




مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 2193 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

عمر حممود حممد حموده 
 – – �سارع الهداية  عمان / تالع العلي 

بناية رقم 87 – قرب مطعم لبنان 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3309 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سذى حكمت احمد قرمي�ش 

عمان / �صافوط الغربي مقابل 

بلدية �صافوط بناية رقم /1 
االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3330 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممود عثمان حممد علي 
– مقابل مدر�سة  عمان / مرج احلمام 

 19 رقم  ال�سباح  عمارة   – البيان 

الطابق االول �سقة رقم 13

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3332 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممد خ�سر عبد اللطيف ابو 

حاجب 
عمان / �سارع املطار حي املطار مقابل 

جامعة الزيتونه 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / 

) 18177  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : روىل حممود علي 

الر�سدان    

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ت�سنيم نعيم عبد اهلل عبد اهلل 
�سنيورة  �سركة  يف  تعمل   / �سحاب 

لل�سناعات الغذائيه 

االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:30

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / ) 18189  - 

2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : اكثم امين عبد احلليم 

عربيات  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ابراهيم حامد جديع ال�سواعري 
ابو نقلة طريق  – حي  عمان / ناعور 

عبد  جامع  بجانب   – الب�ساتني  ام 

الكرمي احل�سابني 

االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

حمكمة �سلح حقوق �سمال عمان  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

/ بالن�سر 

رقم الدعوى 1- 1 /)2019-5049( 

- �سجل عام 

الهيئة / القا�سي حال ذياب هوي�سل 

الطراونه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 �سركة الفا بيتا االردنية مول 
ال�سيفوي  خلف  بدران  �سفا   / عمان 

�سركة الفا بيتا االردنية مول 

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 8.00 ال�ساعة    2019/9/19 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك املدعي �سركة �سلب�سيان 

التجارية  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمكمة �سلح حقوق �سرق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

/ بالن�سر 

رقم الدعوى 3- 1 /)2019-3775( 

- �سجل عام 

الهيئة / القا�سي �سوزان ا�سماعيل حممد 

حيمور         
ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

1- �سمرية �سربي م�سطفى ظاظا 

2- عماد �سربي م�سطفى ظاظا 

3- زكريا �سربي م�سطفى ظاظا 

4- �سركة عماد ظاظا و�سركاه 
عمان / الها�سمي ال�سمايل - �سارع قبالن اأبو 

دير  رو�سة  بجانب   93 رقم  عمارة  جامو�ص 

الالتني 

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 9.00 للنظر يف الدعوى    2019/9/19

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

حجازي وغو�سة 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

/ بالن�سر 

رقم الدعوى 10- 1 /)2019-4241( 

- �سجل عام 

الهيئة / القا�سي حممد نور خالد حممود 

نوافله        

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 �صليمان فوزي �صليمان مزهر  
البقيع  دوار   - طارق  جبل   / الزرقاء 

�سرورة  طارق/  امن  مركز  قرب   -

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة 

وحافظة  الدعوى  الئحة  من  ن�سخة 

امل�ستندات

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9.00 ال�ساعة    2019/9/17 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

العربية  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتجارة وال�سناعات الغذائية  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

تنفيذ حمكمة عمان ال�سرعية

التاريخ: 2019/9/10

رقم الق�سية: 2016/1286

تبليغ اخطار بالن�سر �سادر عن حمكمة 

تنفيذ عمان ال�سرعية

رقم الق�سية التنفيذية ال�سرعية: 

2016/1286
اإىل املحكوم عليه: 

اأحمد لطفي حممد اأبو ذراع
مكان  واآخر  االقامة  مكان  جمهول  عنوانه: 

اقامة له عمان

اأبو  م�سطفى  �سامي  هبه  له:  املحكوم  ا�سم 

حم�ص

تقرر يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/1286 

بدفع  اإلزامك  زوجة(  )نفقة  ومو�سوعها 

تدفع  �سهريًا(  اأردين  دينار   250( مبلغ 

اعتباراً  تدفع  املذكورة  )هبه(  لها  للمحكوم 

من تاريخ 2015/12/3 باال�سافة اإىل الر�سوم 

وامل�ساريف القانونية

االخطار  هذا  م�سمون  تنفيذ  عليك  يجب 

تبلغك  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  فرتة  خالل 

تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا  ذلك 

م�سمون هذا االخطار �ستقوم دائرة التنفيذ 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ

