  :

ال�سقه مو�سوع الدعوى م�ساحتها 111 م2 و هي عباره عن غرفتني نوم و �سالون و حمام و مطبخ ت�سطيبهم ت�سطيب 

�شعبي و اأبوابها من احلديد و اخل�شب و الر�شيه بالط بلدي .

ثالثا : تقدير القيمة : - 

وقد قدر اخلرباء بعد الأ�ستئنا�ض بحركة البيع و ال�سراء بدائرة الأرا�سي و امل�ساحه و بعد ال�ستف�سار من املواطنني 

قيمة املرت املربع الواحد من ال�سقه و ما ي�سيبها من الأر�ض مببلغ 125 دينار لتكون قيمة ال�سقه 111 مرت X 125 دينار 

= 13875 دينار  

وعليه فمن له الرغبة بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �سلح الكوره خالل مدة  خم�سة ع�سر يوما من 

اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمني بقيمة 10 ٪ من القيمة 

املقدرة عند و�سع اليد على ال�سقة تاأمينا للدخول باملزاد على اأن ل تقل املزاودة عن 50٪ من القيمة املقدرة عند 

و�سع اليد على ال�سقة علما باأن اأجور الدللة والطوابع و الن�سر على املزاود الأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح الكوره    



حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-163( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

ملى حممد عبد الغني اجلعافره
عمان/ال�سمي�ساين - مقابل حديقة الطيور

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-86( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 علي غازي علي العدوان.
االوبرا  دار  مقابل   - احل�سني  عمان/جبل 

- عمارة 12.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-126( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 غيث �صالمه �صليمان الدب�س
مقابل   - ح�سن  احلاج  عمان/�ساحية 

املوؤ�س�سة الع�سكرية

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-171( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

حممد جمال �صالح كنعان.
 - االول  الدوار   - عمان  عمان/جبل 

�سارع الرينبو

املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

ال�ستالم الئحة الدعوى ومرفقاتها.

االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/1/27 املوافق 

التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�ص  االحكام  عليك  تطبق 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )3 - 2020( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي : طالل 

ال�صغري

ا�سم الظنني :

 �صمري جمال عبد الرحمن جرار
العمر: 59 �سنة

الهاتف:  رقم   - عمان/ماركا   : العنوان 

0799514130/4654650

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-84( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 �صالح عبد العزيز حممد ابو 

غو�س.
عمان/جبل الن�سر - مقابل كنافة عموا�ص 

- عمارة 31

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )15 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

طالل ال�صغري

ا�سم الظنني : 

غ�صان يعقوب ح�صن عبد اهلل
العمر: 59 �سنة

العنوان : عمان/غري مقبو�ص عليه - اآخر 

ال�سري  وادي  منطقة   - )عمان  له  عنوان 

الهاتف:  رقم   - الغربي  اذينة  ام  حي   -

0795083857/065544093

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية حقوق �صرق عمان 

مذكرة تبليغ حكم  

رقم الدعوى 3-2/)243-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/29 

طالب التبليغ وعنوانه: �سركة التن�سيق ال�سناعي والتجاري

عمان/وكيلها املحامي فندي الفاعوري وعنوانه عمان �سارع مكة 

عمارة رقم 167 ط 2.

وكيله االأ�ستاذ: فندي احمد علي الفاعوري.

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 �صركة عرب االردن لتجارة املواد 

الغذائية.
حموده  م�سع  بجانب  امل�سانع  ا�سارة  قرب  ال�سمالية  عمان/ماركا 

لاللبان �سركة عرب االردن لتجارة املواد الغذائية.

خال�سة احلكم: وعليه و�سنداً ملا تقدم تقرر املحكمة ما يلي : 

1- عمال باأحكام املواد )90 و202 و465 و479 و483 و485 و 489و511 

و426( من القانون املدين واملواد )11 و33 و34( من قانون البينات 

ما هو اآٍت : - 

اإلزام املدعى عليها �سركة عرب االردن لتجارة املواد الغذائية باأن 

توؤدي للمدعية مبلغ )20285( دينار و866 فل�سا .  

اأ�سول  2 - وعمـاًل باأحكام املواد )160 و161 و166و167( من قانون 

املحاكمات املدنية واملادة )46( من قانون نقابة املحامني ت�سمينها 

الر�سوم امل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الواقع 

يف 2019/5/15 وحتى ال�سداد التام ومبلغ )الف( دينار بدل اأتعاب 

حماماة للمدعية .

املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر  لال�ستئناف  قاباًل  عليها 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ) حفظه اهلل 

ورعاه( بتاريخ)2019/9/29(.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

رقم الدعوى 47-17/)44-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/30 
طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان/احلق العام.

وكيله  االأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

اجمد حممد عبد العزيز قطي�صات.
عمان/عمان - �سفا بدران - الكوم - �سارع حممد ابو حيدر - رقم 

8 - رقم الهاتف: 0795247033 

خال�سة احلكم :لذا وملا تقدم تقرر املحكمه ما يلي :- 

1- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

املبيعات  على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   59 املادة  وبداللة 

البيت  �سركة   ( االظناء  اأدانة  القانون  ذات  من  30و31  واملادتني 

العاملي لال�سترياد والت�سدير )�سابقا ال�سغط املزدوج لال�سترياد 

بجرم  قطي�سات(  العزيز  عبد  حممد  واأجمد  ذ.م.م(  والت�سدير 

من  /ج   30 املادة  الحكام  خالفا  املبيعات  �سريبة  من  التهرب 

قانون ال�سريبة العامة على املبيعات وعماًل باأحكام املادة 31 من 

القانون ذاته احلكم على كل واحد منهما بالغرامة بواقع )200( 

فرتة  كل  عن  مرة   15 مكررة  جزائية  كغرامة  فرتة  لكل  دينار 

لت�سبح  العقوبات  اإحدى  تنفيذ  عقوبات   72 املادة  باأحكام  عمال 

الغرامة مائتي دينار. 

والت�سدير  لال�سترياد  العاملي  البيت  �سركة  االظناء  الزام   -2

واأجمد  ذ.م.م(  والت�سدير  لال�سترياد  املزدوج  ال�سغط  )�سابقا 

حممد عبد العزيز قطي�سات( بالتكافل والت�سامن بدفع تعوي�ص 

مدين )مثلي ال�سريبة( لدائرة �سريبة الدخل واملبيعات بواقع 

ال�سريبية  الفرتات  عن  مدين  كتعوي�ص  دينار   )315913,465(

 ,2010/10+9  ,2010/8+7  ,2010/4+3  ,2010/2+1  ,2009/10+9(

 ,2011/12+11  ,2011/10+9  ,2011/8+7  ,2011/4+3  ,2010/12+11

.)2013/10+9 ,2012/10+9 ,2012/8+ 7 ,2012/2+1

بحق  الوجاهي  ومبثابة  العامة  النيابه  بحق  وجاهيا  قرارا 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  باإ�سم  �سدر  لال�ستئناف  قابال  االظناء 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه وافهم علنًا 

بتاريخ 2019/9/30.

