




    مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليهما

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

  رقم الدعوى : 2019/18330

  القا�سي : �سنابل ال�سمادي

 ا�سم املدعى عليهما :

1. حممد نظام مو�سى اخلطيب .

2. اكرم مو�سى حامد اخلطيب
 وعنوانهما :  جمهويل مكان الإقامة حاليا . 

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/29

عليكما  اأقامتها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

امل�ساهمة  الردن   - العربية  التامني  �سركة 

العامة / وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سرا  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليكما 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية . 

املحكمة  قلم  مراجعة  عليكما   : مالحظة 

لت�سلم امل�ستندات املتعلقة بالدعوى .

  مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليهما

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

  رقم الدعوى : 2019/18331

  القا�سي : عمار قطاونة

  ا�سم املدعى عليهما :

1. �سهام ح�سن عبد القادر العطار 

2.احمد عبد احلميد ح�سن ابو من�سور  

 وعنوانهما :  جمهويل مكان الإقامة حاليا . 

املوافق  الحد  يوم  ح�سوركما  يقت�سي 

للنظر  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/29

عليكما  اأقامتها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

امل�ساهمة  الردن   - العربية  التامني  �سركة 

العامة / وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سرا  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليكما 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية . 

املحكمة  قلم  مراجعة  عليكما   : مالحظة 

لت�سلم امل�ستندات املتعلقة بالدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليها 

�سادرة عن حمكمة �سلح جزاء عمان 

رقم الدعوى:2019/18406

القا�سي :عطية ال�سعود.

ا�سم املدعى عليها :

معت�سم حممد ح�سني اخلطيب.
عنوانه :  جمهول مكان الإقامة حاليا . 

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر  �سباحا   9 املوافق2019/9/24ال�ساعة 

اأقامتها  والتي/  اأعاله  الرقم  ذات  الدعوى  يف 

الردن  العربية  التاأمني  �سركة  عليكم 

ح�سام  املحامي  وكيلها   / العامة  امل�ساهمة 

املع�سر.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  و  ال�سلح 

حقوق  �سلح  قلم  مراجعة  عليك  مالحظة 

وحافظة  الدعوى  لئحة  لت�سلم  عمان 

امل�ستندات .

اإعالن بيع اأول باملزاد العلني 

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق �سمال عمان 

يف الق�سية التنفيذية رقم )2008/2842ع(.
التنفيذية رقم )2008/2842ع(  واملتكونة بني املحكوم له  الق�سية  العلني يف  للبيع باملزاد  اأنه مطروح  يعلن للعموم 

 / و�سريكته  فريحات  ال�سالم  عبد  �سركة  عليهم/  واملحكوم  ا�ستيوي  فرا�ص  املحامي  وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك 

هديل لل�سياحة بيع قطعة الأر�ص رقم )3422( حو�ص رقم )8( مرج الأجرب قرية بدران من اأرا�سي �سمال عمان 

والعائد ملكيتها للمحكوم عليه/ عبد ال�سالم عبد الرحمن حممد الفريحات كاماًل.

1(و�سف قطعة الأر�ص:-

تقع قطعة الأر�ص رقم )3422( حو�ص رقم )8( مرج الأجرب من اأرا�سي قرية بدران التابعة ملديرية ت�سجيل اأر�سي 

�سمال عمان والبالغ م�ساحتها )500م2( حي املروج والأر�ص خمدومة ب�سارع نادر اأبو ال�سعر ويقع على احلد ال�سمايل 

ال�شرقي لقطعة الأر�ض وهو �شارع ترابي )غري معبد( والأر�ض ذات �شكل منتظم وتقع �شمال �شارع رفعت �شموط 

)الرئي�شي( و�شمال �شرق �شوبر ماركت الباب و�شمال �شرق م�شجد �شيوف الرحمن وبالقرب منه وهي �شليخ خالية من 

الأبنية والإن�شاءات والأ�شجار وهي ذات �شكل منتظم وذات طبوغرافية مائلة ميل ب�شيط من ال�شمال باجتاه اجلنوب 

)�سكن  للقطعة  التنظيمي  وال�ستعمال  فيها  التنظيم  اأحكام  ح�سب  والبناء  للزراعة  ت�سلح  حمراء  تربة  ذات  وهي 

)ج(( وهي ذات موقع جيد وحماطة باأبنية �شكنية وفلل وهي قريبة من كافة اخلدمات الأ�شا�شية.

2(التقديرات

دينار.  )175( الأر�ص  قطعة  من  الواحد  املربع  املرت  �سعر  •قدر 
دينار(. وخم�سمائة  األفًا  وثمانون  )�سبعة  دينار(   87500  = دينار   175 × )500م2  •وعليه 

فعلى من يرغب بالدخول باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �شمال عمان وذلك خالل )15( يومًا من اليوم التايل لتاريخ 

من   )%50( عن  املزاودة  بدل  يقل  ل  اأن  على  كتاأمينات  التقدير  قيمة  من   )%10( معه  م�سطحبًا  الإعالن  هذا  ن�سر 

القيمة املقدرة، علمًا باأن ر�شوم الدللة والن�شر والطوابع على املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ 

اإخطار �سادر عن دائرة تنفيذ 

الزرقاء

الق�سية التنفيذية رقم 

)2018/11563ك( �سجل عام   
ا�سم املحكوم عليهم :

 01 هيثم ح�سني احمد ظافر.

02 اأن�س عبد الكرمي عواد الغويري.

عنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 10.

حمل �سدروه : تنفيذ الزرقاء.    

دينار   )1656.480(  : به  املحكوم  الدين 

املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

اإن وجدت. 

خم�سة  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر 

الإ�سالمي  البنك  الدائن  اإىل  الإخطار 

جعفر  املحامي  وكيله  الأردين 

واإذا  اأعاله.  املبني  املبلغ  ال�سديفات 

الدين  توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�شت 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  اأعاله  املذكور 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونًا بحقكم.

اإنذار

ح�سرة ال�سيد

 احمد نا�سر الدين م�سطفى 

عي�سى

ام  �شركة  لدى  عملك  عن  تغيبت  اأنك  حيث 

  2019/08/31 تاريخ  منذ  الردن  فارما  ا�ص 

من  اأكثـر  م�سروع  �سبب  دون  تاريخه  وحتى 

اإدارة  من  اإذن  ودون  متوا�سلة  اأيام  ع�سرة 

العمل،  قانون  اأحكام  بذلك  خمالفا  ال�شركة 

اإىل  العودة  ب�سرورة  تنذرك  ال�سركة  فاإن 

هذا  تاريخ  من  اأيام  ثالث  خالل  العمل 

�شتقوم  ال�شركة  فاإن  ذلك  وبعك�ض  الإنذار، 

املادة  لأحكام  �سندا  لديها  خدماتك  باإنهاء 

)28/ه(من قانون العمل رقم )8( ل�سنة 1996.

ام ا�س فارما الأردن

انذار بالعودة للعمل

من �سركة فندق �سجرة الزيتون 

اىل املوظف

علي عبد الكرمي �سامل ال�سالحني 

املنقطع عن عمله 

من تاريخ  8 / 9/ 2019

من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

فاإننا  اعالها  املبني  التاريخ 

ننذرك بظرورة العودة اىل العمل 

تعترب  وال  اأيام  ثالثة  خالل 

فاقدا للوظيفة تبعا لقانون العمل 

والعمال 28 / ه

�سركة فندق �سجرة الزيتون

حمكمة �سلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه / بالن�سر 

رقم الدعوى 3-5/)2019-11943( - 

�سجل عام   الهيئة / القا�سي هايل حممد 

عيد الرويعي

ا�سم امل�ستكى عليه 

رامي حممد ا�سعد زماري    
العمر 33 �سنة 

بن  خالد  �سارع  احل�سني  عمان/جبل  العنوان 

الوليد بجانب التعليم اخلا�ص

التهمة �سيك ل يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/25

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

الكربى  عمان  اأمانة  جمل�ص  وم�ستكي 

واآخرون.

