
حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 
�صغرى( اربد

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر
رقم الدعوى: 5-15/ )363 - 2020( - 
�صجل عام الهيئة/القا�صي: الهيئة االولى

ا�سم املتهم : 

ابراهيم احمد �صامل عليان
العمر: 34 �سنة

العنوان : املفرق/�ساحية امللك عبد اهلل
التزوير   -  )417( االحتيال  التهمة: 
غري  �سخ�ص  من  الواقع  ر�سمية  باأوراق 
موظف )265( - ا�ستعمال م�ستند ر�سمي 
مزور مع العلم )261( - تزوير او ك�سط او  
يف  ق�سد  عن  تبديل  او  حذف  او  تغيري 
ال�سجل املدين او الوثائق التي ت�سدرها 

الدائرة )49/اأ(.
املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/10/5
عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 
اللطيف  عبد  وم�ستكي  العام  احلق 

حممد عبد الفتاح حممود واآخرون.
اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء عجلون
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-20/)2020-1025( 
- �صجل عام الهيئة/القا�صي: �صهى يحيى 

يو�صف ال�صباحني
ا�سم امل�ستكى عليه:

 خالد احمد عبد الرحيم 
فطيمات.

العمر: 39 �سنة.
بجانب  عجلون/عنجرة  العنوان: 
ويعمل  املهنية  اهلل  عبد  امللك  مدر�سة 

حار�ص.
واجبات  يف  املوظف  تهاون  التهمة: 

الوظيفة )183(.
املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/9/30
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
احلق العام وم�ستكي �سمري حممود عبد 

الرحمن بني فواز.
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء مادبا
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-12/)2020-63( 
- �صجل عام الهيئة/القا�صي: هيا ا�صرف 

�صيف اهلل الكباريتي
ا�سم امل�ستكى عليه:

 حممد احمد �صامل عبد الدين
العمر: 29 �سنة.

ا�سالح  مركز  ال�سلط/نزيل  العنوان: 
وتاأهيل الرميمني. 

التهمة: اطالة الل�سان على جاللة امللك/
العر�ص/ العهد/او�سياء  امللكة/ويل 

اع�ساء هيئة النيابة )195(.
املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/10/4
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

اإنذار اإلى العامل
 �صامي �صليم �صبيط 

يف  عملكم  عن  تغيبتم  قد 
يف  جنمه  �سليمان  �سامل  موؤ�س�سة 
تاريخ  منذ  املهاجرين  عمان/ 
هذا  تاريخ  ولغاية   2020/9/6
االنذار. اأنذركم ب�سرورة العودة 
اأيام  ثالثة  خالل  عملكم  اإلى 
اأكون  ذلك  وخالف  تاريخه  من 
ن�ص  تطبيق  اإلى  م�سطًرا  اآ�سفا 
العمل  قانون  من  )28/هـ(  املادة 
املقت�سى  واإجراء  وتعديالته 

القانوين بحقكم.

�صامل �صليمان جنمه
مالك ومدير 
موؤ�ص�صة �صامل �صليمان جنمه

اإنذار بالعودة اإلى العمل

اإلى املوظف

 ثامر يو�صف يعقوب دبابنه
من  )28/هـ(  املادة  ن�ص  اإلى  ا�ستناداً 

ل�سنة   )8( رقم  االأردين  العمل  قانون 

ملدة  العمل  عن  لتغيبك  ونظراً   ،1996

وبدون  متتالية  اأيام  ع�سرة  عن  تزيد 

�سبب م�سروع اأو  اذن ر�سمي، لذا ننذرك 

بالعودة اإلى عملك خالل مدة ال تتجاوز 

االعالن،  �سدور  تاريخ  من  اأيام  ثالثة 

باإنهاء  �سنقوم  فاإننا  ذلك  وبخالف 

خدماتك وف�سلك من عملك دون ا�سعار 

ودون اأدنى م�سوؤولية.

