
حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )605 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

جهاد حممد عيد اجلندي
ا�سم الظنني: 

حممد ابراهيم عو�ض ايوب.
الدره/ دوار  اربد/اربد  العنوان: 
الهاتف:  رقم   - نبيل  خمابز  قرب 

0786372126
التهمة: تهرب �سريبي.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/13 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )379 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

ح�ضام حممد علي عليان
ا�سم الظنني:

 ا�ضامة احمد حماد عرابي.
�سارع  ال�سمايل  اربد/احلي  العنوان: 
رقم   - البيا�سة  عمارة  القد�ص 

الهاتف: 0795228895
التهمة: تهرب �سريبي.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/20 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

لدى دائرة تنفيذ حمكمة ال�ضلط
رقم الدعوى: 2020/9 انابات

التاريخ: 2020/7/7
اعالن بيع للمرة الثانية )احالة موؤقتة( �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق ال�ضلط يف 

الدعوى التنفيذية رقم 2020/9 انابات.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع يف املزاد العلني، وعن طريق هذه الدائرة يف الق�سية التنفيذية املتكونة فيما بني.

1- املحكوم له )الدائن( البنك اال�ستثماري وكالوؤه املحامون »حممد علي« احليا�سات وهيثم العواملة واآخرون.
2- املحكوم عليه )املدين( �سعد �سمعان داود �سمعان.

اواًل:- املوقع والتنظيم:- تقع القطعة يف منطقة الفحي�ص وحتمل الرقم )180( حو�ص )15 ام الق�ص( قرية الفحي�ص من 
ارا�سي ال�سلط وم�ساحتها 731  مرت خالية من البناء، القطعة من النوع امللك وهي منظمة �سكن، تقع القطعة على �سارع 

مفتوح ترابي وبحاجة العادة فتح من جديد.
وهاتف  وكهرباء  ماء  من  واخلدمات  واال�سجار  واالن�ساءات  االبنية  من  خالية  القطعة  االأر�ص:  قطعة  و�سف  ثانيًا:- 
قريبة القطعة بطبيعة ترابية واجزاء، وهي غري منتظمة ال�سكل، القطعة تنحدر من ال�سرق الى الغرب مبيول ت�سل 

)35٪ - 45٪( يوجد يف القطعة طمم اتربة تبلغ م�ساحة القطعة 731 مرت مربع.
التقدير:- حيث جرى التقدير اآخذين بعني االعتبار موقع القطعة باحلو�ص وح�سب اال�سعار الدارجة حاليًا بالقيا�ص 
باالأ�سعار للقطع امل�سابهة باملوقع ومراعيًا االنحدار ال�سديد للقطعة وعدم توفر اخلدمات اقدر �سعر املرت املربع الواحد 

لالر�ص مببلغ 45 دينار وعليه تكون اجمالية للقطعة هي )اثنان وثالثون الف وثمامنائة وخم�سة وت�سعون دينار(
x 731 45 = 32895 دينار.

اليوم  من  يومًا  ع�سرة  خم�سة  خالل  املوقرة  ال�سلط  �سلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  الى  احل�سور  بال�سراء  يرغب  من  فعلى 
التايل لن�سر هذا االعالن م�سطحبًا معه 10٪ من القيمة املقدرة للعقار )قطعة االر�ص(  والبالغة 32895 اثنان وثالثون 
الف وثمامنائة وخم�سة وت�سعون دينار. حيث ان البنك اال�ستثماري قد زاود بقيمة )9868.5( ت�سعة اآالف وثمامنائة 

وثمانية و�ستون دينار ون�سف علمًا باأن اجور الن�سر والطوابع والداللة تعود على امل�سرتي.

ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح ال�ضلط

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للم�ضتاأنف �ضده

�ضادرة عن حمكمة ا�ضتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/261 ا�ضتئناف 

جزاء هيئة القا�ضي الرئي�ض �ضليم 

احلبا�ضنة
املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سدهم:

1- خالد حممد حممود الدراو�ضه.

2- فرا�ض احمد عبد باميان.

 GULF TRADING CO -3

FOR SPARE PARTS
 جمهولو مكان االقامة.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

للنظر  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة   2020/7/20

مدعي   امل�ستاأنف  من  املقدم  اال�ستئناف  يف 

عام اجلمارك باال�سافة لوظيفته ويف حال 

تخلفك عن احل�سور ت�سري عليك االحكام 

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

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )537 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

جمانة �ضامل احمد القماز
ا�سم الظنني: 

1- حممد جمال يو�ضف عفن.
 2- �ضركة احمد عبد الكرمي اخلطيب.
 3- احمد عبد الكرمي �ضعيد اخلطيب. 

4- ب�سار انور حممد �سالمه.
البالد  الزرقاء/مغادر  العنوان: 
مقبو�ص  غري   2019/8/26 بتاريخ 

عليه.
التهمة: تهرب �سريبي.

يقت�سي ح�سورك يوم االحد املوافق 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/7/19
الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
واملبيعات  الدخل  �سريبة  قانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )609 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 
مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب

ا�سم الظنني:

 1- نهرو حممد عبد الكرمي. 
2- �ضركة املن�ضور لال�ضتثمارات 

املتعددة.
العنوان: عمان/غري معروف.

التهمة: تهرب �سريبي.
اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/16 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة اجلنايات الكربى 
قرار الإمهال

رقم الدعوى 6-26 / )2020-681( - 
جنايات الهيئة/القا�ضي الهيئة ال�ضاد�ضة

الى املتهم 

حممد جهاد ا�ضماعيل خليف  
 )2020-681(  6-26 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

- جنايات
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 
تاريخ  من  ايام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 
الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

عن التهمة:
ال�سخ�ص و�سرفه  امر ينال من قدر  التهديد بف�سح 
ومل  ع�سر  اخلام�سة  اكملت  فتاة  اغت�ساب   -  )415(
وحيازة  حمل   - )1/292/ب(  ع�سر  الثامنة  تكمل 

االدوات احلادة واخلطرة على ال�سالمة )156( .
القاء  العام  االأمن  افراد  من  فرد  كل  اآمر  وانني 
وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك  القب�ص 
ال�سلطات  يخرب  ان  املتهم  وجود  مبحل  يعلم  من  كل 

املخت�سة.
اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 
اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 
واأمالكك حتت ادارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه 
العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اية 
دعوى ويعترب كل ت�سرف او التزام تتعهد فيه بعد 

ذلك باطاًل.
اجلل�سة يوم: االثنني  

09:00 تاريخ: 2020/7/30  
�سدر يف: 2020/7/7

رئي�ض حمكمة اجلنايات الكربى 

انذار اإلى املوظفني ال�ضادة :
1- عبد الرحمن حممد احمد �ضالح 

2- عمر حممود ابراهيم مطر 
3- عمار يا�ضر حماد العجوري 
4- عمر خالد حمدان ن�ضار 
5- قتيبه نعيم علي البوايزه

6- الوعد �ضطام عبد اخلري�ضات 
7- حممد ح�ضان حامد اجلندي 

8- عدي نظمي عبد الرحمن ال�ضوافعة 
ماركت�ص  هايرب  الفطيم  ماجد  �سركة  من 

- االأردن
يف  عملكم  مركز  عن  تغيبكم  الى  بالنظر 
ال�سركة ملدة اكثـر من ع�سرة اأيام متوا�سلة 
خالل ال�سنة بدون اذن م�سبق اأو عذر فاننا 
الى مركز عملكم  العودة  ننذركم ب�سرورة 
وبخالف  ايام  ثالثة  اق�ساها  مدة  خالل 
انهاء  الى  اآ�سفني  �سن�سطر  فاننا  ذلك 
 )28( املادة  احكام  الى  ا�ستنادا  خدماتكم 

فقرة )هـ( من قانون العمل االأردين .

 - ماركت�ض  هايرب  الفطيم  ماجد  �ضركة 
الأردن

اعالن اإحاله موؤقته ملدة خم�ضة ع�ضره يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا
يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/7971( واملتكونة بني/  الدائن بنك الإحتاد وكالءه املحامون عمار البقور و ايهم 

حمارنه و  �ضامر العطيات  واملدين بنيامني �ضمعان مراد �ضرياين
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا قطعة االر�ص رقم       925 

حو�ص 3  التيم الغربي قرية مادبا  من ارا�سي مادبا وما عليها من بناء
 9 تاريخ   )321( رقم  الدين  �سند  مبوجب  االإحتاد  بنك  املرتهن  الدائن  لدين  االولى  الدرجة  من  تاأمينًا  واملو�سوعة 
/2014/10 لقاء دين وقدره)150000( مائة و خم�سون الف دينار اردين والر�سوم وامل�ساريف والعمولة والفائدة حتى 

ال�سداد التام
م�ساحة قطعة االر�ص ح�سب �سند الت�سجيل 4460 مرت مربع 

القطعة من نوع امللك تابعة لبلدية مادبا الكربى زراعي خارج التنظيم 
تنحدر القطعة من الغرب الى ال�سرق مبيل لي�ص ب�سيط و اجلزء الغربي منها �سخري حمفور بوا�سطة اجلاك همر و 

اجلزء ال�سرقي مغرو�ص ببع�ص ا�سجار الزيتون املثمر و عددها 40 �سجرة 
و عمرها ال يقل عن 25 �سنه 

مقام �سمن القطعة بناء �سقفه من القرميد و غري ماهول م�ساحته 200م2 
يوجد �سمن القطعة جدران ا�ستنادية من اال�سمنت امل�سلح و احلجر من الداخل و اخلارج باال�سافة العمال خر�سانية 