املوعد املحدد تطبق عليك  فاذا مل حت�سر يف 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-800(-

�سجل عام

الهيئة/القا�سي: �سامر اأحمد عبد الكرمي 

الطراونه

ا�سم الظنني: 

�ساكر يحيى �سامل اخلتاتنه
العمر: 36 �سنة

العنوان: عي - مرتب مركز دفاع مدين عي - 

رقم ع�سكري 101141

التهمة: تهريب دراجة )203(

املوافق  الأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي 

دائرة اجلمارك العامة

بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2019/452  ا�ستئناف جزاء  

هيئة القا�سي الرئي�س �سليم احلبا�سنه

املطلوب تبليغه امل�ستاأنف �سده:

�سليمان حممد عطيه 

القدمان  

جمهول مكان القامة.

الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة   2019/9/22 املوافق 

يف  للنظر  �سباحًا  التا�سعة 

امل�ستاأنف  من  املقدم  ال�ستئناف 

اجلمركي  العام  النائب  م�ساعد 

حال  ويف  لوظيفته  بال�سافة 

تخلفك عن احل�سور ت�سري عليك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون 

ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2019/420  ا�ستئناف جزاء  

هيئة القا�سي الرئي�س �سليم احلبا�سنه

املطلوب تبليغه امل�ستاأنف �سده:

رائد عبد العزيز اأحمد اأبو فرحه  

جمهول مكان القامة.

الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة   2019/9/22 املوافق 

يف  للنظر  �سباحًا  التا�سعة 

امل�ستاأنف  من  املقدم  ال�ستئناف 

اجلمركي  العام  النائب  م�ساعد 

حال  ويف  لوظيفته  بال�سافة 

تخلفك عن احل�سور ت�سري عليك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون 

ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ عني البا�سا

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-19/

)1082-2019( - �سجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

ريا�س جمال م�سطفى ب�سناق.

خلف   - التطوير  البا�سا/ا�سكان  عني  عنوانه: 

طولكرم.

رقم العالم/ال�سند التنفيذي: 1

حمل �سدوره: تنفيذ عني البا�سا.

والر�سوم  دينار   540 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  ان   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

ال�سافعي  ح�سن  عطيه  ابراهيم  له/الدائن 

املبلغ املبني اأعاله.

واإذا انق�شت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �شتقوم  القانونية،  الت�شوية  تعر�ض  اأو 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عني البا�سا

انذار اىل املوظف

املوظف عمار جمال حماد

مكان  عن  تغيبت  قد  انك  مبا   

را�سد  اأبو  موؤ�س�سة  لدى  عملك 

ال�سيارات منذ تاريخ  الكور لقطع 

2019/9/5  دون اذن او عذر ر�سمي 

و مل تعد لغاية الن فاننا ننذرك 

عملك  اىل  العودة  ب�سرورة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يومني  خالل 

العالن و ال فانك تعترب فاقدة 

لعملك و كافة حقوقك القانونية 

من  هـ   28 املادة  ح�سب  العمالية  و 

قانون العمل و العمال الأردين

موؤ�س�سة اأبو را�سد 

الكور لقطع ال�سيارات

انذار بالعودة للعمل املوظف

�سعيد عادل �سعيد �سالمة
ل�شناعة  الأردنية  ال�شركة  لدى  عملك  مكان  عن  تغيبت  قد  انك  مبا   

الأغذية اخلفيفة دون اإذن اأو عذر ر�شمي وملدة تزيد عن 13 يومًا متتالية 

ومل تعد لغاية الآن فاإننا ننذرك ب�سرورة العودة اىل عملك خالل 3 اأيام 

من تاريخ ن�سر هذا العالن واإل فانك تعترب فاقداً لعملك وكافة حقوقك 

القانونية والعمالية ح�سب املادة 28 هـ من قانون العمل والعمال الأردين.

ال�سركة الأردنية ل�سناعة الأغذية اخلفيفة

انذار اىل املوظف

ابراهيم حممد عبد الرحيم اللوزي

النظاميني  املحامني  نقابة  لدى  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

ب�شرورة  تنذرك  النقابة  فاإن  مربر،  دون  اأيام  ع�شرة 

العودة لعملك لديها خالل )72( �ساعة منذ تاريخ ن�سر هذا 

النذار، وبعك�ض ذلك تعترب فاقداً لوظيفتك لدينا.



وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 18616  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : دعاء �صبحي حممد 

العمري      

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  :  

�صرار غازي احمد املحاميد  
خلف   – ال�سمي�ساين   / عمان   : عنوانه 

نا�سر  بن  مو�سى  �سارع  اال�ست�ساري  م�ست�سفى 

عمارة 18 ط 1 

يقت�سي ح�سوركم يوم الثالثاء          املوافق : 

24 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 17152  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : عمار خالد �صامل 

القطاونة     
ا�سم املدعى عليه وعنوانه  :

 1 – طالل �صليمان القفيلي امل�صاعيد   

2 – معتز طالل �صليمان امل�صاعيد
ال�سريعة  – �سارع  اللويبدة   / عمان   : عنوانه 

 12  7 – عمارة 
يقت�سي ح�سوركم يوم االأربعاء           املوافق : 

25 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

املحكمة  قلم  مراجعة  �سرورة  يرجى 

ال�ستالم الئحة الدعوى واملرفقات 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية . 

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 18610  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : �صنابل عمر حممد 

ال�صمادي     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  : 

 مو�صى ن�صري احميد غنيم  
ابن  �سارع   – احل�سني  جبل   / عمان   : عنوانه 

بطوطة - بناية 15 

يقت�سي ح�سوركم يوم االثنني           املوافق : 

23 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 17168  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : دعاء �صبحي حممد 

العمري     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  :

 ثائر فرا�س ابراهيم عبد اهلل 
– �سارع �سرار بن  اللويبدة  عنوانه : عمان / 

االزور عمارة 14 

يقت�سي ح�سوركم يوم الثالثاء           املوافق : 

24 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

اعالن بيع اول باملزاد العلني

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح بني عبيد 

يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/1669ع 

 واملتكونة بني :- 

الدائن  : بنك االردن/�صركة م�صاهمة عامة وكيله املحاميان ا�صامة �صكري 

و�صادي ايبف  

املدين  :  �صاهر فريد حممود �صمالوي  .
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني  كامل ح�س�ص املدين اأعاله يف  ال�سقة 

-120/102 حو�ص 6 �سلمى واحلوله قرية احل�سن اأرا�سي اربد  والبالغ م�ساحتها  186 

مرت  مربع واملو�سوعة تاأمينا لدين الدائن بنك االأردن  من الدرجة االأوىل مبوجب 

�سند تاأمني دين رقم 1527 معاملة رقم 1  تاريخ 2015/10/1   مببلغ  اثنان وخم�سون 

الف دينار  والفوائد والعموالت . 

 ال�سقة رقم -102 املقامة على قطعة االأر�ص رقم 120 حو�ص �سلمى واحلولة رقم 6 

من اأرا�سي بلدة احل�سن واالأر�ص من نوع ت�سوية وتبلغ م�ساحة ال�سقة 186 مرت مربع 

وهي عبارة عن طابق الت�سوية عدا �سطحه وهي ال�سقة ال�سمالية الغربية وتقع يف  

اجلهة ال�سرقية من بلدة احل�سن يقع على طول واجهاتها اجلنوبية �سارع تنظيمي 

مفتوح ومعبد جزء منه مبنية من احلجر االأبي�ص النظيف وت�سلها  كافة اخلدمات 

نوم  غرف  ثالثة  من  موؤلفة  وهي  اجلهات  جميع  من  ال�سكنية  االأبنية  بها  وحتيط 

ال�سرياميك  من  االأر�سية  افرجني  وحمامني  عربي  حمام  واحد  حمامات  وثالثة 

ومطبخ من االملنيوم مع خزائن علوية  و�سفلية و�سطح اخلزائن ال�سفلية من رخام 

ديكورات  ويوجد  حماية  و�سبك  اباجورات  مع  االملنيوم  من  ال�سبابيك  اجلرانيت 

اخلدمات  كافة  وت�سلها  تطبيع  مع  امل�سن  دهان  ومدهونة  باال�سقف  اجلب�سني  من 

وحتيط بها ال�سقق ال�سكنية من جميع اجلهات . 