�صركة وائل ال�صيد و�صريكه

ال�صيد لل�صياحة وال�صفر

حمكمة عمان اجلنوبية ال�صرعية 
اعالن تبليغ بالن�صر 

�صادر عن حمكمة عمان ال�صرعية 
للمنطقة اجلنوبية 

الى املدعوة :

 اوليك�صاندرا فالد�صالف 
يانكوف�صكا يانكوف�صكا 

خارج  مقيمة  اجلن�سية(  )اوكرانية 
االقامة  مكان  وجمهولة  البالد 
املدعو  زوجك  باأن  اعلمك   ، حاليا 
)اأردين  خليفه  �سامل  احمد  ح�سن 
اجلن�سية( قد قام بتطليقك مبوجب 
بائن  اإلى  اآل  رجعي  طالق  وثيقة 
2020/9/20م  تاريخ   413/117/83 رقم 
وعليه  املحكمة  هذه  عن  ال�سادرة 

جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول .
املوافق  هـ   1442/2/3 يف  حتريرا 

2020/9/20 م 

ال�صرعية  عمان  حمكمة  قا�صي 
للمنطقة اجلنوبية

حمكمة وادي ال�صري ال�صرعية/

التوثيقات

تبليغ بالن�صر
الى املدعوة: 

رانيا رفيق وليد �صريف ا�صعد
/جمهولة حمل االقامة يف كندا.

حممد  رباط  املدعو:  زوجك  اأن  نعلمك 

بطالقك  قام  قد  احلياري  احمد 

الوثيقة  مبوجب  رجعية  اولى  طلقة 

هذه  عن  ال�سادرة   202007500333 رقم 

وعليه   2020/9/17 بتاريخ  املحكمة 

جرى تبليغك ذلك ح�سب االأ�سول.

قا�صي حمكمة وادي ال�صري ال�صرعية/التوثيقات

�صليمان علي الن�صور

حمكمة �صلح جزاء ال�صونة اجلنوبية
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي/بالن�صر
رقم الدعوى : 3-14/)2020-235( 
- �صجل عام الهيئة/القا�صي: مراد عبد 

الكرمي حممود ابو ادعيج
ا�سم امل�ستكى عليه: 

كوثر عبد احلميد �صلطان 
العدوان

العمر: 65 �سنة.
/قرب  اجلنوبية  ال�سونة  العنوان: 

اال�سارة ال�سوئية.
التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/9/30
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
االقرا�ص  موؤ�س�سة  وم�ستكي  العام  احلق 

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

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء عجلون
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-20/)2020-1288( 
- �صجل عام الهيئة/القا�صي: عبد اهلل 

�صالح عبد اهلل بني عامر
ا�سم امل�ستكى عليه: 

فواز احمد حممود ابو الهيل
العمر: 51 �سنة.

العنوان: عجلون/عنجرة.
اال�سلحة  قانون  خمالفة  التهمة: 
بدون  ناري  �سالح  )حيازة  والذخائر 

ترخي�ص( )11/د(.
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/9/19
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 
تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( اربد

مذكرة تبليغ متهم / بالن�صر

رقم الدعوى: 5-15/ )470 - 2020( - 

�صجل عام الهيئة/القا�صي: الهيئة االولى
ا�سم املتهم : 

مهند مو�صى رم�صان رم�صان 
العمر: 35 �سنة

الها�سمي/بجانب  املفرق/حي   : العنوان 

�سوبر ماركت يحيى

جناية  يف  الزور  �سهادة  التهمة: 

.)2/214(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/9/29

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 
�صغرى( اربد
قرار االمهال

رقم الدعوى: 5-15/ )424 - 2020( - 
�صجل عام الهيئة/القا�صي: الهيئة االولى

ا�سم املتهم : 

يو�صف قا�صم حممود م�صتويل 
 -  424(  /5-15  : رقم  اجلزائية  الق�سية  عن  �سادر 

2020( - �سجل عام
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 
تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 
الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 
 334( حادة  باأداة  الوجه  على  ال�سرب  التهمة:  عن 