من احلديد و اال�سمنت امل�سلح عبارة عن قواعد و �سمع غري م�سبوبة 
بوابة  و  حديد  بوابة  مع  اخلارج  و  الداخل  من  حجر   االمامية  الواجهه  اال�سمنت  من  ب�سور  حماطة  القطعة  كامل 

حديد �سحاب و ب�سور من احلجر من الداخل بارتفاعات متفاوتة من 2-3 مرت ح�سب طبيعة امليول باالر�ص 
و بناًء عليه فان اال�س�ص املعتمدة بالتقدير و هي خربة اخلرباء العقارية و اال�سعار الدارجة يف املوقع و الرجوع الى 
لوحة اال�س�ص املعمول بها يف دائرةاالرا�سي و امل�ساحة و االطالع على البيوعات و �سوؤال املجاورين فان اخلرباء قدروا 
�سعر املرت املربع الواحد من الر�ص بواقع 30 دينار و قيمة ال�سجرة الواحدة للزيتون بواقع 80 دينار و مت تقدير قيمة 

اعمال ال�سوار و احلفريات بال�سخور و اجلدران اال�ستنادية على النحو التايل : 
كلفة اعمال احلفريات با�ستعمال اجلاك همر و ازالة االنقا�ص بعد احلفر بواقع 19249 دينار 

كلفة اعمال املمرات 1800 دينار 
كلفة اعمال اخلر�سانة ااال�سوار 48853.60 

قيمة احلديد امل�ستعمل لبناء اال�سوار و القواعد و االعمدة 58500.50 دينار 
قيمة احلجر )حجر قباطيا ( امل�ستعمل يف تلبي�ص اال�سوار و اجلدان 40000 دينار 

قيمة الطوب امل�ستعمل للجدران و املمرات 8540 دينار قيمة اعمال الق�سارة للداخل و اخلارج لال�سوار و االحوا�ص 
5445 دينار

 قيمة القواعد امل�سلحة 7000 دينار 
قيمة االعمدة و ال�سمع 256 دينار

 و عليه يكون جمموع االعمال اخلارجية 189643.60 دينار و قيمة االر�ص 133800 دينار و قيمة البناء 32000 دينار و 
قيمة اال�سجار 3200 دينار و عليه تكون القيمة االجمالية لقطعة االر�ص مو�سوع الدعوى و ما عليها من ان�ساءات و 

ا�سجار عند و�سع اليد  358643.600 دينار   
 105000 قدره  و  مزاوده  ببدل  االإحتاد  بنك  االأخري  املزاود  على  موؤقته  اإحاله  العقار  اإحالة  مت  باأنه  علما 

دينار 
فعلى من يرغب باملزاوده مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا خالل مدة خم�سة ع�سره يومًا من اليوم التايل 
االر�ص  لقطعة  املقدرة   االجمالية  القيمة  من   ٪10 معه  م�سطحبًا  املحليه  ال�سحيفه  يف  االإعالن  هذا  ن�سر  لتاريخ 

والبناء  اعاله عند و�سع اليد ، علمًا باأن اأجور الداللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود االأخري . 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية مادبا

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة
اإنذار عديل 2020/14508

املنــــــــــــذر:
بنك �ضفوة الإ�ضالمي.

وكالوؤه املحامون: م�ضعود �ضقف احليط وبالل قطي�ضات وب�ضار اأبو �ضامة واأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي. 
عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�ضارع �ضليمان النابل�ضي.

املنـذر اإليه:
خالد يعقوب �ضبتي ابورقيه  الرقم الوطني )9701029519(.

عنوانه: عمان- �سارع االأمري حمزة بن احل�سني- جممع البلبي�سي التجاري- �سركة الفرات الطبية.
وقائع االإنذار

.2017/10/2 تاريخ  –مرابحة  اأ�سهم  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقع  واأن  �سبق  اأنه  اإليه  املنذر  •يعلم 
كل  قيمة  �شهرية  �أق�شاط  دفع  عليكم  يتوجب  فاإنه  ومالحقها  -مر�بحة  �أ�شهم   بيع  عقد  �شروط  مبوجب  �أنه  �إليه  �ملنذر  يعلم  •كما 

ق�سط منها )721.659( دينار ، �سبعمائة و واحد وع�سرون دينار وفلـــــ659�ص.
واربعة  ومائة  األفان  دينار   )2164.589( مبلغ  مبجموع   ،2019/11/2 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  •كما 

و�ستون دينار وفلــــــ589�ص.
وكما  -مر�بحة  �أ�شهم  بيع  عقد  ل�شروط  و�شريحة  جوهرية  خمالفة  تعد  عليكم  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  دفع  عن  تخلفك  �أن  تعلم  •كما 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل يحق للمنذر ح�سب ما هو وارد يف العقد مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف 

وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.
جمموعها  و�لبالغ  بذمتكم  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  كامل  ت�شديد  منكم  ويطلب  ويعلمكم  يخطركم  و  ينذركم  �ملنذر  فاإن  تقدم،  ما  •ولكل 
االإنذار،  لهذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر  اأربعة  مدة  ،خالل  وفلــــــ589�ص  دينار  و�ستون  واربعة  ومائة  األفان  دينار   )2164.589(
واإال فاإن املنذر �سيلجاأ اإلى املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف 
وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،
وكيال املنذر 
املحاميان 
اأ�ضرف امل�ضاقي      و          عمر احلنيطي

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 17-47/)606-
2020(-�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: جهاد حممد عيد 
اجلندي

ا�سم الظنني: 

ها�ضم ح�ضن �ضعيد اخلالدي
املحور  �سحيفة  حترير  رئي�ص  املهنة: 
يف  امل�سوؤول  التحرير  رئي�ص  االأ�سبوعية 
املحور  �سحيفة  مالك  املحور  �سحيفة 
حترير  ورئي�ص  عام  مدير  االأ�سبوعية 

�سحيفة املحور
العنوان: عمان - تالع العلي - رقم الهاتف: 

4398788
التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/7/13
العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وامل�ستكي
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
بحقك االحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 17-48/)145-

2020(-�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: اياد اأنور ح�ضن 

اجلريودي
ا�سم الظنني:

 اأحمد فاروق عبد الرحمن القاق
رقم   - مع�سوم  حي   - الزرقاء  العنوان: 

الهاتف: 0788845081

التهمة: تهريب

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/7/21 ال�ساعة 9:45 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اأقامها  التي  اأعاله  رقم 

وامل�ستكي مدعي عام اجلمارك

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

بحقك االأحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للم�ضتاأنف �ضده

�ضادرة عن حمكمة ا�ضتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/245 ا�ضتئناف 

جزاء هيئة القا�ضي الرئي�ض �ضليم 

احلبا�ضنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سدها:

1- �ضركة نادر اجلبايل واخوانه/معر�ض 

نادر اجلبايل و�ضركاه لل�ضيارات.

 جمهولة مكان االقامة

املوافق  االثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

للنظر  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة   2020/7/13

مدعي   امل�ستاأنف  من  املقدم  اال�ستئناف  يف 

عام اجلمارك باال�سافة لوظيفته ويف حال 

تخلفك عن احل�سور ت�سري عليك االحكام 

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

اجلزائية.

اعالن اإحاله موؤقته ملدة خم�ضة ع�ضره يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا
يف الق�ضية التنفيذية رقم )2016/3567( واملتكونة بني/  الدائن بنك الإحتاد وكالءه املحامون 

عمار البقور و �ضامر العطيات  واملدين اأحمد �ضامي مطلق اأبو الغنم  
االر�ص  قطعة  كامل    مادبا   بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  طريق  عن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
رقم   317 حو�ص 5  حنو حمفوظ قرية اخلطابيه   من ارا�سي مادبا و ما يعلوها من بناء  واملو�سوعة تاأمينًا من الدرجة 
االولى لدين الدائن املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �سند الدين رقم )351( تاريخ 2013/12/3 لقاء دين وقدره)32300( 

اإثنان و ثالثون  األف و ثالثمائة دينار   اردين والر�سوم وامل�ساريف والعمولة والفائدة حتى ال�سداد التام 
اأوال : - و�سف العقار  

1- م�ساحة القطعه ح�سب �سند الت�سجيل 292 م2 
2-الفطعه منظمه �سكن د و تقع �سمن حدود بلدية مادبا الكربى جنوب خمفر �سرطة مادبا

3-�سكل القطعه منتظم و تقع على �سارع 
4-مقام على القطعه بناء موؤلف من طابق ت�سويه م�ساحته 166 م2 يوجد �سبابيك اأملنيوم مع حمايات ، و مطبخ عادي 
و بالط مو�زيك حملي و فوقه طابق �ر�شي م�شاحته 166 م2 يوجد �سبابيك اأملنيوم مع حمايات و اأباجورات يتاألف من 
ثالث غرف نوم منها غرفة ما�شرت و �شالون و غرفة جلو�س و مطبخ �أملنيوم و بالط �شري�ميك لل�شقف و فوقه طابق 
اأول م�ساحته 166 م2 يوجد �شبابيك �أملنيوم مع �أباجور�ت و بالط �شري�ميك و بور�شالن يتاألف من ثالث غرف نوم مع 
غرفة �سالون و غرفة جلو�ص و مزود بالتدفئة املركزيه و فوقه طابق ثاين م�ساحته 166 م2 يوجد �سبابيك اأملنيوم 
و غري مبلط عباره عن ثالثة غرف نوم و توابعها و مقام رووف على �سطح الطابق الثاين م�ساحته 30 م2 غري جاهز 

