


وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2674-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/12/31
طالب التبليغ وعنوانه : 

حممد حممود حممد عمرو
عمان / �شارع االذاعة والتلفزيون جممع الكركي 

ط1 مكتب رقم 5 
املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

1-حممد يحيى علي ال�صمايله
2-�صالم راتب حممد �صليم 

ال�شيماء  خمابز  مقابل  ال�شوق  خريبة   / عمان 
عمارة رقم 5

خال�شة احلكم :
لهذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

جملة  من   )1818( املواد  باأحكام  عماًل  اأواًل: 
من  و263(  و262  و260  و)185  العدلية  االأحكام 
البينات  قانون  من  و1/11(  و)10  التجارة  قانون 
احلكم بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامن 
والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعي  يدفعو  باأن 

)1450( دينار اأردين. 
من  و166و167(   161( املواد  باحكام  عماًل  ثانيًا: 
من  و)4/46(  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
عليهما  املدعى  الزام   املحامني  نقابة  قانون 
بالتكافل والت�شامن بالر�شوم الدعوى وم�شاريفها 
والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   )72,5( ومبلغ 
بتاريخ  الواقع   اال�شتحقاق   تاريخ  من  القانونية 

2020/3/30 وحتى ال�شداد التام.
قابال لالعرتا�ض

.2020/12/31

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )678- 2020( 

�صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

عال عبد الكرمي حممد ابو جماعه
العنوان: �شحاب / �شحاب مدر�شة �شعد بن 

ابي وقا�ض
رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 
حمل �شدوره : تنفيذ �شحاب 

والر�شوم  دينار   500  : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

مرمي عبد اهلل عفنان اجلبور
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور 
�شتقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل
حمكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر
 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )2020-1737( 

�صجل عام 
: 5- 2/ )2020/7917( �شجل  الدعوى  رقم 

عام 
احمد  علي  هيثم   : القا�شي   / الهيئة 

خوالده   
ا�شم املدعى عليه وعنوانه  : 

ليايل احمد كامل احمد
مالكة  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها   
االفراح  لبطاقات  الليلي  �شهر  موؤ�ش�شة 

عمان 
قرب  احل�شري  التطوير  ماركا   / عمان 

م�شجد املرحوم عمر الهمالن 
يقت�شى ح�شورك يوم : االربعاء املوافق 

2021/3/3 ال�شاعة : 9 
والتي   , اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك : 
حممد عمر ح�شن همالن 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  اذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 

ا�شول املحاكمات املدنية 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�صم �صرق عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )4571- 2020( 

�صجل عام �ص
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

حممد تي�صري �صبحي البي�صاوي 
العنوان: عمان / جبل الن�شر حي اخلاليلة �شارع 

فل�شطني عمارة رقم 13 الطابق الثالث
-4571(  /  1-3  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2020( - �شجل عام 
تاريخه : 2020/6/24

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم �شرق عمان 
والر�شوم  دينار   2275  : الدين  به  املحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

�شامر حافظ را�شد الزاغه 
املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :2-3 )2021/864 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�شي : اميان غازي ح�شن العطيات 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

ن�صال �صالح ابراهيم النت�صه
�شالح  �ض.   – الباير  حي   / عمان   : العنوان 

العطيات – خلف حديقة املرور 

الكهربائي  العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 

)51( – �شرقة الطاقة الكهربائية )50( 

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/24

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي : 

�شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه.

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء 
مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

رقم الدعوى 10-1/)2661- 2020(-  �صجل عام 
تاريخ احلكم 2021/1/25

طالب التبليغ وعنوانه مراد فرج حممود و�شاح 
الزرقاء / �شارع باب الواد - مقابل البلدية - رقم 

الهاتف 0788835876
وكيله اال�شتاذ احمد �شليم احمد ا�شماعيل 

املطلوب تبليغه وعنوانه 

حنني فرا�ص احمد م�صطفى
 - تايه  بن  عودة  �شارع   - ال�شمي�شاين   / عمان 
عمارة   - الفن  وال�شفن  املقا�شد  �شيدلية  بجانب 

و�شاح 
تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شا  لذلك   : احلكم  خال�شة 

تقرر املحكمة ما يلي :
1- عمال باحكام املادتني )665 و 675( من القانون 
العدلية  االحكام  جملة  من   1818 واملادة  املدين 
بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعى  الزام 

يدفعا للمدعني مبلغ 265 دينارا .
2- عمال باحكام املواد )161 و 166 و 167(  من قانون 
قانون  من    46/4 واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�شول 
بالتكافل  عليهما  املدعى  ت�شمني  املحامني  نقابة 
دينار   )13( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  والت�شامن 
القانونية  بالفائدة  احلكم  دون  حماماة  اتعاب 

لعدم الن�ض عليها يف وكالة وكيل املدعيني .
الوجاهي  ومبثابة  املدعني  بحق  وجاهيا  حكما 
�شدر  لالعرتا�ض  قابال  عليهما  املدعى  بحق 
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علنا  وافهم 
احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية 

املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2021/1/25.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 7-1 )393-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/11/29
طالب التبليغ وعنوانه : مزارع �سنقرط للدواجن
جبل   – �شادق  �شاكر  املحامي  وكيلها   / عمان 
احل�شني دوار فرا�ض – جممع �شعد الدين التجاري  

- مكتب 2 
املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

1- رامي �صعبان حممد ح�صني
2- خليل �صعيد خليل غنام 

  �شحاب / ج�شر املدينة ال�شناعية – دوار املن�شات 
املدر�شي النقل  خلدمات  غنام  خليل  – موؤ�ش�شة 

خال�شة احلكم :
لهذا و�شنداً ملا تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

1. عماًل باأحكام املواد )260 و263 و185( من قانون 
احلكم  البينات  قانون  من  و)10و11(  التجارة 
باأن  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  باإلزام 

يدفعا للمدعية مبلغ وقدره )6025( دينار.  
2. عماًل باأحكام  املواد )161 و 166 و167( من قانون 
اأ�شول املحاكمات املدنية واملادة )4/46( من قانون 
نقابة املحامني و)263( من قانون التجارة ت�شمني 
الر�شوم  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعى 
حماماة  اأتعاب  دينار   )301( ومبـلغ  وامل�شاريف 
والفائدة القانونية من تاريخ عر�ض ال�شيك على 

البنك امل�شحوب عليه وحتى ال�شداد التام. 
لال�شتئناف  قابال  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
قاباًل  عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة 
ح�شرة  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر  لالعرتا�ض 
الثاين  عبداهلل  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب 

بن احل�شني حفظه اهلل بتاريخ 2020/11/29. 