التقدير: -

ال�سقة مببلغ 325  دينار وعليه تكون قيمة  الواحد من  مت تقدير �سعر املرت املربع 

ال�سقة : 

186 م2   × 325 دينار = 60450 �ستون الف واربعمائة وخم�سون دينار  .

خالل  عبيد   بني  �سلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  من  فعلى   

خم�سة ع�سر  يوم من اليوم التايل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن م�سطحبا معه  %10 

ن�سبة  تقل  ال  ان  وعلى  باملزاد  للدخول  تامينا  اليد  و�سع  عند  املقدرة  القيمة  من 

تعود  والطوابع  والدالله  الن�سر  اجور  ان  علما  املقدرة  القيمة  من   %50 عن  املزاودة 

على املزاود االخري  . 

ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح بني عبيد 

اعالن بيع رابع  باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

الر�صيفة 

يف الق�صيةالتنفيذية رقم 2018/4100ع 

واملتكونة بني:

الدائن :بنك االردن وكيله املحاميان ا�صامه �صكري و�صادي ايبف.

واملدين :روحي عبد الكرمي احمد الرمياوي .

املدين  ح�س�ص  كامل   العلني  املزاد  يف  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 

اأرا�سي  اأعاله يف  قطعة االأر�ص رقم 430 حو�ص 2 املعمر قرية ام رمانة 

الزرقاء واملو�سوعه تامينا لدين الدائن  بنك االردن من الدرجه الثالثة 

مبوجب �سند تامني دين رقم69  معاملة 69 تاريخ 2017/1/16  بقيمة مائة 

وخم�سون الف دينار والفائده والر�سوم والعموالت .  

اأواًل: و�سف العقار: -

ام رمانة وهي من نوع  اأرا�سي  املعمر من  قطعة االأر�ص رقم 430 ح�سو 2 

معبد  جنوبي  �سارع  على  وتقع  رمانة  ام  مدر�سة  غرب  قرب  وتقع  امللك 

و�سارع �سرقي معبد و�سارع �سمايل غري معبد وهي �سمن منطقة تنظيم 

روحي  لل�سيد  مملوكة  وهي   7584.090 وم�ساحتها  طويل  وجتاري  ج  �سكن 

عبد الكرمي احمد الرمياوي .

والقطعة  مربع  مرت   7584.090 مب�ساحة  ار�ص  قطعة  عن  عبارة  والعقار 

تنظيم جتاري طويل يليه �سكن ج القطعة خمدومة باملاء والكهرباء تقع 

القطعة على �سارع جنوبي و�سارع �سرقي معبد و�سارع �سمايل غري معبد 

والقطعة مزروعة با�سجار زيتون عدد 125 �سجرة مثمرة  وبعمر 15 يوجد 

تقريبا  مربع  مرت   2100 التجاري  اجلزء  م�ساحة  بالقطعة  متو�سط  ميل 

وباقي امل�ساحة �سكن جم�ساجة اجلزء �سكن ج 5484.090 تقريبا 

ثامنًا: التقدير: - 

تكون  وبذلك  دينار   40 مببلغ  التجاري  للجزء  املرت  تقدير�سعر  مت   •

القيمة = 

2100 مرت مربع ×40 دينار = 84000 دينار .

2 -  مت تقدير �سعر املرت املربع للجزء �سكن ج مببلغ 30 دينار وبذلك تكون 

القيمة =

5484.09 ×30 دينار = 164522.70 دينار.

دينار  خم�سون  وقدره  مببلغ  املثمر  الزيتون  �سجرة  �سعر  تقدير  تتم    -3

لكل �سحرة وبذلك تكون قيمته: 120×50 دينار = 6250 دينار 

وعليه تكون القيمة االإجمايل للتقدير :

الف  وخم�سون  واربع  مائتني  دينار   254772.7=6250+164522.70+84000

و�سبعمائة واثنان و�سبعون دينار و�سبعمائة فل�ص .

االأردن  بنك  االأخري  املزاود  قبل  من  العقار  على  املزاودة  متت  بانه  علما 

وقد بلغت اخر مزاودة مبلغ وقدره 127500 دينار .

 فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية  الر�سيفة 

االعالن   هذا  ن�سر  تاريخ  من  التايل  اليوم  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل 

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

باملزاد  على ان ال تقل ن�سبة  ال�سم عن 2% من قيمة املزاودة االأخرية ، 

علمًا باأن اأجور الن�سر و الداللة والطوابع تعود على املزاود االخري.

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الر�صيفة 

حمكمة اجلنايات الكربى

مذكرة تبليغ متهم موعد جل�صة

رقم الدعوى: 6-26/

)574-2019(-جنايات

الهيئة/القا�صي: الهيئة ال�صاد�صة

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله االأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

منت�صر ما�صي ح�صني الروا�صده
الكرك - منطقة موؤتة )غري مقبو�ص عليه(

االإيذاء   -  )346( احلرية  حجز  املو�سوع: 

الب�سيط )334( - خطف ذكر اأو اأنثى بالتحيل 

 -  )4/302( جن�سيًا  عليه  واالعتداء  واالإكراه 

هتك العر�ص بالعنف )1/296(

جل�سة  موعد  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 

املوافق يوم االأربعاء 2019/9/25

املوافق  االأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/25 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  حت�سر  مل  فاإذا  اأعاله 

تطبق عليك االأحكام املن�سو�ص عليها.

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 18606  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  : 

 منى حممد عو�س الزبن  
عبد  �سارع   – ال�سمي�ساين   / عمان   : عنوانه 

احلليم النمر - عمارة 18 - طابق اول 

يقت�سي ح�سوركم يوم االربعاء           املوافق : 

25 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه  

/ بالن�صر

رقم الدعوى :2-5 )2019/3477 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : زياد املحارب
ا�سم املدعي عليه وعنوانه : 

يو�صف حممد هوي�صل ال�صهابني
عمان – جبل احل�سني – جممع احل�سيني

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/25

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

اال�سم  مالكه  و�سركاه  عواد  ابو  خالد  �سركة 

لتجارة  الكربى  ال�سخراء  موؤ�س�سه  التجاري 

عنها  بالتوقيع  مفو�ص  الزراعيه  املنتوجات 

ال�سيد خالد ابو عواد

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ �صرق عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 3-  11 / ) 

5624 -   2019  ( –�صجل عام – ع

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

  رامز خ�صر فايز احمد 
عمارة   – عليا  ابو  �سارع   – طرببور   / عمان 

رقم 30

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 4 / 1684  

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان 

املحكوم به /الدين : 57000   دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني  يوما تلي 

له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ 

/ الدائن بنك االردن وكياله املحاميان ا�سامة 

�سكري و هيثم ال�سخانبة   املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�ص الت�سوية القانونية ، �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ �صرق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 – 1 / )  18169  - 

2019 ( – �صجل عام 

الهيئة القا�صي : حممد عمر يو�صف حممد 

العرود     

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

رامي مو�صى حممد ع�صفور 
رقم  بناية  عدن  حي  الن�سر  جبل   / عمان 

ب 24  

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء املوافق 25 / 9 

/2019  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و عبد اهلل املالحمة 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون  ا�سول املحاكمات املدنية  

دائرة تنفيذ عني البا�صا

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-19/

)1082-2019( - �صجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

ريا�س جمال م�صطفى ب�صناق.
عنوانه: عني البا�سا/ا�سكان التطوير - خلف 

طولكرم.

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: 1

حمل �سدوره: تنفيذ عني البا�سا.

والر�سوم  دينار   540 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  ان   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

ال�سافعي  ح�سن  عطيه  ابراهيم  له/الدائن 

املبلغ املبني اأعاله.

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية،  الت�سوية  تعر�ص  اأو 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عني البا�صا

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1952 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي زيدون �صالح 

حممود خري�س

ا�سم امل�ستكى عليه

 حاكم حممد ح�صن الدبا�س

العمر 22 �سنة

العنوان ال�سلط/ال�سلط /البلقاء - لواء ق�سبة 

ال�سلط - بالقرب من املخبز

التهمة �سرقة اخليل اأو الدواب )408(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/19

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي جمعة حممد �سويلم اجلهالني.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1810 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي رائد بطر�س 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه 

ها�صم عبد الفتاح ر�صوان  الن�صور
العمر 66 �سنة

ال�سلط/ال�سالمل/قرب  العنوان 

مدر�سة اخلر�سان.