مكرر/1(.
واإنني اآمر كل فرد من اأفراد االأمن العام القاء القب�ص 
من  كل  وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك 
يعلم مبحل وجود املتهم اأن يخرب ال�سلطات املخت�سة.
اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 
اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 
وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  اإدارة  حتت  واأمالكك 
العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اأية 
بعد  فيه  تتعهد  التزام  اأو  ت�سرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطاًل. 
اجلل�سة يوم: االثنني   تاريخ: 2020/10/5   09:00

�سدر يف: 2020/9/21 

رئي�س املحكمة 

انذار عوده للعمل

�صهم �صليمان �صحاده املناع�صه

مركز  عن  تغيبت  اأنك  حيث 

�سيكيوريتا�ص  �سركة  يف  عملك 

 / وافريقيا  االو�سط  ال�سرق 

تاريخ  من  اإعتباراً  االردن 

2020/9/9 دون اإذن ر�سمي

من   )  28  ( رقم  للمادة  واإ�ستناداً 

قانون العمل االردين

الى  عودتك  ب�سرورة  اأنذرك 

مركز عملك خالل ثالثة ايام

فاقداً  تعترب  واإال  تاريخه  من 

لوظيفتك

اإخطار �صادرة عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الق�صية التنفيذية )2009/605ع( 

�صجل عام
ا�سم طالب التبليغ: البنك االإ�سالمي االأردين

البنك  مبنى  ـ  احل�سني  جبل  ـ  عمان   : عنوانه 

االإ�سالمي االأردين.

ا�سم املحكوم عليهم :

 1( حممد �صميح فهمي اخلطيب وب�صفته اأحد ورثة 

املرحوم �صميح فهمي اخلطيب.

2( حياة را�صي يو�صف نا�صر ب�صفتها اأحد ورثة املرحوم 

�صميح فهمي اخلطيب وب�صفتها       الو�صي ال�صرعي 

على القا�صرين عبد اهلل و�صلطان اأبناء املرحوم �صميح 

فهمي اخلطيب.

عنوانهم : جمهويل مكان االإقامة.

حمل �سدوره : دائرة تنفيذ عمان. 

والر�سوم  دينار(   2900(  : الدين  به/  املحكوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

تلي  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

تاريخ تبليغكم هذا االإخطار اإلى املحكوم له الدائن/ 

البنك االإ�سالمي االأردين املبلغ املبني اأعاله.

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤدوا الدين املذكور اأعاله 

او تعر�سوا الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة التنفيذ 

مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقكم

حمكمة ادارة الدعوى عمان 
مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر
رقم ادارة  الدعوى : 10-5 /
)398-2020(-�صجل عام 

رقم الدعوى  2-5/)2020/3867(-
�صجل عام  

الهيئة/القا�صي : هيثم علي احمد 
خوالده  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

ه�صام احمد علي ن�صار 
ماركا   دوار  قرب  ال�سماليه   ماركا  عمان  

ال�سارع الرئي�سي  رقم 25  ط1 
املوافق  االثنني      يوم     ح�سورك  يقت�سي 

2020/10/5   ال�ساعة 09:00 
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي 
�سركة  الهند�سيه   لل�سناعات   اخوان  �سايغ 

اجلوهرة  الوطنيه  لل�سناعات  الهند�سيه 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2299/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي :  غدير فوزي احمد 

عقيالن
ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

حممد نافع يو�صف ال�صواعري    
بناية  تغريد  االمريه  �سارع  احلمام  مرج 

رقم 11
يقت�سي ح�سورك يوم  االربعاء    املوافق

 30 / 9 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2178/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي  : هبه عدنان عارف جعفر

ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

نا�صر �صليمان علي نوا�صره
املدار�ص  خلف  ال�سابع  الدوار  ال�سويفيه 

االمريكيه عماره 16
يقت�سي ح�سورك يوم  االثنني     املوافق

  5 / 10 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2203/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي :  اينا�س �صند عبداجلليل 

املهريات
ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

ح�صن عايد من�صي الفقها
للخلويات  نادر  جممع  خلف  ال�سابع  الدوار 

بناية 13
يقت�سي ح�سورك يوم  االربعاء    املوافق

  30 / 9 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2300/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي :  حممود نافع حممود 