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-1 )21340-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/28
طالب التبليغ وعنوانه : 

علي خالد عبد عبد الغني
االق�شى  جممع  احلديد  جبل   / عمان   : عنوانه 

التجاري ط2 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عطا اهلل خالد عبد النبي عقل
الرئي�شي  التاج  �ض  التاج  جبل   / عمان   : العنوان 

عماره 19
خال�شة احلكم :

منطوق احُلكم
مبا  احلكم  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وبالبناء 

يلي :
قانون  (من  )10و1/11  املواد  باأحكام  عماًل  اأواًل: 
قانون  من  و260و263(   228 و  )123/ج  و  البينات 
خالد  )عطاهلل  عليه  املدعى  اإلزام  التجارة  
عبدالنبي عقل  (  باأن يدفع للمدعي )علي خالد 

عبد عبدالغني( مبلغ )1035( دينار .
ثانيًا: عماًل باأحكام املواد )161 و166 و2/167( من 
من   )46  ( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
املدعى  ت�شمني  النظاميني  املحامني  نقابة  قانون 
الر�شوم    ) عقل   عبدالنبي  خالد  )عطاهلل  عليه 
حماماة  اتعاب  دينار    )52( ومبلغ  وامل�شاريف 
القانونية بواقع )9%( من تاريخ عر�ض  الفائدة 
  2007/1/6 يف  عليه  امل�شحوب  البنك  على  ال�شيك 

وحتى ال�شداد التام.
الوجاهي  ومبثابة  املّدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
بحق املّدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم 
الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علنًا 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم , بتاريخ 

)2021/01/28(

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )166- 2021( 

�صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

عبيده ا�صماعيل حممد عاي�ص 
ام  العا�شمة املقابلني  العنوان: عمان / القوي�شمة 

ق�شري �شارع احلرية قرب مطعم ابو زغله 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

املحكوم به الدين : 520 دينار والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 

االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

تي�شري مرزوق حمدان ال�شعرات 

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :10-1 )721- 2021 ( �صجل عام
الهيئة/ القا�شي: فرح ح�شني يو�شف ع�شيبات   

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد اني�ص حممد جرادات 
واملفو�ض  مالك  وب�شفته  ال�شخ�شيه  ب�شفته 

بالتوقيع عن �شيدلية حممد اني�ض 

التطوير   – طارق  جبل   / الزرقاء   : العنوان 

 – الثاين  – اجلزء  احل�شري  – التطوير  احل�شري 

�شيدلية حممد اني�ض 

الئحه  ال�شتالم  املحكمه  قلم  مراجعه  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

املدعي :

�شركة العربيه للم�شتح�شرات الطبيه والزراعيه 

الدين  خري  علي  مالكها  عنها  بالتوقيع  املفو�ض 

عمر املعاين 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه  / بالن�صر

رقم الدعوى :1-1 )611- 2021 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�شي : �شامي ار�شيد خليل الرحامنه   

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

�صركة حمم�ص و�صط املدينه
بجانب   – ال�شكر  دوار  خلدا   / عمان   : العنوان 

اال�شكيمو للمكيفات – حمم�ض املدينة  

املوافق  الثالثاء    : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23

ال�شاعة 8:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

املدعي :

عبد الرحمن كمال احمد ابو حمد 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ اربد

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية :

 15-11 )12729- 2020( �صجل عام �ص
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

خالد عبد املجيد حممد ثعلبي
قرب   – ال�شرقي  احلي   – اربد   / اربد  العنوان: 

حديقة تون�ض  - بجانب �شوبر ماركت ان�ض 
-8725(  /  3-15  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2019( – �شجل عام  
تاريخه : 2019/11/24

حمل �شدوره : تنفيذ اربد
والر�شوم  دينار   6000  : الدين  به  املحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

�شركة هيثم و موفق الب�شط
املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ اربد

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )77-2021( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/19
طالب التبليغ وعنوانه : ح�شام عادل عبد احلميد �شرحان

 2 �شنرت  فراج  جممع  االو�شط  ال�شرق  دوار  مادبا  �ض   / عمان 
ط2 مكتب 201

املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

1- ن�صرين �صلمان احمد خطاطبه
2- عامر �صلمان احمد خطاطبه

3- �صلمان احمد عبد الرحيم خطاطبه
عمان / عمان / املقابلني / �شارع احلرية

خال�شة احلكم :
وعليه, وهديًا مبا تقدم, تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

العدلية  االأحكام  جملة  من   1818 املادة   باأحكام  عماًل   : اأواًل 
املدين  القانون  من   967 واملادة  التجارة  قانون  من   181 واملادة 
اإلزام املدعى عليهم باأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والت�شامن 

فيما بينهما مبلغًا وقدره �شتمائة وثمانون دينار 680 دينار .
املحاكمات  اأ�شول  قانون  من   164 املادة  باأحكام  عماًل   : ثانيًا 
املدنية ت�شمني املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهما 

الر�شوم وامل�شاريف. 
وبداللة  التجارة  قانون  من   186 املادة  باأحكام  عماًل    : ثالثًا 
ا�شول  قانون  من   167 واملادة  ذاته  القانون  من   224 املادة 
والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 
اول  ا�شتحقاق  تاريخ   من  القانونية  بالفائدة  بينهما  فيما 