دائرة تنفيذ �سرق عمان  

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ / بالن�سر 

رقم الدعوى التنفيذية 11-3/)2805-

2019( - �سجل عام - �ش  
ا�سم املحكوم عليه / املدين:

 فرا�س �صلطان حممد احلمزات  
نادي   - اجلنوبية  ماركا   / عمان   : عنوانه 

بجانب  الدائري-  احلزام  �سارع   - ال�سباق 

كازية �ساحلية العابد 

التنفيذي 1-3/)1928  ال�سند   / رقم االعالم 

- 2018( - �سجل عام 

تاريخه 2018/5/31

حمل �سدوره تنفيذ �سرق عمان 

والر�سوم  دينار   2937.3 الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت  

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

البيت  اعمدة  �سركة  الدائن   / له  املحكوم 

التجارية املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ �سرق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3318 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  ابراهيم حممد احمد ابو خ�سري 
ابي  �سابن  ال�سوق  خريبة   / عمان 

اللطف بناية رقم /20 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3338 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 اياد خالد حممود ال�سماع 
امللكة  �سارع  عمان  جبل   / عمان 

م�سباح �سركة البيانات الرقمية 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3346 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سائد ناجي حممد �سالح 
�سركة  يف  ويعمل  الق�سطل   / عمان 

جمموعة منري �سختيان التجارية 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3307 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

نا�سر ربحي حممود ح�سني 
عبد  بن  احلر  �سارع  املنارة   / عمان 

الرحمن بجانب حديقة ال�سهيد 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3311 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

رانيا حممد عبد احلليم احلجاج
العيفان  �سارع  بدران  �سفا   / عمان 

مبنى رقم /13 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3325 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سهام نايل حممد احلامد 
عماره  املطار  �سارع  الق�سطل   / عمان 

رقم 5

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3336 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سياء الدين عواد �سليمان �سقر 

عمان / اليا�سمني 12 �ص �سفيان بن منر 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / 

) 18107  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : لبنى حممد نهار عالونه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ابراهيم احمد عو�ش اهلل 

القي�سي
امللك  �ص  اليا�سمني  �ساحية   / عمان 

فاروق ع 15 

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 17 / 9 /2019  ال�ساعة 8:30

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3314 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 اجمد يو�سف احمد ابو قدوره 
الرتم�ص  تل  �ص  طرببور   / عمان 

بناية رقم 23 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3340 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ح�سن حممد م�سطفى �سالح 
العني  را�ص  �سارع  املقابلني   / عمان 

بناية 48

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3344 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 ايهاب خلف احمد جميل 
عمان / �ساحية االق�سى خلف ديوان 

االكادميية  باملدار�ص  يعمل  اخلدمة 

العربية احلديثة 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3306 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

احمد فايق مو�صى امل�صامله 
االمري  �سارع  الثالث  الدوار   / عمان 

حممد �سركة املناهج االولية خلدمات 

الكمبيوتر 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3310 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  ان�ش ه�سام احمد �سالح 
املنهل  �سارع  الر�سيد  �ساحية   / عمان 

مبنى رقم /16 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3328 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عي�سى ح�سن عبد الرحمن احمد
 / غو�سه  اهلل  عبد  �سارع   / عمان 

جريده املمتاز 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3334 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سادي عبد اهلل حممود ابراهيم 
عبد  �سارع  االخ�سر  اجلبل   / عمان 

اهلل بهاء الدين مبنى رقم 7

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / 

) 18110  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : نيفني عبد النا�سر عبد 

الرحمن زعرت 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 فتحي احمد فتحي اللي
نقوال  �سركة  ال�سابع  الدوار   / عمان 

ابو خ�سر 

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 17 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

اعالن بيع اول باملزاد العلني

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/2580 ع

 واملتكونة بني :- 

الدائن  : بنك االردن/�سركة م�ساهمة عامة وكيله املحاميان ا�سامة �سكري 

و�سادي ايبف  

املدين  : مي�صور في�صل غالب حرز اهلل .
اأعاله  يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني  كامل ح�س�ص املدين 