التهمة االيذاء الب�سيط )334(.

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/23

عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم  الدعوى 

م�سطفى  رافع  وم�ستكي  العام  احلق 

احمد اأبو رمان.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )2035 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي منار ابراهيم 

احمد احل�صن

ا�سم امل�ستكى عليه 

م�صعب يو�صف مكيد اخلطبا.
العمر 42 �سنة

قرب   - ها�سم  الر�سيفة/ا�سكان  العنوان 

مدر�سة االمري ها�سم.

ال�سلطة  اأعمال  من  عمل  باأي  القيام  التهمة 

ا�ساءة   - )30/د/1(  اخلطية  موافقتها  دون 

االمانة امل�سددة )423(.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/25

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 18117  - 2019 ( – 

�صجل عام 

الهيئة القا�صي :  مراد ابو ادعيج      

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ها�صم احمد يو�صف ابو من�صي 
املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

االردن وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري 

و يزن احلم�سي  

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�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  18846  - 2019 ( – 

�صجل عام 

الهيئة القا�صي : نور البدور     

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 نبيل جمال ح�صن عبد احلميد  

يقت�سى ح�سورك يوم االثنني  املوافق 23 / 9 

/2019  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون  ا�سول املحاكمات املدنية  

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صلط

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 4-11/)2019-313( - 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: خوله عبد اهلل 

عبد الفتاح الر�صدان
ا�سم الظنني:

 رامي احمد عبد العزيز العزه
حممود  حممد  نور  وعنوانه:  اال�ستاذ  وكيله 

و�ساح.

عنوانه   و�ساح  نور  املحامي  عمان/وكيله 

عمارة  الكومودور  فندق  مقابل  ال�سمي�ساين 

زهرة ال�سمي�ساين ط 2 هاتف 0796772301

العمر: 40 �سنة

م�سرف   - النادي  البقعة/�سارع  العنوان: 

مبيعات - رقم الهاتف 0788886938

التهمة: ا�ساءة االمانة امل�سددة )423(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/26

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

الفقيه  وزكريا  طارق  �سركة  وم�ستكي: 

و�سركائهم واآخرون.

تطبق  عنك  وكياًل   تر�سل  اأو  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1971 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي زيدون �صالح 

حممود خري�س

ا�سم امل�ستكى عليه 

وفاء �صعيد ح�صن �صمرين
العمر 36 �سنة

العنوان عمان/جبل اللويبدة العبديل �سارع 

واملهجر  لبنان  بنك  مقابل  النابل�سي  �سليمان 

�سركة ق�سطك.

التهمة االحتيال )417(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/19

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي حممود م�سطفى �سامل ال�سالحات.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 18409  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  :

 �صركة املركزية لل�صياحة وال�صفر  
امللك  �ص   – ال�سمي�ساين   / عمان   : عنوانه 

ح�سني 065658668 

يقت�سي ح�سوركم يوم االربعاء           املوافق : 

25 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 1 / ) 17151  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : �صنابل عمر حممد 

ال�صمادي     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  :

 ر�صوان حمدي جدي الك�صيبة
االمري  �سارع  �سقرة  وادي   / عمان   : عنوانه 

حممد عمارة رقم 12 

يقت�سي ح�سوركم يوم االأثنني           املوافق : 

23 / 9/ 2019           ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

الوطنية  التامني  �سركة   : املدعى  عليك 

امل�ساهمة املحدودة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

اعالن بيع اول باملزاد العلني

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد  

يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/2467ع  

 واملتكونة بني :- 

الدائن  : بنك االردن/�صركة م�صاهمة عامة وكيله املحاميان ا�صامة �صكري 

و�صادي ايبف  

املدين  : فرج حممد حم�صن قوا�صمه   .
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني  كامل ح�س�ص املدين اأعاله يف  ال�سقة  

-101 حو�ص 10 ال�سبيح قرية اربد  اأرا�سي اربد  والبالغ م�ساحتها  102  مرت  مربع 

�سند  مبوجب  االأوىل  الدرجة  من  االأردن   بنك  الدائن  لدين  تاأمينا  واملو�سوعة 

تاأمني دين رقم 529 معاملة رقم 64  تاريخ 2014/4/10    مببلغ ثالثة وع�سرون الف 

والفوائد والعموالت . 

 ال�سقة رقم –101 واقعة على قطعة االأر�ص رقم 1558 حو�ص 10 ال�سبيح من اأرا�سي 

والبالغ  �سطحها  عدا  غربية  �سمالية  ت�سوية  �سقة  عن  عبارة  وهي  اربد   مدينة 

م�ساحتها 102 مرت مربع وقطعة االأر�ص من نوع امللك وال�سقة من نوع ت�سوية وهي 

وتقع  الرو�سة  منطقة  الكربى  اربد  بلدية  حدود  �سمن  اربد  مدينة  اأرا�سي  من 

على الطريق الرئي�سي الوا�سل بني ميدان ال�سهداء وميدان الدره وتبعد عن ميدان 

الغرب  اىل  ال�سرق  من  تتطاول  ال�سكل  م�ستطيلة  والقطعة  تقريبا  مرت   50 ال�سهداء 

�سارع  ال�سرقية  اجلهة  من  القطعة  واجهة  طول  على  ويقع  ال�سكل  م�ستوية  وهي 

تنظيمي بعر�ص 30 مرت مفتوح ومعبد و املعروف ب�سارع امللكة نور احل�سني والقطعة 

خلدمة  وكراج  ت�سوية  وطابق  طوابق  اأربعة  من  تتالف  �سكنية  بناية  عليها  مقام 

بالقطعة  ويحيط  ال�سقق  خلدمة  درج  ومطلع  كهربائي  م�سعد  ويوجد  البناية 

االأبنية ال�سكينة التي ت�سلها كافة اخلدمات وت�سل القطعة وال�سقة كافة اخلدمات.

و�سف ال�سقة رقم -101 مو�سوع الدعوى واملقامة على القطعة 1558 : - 

ال�سقة -101 هي ت�سوية �سمالية غربية عدا �سطحها وتبلغ م�ساحتها 102 مرت مربع 

خا�ص  ثاين  وحمام  نوم  وغرفتان  بها  خا�ص  حمام  مع  �سيوف  غرفة  من  وتتكون 

بغرف النوم االأخرى و�سالة معي�سة مفتوحة على املطبخ ومطبخ راكب له خزائن 

علوي و�سفلي من االملنيوم وموزع بني الغرف واالبواب الداخلية من اخل�سب والباب 

اخلارجي من حديد الفا�سون وال�سبابيك من االملنيوم مع �سبك حماية واباجورات 

من االملنيوم وال�سقة مدهونة امل�سن مع وجود اجلب�ص يف غرق ال�سقة وار�سية كامل 

ال�سقة  وت�سل  ال�سرياميك  من  واحلمامات  املطبخ  وجوانب  البور�سالن  من  ال�سقة 

كافة اخلدمات .

التقدير: -

مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة وما ي�سيبها من ار�ص العقار واخلدمات 

مع االخذ بعني االعتبار عمر البناء وهو �سنة 2013 مببلغ 310 دينار فتكون قيمة 

ال�سقة : 

102 مرت مربع × 310 دينار = 31620 واحد وثالثون الف و�ستمائة وع�سرون دينار .

 فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد  خالل خم�سة 

من   %10 معه   م�سطحبا  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  التايل  اليوم  من  يوم  ع�سر  

القيمة املقدرة عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد وعلى ان ال تقل ن�سبة املزاودة 

عن 50% من القيمة املقدرة علما ان اجور الن�سر والدالله والطوابع تعود على املزاود 

االخري  . 

