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قرار.رقم.)54(.ل�سنة.2015
بتعيين.مدراء.في.وزارة.الداخلية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ُيعني ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية:
1- املقدم/ خالد اإبراهيم علي كانو.

2- املقدم/ �شامر �شادق محمد البحارنة.
3- الرائد/ عبدالرحمن را�شد اآل عبدالعزيز.

املادة.الثانية
يتولى وزير الداخلية ت�شكني املدراء املذكورين يف املادة الأولى من هذا القرار يف الإدارات 
ال�شاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام وم�شئوليات كل اإدارة وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها 

ومبراعاة موؤهالت وخربة كل منهم.

املادة.الثالثة
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

رئي�ص.جمل�ص.الوزراء . . . . . . . .
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1436هـ
املــــــــوافـــــــق: 8 �شـــبـتـمـبــــــر 2015م
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قرار.رقم.)55(.ل�سنة.2015
بتعيين.مدراء.في.الجهاز.المركزي.للمعلومات.

رئي�س جمل�س الوزراء: 
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012، 
وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات 

والت�شالت،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ُيعني يف اجلهاز املركزي للمعلومات ُكٌل من:
1- ال�شيد محمد خليفة اليا�شي                مديرًا لإدارة العمليات.

مديرًا لإدارة البنية التحتية الأمنية. 2- ال�شيد مبارك عبداهلل احلدي            
3- ال�شيخة منار بنت عبداهلل بن علي اآل خليفة              مديرًا لإدارة تطوير و�شيانة الأنظمة.

مديرًا لإدارة حالت الطوارئ.  4- ال�شيد اأحمد عي�شى اأبو الفتح   

املادة.الثانية
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدروه،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

.رئي�ص.جمل�ص.الوزراء . . . . . . . .
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 10 �شـــبـتـمـبــر 2015م



7
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

وزير.العدل.وال�سئون.االإ�سلمية.واالأوقاف
قرار.رقم.)78(.ل�سنة.2015.

ب�ساأن.الترخي�ص.للمعهد.القانوني.للمحكمين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
 2014 ل�شنة   )64( رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  وال�شتثمارية  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

وعلى الأخ�س املادة )33( منه ،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2005 باإن�شاء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 
قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ُيرخ�س للمعهد القانوين للمحكمني باإن�شاء فرع للمعهد يف مملكة البحرين لتقدمي خدمات 
التدريب يف جمال الو�شائل البديلة لت�شوية املنازعات ولالإ�شراف على �شئون اأع�شائه.

 املادة.الثانية
يبا�شر فرع املعهد القانوين للمحكمني ن�شاطه املرخ�س به وفقًا للقواعد والنظم ال�شارية يف 

مملكة البحرين. 
املادة.الثالثة

ن�شاطه  ملمار�شة  والقانونية  الق�شائية  الدرا�شات  معهد  يف  مقر  املعهد  لفرع  ُيخ�ش�س 
املرخ�س به.

املادة.الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.
 

وزير.العـدل.وال�سئون.االإ�سلمية.واالأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 2 ذي احلجة 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 16 �شـــبـتـمـرب 2015م
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وزارة.العمل
قرار.رقم.)25(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.اإعادة.ت�سكيل.اللجنة.الوطنية.للإر�ساد.و.التوجيه.المهني.

وزير العمل:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة2007 ب�شاأن التدريب املهني، و بالأخ�س املادة 

)20( منه،
2012،املعدل  ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )31( ل�شنة2014 ،
وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 1975 باإن�شاء املجل�س الأعلى للتدريب املهني املعدل باملر�شوم 

رقم )1( ل�شنة 1978،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وحتديد اخت�شا�شاتها وتعديالته،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

ُيعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني برئا�شة ال�شيد / �شباح �شامل الدو�شري 
وكيل وزارة العمل، وع�شوية ُكٍل من ال�شادة:  

1- ر�شا اأحمد حبيل                                الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب – وزارة العمل.
2- ع�شام اإ�شماعيل العلوي                   مدير اإدارة تنمية املوارد الب�شرية– وزارة العمل.

3- يون�س �شلمان ح�شن                                 مدير اإدارة الإذاعة بهيئة �شوؤون الإعالم –
                                                                     وزارة �شوؤون العالم.

4- خالد �شليم احلاج                                مدير اإدارة املن�شاآت وامل�شاريع – 
                                                                     املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة.
5- عبداهلل عبدالعزيز العمري                   مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي – 

                                                                     وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
6- محمد عبدالرزاق ال�شديقي                  مدير اإدارة التعليم الفني واملهني – 

                                                                     وزارة الرتبية والتعليم.
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7- نائل محمود العني�س                     مدير مكتب الإر�شاد املهني – جامعة البحرين.
8- عبداهلل بدر ال�شادة                      مدير اأول لدائرة التوا�شل مع اجلهات احلكومية - متكني.

9- د0 طارق محمد ال�شندي         املدير العام لالإطار الوطني للموؤهالت-
                                                                  الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة  التعليم والتدريب.

10- بهيجة محمد الديلمي         م�شت�شار التدريب والتطوير باأمانة املجل�س -
                                                          املجل�س الأعلى للمراأة.

11- جنان محمد جواد عطية         مدير مركز الدرا�شات القت�شادية-
                                                           غرفة جتارة و�شناعة البحرين.

12- علي عبداهلل مكي                      القائم باأعمال مدير اإدارة التوظيف –
                                                           وزارة العمل.

13- علي محمد �شليبيخ         املدير التنفيذي – 
                                                           املجل�س النوعي للتدريب املهني يف قطاع ال�شيافة.

14- �شفية �شالح اآل �شهاب          املدير التنفيذي – 
                                                           املجل�س النوعي للتدريب املهني يف قطاع جتارة التجزئة.

–  املجل�س النوعي للتدريب املهني  15- مها عبداهلل البنكي          املدير التنفيذي 
                                                           يف قطاع تقنية املعلومات والت�شالت.

–  املجل�س النوعي للتدريب املهني 16- عبد احل�شن اإ�شماعيل علي         املدير التنفيذي 
                                                           يف قطاع املقاولت الإن�شائية.

17- جعفر عبداهلل اأحمد           املدير التنفيذي – املجل�س النوعي للتدريب  املهني
                                                            يف قطاع ال�شناعة.

18- ناهد جا�شم �شويطر          مدير اإدارة �شئون املتدربني- معهد البحرين للتدريب.
19- عائ�شة مراد ن�شيب          رئي�س ق�شم تطوير البحث العلمي- 

                                                            الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل.
20- منذر عبداللطيف املداوي           م�شئول اأول - اإدارة امل�شاريع- 

                                                            جمل�س التنمية القت�شادية.
21- مع�شومة نا�شر جا�شم           ممثل عن املجل�س الأعلى للتدريب املهني.

22- حمد محمد ال�شبيعي           نائب رئي�س الحتاد احلر لالإعالم والعالقات العامة-
                                                            الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين.
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23- عبدالكرمي يو�شف ر�شي          الأمني العام امل�شاعد للقطاع اخلا�س– 
                                                            الحتاد العام لنقابات عمال البحرين.

24- اأحمد محمود عطية                     مدير الإعالم والعالقات العامة - 
                                                            جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية.

25- محمود نا�شر التوبالين          ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية، مدير جلنة التدريب-
                                                            اجلمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب

26- منال من�شور اخلان           محا�شر مبركز القيادة والدارة- 
                                                            معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية و املالية 

وُتعنينِّ اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محله يف حالة غيابه.

مادة.)2(
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

مادة.)3(
اجلريدة  يف  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

الر�شمية.
 

وزير.العمل . . . . . . . ..
جميل.بن.محمد.علي.حميدان
..........

�شدر يف: 24 ذي القعدة  1436هـ
املـوافــق: 8 �شـــبـتـمـبــــــر 2015م
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وزارة.االأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)82(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عقار.في.منطقة.الحد.– مجمع.109.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية ،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق ،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 01014845 الكائن مبنطقة احلد جممع 109 اإلى ت�شنيف مناطق 
امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق 
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة.)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة.)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.االأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�سام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 26 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 10 �شـــبـتـمـبـــر 2015م
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وزارة.االأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)83(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير..ت�سنيف.عقارات.في.منطقة.المعامير-.مجمع.636.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة مبنطقة املعامري جممع 636، وفقًا ملا هو وارد يف 
الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة.)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة.)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.االأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�سام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شـــبـتـمـبـــر 2015م
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قرار.رقم.)1(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.معايير.وا�ستراطات.نظام.الح�س�ص.الخا�سة.بال�سركات

HCFC.وكيفية.توزيع.ح�سة.مملكة.البحرين.من.مواد

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى 

للبيئة،
ب�شاأن  املوحد  )النظام(  قانون  املوافقة على  ب�شاأن  ل�شنة 2014  رقم )54(  القانون  وعلى 

املواد امل�شتنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

املبينة قرين كل منها مامل  التالية املعاين  بالعبارات  القرار يق�شد  اأحكام هذا  يف تطبيق 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.
املجل�ص: املجل�س الأعلى للبيئة.

االدارة.املخت�سة: اإدارة التقومي والرقابة البيئية باملجل�س الأعلى للبيئة.
بروتوكول.مونرتيال: يق�شد به الربوتوكول الذي مت اعتماده عام 1987 يف مدينة مونرتيال 

بكندا ب�شاأن املواد امل�شتنفدة لطبقة الأوزون.
تعديلت.بروتوكول.مونرتيال: يق�شد بها التغيريات على بروتوكول مونرتيال التي تعتمدها 
ب�شاأن  الزمنية  اجلداول  وتعديل  للرقابة  خا�شعة  جديدة  مواد  اإ�شافة  ب�شاأن  الأطراف  الدول 
التخل�س من بع�س املواد اخلا�شعة للرقابة، ول تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما مل ت�شادق 
عليه، وباملقابل فاإن الدولة التي ل ت�شادق على ذلك التعديل تعترب غري طرف فيه وت�شري عليها 

جميع الأحكام اخلا�شة بغري الأطراف بالن�شبة لذلك التعديل.
مواد.HCFC: املواد الهيدروفلوروكربونية امل�شتنفدة لطبقة الأوزون.

"ال�شرتاتو�شفري"  طبقة  يف  تقع  اجلوي،  الغالف  طبقات  اإحدى  بها  يق�شد  االوزون:  طبقة.
وحتتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأر�س من اجلزء ال�شار من 

الأ�شعة فوق البنف�شجية.
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املواد.امل�ستنفدة.لطبقة.االأوزون: يق�شد بها املواد التي تتميز بثباتها الكيميائي يف طبقة الغالف 
اجلوي القريب من �شطح الأر�س وحتتوي على ذرة اأو اأكرث من الكلور اأو الربوم اأو كليهما معًا، 

وتبداأ يف تفاعالت مت�شل�شلة يف طبقة ال�شرتاتو�شفري اجلوي توؤدي اإلى نفاد الأوزون.
املواد  اأي مادة من  بالكيلو جرام من  ال�شنوي لكمية معينة  التحديد  ح�س�ص.اال�سترياد: تعني 
الإدارة  ، وتقوم  الإدارة املخت�شة ومت قبول ت�شجيله  للرقابة لكل م�شتورد �شجل لدى  اخلا�شعة 
املخت�شة �شنويًا بتحديد هذه الكمية )احل�شة( بح�شب املعلومات املتوفرة لديها عن حجم ن�شاط 

امل�شتورد.
مادة.)2(

امل�شتنفدة  للمواد  امل�شتوردة  لل�شركات  وا�شرتاطات  معايري  و�شع  اإلى  القرار  هذا  يهدف 
لطبقة الأوزون بغية التخل�س التدريجي التام من ا�شتهالك هذه املواد واإحالل البدائل الآمنة 
والتعديالت  البحرين وفقًا لأحكام بروتوكول مونرتيال  الوطنية ململكة  يتوافق مع امل�شالح  مبا 

التي اأدخلت عليه.
مادة.)3(

جرام(  )بالكيلو  ال�شنوية  الكمية  اإجمايل  عام  كل  من  دي�شمرب  �شهر  يف  املجل�س  يحدد 
اتفاقية  اإطار  ويف  مونرتيال  لربوتوكول  الرقابية  للحدود  وفقًا  با�شتريادها  للمملكة  امل�شموح 
تنفيذ ا�شرتاتيجية التخل�س من مواد HCFC واملعتمدة من اللجنة التنفيذية لل�شندوق املتعدد 

الأطراف لربوتوكول مونرتيال.
مادة.)4(

يتم تخ�شي�س ن�شبة 5% من اإجمايل الكمية امل�شموح بها �شنويًا ل�شتخدامها يف احلالت الطارئة 
وال�شرتاتيجية يف اململكة على اأن يتم تخ�شي�شها مبعرفة املجل�س يف الطلبات التي ترد اإليه من 
اجلهات احلكومية باململكة ووفقًا ل�شوابط عامة ي�شعها املجل�س للمحافظة على التزامات اململكة 
اخلف�س  �شنوات  خالل  ا�شطراب  دون  اململكة  ومن�شاآت  اأجهزة  عمل  ا�شتمرار  ل�شمان  وكذلك 

التدريجي لهذه املواد.
مادة.)5(

يتم احت�شاب ح�شة كل �شركة بدءًا من هذا العام )2015( وفقًا ملعدل ح�شتها من ال�شترياد 
الكلي للمملكة ملواد HCFC خالل الأعوام ال�شابقة من  2007-2011 )خم�س �شنوات(.