يف  ال�سقة 1129/122 حو�ص 7 ام حليليفة قرية ياجوز اأرا�سي �سمال عمان  

بنك  الدائن  لدين  تاأمينا  واملو�سوعة  مربع  مرت    166 م�ساحتها   والبالغ 

معاملة   2618 رقم  دين  تاأمني  �سند  مبوجب  االأوىل  الدرجة  من  االأردن  

دينار  وخم�سمائة  الف  وثمانون  �ستة  مببلغ    2017/6/20 تاريخ    153 رقم 

والفوائد والعموالت . 

اجلنوبية  اجلهة  اىل  البناء  هذا  ويقع  �سكني  بناء  �سمن  تقع  ال�سقة 

�سكنية  منطقة  �سمن  االإ�سالمية  العلمية  الكلية  مدار�ص  من  الغربية 

مميزة ومرغوبة ومتوفرة اخلدمات الواقع على قطعة االأر�ص رقم 1129  

العلي  �سارع  معبد  �سارع  على  وتقع  ال�سكل  منتظمة  االأر�ص  قطعة  وان 

االأر�ص م�ستوية الت�ساري�ص وهي تتبغ تنظيميا  منطقة اجلبيهة /امانة 

عمان الكربى وتقع �سمن تنظيم �سكن ب وان البناء يحمل الرقم 54 كما 

هو ترقيم امانة عمان الكربى لالبنية  وامل�ساكن اإ�سكان  )الدجاين(  .

عدا  الثاين  الطابق  من  الغربية  ال�سقة  وهي   1129/122 ال�سقة  و�سف 

والدكة  احلجر  من  بناء  �سمن  وتقع  مربع  مرت   166 وم�ساحتها  �سطحها 

من  دربزين  عليه  ويوجد  الرخام  من  درج  البناء  ويخدم  واال�سمنت 

 2 عدد  �سالون  غرفة  من  ال�سقة  تتكون  م�سعد  ويوجد  امل�سكل  احلديد 

وغرف نوم عدد 3 احداهما ما�سرت مع حمام وحمام عدد 2 ومطبخ وبلكون 

وجدران  ار�سيات  املطبخ  ال�سرياميك  من  واجلدران  االر�سيات  احلمامات 

وامليالمني  االملنيوم  من  وعلوية  �سفلية  خزانات  ويوجد  ال�سرياميك  من 

ويوجد  ال�سرياميك  من  ال�سقة  االر�سيات  واجلرانيت  الرخام  من  البالط 

ديكورات من اجلب�سني ال�سبابيك من االملنيوم واباجورات من البال�ستيك 

قبل  من  موؤجرة  ال�سقة  بان  علما  وموجودة   راكبة  التدفئة  كهربائية 

امل�ستاجر غ�سان �سامي اأبو رجب بواقع 350 دينار وقت الك�سف .  

التقدير: -

مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة مببلغ 450 دينار وعليه تكون 

قيمة ال�سقة : 

166 م2   × 450 دينار = 74700  دينار اأربعة و�سبعون الف و�سبعمائة دينار .

�سمال  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  من  فعلى   

عمان خالل خم�سة ع�سر  يوم من اليوم التايل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 

للدخول  تامينا  اليد  و�سع  عند  املقدرة   القيمة  من   %10 معه   م�سطحبا 

وعلى   املقدرة  القيمة  من   %50 عن  املزاودة  ن�سبة  تقل  ال  ان  وعلى  باملزاد 

من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع وزارة العدل

 https://auctions.moj.gov.jo علما ان اجور الن�سر والدالله والطوابع 

تعود على املزاود االخري  . 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3316 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عطا حممد عثمان ر�سر�ش 
بن  ا�سامة  �ص   /  5 اال�سرفية   / عمان 

زيد  

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3339 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

وليد عناد �سبح ابو دروي�ش 

عمان / مديرية االمن العام 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3345 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 جمال ع�سام �سالح عبا�ش 
حافظ  �سارع  اللويبدة  جبل   / عمان 