ثانيا :- التقدير و االأ�س�ص  :-
و بناء عليه و بعد اال�ستئنا�ص من اخلبري باأ�سعار االأ�سا�ص املعمول بها يف دائرة االأرا�سي و امل�ساحه و �سوؤال املجاروين 
من قبل اخلبري عن �سعر البيع و االأ�سعار الدارجه يف املوقع و الرجوع الى عقود البيع يف دائرة االأرا�سي و امل�ساحه و 
خربة اخلبري العقاريه كونه مقدر عقاري معتمد من دائرة االأرا�سي فقد قدر اخلبري �سعر املرت املربع الواحد من 
االأر�ص  عند و�سع اليد مببلغ 140 دينار و �سعر املرت املربع الواحد من طابق الت�سويه مببلغ 130 دينار و �سعر املرت 
املربع الواحد من الطابق االأر�سي مببلغ 160 دينار و �سعر املرت املربع الواحد من الطابق االأول مببلغ 180 دينار  و �سعر 
املرت املربع الواحد من الطابق الثاين مببلغ 120 دينار و �سعر املرت املربع الواحد من الرووف مببلغ 120 دينار و عليه 

تكون قيمة االأر�ص االإجماليه و ما عليها على النحو التايل :- 
192 مx 2  140 دينار  = 40880 دينار قيمة االأر�ص 

166 مx 2  130 دينار  = 21580 دينار قيمة طابق الت�سويه 
 166 مx 2  160 دينار  = 26560 دينار قيمة الطابق االأر�سي 

166 مx 2  180 دينار  = 29880 دينار قيمة الطابق االول  
166 مx 2  120 دينار  = 19920 دينار قيمة الطابق الثاين

30 مx 2  120 دينار  = 3600 دينار قيمة الرووف  
136 مx 2  100 دينار  = 13600 دينار قيمة الرتا�ص

القيمه االإجماليه لالأر�ص و ما عليها = 156020 دينار ) مئه و �سته و خم�سون الفا و ع�سرون دينار (  
علما باأنه مت اإحالة العقار اإحاله موؤقته على املزاود االأخري بنك االإحتاد ببدل مزاوده و قدره 22362 دينار

فعلى من يرغب باملزاوده مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا خالل مدة خم�سة ع�سره يومًا من اليوم التايل 
االر�ص  لقطعة  املقدرة   االجمالية  القيمة  من   ٪10 معه  م�سطحبًا  املحليه  ال�سحيفه  يف  االإعالن  هذا  ن�سر  لتاريخ 

والبناء  اعاله عند و�سع اليد ، علمًا باأن اأجور الداللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية مادبا

اعالن اإحاله موؤقته ملدة خم�ضة ع�ضره يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا
يف الق�ضية التنفيذية رقم )2019/6314( واملتكونة بني/  الدائن بنك الإحتاد وكالءه املحامون ايهم حمارنه و عمار 

البقور و �ضامر العطيات  واملدين مريفت �ضعد عبداهلل ال�ضوابكه بكفالة عقارها 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا  ال�سقه       -102 املقامه على   
قطعة االر�ص رقم   1062 حو�ص 1  اجلازل لوحه 10  قرية الفيحاء    من ارا�سي مادبا واملو�سوعة تاأمينًا من الدرجة 
االولى لدين الدائن املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �سند الدين رقم )375( تاريخ 2016/10/3 لقاء دين وقدره)40000( 

اأربعون األف  دينار اردين والر�سوم وامل�ساريف والعمولة والفائدة حتى ال�سداد التام 
اأوال :- و�سف العقار  

م�ساحة القطعه 749.61 مرت مربع و تنظيم القطعه �سكن ب داخل التنظيم و احلد االأدنى لالأفراز 750م2 و القطعه 
خمدومه بالكهرباء و املاء و �سارع معبد  14 م و طريق معبد 6 م و طبيعة االأر�ص ترابيه �سهليه م�ستويه و �سكلها منتظم 

و تقع الى اجلنوب من م�ست�سفى الندمي بحوايل  200م قرب م�سجد عبد الكرمي اأبو حيان �سارع االأمام اأن�ص بن مالك 
ثانيا :- و�سف ال�سقه :- 

ال�سقه ال�سرقيه من طابق الت�سويه عدا �سطحها و م�ساحتها  150 م2  ح�سب �سند الت�سجيل و الواجهات حجر و يوجد 
و   3 ال�سقه من ثالثة غرف نوم و �ساله ) معي�سه( و �سالون �سيوف و مطبخ و حمامات عدد  لها مدخالن و تتكون 
الت�سطيب – �لبالط ل�شالة �ملعي�شه و �شالون �ل�شيوف و �ملطبخ بور�شالن و بالط غرف �لنوم و �حلمامات �شري�ميك و 
�لأبو�ب من خ�شب ق�شرة �لبلوط و باب �ملدخل �خلا�س من �حلديد و �ل�شبابيك من �لأملنيوم برونزي طبقه و�حده و 

حديد حمايه  و الديكورات لال�سقف جب�ص بورد و الدهان من النوع اجليد .
ثالثا : - التقدير و االأ�س�ص  :-

و على �سوء ما تقدم و ح�سب خربة اخلبري يف املنطقه و ا�سعار االأ�سا�ص لدى دائرة االأرا�سي و امل�ساحه قدر اخلبري 
األف دينار ال  اأربعون  اإجمايل 42000 دينار )اإثنان و  اأر�ص العقار مببلغ  عند و�سع اليد قيمة ال�سقه و ما يتبعها من 

غري (   
 21000 قدره  و  مزاوده  ببدل  االإحتاد  بنك  االأخري  املزاود  على  موؤقته  اإحاله  العقار  اإحالة  مت  باأنه  علما 

دينار 
فعلى من يرغب باملزاوده مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية مادبا خالل مدة خم�سة ع�سره يومًا من اليوم التايل 
لتاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحيفه املحليه م�سطحبًا معه 10٪ من القيمة االجمالية املقدرة  لل�سقه  اعاله عند 

و�سع اليد ، علمًا باأن اأجور الداللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية مادبا 

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة
اإنذار عديل 2020/14499

املنــــــــــــذر:
بنك �ضفوة الإ�ضالمي.

وكالوؤه املحامون: م�ضعود �ضقف احليط وبالل قطي�ضات وب�ضار اأبو �ضامة واأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي. 
عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�ضارع �ضليمان النابل�ضي.

املنـذر اإليه:
بالل خالد خليل اأبومل�ضي  الرقم الوطني )9881034115(.

عنوانه: مادبا- �سارع حريثني- بالقرب من م�سجد اأحباب الر�سول.
وقائع االإنذار

.2019/6/10 تاريخ  –مرابحة  اأ�سهم  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقع  واأن  �سبق  اأنه  اإليه  املنذر  •يعلم 
كل  قيمة  �شهرية  �أق�شاط  دفع  عليكم  يتوجب  فاإنه  ومالحقها  -مر�بحة  �أ�شهم   بيع  عقد  �شروط  مبوجب  �أنه  �إليه  �ملنذر  يعلم  •كما 

ق�سط منها )70.893( دينار ، �سبعون دينار وفلـــــــــ 893�ص.
وخم�سة  ثالثمائة  دينار   )345.200( مبلغ  مبجموع   ،2019/11/2 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  •كما 

واأربعون دينار وفلـــــ200�ص.
وكما  -مر�بحة  �أ�شهم  بيع  عقد  ل�شروط  و�شريحة  جوهرية  خمالفة  تعد  عليكم  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  دفع  عن  تخلفك  �أن  تعلم  •كما 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل يحق للمنذر ح�سب ما هو وارد يف العقد مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف 

وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.
جمموعها  و�لبالغ  بذمتكم  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  كامل  ت�شديد  منكم  ويطلب  ويعلمكم  يخطركم  و  ينذركم  �ملنذر  فاإن  تقدم،  ما  •ولكل 
)345.200( دينار ثالثمائة وخم�سة واأربعون دينار وفلـــــ200�ص ،خالل مدة اأربعة ع�سر يومًا تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن 
املنذر �سيلجاأ اإلى املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت 

ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،
وكيال املنذر 
املحاميان 
اأ�ضرف امل�ضاقي      و          عمر احلنيطي

دائرة تنفيذ الزرقاء
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-10/
)3838-2020( - �ضجل عام - ع

ا�سم املحكوم عليه: 

فاطمة جرب حممد ابو زر.
بقالة  بجانب   - عمان/القوي�سمة  عنوانه: 

ابو احمد.
رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: 1

حمل �سدوره: تنفيذ الزرقاء.
والر�سوم  دينار   3000 به/الدين:  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت.
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
ح�سني  منذر  راغب  له/الدائن  املحكوم 

املجايل واآخرون املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونيًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الزرقاء

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )603 - 

2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب.
ا�سم الظنني: 

�ضرغام كايد حممود نهيا.
العنوان: عمان/عمان.

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/7/16 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

بحقك االأحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )608 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

جهاد حممد عيد اجلندي
ا�سم الظنني:

 1- موؤيد فوزي ا�ضعد القبج. 
2- �ضركة املهذب لتجارة الجهزة 

اللكرتونية. 
3- اياد عمر يو�ضف ابو طه.

العنوان: عمان/منطقة العبديل حي 
هاتف:  ح�سني  امللك  �سارع  اللويبدة  

0797561905-5601299
التهمة: تهرب �سريبي.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/13 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )574 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

طالل عبد احلميد عبد ربه �ضباح
ا�سم الظنني: 

نائل ابراهيم علي الفاعوري
البا�سا/حي  عمان/عني  العنوان: 
الربيد/�سارع  ال�سلط - رقم الهاتف: 

0799895001
التهمة: تهرب �سريبي.