رحال    
ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

طلعت عبدالرحمن حممد 
ال�صاوي  

البيادر �سارع ح�سني �سوبر بناية رقم 15
يقت�سي ح�سورك يوم  الثالثاء    املوافق  29 

/ 9 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2297/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي :  اينا�س �صند عبداجلليل 

املهريات
ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

احمد جمال يو�صف عيد    
 27 عماره  ال�سري  ادارة  خلف  اجلندويل 

�سارع يا�سر العبادي
يقت�سي ح�سورك يوم  االربعاء    املوافق

  30 / 9 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2301/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي  : هبه عدنان عارف جعفر

ا�سم املدعي عليه و عنوانه :

 عادل حممود خليل جربان
البيادر خلف مركز امن البيادر مقابل دائرة 

االحوال املدنيه 
يقت�سي ح�سورك يوم  االثنني     املوافق

  5 / 10 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعي عليه      
�صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق غرب 

عمان /بالن�صر 
رقم الدعوى  )2204/ 2020 (

�صجل عام 
الهيئة القا�صي :  اينا�س �صند عبداجلليل 

املهريات
ا�سم املدعي عليه و عنوانه : 

عبداهلل حممد عبداهلل العوامله
البيادر �سارع ح�سني �سوبر بناية رقم 15
يقت�سي ح�سورك يوم  االربعاء    املوافق 

 30 / 9 /2020 ال�ساعة  08:30
  للنظر يف الدعوى رقم اأعاله و التي اأقامها 
الهواتف  خلدمات  االأردنية  ال�سركة  عليك 
حممود  املحامي  وكيلها   ) )زين  املتنقلة 

العبادي
فان مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها   املن�سو�ص  االحكام 
املدنية   املحاكمات  اأ�سول  وقانون   ال�سلح 
�سرح القائم بالتبليغ ، وعليك مراجعة قلم 

�سلح املحكمه ال�ستالم مرفقات الدعوى .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-4)758- 

2020(�صجل عام ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد خليل خالد ابو ح�صنه 
حيدر  �سارع  ال�سري  وادي   / عمان  العنوان: 
عمارة   / ال�سحي  املركز  مقابل   – علييف 

رقم 138
 رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

4-2 / )1024-2019( – �سجل عام
تاريخه : 2019/11/25

حمل �سدوره : تنفيذ غرب عمان
والر�سوم  دينار   20000  : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

ابراهيم م�سطفى عليان البطنيجي 
املبلغ املبني اعاله 

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل
حمكمه بداية حقوق العقبة

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

رقم الدعوى :2-35 )2020-33( 
�صجل عام

الهيئة القا�صي : �صليمان علي �صليمان 
عمايره  

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم :

ال�صخ�صية  ب�صفته  املحي�صن  مر�صد  �صامل  •ه�صام 
وب�صفته ممثال مالكا للمدعي عليها االولى 
�صركة امواج وخمول بالتوقيع عنها يف كافة 

االمور االدارية واملالية والق�صائية 
والزيوت  للمحروقات  امواج  حمطه  •�صركة 

املعدنيه 
العنوان : العقبة / مقابل ميناء رقم )1( / املحدود – 

حمطة امواج للمحروقات 
يقت�سى ح�سورك يوم : اخلمي�ص املوافق 2020/9/24 

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

حممد  وكيله  العز  ابو  عاطي  معروف  انور 
رقم  عامه  وكاله  مبوجب  العز  ابو  عاطي  معروف 
)2019/1230( �سادرة عن كاتب عدل العقبة واخرون 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 
وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

ا�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 
باحلق ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-5  )2020/9900 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : دارين ابراهيم حممد 
ابو غبو�س      

ا�سم امل�ستكى عليهم : 

احل�صن بكر  جمال  •رامي 
احل�صن بكر  جمال  •روان 

ادعي�س اهلل  جاد  حممد  •موفق 
العنوان : عمان/ عمان – ابو علندا – ا�سكان 

الكهرباء – بجانب �سوبر ماركت ال�سروق
التهمه : االحتيال )417(

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/10/5

ال�ساعة 8:30
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 
حممود روحي عبدالكرمي نا�سر