كمبيالة املوافق 2016/3/1 وحتى ال�شداد التام .
رابعًا : عماًل باأحكام املادتني )166( من قانون اأ�شول املحاكمات 
املدنية و)4/46( من قانون نقابة املحامني الزام املدعى عليهم 
بالتكافل والت�شامن فيما بينهم مببلغ اربع وثالثون دينار  34 

دينار بدل اأتعاب حماماة تدفع للمدعي.
املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
عبد  امللك  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليهم 

اهلل الثاين بن احل�شني بتاريخ 2021/1/19

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه  
/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-1 )234- 2021 ( 
�صجل عام

�شالح  جهاد  بيان   : القا�شي  الهيئة/ 
العتيبي  

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

نور حممود مر�صد احمد
دوار  خلدا  عمان   / عمان   : العنوان 

النعيمات
مع مراجعه قلم املحكمه ال�شتالم الئحه 

الدعوى ومرفقاتها
يقت�شى ح�شورك يوم :  االربعاء املوافق 

 2021/2/24
ال�شاعة 8:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
اقامها عليك املدعي :

�شمر جالل علي الالال 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 
املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�صمة للمدعي عليه 
/ بالن�صر

رقم الدعوى :4-1 )2019/3053 ( �صجل عام
الهيئة القا�شي : تاأييد حممد ذياب عبد الرحمن 

اخلاليله
املطلوب تبليغه وعنوانه :

رانيا ح�صان عبد املح�صن ال�صالج 
العنوان : غرب عمان / جمهول مكان االقامة

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 
 2021/2/24

ال�شاعة 9:00
وذلك لتبليغ وتفهم �شيغه اليمني احلا�شمة :

رانيا  عليها  املدعى  انا  العظيم  باهلل  ))اق�شم   
ح�شان عبد املح�شن ال�شالج بانه مل يتم االتفاق 
عذيه  ابو  خالد  يزيد  تاال  املدعية  وبني  بيني 
على ان تعمل لدي وحتت ا�شرايف وتبعيتي مبركز 
وبراتب  �شكرترية  بوظيفة  �شنرت  كري  دميو 
وخم�شون  ثالثمائة  دينار    )350( مقداره  �شهري 
تاريخ  وحتى   2017/3/6 تاريخ  من  ابتداء  دينار 
2017/11/9 وانني مل اقم بانهاء خدمات املدعية 
وف�شلها من العمل ال بالذات وال بالوا�شطة واهلل 

على ما اقول �شهيد(( 
عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون البينات

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر
رقم الدعوى :2-3 )2021/863 ( �صجل عام

ح�شن  غازي  اميان   : القا�شي  الهيئة/ 
العطيات 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

موفق كمال خليل م�صلح
�شحي  مركز  خلف   / عمان   : العنوان 
البناية   – الغنم  �ض.ابو   – العلكومية 

املقابلة ل�شالون غزل
العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  �شرقة   –  )51( الكهربائي 

الكهربائية )50( 
يقت�شى ح�شورك يوم : االربعاء املوافق 

 2021/2/24
ال�شاعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي : 

�شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 
املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :2-3  )2021/704 ( �صجل عام

الرحمن  عبد  احمد  طارق   : القا�شي  الهيئة/ 

ال�شريده 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

عبد ال�صالم عبد هلل خبا�ص القطعان
العنوان : عمان / ابو علندا – املنطقة ال�شناعية - 

بجانب �شركة ا�شد للحديد ومواد البناء

التهمه : �شيك ال يقابله ر�شيد )421( 

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/24

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي : 

عبد اهلل عبد البا�شط عبد الرحيم احلداد

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :2-1 )2753- 2020 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�شي: زين حممد حممود النعيمات    

ا�شم املدعى عليهم وعنوانهم : 

1- �صامر فوزي م�صطفى ابو هنط�ص 

2- عبد اهلل اكرم م�صطفى االعرج

3- �صركة انتاليا ل�صناعة وجتارة املطابخ

4- �صركة الربيجي لل�صناعات اخل�صبيه 
العنوان : عمان / �ض االذاعة خلف قاعات موؤتة 

م�شنع الربيجي لتجارة االخ�شاب 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

املدعي :

ان�ض جرب حممد ابو زر

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنيه .

دائرة االرا�صي وامل�صاحة
مذكرة تبليغ جل�صة ازالة �صيوع
جلنة ازالة �صيوع ارا�صي ناعور

رقم الطلب 4 /2020
تاريخه : 2021/2/16

املطلوب تبليغهم :

1- يا�صر �صالمه خمي�ص برهم
2- �صطام عبد العزيز �صليم املرعي

عنوان املطلوب تبليغه  : جمهول االقامة
 : االنعقاد(  )مكان  يف  ح�شورك  يقت�شي  حيث 

دائرة ارا�شي ناعور 
 : ال�شاعة    2021/3/8  : املوافق  االثنني   يوم  يف   

10:00
اعاله  املذكور  الطلب  مبوجب  املنعقدة  اجلل�شة 

واملقدم من طالب ازالة ال�شيوع :
علي عبد العزيز ال�شليمان املرعي 

يف قطعة االر�ض رقم 77 من حو�ض )1(  املرعي 
قرية البنيات من ارا�شي ناعور  

بحقه  �شينطبق  املحدد  املوعد  يف  يح�شر  مل  ومن 
امللكية  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االحكام 
واالنظمة   )2019( ل�شنه   )13( رقم  العقارية  

ال�شادرة مبوجبه بهذا اخل�شو�ض 
لرئي�ض  املبلغة  االطراف  ح�شور  عدم  حال  يف 
ال�شيوع بحقه  اللجنة ا�شدار قرار اللجنة بازالة 

غيابيا 

رئي�ص جلنة ازالة �صيوع ارا�صي ناعور

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1430- 2020( 
�صجل عام ك

ا�شم املحكوم عليه / املدين :