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/16 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
واملبيعات   الدخل  �سريبة  قانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ الزرقاء
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية 11-10/
)3840-2020(-�ضجل عام-ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

حممد حممود مو�ضى اأبو جاد اهلل
الفالح  حي   - الزواهرة   - الزرقاء  عنوانه: 
رقم  عمارة   - جهاد  اأبو  بقالة  من  بالقرب 

)69(
رقم االإعالم/ال�سند التنفيذي: 1، 2

حمل �سدوره: تنفيذ الزرقاء
والر�سوم  دينار   1100 به/الدين:  املحكوم 
وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
اإلى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
ح�سني  منذر  راغب  له/الدائن  املحكوم 

املجايل واآخرون املبلغ املبني اأعاله
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الزرقاء

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 
�ضغرى( اربد

مذكرة تبليغ متهم / بالن�ضر
رقم الدعوى: 5-15/ )33 - 2019( - 

�ضجل عام الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثانية  
ا�ضم املتهم : 

قا�ضم  و�ضفي قا�ضم ال�ضرعة. 
العمر: 25 �سنة

الهاتف:  رقم   - يوبا  اربد/كفر   : العنوان 
0789626099

على  م�سروع  غري  بوجه  ا�ستولى  التهمة: 
اأو تدخل مع اجلاين  مركبة مملوكة لغريه 
على  احل�سول  او  املركبة  مالك  مفاو�سة  يف 
 - مكرر(   405/1( اجلرم  هذا  من  منفعة 
من  العنف  او  بال�سالح  بالتهديد  ال�سرقة 

�سخ�سني فاأكثـر )1/401(.
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   12:00 ال�ساعة   2020/7/21
الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك احلق 
الرزاق  ابراهيم عقيل عبد  العام وم�ستكي 

العمري.
اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )607 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

جهاد حممد عيد اجلندي
ا�سم الظنني:

 1- فريال يو�ضف احمد ب�ضبو�ض.

 2- حممد يو�ضف احمد ب�ضبو�ض.
بدر/ منطقة  نزال  عمان/حي  العنوان: 

الهاتف:  رقم   - اجلعايد  فنخور  �سارع 

0785943709

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/7/13 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

بحقك االأحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )139 - 

2019( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب
ا�سم الظنني: 

حممد ح�ضني ر�ضيد اخلب.
العنوان: عمان/غري معروف.

التهمة: تهرب �سريبي.

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/7/28 املوافق 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة  
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )462 - 
2020( - �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي: 

طالل عبد احلميد عبد ربه �ضباح
ا�سم الظنني: 

1- �ضركة الح�ضان لتاأجري احلافالت 
الكبرية واملتو�ضطة.

 2- عبد البا�ضط روبني حممد عبد 
اجلليل.

هاتف:  عجلون/عنجرة  العنوان: 
6460642-0798717686

التهمة: تهرب �سريبي.
اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2020/7/16 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 17-47/)576-

2020(-�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: لبنى اأحمد عو�ض 

مرعي كري�ضان
ا�سم الظنني:

 1- عمر حممود حممد الزعبي

2- �ضركة بئر ال�ضبع للخ�ضار والفواكه
العنوان: عمان - جمهول حمل االقامة

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/7/19

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وامل�ستكي

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

بحقك االحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

انذار بالعودة الى العمل

املوظفني

احمد غزال م�ضطفى حممد خليل 

ها�ضم ال�ضعيد فتوح غنام

م�ضطفى غزال م�ضطفى حممد خليل
مبا انكم قد تغيبتم عن مكان عملكم لدى 

)البكريات  �سريكه  و  ب�سيط  ب�سار  �سركة 

اأيام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة   ) للمقاوالت 

متتالية دون اذن او عذر ر�سمي و مل تعودوا 

العودة  ب�سرورة  ننذركم  فاننا  االن  لغاية 

تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل  عملكم  الى 

تعتربون  فانكم  اال  و  االعالن  هذا  ن�سر 

فاقدين لعملكم و كافة حقوقكم القانونية 

قانون  من  هـ   28 املادة  ح�سب  العمالية  و 

العمل و العمال االأردين

�ضركة ب�ضار ب�ضيط 

و �ضريكه )البكريات للمقاولت ( 

اخطار �ضادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية: 2020/10051

ا�سم املحكوم عليه: 

عماد حممد احمد جامو�ض
عنوانه: جمهول مكان االقامة.

التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 
2019/14759   تاريخه: 2019/7/29

املحكوم به/الدين: 668.627 دينار والر�سوم 
القانونية  الفائدة  وامل�ساريف واالتعاب و/ 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
االردين  االأهلي  البنك  له/�سركة  املحكوم 
 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  وكيلها 
�سارع  طهبوب/عنوانه:  احمد  املحامي 
هاتف   ،41 ال�سمان/عمارة  مكة/بجانب 

)06/5548787(، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونيًا بحقك.



حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)459-
2020(-�شجل عام

الهيئة/القا�شي: �شامر اأحمد عبد الكرمي 
الطراونه

ا�سم الظنني: 
1- اأمين مفلح ح�شن ال�شرمان

2- ثامر حممد عطا اهلل الركيبات
التهمة: تهرب �سريبي - تهريب

يقت�سي ح�سورك يوم الأحد املوافق 
يف  للنظر   9:30 ال�ساعة   2020/7/26
الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 
عام  مدعي  وامل�ستكي  العام  احلق 

اجلمارك
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بحقك 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده
�شادرة عن حمكمة ا�شتئناف اجلمارك
رقم الدعوى: 2020/274 ا�شتئناف 

جزاء هيئة القا�شي الرئي�س �شليم 
احلبا�شنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سدهما:

1- �شركة ابناء حممد وجيه �شوفان/
مكتب التوريدات الكهربائية العاملية.

2- يزيد حممد وجيه يو�شف �شوفان    
جمهويل مكان القامة.

الحد  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 
التا�سعة  ال�ساعة   2020/7/12 املوافق 
املقدم  ال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحًا 
اجلمارك  عام  مدعي   امل�ستاأنف  من 
بال�سافة لوظيفته ويف حال تخلفك 
الحكام  عليك  ت�سري  احل�سور  عن 
ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)462-
2020(-�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اأ�شامة عبد الغني عبد 
العزيز الرعود

ا�سم الظنني: 

اأحمد ا�شريع �شالمه الطر�شان
العنوان: العقبة - حي الرا�سدية
التهمة: تهرب �سريبي - تهريب

الأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   9 ال�ساعة   2020/7/19 املوافق 
اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 
مدعي  وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

عام اجلمارك
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بحقك 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )529 - 

2020( - �شجل عام الهيئة/القا�شي 

ا�شامه عبد الغني عبد العزيز الرعود 
ا�سم الظنني

 1- ثامر عبد العزيز هايل الفايز

 2- رعد عواد بخيت امل�شاعيد

 3- جا�شم عواد بخيت امل�شاعيد  
التهمة تهرب �سريبي - تهريب 

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/7/20 ال�ساعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عام  مدعي  وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

اجلمارك 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

بحقك الأحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ ح�شور جل�شة بالن�شر
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية/

الق�شايا
املدينة الريا�شية/�س. ال�شهيد/مقابل 

�شرح ال�شهيد/عمارة رقم )103(
اإلى املدعى عليه:

 اأمين عبد ال�شالم مهدي الدوري
واآخر  اأمريكا  يف  القامة  حمل  جمهول   ،
حمل اقامة له يف عمان/الها�سمي ال�سمايل/
 )112( رقم  تفاحة/عمارة  خمابز  مقابل 

الطابق الثالث
يوم  املحكمة  هذه  اإلى  ح�سورك  يقت�سي 
التا�سعة  ال�ساعة  2020/7/12م  الأحد 
 2020/2871 رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحًا 
املقامة  لالفتداء  التفريق  ومو�سوعها 
حممد  �سارة  املدعية:  قبل  من  عليك 
عمر  املحامي  وكيلها  اخلزاعلة  �سليمان 
وكياًل  تر�سل  ومل  حت�سر  مل  فاإذا  املجايل، 
عن  لتخلفك  م�سروعة  معذرة  تبد  ومل 
ال�سرعي  اليجاب  بحقك  يجري  احل�سور 
الأ�سول  ح�سب  ذلك  تبليغك  جرى  وعليه 

حتريراً يف 2020/6/29م.

قا�شي عمان ال�شرعي الق�شايا
زياد فار�س الذفيل اجلبور

دائرة تنفيذ �شمال عمان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-1/)2382-
2020(-�شجل عام-ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 اأحمد عبد الرحمن حممد مهيار
عنوانه: عمان - تالع العلي - �سارع الربكه 

- خلف جربي املركزي
رقم الإعالم/ال�سند التنفيذي: 5، 6

حمل �سدوره: تنفيذ �سمال عمان
والر�سوم  دينار   500 به/الدين:  املحكوم 
وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
�سلب�سيان  �سركة  له/الدائن  املحكوم  اإلى 

التجارية املبلغ املبني اأعاله
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ �شمال عمان

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)591-
2020(-�شجل عام

الهيئة/القا�شي: ماجدة عبد املجيد عبد 
املهدي املخاتره

ا�سم الظنني: 

�شقر �شالح زلوف
العنوان: املفرق - خميم الزعرتي

التهمة: تهريب دراجة )203( - تهرب 
�سريبي

الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   9 ال�ساعة   2020/7/20 املوافق 
اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 
مدعي  وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

عام اجلمارك
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بحقك 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

�شادرة عن حمكمة ا�شتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/265 ا�شتئناف 

جزاء هيئة القا�شي الرئي�س �شليم 

احلبا�شنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سده:

1- حممد عاي�س �شامل الركيبات  
جمهول مكان القامة.