حمكمة �صلح حقوق عمان   

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/ بالن�صر 

رقم الدعوى 1-5/)2020-121( - 

�صجل عام 

الهيئة / القا�صي اياد حممد ح�صني 

العوي�صات     
ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 1- عمر حممد العبد ابو ال�صعود

 2- حممد عمر حممد ابو ال�صعود

 3- االء عمر حممد ابو ال�صعود

 4- عبد ال�صتار حممد ابراهيم احمد 

ابو ال�صعود 
الئحة  ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  )يرجى 

الدعوى ومرفقاتها(

الطبيب  عيادة   - امل�ست�سفى  �سارع   - �سلبود   / عمان 

عمر اأبو ال�سعود 

 2020/1/27 املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ساعة  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

واال�ستثمار 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-222( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

منذر طه ح�صن فرحان
ماركت  �سوبر  مقابل   - نزال  عمان/حي 

انغام.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )21 - 2020( - �صجل عام 

الهيئة/القا�صي : لبنى علي بركات االبراهيم

ا�سم الظنني :

 1- عي�صى طعيمه عي�صى نفاع مفو�س عن ال�صركة 

و�صريك وع�صو يف هيئة املديرين ومفو�س يف االمور 

املالية. 2- عاطف ح�صني علي الدراب�صه مفو�س عن 

ال�صركة و�صريك وع�صو يف هيئة املديرين ومفو�س يف 

االمور املالية. 3- �صهيله خليل ابراهيم املعاين مفو�س 

عن ال�صركة و�صريك وع�صو يف هيئة املديرين ومفو�س 

يف االمور املالية. �صركة عامل االغذية املتحدة لتجارة 

اخل�صار والفواكه.

املهنة: بال.

العمر: 55 �سنة

العنوان : عمان/تالع العلي /ام ال�سماق/خلدا/حي 

ال�ساحلني - رقم الهاتف: 0799988998/5600290

التهمة: تهرب �سريبي.

 2020/1/26 املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 

بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-83( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- حممد م�صطفى ماأمون �صبحي 

البارودي.

 2- ماأمون �صبحي حمي الدين 

البارودي.
الدفاع  مقابل   - اللويبدة  عمان/جبل 

املدين.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-109( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

مهند احمد حممود حمارمه.
�سندوق  مقابل    - التاج  عمان/جبل 

املراأة - عمارة 12.

املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

ال�ستالم الئحة الدعوى ومرفقاتها.

االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/1/27 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�ص  االحكام  عليك  تطبق 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان

اعالن بيع مركبة باملزاد العلني

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5/ )2019-4707( 

- �صجل عام

العلني  املزاد  يف  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

الق�سية  يف  عمان  تنفيذ  دائرة  طريق  وعن 

التنفيذية رقم اأعاله واملتكونة بني:-

خليل  ابراهيم  حممود  له/الدائن:  املحكوم 

الد�سوقي وكيله املحامي بيرت مازن عادي  عادي.

واملحكوم عليه/املدين: يا�سني نا�سر يا�سني الكردي.

املركبة رقم : 19337 ترميز 39 

نوع GMC-SIERRA موديل 2011.

)�سارع  االردن  نور  كراج  كراج:  لدى  واملحجوزة 

االتو�سرتاد والكائن يف منطقة ابو �سياح(.

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/املدين اأعاله.

اىل  الدخول  املزاد  يف  باال�سرتاك  يرغب  من  فعلى 

العدل  بوزارة  اخلا�ص  االلكرتوين  املزادات  موقع 

بيانات  مل�ساهدة   https://auctions.moj.gov.jo
املركبة ودفع قيمة التاأمني 10٪ من القيمة املقدرة 

 11200 والبالغة  الفني  اخلبري  قبل  من  للمركبة 

الكرتوين  ب�سكل  واملزاودة  )الكرتونيًا(,  دينار 

تاريخ  وحتى  االعالن  هذا  تاريخ  من  وذلك 

2020/2/3 ال�ساعة 12:45 م.

على  تعود  والداللة  والطوابع  الر�سوم  باأن  علمًا 

امل�سرتي.

واقبلوا االحرتام،،

ماأمور التنفيذ عمان

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-176( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- م�صطفى علي �صليمان م�صطفى.

 2- عديل مهند عديل حجازي.

الزرقاء/الزرقاء اجلديدة

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-11/)2020-47( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: منار 

ابراهيم احمد احل�صن

ا�سم امل�ستكى عليه: 

تي�صري علي عبد الرزاق 

الزعبي.
املهنة: حداد.

العمر: 39 �سنة.

العنوان: ال�سلط/عالن.

اجلربية  االقامة  �شروط  خمالفة  التهمة: 

)14 بداللة املادة )13((.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-102( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- امريه احمد تي�صري ال�صطرات.

 2- احمد تي�صري احمد ال�صطرات.
 - باري�ص  دوار  مقابل   - عمان/اللويبدة 

مبنى 5.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )22 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

لبنى علي بركات االبراهيم
ا�سم الظنني :

 طارق خليل حممد حبيبه �صاحب 

حلويات طارق حبيبه
طارق  حلويات  حمل  �ساحب  املهنة: 

حبيبه.

العمر: 61 �سنة

رقم   - اجلي�ص  الزرقاء/�سارع   : العنوان 

الهاتف: 053963966

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-1970( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- عدي حممد ح�صني ابو�صليم.

 2- لوؤي حممد ح�صني ابو �صليم.

 3- ب�صري حممد ح�صني ابو �صليم.

عمان/طريق املطار - خلف جامعة اال�سراء

عمان/طريق املطار - خلف جامعة اال�سراء.

 2020/1/27 املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

اعاله  رقم  الدعوى   يف  للنظر   09:00 ال�ساعة 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

واال�ستثمار.

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-90( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- عوده مر�صي جمعة ال�صراحني.

 2- خليل احمد ابراهيم احلجيج.
جممع  من  بالقرب   - عمان/ال�سمي�ساين 

النقابات - مبنى 9.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-146( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- وداد عثمان ح�صني حمدان.

 2- �صعد عثمان ح�صني حمدان.

 3- عائ�صة عبد اجلواد ابراهيم 

ال�صعيد.
�سحاب/احلي ال�سمايل.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  )يرجى   *

الئحة الدعوى ومرفقاتها(*.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-194( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 نور عبد احلليم حممد نا�صر
عمان/اال�ستقالل - �ساحية االق�سى

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-269( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

  رحمه �صالح م�صطفى حممد
عمان/عمان - نزال

يرجى  وعنوانه:  اال�ستاذ  وكيله 

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/1/27 املوافق 

التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�ص  االحكام  عليك  تطبق 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان

اعالن بيع مركبة باملزاد العلني

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5/ 

)4707-2019( - �صجل عام
العلني  املزاد  يف  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

الق�سية  يف  عمان  تنفيذ  دائرة  طريق  وعن 

التنفيذية رقم اأعاله واملتكونة بني:-

خليل  ابراهيم  حممود  له/الدائن:  املحكوم 

الد�سوقي وكيله املحامي بيرت مازن عادي  عادي.

واملحكوم عليه/املدين: يا�سني نا�سر يا�سني الكردي.

موديل  فولفو  نوع   13 ترميز   11022  : رقم  املركبة 

.1987

)القوي�سمة  الدولية  كراج  كراج:  لدى  واملحجوزة 

مقابل الربيد(.

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/املدين اأعاله.

اىل  الدخول  املزاد  يف  باال�سرتاك  يرغب  من  فعلى 

العدل  بوزارة  اخلا�ص  االلكرتوين  املزادات  موقع 

بيانات  مل�ساهدة   https://auctions.moj.gov.jo
املركبة ودفع قيمة التاأمني 10٪ من القيمة املقدرة 

للمركبة من قبل اخلبري الفني والبالغة 1000 دينار 

من  وذلك  الكرتوين  ب�سكل  واملزاودة  )الكرتونيًا(, 

تاريخ هذا االعالن وحتى تاريخ 2020/2/3 ال�ساعة 

12:50 م.

على  تعود  والداللة  والطوابع  الر�سوم  باأن  علمًا 

امل�سرتي.

واقبلوا االحرتام،،

ماأمور التنفيذ عمان

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-131( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- ال�صامي مف�صي خلف حتمل.

 2- حممد مف�صي خلف حتمل.