حممد �صالح خليف القطيفان
ال�شارع  العا�شمه  جاوا  التجمع   / عمان  العنوان: 
بقالة  لل�شكن  معلم  اقرب  على  ملحم  ابراهيم 

ثائر اخلواجا 
رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 
حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

والر�شوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

عواد عو�ض �شليمان القطيفان 
املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�صم غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-4 )2947- 2020( 

�صجل عام 
ا�شم املحكوم عليهم / املدين :

1- خليل فوؤاد خليل عن�صره
2- با�صم فوؤاد خليل عن�صره

مدار�ض  خلف  غبار  دير   / عمان  غرب  العنوان: 
فيالدلفيا �شارع رفاع بن او�ض عمارة 7طابق ثاين 
-2478(  /  1-4  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2018( – �شجل عام  
تاريخه : 2018/10/15

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم غرب عمان
والر�شوم  دينار   190   : الدين  به  املحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

�شامر  املحامي  وكيله  �شحاده   طه  مو�شى  نعيم 
ا�شتيتيه

املبلغ املبني اعاله 
او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان / ق�صم غرب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :10-1 )723- 2021 ( �صجل عام
الهيئة/ القا�شي: فرح ح�شني يو�شف ع�شيبات  

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

ليث خليل ح�صني ابو ملوح 
واملفو�ض  مالك  وب�شفته  ال�شخ�شيه  ب�شفته 

بالتوقيع عن �شيدلية املدائن 

العنوان : الزرقاء / االوت�شرتاد – مقابل ال�شيفوي 

املدائن  – �شيدلية 

الئحه  ال�شتالم  املحكمه  قلم  مراجعه  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

املدعي :

�شركة العربيه للم�شتح�شرات الطبيه والزراعيه 

الدين  خري  علي  مالكها  عنها  بالتوقيع  املفو�ض 

عمر املعاين 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء �صحاب
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

رقم الدعوى : 7-3 )2058 – 2020 ( �صجل عام 
تاريخ احلكم : 2021/2/3

طالب التبليغ وعنوانه   : خليل �شعيد خليل غنام   
�شحاب / ج�شر املدينه ال�شناعيه دوار الون�شات موؤ�ش�شة خليل 

غنام اخلدمات النقل املدر�شي 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

رامي �صعبان حممد ح�صني 
للحافالت    Friend اال�شدقاء  �شركة  التجمعات   / �شحاب 

والنقل 
خال�شة احلكم :

و بناًء  على ما تقدم تقرر املحكمة عمال باأحكام املادة 177 من 
قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية :

وفقا  خا�شه  باوراق  التزوير  بجرم  عليه  امل�شتكى  ادانه   .1
عليه  واحلكم  مرتني  مكرر  العقوبات  قانون  من   271 للماده 
عمال بذات املاده باحلب�ض �شنه واحده والر�شوم عن كل مره .

2. ادانه امل�شتكى عليه بجرم ا�شاءه االئتمان وفقا للماده 422 
من قانون العقوبات واحلكم عليه عمال بذات املاده باحلب�ض 

�شهرين والر�شوم .
وفقا  العلم  مع  مزور  ا�شتعمال  بجرم  عليه  امل�شتكى  ادانه   .3
ذات  من   271 املاده  وبدالله  العقوبات  قانون  من   261 للماده 
القانون واحلكم عليه عمال بذات املاده باجلب�ض �شنه واحده 

والر�شوم .
ر�شيد  يقابله  ال  �شيك  تظهري  بجرم  عليه  امل�شتكى  ادانه   .4
عمال  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون  من   421 للماده  وفقا 
 100 والغرامه  والر�شوم  واحده  �شنه  باحلب�ض  املاده  بذات 

دينار والر�شوم .
5. عمال باحكام املاده 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبه 
النفاذ  الواجبه  العقوبه  لت�شبح  عليه  امل�شتكى  بحق  اال�شد 
دينار   100 والغرامه  والر�شوم  واحده  �شنه  احلب�ض  هي  بحقه 

والر�شوم .
قــرارا  مبثابه الوجاهي قابال لالعرتا�ض

�شدر وافهم علنا با�شم ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاين بن احل�شني املعظم 

و افهم يف تاريخ 2021/2/3

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )3013- 2020( 
�صجل عام �ص

ا�شم املحكوم عليه / املدين :

حت�صني احمد �صليمان برهم 
ق�شبة  لواء   – مادبا   / املامونيه   / مادبا  العنوان: 

مادبا – بالقرب من جامع 
-1096(  /  1-2  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2020( – �شجل عام
تاريخه : 2020/6/28

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 
والر�شوم  دينار   4750  : الدين  به  املحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

هيثم حممود خليل ابو �شندى 
املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )74-2021( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/19
طالب التبليغ وعنوانه : 

ح�شام عادل عبد احلميد �شرحان
عمان / �ض مادبا دوار ال�شرق االو�شط جممع فراج 

�سنرت ط2 مكتب 201 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صمري حممد توهان طوي�صات
العنوان : عمان / عمان / املقابلني / �شارع احلرية 

/ مقابل البنك القاهرة
خال�شة احلكم :

لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم  تقرر املحكمة ما يلي: 
1.  عماًل باأحكام املواد )123/ب و1/181 و186 و222 
 10( واملادتني  التجارة  قانون  من  و224(  و223/اأ 
عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من  و1/11( 
 )300( دينارا  ثالثمائة  مبلغ  للمدعي  يدفع  باأن 

دينار.
2.  عماًل باأحكام املواد )161 و166 و167( من قانون 
اأ�شول املحاكمات املدنية واملادة )4/46( من قانون 
الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املحامني  نقابة 
حماماة  اأتعاب  دينار   )15( ومبلغ  وامل�شاريف 
اول  ا�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