الثنني  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2020/7/13 املوافق 

املقدم  ال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحًا 

اجلمارك  عام  مدعي   امل�ستاأنف  من 

بال�سافة لوظيفته ويف حال تخلفك 

الحكام  عليك  ت�سري  احل�سور  عن 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)1506-
2019(-�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اأ�شامة عبد الغني عبد 
العزيز الرعود

ا�سم الظنني:
 1- �شياء النور للدراجات - روز توفيق 

تزما هزو/ميثلها اأحمد �شامل اأحمد 
املريدي

2- اأحمد �شامل اأحمد املريدي
العنوان: عمان

التهمة: تهريب دراجة )203(
الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   9 ال�ساعة   2020/7/20 املوافق 
اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 
مدعي  وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

عام اجلمارك
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بحقك 
املحاكمات  اأ�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  
مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )399 - 
2020( - �شجل عام الهيئة/القا�شي اياد 

انور ح�شن اجلريودي 
ا�سم الظنني

 1- عبد عالوي ما�شي
 2- عبد احلميد خلف �شلمان الك�شاب
 3- رعد اح�شان حممد ندمي العمران

 4- م�شهور �شاهر فواز العدوان
 5- مبارك م�شلم خليف العمران 

التهمة تهرب �سريبي - تهريب 
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/7/21 ال�ساعة 9:35 
اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عام  مدعي  وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

اجلمارك 
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
بحقك الأحكام املن�سو�ص عليها يف القانون 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ �شمال عمان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-1/)2384-
2020(-�شجل عام-�س

ا�شم املحكوم عليه/املدين: 
�شركة ما وراء التطوير للتجارة

عنوانه: عمان - دابوق - ا�سارة املوا�سفات واملقايي�ص 
- �سارع يرثب يتفرع منه �سارع �سعد الدين العلمي - 
عمارة جري�سات رقم )1( الطابق الأر�سي - مقابل 

lujjis متويلكم مطعم
رقم الإعالم/ال�سند التنفيذي: 1-1/)2019-3814(-

�سجل عام
تاريخه: 2019/9/4

حمل �سدوره: تنفيذ �سمال عمان
والر�سوم  دينار   1610.522 به/الدين:  املحكوم 
والفائدة  وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

اإن وجدت
تلي  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 
تاريخ تبليغك هذا الخطار اإلى املحكوم له/الدائن 
�سركة العربية للتجارة وال�سناعات الغذائية املبلغ 

املبني اأعاله
اأو  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ص 
قانونًا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك.

ماأمور التنفيذ �شمال عمان

حمكمة �شلح جزاء عمان     
مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�شخ�شي/ بالن�شر 
رقم الدعوى 3-5/)4760 - 2020( 

- �شجل عام 
الهيئة / القا�شي عمر فاروق حممد علي 

احلم�شي                       
ا�سم امل�ستكى عليه 

حممد متعب عفا�س البخيت  
العمر 54 �سنة 

نزال  طريق   - العني  را�ص   / عمان  العنوان 
بعد ا�سارة نزال مقابل �سلطة املياه 

التهمة �سيك ل يقابله ر�سيد )421(
املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09.00 ال�ساعة   2020/7/13
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
باحلق  املدعية  وامل�ستكية  العام  احلق 
الزراعي  القرا�ص  موؤ�س�سة  ال�سخ�سي 

وكيلها املحامي عمر ملحم 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

اخطار �شادر عن دائرة
تنفيذ �شمال عمان  

  رقم الدعوى11-1  )1845 - 2020 
( – �شجل عام -  ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 رامي احمد �شعيد ا�شحق عطيه  
كامل  �سارع   – الريا�سية  املدينة   / عمان 
– مقابل   85 رقم  النجار  – عمارة  عريقات 

ا�سكان العبداالت ط 1 �سقة رقم 1 
رقم العالم / ال�سند التنفيذي 1
حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان 

والر�سوم  دينار   4000  : الدين   / به  املحكوم 
وجدت  اإن  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت 
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن 
جعفر عبد اجلليل حممد املهريات

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 
الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 
القانونية . �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 
املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم �شادرة عن حمكمة �شلح حقوق 
�شمال عمان     

رقم الدعوى1-1 /)7131- 2019( – �شجل عام
تاريخ احلكم :  12/12 /2019 

طالب التبليغ : خالد حممد �سامل ابو احلج
وعنوانه  : عمان / يبلغ الوكيل املحامي : علي عيد غنيمات على 
العنوان التايل : العبديل مقابل ق�سر العدل – جممع حداد – ط 6

هاتف : 0795231454
وكيله ال�ستاذ : علي عيد عبد احلميد الغنيمات

املطلوب تبليغه : 

  1- �شركة طارق خليف و�شريكه
2- طارق عبد القادر عبداهلل خليف 

3- ا�شرف حممد زكريا �شالمه
4- امين �شبحي م�شباح ابو ه�شه�س

عنوانه : �سويلح / �سويلح املنطقة ال�سناعية- بجانب كار �سيتي 
لغ�سيل ال�سياراات
خال�سة احلكم : 

وعليه وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:- 
اول: عمال باأحكام املادة )1818( من جملة الأحكام العدلية واملواد 
واملادتني  الأردين  التجارة  قانون  من  263/ب(   ،  228  ، 123/ج   (
قانون  من   )27  ، 26/اأ   ( واملادتني  البينات  قانون  من   )  10،11  (
ال�سركات احلكم بالزام املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن باأداء 
مبلغ )10000( دينار للمدعي مع مراعاة اأن يتم التنفيذ اأوًل على 
ل�سداد  اأموالها  كفاية  عدم  حال  ويف  الولى  عليها  املدعى  اأموال 
اأموال  على  التنفيذ  اإلى  في�سار  املدعي  ل�سالح  به  املحكوم  املبلغ 

املدعى عليهما )الثاين والثالث(اخلا�سة. 
ا�سول  قانون  من   )  166،167  ،161( املواد  باأحكام  عمال  ثانيا: 
ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة  املدنية  املحاكمات 
ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعى 
القانونية من تاريخ عر�ص  )500( دينار اتعاب حماماة والفائدة 

ال�سيكات على البنك امل�سحوبة عليه وحتى ال�سداد التام .
حكمًا وجاهيًا بحق املدعي و مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليهم 
قاباًل لالعرتا�ص �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 
 ) ورعاه  اهلل  )حفظه  املعظم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

بتاريخ 2019/12/12

مذكرة تبليغ حكم �شادرة عن حمكمة �شلح حقوق 
�شمال عمان     

رقم الدعوى  1-1 /)77 - 2020( – �شجل عام
تاريخ احلكم :  03/09 /2020 

طالب التبليغ : زياد �سامي ذيب خمالفه
وعنوانه  : عمان / يبلغ الوكيل املحامي : رائد اجلبور / اجلبيهه 
 / التجاري  عجني  جممع   / ياجوز  /�سارع  اخلارجية  الدوريات 

الطابق اخلام�ص / مكتب 502
هاتف: 07779549096

وكيله ال�ستاذ : رائد �سعد مقبل اجلبور
املطلوب تبليغه : 

�شعيد ح�شني �شعيد احلار�س
�سكان   / الفايز  عاكف  �سارع  الر�سيد/  �ساحية  عمان/   : عنوانه 

اميمه
خال�سة احلكم : 

املقدمة  اخلطية  للبينة  و�سنداً  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  وعليه 
وغري  يناق�سها  ما   اأو  عك�سهًا  يرد  مل  والتي  الدعوى  هذه  يف 
لذا   ، دعواه  اثبات  من  متكن  املدعي  ان  وحيث  عليها،  املعرت�ص 

تقرر املحكمة ما يلي:
القانون  من  و291(  و363   276 و   266 و   256( املواد  باأحكام  1.عماًل 
املدين واملواد )10و1/11و44و50( من قانون البينات احلكم باإلزام 
املدعى عليه )�سعيد ح�سني �سعيد احلار�ص( بتاأدية مبلغ وقدره 
)زياد  للمدعي  دينار  واربعون  وثالثمائة  الف  دينار(   1340(

�سامي ذيب خمالفه(.
 2.عماًل باأحكام املواد)161، 166،167( من قانون اأ�سول املحاكمات 
املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة  املدنية 
حماماة  اأتعاب  دينار   )67( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه 
يف  الواقع  املطالبة  تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  والفائدة 

2020/1/6 وحتى ال�سداد التام.
مبواجهة  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  مبواجهة  وجاهيًا  حكمًا 

املدعي عليه
قاباًل لالعرتا�ص

�سدر وافهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة  بتاريخ 2020/3/9

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء الزرقاء 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي باحلق 
ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-10  )4012- 2020 
( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : فهد منور ف�شيل النهار 
ا�سم امل�ستكى عليه : 

احمدعرفان اديب خملالتي
 – ال�سعاده  �سارع   / الزرقاء   : العنوان 

حلويات اميه ال�ساميه
التهمة :  �سيك ل يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  الثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/20

ال�ساعة 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
بالتوقيع  املفو�ص  اخوان  عوده  ابو  �سركة 
رقمه  عوده  ابو  �سليمان  حممود  ان�ص  عنها 

الوطني )200115859( 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق الر�شيفة

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-13 )2020-375 ( 
�شجل عام

الهيئة القا�شي : �شذى م�شطفى يو�شف 
العطيات 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

حممد جمال عبد املالك �شليمان 
العنوان : الر�سيفة / اجلبل ال�سمايل خلف 
الوحده  حمالت  املدين  الدفاع  عمارة 

لالدوات ال�سحيه
ل�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  �سرورة  مع 

لئحه الدعوى و املرفقات
املوافق  الحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/12
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