 3- والء مف�صي خلف حتمل.
املوقر/بالقرب من مدر�سة النقرية.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم / بالن�صر

رقم الدعوى 5-12/ )5 - 2020( 

- �صجل عام   الهيئة/القا�صي هيئة 

اجلنايات - الثانية
ا�سم املتهم

 احلارث فالح حممد العزازمه 
العمر 23 �سنة

العنوان اجليزة/غري مقبو�ص عليه.

على  م�سروع  غري  بوجه  ا�ستوىل  التهمة: 

مركبة مملوكة لغريه اأو تدخل مع اجلاين 

او احل�سول على  يف مفاو�سة مالك املركبة 

 - مكرر(    405/1( اجلرم  هذا  من  منفعة 

احلاق ال�سرر مبال الغري )445(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/28

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

�سليمان  ابراهيم  ا�سماعيل  وم�ستكي  العام 

ابو جزر.

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-181( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

خالد  ر�سا   -1 وعنوانه:  عليه  املدعى  ا�سم  

عبد املجيد الهالالت. 2- خالد عبد املجيد 

طالب الهالالت.

ناعور/امل�سقر - خلف البلدية.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )34 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

طالل ال�صغري

ا�سم الظنني : 

ب�صار و�صفي ح�صني اخلندقجي.
العمر: 58 �سنة

وادي  منطقة   - عمان/عمان   : العنوان 

الهاتف:  رقم   - ال�سري  وادي  حي   - ال�سري 

0798533723/065343570

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان   

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/ بالن�صر 

رقم الدعوى 1-5/)2020-190( - 

�صجل عام 

الهيئة / القا�صي اياد حممد ح�صني 

العوي�صات     
ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 1- اينا�س جمعة بركات القطاميه

 2- نان�صي جمعه بركات القطامية

 3- طارق جمعه بركات القطاميه 
مادبا / املاأمونية ال�سرقية

الئحة  ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  )يرجى 

الدعوى ومرفقاتها(

 2020/1/27 املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ساعة  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

واال�ستثمار 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-183( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 فتحيه عبد القادر حممود ابو 

رحمه
عمان/الطيبة - خريبة ال�سوق

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )32 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

طالل ال�صغري

ا�سم الظنني : 

مروان ظافر جربيل اجلعربي.
العمر: 37 �سنة

العنوان : عمان/عمان - وادي ال�سري 

- رقم الهاتف: 0797411660

التهمة: تهرب �سريبي.

يقت�سي ح�سورك يوم االحد املوافق 

للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

عليك احلق العام وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )30 - 

2020( - �صجل عام الهيئة/القا�صي : 

طالل ال�صغري

ا�سم الظنني : 

ثائر هاين عبد العزيز عناب
العمر: 39 �سنة

العنوان : عمان/غري مقبو�ص عليه - اآخر 

ال�سري  وادي  منطقة   - )عمان  له  عنوان 

تغريد  االمرية  �سارع   - ال�سويفية  حي   -

حممد - رقم الهاتف: 0777798777

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/26

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-263( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 فريد كمال فريد اأبو �صالح
مقابل   - ح�سن  احلاج  عمان/�ساحية 

املوؤ�س�سة الع�سكرية

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-201( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.
ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 1- �صالح حممد �صالح العبادي.

 2- حممد �صالح حمد العبادي.

 3- حمزه نا�صر يو�صف عربا�س.

 4- م�صطفى احمد �صالح العبادي.
عمان/را�ص العني - بجانب بنك اال�سكان

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  )يرجى   *

الئحة الدعوى ومرفقاتها(*.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-225(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اياد حممد ح�صني 

العوي�صات

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

حممد رومل اأحمد زيغان
الر�شيفة - خميم حطني

الئحة  ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها

 2020/1/27 املوافق  االإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 

عليك املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-203( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

و�صام حممد حممود القطامني.
عمان/اليادودة - مقابل حديقة احليوانات

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح جزاء �صرق عمان 

مذكرة تبليغ حكم  

رقم الدعوى 3-3/)8762-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/12/18 
طالب التبليغ وعنوانه: �سركة التن�سيق ال�سناعي والتجاري

الهاتف:  رقم   -  2 ط   167 رقم  مكة  �سارع  الفاعوري  فندي  املحامي  عمان/وكيلها 

0780786350

وكيله االأ�ستاذ: فندي احمد علي الفاعوري.

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

عاطف احمد حممد عمايره
عمان/ماركا ال�سمالية - �سارع �سكري االيوبي - حي امل�سريفة - عمارة 24.

خال�سة احلكم : لذا وتاأ�سي�سا  على ما تقدم تقرر املحكمة:

1-  عماًل باأحكام املادة   178  من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية اإعالن عدم م�سوؤولية 

ر�سيد  يقابله  ال  �سيك  تظهري  جرم  عن  االقليمية  وال�سركة  عامر  عليهما  امل�ستكى 

الق�سد  النتفاء  العقوبات   قانون  من  421/1/د  املادة  الحكام  خالفا  اليهما  امل�سند 

اجلرمي لديهما.

عليه   امل�ستكى  اإدانة  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   177 املادة  باأحكام  2-عمال 

عقوبات   421 املادة  الأحكام  خالفا  ر�سيد  يقابله  ال  �سيك  اإ�سدار  بجرم  ]عاطف[ 

دينار  مائة  والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  باحلب�ص  عليه  احلكم  املادة  بذات  وعمال 

والر�سوم  .

3-  فيما يتعلق ب�سق االإدعاء باحلق ال�سخ�سي :

ثبت  وحيث  اجلزائي  ال�سق  مع  عدمًا  و  وجوداً  يدور  احلقوقي  ال�سق  ان  وحيث  اأ- 

بقيمة  ذمته  وان�سغال  اإليه  امل�سند  للجرم  عاطف  عليه  امل�ستكى  ارتكاب  للمحكمة 

االإدعاء باحلق ال�سخ�سي لذا تقرر املحكمة  وعمال باملادتني  10 و11 من قانون البينات 

و املادة 278 من قانون التجارة  واملواد 161و166و167 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اإلزام امل�ستكى عليه املدعى عليه  باحلق ال�سخ�سي عاطف احمد حممد عمايرة بقيمة 

االإدعاء باحلق ال�سخ�سي والبالغة )6500(  دينار وت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف  ومبلغ 

]  325 [ دينار اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ عر�ص ال�سيك على البنك  

وحتى ال�سداد التام  .

ب- رد االدعاء باحلق ال�سخ�سي عن امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي 

لعدم  اجلزائي  ال�سق  مع  وعدما  وجوداً  يدور  كونه  االقليمية   وال�سركة  عامر 

االخت�سا�ص.

حكما غيابيًا  عن ال�سق اجلزائي ومبثابة الوجاهي  عن  ال�سق احلقوقي بحق امل�ستكى 

ووجاهي  اجلزائي  ال�سق  عن   الوجاهي   ومبثابة   , لالعرتا�ص  قابال  عاطف  عليه 

قاباًل   عامر  و  االقليمية  ال�سركة  عليهما  امل�ستكى  بحق  احلقوقي   ال�سق  عن  اعتباري 

لالعرتا�ص ,   �سدر وافهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل 

الثاين  ابن احل�سني املعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2019/12/18.

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/ بالن�صر

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى 5 - 1/) 1229 - 2020( 

�صجل عام  

الهيئة/ القا�صي: �صفاء يو�صف حممود 

االقرع

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

مهند ح�صن علي علي
 5 ط   53 رقم  بناية   - �سقره  وادي   / عمان 

مكتب �سركة املنظمون العرب

يقت�سي ح�سورك يوم االربعاء املوافق 29/ 

الدعوى رقم  9  للنظر يف  ال�ساعة   2020 /1

اعاله والتي اقامها عليك املدعي

�سركة االردنية احلديثة للباطون اجلاهز

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-168( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه: 

حممد طارق فريد �صالح
عمان/اال�سرفية - حي االرمن

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-158( 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات.