ماأمور تنفيذ حمكمة  بداية اربد 

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1810 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي رائد بطر�س 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه

حممد عبد الفتاح ر�صوان  الن�صور

العمر 62 �سنة

هاتف:   - ال�سلط/ال�سالمل  العنوان 

 0788290268

التهمة االيذاء الب�سيط )334(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/23

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي رافع م�سطفى احمد اأبو رمان.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-4/)2019-3022(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اأ�صرف غ�صاب عبد اهلل 

اأبو رمان

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 يو�صف جوده حميد املهريات

غرب عمان - وادي ال�سري - مطعم الب�ساير

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/26 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

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 �صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-4/)2019-3005(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حنان خملد عبد الهادي 

الف�صاطله

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

�صادي غ�صان رفيق الزاغه
غ�سان  منزل   - ال�سالم  كازية  قرب   - ناعور 

الزاغه

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/26 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

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 بداية جزاء - جنايات )جنايات �صغرى( 

الر�صيفة

قرار االمهال/بالن�صر

رقم الدعوى: 13-5/)136-2019( - �صجل عام  

الهيئة/القا�صي: الهيئة االوىل

اىل املتهم:

 احمد ب�صام ابراهيم اجلرو
رقم االثبات ال�سخ�سي: 2000355672

 )2019-136(/5-13  : رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

- �سجل عام

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�سرة اأيام من تاريخ ن�سر 

القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�سائية عن التهمة:

الوجه  على  ال�سرب   -  )1/467( العامة  الراحة  اقالق 

االدوات  وحيازة  حمل   - مكرر/1(   334( حادة  باأداة 

احلادة واخلطرة على ال�سالمة )156(.

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد االأمن العام القاء القب�ص 

عليك وت�سليمك للمراجع املخت�سة وعلى كل من 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 

اأية  اقامة  من  ومتنع  بها  الت�سرف  من  وحترم  العدالة 

بعد  فيه  تتعهد  التزام  اأو  ت�سرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطاًل. 

اجلل�سة يوم: االربعاء   تاريخ: 2019/9/25   09:00

�سدر يف: 2019/9/16 

رئي�س املحكمة

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى: 3-1/)2019-6495(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: منري �صعود م�صلم اأبو 

قاعود
ا�سم امل�ستكى عليه:

 1- عادل حكمت �صليمان يا�صني
املهنة: تاجر

العمر: 49 �سنة

2- عديل حكمت �صليمان يا�صني

3- �صركة اأبناء حكمت يا�صني و�صركاهم
العنوان: عمان - �سارع امللك عبد اهلل الثاين - 

بناء 181 - قرب بنك اال�سكان - �سارع املدينة 

الطبية

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   8 ال�ساعة   2019/9/30

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

للوكاالت  مالرتان�ص  �سركة  وامل�ستكي 

املالحية والتخلي�ص

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1952 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي زيدون �صالح 

حممود خري�س

ا�سم امل�ستكى عليه

 احمد نواف عبد املجيد خليفات
العمر 20 �سنة

املغاريب  ال�سودان/ا�سكان  العنوان 

هاتف 0779284505

التهمة �سرقة اخليل اأو الدواب )408(.

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2019/9/19 املوافق 

التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

جمعة حممد �سويلم اجلهالني

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

اإنذار عديل

موجه بوا�صطة �صعادة كاتب عدل حمكمة �صلح �صحاب 

االأكرم

رقم: 2019/2298
املنذرة:

 هنادي غازي اأحمد امل�صري
، الرقم الوطني )9652007626(، وكيلها املحامي اأن�ص العو�سي

عنوانه: �سحاب - خلف مدر�سة اأم عمارة

وطني  رقم  اجلوابري،  روحي  رفعت  روحي  اإليه:  املنذر 

)9921069448(

عنوانه: �سحاب - �سلبود - بالقرب من املركز الثقايف - بداللة املنذر

خمت�سر االإنذار:

من  م�ستودع  االجارة  طريق  عن  ي�سغل  اأنه  اإليه  املنذر  يعلم   -1

 )5( حو�ص   )89( رقم  االأر�ص  قطعة  على  املقام  االأر�سي  الطابق 

ايجار  عقد  مبوجب  عمان  جنوب  اأرا�سي  من  �سحاب  قرية  �سلبود 

 2017/2/1 بتاريخ  اإليه  واملنذر  املنذرة  ابن  بني  فيما  منظم  خطي 

وملدة ثالثة �سهور باأجرة �سهرية مقدارها 85 دينار تدفع بداية كل 

�سهر وقد متدد العقد مدد مماثلة بحكم القانون لغاية 2019/7/30.

بدل  دينار   1020 مبلغ  بذمته  ا�ستحق  باأنه  اإليه  املنذر  يعلم   -2

ولغاية   2018/8 �سهر  من  وذلك  العقدية  لل�سهور  م�ستحقة  اأجور 

.2019/7/30

بعد  تنتهي  اأ�سهر  ثالثة  االيجار  عقد  مدة  اأن  اإليه  املنذر  يعلم   -3

التمديد بتاريخ 2019/7/30 لذا فاإن املنذر ينذركم ويعلمكم بعدم 

املاأجور  ت�سليم  و�سرورة  مماثلة  ملدة  معكم  العقد  بتجديد  رغبته 

خاليًا من ال�سواغل عند انتهاء مدته.

الطلب: لذا ولكل ما تقدم فاإن املنذر اإذ ينذركم ب�سرورة العمل على 

ت�سديد االأجور امل�ستحقة عليكم وكافة امل�ستحقات بغ�سون خم�سة 

ف�سيعمد  ذلك  وبعك�ص  االإنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يومًا  ع�سر 

املنذر اإىل اإقامة الدعاوى الالزمة والكفيلة باملحافظة على حقوقه 

واإلزامكم  املاأجور  رد  و/اأو  املاأجور  واإخالء  االيجار  عقد  وف�سخ 

باالأجور امل�ستحقة عليكم وكذلك االأجور التي ت�ستحق اأثناء �سري 

واأتعاب  وم�ساريف  ر�سوم  من  ذلك  عن  ين�ساأ  ما  وتكبيدكم  الدعوى 

حماماة وفائدة قانونية واأية التزامات اأخرى تنجم عن ذلك واأنتم 

بغنى عنها.

ويف االإنذار اأعذار

وكيل املنذرة

املحامي اأن�س العو�صي



وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى : 2-3 )2019/6446 ( �صجل عام

الهيئه القا�صي عبري حممود �صحده الرببراوى 

ا�شم امل�شتكى عليه وعنوانه : 

بركات علي  ه�صام  •ا�صرف 
عثمان ح�صني  حممد  •طارق 

طومار  حممد  حممود  •و�صاح 
التجارية للمجمعات  طيبة  •�صركة 

العنوان : عمان/�شارع احلرية بجانب مطعم 

املحيط

التهمه : �شيك ال يقابله ر�شيد )421( 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/30

ال�شاعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

�شركة   : وامل�شتكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

النموذجية خلدمات النظافة و ال�شيانة  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3209 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي عوده احمد كرمي 

احل�صامي

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

رائد حممد مو�صى ابو �صربى
احلديقه  بجانب  �شلبود   – �شحاب 

العامه – رقم الهاتف 0798797313

يقت�شى ح�شورك يوم : االحد املوافق 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك املدعي : �شركة اكادميية 

ومدار�ص البنيه احلديثه 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام  عليك 

ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3200 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي عوده احمد كرمي 

احل�صامي
ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

يو�صف حممد جرب عبد الرحيم
عمان –اجلويده – �شارع ال�شتني خلف 

القهيوي  رامي  عمارة  املنا�شري  كازية 

15

يقت�شى ح�شورك يوم : االحد املوافق 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

حمدان  رامي   : املدعي  عليك  اقامها 

�شامل القهيوي 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام  عليك 

ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 

)2019/832( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

ال�صانع  حمد  عطيه  •نزار 
ال�صانع حمد  عطيه  •ع�صام 

عنوانه : عمان/ جمهول مكان االقامه 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي

والر�شوم  دينار   777  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

له الدائن : �شاكر حممد م�شطفى الروا�شدة 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى 5-2 )2476-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/7/31

عليان  حممد  زكريا   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

ال�شوي�ص 

�شارع  االو�شط  املثلث  اجلوفة  جبل  عمان   : عنوانه 

االبهري درج 5 بنايه 8/7 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 منى حمدي عبد اهلل خالد
عنوانه : عمان – جبل اجلوفة – مثلث االو�شط قرب 

بقاله الروابي

خال�شه احلكم :

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

من   )1/267(  )  256()266( املواد  باأحكام  عماًل   -1

للمدعي  تدفع  ان  عليها  املدعى  الزام  املدين  القانون 

مبلغ 7700دينار �شبعة االف و�شبعمائة دينار . 