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

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

رقم الدعوى :1-2 )2043- 2020 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: وفاء حمزه حممد 
غرايبه   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�صركة الفاعوري التجارية
والتلفزيون  االذاعة  �ص   / عمان   : العنوان 

بجانب بنك االردن  
املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/27
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

�سركة �سليمان ابراهيم �سامل اجلرب و�سريكه 
اجل�سر  �سركة  التجاري  اال�سم  �ساحبة 

الذهبي لالمن واحلماية 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 
رقم الدعوى : 2-1 )2056-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/9/7 
مالك   / احل�سامي  كرمي  حممد  ح�سان   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

موؤ�س�سة احل�سامي لتجارة االطارات   
حمالت  االردين  اال�سالمي  البنك  بجانب  علندا  ابو   / عمان 

احل�سامي لالطارات 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

في�صل �صكري حممد منورة 
عمان / ابو علندا الدوار الرئي�سي بجانب بنك اال�سكان 

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

اأوال:- عماًل باأحكام املادتني )10 و1/11( من قانون البينات، واملواد 
جملة  من   )1818( واملادة  التجارة،  قانون  من   )224 )123و186و 
والبالغ  به  املدعى  باملبلغ  عليه  املدعى  اإلزام  العدلية،  االأحكام 

)330( دينار.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
املدنية اإلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق 

اول كمبيالة الواقع بتاريخ   2020/11/30 وحتى ال�سداد التام . 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثالثًا:- 

املدنية اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف .
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 
النظاميني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( املادة  وبداللة  املدنية 
مقدارها  حماماة  اأتعاب  ببدل  عليه  املدعى  اإلزام  االأردنيني 

)17،5(  دينار .
عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكمًا 
قاباًل لالعرتا�ص �سدر واأفهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 
ورعاه  اهلل  حفظه  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية 

بتاريخ 2020/9/7

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق ناعور

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

رقم الدعوى :1-6 )2020-205 ( 
�صجل عام

الهيئة القا�صي : �صليمان بركات 
عبدالرحمن البخيت   

ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم :

و�صريكته ال�صنابله  غالب  خالد  •�صركة 
ال�صنابله  حممد  غالب  •خالد 

م�صوح  �صالمه  حممد  •روال 
العنوان : الكرك / جمهول مكان االقامة

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/10/4

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

عليك املدعي :
احمد �سيد �سند �سهاب الدين

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق عمان

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

رقم الدعوى :1-5 
)15463-2020 ( �صجل عام

الهيئة القا�صي : حممد عمر يو�صف حممد 
العرود  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حمل اكرم مقبل لالك�ص�صوارات 
مقابل   – البلد  و�سط   / عمان   : العنوان 
مقبل  اكرم  حمل  اال�سالمي  العربي  البنك 

لالك�س�سوارات
املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/27
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

�سركة �سامي كراد�سه و�سركاه 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق ال�صونة اجلنوبية 

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

رقم الدعوى :1-14 )117- 2020 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: مراد عبد الكرمي 
حممود ابو ادعيج   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

مالك حممود �صامل ابو رمان
 – الكرامه   / اجلنوبية  ال�سونة   : العنوان 

دخله ال�سحه
املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/28
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

عوده �سامل عياد اجلماعني واخرون 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 

)1681- 2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

م�صطفى  طعمه  حممد  •�صايل 
هزمي فندي  حممد  •رامي 

�سوق  مقابل   – الرمال   / العقبة  العنوان: 
الرمال اجلديد

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 
تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ العقبة
والر�سوم  دينار   1300  : الدين  به  املحكوم 
ان  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

فاتن حممود احمد ال�سوا�ص 
املبلغ املبني اعاله

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

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

رقم الدعوى :1-2 )1918- 2020 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: وفاء حمزه حممد 
غرايبه   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

اياد فوؤاد احمد احلاوي
�ص  الباير  حي  اجلويدة   / عمان   : العنوان 

املدار�ص بناية 8 ط2
املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/27
ال�ساعة 8:30

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

�سركة  امللك  عي�سى  وحممد  رجائي  �سركة 
منذر عي�سى امللك واخوانه �سابقا

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)12312- 2020( �صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