ا�سم  املدعى عليه وعنوانه:

 �صهيله عطيه ابراهيم الزير.
مادبا/الفي�سلية - قرب الربيد.

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-185(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اياد حممد ح�صني 

العوي�صات

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

معاوية جهاد را�صي امل�صيعدين
عمان - �ساحية اليا�سمني

الئحة  ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها

 2020/1/27 املوافق  االإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم اأعاله والتي اأقامها 

عليك املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

اإعالن بيع اأول 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان املوقرة

يف الق�صية التنفيذية رقم )2017/4159ع(

املتكونة فيما بني :

الدائن : البنك االإ�صالمي االأردين وكيله املحامي اأ�صامة عبد احلميد م�صاعده.

املدين : �صركة وفيد العناين و�صريكته.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله, املتكونة بني الدائن البنك االإ�سالمي االأردين وكيله املحامي اأ�سامة عبد احلميد م�ساعدة وبني املدين/ 

اأرا�سي قرية وادي ال�سري/ غرب عمان والعائدة ملكيتها لل�سيد/  �سركة وفيد العناين و�سريكته ال�سقة رقم )101( املقامة على قطعة االأر�ص رقم )895( حو�ص رقم )12( الرونق من 

وفيد ح�سن عبد الرزاق العناين.

اأواًل : و�سف العقار:-

يقع العقار رقم )101( املقامة على قطعة االأر�ص رقم )895( حو�ص رقم )12( الرونق من اأرا�سي قرية وادي ال�سري يف حي الرونق مديرية منطقة وادي ال�سري �سمن حدود اأمانة عمان 

الكربى وتقع اإىل الغرب من �سارع امللك عبد اهلل الثاين )�سارع رئي�سي( و�سمال غرب النادي االأهلي و�سمال غرب دوار النه�سة )ال�سناعة قدميًا( مدر�سة ورو�سة الرقي الرتبوي وبالقرب 

منها وقطعة االأر�ص من نوع طوابق و�سقق وتنظيمها �سكن )اأ( تقع قطعة االأر�ص على �سارعني االأول �سارع النعيم ويقع على احلد اجلنوبي لقطعة االأر�ص والثاين �سارع النعيم ويقع على 

احلد الغربي لقطعة االأر�ص وهما �سارعني معبدين على كامل �سعتهما ورقم البناء )44( على �سارع النعيم اجلنوبي ويوجد اأقتطاع �سارع تنظيمي على القطعة.

ثانيًا : و�سف ال�سقة :-

وهي عبارة عن الطابق االأر�سي مع �سطحه من البناء اجلنوبي االأول وهي ثالثة �سقق �سكنية من�ساأة من دكة اال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة ويوجد على قطعة بناء �سمايل وبناء جنوبي 

وال�سقة )مو�سوع الدعوى( �سمن البناية اجلنوبية املكونة من االأر�ص بناء �سمايل وبناء جنوبي وال�سقة )مو�سوع الدعوى( �سمن البناية اجلنوبية املكونة من خم�سة طوابق )ت�سوية 

واأر�سي واأول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االأبي�ص النظيف واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية الثالثة حيث يوجد مواقف لل�سيارات وغرفة احلار�ص وباقي 

اخلدمات.

الطابق االأر�سي مع �سطحه من البناء اجلنوبي )االأول( :- وهي مكونة من ثالثة �سقق �سكنية كاالآتي :

�سقة اأر�سية : وهي مكونة من حديقة خارجية تت�سل مع �سارع النعيم من خالل باب من احلديد تو�سل اإىل �سالة مدخل توؤدي اإىل غرفة �سيوف وثالث غرف نوم اأحدهن غرفة نوم 

رئي�سية وحمام )طقم افرجني كامل خلدمة غرفتي النوم( ومطبخ راكب من اخل�سب تتو�سطه طاولة من اجلرانيت وهو مفتوح على �سالة معي�سة م�سافة لل�سقة )االرتداد اجلانبي 

ال�سرقي( وتت�سل املعي�سة مبواقف ال�سيارات من خالل باب من احلديد والزجاج توؤدي املعي�سة اإىل غرفة نوم وحمام اأفرجني اي�سًا يف االرتداد اجلنبي ال�سرقي وال�سقة م�سغولة من قبل 

مالك العقار ال�سيد/ وفيد ح�سن عبد الرزاق العناين وا�سرته ـــ وقت الك�سف.

ويتبع لل�سقة مواقف لل�سيارات م�ستقل مع �سارع النعيم واملواقف مغطى جميعها بالقرميد وتوجد املواقف واملظالت يف اجلهتني اجلنوبية ال�سرقية وال�سمالية والغربية ولها مداخل 

عبارة عن اأبواب حديدية �شحاب كبرية ويوجد �شمن ال�شاحات اأ�شجار ونباتات زينه خمتلفة واأ�شجار نخيل عدد )2( واالرتدادات مبلطة ببالط ال�شرياميك وبالط املوزايكو البلدي.

من  وال�شالة  لل�شالون  االأر�شيات  وبالط  باخل�شب  مبطن  و�شقفها  باخل�شب  مبطنه  املعي�شة  غرفة  جدران  باأن  علمًا  ال�شقة  عنا�شره  جميع  يف  اأمل�شن  الدهان  حيث  جيدة  الت�شطيبات 

�شحف الرخام وبالط غرف النوم من بالط املوزايكو البلدي واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �شفليتني وعلويتني من اخل�شب تتو�شطه طاولة من اجلرانيت وجدران واأر�شيات املطبخ 

واحلمامات من ال�سرياميك واأطقم احلمامات راكبة بالكامل واالأبواب الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي التيه واالأبواب اخلارجية من احلديدي والزجاج وعلى مكرر الدرج لل�سقة من 

خ�سب احل�سو واالأباجورات تعمل يدويًا يوجد حديد حماية على جميع النوافذ والتدفئة راكبة.

ال�سقتني يف الطابق االأول :-

1(�سقة جنوبية : ومكونة من غرفتني نوم احدهن تت�سل بفرنده جنوبية من خالل باب من االأملنيوم والزجاج وغرفة �سيوف وحمام افرجني )طقم كامل( ومطبخ راكب يت�سل من 

خالل باب من االأملنيوم والزجاج مع غرفة معي�سة مع حمام افرجني م�سافة يف االرتداد اجلانبي ال�سرقي فوق القرميد يف الطابق االأر�سي وال�سقة م�سغولة من قبل مالك العقار ال�سيد/ 

وفيد ح�سن عبد الرزاق العناين واأ�سرته ـ وقت الك�سف.

بالط  من  االأر�شيات  وبالط  باخل�شب  واملبطن  القرميد  من  و�شقفها  باخل�شب  مبطنة  املعي�شة  غرفة  جدران  باأن  علمًا  ال�شقة  عنا�شر  جميع  يف  اأمل�شن  الدهان  حيث  جيدة  الت�شطيبات 

املوزايكو البلدي واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب وجدران واأر�سيات املطبخ واحلمامات وجدران واأر�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك واأطقم 

النوافذ  جميع  على  حماية  حديد  ويوجد  يدويًا  تعمل  واالأباجورات  احل�سو  خ�سب  من  اخلارجي  والباب  التيه  املحلي  الكب�ص  خ�سب  من  الداخلية  واالأبواب  بالكامل  راكبة  احلمامات 

والتدفئة راكبة. 