مادة.)6(
HCFC بدءًا  ال�شركات املتقدمة للح�شول على ح�شة ا�شتريادية من مواد  اأن تقدم  يجب 
من هذا العام 2015 بياناتها ال�شتريادية لهذه املواد عن الفرتة ال�شابقة من عام 2007 اإلى عام 

2011 مدعومة بالوثائق الثبوتية لذلك.
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مادة.)7(
فقط،  ثبوتية  باأوراق  واملدعمة  املطلوبة  ال�شنوات  عن  ال�شتريادية  احل�شة  ن�شبة  احت�شاب  يتم 
لطلب  املتقدمة  لل�شركات  وذلك  الثبوتية،  بالأوراق  املدعمة  املطلوبة غري  ال�شنوات  ويلتفت عن 
احل�شول على ح�شة ا�شترياد ولديها �شابق خربة خالل ال�شنوات املذكورة يف املادة )6( من هذا 

القرار.
مادة.)8(

اإجمايل  �شنوات يف �شوء مراجعة  املقررة كل )3(  املخت�شة مبراجعة احل�ش�س  الإدارة  تقوم 
امل�شتورد لكل �شركة مقارنة باحل�شة املمنوحة لل�شركة خالل ال�شنوات التي ت�شبق املراجعة.

مادة.)9(
ل ي�شمح با�شترياد مواد HCFC التي مل ي�شبق الرتخي�س با�شتريادها عدا احلالت الطارئة 

)احلاجات ال�شرتاتيجية/ال�شيادية( والتي يقدرها املجل�س وفقًا للمادة )4( من هذا القرار.
مادة.)10(

ل ي�شمح بنقل وتداول احل�ش�س بني ال�شركات امل�شجلة يف نظام احل�ش�س اإل بعد موافقة 
املجل�س ووفقًا للمعايري وال�شرتاطات الواردة بهذا القرار.

مادة.)11(
تقوم الإدارة املخت�شة مبخاطبة ال�شركات امل�شتوردة التي متلك ح�شة من مواد HCFC يف 
�شهر اأغ�شط�س من كل عام، وذلك للتاأكد من رغبتها يف ا�شتكمال ا�شترياد احل�شة املمنوحة لها 
بالكامل، ويف حالة عدم رغبتها با�شترياد ح�شتها اأو املتبقي منها خالل نف�س العام يتم توزيع 
هذه احل�شة – من قبل املجل�س- فقط على ال�شركات امل�شجلة يف نظام احل�ش�س والتي ترغب 

بال�شتفادة منها وذلك وفقًا لالآتي:
1. الن�شب املقررة من ح�شة كل م�شتورد يف حال رغبة كل اأو بع�س امل�شتوردين امل�شجلني بنظام 

احل�ش�س ال�شتفادة من هذه الكمية الإ�شافية.
2. اإعادة توزيع الن�شب على امل�شتوردين الراغبني فقط يف ال�شتفادة من هذه الكمية الإ�شافية 

بعد ا�شتبعاد ن�شب  غري الراغبني يف هذه الكمية.
3. ي�شاف لهذه الكمية الإ�شافية املتبقي من ن�شبة الـ5% التي مت تخ�شي�شها للحالت الطارئة 

وال�شرتاتيجية ومل يتم ال�شتفادة منها خالل نف�س العام.
مادة.)12(

يقوم املجل�س بالتن�شيق مع اجلهات املعنية على و�شع اآلية حلماية الأ�شواق من زيادة الأ�شعار 
ب�شورة غري طبيعية عن متو�شط ال�شعر العاملي والإقليمي.
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مادة.)13(
على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص.املجل�ص.االأعلى.للبيئة . . . . . . .
عبداهلل.بن.حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 1 �شـــــبتـمـبــــــر 2015م
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جمل�ص.اإدارة.هيئة.تنظيم.االت�ساالت.
قرار.رقم.)14(.ل�سنة.2015.

بالجملة. الواردة. الدولية. االت�ساالت. خدمات. ب�ساأن. التنظيمية. اللئحة. باإلغاء.
ال�سادرة.بالقرار.رقم.).3(.ل�سنة2012....

جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى 

الأخ�س املادة )3( واملادة )57( منه،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

املعدل باملر�شوم رقم )56( ل�شنة 2011 واملر�شوم رقم )57( ل�شنة 2012،
ال�شادرة  باجلملة  الواردة  الدولية  الت�شالت  خدمات  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

بالقرار رقم )3( ل�شنة 2012،
وبناًء على عر�س املدير العام للهيئة، 

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ال�شادرة  باجلملة  الواردة  الدولية  الت�شالت  خدمات  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  ُتلغى 
بالقرار رقم )3( ل�شنة 2012.

املادة.الثانية.
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اإعتبارًا من تاريخ 1 اأكتوبر 2015.

رئي�ص.جمل�ص.اإدارة.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
د..محمد.اأحمد.العامر........... . . . . . .

�شدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 14 �شـــبـتـمـبـــر 2015م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
اإعلنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اعلن.رقم.)420(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.)اجلدار.احلديدي.للمقاوالت(.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
نوار علي عبدالكرمي محمد ال�شيباين مالكة موؤ�ش�شة )اجلدار احلديدي للمقاولت(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 88525، طالبًة حتويل املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
حتت ا�شم )�شركة اجلدار احلديدي للمقاولت ذ.م.م( وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف دينار 

بحريني )20000 دينار بحريني (.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)421(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامي 
ح�شني �شعيد املخرق، نيابة عن ال�شيدة/ لطيفة علي محمد فار�س الرويعي مالكة املوؤ�ش�شة الفردية 
امل�شماة )الرويعي لقطع غيار ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 47207 -1 )الفرع الأول(، 
والتي يزاَول من خالله ن�شاط ا�شترياد وت�شدير وبيع قطع غيار ال�شيارات ولوازمها والإطارات 
والبطاريات والزيوت، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع املذكور اأعاله من موؤ�ش�شة فردية اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
 SABU  GEORGE KALLELIKUZ HINADUVILE ال�شيد/  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار 
MURIYIL، الهندي اجلن�شية، حامل بطاقة �شكانية رقم 610154141   �شريكًا معها يف ال�شركة.

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)422(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
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اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )جمبينك كالي للتحف  غادة عبدالأمري محمد جا�شم غايب مالكة 
الفردية  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبة   ،89210 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  اليدوية(،  وال�شناعات 
املذكورة بالكامل اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ فوزية مهدي م�شعود ال�شماهيجي �شريكة معها فيها.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)423(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
اأمل عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأمل عبدالر�شول ح�شن 
ال�شكايف(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86242، طالبة حتويل ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة املذكورة 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ 

ح�شني جواد ح�شني اخل�شري �شريكًا بال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)424(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية.

.اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مور�شتيفينز/ ت�شامن مهنية متخ�ش�شة، نيابة عن ال�شيد/ فريوز طيب علي محمد علي، مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )بوتيك �شاعة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84-2، والتي ميار�س من 
وبيع  واللوؤلوؤ  املجوهرات  وبيع  اأنواعها  بجميع  ال�شاعات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  اأن�شطة  خاللها 
ال�شبحات وامل�شوغات الف�شية والإك�ش�شوارات، طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة لي�شبح 
�شركة ذات م�شئولية محدودة وذلك باإدخال ال�شيد/ اأ�شرار اأحمد �شريكًا فيها، وبراأ�شمال مقداره 

ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)425(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين باأنه قد تقدمت اإليه �شركة املوؤيد جيمربز لال�شت�شارات 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  )يجيا  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م، 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من  اإ�شهار انتهاء  القيد رقم 90313، طالبة 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن. واملربنِّ

اإعلن.رقم.)426(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

لي�سبح.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.جديدة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جواد 
حبيب و�شركاه، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الغناه للمقاولت ذ.م.م(، 
القيد رقم 15648، والذي مياَر�س من خاللها ن�شاط مقاولت �شيانة املباين  امل�شجلة مبوجب 
)درجة ثانية(، طالبًا حتويل الفرع الثاين من ال�شركة وامل�شجل حتت ال�شم التجاري )ع�شتار 
ل�شيانة املباين ذ.م.م(، املقيد مبوجب القيد رقم   2-15648، و ذلك بعد تنازل جميع ال�شركاء 
عن هذا الفرع لل�شيد/ بدر اأحمد يو�شف اأحمد الغناه وال�شيدة/ فاطمة عبدالأمري عبداهلل جعفر 
ر�شي، بحيث ت�شبح �شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون 

األف )50.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤينِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربنِّ
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اإعلن.رقم.)427(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.نقل.ملكية.)عيادات.رام.لطب.وتقومي.االأ�سنان.�ص.�ص.و(.

ملالكها.محمد.بن.�سعيد.بن.عبداهلل.رباح
اإلى.اأحد.فروع.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد بن �شعيد بن عبداهلل رباح، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )عيادات رام 
لطب وتقومي الأ�شنان �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82095، طالبًا حتويل ال�شكل 
القانوين لل�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بتنازله عن ال�شركة اإلى ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جبل رام للوحدات الطبية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 90342.
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملربنِّ دة  املوؤينِّ

الإعالن.
اإعلن.رقم.)428(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.اإلى.
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اد لالإن�شاء والتعمري( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 27205- املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )احلمَّ
1، طالبة حتويل ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع اأفرعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
باإدخال كل من ورثة ال�شيدة/ موزة يعقوب يو�شف ال�شوملي بن�شبة  12.5%، وال�شيد/ �شند 
بن�شبة  اد  وال�شيد/ راجي علي �شند ح�شن احلمَّ بن�شبة  %21.8،  اد  علي �شند ح�شن احلمَّ
اد بن�شبة 21.8%، وال�شيد/ رائف علي �شند  21.8%، وال�شيد/ خالد علي �شند ح�شن احلمَّ
األف  اد بن�شبة 21.8%. ح�شب الفري�شة ال�شرعية، وبراأ�شمال مقداره اثنان وثالثون  احلمَّ

)32.000(  دينار بحريني، واأْن حتمل جميع الأفرع التالية نف�س رقم القيد، وهي: 
اد لالن�شاء و التعمري ذ.م.م. 1- �شركة احلمَّ

2- مطعم زهرة املحرق.
اد لالأغذية. 3- احلمَّ

فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملربنِّ دة  املوؤينِّ

الإعالن.
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ملخ�ص.عقد
.�سركة.مركز.كارزون.لل�سيارات.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة مركز كارزون لل�شيارات ذ.م.م 

رقم.القيد: 94793
تاريخ.التاأ�سي�ص: 2015/9/1

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ص.ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات والآليات الثقيلة وقطع 
غيارها.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:.....مبنى  اأ2013  طريق 90   الهملة   جممع 1014       

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- جميلة علي اأحمد املال                           )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )200(         الن�شبة )%1(
2- �شعد خليفة �شعد علي خليفة                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )198(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(�شعد خليفة �شعد علي خليفة