وكيله   / ا�سماعيل  احمد  ها�سم  حمزه 
املحامي رافع اجلالودي

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )672- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: عوده احمد كرمي 
احل�شامي  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

ايهاب زياد خمي�س النقيب 
�سارع  طارق  جبل  ماركا   / عمان   : العنوان 

عمر بن هبريه قرب �سامح مول 
املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/21
ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

كرم يو�سف �سبتي جاد اهلل 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر
رقم الدعوى :3-2  )2020/1513 ( 

�شجل عام
الهيئة/ القا�شي : اماين احمد عبد 

املح�شن املبي�شني
ا�سم امل�ستكى عليه : 

�شوزان زياد فهد حجازي 
بجانب   – احلرية  �سارع   / عمان   : العنوان 

ا�سواق تورنتو – مقابل البنك ال�سالمي 
التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

املوافق  الربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/15

ال�ساعة 00: 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
حممدعمار �سعيد غزولى

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 2-1 )939-2020( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/6/4 
طالب التبليغ وعنوانه : عامر حممد حرب طرخان 
قرب  علي  المري  �ساحية  ال�سوق  خريبة   / عمان 

م�سجد خليل الرحمن منزل رقم 44
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عمر را�شي علي عوده
المني  املركز  قرب  املعادي  حي  القوي�سمة   / عمان 

يعمل موظف يف مول ا�سوار القد�ص
خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-
قانون  من  و1/11(   10( املادتني  باأحكام  عماًل  اأول:- 
البينات، واملادة )1818( من جملة الأحكام العدلية، 
باملبلغ  عوده  علي  را�سي  عمر  عليه  املدعى  اإلزام 

املدعى به والبالغ )550( دينار .
اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
را�سي  عمر  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 

علي عوده بالر�سوم وامل�ساريف.
اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  ثالثًا:-عماًل 
بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية،  املحاكمات 
بتاريخ  الواقع  املطالبة  تاريخ  من  وذلك  القانونية 

2020/3/9 وحتى ال�سداد التام.
بحق  الوجاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل  عليه  املدعي 
با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/6/4

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�شريبة  

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )601 - 

2020( - �شجل عام  الهيئة/القا�شي: 

مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب
ا�سم الظنني:

 فرا�س جميل احمد ردايده.
املهنة: تاجر

العنوان: اربد/غري معروف.

التهمة: تهرب �سريبي.

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/7/16 املوافق 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  القانون 

اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية حقوق عمان 

مذكرة تبليغ الئحة دعوى خا�شة 

بالدعاوى التابعة لتبادل اللوائح

رقم الدعوى : 2-5 / )4465 - 2020( 

�شجل عام 
طالب التبليغ وعنوانه  : 

�شليم حممد �شليم ابو عيده
عمان 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

�سركة امارات للتجاره العامه وال�ستثمار

بناء  كلبونة  بناية  �سقرة  وادي   / عمان 

رقم 53

مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية   

دعوى  لئحة   : تبليغها  املطلوب  الأوراق 

ومرفقاتها 

وذلك  الدعوى  ادارة  قلم  مراجعة  عليك 

ل�ستالم لئحة الدعوى ومرفقاتها

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 1-1 )2020-2106( 

�شجل عام
تاريخ احلكم : 2020/7/5 

حممد  احمد  موؤيد   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
ال�سالميه      

عمان / ابو علندا جبل احلديد �سارع �سليمان �سالمه 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

نا�شر خليل عبد احلميد دروي�س 
عمان / لواء اجلامعة ، التجمع تالع العلي ، العا�سمة 
قرب    ،  76 رقم  منزل  الهداية  �سارع   ، الربكة  حي 

مطعم الب�ستان 
خال�سة احلكم :

وبالبناء على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :
القانون  من  )1/246و248(  املواد  باأحكام  اأوًل:عمال 
املدين واملادة )1/11( من قانون البينات اإلزام املدعى 

عليه  باأن يدفع للمدعي مبلغ )360( دينار 
من  و2/167(   166 و   161( املواد   باأحكام  عماًل  ثانيا: 
من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 
املدعى  ت�سمني  النظاميني  املحامني  نقابة  قانون 
من  القانونيه  والفائده  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 
الوجاهي  ومبثابه  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
وافهم  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل  عليه  املدعى  بحق 
امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا 
اهلل  )حفظه  املعظم  احل�سني   ابن  الثاين  عبداهلل 

ورعاه( بتاريخ 2020/07/05

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء �شرق عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي باحلق 
ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-3  )2020/3045 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : �شايل عديل جنيب 
املع�شر      

ا�سم امل�ستكى عليه : 
لبيب حممد داود احلاج عمر املحت�شب 

ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك موؤ�ش�شة 
لبيب للمعدات الهند�شية 

– �سارع  غزال  عني  طلوع  عمان/   : العنوان 
ال�سهيد – جممع روحي التجاري – ط االول 

الهند�سية  للمعدات  لبيب  – موؤ�س�سة 
التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(  

املوافق  الثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/13

ال�ساعة 00: 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
ح�سن حممد ح�سن املنا�سره

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1166- 2019( 

�شجل عام ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�شليمان �شلمان �شامل ابو مليقه 
      العنوان: الزرقاء /  ال�سليل قرب البلدية
رقم العالم ال�سند التنفيذي : 2-2 / )490-

2017( – �سجل عام 
تاريخه : 2017/9/28

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان
والر�سوم  دينار   10127  : 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 
الخطار الى املحكوم له / الدائن : 

�سركة خالد ابو عواد و�سركاه
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 5-1 )13887-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/30
العودات  حممد  موؤ�س�سة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

للنقل 
عمان/ الزرقاء – �سارع جممع المري را�سد 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد اهلل خالد عواد احلي�شه
– مقابل فندق  – الدوار الثالث  عمان / جبل عمان 

حياة عمان 
خال�سة احلكم :

منطوق احلكم 
لــذا و تاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

الأحكام  جملة  من  املادة)1818(  باأحكام  عمال   -1
العدلية و املادتني )256 و266و276و291( من القانون 
اإلزام املدعى عليه بان يدفع للمدعية  مبلغ  املدين 

)2245( دينار.
من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باأحكام  عماًل   -2
من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 
الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 
حماماة  اأتعاب  دينار   )113( ومبلغ  وامل�ساريف 
يف  الواقع  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

)2019/7/1( وحتى ال�سداد التام.
حكما وجاهيًا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ص  قابال  عليه  املدعى 
با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 

بن احل�سني املعظم 
)حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/9/30. 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1640- 2020( �شجل عام �س

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�شركة مهند ال�شعدي و�شريكه 
موؤ�س�سة  قرب   – املقابلني   / عمان  العنوان: 
ا�سارة  اجتاه   – الع�سكريني  املتقاعدين 

الر�سال على الي�سار – حمالت �سم�ص هوم
رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   30483  : 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 
الخطار الى املحكوم له / الدائن : 

�سركة حمالت اميل 
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )1344- 2020 
( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي: حممد هزاع فالح 
احلجايا  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

علي �شليمان حممود الزاهري 
العنوان : عمان / ابو علندا مثلث ابو علندا 

م�سنع النجار 
املوافق  الحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/19
ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

�سريف حافظ ديب طرباق 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 3-1 )1350-2020( �شجل عام
تاريخ احلكم : 2020/6/24

طالب التبليغ وعنوانه : �سامر حافظ را�سد الزاغه   
عمان 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حممد تي�شري �شبحي البي�شاوي 
 عمان / جبل الن�سر حي اخلاليلة – �ص فل�سطني – 

عماره 13 ط3  
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 2275 ديناراً.
قانون  من  و167  و166   161 املواد  باأحكام  عماًل   -2
قانون  من   4/46 واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول 
الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني؛  نقابة 
وامل�ساريف ومبلغ 114 دينار اأتعاب حماماة والفائدة 
القانونية بواقع  9% من تاريخ الإ�ستحقاق الواقع يف 

2018/2/25 وحتى ال�سداد التام.
اإلزام  التنفيذ  قانون  من   7 املادة  باأحكام  عماًل   -3
املدعى عليه بخم�ص املبلغ املحكوم به تدفع ل�سالح 

اخلزينة.
الوجاهي بحق  املدعي ومبثابة  قراراً وجاهيًا بحق 

املدعى عليه
ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل 

�ساحب اجلاللة
اإبن احل�سني املعظم بتاريخ     امللك عبد اهلل الثاين 

2020/6/24

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه  
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )1322- 2020 
( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : عوده احمد كرمي 
احل�شامي            

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم : 

يو�شف عايد يو�شف خليف
كرمي  عي�ص  ا�سكان  علندا  ابو   – عمان     

عمارة رقم 71 طابق ثاين �سقة رقم 124  
املوافق  :الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/13
ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

عبد الوايل بخيت عواد ابو رمان
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شحاب  

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه  
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-7 )147- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : نور الدين ب�شام حممد 
الزعبي            

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم : 

حمامره  ابراهيم  امني  •بدر 
حمامره امني  ابراهيم  • امني 

 – �سحاب  – ا�سكان  �سحاب  ا�سكان   / �سحاب     
بالقرب من مدر�سة ا�سكان �سحاب  

املوافق  :الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/13

ال�ساعة 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :
�سالح نبيل يو�سف الغريب 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شحاب  

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه  
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-7 )129- 2015 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : جمد م�شلم علي 
ال�شخانبه  

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم : 
حماد ابو  �شالح  حممد  • با�شم 
حماد ابو  �شالح  حممد  • ب�شام 
حماد ابو  �شالح  حممد  •الهام 