ابراهيم بناية رقم /13

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3308 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 حممود عبد احلافظ حمد 

املطريين العجرمي 
اجلامعة  قرب  امل�سقر  ناعور   / عمان 

االمانية 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3312 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حمد ا�سماعيل حمد ال�سمادي 
ابن  �سارع  الثالث  الدوار   / عمان 

حمد  الدكتور  عيادة  خلدون 

ال�سمادي 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3320 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 و�سام احمد �سعد برهم 
عمان / القوي�سمه �سوبر ماركت عالء 

برهم بناية /38

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3337 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 حممد فاروق �صربي �صموط 
عمان اال�سرفية �سارع الكويت عمارة 

رقم 2

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه مدعي باحلق 

ال�سخ�سي �سادرة عن 

حمكمة �سلح جزاء عمان  

رقم الدعوى :  5 – 3 / 

) 12142 – 2019 ( - �سجل عام 

الهيئة القا�سي : رويده عبد اهلل ح�سن 

ابو ر�ساع   
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

�سركة ما�ش االردن لالقم�سة و 

ال�ستائر 

مهند ح�سن عزات هالل 

�سمري علي م�سلم ابو �سرخ 
فندق  خلف   – الرابية   / :عمان  العنوان 

الديز ان – 12 �ص . فرحان في�سل  

التهمة : �سيك ال يقابله ر�سيد 421 

يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص املوافق 19 / 

9 /2019  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  م�ستكي  و  العام  احلق  عليك 

طالل  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

بكري     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية   

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان 

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3313 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ها�سم يو�سف عبد الكرمي ابو 

يحيى 
ا�سارة  ال�سمايل  الها�سمي   / عمان 

العنبتاوي بناية رقم /8 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3341 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

يو�سف حممود مو�سى �سليمان 
ا�سكان   / اليا�سمني  �ساحية   / عمان 

اال�سد عمارة 8 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3342 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سادي حممد م�سطفى املفلح 
موؤ�س�سة  مقابل  الكر�سي   / عمان 

ال�سالم 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

حمكمة �سلح حقوق �سمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/

بالن�سر

رقم الدعوى: 1-1/)2019-3758(-

�سجل عام

الهيئة/القا�سي: �سامي ار�سيد خليل 

الرحامنه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 رائد جمال عي�سى حبايبه
عمارة   - الريا�سية  املدينة  دوار   - عمان 

اللوزي ط 3

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2019/9/23

رقم اأعاله والتي اأقامها عليك املدعي حممد 

غالب علي الزعبي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �سلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/

بالن�سر

رقم الدعوى: 1-4/)2019-2794(-

�سجل عام

الهيئة/القا�سي: ظاهر عبد الكرمي ظاهر 

القعي�سي�ش

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

فواز يو�صف مو�صى نبا�س
حي   - ال�سري  وادي  بيادر   - عمان  غرب 

الرونق قرب مدر�سة بريل

املوافق  االأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

ب�سام  لينا  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

عبد الرحيم العلي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة اجلنايات الكربى

قرار االإمهال

رقم الدعوى: 6-26/

)922-2019(-جنايات

الهيئة/القا�سي: الهيئة الثالثة
اىل املتهم: 

ماجد خ�سر علي عابدين
الرقم الوطني: 9741032239

/6-26 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

)922-2019(-جنايات

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

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

التهمة:

اال�سرار  �سبق  مع  القتل  يف  التام  ال�سروع  يف  تدخل 

)1/328 بداللة املادة )80( و)70((

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد االأمن العام اإلقاء 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 اإقامة اأية 

بعد  فيه  تتعهد  التزام  اأو  ت�سرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطاًل.

   09:00 2019/9/22م    تاريخ:  االأحد    يوم:  اجلل�سة 

�سدر يف: 2019/9/9م

رئي�ش حمكمة اجلنايات الكربى

حمكمة اجلنايات الكربى 

قرار االإمهال

رقم الدعوى 6-26 )2019-922( - 

جنايات الهيئة/القا�سي الهيئة الثالثة

اىل املتهم 

احمد حممد احمد عو�ش  
 الرقم الوطني 9881063505

 )2019-922(  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 

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

التهمة:

�سروع تام يف القتل مع �سبق اال�سرار )328 /1 بداللة 

املادة )70((

وانني اآمر كل فرد من افراد االأمن العام القاء القب�ص 

من  كل  وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود املتهم ان 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  ادارة  حتت  واأمالكك 

العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اية 

بعد  فيه  تتعهد  التزام  او  ت�سرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطاًل.