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  ) بحرينية اجلن�شية(1- جميلة علي اأحمد املال   

  ) بحريني اجلن�شية(2- �شعد خليفة �شعد علي خليفة
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ملخ�ص.عقد
.�سركة.ماجد.الفطيم.�سينما.بحرين.�ص.�ص.و
ملالكها.�سركة.ماجد.الفطيم.لل�سينما.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة ماجد الفطيم �شينما بحرين �س.�س.و ملالكها �شركة ماجد الفطيم لل�شينما 

ذ.م.م 
رقم.القيد: 94783

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2015/9/1
تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص.ال�سركة: اإدارة وت�شغيل دور العر�س ال�شينمائي وتوزيع الأفالم.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:....�سقة.302..مبنى  2758  طريق 4650   املنامة   جممع 346   

الهاتف:  17514144 و 39059191              فاك�س: 17514145   
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

�شركة ماجد الفطيم لل�شينما ذ.م.م           )اإماراتية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1000(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() م�شري اجلن�شية(اأحمد جالل الدين عثمان ا�شماعيل

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  رئي�س جمل�س الإدارة) م�شري اجلن�شية(اأحمد جالل الدين عثمان ا�شماعيل   



28
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

ملخ�ص.عقد
.�سركة.خيال.العامل.للمقاوالت.�ص.�ص.و

وميلكها.�سالح.�سعد.�سيف.العجمي.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:  خيال العامل للمقاولت �س.�س.و وميلكها �شالح �شعد �شيف العجمي
رقم.القيد: 27659

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2013/5/6
تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص.ال�سركة: مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:.....مبنى  1587اأ  طريق 539   الرفاع ال�شرقي   جممع 905   

الهاتف: 66664777    
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

�شالح �شعد �شيف مبارك العجمي                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(�شالح �شعد �شيف مبارك العجمي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  ) بحريني اجلن�شية(�شالح �شعد �شيف مبارك العجمي   
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ملخ�ص.عقد
.�سركة.م�سنع.اأنطاليا.لتكنولوجيا.الهواء.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة م�شنع اأنطاليا لتكنولوجيا الهواء ذ.م.م

رقم.القيد: 94739
تاريخ.التاأ�سي�ص: 2015/8/27

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

وت�شدير  وا�شترياد  واملنيوم،  فولذ  حديد  اأخ�شاب  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:  اأغرا�ص.
وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية واللكرتونية وقطع غيارها، و�شناعة فتحات التهوية ومنافذ 

الهواء، واإنتاج القنوات الهوائية للتكييف املركزي.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:....�سقة.28..مبنى  2547  طريق 1535   احلد   جممع 115        
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- محمد توفيق عبداجلواد بالل                )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(    قيمة احل�شة )200(   اإجمايل احل�ش�س )4000(      الن�شبة )%20(

2- عنرت �شالح �شديق بكري                       )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )29(    قيمة احل�شة )200(   اإجمايل احل�ش�س )5800(       الن�شبة )%29(

3- �شامي عبده فتح الرحمن ب�شاره               )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(    قيمة احل�شة )200(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(

جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(
املخولون.بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد() م�شري اجلن�شية(عنرت �شالح �شديق بكري

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  مدير) م�شري اجلن�شية(عنرت �شالح �شديق بكري
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ملخ�ص.عقد
.�سركة.اأ�سعيد.للو�ساطة.الدولية.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
ا�سم.ال�سركة:  �شركة اأ�شعيد للو�شاطة الدولية ذ.م.م

رقم.القيد: 94714
تاريخ.التاأ�سي�ص: 2015/8/25

تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ص.ال�سركة: الو�شاطة الدولية لل�شراء والبيع ملختلف ال�شلع.
راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�سركة:....�سقة.215..مبنى  38  طريق 50   جدحف�س   جممع 426   
الهاتف: 66666079    

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- ال�شيد خليل �شمري خليل القاهري         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
2- حمد ا�شعيد محمد محمد                      )عراقي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() عراقي اجلن�شية(حمد ا�شعيد محمد محمد

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  ) عراقي اجلن�شية(حمد ا�شعيد محمد محمد
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ملخ�ص.عقد
.�سركة.دايركت.لل�سفر.وال�سياحة.�ص.�ص.و

ملالكها.علي.عواد.اإبراهيم.مره�ص..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:  �شركة دايركت لل�شفر وال�شياحة �س.�س.و ملالكها علي عواد اإبراهيم مره�س..
رقم.القيد: 94876

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2015/9/9
تاريخ.بدء.ال�سنة.املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص.ال�سركة: مكتب �شفريات، ومكتب �شياحة.

راأ�سمال.ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان.ال�سركة:.....مبنى  1448  طريق 2141   جد علي   جممع 721   

الهاتف:.39033464.و.34198505     
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

علي عواد اإبراهيم مره�س                           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )500(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%500(
جمموع.ن�سبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- عبدالرحمن عواد اإبراهيم مره�س

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(2- علي عواد اإبراهيم مره�س    

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  ) بحريني اجلن�شية(1- علي عواد اإبراهيم مره�س   

  ) بحريني اجلن�شية(2- عبدالرحمن عواد اإبراهيم مره�س
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اإعلنات.اإدارة.اأموال.القا�سرين

اإعلن.2015/33
امل�شلى،  �شكنة  املطوع من  اأحمد  اأحمد علي  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 340008989، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م

اإعلن.2015/213
املتوفى خالد ح�شن �شعد اهلل محمد علي من �شكنة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
مدينة عي�شى، ويحمل رقم �شكاين 830808787، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م

اإعلن.2015/224
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداملجيد علي عبداهلل محمد من �شكنة مدينة 
عي�شى، ويحمل رقم �شكاين 650062965، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م



33
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

اإعلن.2015/226
الدير،  �شكنة  املتوفى ح�شن �شالح خليفة �شالح من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 540010510، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م

اإعلن.2015/228
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طالل �شفيق ح�شني احللبي من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 570117402، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م

اإعلن.2015/229
مدنية  �شكنة  من  دخيل  محمد  جا�شم  علي  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
عي�شى، ويحمل رقم �شكاين 520042328، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/13م
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اإعلن.2015/233
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي عبداهلل علي مدن من �شكنة النويدرات، 
ويحمل رقم �شكاين 670046213، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

اإعلن.2015/236
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة حبيبة حبيب اأحمد العنزور من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، وحتمل رقم �شكاين 56012227، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفاة املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/7/2م

اإعلن.2015/240
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن اأحمد �شالح اإبراهيم عبداهلل من �شكنة 
بالد القدمي، ويحمل رقم �شكاين 690048262، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/7/2م
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اإعلنات.اإدارة.المحاكم

رقم.اال�ستئناف.2/432/2015/15
رقم..الدعوى..2/1925/2011/14

تبليغ.بطريق.الن�سر
وكيلها  اجلن�شية،  فلبينية   ،740400690 ال�شخ�شي  رقمها  اجلريان،  عار�شيا  ارما  امل�شتاأنفة/ 
املحامي ح�شني جعفر النها�س. امل�شتاأنف �شده/ محمد اأحمد عثمان عبداهلل، كويتي اجلن�شية، 
جمهول العنوان بدولة الكويت. مو�شوع الدعوى/ اإلغاء احلكم ال�شابق واحلكم بجميع الطلبات. 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية ال�شنية امل�شتاأنف �شده املذكور باأنه  اإذا مل يح�شر 
يف جل�شة يوم الأحد 2015/10/6م اأو يوكل من ينوب عنه  باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه  ح�شوريا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
ق�ساة.محكمة.اال�ستئناف.العليا.ال�سرعية.ال�سنية

رقم.الدعوى.:..9/3260/2014/14
تبلـيغ.باحل�ســور

املدعية /  م�شكينة اأخرت، وكيلها املحامي اأحمد الدو�شري – اإدارة املحاكم. املدعى عليه: علي 
محمد خان، هندي اجلن�شية. مو�شوع الدعوى / الطالق. 

لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/4م  فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم .
رئي�ص.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.:.3/3230/2015/14
تبلـيغ.باحل�ســور

املدعية/ مرمي �شالح فار�س عبداهلل الظاعن، العنوان /  مبنى 126     طريق   13    جممع  809  
العنوان.  جمهولة  اجلن�شية،  بحرينية  عبداهلل،  فار�س  عائ�شة    / عليها  املدعى  عي�شى.  مدينة 

مو�شوع الدعوى / �شرعية متنوعة. 
اإذا مل  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
حت�شر اأو تعني وكياًل لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم   2015/11/4م  فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم .
رئي�ص.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية



36
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

رقم.الدعوى.:.9/1781/2015/14
تبلـيغ.باحل�ســور

املدعية /  اأمرية خلف منكف ال�شرحان، وكيلها املحامي عبداحلافظ املبي�شني. املدعى عليه / 
�شمري مدحت هارون، اأردين اجلن�شية، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى / الطالق.

باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية وذلك بكافة طرق  وعليه حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
الأثبات القانونية مبا فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها من املدعى عليه  و�شرحت 
للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد حددت املحكمة جل�شة اخلمي�س 2015/10/29م   لإجراء 

التحقيق واعالن املدعى عليه بوا�شطة الن�شر باجلريدة الر�شمية .
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  يوم 2015/10/29م   باحل�شور جلل�شة  ينوب عنه  له  وكياًل  يعني  اأو 

بحقه مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم .
رئي�ص.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.14/2015/1204/3
تبليغ.باحل�سور

 661 مكتب  العنوان/  حفظي،  نوال  وكيلتها  اجلن�شية،  وبحرينية  احلق،  اعجاز  كوثر  املدعية/ 
مبنى 663 طريق 1808 جممع 318 احلورة. املدعى عليه/ ن�شرت اهلل نعمت اهلل كرمي محمد، 
بحريني اجلن�شية، العنوان/ منزل 21  مبنى 186  طريق  205  جممع 505  املحرق. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق. 
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعيه املذكور اأعاله باأنها اإذا مل حت�شر اأو 
تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة الثالثاء 2015/11/3م فاأن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سنية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/2009/7
تبليغ.باحل�سور

املدعية: اآ�شية بنت اأ�شغر علي، باك�شتانية اجلن�شية، وكيلها يا�شر جا�شم ال�شحاف، العنوان/ 
مكتب 11 مبنى 185 �شارع الق�شر جممع 318 املنامة. املدعى عليه/ زبري عبداملجيد، باك�شتاين 
اجلن�شية، العنوان/ مبنى 836 طريق 723 جممع 307 املنامة. مو�شوع الدعوى/ طلب الطالق.  
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعي عليه املذكوره اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو تعني وكيال لها ينوب عنه باحل�شور جلل�شة الإثنني 2015/11/2م فاأن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سنية.االأولى
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رقم.الدعوى.14/2015/6796/8
تبليغ.باحل�سور

املدعي/ عمرو عطيه عبداملجيد ح�شنني، م�شري اجلن�شية، العنوان/ �شقة 21 مبنى 250  طريق 
358  جممع 321 املنامة. املدعى عليها/ نوال علي �شرحبني، مغربية اجلن�شية، العنوان/ الإمارات 
العربية املتحدة ال�شارقة �شارع املطار اجل�شر اخلام�س �شعبية فالح مقابل م�شجد الر�شوان فيال 

38. مو�شوع الدعوى/ طلب الطالق.  
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل حت�شر 
اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة الإثنني 2015/11/2م فاأن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سنية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/1165/9
تبليغ.باحل�سور

ثامر،  ح�شني  علي  عليه:  املدعى  اجلن�شية.  باك�شتانية  عزيز،  محمد  علي  اأميد  زينه  املدعية/ 
العنوان/ مكتب 11 مبنى 435 طريق 2012 املنامة 320. املدعى عليه/ زاهد ح�شني غالم فاروق، 
باك�شتاين اجلن�شية، العنوان/ مدر�شة �شيد ها�شم الثانوية – قرب م�شجد اجلامع – كيج تربت 

بلو�شتان - باك�شتان. مو�شوع الدعوى/الطالق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة الثالثاء 2015/11/3م فاأن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سنية.االأولى