كمبيالة بتاريخ 2015/11/1 وحتى ال�شداد التام.
الوجاهي   ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 
بحق املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم 
علنًا با�شم ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل 
بتاريخ 2021/1/19 م

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2 )2021/866 ( 

�صجل عام
الهيئة/ القا�شي : اميان غازي ح�شن العطيات 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

ها�صم حممد �صليمان املناع�صه
فليح  �شالح  �ض.   – الباير  حي   / عمان   : العنوان 

العطيات – خلف حديقة املرور – ا�شكان دانية 

الكهربائي  العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 

)51( – �شرقة الطاقة الكهربائية )50( 

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/24

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي : 

�شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-1 )19802-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/12/24
الزعبي  ذياب  علي  ه�شام  �شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

و�شركاه

– بجانب مديرية تنمية �شرق  عنوانه : عمان / كلية حطني 

عمان – جممع احمد عثمان ال�شريف – الطابق الثاين 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

1- فادي عطا يو�صف ابو لنب
2- �صركة امل�صتقله للمطاعم ال�صياحيه

�ض  زهران  منطقة  ال�شمايل  عبدون  حي  عبدون   / عمان 

القاهرة مطعم �شاي ونعنع

خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

املواد)87,199,202,213,465,485,522(  باأحكام  عماًل  اأواًل:- 

البينات  قانون  من  )3/13/د(  واملواد  املدين  القانون  من 

اإلزام اجلهة املدعى عليهما بالتكافل  واملادة)1818( من املجلة 

والت�شامن باأن يدفعوا للجهة املدعية املبلغ املدعى به والبالغ 

)4812.810( دينار اردين.

اأ�شول  قانون  من   )161,166,167( املواد  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 

املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  )االولى(  عليها  املدعى  ت�شمني 

 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   )240(

ت�شري من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.

ومبثابة  لال�شتئناف  قاباًل  املدعية  مبواجهة  وجاهيًا  حكمًا 

لالعرتا�ض  قاباًل  عليها  املدعى  اجلهة  مبواجهة  الوجاهي 

�شدر وافهم علنًا با�شم ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين املعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2020/12/24

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )679- 2021( 

�صجل عام �ص
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

�صلطان و�صاح ا�صماعيل اخلواجه
اال�شكان  بنك  بجانب  علندا  ابو  عمان/  العنوان: 

خلف اجلمزاوي عمارة رقم 12 

-3046(  /  1-2  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2020( �شجل عام

تاريخه : 2020/12/31

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

املحكوم به الدين : 700 دينار والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 

االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

وائل داود �شكري اال�شبح 

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2903-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/11 
طالب التبليغ وعنوانه : 

�شيف اهلل عبد اهلل �شالمه ال�شواعده 
حطني  كلية  مقابل  مادبا  �شارع   / عمان   / عمان 

جممع فراج �سنرت ط4
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حممد رزق حممد العزازمه
املركزي  اخل�شار  �شوق  ال�شوق  خريبة   / عمان 

حمل �شيفوي للخ�شار والفواكه  
خال�شة احلكم :

لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم  تقرر املحكمة ما يلي : 
االأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل    .1
العدلية واملواد )123/ب و222 و224 و181 و 1/186( 
قانون  من  )10و11(  واملواد  التجارة  قانون  من 
للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات 

مبلغا وقدره )2006( دينار 
2. عمال باأحكام املواد )161 و166 و167( من قانون 
اأ�شول املحاكمات املدنية واملادة )4/46( من قانون 
الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املحامني  نقابة 
حماماة  اأتعاب  دينار   )101( ومبلغ  وامل�شاريف 
والفائدة القانونية من تاريخ اال�شتحقاق  الواقع 

بتاريخ 2020/1/5 وحتى ال�شداد التام
الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

بحق املدعى عليه
قابال لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم ح�شرة 
�شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني 

حفظه اهلل 
املوافق 2021/1/11 .

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء 
مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

رقم الدعوى 10-1/)2542- 2020(-  �صجل عام 
تاريخ احلكم 2021/1/25

طالب التبليغ وعنوانه �شائد فرج حممود و�شاح 
الزرقاء / �شارع باب الواد - مقابل البلدية - رقم 

الهاتف 0788835876
وكيله اال�شتاذ احمد �شليم احمد ا�شماعيل 

املطلوب تبليغه وعنوانه

 رنا فايز البعاج 
رقم جواز 005536477 

عمان / ال�شمي�شاين - �شارع عودة بن تايه بجانب 
و�شاح  عمارة   - الفن  وال�شفن  املقا�شد  �شيدلية 

م�شتاأجر �شقة رقم 15 
تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شا  وعليه   : احلكم  خال�شة 

تقرر املحكمة ما يلي :
و   665 و    246 و   213 و   164( املواد  باحكام  عمال   -1
675( من القانون املدين واملادتني 10 و 11 من قانون 
تدفع  باأن  عليها  املدعى  بالزام  احلكم  البينات 

للمدعني مبلغ 1150 دينارا.
قانون  من    )166 و   161( املواد  باحكام  عمال   -2

ا�شول املحاكمات املدنية 
وعمال  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى  الزام 
املحامني  نقابة  قانون  من   46/4 املادة  باحكام 
الزامها بدفع مبلغ )58( دينارا اتعاب حماماة دون 
يف  بها  املطالبة  لعدم  القانونية  بالفائدة  احلكم 

الوكالة العامة .
الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 
�شدر  لالعرتا�ض  قابال  عليهما  املدعى  بحق 
امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علنا  وافهم 
بتاريخ  املعظم  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 

. 2021/1/25

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 7-1 )394-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/11/2
طالب التبليغ وعنوانه : مزارع �سنقرط للدواجن
جبل   – �شادق  �شاكر  املحامي  وكيلها   / عمان 
احل�شني دوار فرا�ض – جممع �شعد الدين التجاري  