فايز توهان حمدان ح�صن
العنوان: عمان / عمان – را�ص العني – �سارع 

القد�ص – يعمل يف م�ست�سفى القد�ص
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 3  

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1270  : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

عوده حممد ح�سني �سالح 
املبلغ املبني اعاله

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)6102- 2019( �صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

خليل برج�س خلف احلامد   
�سارع  العنوان: عمان / �ساحية االمري علي 

احمد االقط�ص رقم البناء 33
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   210  : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

وائل عبد ال�سالم جمعه ابو جنم 
املبلغ املبني اعاله 

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)2680- 2020(

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

احمد حامد خالد ابو غزاله
عماره  الب�ساير  حي  خلدا   / عمان  العنوان: 

17
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1  

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ �سمال عمان

والر�سوم  دينار   530  : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

احمد خالد احمد هديب 
املبلغ املبني اعاله 

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صمال عمان 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 

)1680- 2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد عبد املح�صن �صامل القوابعه 
العنوان: العقبة / ال�سكنية الثالثة – مقابل 

اجلامع – مقابل ال�سوق
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ العقبة

والر�سوم  دينار   1450  : الدين  به  املحكوم 
ان  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

جهاد مطلق حامد الزبن 
املبلغ املبني اعاله

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر
رقم الدعوى :3-4  )2020-4586 ( 

�صجل عام
الهيئة/ القا�صي : ر�صا �صهيل احمد النا�صر      

ا�سم امل�ستكى عليه : 

�صمري حكمت �صليم ابراهيم
�سارع   – ال�سابع  الدوار   / عمان   : العنوان 

االني�ص دخلة على اليمني عمارة رقم 1
التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(  

املوافق  االثنني    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/9/28

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

عليك احلق العام وم�ستكي : 
حممد يو�سف �سالح امل�ساعفه 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صحاب  

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

رقم الدعوى :1-7 )171- 2020 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : منت�صر حممد فهيم 
الذنيبات   
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�صركة املوؤهله العمال الديكور 
والت�صميم الداخلي 

  عنوانه : عمان / اجلاردنز – جممع جوهرة 
اجلاردنز 96 – ط/2 – مكتب 2 

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/9/27

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

عليك املدعي :
عاطف حممد حمد ال�سنيدي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 
باحلق ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-5 
 )2020/12877 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي : حممد �صامل �صالح 
اخلري�صات        

ا�سم امل�ستكى عليه : 

احمد �صمري اكرم مقبل 
مقابل  البلد  و�سط  عمان/   : العنوان 
مقبل  اكرم  حمل  اال�سالمي  العربي  البنك 

لالك�س�سوارات 
التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/9/27

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

عليك احلق العام وم�ستكي : 
�سركة �سامي كراد�سه و�سركاه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �صحاب

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )989- 2020( 

�صجل عام �س
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ابراهيم عامر الزيود 
العنوان: �سحاب / �سحاب 

-16(  /  1-7  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 
2020( – �سجل عام

تاريخه : 2020/7/15
حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   3000   : الدين  به  املحكوم 
وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت
ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 
االخطار الى املحكوم له / الدائن : 

 / الدهانات  لتجارة  عمان  �سرايا  �سركة 
وكيلها املحامي ا�سرف ابو عو�ص 0795999414

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

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

رقم الدعوى :1-2 )2263- 2020 ( 
�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: عوده احمد كرمي 
احل�صامي   
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

خليل حممد�صعيد خليل خربوطلى
�سارع  النهارية  القوي�سمة   / : عمان  العنوان 

ثقف بن عمر عمارة رقم 53
املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/28
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

ح�سني �سحاده حمدان عتيق
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق العقبة

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

رقم الدعوى :1-35 )2020-730 ( 
�صجل عام

الهيئة القا�صي : حال بركات حممود 
الذنيبات   
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

عليا حممود يو�صف عنكه
 – ال�سرقية  الوحدات   / العقبة   : العنوان 

بداللة املدعي
املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/9/28
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

اياد عبد الرحيم احمد ح�سني 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.
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