




حمكمة الزرقاء االبتدائية ال�ضرعية / الق�ضايا 
الرقم 2020/566

التاريخ 1441/12/26 هـ
املوافق 2020/8/16 م 

اعالن تبليغ حكم غيابي / بالن�شر 
 / ال�شرعية  االبتدائية  الزرقاء  حمكمة  عن  �شادر 

الق�شايا 
هيئة القا�شي/  احمد يعقوب خوالده 

الى املدعى عليه : 

جمدي حممد عبد الكرمي الغباب�ضه
له  اقامة  حمل  اآخر   - تركيا  يف  االقامة  حمل  جمهول   /
�شارع   / اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء  حمافظة   / االردن 

)36( / منزل ابو حممد 
ومو�شوعها   2019/2411 اأ�شا�س  الدعوى  يف  انه  اعلمك 
)نفقة �شغريين( واملقامة عليك من قبل املدعية زبيدة 
بنفقة  عليك  احلكم  �شدر  قد  اجلرادين  حماد  جميل 
ال�شغريين )احمد و�شاره(  �شهريا لكل واحد من ولديك 
حالك  ح�شب  �شهريا  دينارا  وثالثني  خم�شة   )35( مبلغ 
مبا ال يقل عن حد الكفاية ، وامرتك بدفع ذلك لوالدة 
لتقوم  املذكورة  )زبيده(  املدعية  حا�شنتها  ال�شغريين 
باالنفاق على ال�شغريين املذكورين باملعروف اعتبارا من 
الر�شوم  و�شمنتك   ، 2020/6/17م  يف  الواقع  الطلب  تاريخ 
لالعرتا�س  قابال  غيابيا  حكما  القانونية  وامل�شاريف 
واال�شتئناف وقد �شجل هذا احلكم برقم : 173/173/450 

تاريخ 26/ ذو احلجة/ 1441 هـ وفق 2020/8/16 م .
قا�شي حمكمة الزرقاء االبتدائية ال�شرعية / الق�شايا 

احمد يعقوب خوالده

مذكرة تبليغ حكم �ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق عمان     
رقم الدعوى  )7050- 2020( – �ضجل عام

تاريخ احلكم :  16/ 2020/07 
طالب التبليغ : عالء احمد عبداهلل املبي�شني 

وكيله املحامي اال�شتاذ : �شهيب التل
املطلوب تبليغه : 

نور وليد عبد احلليم الغول
عنوانه : عمان / جبل النزهة / �شارع ابو العالء املعري / 

خلف م�شجد الفرقان / الطابق االول
خال�شة احلكم : 

احلكم  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  ولكل  �شبق  ما  على  بناء 
ما يلي  : 

اواًل :  عماًل باأحكام املادة 1818 من جملة االأحكام العدلية 
واملواد  التجارة   قانون  من  و224(  و222  و181   123( واملواد 
عليه   املدعى  باإلزام  احلكم  البينات  قانون  من  و11(   10(
اأن يدفع  للمدعي مبلغا وقدره )3000( دينار املطالب بها 

يف هذه الدعوى.
ثانيا: عماًل باأحكام املادة 186 من قانون التجارة وبداللة 
عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  ذاته  القانون  من   224 املادة 
الكمبياله  اول  ا�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة 

وحتى ال�شداد التام.
ا�شول  قانون  من   166 و   161 املواد  باحكام  عمال  ثالثا: 
املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات 
 )  150  ( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني 

دينار بدل اتعاب حماماة .
بحق  الوجاهي   ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 
با�شم  علنًا  وافهم  �شدر  لالعرتا�س  قاباًل  عليه  املدعى 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم 
حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/7/16

حمكمة بداية حقوق الزرقاء 
مذكرة تبليغ حكم / بالن�ضر 

رقم الدعوى 10-2/ )162-2020( - �ضجل عام 
تاريخ احلكم 2020/7/20 

الزراعية  االردن  �شما  �شركة  وعنوانه  التبليغ  طالب 
وال�شناعات الغذائية املفو�س بالتوقيع عنها عمر حممد 

�شامل خليل 
الزرقاء / ال�شليل احلالبات 

وكيله اال�شتاذ احمد �شليم احمد ا�شماعيل       
املطلوب تبليغه وعنوانه 

�ضركة اجلذور لل�ضناعات الغذائية 
عمان / ماركا بعد ج�شر ماركا على اليمني �شركة اجلذور لل�شناعات 

الغذائية 
خال�شة احلكم :  وعليه وتاأ�شي�شا على ما تقدم تقرر املحكمة :

اوال : عمال باأحكام املواد ) 87 و 199 و 202 و 522( من القانون املدين 
�شركة  عليها  املدعى  الزام  البينات  قانون  من   )18 و   11 و   10  ( واملواد 
خم�شة   /85477.257( مبلغ  تدفع  بان  الغذائية  لل�شناعات  اجلذور 
فل�شا(   257 و  دينار  و�شبعون  و�شبعة  واربعمائة  الف  وثمانون 

للمدعية �شركة �شما االردن الزراعية وال�شناعات  الغذائية.
املحاكمات  ا�شول  قانون  من   )167 و   166 و   161( باملواد  عمال   : ثانيا 
املدنية ت�شمني املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )الف( دينار 
بدل اتعاب حماماة للمدعية والزامها بالفائدة القانونية من تاريخ 

اقامة الدعوى بتاريخ 2020/5/27 وحتى ال�شداد التام.
عليها  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علنا  وافهم  �شدر  لال�شتئناف  قابال 
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم  حفظه اهلل ورعاه  

بتاريخ 2020/7/20 .