تاريخ: 2019/9/22    09:00 اجلل�سة يوم: االحد 

�سدر يف: 2019/9/9

رئي�ش حمكمة اجلنايات الكربى  

حمكمة �سلح حقوق �سمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/

بالن�سر

رقم الدعوى: 1-1/)2019-3758(-

�سجل عام

الهيئة/القا�سي: �سامي ار�سيد خليل 

الرحامنه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 رائد جمال عي�سى حبايبه
 - الريا�سية  املدينة  دوار   - عمان 

عمارة اللوزي ط 3

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2019/9/23 املوافق 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

علي  غالب  حممد  املدعي  عليك 

الزعبي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.



اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  عمان 

  رقم الدعوى  11-5/

)210٧9  - 2019 ( – �صجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

 حمي الدين حممد زامل الوحيدي
عنوانه :  عمان / نزال – �ش دم�سق – بالقرب 

من  بالقرب  وزعرت  زيت  ماركت  �سوبر  من 

م�سجد دار ال�سالم 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.     242

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

خالد حممود عبد املنعم املبي�سني

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  عمان 

  رقم الدعوى  11-5/

)1٨9٦2  - 2019 ( – �صجل عام – �ص 
ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

وا�صف طالل اأحمد جروان
خمابز  خلف   – اليا�سمني   / عمان    : عنوانه 

اجلبل – عمارة 20

-2٩٥0(/3-٥ التنفيذي  /ال�سند  االعالم  رقم 

20١٩( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.     2000

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

رمزي حممد حممود عثمان 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان 

رقم الدعوى 1 -1 /)٣٨٦٧-2019( 

عام  – �صجل 

الهيئة /القا�صي :  نوال �صالح حممد 

اخلطيب 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

  حممد ماهر ح�صني ال�صوبكي 
– �ش عبد  – قرب مديرية ال�سرطة  �سويلح 

احلميد نعيمي – عمارة 6

 2٥ املوافق  االأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

/0٩ /20١٩ ال�ساعة 00 :0٩ 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

عو�ش عوده �سليمان العقله 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ش  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه  

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  عمان 

  رقم الدعوى  11-5/

)199٧1  - 2019 ( – �صجل عام – �ص 
ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

عمار ابراهيم احمد �صناعه
خلف   – احل�سني  جبل   / عمان    : عنوانه 

�سيكاغو – بجانب مدر�سة احلكمه 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي ٥-١ /)2٥٧2-

20١٩( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.     ٩٧٥

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

عمرو ح�سني حممد �سحاده 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ �صمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/

)٦240  - 2019 ( – �صجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

 زيد يو�صف حممد اجلدي
عنوانه :  عمان / الرابيه – بالقرب من دوار 

االت�ساالت – عمارة رقم ١٥

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي  60.20٥

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكومية / الدين.     20000

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

�سدام ح�سني حممود خليل اخل�سور 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �صمال عمان

اعالن بيع اأول باملزاد العلني للمرة الثالثه 

 �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة  �صمال عمان يف الدعوى التنفيذية  

ذات الرقم 201٨/٧99٨
و املتكونة بني املحكوم له 

هيثم خليل اأحمد حموده واملحكوم عليه اأحمد �صامر اأحمد بني حمد 
تنفيذ  دائرة  طريق  عن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