رقم.الدعوى.6/821/2015/14
تبليغ.بطريق.الن�سر

املدعي /  عبدالرحمن خلف فرحان برج�س العنزي، بحريني اجلن�شية، العنوان / مبنى 2416 
�شعودية  العنزي،  فرحان  مها محمد   / عليها  املدعى  مدينة حمد.   1214 1439 جممع  طريق 

اجلن�شية. مو�شوع الدعوى / احل�شانة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر 
يف جل�شة الأحد 2015/10/11 اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثالثة.
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الدعوى.ال�سرعية.رقم.9/4621/2014/14.
تبليغ.باحل�سور

 ،760505438 ال�شخ�شي:  رقمها  املو�شوي،  عبدالر�شا  اإبراهيم  علي  ال�شيد  زينب  املدعية: 
بحرينية اجلن�شية، وكيلتها املحامية بروين عبا�س قناطي. املدعى عليه: كامل محمد علي محمد 
طريق   8103 مبنى  العنوان:   ،740605755  : ال�شخ�شي  رقمه  اجلن�شية،  بحريني  الن�شاري، 

1424جممع 814. مو�شوع الدعوى : نفقة.
تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة ) الدائرة اجلعفرية ( للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/10/26م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.اجلعفرية.الثالثة

رقم.الدعوى.5/3264/2014/14
تبليغ.بطريق.الن�سر

املدعية /  حنان محمد جباره اإ�شماعيل الفرا، العنوان / مبنى:949 ، طريق: 5239 ، جممع: 
252 - قاليل. املدعى عليه / �شائد عايدي علي الفرا، اأردين اجلن�شية. مو�شوع الدعوى: النفقة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور انه اذا مل يح�شر 
يف جل�شة الأربعاء 2015/10/7 اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/3535/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املــدعي: وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين ب�شفته وميثله/ جهاز ق�شايا الدولة. املدعى 
عليها: �شركة ابناء الفطيم – �س.ت:35126، جمهول العنوان. املو�شوع: طلب ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/11/2لنظر الدعوى ليعلم 

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.9/7886/2015/02

.تبليغ.باحل�سور
عليـه  املدعى  ال�شخ�شي 660123770(.  الرقم   ( الدو�شري  عبداهلل  عبدالرحمن  اأحمد   / املدعـي 
الثالث /  عبداهلل علي اأحمد عي�شى ) جواز �شفر رقم 1810804(، العنوان/ منزل 771 طريق 3354 
املحامية مها جابر،  العمادي / وكيلته  اأحمد علي  الرابع / علي  املدعى عليه  املعامري.  جممع 633 
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العنوان / مكتب رقم 407 برج ال�شقر املنطقة الدبلوما�شية - املنامة. مو�شوعها / طلب مبلغ.
اأو  اأعاله باحل�شور بنف�شيهما  للمدعى عليهما املذكور  الأولى  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 

بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم 2015/10/21 لنظر الدعوى ليعلم. 
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/10365/2010/02
تبليغ.باحل�سور

املدعـون: ورثة املتوفى عبدالرحمن نواب مياه و غريها وكيلهم املحامي عي�شى فرج بو ر�شيد، 
جمهول  دروي�س،  عبدالرحمن  عي�شى  عليه:  املدعى  املحاكم.  ادارة  املحامني/  مكتب  العنوان: 

العنوان. املو�شوع : طلب دين.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه يوم الإثنني 2015/11/2 موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/11575/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.خليفة.�سند.عبدالرحمن.عبدالرزاق.ال�سيخ.
عبدالرحمن  �شند  خليفة  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عبدالرزاق ال�شيخ، رقمه ال�شخ�شي 910101493. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

الثالثاء 2015/10/13 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.4/13281/2015/02
املدعي: بنك البحرين للتنمية، وكياله املحاميان نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد ومي �شويطر. 
املدعى عليه: محمد يو�شف جمعة فردان، رقمه ال�شخ�شي 670705306. �شفة الدعوى: التعميم 
على البنوك العاملة مبملكة البحرين لإيقاع احلجز الحتياطي على ح�شابات املدعى عليه محمد 
يو�شف جمعة فردان )الرقم ال�شخ�شي 670705306( بحدود مبلغ املطالبة وقدره 41276/750 
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دينارًا مع امل�شروفات وقدرها 986/500  دينارًا وذلك حتى اإ�شعار اآخر.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/14411/2015/02
فتح.دعوىتركة.املتوفاة

.�سيخة.اأحمد.عبداهلل.عبدالغفار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شيخة اأحمد عبداهلل عبدالغفار، 
رقمها ال�شخ�شي. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن 
ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الإثنني 2015/9/21 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/15067/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.عامر.جا�سم.محمد.املهزع
املتوفى عامر جا�شم محمد  املتوفى   الأولى عن فتح دعوى تركة  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
املهزع، رقمه ال�شخ�شي 800805011. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء  اأن ي�شعر املحكمة يف  يف ذمته دين للمتوفى 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/15267/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.عبدالرحمن.علي.را�سد.ر�سدان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة عبدالرحمن علي را�شد ر�شدان، رقمه 
ال�شخ�شي 310000696. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/10/6  للمتوفى 

لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.8/15397/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

.اأفراح.عبدالنبي.اأحمد.املدين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفاة اأفراح عبدالنبي اأحمد املدين، 
رقمها ال�شخ�شي 711102155( فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
الثالثاء  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  فر�شة.  اأقرب  يف  املحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين  ذمته 

2015/10/6 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/15473/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.محمد.ر�سي.عي�سى.محمد.الكمي�ص.
محمد  عي�شى  ر�شي  محمد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الكمي�س ، رقمه ال�شخ�شي 540115410. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء  اأن ي�شعر املحكمة يف  يف ذمته دين للمتوفى 

2015/10/6 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/13171/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
.بيبي.محمد.ال�سيخ.اأحمد.الع�سفوري

اأحمد  ال�شيخ  محمد  بيبي  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الع�شفوري، رقمها ال�شخ�شي 350108870. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكوره اأو من يدعي باأية 
حقوق عليها اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29 

لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.9/15102/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.اإبراهيم.يو�سف.علي.مقله....
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم يو�شف علي مقله، رقمه 
ال�شخ�شي 270002634. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة اخلمي�س 2015/10/1  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/12535/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.عبدالر�سا.ح�سن.اأحمد.ك�سيل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالر�شا ح�شن اأحمد ك�شيل، 
عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي 600117154.  رقمه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/10/13  لنظر 

الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/12832/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.�سلح.علي.مراد.العو�سي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �شالح علي مراد العو�شي، رقمه 
ال�شخ�شي 640506038. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/10/13  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/12504/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.علي.عبداهلل.خلف.محمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي عبداهلل خلف محمد، رقمه 
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ال�شخ�شي 590102630.  فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعراملحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/9/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

فتح.دعوى.تركة.املتوفى.اإبراهيم.خليل.اإبراهيم.املالود
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم خليل اإبراهيم املالود، 
رقمه ال�شخ�شي 450029506. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/10/13  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:..2/1248/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

عي�شى   ر�شي  مليحه  الثالثة:  عليها  املدعى  وغريها.  املحرو�س  عي�شى   ر�شي  نعيمه  املدعـــية: 
الق�شاب، العنـــوان: منزل 912 جممع 212 املنامة فريق املخارقة. �شفـة الدعــوى: ت�شجيل عقار

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية  للمدعى عليها املذكورة اأعاله بتاأجيل الدعوى 
اإداريا  وباحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنه جلل�شة الإثنني 2015/10/26 لنظر الدعوى.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.9/14636/2015/02

فتح.دعوىتركة.املتوفى
.محمد.جنيد.محمد.�سعيب.ان�ساري

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد جنيد محمد �شعيب ان�شاري، 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  للمتوفى املذكور  ال�شخ�شي 531003370. فعلى كل وارث  رقمه 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الأحد 2015/10/11 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.6/15126/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.محمد.حميد.نايك
رقمه  نايك،  حميد  محمد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 521008387. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
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للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الأحد 2015/10/11 لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/15409/2015/02
فتح.دعوىتركة.املتوفاة.

علوية.ال�سيد.عي�سى.�سرف.علوي.ها�سم
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة علوية ال�شيد عي�شى �شرف علوي 
ها�شم، رقمها ال�شخ�شي 740114360. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق 
عليها اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
الثالثاء 2015/11/10  جل�شة  املحكمة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين  ذمته  يف 

لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.3/6212/2015/02
فتح.دعوىتركة.املتوفى

.غلم.م�سطفى.فاي�ص.اأحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى غالم م�شطفى فاي�س اأحمد، 
رقمه ال�شخ�شي 880431563. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.2/6834/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.مظهر.ظهور.محمد
رقمه  محمد،  ظهور  مظهر  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي   600626032. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.1/8219/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.عدنان.اأحمد.عبداهلل.عبدالرحمن.بوكمال.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى املتوفى عدنان اأحمد عبداهلل عبدالرحمن بوكمال، 
اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن  رقمه ال�شخ�شي:  620073098. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
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يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29  لنظر الدعوى.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.9/8408/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
�سبيتان.فلح.�سعود.ده�ص.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �شبيتان فالح �شعود ده�س، رقمه 
ال�شخ�شي 480104026. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/6833/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.عبداملجيد.فتكاد.عبدالقادر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداملجيد فتكاد عبدالقادر، 
رقمه ال�شخ�شي 540803928. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/9/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.اال�ستئناف./.7/1994/2014/03
رقم.الدعوى./.8/9519/2011/02

تبليغ.باحل�سور.
امل�شتاأنفة /كري�شنا �شامي جامبارام العنوان/ بوا�شطة وكيلها /املحامي عي�شى بور�شيد. امل�شتاأنف 
عليها الأولى: 1-الفعل احل�شن للمقاولت. 2-كال�شي برامبيل عبدالرحمن . الطلبات: اأوًل:من 
ال�شكلية.  ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين م�شتوفيا ل�شرائطه  حيث 
ثانيًا :يف املو�شوع:الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء جمددا له بكافة طلباته املقدمة 
بك�شف الطلبات لدى وزارة العمل ومحكمة الدرجة الأولى اعمال لن�س املادتني 223،224 من 
قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف.ثالثًا : اإلزام امل�شتانف �شدها 
والفائدة  التقا�شي  درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  والثانية  الأولى 

القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
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احل�شن  الفعل  �شركة  �شدها  امل�شتانف  الأولى  املدنية  ال�شتئنافية  الكربى  محكمة  تعلن  لذا 
للجل�شة  املحددة لنظر ال�شتئناف يف املوافق  اأو مبن ينوب عنها  للمقاولت باحل�شور بنف�شها 

.2015/11/4
رئي�ص.املحكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف./.1/392/2015/03
رقم.الدعوى./.9/14002/2011/02

تبليغ.باحل�سور.
امل�شتاأنف: محمد عارف، وكياله املحاميان عي�شى بور�شيد و�شاحلة بور�شيد، العنوان: مكتب 9 
للمقاولت.  اأبو حبيب  امل�شتاأنف �شدها:  املنامة315/البحرين.  بناية 453 طريق 1518   /10-
الطلبات: 1-قبول الالئحة املعدلة �شكال لتقدميها يف امليعاد �شامال الأ�شباب الواردة عليها .2- 
بالرقم  ال�شتئناف  وكالة عن طريق اخلطاأ بالئحة  اأرفق يف  الذي  له  ال�شخ�شي  الرقم  تعديل 
ال�شخ�شي اجلديد. 3- يف املو�شوع : الق�شاء له بكل طلباته الواردة بالئحة ال�شتئناف. 4- اإلزام 
والفائدة  التقا�شي  املحاماة عن درجتي  اأتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم  امل�شتاأنف �شدها 

القانونية 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
ابو  �شركة  �شدها  امل�شتانف  الأولى  الدائرة  املدنية  الكربى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
يف  ال�شتئناف  لنظر  املحددة  للجل�شة  عنها  ينوب  مبن  اأو  بنف�شها  باحل�شور  للمقاولت  حبيب 

2015/11/2م.
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.الدائرة.االأولى