2(�سقة �سمالية : ومكونة من غرفتني نوم وحمام اأفرجني )اأطقم كامل( ومطبخ راكب وغرفة �سيوف تت�سل من خالل باب من االأملنيوم والزجاج ترا�ص غربي وا�سع فوق القرميد املغطى 

لل�سيارات يف الطابق االأر�سي وهي اإ�سافة يف االرتداد اجلانبي الغربي وال�سقة م�سغولة من قبل اأبن مالك العقار ال�سيد/ وقيد ح�سن عبد الرزاق العناين واأ�سرته ـ وقت الك�سف.

الت�شطيبات جيدة حيث الدهان اأمل�شن يف جميع عنا�شر ال�شقة وبالط االأر�شيات من بالط ال�شرياميك واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �شفليتني وواحدة علوية من اخل�شب وجدران 

واأر�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك واأطقم راكبة بالكامل واالأبواب الداخلية من خ�سب الكب�ص املحلي التيه والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو واالأباجورات تعمل يدويًا ويوجد 

حديد حماية على جميع النوافذ والتدفئة راكبة.

-كافة ال�سقق )ال�سقة 101( م�سغولة من قبل ال�سيد/ وفيد ح�سن عبد الرزاق العناين واأ�سرته ـ وقت الك�سف.

-ال�شقة خمدومة مبكرر الدرج بالطته من ال�شرياميك وله دربزين من احلديد ـ وال يوجد م�شعد ـ وقت الك�شف.

-عمر ال�سقة حوايل خم�سة ع�سر عامًا.

-جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�شاالت و�شوارع معبده متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد جداً وحماط باالأبنية ال�شكنية وعمارات ال�شقق ال�شكنية.

ثانيًا : التقديرات :

-قدر �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة  وما يتبعها من اإ�سافة لغرف م�سقوفة بالقرميد يف الطابقني االأر�سي واالأول وكذلك للمواقف امل�سقوفة بالقرميد وللحديقة ولالأ�سجار املتنوعة 

وللنخيل واخلدمات امل�سرتكة على �سوء ما ذكر اأعاله كما يلي : م�ساحة ال�سقة يف الطابق االأر�سي ويف الطابق االأول )137م2 + 173م2( × 650 دينار = 224900 دينار( 

) مائتان واأربعة وع�سرون األفًا وت�سعمائة دينار(. 

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا االإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )10٪( من القيمة املقدرة امل�سار 

اإليها اأعاله, على اأن ال تقل ن�سبة املزايدة عن )50٪( من القيمة املقدرة اأعاله, علمًا باأن اأجور الداللة والطوابع على املزاود االأخري.    

ماأمور تنفيذ

حمكمة بداية غرب عمان



وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شرق عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )235- 2020( 

�شجل عام - �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ب�شام حممد عبد اهلل خطاب 
بعد   – املحطة  �سارع  عمان/  العنوان:  

�سركة الكهرباء حمالت بوابة دبي – لزينة 

ال�سيارت 

 /  1-3  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)6090-2019( – �سجل عام  

تاريخه : 2019/11/28

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   2500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

        با�سم عبد اجلابر عي�سى دوله     

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ مادبا

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-12 )5- 

2020( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�شركة العجائب للت�شويق 
العنوان: مادبا / جمهول االقامة  

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ مادبا

والر�سوم  دينار   2106  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

يو�سف �سبحي �سعيد بياري 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ مادبا

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء ال�شلط 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-11  )3016 - 2019 

( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : ب�شام حممد نزال 

الدهامني 
ا�سم امل�ستكى عليه : 

ماهر خمي�ص خلف الزيود
ال�سليح  ام  الها�سميه   / الزرقاء   : العنوان 

قرب جمعيه ام ال�سليح اخلريية 

ق�سية  يف  كاذبة  ميني  حلف   : التهمه 

حقوقية )1/221(

املوافق  االربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

�سركة كوكب امل�سرتي للتجارة العامه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء �شحاب

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-7  )131 - 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : منت�شر حممد فهيم 

الذنيبات 
ا�سم امل�ستكى عليه : 

ف�شل ابراهيم ا�شماعيل ابو 

عرقوب 
الباب  ال�سناعية  املدينة   / �سحاب   : العنوان 

العوا�سر  م�سنع  العائلة  �سركة  قرب  الثاين 

للمنظفات  

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(  

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/5

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

ب�سام حممد احمد حمد

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شمال عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)9514- 

2019( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ه�شام �شليم ابو ركبة
�سويلح  مدينة  �سويلح   / عمان  العنوان: 

ال�سناعية �ساحب �سوبر ماركت الهيبة 

 /1-1  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)3606-2019( – �سجل عام

تاريخه : 2019/7/9

حمل �سدوره : تنفيذ �سمال عمان

والر�سوم  دينار   1050  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

يعقوب عبوده احمد اله�سلمون 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شمال عمان 

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء الر�شيفة

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-13  )133 - 2020 

( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : �شوزان كمال عبد 

الرزاق خري�شات  
ا�سم امل�ستكى عليه :

جناح حمدي ح�شن العجل 
في�سل  االمري  جبل   / الر�سيفة   : العنوان 

التوك�ض  ماركت  مقابل  القدادمه-  �سارع   –
4 رقم  – عمارة 

التهمه : �سرقة الطاقة الكهربائية )50(  

املوافق  اخلمي�ض   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/30

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

العامة  امل�ساهمة  االردنية  الكهرباء  �سركة 

املحدودة

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه   

/ بالن�شر

رقم الدعوى :2-5 )2019-5436 ( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : نور الدين فوزي مو�شى 

ابو مرمي 
ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حممد خلوي ا�شماعيل الهيموين 
�سيتي  �سارع  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

ا�سم   /  2 طابق  االردن  زهرة  مول   / فالح 

املحل الهيموين لالحذية 

املوافق  االحد    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/26

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك :

حممد نعيم حمد الهرميي وكيلته املحامية 

دعاء النمروطي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

د وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )100- 

2020( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

و�شاح ابراهيم  خمي�ص  •احمد 
مقبول  �شليمان  احمد  •جهاد 

خريبة  الطيبة  عمان   / عمان  العنوان: 

ال�سوق بناية رقم 26

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   700  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عبد اهلل حممود عبد اهلل داود 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شحاب

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )87- 

2020( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ب�شار عبد الكرمي قطي�ص 
خلف   – ال�سمايل  احلي   / �سحاب  العنوان: 

معر�ض الهوادي   

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   980   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

خلود �سالح عبد الرحيم جرب 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شحاب

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق �شرق عمان  

مذكرة تبليغ خا�شة بالدعاوي امل�شتعجلة

 رقم الدعوى  1-3 /)2020-168( 

�شجل عام 

الهيئة / القا�شي : تهاين مو�شى �شاكر 

ابو عطا اهلل  
طالب التبليغ وعنوانه  : 

غازي احمد خليل جابر 
عمان 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

وفيقه �سعيد �سليم ابو حجاب 

عمان/ �ساحية االمري ح�سن / بجانب اقليم 

العا�سمة / �سارع مالك الزهري / عمارة ابو 

جابر / عمارة رقم 38 / �سقة 1

املو�سوع : مطالبة مالية  

 + دعوى  الئحة   : تبليغها  املطلوب  االأوراق 

بينات 

 : تاريخ  االثنني    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/3

 ال�ساعة : 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله فاذا مل حت�سر 

او تر�سل وكيال عنك تطبق عليك االحكام 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

املدنية

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7533- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حامد علي حماد ابو رجب 
خمبز  بجانب  القوي�سمة   / عمان  العنوان: 

نعمه 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   313  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حاب�ض �سلمان احمد ابو ن�سي�ض 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عني البا�شا