خربة   )6( رقم  حو�ش  من   )  ٧40( رقم  االر�ش  قطعة  عمان  �سمال  حمكمة 

اأرا�سي  ت�سجيل  ملديرية  التابعة  قيمتها  لتقدير  اجلبيهة   قرية   / م�سلم 

اأحمد  ال�سيد  عليه  للمحكوم  ملكيتها  والعائده   – عمان  �سمال   – اجلبيهة 

�سامر اأحمد بني حمد 

و�سف االر�ش 

هي �سقة اجلنوبية ال�سرقية من طابق الت�سوية االوىل ) ٩0 ( م2 

مرت  واأربعون  خم�سة  و  مائة  م2   ١4٥ م�ساحتها  والبالغة   )١١١( رقمها   )١4٥(

مربع وح�سب الت�سجيل املربز و ال�سادر من اأرا�سي �سمال عمان رقم 

 20١٧ -an -٥4٧٥8

اأحمد بني  �سامر  اأحمد  ال�سيد  ال�سقة م�سجلة با�سم  بتاريخ 20١٧/08/2١ فان 

حمد كاملة 

ال�سقة مو�سوع الدعوى مقامه على قطعة اأر�ش رقم ) ٧40( من حو�ش )6 ( 

خربة م�سلم من قرية اجلبيهة / مديرية ارا�سي �سمال عمان / لوحة )3٩ ( 

من االر�ش ت�سوية حتمل رقم )8( ح�سب ترقيم اأمانة عمان / اأربعة واجهات 

من احلجر و حماطة باأ�سوار ، و تتكون من اأربعة طوابق و طابق ت�سوية / درج 

العمارة من الرخام وحماية من الدرابزين .

�سارع  و  الغربية  اجلهة  من  خلف  حممد  غالب  �سارع  على  القطعة  تقع 

العلمية  الكلية  حي  اجلبيهة  منطقة  ال�سمالية  اجلهة  من  العجارمة  �سالح 

طريق  و  كهرباء  و  ماء  من  اخلدمات  جميع  و  االردن  �سارع  غرب  اال�سالمية 

معبد متوفر باملوقع . 

لل�سقة  باب   ، الرئي�سي  العمارة  من  مدخل  مدخلني  الدعوى  مو�سوع  ال�سقة 

�سقة   ، ال�سالون  من  ومدخل   ، اخل�سب  من  اأبواب  االر�سية  لل�سقة  و  الت�سوية 

خلف  من  خارجي  ترا�ش  و  حماية  عليه  و  االملنيوم  من  االبواب  الت�سوية 

العمارة .

بالط  االر�ضيات   ،   L حرف  �سكل  على  �سالون  من  مكون  الت�سوية  طابق 

و�سالة   ، جب�سنبورد  و  كرني�ش  و  اجلب�ش  من  ديكور  وال�سقف  بور�سالن 

على  مفتوح  و  اجلب�ش  من  ديكور  ال�سقف  و  بور�سالن  االر�سيات  و  املعي�سة 

جدران  و  اأر�سيات  و  اأبواب  بدون  اخلزائن   ، �سفلية  و  علوية  خزائن  املطبخ 

خارجي  ترا�س  على  مطل  االملنيوم  من  باب  و  ال�ضرياميك  بالط  من  املطبخ 

حديد  حماية  و  الرخام  من  داخلي  درج  ويوجد   ، �سيوف  وحمام  موزع  و 

نوم  غرف  ثالث  من  مكون  االر�سي  والطابق   ، االر�سي  الطابق  اىل  مو�سول 

واحدة ما�ضرت و �ضالة ، واالر�ضيات بالط من البور�ضالن ولل�ضقف ديكور من 

وغري  جديدة  ال�سقة   ، ال�سقة  عنا�سر  باقي  خلدمة  عائلي  حمام  و  اجلب�ش 

م�ستعملة �سابقًا ، والعقار بتاريخ الك�سف غري م�سغول .

املرت  قيمة  تقدر   ، م2   )١4٥( للعقار  االجمالية  امل�ساحة  اأن  حيث   : التقدير 

فان  م�سركه  منافع  ال�سقة  منافه  يعترب  ال�سطح  فيها  مبا   ، دينار   )4٥0( ب 

األف و  ال�سقة = ١4٥ م2 * 4٥0 = 6٥2٥0 دينار اي بواقع خم�سة و �ستون  قيمة 

دائرة  مراجعة  بال�سراء  يرغب  من  .فعلى  اأردين  دينار  خم�سون  و  مائتني 

التايل  اليوم  تنفيذ حمكمة �سمال عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

من   )%١0  ( معه   م�سطحبًا  اليومية  املحلية  ال�سحف  يف  االعالن  هذا  لن�سر 

 )%٥0( هي  املزاد  لدخول  ن�سبة  اأقل  باأنه  علمًا   ، كتاأمينات  التقدير  قيمة 

من القيمة املقدرة على اأن تكون اأجور الن�سر و الداللة و الطوابع تعود على 

املزاود االخري.    