رقم.اال�ستئناف./.6/1745/2014/03
رقم.الدعوى./.9/3407/2012/02

تبليغ.باحل�سور.
امل�شتاأنف /�شركة ايزي برو�شي�س ل�شاحبها: علي علوي عبداله العلوي.الوكيل/املحامي :  حمد 
امل�شتاأنف  الدور 4-مكتب402-املنامة.  )اأ(  بناية حوار  العنوان:  جا�شم احلربي670702510. 
�شده: ميثم اأحمد اإبراهيم ال�شوبكي880108231. الطلبـات: اأوًل: يف ال�شكل: بقبول ال�شتئناف 
به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  بالغاء  املو�شوع:  يف  القانونية.ثانيا:  املواعيد  يف  لرفعه  �شكال 
امل�شتانفة  لل�شركة  باأداء مبلغ وقدره 300دينار  امل�شتانف �شده  بالزام  بالآتي:  والق�شاء جمددا 
بالر�شوم  �شده  امل�شتانف  الزام  ثالثا:  بينهما.  املربم  للعقد  وفقا  لها  امل�شتحقة  التعاب  قيمة 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفوائد بواقع %5.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شده  ميثم اأحمد اإبراهيم 
ال�شوبكي باحل�شور بنف�شه اأو مبن ينوب عنه للجل�شة  املحددة لنظر ال�شتئناف يف  2015/11/2م.
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.الدائرة.االأولى
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رقم.اال�ستئــــناف:2/0724/2015/03
رقم.الدعــــــــــــوى:5/1776/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيلتها املحامية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. العنوان: 
غري  العنـوان:  الثان.  ل�شناعة  الرتكية  البحرينية  ال�شركة  �شدها:  امل�شتاأنف  املحاكم.  اإدارة 
معروف .1- الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل.ويف املو�شوع تعديل احلكم املق�شي به والق�شاء 
باإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شـاأنفة مبلغ وقدره 1127/080 دينار )األف ومائة و�شبعة 
الفوائد  مع  دينار   739/580 وقدره  به  املق�شى  املبلغ  من  بدًل  فل�شًا(  وثمانون  دينار  وع�شرون 
القانونية بواقع 10% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد باإعتبار اأن الدين جتاري. 1- الزام 

امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف مقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه  املذكور اأعاله باحل�شـور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2015/9/8 ليعلم.                              
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:4/4226/2014/03
رقم.الدعـــــــوى:9/8311/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة بن هندي للموا�شالت. وكيلها املحامي / علي محمد ح�شن كمال الدين. امل�شتاأنف 
�شدها: �شركة كال�شيك بروماركتينغ. العنــوان:غري معروف. الطلبات: 1-احلكم بنق�س حكم 
محكمة اأول درجة وتعديلة واحلكم باألزام امل�شتاأنف �شدها مبلغ 500/3553 دينار، زائد الفائدة 
القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد. 2-اأحتياطياآ اإحالة الدعوى للتحقيق 
لكي تثبت امل�شتاأنفة بكلفة طرق الثيات مبا فيها البيئة و�شهادة ال�شهود . 3-اأحالة الدعوى خلبري 
محا�شبي لال اطالع على اأوراق الدعوى والدفاتر احل�شابية لدى امل�شتاأنف واملعتمدة من مدققي 

احل�شابات القانونية .4- الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
امل�شتاأنف. وكيل  قبل  من  م�شتندات  حافظة  تقدمي  مت  • مالحظة: 

اأعاله باحل�شـور  املذكور  للم�شتاأنف عليه  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لـذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة 2015/11/5م ليعلم.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة..
رقم.اال�ستئناف:3/4350/2014/03
رقم.الدعـــــوى:9/5459/2011/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل  عبدامللك. وكيله: حافظ علي محمد حاجيه . العنوان:اأدارة 
املحاكم . امل�شتاأنف �شدها: �شعبان للدعاية. العنـوان: هـدى �شعد. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
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�شكاًل. 2- ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به من اأجور والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف 
�شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمرب 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع 
-/2500 دينار �شهريًا ما جمموعه -/10000 دينار.  3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف 

والر�شوم واأتعاب املحاماة.
لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه  املذكور اأعاله باحل�شـور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة 2015/11/5 ليعلم. 
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:9/1759/2015/03.
رقم.الدعـــــوى:.6/1840/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة : مو�شى محمد ديب رحيل �شاحب موؤ�ش�شة / �شابني للتجارة. وكيلها: املحامي اأ�شامة 
ليلى  �شدها:  امل�شتاأنف  املحامني.  مكتب   – العدل  وزارة  العنوان:   .621013528 محمد  اأنور 
ال�شرور للتجميل  ل�شاحبتها فاطمة علي ح�شن  750704969. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
�شكاًل، وقبل الف�شل يف املو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق باإعتباره دين نا�شئ عن ت�شرف جتاري 
يجوز اإثباته بكافه طرق الإثبات القانونية وفقًا للمادة 61 من قانون الإثبات اإن�شغال ذمة املدعى 
عليها باملطبلغ املطالب به. 2- ويف املو�شوع اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة اأول درجة وذلك 
الفائدة  امل�شتاأنف �شدها  الزام   -3 بحريني.  دينار  مبلغ 1725  باأداء  امل�شتاأنف �شدها  باإلزام 
املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  اإلزام   -4  .%9 بواقع  القانونية 

والفائدة القانونية.
اأعاله  املذكور  الثاين  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 

باحل�شــور بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة  2015/11/2 ليعلم. 
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:1/196/2015/03.
رقم.الدعــــوى:.3/12957/2011/02

تبليغ.باحل�سور
وزارة  العنوان:  اخل�شرم.  عبدالرحمن  املحامي  وكيلها:  ح�شن.  على  �شيف  فاطمة   : امل�شتاأنفة 
 . معروف  العنـوان:غري  ح�شن.  علي  يا�شني  الثاين:  �شده  امل�شتاأنف  املحامني.  – مكتب  العدل 
وذلك  درجة  اأول  محكمة  من  ال�شادر  احلكم  اإلغاء  �شكاًل.2-  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات: 
باإلزام امل�شتاأنف �شدهما الأولى والثاين بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للم�شتاأنفة مبلغ وقدره 
5000 دينار عما اأ�شابها من �شرر مادي واأدبي ، والفائدة التاأخريية من يوم املطالبة مبقدار %5 
. 3-الزام امل�شتاأنف �شدهما الأولى والثاين بالت�شامن والت�شامم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
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لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه الثاين املذكور اأعاله باحلــور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة  2015/11/1 ليعلم. 

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة
رقم.اال�ستئناف:3/1976/2015/03
رقم.الدعــــــوى:4/5404/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: عبداجلليل اأحمد اإبراهيم اأحمد املالح. وكيله : املحامي / محمد اجل�شي . العنوان: 
اإدارة املحاكم. امل�شتاأنف �شدها: يونيفر�س انرتنا�شيونال. الطلبات:- 1-  قبول ال�شتئناف �شكاًل. 
2- ويف املو�شوع الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س طلبات امل�شتاأنف و الق�شاء جمدداآ 

كما جاء بالئحة الدعوى. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه  املذكور اأعاله باحل�شـور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة 2015/11/1م ليعلم.                                                                    
.رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:9/2657/2014/03.
رقم.الدعـــــوى:.1/1781/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف : محمد جميد ح�شن اجل�شي. وكيلته: املحامية زينب من�شور. العنوان: مكتب 44- بناية 
�شابحة - املنطقة الدبلوما�شية 317. امل�شتاأنف �شدها: �شركة امرييت�س تريدينغ. العنــوان:غري 
معروف. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع الزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد 
مباغ وقدره -/5000 دينار. 3-الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة عن 

درجتي.
اأعاله باحل�شـور  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه  املذكور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  جلل�شة  2015/11/1 ليعلم. 
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف.7/1568/2015/03.
رقم.الدعوى.4/17456/2012/02.

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة : �شركة تطوير منتزه عذاري – �س.ت 56409 - العنوان: بوا�شطة وكيلها املحامي/ 
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– العنوان:  اإنرتنا�شيونال  ما�شي  �شركة  الأولى:  �شدها  امل�شتاأنف  �شد:   . ال�شيد  محمد  نواف 
 – للمقاولت  تابت  �شركة  الثانية:  �شدها  امل�شتاأنف   . جمدم  ماجد  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة 
ببطالن  احلكم  اأوًل-  الطلبات:-  احلواج.  ح�شن  فاطمة  املحامية/  وكيلتها  بوا�شطة  العنوان: 
احلكم امل�شتاأنف واإعادة الدعوى ملحكمة اول درجة لتنظرها مرة اأخرى بعد انعقاد اخل�شومة 
لعدم فوات درجة من درجات التقا�شي بحق امل�شتاأنفة. ثانيًا- احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف 
فيما ق�شى به واحلكم جمددًا برف�س الدعوى لإنعدام اأ�شا�شها من الواقع والقانون، ويف جميع 
الأحوال اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. ثالثًا- اإحتياطيًا وقف 
الدعوى حلني �شدور حكم بات ونهائي يف دعوى املقاول الرئي�شي رقم 2013/12677 والتعلق 

اأ�شا�شًا بالدعوى املاثلة لكونه م�شاألة اأولية يتطلب الف�شل فيها قبل الف�شل يف هذه الدعوى.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الأولى املذكوره اأعاله 
باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة الثالثاء 2015/11/3 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.اال�ستئناف:9/3810/2014/03
رقم.الدعوى:6/4071/2013/02

تبليغ.باحل�سور.
امل�شتاأنفة / �شركة زين البحرين.وكيلتها / املحامية زينب اإبراهيم جعفر مكي.العنوان : مكتب 
705 - برج الدبلومات - الدور 7 - جممع 317 - املنطقة الدبلوما�شية. �شـد امل�شتانف �شده: 
�شعود جميل حميدان  ال�شمري.العنوان:مبنى 107 – طريق 607 – جممع  607ابو العي�س.طلبات 
ال�شتئناف: اول: قبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة املاأمورية لذات اخلبري . ثانيا: احلكم بنق�س 
احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنفه مبلغ 18808،695 
دينار فيما عدا منع ال�شفر. ثالثًا: اإلزام امل�شتاأنف �شده مب�شاريف الدعوى عن درجتي التقا�شي 

واتعاب املحاماة .
اأو  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�شتانف �شده باحل�شور بنف�شه 
مبن ينوب عنه جلل�شة الثالثاء 2015/10/13م حيث انه مت تبديل موعد اجلل�شة ال�شابق نظرا 

لتغري جدول مواعيد املحكمة .
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة
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رقم.اال�ستئناف:6/191/2014/03
رقم.الدعوى:6/9316/2010/02

تبليغ.باحل�سور.
امل�شتاأنفني /  داود محمد علي  - فاطمة جا�شم العرادي -اإبراهيم محمد علي  -ف�شيله محمد 
علي  - فا�شل محمد علي  - مرمي محمد العرادي -عبا�س يو�شف العرادي - عي�شى علي �شلمان 
– وغريهم، كيلتهم / املحامية ن�شرين جا�شم نا�شر ، مكتب 34 بناية عالية - الدور37 - جممع 
 – 71a 317 - املنطقة الدبلوما�شية. �شــد امل�شتانف �شده: را�شد علي محمد العرادي، مبنى
ثانيا:  اول: قبول ال�شتئناف �شكاًل.  – عراد. طلبات ال�شتئناف:  – جممع 242  طريق 4240 
املبلغ  من  بدل  دينارًا   40،398  /779 وجعله  به  املق�شي  املبلغ  بزيادة  امل�شتاأنف  احلكم  تعديل 
املق�شي به وقدره 1974/987 دينار وت�شمني للمبلغ الفوائد القانونية من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام .واحتياطيًا : اإحالة ال�شتئناف خلبري لبيان العرتا�شات املقدمة يف هذه الالئحة 
:اإلزام  .ثالثا  حكمها  يف  درجة  اأول  محكمة  عليه  عولت  والذي  تقدميه  ال�شابق  التقرير  على 