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-19 

)1377- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رائد ابراهيم احمد ال�شريف 
– دخلة  ال�سامي  بدر  منطقة   / البا�سا  عني  العنوان: 

املر�سيد�ض  لقطع  ال�سطرات  حمل  – بعد  را�سد  قهوة 

ع�سرية  ديوان  بعد   – ال�سمال  على  �سارع  اول   –
– �سركة با�سل  – اول عمارة على اليمني  ال�سالحات 

حقي لال�سكان – ال�سقة االر�سية    

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عني البا�سا

املحكوم به الدين : 4000 دينار والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد را�سي يو�سف علي احلنيطي

املبلغ املبني اعاله 

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عني البا�شا

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )36875- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رو�شه م�شطفى ح�شن �شليمان 
العنوان: عمان / الوحدات �سارع �سميه قرب 

امل�سجد احلنوبي    

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 , 2 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   4700  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

منى عزمي �سعيد حممد 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )128- 

2020( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد علي عبد الفتاح �شالمه
 العنوان: عمان / عمان جاوا – قرب مطعم 

– الطابق  النبايل  �سالون  – مقابل  الرفاتي 

الثاين 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1057  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عمر عبد الرحمن حممد حيمور 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 3-1 )6735-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/31
طالب التبليغ وعنوانه : حممود مرزوق ح�سن منر    

عمان / املنارة بجانب جممع البلعاوي بناية 168 ط2

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ليث ح�شن �شعيد ملك
 عمان / طرببور �سارع اروى بنت عبد املطلب بيت 

63

خال�سة احلكم :

وعليه وتاأ�سي�سًا ملا تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

1- عماًل باأحكام املواد 181 و185 و186 و224 من قانون 

يدفع  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  التجارة؛ 

للمدعي مبلغ 2500 ديناراً.

قانون  من  و167  و166   161 املواد  باأحكام  عماًل   -2

اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة 4/46 من قانون نقابة 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني؛ 

القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   125 ومبلغ 

بواقع  9% من تاريخ االإ�ستحقاق الواقع يف 2019/9/30 

وحتى ال�سداد التام.

الزام  التنفيذ  قانون  من   7 املادة  باأحكام  عماًل   -3

املبلغ املحكوم به تدفع ل�سالح  املدعى عليه بخم�ض 

اخلزينة.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه

ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل 

�ساحب اجلاللة

بتاريخ  املعظم  احل�سني  اإبن  الثاين  اهلل  عبد  امللك     

2019/12/31

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شرق عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )233- 

2020( �شجل عام - ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�شفوان خليل ابراهيم زيدان
حي   – ال�سمالية  ماركا  عمان/  العنوان:  

العايد – حي املزارع-  بالقرب من م�ست�سفى 

ماركا اال�سالمي عمارة رقم 16

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 ,2 , 3

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   678  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

        جرب احمد مو�سى حمدان     

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه  

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2   )202- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: عوده احمد كرمي 

احل�شامي  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

احمد حممد عوده اخلاليله
بنك  خلف  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

اال�سكان بجانب حمالت القي�سي للمنا�سبات 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

مهند ابراهيم حممد عمرو

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء �شحاب

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي عليه 

باحلق ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-7  )92 - 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : جمد م�شلم علي 

ال�شخانبه 
ا�سم امل�ستكى عليه : 

وليد حممد حممود غيث
العنوان : �سحاب / �سحاب �سارع االمري ح�سن 

مقابل امل�سجد الكبري 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(   

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/27

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

خالد يون�ض عبد الرحمن النجار 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 3-1 )6558-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/24

ال�سيخ  حممود  ح�سني   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

م�سطفى �سربة   

ام  �ض   – االتراك  حي   – ال�سمايل  الها�سمي   / عمان 

الدرداء حي نايفه قرب جامع الرتك عمارة 15 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

وائل خمي�ص حممود ابو عفيفه
ام  �سارع  النويجي�ض  ال�سمايل  الها�سمي   / عمان   

الدرداء عمارة 15

خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

اأواًل : عماًل باأحكام املادة 665 من القانون املدين اإلزام 

املدعى عليه بدفع مبلغ  )2330( دينار للمدعي.

قانون  و167من   166 و  املواد161  باأحكام  عماًل   : ثانيا 

نقابة  قانون  من   46 و  املدنية  املحاكمات  اأ�سول 

الر�سوم   عليه  املدعى  ت�سمني  االردنني  املحامني 

حماماه  اتعاب  دينار  ومبلغ)117(  وامل�ساريف 

والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام . 

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه

ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال   

�ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�سني املعظم بتاريخ  2019/12/24   .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه   

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-5 )2020-950 ( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : هبه غازي حممد املومني 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حممود احمد �شليمان احلاج ا�شعد
احلطاب  �سارع   – النزهه   / عمان   : العنوان 

دخلة حمم�ض عمون 

املوافق  االثنني    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/27

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك :

الطبيه  للم�ستح�سرات  العربية   �سركة 

والزراعيه 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ اجليزة

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-9 )470- 

2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عناد يا�شر غامن العرمان 
العنوان: ناعور / ناعور / ا�سارات العال عند 

مثلث العال 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ اجليزة

والر�سوم  دينار   522  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

فهد ح�سن احمد املليفي 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ اجليزة

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-2  )2020/388 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : اميان غازي ح�شن 

العطيات
ا�سم امل�ستكى عليه : 

�شناء حممد �شعيد ال�شامي 
قرب  النهارية  الوحدات   / عمان   : العنوان 

امل�سجد اجلنوبي

العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 

الطاقة  �سرقة   –  )51( الكهربائي 

الكهربائية )50(

املوافق  الثالثاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

�سركة الكهرباء االردنية م.ع.م. 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء الر�شيفة

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-13  )135 - 2020 

( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : حممد عبد اللطيف 

حممود العوامله 
ا�سم امل�ستكى عليه :

نايف ا�شعد نايف م�شاقي 
العنوان : الر�سيفة / حي القاد�سية – �سارع 

احل�سن  م�سجد  مقابل   – اخلاليله  خطار 

واحل�سني 

التهمه : �سرقة الطاقة الكهربائية )50(  

املوافق  اخلمي�ض   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

2020/1/30

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

العامة  امل�ساهمة  االردنية  الكهرباء  �سركة 

املحدودة

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ �شيغه ميني حا�شمه للمدعي عليه   / 

بالن�شر

رقم الدعوى :3-1 )2019/5114 ( �شجل عام

الهيئة القا�شي : مياده عبد الغني م�شطفى جالد 

املطلوب تبليغه وعنوانه:

�شركة هارفرد لال�شت�شارات والتدريب 
يو�سف  �سارع   - ال�سري  وادي  بيادر   / عمان   : العنوان 

�سيدلية  من  بالقرب   –  3 رقم  عمارة  اهلل  حرز 

العالجات التجان�سية املعروف مبثلث ال�سحة

 يقت�سى ح�سورك يوم : اخلمي�ض  املوافق 2020/1/30 

ال�ساعة 9

وذلك لتبليغ وتفهم �سيغه اليمني احلا�سمة :

اق�سم باهلل العظيم انا املفو�ض بالتوقيع عن املدعى 

ومن  والتدريب  لال�ست�سارات  هارفرد  �سركة  عليها 

�سحه  ال  بانه  بال�سجالت  واطالعي  علمي  واقع 

بانه  قدوره  ذيب  حممود  خالد  املدعي  الدعاء 

الزمنية  الفرتة  يف  تدريبية  دورة  باعطاء  قام 

يف  باعطائها  قام  2019/3/7وامنا  اىل   2019/3/3 من 

نظرا   2019/4/4 اىل   2019/4/1 من  الزمنية  الفرتة 

ايام   4 لت�سبح  التدريبية  الدورة  بتعديل  لقيامنا 

بدال من 5 ايام واهلل على ما اقول �سهيد  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