- مكتب 2 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

خليل �صعيد خليل غنام 
  �شحاب / ج�شر املدينة ال�شناعية – دوار املن�شات 

املدر�شي النقل  خلدمات  غنام  خليل  – موؤ�ش�شة 
خال�شة احلكم :

ما  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شا  وعليه 
يلي:

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  الأحكام  �شنداً   -1
التجارة  قانون  من  و224(   222( واملواد  العدلية 
اإلزام املدعى  البينات  واملواد )10 و11(  من قانون 

عليه باأن يدفع للمدعيه مبلغ )7465( دينار . 
من  و167(  و166   161( املواد  باأحكام  عماًل   -2
املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
ال�شداد  وحتى  كمبياله  اول  ا�شتحقاق  تاريخ  من 
نقابة  قانون  من   )46( املادة  باأحكام  وعمال  التام 
املحامني احلكم باأتعاب املحاماة مبلغ )374( دينار. 
لال�شتئناف  قابال  املدعيه  بحق  وجاهيًا  قـــرارا 
قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة 
ح�شرة  با�شم  علنـًا  وافهم  �شدر  لالعرتا�ض 
�شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني 

املعظم بتاريخ 2020/11/2 

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-1 )22427-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/27
طالب التبليغ وعنوانه : علي يا�شر حممد اجلاجه

عنوانه : عمان / عمان / دوار ال�شرق االو�شط  
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صركة �صالح رامز قرق�ص واوالده
عمان / عمان / �شارع الها�شمي

خال�شة احلكم :
لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :

من  و)263(   )260(  ,)245( املواد  باأحكام  عمال   .1
قانون  من  و)11(   )10( واملادتني  التجارة  قانون 
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  البينات 

للمدعي املبلغ املدعى به والبالغ )3000( دينار.
من  و)167(   )166(  ,)161( املواد  باأحكام  عمال   .2
)263/ب(  واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
من قانون التجارة واملادة )4/46( من قانون نقابة 
املحامني ت�شمني املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف 
والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار   )150( ومبلغ 
ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية 

التام.
التنفيذ  قانون  من  )7/و(  املادة  باأحكام  عماًل   .3
املحكوم  املبلغ  قيمة  خم�ض  عليها  املدعى  تغرمي 

به والبالغة )600( تدفع خلزينة الدولة.
الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
بحق املدعى عليها قابال لالعرتا�ض �شدر واأفهم 
علنًا با�شم ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين بن احل�شني املعظم 
بتاريخ 2021/1/27   

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه  
/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-1 )790- 2021 ( 
�صجل عام

جون  مي�شيل  روز   : القا�شي  الهيئة/ 
�شليبا 

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

عبد اهلل عي�صى عبد اهلل احلوراين 
العنوان : عمان / مع �شرورة مراجعة قلم 

املحكمة ال�شتالم املرفقات
يقت�شى ح�شورك يوم :  الثالثاء املوافق 

 2021/2/23
ال�شاعة 8:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
اقامها عليك املدعي :

فريال امني ابراهيم الن�شر 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 
املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2325-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/19
طالب التبليغ وعنوانه : �شركة اخلليج العربي لت�شويق 
عنها  بالتوقيع  املفو�ض  ميثلها   / الزراعيه  املنتوجات 

معتز حامد احمد ال�شيخ  
�شركة  املركزي  اخل�شار  �شوق  ال�شوق  خريبة   / عمان 

اخلليج العربي
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حممود �صلمان حممود الرباعنه
التالل  حمل  املركزي  ال�شوق  ال�شوق  خريبة   / عمان 

اخل�شراء للخ�شار والفواكة 
خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمـــــــة ما يلي:-
قانون  من  و1/11(   10( املادتني  باأحكام  عماًل  اأوال:- 
البينات, واملواد )87 و2/199 و202 و465 و485( من القانون 
اإلزام  العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة  املدين, 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغًا وقدره )870,30( 

دينار اردين ورد املطالبة مبا زاد عن ذلك .
اأ�شول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية,  املحاكمات 
القانونية وذلك من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

اأ�شول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
الن�شبية  بالر�شوم  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 

وامل�شاريف.
اأ�شول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 
املحاكمات املدنية, وبداللة املادة )46( من قانون نقابة 
املحامني النظاميني االأردنيني, اإلزام املدعى عليه ببدل 

اأتعاب حماماة مقدارها )43,50( دينار.
املدعى  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكمًا 
ح�شرة  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه 
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب 

احل�شني بتاريخ 2021/1/19.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صحاب  

مذكرة تبليغ الئحة دعوى و موعد جل�صة للمدعى 

عليه  / بالن�صر

رقم الدعوى :7-1 )88- 2021 ( �صجل عام
الهيئة/ القا�شي : معاذ حممد �شعيد الب�شتاوي           

طالب التبليغ وعنوانه : 

مروان خالد نهار عبد اهلل 

عمان / وكيله املحامي حممد منر و�شيف جويعد 

– ط/2 �شنرت  قفاف  – عمارة  – العبديل 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

م�صطفى احمد مو�صى الفريحات
�شحاب / دوار الطيارة – قرب خمبز الطيارة  

        املو�شوع : ال�شند المر

االوراق املطلوب تبليغها : الئحة دعوى + قائمة 

البينات ومرفقاتها

املوافق  :االربعاء  يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/24

ال�شاعة 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

فاذا مل حت�شر او تر�شل وكيال عنك تطبق عليك 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )266- 2021( 

�صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

احمد ح�صن ه�صام الرتكماين
�شركة  خلف   – الرجيب   / عمان  العنوان: 

املر�شيد�ض 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

والر�شوم  دينار   2300  : الدين  به  املحكوم 

والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 

االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

خالد �شحاده ر�شيد ا�شعيفان

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :2-1 )473- 2021 ( �صجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القا�شي:  الهيئة/ 
حجازين    

ا�شم املدعى عليهم وعنوانهم : 