املحكمة ال�ضرعية يف الزرقاء / الق�ضايا 
الرقم 2020/2410

التاريخ 1441/12/26 هـ
املوافق 2020/8/16

تبليغ حكم غيابي بالن�شر 
�شادر عن حمكمة الزرقاء ال�شرعية / الق�شايا 

الى املدعى عليه : 

جمدي حممد عبد الكرمي الغباب�ضه
/ جمهول حمل االقامة والعنوان واآخر حمل اقامة له 
يف االردن - الزرقاء اجلديدة - �شارع 36 - عمارة ازياء 

اثواب - الطابق اخلام�س .
 2020/2410 رقم  ا�شا�س  الدعوى  يف  انه  اعلمك 
قبل  من  عليك  واملقامة  زوجة(  )نفقة  ومو�شوعها 
انه  اجلرادين  حماد  جميل  زبيدة   : املدعية  زوجتك 
�شبعني  مبلغ  بدفع  غيابيا  احلكم  بحقك  �شدر  قد 
دينارا �شهريا نفقة للمدعية زبيدة املذكورة ول�شائر 
تاريخ  من  اعتبارا  حالك  وح�شب  ال�شرعية  لوازمها 
حتت  احلكم  �شجل  وقد  2020/6/17م  يف  الواقع  الطلب 
م   2020/7/28 تاريخ   )174/124/452( رقم  االعالم 
القانونية حكما غيابيا  الر�شوم وامل�شاريف  و�شمنتك 
جرى  فقد  وعليه  واال�شتئناف  لالعرتا�س  قابال 
تبليغك ذلك ح�شب اال�شول حتريرا يف 1441/12/26هـ 

وفق 2020/8/16 م .
قا�ضي حمكمة الزرقاء ال�ضرعية / الق�ضايا 
خالد يو�ضف ال�ضرمان 

�ضلح جزاء غرب عمان 
مذكرة تبليغ حكم 

رقم الدعوى 4-3/)3010-2020( - �ضجل عام 
تاريخ احلكم 2020/7/22

طالب التبليغ وعنوانه �شركة العاملية لال�شافات الكيماوية ذ.م.م.
عمان / وكيله املحامي احمد �شليم ا�شماعيل / �شارع باب الواد - مقابل 

البلدية - رقم الهاتف : 0788835876
املطلوب تبليغه وعنوانه

 روحي �ضعيد يو�ضف خطاب 
عمان / �شارع كردور عبدون اول �شارع على اليمني بعد ميدان االمري 
ح�شني بعد التقاء هذا ال�شارع مع امتداد �شارع عمر حمار�شة ثالث 

عمارة على الي�شار بجانب نقابة املعلمني .
خال�شة احلكم :

ان  وحيث  املحكمة  تقرر  احلقوقي  بال�شق  يتعلق  فيما   : ثانيا 
وحيث  اجلزائي  ال�شق  مع  وعدما  وجودا  يدور  احلقوقي  ال�شق 
يعقد  مما  اليه  امل�شند  للجرم  عليه  امل�شتكى  ارتكاب  للمحكمة  ثبت 
وحيث  ال�شخ�شي،  باحلق  االدعاء  لنظر  املحكمة  لهذه  االخت�شا�س 
باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�شتكى  ذمة  ان�شغال  للمحكمة  ثبت 
عليه  امل�شتكى  قيام  للمحكمة  يثبت  ومل  ال�شيك  بقيمة  ال�شخ�شي 
املدعى عليه باحلق ال�شخ�شي بالوفاء بقيمة ال�شيك تقرر املحكمة 

ما يلي :
عليه  امل�شتكى  الزام  التجارة  قانون  من   )278( املادة  باحكام  عمال   -
باحلق  املدعية  للم�شتكية  يدفع  بان  ال�شخ�شي  باحلق  عليه  املدعى 

ال�شخ�شي مبلغ )4300( دينار .
- عمال باحكام املادة )161( من قانون ا�شول املحاكمات املدنية الزام 

امل�شتكى عليه املدعى عليه باحلق ال�شخ�شي بالر�شوم وامل�شاريف .
- عمال باحكام املادة )167( من قانون ا�شول املحاكمات املدنية الزام 
امل�شتكى عليه املدعى عليه باحلق ال�شخ�شي بالفائدة القانونية من 

تاريخ عر�س ال�شيك للوفاء وحتى ال�شداد التام .
املدنية  املحاكمات  ا�شول  قانون  من   )166( املادتني  باحكام  عمال   -
املدعى  عليه  امل�شتكى  الزام  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة 

عليه باحلق ال�شخ�شي باتعاب حماماة مقدارها )215( دينار .
�شاحب  ح�شرة  با�شم  علنا  �شدر  لالعرتا�س  قابال  غيابيا  حكما   -
احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية  اجلاللة 

املعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2020/7/22 .
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