امل�شتانف �شده بامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي .
العرادي  را�شد  �شده  امل�شتانف  الرابعة  الدائرة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
اأو مبن ينوب عنه بجل�شة الثالثاء 2015/10/13م حيث انه مت تبديل موعد  باحل�شور بنف�شه 

اجلل�شة ال�شابق نظرا لتغري جدول مواعيد املحكمة.
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.اال�ستئناف:2/1327/2014/03
رقم.الدعوى:9/12969/2012/02

تبليغ.باحل�سور.
اأحمد  املحامي جعفر   / عبدالر�شا ح�شني.وكيلتهم  عبدال�شهيد عبداهلل جا�شم    / امل�شتاأنفني 
املنطقة   -  317 جممع   -  388 طريق   -  668 احل�شن  بناية   -  13 مكتب   : .العنوان  مرهون 
طلبات   . جمهول  العاتي.العنوان:  �شامل   عبداهلل  �شامل  �شده:  امل�شتانف  �شــد  الدبلوما�شية. 
ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه يف موعده القانوين.ثانيا: باإلغاء احلكم املطعون 
والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده باأن ي�شدد للم�شتاأنف مبلغ وقدره-/6000 دينار )�شتة 
اآلف دينار( عو�شًا عن ال�شرار املاديه واملعنويه والدبيه التي املت به .ثالثا :ت�شمني امل�شتانف 

�شده امل�شروفات �شامله اتعاب املحاماة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�شتانف �شده �شامل باحل�شور بنف�شه 
اأو مبن ينوب عنه جلل�شة الثالثاء 2015/10/13م حيث انه مت تبديل موعد اجلل�شة ال�شابق نظرا 
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لتغري جدول مواعيد املحكمة.
رئي�ص.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:7/11500/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي، وكيل املدعي:  علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه:  
KAMAL MOINAL. ، رقمه ال�شخ�شي: 850242002. مو�شوع الدعوى:  500 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  املدنية  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعـوى:.1/6292/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: �شركة اأ�شباغ همبل البحرين �س.�س.و، وكيلها املحامي عو�س محمد ح�شني فوده. املدعى 
عليها: ريا�س من�شور عبدالعزيز  عبدالر�شول، جمهول العنـــوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 

املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/5012 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة الثالثاء 2015/10/13.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.5/8136/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعى عليه:   فتيل.  املحامي محمد ح�شني ح�شن  وكيلها  للمقاولت،  ايزي�س   موؤ�ش�شة  املدعية: 
اإلزام املدعى عليه باأن  �شيد ماجد حامد عابد ح�شني، جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب 

يدفع للمدعية مبلغا قدره 13757/974 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/3.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:..9/9663/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعـــي: البنك الأهلي املتحد، وكيله املحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليها:  يو�شف 
باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  �شفـة  العنوان.  املجيهلي، جمهول  فرحان  عبوده  عبيد 



53
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/19736 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة الثالثاء 2015/10/13.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:..1/8303/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  املحامية  وكيلته  العمري،  حارث  بن  مرعي  بن  عبدالعزيز  املدعي: 
اإلزام املدعى  املدعى عليها: اميان محمد محمد عمر، جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 20762/410 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/12.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:..3/8302/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعـــية: ال�شيخه �شعاد عمر عبدالرحمن ال خليفة، وكيلتها املحامية هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
املدعى عليها: جناه اراء غالم ح�شن غالم نبي، جمهولة العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 
املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 5671/875 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/12.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.4/4239/2015/02
تبليغ.بطريق.بالن�سر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ومتثلها املحامية �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: 
�شركة �شيب ما�شرت مرين �شريف�س، جمهولة العنوان. �شفة الدعوى : طلب الزام املدعى عليها 
دينارًا   286/500 وقدرها  الر�شوم  �شامال  دينارًا   9180/000 وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن 

والفوائد واتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكرب املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور مبن ميثلها او 
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بوكيل عنها جلل�شة 2015/10/19.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/5675/2015/02
تبليغ.باحل�سور

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي  املدفعي. املدعى عليه:  العامة  الهيئة  املدعية: 
فتحي علي ح�شني �شالح ال �شهاب، جمهول العنوان. �شفة الدعوى : دين.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله احل�شور بنف�شه اأو من ينوب عنه 
جل�شة الثالثاء 2015/10/20 موعد نظر الدعوى .

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.1/8141/2015/02

فتح.دعوىتركة.املتوفى
عدنان.اأحمد.عبداهلل.عبدالرحمن.بوكمال

عبداهلل  اأحمد  عدنان  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  اخلام�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
من  او  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .620073098 ال�شخ�شي  رقمه  بوكمال،  عبدالرحمن 
يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/18م 

لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/8551/2015/02
فتح.دعوىتركة.املتوفى
ذو.الفقار.منور.ان�ساري

الفقار منور ان�شاري،  تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ذو 
رقمه ال�شخ�شي 580507920. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/17م لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.9/4441/2014/03
رقم.الدعوى.9/3818/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: �شوري�س بابو او ن�شيانتاقيدا، العنوان: �شقة 18 
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ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 2142 طريق 427 جممع 407 �شلماباد. مو�شوع 
املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/3818/2014/02.

او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.اال�ستئناف.9/250/2015/03
رقم.الدعوى.6/5653/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: راجابال �شنج كارتار �شنج، العنوان: �شقة 18 
ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 2142 طريق 437 جممع 407 �شلماباد. مو�شوع 

املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 6/5653/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.7/1098/2015/03
رقم.الدعوى.9/15220/2014/02

تبليغ.باحل�سور
العنوان:  عبا�س محمد،  �شلمان حميد ح�شن  امل�شتاأنف �شده:  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
مبنى 1908 طريق 1632 جممع 1212. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 9/15220/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.6/249/2015/03
رقم.الدعوى.8/5652/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 5 �شقة  العنوان:  ادي بالدي،  امل�شتاأنف �شده: جيم�س بالنيي  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 1966 طريق 436 جممع 407 �شلماباد. مو�شوع 

املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 5652/2014/02/.8
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
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بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.8/248/2015/03
رقم الدعوى 9/3616/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: موجوندان �شوريا مورثيالرقم، العنوان: �شقة 
22 مبنى 645 طريق 2107 جممع 321 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من 

املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/3616/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.6/1563/2015/03
رقم.الدعوى.9/1987/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: كالو كران او�شيوه، العنوان: مبنى 198 طريق 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .949 جممع   4904

العا�شرة يف رقم الدعوى 9/1987/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.6/249/2015/03
رقم.الدعوى.8/5652/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 5 �شقة  العنوان:  ادي بالدي،  امل�شتاأنف �شده: جيم�س بالنيي  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 1966 طريق 436 جممع 407 �شلماباد. مو�شوع 

املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 8/5652/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.اال�ستئناف.9/4058/2014/03
رقم.الدعوى.3/5016/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: جندرا دوج جيمي، العنوان:  مبنى 1295 طريق 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   702 جممع   239

املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 3/5016/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.1/1557/2015/03
رقم.الدعوى.6/1238/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: �شركة احتاد اخلليج للتاأمني واعادة التاأمني. امل�شتاأنف �شده: �شونيل مياه عبدال�شتار

العنوان:  مبنى 147 طريق 1109 جممع 211. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من 
املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 6/1238/2012/02.

او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/17م  موعد نظر الدعوى.

رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى.9/21504/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 Kumar Thangavel عليه:  املدعى  واخرين.  عبداهلل  اإبراهيم  عبدالعزيز  محمد  املدعني: 
مبلغ  للمدعني  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  810736950، جمهول 

-/132000 دينار والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة 2015/9/17م.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/15408/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

خلود.ح�سن.خليل.اإبراهيم.مح�سن
تعلن املحكمة عن فتح دعوى تركة املتوفاة خلود ح�شن خليل اإبراهيم مح�شن، رقمها ال�شخ�شي 
671100181. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي 
اأن  للمتوفاة  اأنه على كل من يف ذمته دين  دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما 
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ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/5م لنظر الدعوى.
رئي�ص.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة.

رقم.الدعوى.3/03004/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها:  ثريا عبداهلل 
 301.01 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .750500778 ال�شخ�شي  رقما  املا�شي،  عبداهلل  محمد 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/22513/2014/02.
تبليغ.باحل�سور.

رقمه  هاو�س،  بوت  ليدر  عليه:   املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  بتلكو،  املدعية: 
ال�شخ�شي:  49200. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 469.671 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/19089/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي: محمد عبدالرحيم اأحمد اكرب، وكيلها ح�شن عبا�س حيدر. املدعى عليه:  اإبراهيم اأحمد 
علي ن�شيف، رقمه ال�شخ�شي 760308926. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1500 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:6/20041/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  نور الدين محمد 
فريز عزت بحره، رقمه ال�شخ�شي 780257774. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1068.92 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى./3/07599/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  علي �شفوك 
ال�شخ�شي 760112240. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 346.38 دينارًا مع  الرويلي، رقمه  جلود 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:6/17267/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  جالل اأحمد 
يو�شف اإ�شماعيل، رقمه ال�شخ�شي 900508183. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  69.512 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:4/06248/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ،bludan internet  :املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  الدعوى: دفع مبلغ 321.91 دينارًا مع  ال�شخ�شي 32058. مو�شوع  رقمه 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:8/06537/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلها  عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ح�شام 
الدعوى: دفع مبلغ 139.627  ال�شخ�شي 600728358. مو�شوع  ابوجبارة، رقمه  يو�شف خليل 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:5/01784/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأ�شغر علي، رقمه 
ال�شخ�شي 201501486. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 521.346 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:3/05822/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رمله محمد ح�شن 
 377.95 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760908532 ال�شخ�شي:   رقمها  محمد،  جواد  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:8/04240/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن املدفعي. املدعى عليها:  موؤ�ش�شة بوابة 
طالل للتجارة، رقمها ال�شخ�شي:  50640-4. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 180 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:2/06882/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة باز لل�شحن والتفريغ، رقمه 
ال�شخ�شي:  68394-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 435.624 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى:.3/9000/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

ال�شهابي،  ح�شن  عبداملجيد  ح�شن  عليه:   املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
رقمه ال�شخ�شي 620117869. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 3510 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى:.9/02284/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: اأنور اأحمد عي�شى،�شركة زهرة الليك 
وتركيب العف�س وبقية الفروع، رقمه ال�شخ�شي: مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1242.036 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى:.9/18408/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ABIGAEL البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:   املدعية: �شركة زين 
 475.11 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .840337507 ال�شخ�شي  رقمه   ،VALDEZ AQUINO

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:9/01832/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

علي ح�شن  عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  وكيله ح�شن  عبا�س،  علي ح�شني  علي  عبد  املدعي:  
علي �شلطان، رقمه ال�شخ�شي 590104640. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 284 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية

رقم.الدعوى.:.9/00307/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

نا�شر عبا�س. املدعى  ن�شرين جا�شم  املدعي:  من�شور عي�شى من�شور ح�شن احلايكي، وكيلته 
عليه:  م�شطفى علي اخلليفة، رقمه ال�شخ�شي: دفع مبلغ 201500237. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:4/07433/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ZAHRA  :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMED KHAMIS، رقمه ال�شخ�شي:  80390-4. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 234.121 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:9/18410/2014/02.
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  في�شل يو�شف 
عي�شى يو�شف جا�شم، رقمه ال�شخ�شي:  791010155. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 713.742 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:5/18847/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 SABUJ عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOBARAK، رقمه ال�شخ�شي 830462856. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 353.873 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:2/23492/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

يحي  اأحمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
علي الظهري، رقمه ال�شخ�شي:  880712295. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 617.63 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:6/23666/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 PRAKASH  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 352.088 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .860627128 ال�شخ�شي:    iرقم،POOJARIMANE

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 10/05-

2015 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/06421/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:   املدعية: الهيئة العامة 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .1-7769 ال�شخ�شي:   رقمها  ذ.م.م،  لال�شت�شارات  �شتار  نورث 

551.856 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/05837/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

هزازي  عبداهلل  اأحمد  حمد  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: دفع مبلغ 950.109 دينارًا مع  ال�شخ�شي:  201505155. مو�شوع  للمقاولت، رقمه 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.:.5/16041/2012/02

تبليغ.باحل�سور.
املدعية: �شركة عبدالعزيز علي لبيع املواد الغذائية، وكيلها جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. 
املدعى عليه:  RONY SAHA BIJOY BIJOY SAHA، رقمه ال�شخ�شي:  820171042. مو�شوع 

الدعوى: دفع مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/06188/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

اإدارة  البلو�شي،  عليه: عبداهلل محمد  املدعى  عبدالقادر.  بري محمد عبداهلل  املدعي:  جميله 
ال�شحة العامة. مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.:6/18631/2014/02

تبليغ.باحل�سور.
للهواتف، وكيلته �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: جا�شم  ابو�شاجده  املدعي:  محل 
حبيب جا�شم محمد، رقمه ال�شخ�شي:  620033150. مو�شوع الدعوى:  297 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/03209/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإ�شماعيل. املدعى عليها:   املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية، وكيلها ح�شن علي 
ال�شادة �شركة �شوبا �شيف البحرين ذ.م.م، رقمه ال�شخ�شي 73918. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  
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1283.974 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/20478/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

�شيما اجمد،  عليها:  املدعى  علي عبداحل�شني حمد.  وجيهه  وكيلتها  الو�شام،  مدر�شة  املدعية: 
رقمها ال�شخ�شي:  201427770. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ   420 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم الدعوى : 9/02060/2015/20
تبليغ.باحل�سور.