ماأمور تنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  �صمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/

)59٨٧  - 2019 ( – �صجل عام – �ص 
ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

االو�صي عمران  مهدي  •�صالح 
للتجارة  العراقيه  النخبه  •�صركة 

•�صركة النخبه العراقيه للمقاوالت العامة 
واال�صت�صارات الهند�صية 

�سارع   – العلي  تالع   / عمان    : عنوانه 

�سب�سطيه – بناية 40ب – �سقة ١22

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي ١-3/)١60١4-

20١8( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان 

املحكومية / الدين.     32٧6000

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

�سركة يوكو االين�ش د. م. �ش

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  عمان 

  رقم الدعوى  11-5/

)20٦٧2  - 2019 ( – �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

كراجه عبداهلل  من�صور  • احمد 
قطناين  ا�صعد  الدين  �صالح  •ا�صعد 

خلف   – الثالث  الدوار   / عمان    : عنوانه 

مطعم عاليه 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.     ٧30

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

عمرو ح�سني حممد �سحاده 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

اإعادة اعالن بيع باملزاد العلني الثالث 

 �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة  بداية ال�صلط 

رقم 1٨٨9/201٨
 و املتكونة بني املحكوم له

 عبداهلل احمد احليا�سات وحممد احمد احليا�سات 

واملحكوم عليه

 اكرم حممد عمر عبد الكرمي ال�صوي�ص 
 )١4٩( رقم  ار�ش  قطعة  العلني  باملزاد  �سيطرح  بانه  للعموم  يعلن 

حو�ش رقم )46( عرقوب وادي كدي�ش من ارا�سي ال�سلط علما بانها 

نوع ملك وم�ساحتها )٧٧٧ مرت مربع ( ح�سب �سند الت�سجيل املرفق 

بالقطعة تنظيمها �سكن ب وتقع داخل حدود بلدية وداخل حدود 

تنظيم وتنطبق املخططات على واقع القطعة متام االنطباق حيث 

متوفرة  اخلدمات  جميع  بها  ويوجد  ومطلة  مرتفعة  القطعة  ان 

من املوقع وتقع على �سارع ودخلة فرعية تقع بالغرب من مدر�سة 

جمال الدين االفغاين 

الدك اال�سمنتي  القطعة مبنى �سكني يتاألف من طابق ت�سوية من 

ار�سي  وطابق   ) مربع  )١2٥مرت  وم�ساحتها  عادية  وت�سطيبات 

ثالثة واجهات حجر وت�سطيبات جيدة وم�ساحتها )١4٥مرت مربع 

االن�ساء  تاريخ  حديد  خارجية  وابواب  خ�سب  داخليه  وابواب   )

١٩٩3 ومقدر ق�سمة �سعر املرت املربع الواحد بخم�سة و�ستون دينارا 

)٧٧٧*6٥= ٥0٥0٥ دينار ( 

 قيمة البناء : 

مربع  مرت   ١2٥ وم�ساحته  دينارا   ٩٥ املرت  �سعر  ت�سوية  طابق  

)١2٥*٩٥=١١8٧٥ دينارا (

مربع  مرت   ١4٥ وم�ساحته  دينارا   ١60 املرت  �سعر  االر�سي  الطابق 

)١60*١4٥=23200 دينارا (

حدود  على  وا�سوار  مبلطة  وم�ساحات  خارجية  اعمال  يوجد 

وخمتلفة  مثمرة  وا�سجار  ماء  وبئر  اال�سمنتي  الدك  من  القطعة 

وا�سجار زينة وكراج تقدر قيمته االجمالية بخم�سة االف دينارا 

٥0+23200+١١8٥+٧٥0٥0٥( عليها  وما  لالأر�ش  االجمالية  القيمة 

  )٩0٥80=00

وعلى من يرغب باملزاودة احل�سور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

ال�سلط خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االإعالن واإح�سار عربون 