اأ�شول  قانون  من  و167  و166   161 باملواد  وعمال    -2

املحاكمات املدنية واملادة 46 من قانون نقابة املحامني 

ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعى  ت�شمني 

)385( دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع 

تاريخ  من  اعتبارا  تدفع  به  املحكوم  املبلغ  من   %9

املطالبة وحتى ال�شداد التام .    

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليها 

ح�شرة  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر  لال�شتئناف  قاباًل 

احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

املعظم  بتاريخ 2019/7/31

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/11754 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي �صفاء يو�صف حممود 

االقرع

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

احمد خليل داود ابو الهوى
الدوار  باجتاه   – ال�شابع  –الدواء  عمان 

ال�شاد�ص جممع ابو الهوى هاتف 0799949969

املوافق  االثنني   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/23

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : خالد حممود حممد �شحاده

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق املوقر 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر

رقم الدعوى : 1-8 )2019/95( 

�صجل عام 

تاريخ احلكم : 2019/6/30
خليل  يو�شف  ان�ص   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

القريناوي

عنوانه : �شحاب 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 فالح عواد فالح اجلبور
بعد  ال�شحراوي  الطريق  دخله   – النقريه   – املوقر 

دخله �شركه الريان

خال�شه احلكم :

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

االحكام  جملة  من   1818 املواد  باحكام  عماًل  اأواًل: 

العدلية و 53 و 61 و60 و 63 من قانون البينات احلكم 

بالزام املدعى عليه  بان يدفع للمدعي املبلغ املدعى 

به والبالغ )4060 دينار ( .

ا�شول  قانون  من   161 املاده  باحكام  عمال  ثانيًا: 

ر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املدنيه  املحاكمات 

الدعوى وم�شاريفها ومبلغ )203( دينار اتعاب حماماة 

والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 

التام .

لال�شتئناف   قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابه 

�شاحب  ح�شره  با�شم  علنا  وافهم  �شدر  لالعرتا�ص 

املعظم  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلالله 

بتاريخ 2019/6/30

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/3694( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

يزيد حممد زين الدين ر�صاد 

�صدر
ابو  – اجلويده قرب ملحمه  عنوانه : عمان 

دوا�ص 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   120  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

�شم�شم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ ال�صلط 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-11 )2019/1406( 

�صجل عام ب

ا�شم املحكوم عليه املدين :

و�صركاه دياك  م�صطفى  علي  •�صركة 
دياك علي  م�صطفى  •علي 

هنط�ش ابو  م�صطفى  حممد  •ح�صام 
عوي�ش  �صليم  عقل  •�صمري 
�صليم حممد  �صليم  •جمال 

عنوانه : جمهولني مكان االقامه 

 /  2-11  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2016/778

تاريخه : 2017/1/31

حمل �شدوره : تنفيذ ال�شلط

والر�شوم  دينار   17904  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

للم�شتح�شرات  العربية  �شركة   : الدائن  له 

الطبيه والزراعيه املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ ال�صلط

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4136( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

عبد الرزاق حممد عبد الرزاق 

القطناين 
�ص  نوارة  ام  القوي�شمه   – عمان   : عنوانه 

احل�شارة منزل رقم 10 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   600  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

�شم�شم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي عليه باحلق 

ال�صخ�صي/ بالن�صر

رقم الدعوى : 2-3 )2019/4500 ( �صجل عام

الهيئه القا�صي احمد منور احمد الرحامنة  

ا�شم امل�شتكى عليه وعنوانه : 

طه مو�صى ح�صن �صرمي
املهنة: �شائق

قرب  احلويان  عمان/حي   : العنوان 

م�شت�شفى احلمايدة خلف حمم�ص ال�شعب 

التهديد  الذم)358(   )359( القدح   : التهمه 

ال�شعور  اهانة   )354( حمق  غري  ب�شرر 

الديني لدى الغري)278( 

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/22

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

حمودة  ماهر   : وامل�شتكي  العام  احلق  عليك 

حممد ابو ق�شه  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :2-5  )2019/2912 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي زياد املحارب
ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

1- �صركة نالة للتجميل والعنايه بالب�صرة 

مفو�صا عنها روال كامل حممود طه 
2- روال كامل حممود طه

3- احمد �صلمان علي ال�صعودي
دوار  من  بالقرب  اليا�شمني   – عمان 

اخلريطه جممع التقوى ط/3

يقت�شى ح�شورك يوم : االحد املوافق 

 2019/9/22

ال�شاعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

حممد  �شعيد   : املدعي  عليك  اقامها 

�شعيد العب�شي 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام  عليك 

ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3210 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي مارينا رائد ابراهيم 

حجازين 

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

�صعود عبداهلل نقر�ش
رقم   – اجلامع  قرب  �شلبود   – �شحاب 

الهاتف 0791321867

يقت�شى ح�شورك يوم : االحد املوافق 

 2019/9/22

ال�شاعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك املدعي : �شركة اكادميية 

ومدار�ص البنيه احلديثه  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام  عليك 

ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 )2019/831( 

�صجل عام �ش

ا�شم املحكوم عليه املدين :

عبد احلكيم و�صفي عبد الكرمي عبد 

الهادي
عنوانه : اربد/ جمهول مكان االقامه 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 2019/9/12

حمل �شدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي

دينار   8427  : الدين  به  املحكوم 

املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت

خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

ع�شر يوما تلي تبليغك هاذا االخطار 

جوده  ح�شن   : الدائن  له  املحكوم  اىل 

ح�شنني الغرابلي املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�شت هذه املدة ومل توؤد الدين 

القانونية  الت�شوية  تعر�ص  او  املذكور 

مببا�شرة  التنفيذ  دائرة  �شتقوم 

التنفيذية  القانونية  املعامالت 

الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء  

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/8805( �صجل عام �ش
ا�شم املحكوم عليه املدين :

ان�ش عوده داود �صالح
االقامه  مكان  جمهول   – الزرقاء   : عنوانه 

حاليا  

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 2018/1279

تاريخه : 

حمل �شدوره : الزرقاء

والر�شوم  دينار   700  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

له الدائن : ليث ح�شني خلف النعيمات املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر

رقم الدعوى : 5-2 )2018/3216( �صجل عام 

تاريخ احلكم : 2018/10/29

�شليمان  جميل   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

حممد الغرابات

عنوانه : مادبا جممع ب�شمه الطبي 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 ريا�ش حممود ح�صن ال�صايب
ال�شقريي  �شارع   – النزهه  –جبل  عمان 

مقابل مركز رهف جممع الريا�ص – ط2 

خال�شه احلكم :

تقرر املحكمة :

قانون  من   11  ،  10 املادتني  باحكام  عمال   .1

مبلغ  باداء  عليه  املدعى  الزام  البينات 

وقدره )10222( دينار للمدعي.

 )167-166-161( املواد  باحكام  عمال   .2

الزام  املدنية  املحاكمات  ا�شول  قانون  من 

الدعوى   وم�شاريف  بالر�شوم  عليه   املدعى 

ومبلغ )512(   دينار اتعاب حماماة والفائدة 

�شيك  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية 

وحتى ال�شداد التام.

3. عماًل باأحكام املادة 7/و من قانون التنفيذ  

الدين  قيمة  خم�ص  عليه   املدعى  تغرمي  

املحكوم به  ل�شالح  اخلزينة الإنكاره الدين 

اأمام دائرة التنفيذ.