1-عبد القادر عبد املنعم حممد بدر 
نا�صر الدين 

2-حممد فايز حممد ابو لبده 
دوار  قرب  املقابلني   / عمان   : العنوان 

ال�شاخن مطعم �شاورما احلبايب
املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23
ال�شاعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
اقامها عليك املدعي :

حممد حممود حممد عمرو 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 
املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-1 )18185-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/12/24
طالب التبليغ وعنوانه : 

علي خالد عبد عبد الغني
االق�شى  جممع  احلديد  جبل   / عمان   : عنوانه 

التجاري ط2 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

نوفان �صالح احمد احل�صنات
حممد  االمري  �شارع  اال�شرفية   / عمان   : العنوان 

عمارة 19
خال�شة احلكم :

منطوق احُلكم
مبا  احلكم  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وبالبناء 

يلي :
قانون  من  و11(   10( املواد  باأحكام  اأواًل:-عماًل 
البينات واملواد )123/ج      و 228 و181 و238و260( 
من قانون التجارة واملواد )161 و166 و 2/167( من 
قانون اأ�شول املحاكمات املدنية واملادة )4/46( من 
املدعى  اإلزام   , النظاميني  املحامني  نقابة  قانون 
يدفع  باأن   ) احل�شنات  احمد  �شالح  )نوفان  عليه 
 )1550( مبلغ   ) عبدالغني  خالد  )علي  للمدعي 
دينار, وت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف  ومبلغ )78( 
بواقع  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار 

)9%( من تاريخ وحتى ال�شداد التام . 
الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

بحق املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض 
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر 
الها�شمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم 

)حفظه اهلل( بتاريخ )24 / 12/ 2020(

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2892-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/6 
طالب التبليغ وعنوانه : 

خليل ح�شني �شليم ابو �شيام
عمان / ابو علندا قرب حمطة امل�شهراوي  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 
اكرم عبد الرحمن حممد بنات

فراج  جممع  خلف  القوي�شمة   / عمان   : العنوان 
ال�شاحنات  ملبيت  االو�شط  ال�شرق  كراج   1 �شنرت 

)كراج ابو ذراع(
خال�شة احلكم :

لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم  تقرر املحكمة ما يلي : 
االأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل    .1
العدلية واملواد )123/ب و222 و224 و181 و 1/186( 
قانون  من  )10و11(  واملواد  التجارة  قانون  من 
للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات 

مبلغا وقدره )3000( دينار 
من  و167(  و166   161( املواد  باأحكام  عمال   .2
 )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
عليه  املدعى  ت�شمني  املحامني  نقابة  قانون  من 
اأتعاب  دينار   )150( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 
ا�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة 
وحتى   2017/1/1 بتاريخ  الواقع  كمبيالة   اول 

ال�شداد التام
الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

بحق املدعى عليه
قابال لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم ح�شرة 
�شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني 

حفظه اهلل 
املوافق 2021/1/6 .

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر
رقم الدعوى :2-3 )2021/868 ( �صجل عام

ح�شن  غازي  اميان   : القا�شي  الهيئة/ 
العطيات 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

ها�صم حممد �صليمان املناع�صه
العنوان : عمان / حي الباير – �ض. �شالح 
 – املرور  حديقة  – خلف  العطيات  فليح 

ا�شكان دانية 
العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  �شرقة   –  )51( الكهربائي 

الكهربائية )50( 
يقت�شى ح�شورك يوم : االربعاء املوافق 

 2021/2/24
ال�شاعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي : 

�شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 
عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 
املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء �صرق عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-3  )2021/4 ( �صجل عام
الهيئة/ القا�شي : عبري زهري �شعيد �شعاده     

ا�شم امل�شتكى عليه : 

نهايه �صحده حممد العي�صه
كلية  عليا-  ابو   – طرببور  عمان/   : العنوان 

عمارة   – العب�شي  جهاد  �شارع   – في�شل  ال�شهيد 

رقم 3 – الطابق الثاين - �شقة رقم 8

التهمه : توجيه ر�شائل تهديد او منافية لالداب 

االت�شاالت  و�شائل  باحدى  خمتلق  خرب  نقل  او 

)75/اأ(  

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/23

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي : 

رنده ريا�ض علي حاليقه

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صرق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-1 )654- 2021 ( �صجل عام

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

ا�شم املدعى عليهم وعنوانهم : 

1- تهاين حممد �صالح خرما

2- �صامل خ�صر �صامل احلطاب
العنوان : عمان / طرببور – �شارع م�شاور – خلف 

القياده العامه – بنايه 32 ب 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2021/2/22

ال�شاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك 

املدعي :

م�شطفى حممد م�شطفى احلوراين 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون حماكم ال�شلح 

وقانون ا�شول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء اجليزة 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى : 9-3  )159-2021 ( �صجل عام

احمد  يون�ض  حممود   : القا�شي  الهيئة/ 

عبد الباري      

ا�شم امل�شتكى عليه : 

عبداهلل ريا�ص عبداهلل حممد
العنوان : عمان / �شارع املطار

التهمه : �شيك ال يقابله ر�شيد )421( 

يقت�شى ح�شورك يوم : االربعاء املوافق 

 2021/2/24

ال�شاعة 09: 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي : 

وكيله  البياي�شه/  �شالح  حممد  يو�شف 

املحاميان علي ابو جرار و�شامي �شباح

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاذا 

عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون 

املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-2 )8850-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/2/3
طالب التبليغ وعنوانه : لوؤي راتب عبد العزيز عبا�ض

عمان / جبل احل�سني دوار فرا�س �سوق هاين ط2
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

طارق �صليمان راغب ال�صطرات
العنوان : عمان / حي نزال الذراع الغربي خلف م�شجد علي 

�شقر منزل 61
خال�شة احلكم :