عقيل  عليه:  املدعى  احلايكي.  عي�شى ح�شن  زينب  وكيلته  للهواتف،  �شاجده  ابو  املدعي:  محل 
عي�شى ر�شي اأحمد، رقمه ال�شخ�شي:  680102965. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 220 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/13181/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  مريزا ح�شن محمد الق�شا�س، وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليه:  
الدعوى:   ال�شخ�شي 910308730. مو�شوع  ال�شيد محمد جواد عبدالنبي �شرف ها�شم، رقمه 

2160 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم الدعوى : 9/16687/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  البور�شيد.  فرج  وكيلته �شاحلة عي�شى  بور�شيد،  ال  ارحمه  فرج  املدعي:  عي�شى 
MONIR MUSA، رقمه ال�شخ�شي:  681014148. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 150 دينارًا مع 
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الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/19224/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  جمل�س العائلة املالكة، وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليه: جوزفينا ديال كروز 
الر�شوم  مع  دينار   1000 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .611107201 ال�شخ�شي  رقم  العبا�شي، 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/22601/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  مهامكو(،   ( العامليه  مهام  �شركة  املدعية: 
عبداحلكيم را�شد عبداهلل بوقحو�س، رقمه ال�شخ�شي 630112177. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

645 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم الدعوى : 7/20158/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

اأ�شرف  عليه:  املدعى  الكطاف.  خلف  ح�شني  علي  وكيله  العنزي،  عيد  مو�شى  م�شهور  املدعي: 
ا�شكندر �شامي ا�شكندر، رقم ال�شخ�شي 680205497. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 4750 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:7/02042/2012/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بي كي اف. املدعى عليها: ال�شيهاتي الرت اخلليج لال�شت�شارات،عبداهلل بن علي 
بن اأحمد ال�شيهاتي. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 403.5 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
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اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/20085/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  . مو�شوع  ال�شخ�شي:  400030632  رقمه  ال�شليمي،  فا�شل حامد  عبداهلل 

842.336 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/20677/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760202486 ال�شخ�شي  رقمه   ،WILLIAM ROBERT SOUTH

878.995 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/20780/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمود اأحمد علي، رقمه ال�شخ�شي  840597193. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 936.59 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/20069/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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دفع  الدعوى:  مو�شوع   .870601806 ال�شخ�شي  رقمه  الدو�شري،  محمد  جا�شم  �شامي  جا�شم 
مبلغ  345.773 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/22 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى:.6/15664/2014/02

تبليغ.باحل�سور.
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  زكريا يحيى 
ال�شخ�شي 941000133. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 205.015  اأحمد، رقمه  ح�شن عبدالنبي 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى:.5/15639/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

هاجر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،بتلكو،  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي 890802718.  رقمه  �شهاب،  اأحمد  �شهاب  عبدالرحمن 

226.794 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/15763/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  زكريا اأحمد �شالح 
بومطيع، رقمه ال�شخ�شي:  740104616. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 228.47 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.9/18665/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ،SHISIR RAI :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   128.263 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .750258071 ال�شخ�شي:   رقمه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/22957/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

مختار  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
حاجي مختار اأحمدي، رقمه ال�شخ�شي:  540120553. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 314.888 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2/16218/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: دفع مبلغ  ال�شخ�شي:  810411822. مو�شوع  الرفاعي، رقمها  �شيدرجب  منال عنرب 

67.335 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/13479/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .810220016 ال�شخ�شي:  رقمه   ،SHAREEF PERUVANTHI

56.918 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.1/15160/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .721128610 ال�شخ�شي:   iرقم  ،TOMACITA TRINIDAD BALANQUIT BALANQUIT

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 217.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/15491/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو،�شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  حمد 
عي�شى عبدالرحمن عبدالرزاق ال�شيخ محمد، رقمه ال�شخ�شي:  710303343. مو�شوع الدعوى:   

دفع مبلغ 296.167 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/15630/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
اإبراهيم �شقر اإبراهيم علي احل�شيني، رقمه ال�شخ�شي:  900203188. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  299.13 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/13596/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890819742 ال�شخ�شي:   رقمه   ،MANISH DAYANANDA

60.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.9/20173/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبدالعزيز عبداهلل 
 321.972 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .640050522 ال�شخ�شي:   رقمه  القطان،  محمد  علي 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2/17174/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  �شرحان.  وكيله جا�شم محمد علي ح�شن  اكرب،  زينل  غلوم  املدعي:  عبداجلبار 
KARINA TRINDAD LAZARRAGA، رقمه ال�شخ�شي:  761129472. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 180 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/16694/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHIBU THANKABAI STANLY، رقمه ال�شخ�شي: 830548173. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

252.11 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:9/00753/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  وكيلها ح�شن  الغدية،  لتجارة  الأو�شط  ال�شرق  موؤ�ش�شة  املدعية: 
اإ�شماعيل ح�شني عبداهلل ح�شن �شجاعي، رقمه ال�شخ�شي:  450104540. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  116.425 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.2/02511/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
WAQAS AHMAD، رقمه ال�شخ�شي:  850832438. مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ 168.614 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/15101/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  تغريد عبدالر�شا 
اأحمد اأحمد عبا�س، رقمها ال�شخ�شي: 930808274. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 186.21 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/15685/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عبداهلل  اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
عبدالرحمن عبدالعزيز، رقمه ال�شخ�شي:  871017342. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 214.235 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/15796/2014/02
 EASTERN عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
 289.362 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201424680 ال�شخ�شي:  رقمه   ،CONSULTANCY

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.5/15933/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جواهر علي 
اأحمد �شاهني الدو�شري، رقمه ال�شخ�شي: 860401375. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 194.795 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.5/19433/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .740250400 ال�شخ�شي:   رقمه   ،LEA MARIE FRANCISCO FRANCISCO LABARETE

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 85.807 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2/17868/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JULIE KAREN PONCE PONCE LEDDA، رقمه ال�شخ�شي:  791243206. مو�شوع الدعوى: 

دفه مبلغ  273.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/22188/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي �شالح القفا�س، رقمه ال�شخ�شي:  420109560. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 597.47 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/21039/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RAJIV MALHOTRA، رقمه ال�شخ�شي: 670142298. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 546.077 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/03025/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: ح�شني 
محمد محمد را�شد باقرد، رقمه ال�شخ�شي:  940400669. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 149.194 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/01573/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 RAMESH املدعى عليه:   بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 673.041 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .830584803 ال�شخ�شي:  رقمه   ،PONNAMANDA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/23341/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها   ،) مهامكو   ( العامليه  مهام  �شركة  املدعية: 
جماهد عو�س عامر، رقمه ال�شخ�شي: 201429941. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1076 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
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2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/18381/2012/02
تبليغ.باحل�سور.

اإ�شماعيل. املدعى عليه: علي  البناء، وكيلها ح�شن علي  لتاأجري معدات  املدعية: موؤ�ش�شة دملون 
عبدالواحد عبداحل�شني عبدالر�شول ال�شايف، رقم ال�شخ�شي:  860200671. مو�شوع الدعوى:  

2529.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/14633/2014/02.
تبليغ.باحل�سور.

ومي�شاء  العو�شي  عبدالرحمن ح�شن  عليهما: محمد  املدعى  القا�شرين.  اموال  اإدارة  املدعية: 
عبدالرحمن ح�شن العو�شي. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 431.877 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.1/20990/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين،  �شركة زين  املدعية: 
عليه:  محمد عطا اهلل علي اأحمد، رقمه ال�شخ�شي: 740535498. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

1204.299 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/23208/2014/02
 RASHID :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع   .830905219 ال�شخ�شي:   رقمه   ،A.RAHMAN ABDULLA BURSHAID

دفع مبلغ  215.092 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/04599/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

رقمه  بروجيكت�س،  نيوبيلد  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  77497-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/04070/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املعامالت،  للتخلي�س  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  خدمات زين  العامة  الهيئة  املدعية: 
رقمه ال�شخ�شي:  62043. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 117 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/21949/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

ال�شيد  للهواتف، وكيلته زينب عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه:   ابو�شاجده  املدعي:  محل 
حمزة اأمني �شلمان ها�شم ال�شاكن، رقمه ال�شخ�شي:  831204869. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

286 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/03781/2008/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  عادل حبيب زاير ح�شني، وكيله اإبراهيم عي�شى رم�شان. املدعى عليهم: موؤ�ش�شة العمارة 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ر�شي.  باقر جا�شم  وح�شني  للهند�شة  بن ظاعن  ومكتب  للمقاولت 
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3365 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/13843/2010/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة او�شكار لتاجري ال�شيارات، وكيلتها املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه: محمد 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   481 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  م�شعود.  وليد  جوهر  �شلمان 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/06657/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عبداهلل  علي  و  املدفعي  �شو�شن  املحاميان  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .1-70694 ال�شخ�شي:  رقمه   ، بيلدنغيز،  يف  �شركة  عليها:  املدعى  الأحمد. 

4380.041 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/02406/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عبدالغني  اأمري  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
يو�شف ا�شد اهلل، رقمه ال�شخ�شي:  770606342. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 271.846 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/01465/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  محمد ر�شا عي�شى محمد، وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  
الدعوى: دفع  ال�شخ�شي:  201501640. مو�شوع  Mohammed Amer Juma Almehza، رقمه 
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مبلغ  1625.28 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2015/02/.9/00650
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  علي 
عادل علي اللومي، رقمه ال�شخ�شي:  881223115. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 637.5 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/00746/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
اأمينة اأحمد ح�شن محمد فردان، رقمه ال�شخ�شي:  700201785. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

136.329 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:9/00520/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  850101905.  رقمها  اأحمد،  عبداملجيد  اأحمد  �شيخه 

206.5 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:4/04693/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، وكيلها جهاز ق�شايا الدولة. املدعى 
ال�شخ�شي:  871206676. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  اأحمد مال�س ح�شن، رقمه  عليه:  حمد 
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400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/20989/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليهما:   املدعى  للتجميل.  جنالء  ومركز  فالحي  محمد  علي  جعفر  ال�شيد  جنالء  املدعيان: 
�شراج خلدمات الأيدي العاملة، و RUKSANA BEGUM. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 800 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/17553/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي: اأبو بكر ال�شديق احل�شن، وكيلته ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى عليه: حماد 
منذر محمد، رقم ال�شخ�شي:  201422595. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 500 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية9

رقم.الدعوى.:.5/03566/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ،ABDUL JALIL KHAN  :املدعي: ح�شني محمد ح�شن، وكيله �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
رقمه ال�شخ�شي:  900331267. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/18324/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: موؤ�ش�شة داينفرت حللول العمال، وكيلها حميد علي اأحمد املال. املدعى عليه: ح�شني 
محمد علي غلوم حيدر حاجي، رقمه ال�شخ�شي:  861005708. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 750 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.ك.6/04837/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عبداهلل  عليه:   املدعى  املدفعي.  �شو�شن  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأحمد ر�شي، رقمه ال�شخ�شي:  33190-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1988 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/23109/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى  يعقوب.  يو�شف  يعقوب  ليلى  وكيلتها  بهمن،  املدعية: جنالء جميد حاجي عبدالرحمن 
الدعوى:    مو�شوع   .751102237 ال�شخ�شي:   رقمه  الدرازي،  مرتوك  محمد  علي  اأحمد  عليه: 

دفع مبلغ 1200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/22851/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

�شلمان  علي  وكيلتها جميلة  بتلكو،   - والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .75744 ال�شخ�شي:   رقمها  فا�شن،  �شلفادور  �شركة  عليها:  املدعى  اأحمد. 