املن�سو�ض عليها يف قانون البينات

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء �شحاب

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-7  )2783- 2019 

( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : كمال حممد مرزوق 

اخلوالده   
ا�سم امل�ستكى عليه : 

   ماجد حممد �شلمان ن�شار  
العنوان : �سحاب / �سحاب – نزهة �سحاب 

 -)354( حمق  غري  ب�سرر  التهديد   : التهمه 

او  لالداب  منافية  او  تهديد  ر�سائل  توجيه 

نقل خرب خمتلق باحدى و�سائل االت�ساالت 

)75/اأ(

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/26

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

با�سمه عمر غامن العرمان واخرون 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )1688- 2020( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممود جمال عقله ال�شوملي 
فرا�ض  دوار  احل�سني  جبل   / عمان  العنوان: 

عمارة البنك اال�سالمي ط2 مكتب 206  

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 253 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   4000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ح�سني حممد حافظ رحال 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ الئحة دعوى و موعد جل�شة للمدعى 

عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-1 )2020/167 ( �شجل عام

الهيئه القا�شي : بيان عواد عايد العجالني

طالب التبليغ وعنوانه :

غازي احمد خليل جابر 
العنوان : عمان/ �ساحية االمري ح�سن قرب 

مالك  االمام  �سارع  االحداث  �سرطة  ادارة 

الزهري عمارة 33

املطلوب تبليغه وعنوانه :

نفني ابراهيم علي ابو حجاب 

عمان – �ساحية االمري ح�سن / �سارع مالك 

الزهري / عمارة ابو جابر 38 �سقة 1

املو�سوع : مطالبة مالية

االوراق املطلوب تبليغها : 

املوافق  اخلمي�ض   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعه 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

وكيال  تر�سل  او  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�ض  االحكام  عليك  تطبق  عنك 

عليها يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول 

املحاكمات املدنيه.

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق جنوب عمان  

مذكرة تبليغ خا�شة بالدعاوي امل�شتعجلة

 رقم الدعوى  1-2 /)2020-129( 

�شجل عام 

الهيئة / القا�شي : ختام ح�شني توفيق 

احلجاج 
طالب التبليغ وعنوانه  : 

مهند ابراهيم حممد عمرو
املدار�ض  بجانب  املطار  طريق   / عمان 

العاملية ا�سكانات عمر حمزة  

املطلوب تبليغه و عنوانه :

م�سطفى نزار م�سطفى معايل 

اال�سكان  بنك  خلف  علندا  ابو  عمان/ 

بجانب حمالت القي�سي للمنا�سبات   

املو�سوع : ال�سندات )�سند �سحب – �سند المر 

– ال�سيك(  
و  دعوى  الئحة   : تبليغها  املطلوب  االأوراق 

قائمة بينات 

 : يقت�سى ح�سورك يوم : اخلمي�ض   تاريخ 

2020/1/23

 ال�ساعة : 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله فاذا مل حت�سر 

او تر�سل وكيال عنك تطبق عليك االحكام 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

املدنية

وزارة العدل

حمكمة بداية حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى : 2-2  )130 - 2017( 

�شجل عام 

الهيئة / القا�شي : ب�شام ح�شن ا�شماعيل 

اخلوالده

طالب التبليغ وعنوانه  : 

خالد حممد حممود حممود
حمل  املطار  – دوار  ال�سمالية  ماركا   / عمان 

خالد دراو�سة 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

اياد �سلمان عايد �سوي�سات 

 – القوي�سمة   – عنوانه  على  يبلغ   / عمان 

البينا وحنا  القوي�سمة �سركة  �سركة بوندد 

للتجارة قبل ا�سارات ا�سكان االمن العام 

الئحة  مرفق   : تبليغها  املطلوب  االأوراق 

ا�ستئناف 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)7929- 2015( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد حممود عبد اهلل احلنيني
جممع   – اجلاردنز  �ض   / عمان  العنوان: 

�سالمه2 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ان�ض مفيد ح�سني النادي 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )160- 2020( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد يو�شف احمد العماوي 
جبل  القوي�سمة   / عمان   / عمان  العنوان: 

احلديد  جبل  عيادات  مقابل  احلديد/ 

الطبية / عمارة 12/ ال�سقة الطابق ار�سي 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   467.8  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

نبيل حممود عبد احلميد ابو عرقوب 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-5  )841 - 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : ا�شراء احمد �شعد 

ال�شبيحات    

ا�سم امل�ستكى عليه : 

حممود جمال عقله ال�شوملي 
العنوان : عمان / جبل احل�سني دوار فرا�ض 

عمارة البنك اال�سالمي ط2 مكتب 206

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة  9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

ح�سني حممد حافظ رحال 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه  

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )94- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: حممد هزاع فالح 

احلجايا  
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

امين احمد عيد عليان 
ا�سكان  ال�سوق  خريبة   / عمان   : العنوان 

فوق  الدر  �سجرة  مدر�سة  بجانب  الطيبة 

حمالت ابو وائل

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/27

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

م�سطفى علي عبد ربه ن�سر اهلل

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه  

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )86- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: مارينا رائد ابراهيم 

حجازين 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

احمد عامر فالح الن�شريات 
بنك  بجانب  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

اال�سكان موؤ�س�سة احمد الن�سريات للركاب 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

ا�سرف حممد حموده ابو عري�ض

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء �شمال عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :3-1  )2020/236 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : عالء علي م�شلم 

املناع�شه
ا�سم امل�ستكى عليه : 

�شعيد عيد حممود ابو طراد 
خلف   / ن�سري  ابو  قرية   / عمان   : العنوان 

م�سنع �سهوان للمفرو�سات 

العداد  اختام  ف�ض  او  :العبث  التهمه 

الطاقة  �سرقة   –  )51( الكهربائي 

الكهربائية )50(

املوافق  اخلمي�ض    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/30

ال�ساعة : 8

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

العامة  امل�ساهمة  االردنية  الكهرباء  �سركة 

املحدودة

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 5-1 )7000-2016( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2017/7/9
طالب التبليغ وعنوانه : حممود حممد احمد العو�سي ورثه املرحومه �سفيه ح�سني حممد فرفورة           

عمان / �ساحية احلاج ح�سن – مقابل �سريبة الدخل – من اجلهة ال�سمالية 

املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

ح�شني حممد احمد العو�شي / وورثة املرحوم �شالح حممد احمد العو�شي كل من ) هيام حامد احمد العو�شي وبكر �شالح 

حممد العو�شي وعبد الرحمن �شالح حممد العو�شي وحممد �شالح حممد العو�شي وحامد �شالح حممد العو�شي / وا�شمهان خالد 

احمد العو�شي و�شناء �شالح حممد العو�شي ومي�شون �شالح حممد العو�شي و�شبحه �شالح حممد العو�شي  و�شهاد �شالح حممد 

العو�شي ونارميان �شالح حممد العو�شي ومنار �شالح حممد العو�شي وورثة املرحومة �شفية ح�شني حممد كل من )احمد حممد 

احمد العو�شي وح�شني حممد وحممود حممد وفاطمة حممد احمد العو�شي وا�شمهان وامينة ومرمي ووفاء( ويف ابناء ابنها املتويف 

�شالح وهم )بكر وعبد الرحمن وحممد وحامد و�شناء ومي�شون و�شبحه و�شهاد ونارميان وا�شمهان ومنار( 

وورثة املرحوم احمد حممد احمد العو�شي كل من )فايزة ا�شماعيل ا�شماعيل ابو موجه وم�شطفى وعمر وعامر وامني وخلود 