عليه   املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

قابال لال�شتئناف 

�شدر وافهم علنا بتاريخ 2018/10/29

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان

مذكرة تبليغ الئحه دعوى خا�صه 

بالدعاوي التابعه لتبادل اللوائح 

رقم الدعوى : 2-5 )2019/3187( 

�صجل عام

العزيز  عبد  هاين   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

هليل العوران

امللك عبد  ال�شمي�شاين مقابل حدائق  عمان 

اهلل جممع ه�شام �شنرت 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صركة امليالد للطاقة املتجددة

زهره  عمارة   – ال�شمي�شاين  عمان 

ال�سمي�ساين ط 4

مو�شوع الدعوى : مطالبه ماليه

دعوى  الئحه   : تبليغها  املطلوب  االوراق 

ومرفقاتها 

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر

رقم الدعوى : 2-3  )2019/1419( �صجل عام 

تاريخ احلكم : 2019/4/3

طالب التبليغ وعنوانه : �شركه �شامي رفيق و�شركاه ميثلها 

بالتوقيع فاروق رفيق نعيم احلميدي

عنوانه : عمان – ماركا ال�شماليه بجانب كليه البوليتكنك 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 عبد اهلل ابراهيم �صالح الطالفيح
جمعيه   – احلورية  �شارع  ال�شوق  خريبه   – عمان 

املتقاعدين الع�شكريني التعاونيه 

خال�شه احلكم :

بالن�شبة  و   - املحكمة:  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�شي�شا  لهذا 

باحلق  االدعاء  ان  وحيث  ال�شخ�شي  باحلق  االدعاء  ل�شق 

ال�شخ�شي يدور وجودا وعدما مع ال�شق اجلزائي ، ولثبوت 

ال�شق اجلزائي وعمال باحكام املادة 1818 من جملة االحكام 

اهلل  عبد  ال�شخ�شي  باحلق  عليه  املدعى  الزام  العدلية 

ابراهيم �شالح الطالفيح  بقيمة االدعاء باحلق ال�شخ�شي 

للمدعية باحلق ال�شخ�شي والبالغة )4441 دينار و440 فل�ص 

والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار(   250( ومبلغ  وامل�شاريف   )

على  ال�شيكات  من  �شيك  كل  عر�ص  تاريخ  من  القانونية 

مع   ، التام  ال�شداد  وحتى  للوفاء  عليه  امل�شحوب  البنك 

و�شول  مبوجب  مدفوعة  ال�شيكات  قيمة  ان  اال�شارة 

املقبو�شات رقم )9856571( تاريخ 2016/2/4 .

قرارا وجاهيا بحق املدعية باحلق ال�شخ�شي و غيابيا عن 

ال�شق املدين بحق املدعى عليه باحلق ال�شخ�شي 

اجلاللة   �شاحب  ح�شرة  با�شم  �شدر   لال�شتئناف  قابال   

يف  اهلل   حفظه  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  املعظم  امللك 

2019/4/3

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ �صيغه ميني حا�صمه للمدعى 

عليه / بالن�صر

رقم الدعوى : 1-2 )2019-1103( 

�صجل عام 

الهيئة القا�صي : مارينا رائد ابراهيم 

حجازين
املطلوب تبليغه وعنوانه :

 مزيد جمعه مزيد احلوراين 
قرب   – العرموطي  نزال  �شارع  نزال  حي   – عمان 

نظر  لفت   0777540338 رقم  هاتف  البنات  مدار�ص 

اال�شول  ح�شب  التبليغ  اجراء  �شرورة  اىل  املحظر 

حتت طائله التغرمي 

يقت�شى ح�شورك يوم االحد املوافق 2019/9/22

 ال�شاعه 9

اق�شم  احلا�شمة  اليمني  �شيغه  وتفهم  لتبليغ  وذلك 

عليه  املدعى  انا  العظيم  باهلل  اق�شم  العظيم  باهلل 

م�شغوله  غري  ذمتي  ان  احلوراين  مزيد  جمعه  مزيد 

للمدعي عالء الدين عبد الوهاب عبد �شالمه مببلغ 

ما  على  واهلل  اكثـر  وال  ذلك  من  اقل  ال  دينار   3000

اقول �شهيد ( واهلل على ما اقول �شهيد

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

املن�شو�ص عليها يف قانون البينات 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/3695( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

جمعه ح�صن قا�صم ابو زيد 
�شركه  مقابل  القوي�شمه   – عمان   : عنوانه 

الكهرباء االردنية حمل ابو زيد لالملنيوم 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   300  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

�شم�شم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذيه : 11-1 

)2019/4536( �صجل عام �ش
ا�شم املحكوم عليه املدين :

 انغام ريا�ش عبد الرحيم ق�صوع
عنوانه : عمان عوجان مقابل ا�شواق املحمل  

-2064(1-1  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

)2019

تاريخه : 2019/5/13

حمل �شدورة : تنفيذ �شمال عمان

والر�شوم  دينار   374  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائده ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

املبلغ  التقنية   املنارات  :�شركة  الدائن  له 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املده  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونيه �شتقوم 

القانونيه  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذيه الالزمه قانونا بحقك .

مامور تنفيذ �صمال عمان 

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/16290 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي اكثم امين عبد احلليم 

عربيات

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

ابراهيم �صوكت علي ابو غفره
بنك  قرب  تينة  ام  حي  –اال�شرفية  عمان 

الدم عمارة 14 ط1

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : ماهر ح�شني علي �شلو 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة  للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-4  )2019/2983 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي تاأييد حممد ذياب عبد 

الرحمن اخلاليله 

ا�شم املدعي عليه وعنوانه : 

عبد ال�صالم حممد  عطا عطا اهلل
النخيل  قرية  احلمام  –مرج  عمان  غرب 

هاتف 0797881020 بالداللة

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/24

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك �شركة رو�شة ومدر�شة القيم الرتبوية

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2019/23082( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين : 

جمال �صليمان م�صباح ابو ه�صه�ش 
عنوانه : عمان – جبل عمان الدوار الثالث م 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ عمان

والر�شوم  دينار   19000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

له الدائن : يحيى ب�شري يحيى عطارى املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2 )2019/5748 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي احمد منور احمد 

الرحامنه

ا�شم املعرت�ص : 

فرا�ش معروف امني حجازي
عمان –القوي�شمه – ا�شواق االردن

التهمه : �شيك ال يقابله ر�شيد 421

املوافق  االثنني   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/30

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

�شركة   : �شده   ومعرت�ص  العام  احلق  عليك 

حممد علي دروزة و�شركاه 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4469( �صجل عام �ش
ا�شم املحكوم عليه املدين :

حممود ادم �صكرخان بلو�ش 
عنوانه : عمان – املقابلني حي جويعد بجانب 

الدوار حمل ابناء ادم للديكور  

-725(1-2  : التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

2019( �شجل عام 

تاريخه : 2019/3/28

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   622.05  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

مواد  لتجارة  بيتا  الفا  �شركة   : الدائن  له 

الديكوراملبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/3772( �صجل عام �ش
ا�شم املحكوم عليه املدين :

امل �صميح ح�صن النجاجرة 
عنوانه : عمان – جاوا قريه نافع – �شاحيه 

االمل – بجانب حديقه االمانه مقابلها متاما 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1-2 2019/90 

�شجل عام

تاريخه : 2019/2/28

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   5560   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

العتيق  البيت  ومدر�شة  رو�شه   : الدائن  له 

اال�شالميه  املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صرق عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 

)2019/6512( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

الزق م�صطفى  طه  • حممد 
العزه  الرحمن  عبد  خليل  •ثائرة 

مقابل  ال�شمالية  ماركا   – عمان   : عنوانه 

ال�شقة   8 رقم  منزل  ماركا  ا�شكان  مكتبة 

االر�شية 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي :  

تاريخه :

حمل �شدوره : تنفيذ �شرق عمان

والر�شوم  3000دينار   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

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

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

املبلغ  خاطر  ابو  ح�شني  فوزي  �شامر  الدائن 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3144 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي حممد هزاع فالح احلجايا

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

معت�صم احمد جرب بدوان
عمان –ابو علندا بجانب البنك العربي   

املوافق  اخلمي�ص   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/26

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : عي�شى فوزان عي�شى املنا�شري 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/18676 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي حممد عمر يو�صف حممد 