تقرر املحكمة ما يلي :
 )1/186(  )1/185(  )1/181( )123/ب(  املواد  باأحكام  عمال   .1
من    )224( املادة  وبداللة  التجارة  قانون  من   )223( و   )222(
و7/ج/3  البينات  قانون  من  و11(   10( واملادتني  ذاته   القانون 
على  الوارد  التوقيع  �شحة  باإثبات  احلكم  التنفيذ  قانون  من 
الكمبيالة  مو�شوع الق�شية التنفيذية رقم )2020/10854( ك 
تنفيذ حمكمة بداية عمان وانه يعود للمدعى عليه ))طارق 

�شليمان راغب ال�شطريات (( والزامه مببلغ مائة الف دينار. 
2. عمال باأحكام املواد )161( و)166(  و )167(من قانون اأ�شول 
املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة  املدنية  املحاكمات 
)األف( دينار  الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ  ت�شمني املدعى عليه 
اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ اال�شتحقاق  بدل 

وحتى ال�شداد التام.
املحاكمات  اأ�شول  قانون  من   )2/87( املادة  باأحكام  عمال    .3
خلزينة  تدفع  دينار   )50( مبلغ  عليه  املدعى  تغرمي  املدنية 

الدولة.
تغرمي  التنفيذ  قانون  من  )7/اأ/4(  املادة  باأحكام  عماًل   .4
خلزينة  تدفع  به  املحكوم  املبلغ  قيمة  خم�ض  عليه  املدعى 

الدولة والبالغ )ع�شرون الف( دينار.
5. تكليف القلم بت�شطري املخاطبات الر�شمية الالزمة الإدارة 
ل�شالح  بها  املحكوم  الغرامات  هذه  لتح�شيل  الدولة  ق�شايا 

خزينة اململكة االردنية الها�شمية.
املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
عليه قاباًل لال�شتئناف �شدر واأفهم علنًا باإ�شم ح�شرة �شاحب 
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم حفظه اهلل 

ورعاه بتاريخ 2021/2/3

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )678- 2021( 
�صجل عام �ص

ا�شم املحكوم عليهم / املدين :

1- حممد خري الدين ديب �صمحه
2- احمد عثمان حممد عفانه

بن  هالل  �شارع  ال�شحابة  حي   / عمان  العنوان: 
امية خلف م�شجد العطاء  

-1060(  /  1-2  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 
2020( �شجل عام

تاريخه : 2020/10/28
حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   0  : الدين  به  املحكوم 
واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 
تبليغك هذا 

االخطار الى املحكوم له / الدائن : 
حممد طه حممد عواد

املبلغ املبني اعاله
او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 
تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 5-1 )21275-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/28
طالب التبليغ وعنوانه : 

�شباح مو�شى ذياب ابو زيد 
التل  و�شفي  �شارع   – عمان   / عمان   : عنوانه 
 –  103 التجاري  كحيل  جممع   – جربي  مقابل   –

الطابق الثالث
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ابراهيم با�صل عبد اجلبار �صماره
 168 بنايه  الرئي�شي  التاج  �ض  التاج  جبل   / عمان 
ومدر�شه  القباعي  م�شجد  قرب  الت�شويه  طابق 

الرا�شديه
خال�شة احلكم :

باأحكام  وعماًل  تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شًا  وعليـه 
واملواد  املدين  القانون  من  و)675(   )665( املادتني 
)161( و)166( و)167( من قانون ا�شول املحاكمات 
املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية 

تقرر املحكمة:
دينار   )1500( مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  الزام 
الر�شوم  وت�شمينه  م�شتحقة  اأجور  بدل  للمدعي 
وامل�شاريف ومبلغ )75( دينار بدل اتعاب حماماة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

ال�شداد التام. 
الوجاهي  مبثابة  املدعني  بحق  وجاهيًا  قراراً 

بحق املدعى عليه
قاباًل لالعرتا�ض �شدر وافهم علنًا با�شم ح�شرة 

�شاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم

بتاريخ 2021/1/28

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان / ق�صم جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )4054- 2020( 

�صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه / املدين :

ا�صماعيل عبد املجيد احمد العجوري
العنوان: مادبا / حي املخيم قرب اجلامع

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 

والر�شوم  دينار   3000  : الدين  به  املحكوم 

والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�شه ع�شر يوما تلي 

تبليغك هذا 

االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

عائ�شه مفلح احمد ابو زيد

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2584-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2021/1/19
طالب التبليغ وعنوانه : ماهر جمعه حممد بطاح

عمان / �ض مادبا مقابل كلية حطني جممع الفراج �شنرت  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عامر �صليمان علي عبد الفتاح
قرب  املركزي  اخل�شار  ال�شوق �شوق  / خريبة  عمان   : العنوان 

م�شجد �شوق اخل�شار حمالت ال�شيفوي 

خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

البينات,  قانون  مــن  )10و11(  املادتني  باأحكام  عمـاًل  اأوال:- 

و185   146( واملواد  املدين,  القانون  من  و428(   426  ( واملادتني 

من   )1818( واملادة  التجارة,  قانون  من  و263(  و260  و241  و228 

اإلزام املدعى عليه باملبلغ املدعى به  جملة االأحكام العدلية, 

والبالغ )5000( دينار .

اأ�شول املحاكمات  املادة )167( من قانون  ثانيًا:- عماًل باأحكام 

تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  عليه,  املدعى  اإلزام  املدنية 

عر�ض ال�شيك على البنك امل�شحوب عليه وحتى ال�شداد التام .

املحاكمات  اأ�شول  املادة )164( من قانون  باأحكام  ثالثًا:- عماًل 

املدنية, اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف .

اأ�شول املحاكمات  رابعا:- عماًل باأحكام املادة )166( من قانون 

اإلزام   , املحامني  نقابة  قانون  من   46 املاده  وبداللة  املدنية 

املدعى عليه مببلغ 250 دينار اتعاب حماماه 

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 

عليه قابال لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني حفظه اهلل ورعاه 

بتاريخ 2021/1/19  
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