ومنال واميان وخالده واماين واالء وحممد وجمدي وابت�شام و�شهام( و ابناء ابنه املتويف خالد احمد حممد العو�شي قبله ) 

احمد وحممد وفايزة وا�شمهان وافنان(
عمان / عمان �ساحية احلاج ح�سن �سارع ال�سخرة امل�سرفة خلف حلويات العنبتاوي 

خال�سة احلكم :

وتاأ�سي�سا على ما تقدم و�سنداً للبينات اخلطية  املقدمة يف هذه الدعوى وتقرير اخلربة املعتمد والتي مل يرد عك�سها او 

ما يناق�سها تقرر املحكمة ما يلي :-

1-عمال باأحكام  املادة 3/2 من  قانون تق�سم االأموال غري املنقولة  احلكم باإزالة ال�سيوع بالقطعة مو�سوع  الدعوى  وما 

تنفيذ  دائرة  مبعرفه  العلني   باملزاد  ببيعها   عمان  اأرا�سي  من  الغربي  طيحني   )48( حو�ض   )137( رقم  بناء  من  عليها 

حمكمة بداية عمان على ان ال يقل بدء املزايده عن الثمن الذي قدره اخلرباء وتوزيع ثمنها بني ال�سركاء كل ح�سب 

ح�سته يف �سند الت�سجيل وحجج ح�سر االرث.

2- اعتبار تقرير اخلربة  جزء ال يتجزاأ من هذا القرار .

3-  عمال باأحكام املادة 12 من قانون تق�سيم االأموال غري املنقولة امل�سرتكة تقرر املحكمة اإلزام ال�سركاء جميعًا بالر�سوم 

وامل�ساريف كل ح�سب ح�سته يف �سند الت�سجيل وحجج ح�سر االرث.

4-  عمال باأحكام املادة 166 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية وبداللة املادة  4/46 من قانون  نقابه املحامني  النظاميني 

تقرر املحكمة  اإلزام املدعى عليهم مببلغ 500 دينار  اتعاب حماماة  كل ح�سب ح�سته يف �سند الت�سجيل للمدعني.

حكما وجاهيا بحق املدعيني ووجاهي اعتباري بحق املدعى عليه الثاين ومبثابة الوجاهي  بحق باقي املدعى عليهم  

قابال لال�ستئناف �سدر با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اله الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 

2017/07/09

اخطار �شادر عن دائرة

تنفيذ    العقبة  

  رقم الدعوى11-35  )225 - 2020 

( – �شجل عام -  �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 نزيه جمال �شعيد الرياطي 
م�سجد  من  بالقرب   – املحدود   – العقبة 

حمزه هاتف : 0786049743   

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

حمل �سدوره تنفيذ  العقبة  

املحكوم به / الدين : 1386,667

و الر�سوم و امل�ساريف   يجب عليك ان توؤدي 

خالل خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ تبليغك 

هذا االخطار اىل املحكوم له / الدائن 

خالد حممود ر�سوان ابو ال�سمن  

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

القانونية . �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  العقبة  

مذكرة تبليغ حكم �شادرة عن حمكمة �شلح حقوق 

العقبة      

رقم الدعوى35-1 /)1251 - 2019( – �شجل عام

تاريخ احلكم :  01/08 /2020 
طالب التبليغ : خالد حممود ر�سوان ابو ال�سمن 

العقبة \ العقبة \ رقم الهاتف 0776360355

وكيله اال�ستاذ : يو�سف راتب يو�سف املعايطه 

املطلوب تبليغه :

 ابراهيم احمد حممد الل�شا�شمه  
املحدود 

خال�سة احلكم : 

وعليه وتاأ�سي�سًا على ما تقدم و�سنداً للبينات املقدمة التي مل يرد 

ما يناق�سها او يثبت عك�سها  ومبا للمحكمة من �سالحيات يف وزن 

البينه عمال باأحكام املادة )34( من قانون البينات تقرر املحكمة : 

املدين,  القانون  من   )665 و  و202   199 و  املواد)87  باأحكام  عماًل   .1

عليه  املدعى  اإلزام  العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة 

االف  اربعة   ( دينار     )4468( وقدره  مبلغًا  للمدعي  يوؤدي  بان 

واربعماية وثمانية و�ستون دينارا ( متثل االجور امل�ستحقه عليه 

وفواتري الكهرباء وبدل غرامات العبث بالكهرباء .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل   .2

اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف.

املدنية,  اأ�سول املحاكمات  املادة )167( من قانون  3. عماًل باأحكام 

املبلغ  عن   )%9( بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام 

املحكوم به من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.

اأ�سول املحاكمات املدنية,  املادة )166( من قانون  4. عماًل باأحكام 

النظاميني  املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( املادة  وبداللة 

اأتعاب حماماة مقدارها ) 224  اإلزام املدعى عليه ببدل  االأردنيني 

( دينارا للمدعي .

الوجاهي  ومبثابة  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2020/1/8

حمكمة �شلح جزاء الزرقاء

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى : 3-10/)2020-261(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: فهد منور ف�شيل النهار

ا�سم امل�ستكى عليه: 

�شامر يو�شف ح�شن الهر�ص

العمر: 28 �سنة

الها�سمية - مثلث  العنوان: الزرقاء - ا�سكان 

احلرارية - مقابل القرية احل�سارية

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/26

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

وامل�ستكي حممود ابراهيم ح�سني الزهريي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.



حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-296(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد اأحمد علي 

املحا�صنه

ا�شم امل�شتكى عليه: 

احل�صن حممد ار�صيد ال�صريف
العمر: 36 �شنة

رو�شة   - العمو�ش  حمامة   - املفرق  العنوان: 

ال�شريف - مثلث حمامة

التهمة: �شيك ال يقابله ر�شيد )421(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�شاعة   2020/1/28

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

وامل�شتكي موؤ�ش�شة االقرا�ش الزراعي

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ش  االحكام 

ال�شلح وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)6535-

2016(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: كرم عبد الكرمي 

اأحمد امل�صري
ا�شم امل�شتكى عليه:

 اأحمد فائق عوده اأبو �صباب
العمر: 40 �شنة

العنوان: جر�ش - خميم جر�ش للعائدين

الرابطة  اإف�شاد   -  )360( التحقري  التهمة: 

الزوجية )3/304(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

يف  للنظر   09:00 ال�شاعة   2020/1/28

عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

ابراهيم  فرا�ش  وامل�شتكي  العام  احلق 

�شالمة زايد

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�شو�ش  االحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائية.

حمكمة بداية حقوق �صمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 2-1/)2019-812(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: ح�صن نا�صر حمد اهلل 

الدبايبه

ا�شم املدعى عليه وعنوانه: 

ح�صني حممد حميد اأبو را�س
تاون  ال�شي  خلف   - ال�شاد�ش  الدوار   - عمان 

عمارة رقم )26( الطابق الثاين

املوافق  االأربعاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�شاعة   2020/1/29

املح�شن  عبد  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

حمدان حمد اأبو هديب

فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

اأ�شول  قانون  يف  عليها  املن�شو�ش  االأحكام 

املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-181(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اياد حممد ح�صني 

العوي�صات

ا�شم املدعى عليه وعنوانه:

 1- ر�صا خالد عبد املجيد الهالالت

2- خالد عبد املجيد طالب الهالالت

ناعور - امل�شقر - خلف البلدية

يرجى مراجعة قلم املحكمة ال�شتالم 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

االإثنني  يوم  ح�شورك  يقت�شي 

للنظر   9 ال�شاعة   2020/1/27 املوافق 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

للتعليم  اال�شراء  �شركة  املدعي  عليك 

واال�شتثمار

فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�شو�ش  االأحكام  عليك 

اأ�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.