العرود

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

عامر �صليمان جميل اجلعارات
عمان –و�شط البلد – خلف امل�شجد احل�شيني 

اخل�شار   – حمالت 
املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/24

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اهلل  عبد  احمد  اهلل  عبد   : املدعي  عليك 

يا�شني 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/16686 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي حممد عمر يو�صف حممد 

العرود

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

حمزة موفق حامد الرا�صد
االئتمان  �شندوق  قرب  نزال  –حي  عمان 

الع�شكري   

املوافق  االثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/24

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

�شامل   �شليمان  عزت  ماجد   : املدعي  عليك 

وكيله املحامي �شيف بني هذيل

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3199 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي حممد هزاع فالح احلجايا

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

•رائد عبد القادر ابراهيم عو�ش
الفقيه علي  حممد  •علي 

عمان –ابو علندا بالقرب من دوار ال�شهيد   

املوافق  اخلمي�ص   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/26

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : عي�شى فوزان عي�شى املنا�شري 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/15751 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي اجمد قا�صم كرمي الزعبي

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

فرحان حممد عبد اهلل الهلول
عمان –حي نزال الذراع الغربي  

املوافق  االثنني   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/30

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

حبيب   حممود  جودت  �شميه   : املدعي  عليك 

وكيلها املحامي �شيف بني هذيل

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/17486 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي اكثم امين عبد احلليم 

عربيات
ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

�صلمان  جميل  الدين  •�صيف 
القراله

قرب  الرئي�شي  ال�شارع  اال�شرفيه   – عمان 

امل�شت�شفى

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : باب العامود للخ�شار والفواكه  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3063 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ختام ح�صني توفيق احلجاج

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد احمد �صم�ش الروا�ش
عمان –ابو علندا حي النجار بناية رقم 13  

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/24

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : عاطف احمد علي م�شطفى 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4  

)2019/3447( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين : 

عمر حممد خري عبد املح�صن ابو ارميله 

التميمي
عنوانه : عمان – مرج احلمام قرب �شيدلية 

احلكمة

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�شوم  دينار   1330  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

القيم  ومدر�شة  رو�شه  �شركة    : الدائن  له 

الرتبوية  املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2  

)2019/3507( �صجل عام �ش
ا�شم املحكوم عليه املدين : 

فهد عبد الكرمي �صاهر املرعي
عنوانه : عمان – ناعور  

-1336(1-2: التنفيذي  ال�شند  االعالم  رقم 

)2019

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   1745  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

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

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

املبلغ  الدروع  �شامل  ح�شني  ابراهيم   : الدائن 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4  

)2019/3462( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين : 

امينه مو�صى ذيب العراكزه
الذكور  مدر�شة  –بجانب  عمان   : عنوانه 

خلف املدر�شة 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�شوم  دينار   150  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلفيظ  عبد  عطوى  منور   : الدائن  له 

املنا�شرياملبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2019/4714( 

�صجل عام �ش

ا�شم املحكوم عليه املدين :

اجلبايل منر  ريا�ش  •هاين 
اجلبايل منر  ريا�ش  •حممد 
اجلبايل منر  ريا�ش  •ن�صال 

مطعم  مقابل  القوي�شمه   – عمان   : عنوانه 

مامون حي النهارية دوار القوي�شمه 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  دينار   990   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

له الدائن : عطيه حممد يعقوب ح�شن الفار 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4  

)2019/3450( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين : 

مريفت حممد غازي �صبحي عنبة
عنوانه : عمان – مرج احلمام دوار الربديني 

دخله الفارم�شي ونت اين عمارة على اليمني 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �شدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�شوم  دينار   1260  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�شر  خم�شه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

القيم  مدر�شة  و  رو�شة  �شركة   : الدائن  له 

الرتبوية املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/5007( �صجل عام ك
ا�شم املحكوم عليه املدين :

ان�ش زهدي عوده علي
اكادمييه  – قرب  – املقابلني  عمان   : عنوانه 

احلفاظ 

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1 

تاريخه :

حمل �شدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�شوم  250دينار   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

والفائدة ان وجدت

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

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

املبلغ  عومير  جباره  حممود  مثقال   : الدائن 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�شت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�شوية القانونية �شتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�شرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذيه : 11-7 

)2019/1276( �صجل عام ع
ا�شم املحكوم عليه املدين :

لبه ابو  نواف  حممد  •راما 
لبه ابو  نواف  حممد  •ايهم 

لبه  ابو  نواف  حممد  •حممود 
لبه  ابو  نواف  حممد  •فرح 
لبه ابو  القي�صي  ح�صني  •عال 

اخلري�صات امل�صعود  الرزاق  عبد  •هيا 
مرمره  �شركة  عمان  جمرك   – عمان   : عنوانه 

للتخلي�ص

رقم االعالم ال�شند التنفيذي : 1786

تاريخه : 

حمل �شدورة : تنفيذ �شحاب

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   17000  : الدين  به  املحكوم 

واتعاب املحاماه ان وجدت والفائده ان وجدت

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

: �شركة  الدائن  تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم له 

فار�ص اجلبايل واوالده املبلغ املبني اعاله 

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املده  هذه  انق�شت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونيه  الت�شوية  تعر�ص 

الالزمه  التنفيذيه  القانونيه  املعامالت  مببا�شرة 

قانونا بحقك .

مامور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )2019/2859 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي زين حممد حممود 

النعيمات

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

�صعبان علي عبد القادر البنا
 – املر�شيد�ص  ج�شر  بجانب  علندا  –ابو  عمان 

منجرة �شعبان البنا   

املوافق  اخلمي�ص   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/26

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : ابراهيم قا�شم بادى مو�شى 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/18602 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي رايه يا�صني دوينع مرتوك

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

خمي�ش م�صطفى �صليم ال�صمهوري
عمان –حي نزال قرب م�شجد حي نزال  

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/94

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : �شركة املفرق لتجاره اخل�شار 

والفواكه حمدوده امل�شوؤوليه  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء الكرك

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر

رقم الدعوى :3-34 )2019/1168 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ا�صماعيل مو�صى �صقيان 

البديرات

ا�شم امل�شتكى عليه وعنوانه : 

حازم طالب حممد اخل�صري
امل�شت�شفى  بعد  حمور  ابو  من�شيه   – الكرك 

الع�شكري 

التهمه : �شيك ال يقابله ر�شيد 421

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�شتكي : �شركة املتطلبات 

لل�شناعات الغذائيه 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

مذكرة اخطار كفيل / بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذيه : 11-5 

)2019/4432( �صجل عام ك

مو�صوع الق�صيه : تنفيذيه

ا�شم الكفيل املطلوب تبليغه:

 دعاء حممد حممود حممد
عنوانه : عمان – مرج احلمام 

ا�شم املكفول : يون�ص جمال يون�ص ا�شحاقات

قررت  عمان  اال�شتئناف  حمكمه  ان  مبا 

مكفولك  من  املقدم  احلب�ص  قرار  ا�شتئناف 

ومل يقم املكفول بدفع املبالغ امل�شتحقة عليه 

ل�شالح املحكوم له : نائل عبد احلافظ �شارى 

نبوت 

والبالغه 980 دينار 

هـ(   20( املاده  باحكام  عمال  عليك  فيتوجب 

من قانون التنفيذ وتعديالته رقم 25 ل�شنه 

2007 دفع هذا املبلغ خالل خم�شه ع�شر يوما 

من تاريخ تبليغك هذا االخطار 

مامور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/17669 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي روان احمد وا�صف حليمه

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

زيتون احمد  مفيق  •جمال 
الدرد�صاوى حممد  الكرمي  عبد  •احمد 

عمان –حي نزال اجلبل االخ�شر  

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/25

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : �شركة املفرق لتجارة اخل�شار 

والفواكه حمدوده امل�شوؤوليه  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/17662 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي اكثم امين عبد احلليم 

عربيات

ا�شم املدعى عليه وعنوانه : 

اهلل حرز  فالح  احمد  •ع�صام 
را�ص العني مقابل �شركة مياهنا

املوافق  االحد   : يوم  ح�شورك  يقت�شى 

 2019/9/29

ال�شاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : يو�شف حممد يو�شف حمد  

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ص  االحكام 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات املدنية .