١0%من القيمة املقدرة 

مامور تنفيذ ال�صلط

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  عمان 

  رقم الدعوى  11-5/

)20494  - 2019 ( – �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

 اإيهاب احمد عبد الغني رماحه
خمابز  خلف   – اليا�سمني   / عمان    : عنوانه 

اجلبل – عمارة 20

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي ١

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.     8٥0

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

عمرو ح�سني حممد �سحاده 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ش الت�سويه 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان 

رقم الدعوى 1 -1 /)2019-44٨٨( 

عام  – �صجل 

الهيئة /القا�صي :  زينه حممد فرج 

عبدالرحيم ال�صالميه 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

  �صهاب حممد ح�صن الك�صجي
مكتب   – الواحة  دوار   – العلي  تالع   / عمان 

 – ال�سياحية  ال�سيارات  لتاأجري  لورن�ش 

بجانب �سوبر ماركت الكرنك – عمارة ١٥4

يقت�سي ح�سورك يوم االإثنني املوافق 23 /0٩ 

/20١٩ ال�ساعة 00 :0٩ 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

يا�سمني حممد اأمني ابو ال�سعود 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ش  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  بداية حقوق 

�صمال  عمان 

رقم الدعوى 1-2 /)٨54- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  22 /0٨ /201٨ 
طالب التبليغ وعنوانه : حممود �سباح �ساحي �ساحي

احلميد  عبد  �سلطان   – املحامي  الوكيل  يبلغ   / عمان 

الروا�سده على العنوان التايل �سارع اجلاردنز – مقابل 

الطابق   ١0٩ رقم   – حمادة  عمارة  املركزي  جربي 

االأول 

النبي  عبد  احلميد  عبد  �سلطان  االأ�ستاذ  وكيله   

الروا�سده 

 املطلوب تبليغه وعنوانه :  

مثنى حممود مرعي مرعي
عمان / ابو ن�سري – حي املحبه – �سارع ح�سني حممد 

التيم خلف م�سجد حليمة الريان منزل رقم 8

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

املحكمة ما يلي:-

البينات  قانون  من  )١0و١١(  املواد  باأحكام  عمال   -١

واملواد )١4٧ و 222و 223و224( من قانون التجارة احلكم 

والبالغ  به  املدعى  املبلغ  بدفع  عليه  املدعى  باإلزام 

)34١6١( دينار .

من  و)١6٧(  و)١66(   )١6١( املواد  باأحكام  عمال     -2

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية و)46( من قانون نقابة 

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

ومبلغ )١000( دينار اأتعاب حماماة  والفائدة القانونية 

وحتى    20١٩/١/١٥ يف  الواقع  اال�ستحقاق  تاريخ  من 

ال�سداد التام . 

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

علنا  واأفهم  �سدر  لال�ستئناف  قاباًل  عليه  املدعى 

بتاريخ 8/22/20١٩  .

الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم   

ابن احل�سني املعظم

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن حمكمة �صلح 

جزاء  �صمال عمان 

رقم الدعوى 1-٣/ )٦529-2019( – �صجل عام

الهيئة / القا�صي  بزعه �صهم حاب�ص املجايل 

ا�سم امل�ستكى عليه :

لال�صكان املهاب  •�صركة 
– خلف ال�سرطة  العنوان : عمان / �ساحية اليا�سمني 

�سقة   –  ١١ رقم  عمارة   – املهاب  عمارة   – الن�سائية 

رقم ٧

العمر ٧ �سنه 

احمد  متويل  ثروت  •حممد 
الرئي�سي  ال�سارع   – ن�سري  ابو   / عمان   : العنوان 

دوار  قرب   – االردين  االإ�سالمي  البنك  مقابل   –

التطبيقية – جممع حجازين رقم 2١٥ - ط4 – ب�سفته 

املدير العام واملالك ل�سركة املهاب لال�سكان 

العمر 28 �سنه التهمة :     االحتيال )4١٧(

 20١٩/0٩/2٥ املوافق    االأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 00 :08 

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

حممد احمد عبد الرحيم �سالمه

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

املن�سو�ش عليها يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول 

املحاكمات اجلزائية 
