حماد  ابو  �شالح  حممد  •ابت�شام 
حماد ابو  �شالح  حممد  •احمد 
حماد ابو  �شالح  حممد  •ح�شام 
حماد ابو  احمد  �شالح  •حممد 
حماد ابو  �شالح  حممد  •هيام 

حماد  ابو  �شالح  حممد  •ع�شام 
حماد ابو  �شالح  حممد  •ختام 
حماد ابو  �شالح  حممد  •�شهام 

�سلمان  جامع  بجانب   – الغربي  احلي   / �سحاب     
ال�ساكر 

يقت�سى ح�سورك يوم :اخلمي�ص املوافق 2020/7/9 
ال�ساعة 10:30

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
املدعي :

فاتن �سامل احمد الطهاروه
عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)11866- 2020( �شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليهم / املدين :
الفاهوم علي  حممد  •ابراهيم 

�شعد  ابو  فهمي  ابراهيم  •رائد 
 – احل�سني  جبل   – عمان   / عمان  العنوان: 

جممع �سكينه – الطابق الول 
رقم العالم ال�سند التنفيذي : 72

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   500  : 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 
الخطار الى املحكوم له / الدائن : 

حممد امني احمد �سليمان ال�سوابكه
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .
ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 5-1 )13922-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/16
طالب التبليغ وعنوانه : نقليات با�سم العطاونه           
الزرقاء/ الزرقاء – الوت�سرتاد – �سارع الرئي�سي   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

نغم احمد �شليم هنانده
احلميد  عبد  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان   / عمان 

�سرف – خلف جممع النقابات املهنية  
خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:
القانون  من   )266 و   256( املواد  باأحكام  عماًل   : اأوًل 
مبلغ  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  الزام  املدين 

1860  دينار 
قانون  من  و163   1/161 املواد  باأحكام  عماًل   : ثانيًا 
عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

الر�سوم  وامل�ساريف.
اأ�سول  قانون  من   167 املادة  باأحكام  عماًل   : ثالثًا 
بالفائدة  عليه  املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/7/1 

حتى ال�سداد التام بن�سبة 9% من املبلغ املحكوم به.
ا�سول  قانون  من   166 املادتني  باأحكام  عماًل   : رابعًا 
املحامني  نقابة  قانون  من  و4/46  املدنية  املحاكمات 

ت�سمني املدعى عليه مبلغ 93 ديناراً اتعاب حماماة
لال�ستئناف  قابال   ( املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 
قابال   ( عليها  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة   )
لالعرتا�ص(  �سدر واأفهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب 
املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

)حفظه اهلل ورعاه( يف 2019/9/16

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1853- 2020( �شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حازم فيا�س عيد العطي�س 
خريبة  عمان   / ال�سوق  خريبة  العنوان: 
العب�سي  مثلث  زاهر  �سارع  الطيبة  ال�سوق 

منزل رقم 52
رقم العالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   312  : 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 
الخطار الى املحكوم له / الدائن : 

عبد اهلل حممود عبد اهلل داود 
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )1329- 2020 
( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي: مارينا رائد ابراهيم 
حجازين   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممود �شميح عبد الهادي عبد اهلل مالك 
موؤ�ش�شة روابي ال�شيوخ لتجارة املواد 

الغذائية
العنوان : عمان / املقابلني  �ص احلرية خلف 

كازية التوتال عمارة رقم 29
املوافق  الثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/13
ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

موؤيد زعل حممد عمرو
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء الر�شيفة

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر
رقم الدعوى :3-13  )1468 - 2020 

( �شجل عام
الهيئة/ القا�شي : �شوزان كمال عبد 

الرزاق خري�شات  
ا�سم امل�ستكى عليه :

حممد يحيى جدعان �شالح
اجلبل   – الر�سيفة   / الر�سيفة   : العنوان 
الدخلة   – �سراغمة  خلف   – ال�سمايل 

املمنوعة – منزل حممد �سالح
التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(  

املوافق  الربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
2020/7/22

ال�ساعة  9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
�سليم حممد �سليم م�سلح

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء غرب عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعى عليه 
باحلق ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-4  )2020/3061 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : اميان عبد املجيد 
علي العزام 

ا�شم امل�شتكى عليهم : 
الك�شا�شبه  اجلليل  عبد  حممد  •�شركة 

و�شريكه
الك�شا�شبه زايد  اجلليل  عبد  •حممد 

ال�سابع  الدوار   – عمان   / عمان   : العنوان 
�سركة   – احل�سيني  جممع   – والثامن 

الك�سا�سبة 
التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  الثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/20

ال�ساعة 00: 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
لنتاج  ال�سوي�سريه  الردنيه  �سركة 

وت�سويق كيماويات البناء
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه ا�شتئناف عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :7-45 )25625- 2019 
( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي: هيئة �شمر ال�شايب 
)حقوق( 

ا�سم امل�ستاأنف : 

ورثة املرحوم حممد ح�شني 
حممود حماد

العنوان : عمان / وادي الرمم �سركة حممد 
ح�سني حماد واولده قرب جممع بيتنا 

املوافق  الثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/20

ال�ساعة 9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك امل�ستاأنف �سده :
لال�سترياد  الدانيه  القطوف  �سركة 

والت�سدير والوكالت التجاريه
ت�سري  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  ويف 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليكم 

ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي باحلق 
ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-4  )2627- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : ا�شالم نايل توفيق املجايل 
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

�شالح  حممد  عرابي  الفتاح  عبد  •حممد 
�شالح  حممد  عرابي  الفتاح  عبد  •ماهر 

العنوان : عمان / عمان – بيادر وادي ال�سري 
– املنطقة ال�سناعية بعد ج�سر ال�سناعه – 
بجانب �سركة البعلبكي للثالجات – ممحل 

عرابي للخ�سار والفواكه   
التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

املوافق  اخلمي�ص   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/23

ال�ساعة  9
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
املنتوجات  لت�سويق  العربي  اخلليج  �سركة 
معتز  عنها  بالتوقيع  مفو�ص  الزراعيه 

حامد ال�سيخ واجمد حامد ال�سيخ 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 5-1 )13925-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/30
طالب التبليغ وعنوانه : نقليات ب�سام ابو نامو�ص           

الزرقاء / الزرقاء / خو  
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

خالد حامد �شامل العايد
 –  2 ال�سالم  جممع   – �سقرة  وادي   – عمان   / عمان 

�سارع عرار 
خال�سة احلكم :

منطوق احُلكم
وبالبناء على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :
 276 و   266 و  و257   256  ( املواد  باأحكام  عماًل  اأوًل: 
الزام املدعى عليه )خالد  القانون املدين  و291( من 
)نقليات  للمدعية  يوؤدي  باأن  العايد(  �سامل  حامد 

ب�سام اأبو نامو�ص ( مبلغ )1385( دينار.  
من  و167(  و166   161( املواد  باأحكام  عمال  ثانيًا: 
من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 
)خالد  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 
حامد �سامل العايد( الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )70( 
دينار بدل اأتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع 
)9%( من تاريخ املطالبة الق�سائية 2019/7/1  وحتى 

ال�سداد التام.
الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
�ســـــدر  لالعرتا�ص  قابــــــــاًل  عليه  املدعى  بحق 
�ساحـــب  ح�ســـــرة  با�ســــــم  علنــــًا  واأفهـــــــم 
اجلــــاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

حفظه اهلل بتاريخ  2019/09/30 .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه  
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-1 )826- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : روز مي�شيل جون �شليبا 
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�شعد الدين يو�شف حمدان 
حمدان

قرب   – ال�سماق  ام  خلدا   / عمان   : العنوان 
روان كيك ودوار النعيمات مقابل قهوة ابو 

�سالح جممع خمي�س حول ط2
املوافق  الحد    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/12
ال�ساعة 10:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

رويده �سليمان عبد زريقات
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-5 )2020-9852 ( 
�شجل عام

الهيئة القا�شي : عمار خالد �شامل 
القطاونه

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم :

ال�شعيدي جاد  جمال  • حممد 
عبيدات ماجد  حممود  •حممد 

– بجانب  – ال�سريح  اربد  اربد/   : العنوان 
م�سجد ال�سريح – منزل حممد عبيدات 

ل�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 
اوراق الدعوى ومرفقاتها 

املوافق  الربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/7/15

ال�ساعة 9:00
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :
عمار علي حممد دهاج

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 
املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2198- 2020( �شجل عام ع
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 حممود عي�شى حممد الف�شفو�س  
      العنوان: عمان / املقابلني – �سارع احلرية 
– فوق بنك ال�سكان �سركة الدحنون للنقل  

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 1 
تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان
والر�سوم  دينار   12500  : 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 
الخطار الى املحكوم له / الدائن : 

حممد مالك علي �سعيد كلبونه 
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  القانونية 

بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء الزرقاء

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر
رقم الدعوى :3-10  )2020/2451 

( �شجل عام
الهيئة/ القا�شي : رائده الفاعوري 

ا�سم امل�ستكى عليه : 

حممد عبداهلل حممد عبداهلل 
العنوان : الزرقاء / جمهول مكان القامة

التهمه : �سيك ل يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  الربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/7/22

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

احمد عبدالرحمن عبدالرحمن ال�سبوعي

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء �شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�شر
رقم الدعوى : 3-3 )9898 – 2016 ( �شجل عام 

تاريخ احلكم : 2018/5/3
طالب التبليغ وعنوانه   : 
�سالح مو�سى �سامل ح�سني 

عمان 
املطلوب تبليغهم  وعنوانهم : 

عطوه ح�شن  اهلل  عبد  •ثائر 
واال�شترياد  للتجارة  العظمى  الوالية  •�شركة 

والت�شدير 
عمان / عني غزال / حتت ج�سر عني غزال / حمالت القدومي 

خال�سة احلكم :
لهذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

اأوًل: بالن�سبة لل�سق اجلزائي:-  
امل�ستكى  ادانة  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )177( املادة  باحكام  وعمال   .1
ر�سيد  يقابله  ل  �سيك  ا�سدار  بجرم  عطوة  ثائر  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه 
خالفا لحكام املادة 421 من قانون العقوبات مكرر مرتني واحلكم عليه عماًل باحكام 
ذات املادة والقانون باحلب�ص ملدة �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم 

عن كل جرم.
ال�سادرة  العقوبات  اإحدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )1/72( املادة  باأحكام  وعماًل   .2
بحق امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي ثائر عطوة لت�سبح العقوبة الواجبة 

النفاذ بحقه هي احلب�ص ملدة �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم.  
امل�ستكى  اإدانة  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )177( املادة  باحكام  وعمال   .3
وال�سترياد  للتجارة  العظمى  الولية  )�سركة  ال�سخ�سي  باحلق  عليها  املدعى  عليها 
قانون  من   421 املادة  لحكام  خالفا  ر�سيد  يقابله  ل  �سيك  ا�سدار  بجرم  والت�سدير( 
املادة  ودللة  والقانون  املادة  ذات  باحكام  عمال  عليها  واحلكم  مرتني  مكرر  العقوبات 

)74( من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم.  
ال�سادرة  العقوبات  اإحدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )1/72( املادة  باأحكام  وعماًل   .4
للتجارة  العظمى  الولية  )�سركة  ال�سخ�سي  باحلق  عليها  املدعى  عليها  امل�ستكى  بحق 
مائة  الغرامة  هي  بحقها  النفاذ  الواجبة  العقوبة  لت�سبح  والت�سدير(  وال�سترياد 

دينار والر�سوم.   
وجوداً  يدور  ال�سخ�سي  باحلق  الإدعاء  اأن  وحيث  احلقوقي:-  لل�سق  بالن�سبة  ثانيًا: 
املدعى  عليهما  امل�ستكى  ارتكاب  للمحكمة  ثبت  وحيث  اجلزائي  ال�سق  مع  وعدمًا 
باحلق  الدعاء  بقيمة  ذمتهما  وان�سغال  اإليهما  امل�سند  للجرم  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما 
ال�سخ�سي، لذا تقرر املحكمة وعماًل باأحكام املادتني )10و11( من قانون البينات واملادة 
العدلية واملواد )161 و 166  التجارة واملادة )1818( من جملة الأحكام  )278( من قانون 
املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167 و 
يدفعا  باأن  والت�سامن  بالتكافل  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما  املدعى  عليهما  امل�ستكى  اإلزام 
 )6000( والبالغ  ال�سخ�سي  باحلق  الإدعاء  قيمة  ال�سخ�سي  باحلق  املدعي  للم�ستكي 
دينار وت�سمينهما الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )300( دينار بدل اأتعاب حماماة، والفائدة 
القانونية من تاريخ عر�ص ال�سيكني على البنك امل�سحوبني عليه وحتى ال�سداد التام 

مع تثبيت احلجز التحفظي. 
ومبثابة  لالإ�ستئناف  قاباًل  ال�سخ�سي  باحلق  املدعي  امل�ستكي  بحق  وجاهيًا  قراراً 
امل�ستكى  بحق  احلقوقي  ال�سق  عن  اعتباريًا  ووجاهيًا  اجلزائي  ال�سق  عن  الوجاهي 
با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالإعرتا�ص  قاباًل  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما  املدعى  عليهما 
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم )حفظه اهلل ورعاه( 

بتاريخ 2018/5/3

















وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 
9255  – 2020 ( - �صجل عام – �ص 

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

علي الدين ح�صني علي �صالح
الدوار   – عمان  جبل   / عمان    : عنوانه 

االول – �سارع الرينبو – بناية 5
 /  1 –  5   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 
– 2019 ( �سجل عام              تاريخه   3393 (

               2019 / 3 / 31 :
حمل �سدوره : تنفيذ عمان 

والر�سوم  دينار   325  : الدين   / به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
اإلى  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 
املبني  املبلغ  الوطنية        التامني  �سركة 

اأعاله  .
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 
9598  – 2020 ( - �صجل عام – �ص 

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 حممد عبد اهلل حممد املحارمه
عكا  – �ض  احل�سني  جبل   / عمان    : عنوانه 

1 ط   18 – عمارة 
 /  1 –  5   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 
– 2019 ( �سجل عام              تاريخه   8574 (

               2019 / 5 / 22 :
حمل �سدوره : تنفيذ عمان 

والر�سوم  دينار     630  : الدين   / به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
اإلى  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 
املبني  املبلغ  الوطنية        التامني  �سركة 

اأعاله  .
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

انذار بالعودة للعمل
الى العاملتني : 

العزيز خليفة  احمد  • هناء 

ال�صيد حممود  علي  • وعد 
نظرا لتغيبكما عن العمل لدى اأزياء فرحة 

دون  مت�سلة  ايام  ع�سرة  من  الكثـر  الدنيا 

ن�سر  ولتاريخ  م�سروع  �سبب  او  ر�سمي  اذن 

هذا االعالن لذا نعلمكما ب�سرورة مراجعة 

اأزياء فرحة الدنيا

هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل 

واال  تغيبكما  ا�سباب  البداء  االعالن 

تعتربان فاقدتني لوظيفتيكما طبقا لن�ض 

املاده )28/هـ( من قانون العمل االردين 

 املنذر: اأزياء فرحة الدنيا

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 
9600  – 2020 ( - �صجل عام – �ص 

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

1 – معاذ اكرم فالح العيد
 – – �سارع هند بنت عتبه    - عمان / جبل احل�سني 

عمارة 12 ط 1

2 – قي�ص ابراهيم �صليمان ع�صاوده
بلدية  خلف   – كرميه   / ال�سمالية  االغوار   -    

الكرميه بناية 38 ط ار�ضي 
 –   3891 ( / 1 – رقم االإعالم / ال�سند التنفيذي :  5 

2019 ( �سجل عام              تاريخه : 30 / 5 / 2019              
حمل �سدوره : تنفيذ عمان 

املحكوم به / الدين : 423  دينار والر�سوم وامل�ساريف 
واأتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت 

يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
له  املحكوم  اإلى  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

/ الدائن : 
�سركة التامني الوطنية       املبلغ املبني اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 
24028  – 2019 ( - �صجل عام – �ص 

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

اروى يو�صف مطلق  داود
عنوانه :  عمان / جبل احل�سني – �سارع عني 

جالوت - عمارة 35 -  ط ار�ضي 
 /  1 –  5   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 
– 2019 ( �سجل عام              تاريخه   8652 (

               2019 /4 / 30 :
حمل �سدوره : تنفيذ عمان 

والر�سوم  دينار    155  : الدين   / به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 
ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
اإلى  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 
املبني  املبلغ  الوطنية        التامني  �سركة 

اأعاله  .
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 
املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة  

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر  

رقم الدعوى: 47 - 17 / )602 - 

2020( - �صجل عام  الهيئة/القا�صي: 

مها عبد الرحمن حمي الدين املجذوب

ا�سم الظنني:

 امل امني مو�صى امللحم
العنوان: عمان.

التهمة: تهرب �سريبي.
يقت�سي ح�سورك يوم اخلمي�ض 
املوافق 2020/7/16 ال�ساعة 09:00 
اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
العام  احلق  عليك  اقامها  التي 

وم�ستكي 
املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
تنفذ بحقك االأحكام املن�سو�ض 
ا�سول  وقانون  القانون  يف  عليها 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة اجلنايات الكربى 
قرار الإمهال

رقم الدعوى 26-6 )674-2020( - جنايات 
الهيئة/القا�صي الهيئة ال�صاد�صة

الى املتهم حممد ابراهيم احمد ح�صن   
 )2020-674(  6-26 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

- جنايات
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 
تاريخ  من  ايام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 
الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

عن التهمة:
عر�ض فعل مناف للحياء العام على �سخ�ض مل يكمل 
للحياء  منافية  مداعبة   -  )306/1( ع�سر  الثامنة 
ل�سخ�ض ذكر او انثى اكمل الثامنة ع�سر دون ر�ساه 
)305/2( - هتك العر�ض بالعنف بالتهديد ل�سخ�ض 
ع�سر  اخلام�سة  يكمل  ومل  ع�سرة  الثانية  اكمل 
)296/3( - هتك عر�ض بغري عنف ل�سخ�ض ذكر او 
انثى اكمل الثانية ع�سرة ومل يكمل اخلام�سة ع�سر 
من عمره )298 /2( - هتك العر�ض بالعنف ل�سخ�ض 
مل يتم اخلام�سة ع�سر  من العمر )2/296( اغت�ساب 
 )2/292( عمرها  من  ع�سر  اخلام�سة  تتم  مل  فتاة 
تكمل  ومل  ع�سر  اخلام�سة  اكملت  فتاة  اغت�ساب   -

الثامنة ع�سر )1/292/ب( .
القاء  العام  االأمن  افراد  من  فرد  كل  اآمر  وانني 
وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك  القب�ض 
ال�سلطات  يخرب  ان  املتهم  وجود  مبحل  يعلم  من  كل 

املخت�سة.
اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 
اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 
واأمالكك حتت ادارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه 
العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اية 
دعوى ويعترب كل ت�سرف او التزام تتعهد فيه بعد 

ذلك باطاًل.
اجلل�سة يوم: االثنني  

09:00 تاريخ: 2020/7/20  
�سدر يف: 2020/7/7

رئي�ص حمكمة اجلنايات الكربى 
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