353.741 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/02310/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 BINU عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات،  لتاأجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
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JOSEPH، رقمه ال�شخ�شي:  750555467. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 240 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.5/01641/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  ح�شن مال اهلل را�شد ح�شني، وكيله اأحمد جا�شم عبداهلل. املدعى عليهم: تركة املرحوم 
مال اهلل را�شد ح�شني ومحمد مال اهلل را�شد ح�شني واأ�شامة مال اهلل را�شد ح�شني ونورة مال 
مال اهلل  ولطيفة  را�شد ح�شني  مال اهلل  وموزة  را�شد ح�شني  مال اهلل  واآمنة  را�شد ح�شني  اهلل 
را�شد ح�شني ومرمي مال اهلل را�شد ح�شني ومنرية مال اهلل را�شد ح�شني واأ�شماء مال اهلل را�شد 
ح�شني وثرياء مال اهلل را�شد ح�شني وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: مبلغ 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/07259/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعون:  نعيم حمد ربيعه محمد واأ�شماء محمد اأحمد محمد بوجفال وخوله محمد اأحمد محمد 
بوجفال واأحمد محمد اأحمد محمد بوجفال و�شيخه محمد اأحمد محمد بوجفال، وكيلهم ح�شني 
مح�شن ح�شني علي. املدعى عليه:  �شعد اأحمد محمد بوجفال. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/14594/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: اإدارة الأوقاف اجلعفرية، وكيلتها هدى عي�شى اأحمد علي ال�شاعر. املدعى عليه:  اأحمد 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1600 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ح�شني.  غلوم  محمد 
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اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2/05670/2011/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة ح�شن وحبيب ابناء محمود، وكيلها خليل اإبراهيم اأديب. املدعى عليهما: مطعم 
ال�شوكة الذهبية وال�شيد توفيق اأحمد �شلمان اأحمد، رقم ال�شخ�شي:  70523. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكورين  للمدعى عليهما  املدنية 9  ال�شغرى  تعلن املحكمة  لذا 

2015/10/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/01615/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  عادل اإبراهيم اأحمد يو�شف، وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليها:  
ال�شركة البحرينية الكويتية للتامني،اأحمد علي يو�شف �شالح. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 126 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/11108/2011/02
تبليغ.باحل�سور.

�شركة  عليها:  املدعى  التاجر.  كاظم  علي  عي�شى  محمد  وكيلها  للمقاولت،  النوخذه  املدعية: 
 4232 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201117494 ال�شخ�شي:   رقمه  واولده،  ال�شمالن  مرزوق 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/22576/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  عبداهلل اإبراهيم �شند علي الف�شالة، وكيله عذال �شالح حمود العاكول. املدعى عليه:  
SHAMEEM BEGUM، رقمه ال�شخ�شي: 721010466. مو�شوع الدعوى: دفع مبغ 2100 دينار 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/01331/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية:  مقاولت اأحمد �شيف، وكيلها جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليها:  موؤ�ش�شة 
313 للتجارة واخلدمات، رقمه ال�شخ�شي:  201501240. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  4539.18 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/18687/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ABDU SAMED  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى: دفع مبلغ  ال�شخ�شي:  610824937. مو�شوع  VEKKUM VEKKUM KOLIL، رقمه 

95.277 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/07051/2012/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شيد لتاجري ال�شيارات، وكيلها اأحمد جعفر العري�س. املدعى عليه:  اإبراهيم 
ح�شن محمد احلاج بن علي، رقمه ال�شخ�شي:  730104931. مو�شوع الدعوى:  440 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/23113/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحرين للخر�شانه امل�شبوكه بريكا�شت، وكيلها  ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن
املدعى عليه:  عبدالنبي من�شور اإبراهيم الع�شفور، رقمه ال�شخ�شي:  201429668. مو�شوع 
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الدعوى: دفع مبلغ 1787.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/01241/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  ال�شيارات،  لتاجري  او�شكار  �شركة  املدعية: 
�شالح خليل عبدالكرمي الظاهر، رقم ال�شخ�شي:  201500968. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 828 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/02321/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  محل ابو�شاجده للهواتف، وكيلته زينب عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه:  خليل علي 
اأحمد محمد، رقم ال�شخ�شي:  640802591. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 461 دينارًامع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/21545/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD HANIF، رقم ال�شخ�شي:  861043545. مو�شوع الدعوى دفع مبلغ  324.77 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/03474/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  محمد اأحمد را�شد 
يحيى العقاب، رقمه ال�شخ�شي:  850500958. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 225.871 دينارًا مع 
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الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/15996/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ح�شن اأحمد 
جعفر محمد العرادي، رقمه ال�شخ�شي:  880204311. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 265.179 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.2/16669/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ 196.83  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770154590.  رقمه   ،ANSAR MUSHTAQ

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/15678/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
عي�شى اإبراهيم دروي�س ح�شن علي، رقمه ال�شخ�شي:  830905251. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

284.119 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم..الدعوى:.8/20068/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
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حنان عبداجلليل محمد عبدالوهاب ال ر�شي، رقمه ال�شخ�شي:  890307989. مو�شوع الدعوى: 
دفع مبلغ 342.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/22 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.:.5/16760/2014/02

تبليغ.باحل�سور.
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  860430871.  رقمه   ،MUHAMMAD SALMAN KHAN

مبلغ 418.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/15418/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو،بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري
املدعى عليه:  اإبراهيم محمد اإبراهيم حاجي ر�شتم

، رقمه ال�شخ�شي: 830807888
مو�شوع الدعوى:  286.943 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/22 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.:.6/12828/2014/02

تبليغ.باحل�سور.
�شالح.  علي  �شالح  �شمر  وكيلتها  بناء،  مواد  وتاجري  وبيع  وت�شدير  لال�شرتداد  ايبي  املدعية: 
املدعى عليه:  MUHAMMAD IRFAN، رقمه ال�شخ�شي:  800319940. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.3/01169/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة يو�شف خليل املوؤيد واولده، وكيلها اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليه: مريزا علي 
محمد ال �شعيد، رقمه ال�شخ�شي:  830304410. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 4455 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/22731/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  670803405. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 470.286  اإبراهيم خليفه حمد، رقمه 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/20899/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
خلود خالد عبداهلل عبدالكرمي عبداهلل، رقمها ال�شخ�شي:  900309520. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  364.26 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/15675/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأحمد املناعي، رقمه ال�شخ�شي:  860709035. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 194.834  يو�شف 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى:.7/16840/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  علي عبداللطيف �شليمان الدلهان. املدعى عليه:  YETAYESH ABERA GEBRE، رقم 
ال�شخ�شي: 870353250. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.4/18176/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عبداهلل  وعلي  املدفعي  �شو�شن  املحاميان  وكيالها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
للتنظيفات. مو�شوع  بوابة ووك مان  يا�شني جعفر عبداحل�شني،موؤ�ش�شة  الأحمد. املدعى عليه: 

الدعوى: دفع مبلغ 1154.604 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/11917/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  املحامي جمال  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة �شتايل بال�س ذ.م.م، رقمها ال�شخ�شي:  58721-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 304.322 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/05163/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

واأحمد محمد  املدفعي  �شو�شن  املحاميان   للتاأمني الجتماعي، وكيالها  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأحمد. املدعى عليه: نبيل علي اأحمد ح�شني، رقمه ال�شخ�شي:  59418. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  730.679 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.8/21950/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

ال�شيد عبدالرزاق  �شمري عالء  �شيماء  وكيلتها  عبدالقادر،  زبيدة عبدالكرمي عبداهلل  املدعية: 
مو�شوع   .201428831 ال�شخ�شي:   رقمها  مطر،  فرج  مبارك  حواء  عليها:  املدعى  عبداهلل. 

الدعوى: دفع مبلغ 1880 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/05162/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة الخدود تريدجن اند كونرت اكنتك، رقمه ال�شخ�شي:  65626-1. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1711.108 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/12640/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

�شركة  عليها:  املدعى  ح�شن.  عبداملجيد  فاطمة  املحامية  وكيلتها  غرناطة،  عقارات  املدعية: 
بيو�س لال�شت�شارات، رقمها ال�شخ�شي:  88924-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1600 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/05169/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

 MOHAMMAD  :املدعي:  جمل�س العائلة املالكة، وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليه
TARIQUE، رقمه ال�شخ�شي: 470114380. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 2070 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.5/01106/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإبراهيم �شالح الدين، وكيل املدعي:  هدى �شعد اأحمد يو�شف.  املدعي:  يو�شف �شالح الدين 
رقمه   ،PEGGY FATIMA PAQUERETTE PAQUERETTE KILINDO عليه:  املدعى 
ال�شخ�شي: 750308834. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 450 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.1/18155/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليها:   املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
رودينه اأحمد اأحمد علي ال�شماك، رقمها ال�شخ�شي:  201423309. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

1871.356 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/17604/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  ال�شفاف.  اإبراهيم  با�شم  وكيله   ،VAMSHI TILAK KUNABOINA املدعي:  
جنيب �شعيد �شامل بن �شامل، رقمه ال�شخ�شي:  520142683. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1892 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.9/08125/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  JIHAN AMJAD ALI ALI ALI، وكيله اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليه:  ال�شيد يا�شني 
الر�شوم  مع  دينار   3000 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  الأهلية.  التامني  �شركة  �شلمان،  محمد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.9/02432/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: JUSTINE SMITH، رقمه 
ال�شخ�شي: 760656940. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 742.426 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/02799/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821006576 ال�شخ�شي:   رقمه  احلداد،  علي  �شالح  ح�شن  علي 

294.309 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/03039/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عبداهلل  زكيه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
مع  دينارًا   297.691 الدعوى:   مو�شوع   .600068854 ال�شخ�شي:   رقمها  عبداهلل،  محمد 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/03122/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

رقمها  بنزر،  اأزياء  عليها:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  56806-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 250.598 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.1/02971/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

محمد  نوف  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
اإبراهيم عبداهلل ال�شادة، رقمها ال�شخ�شي:  890800278. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 203.975 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/03068/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 EWAN OJEDA :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
GOLDSON، رقمه ال�شخ�شي:  870554913. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 110.71 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/02220/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

رقمه   ،ALTAF HUSSAIN عليه:   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  املدعية: 
ال�شخ�شي:  560107390. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 251.674 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/02531/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: نعيمة �شلمان علي خمي�س، رقمه 
ال�شخ�شي:  670116220. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 281.777 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.1/02873/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .901210463 ال�شخ�شي:  رقمها  �شليم،  عبداهلل  اأحمد  ب�شرى 

1163.485 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/17085/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  علي عبداحل�شني 
علي ح�شن الك�شي، رقمه ال�شخ�شي: 531013790. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 112.167 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/02790/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
�شارة وهيب محمدح�شني ناغي، رقمها ال�شخ�شي:  910117519. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

251.664 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/02787/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
بوتيك �شاكو�س ذ.م.م، رقمه ال�شخ�شي:  52608. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1032.655 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.3/02810/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليها:   املدعى  املاجد.  ال�شيد جميد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
موزه علي جنم عبداهلل، رقمها ال�شخ�شي:  720403847. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 107.233 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/02355/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ) بتلكو(، وكيلتها جميلة علي �شلمان 
اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة محمد ح�شن المري التجارية، رقمها ال�شخ�شي:  49375. مو�شوع 

الدعوى: دفع مبلغ 333.39 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/02921/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحني لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ) بتلكو (، وكيلتها جميلة علي �شلمان 
اأحمد. املدعى عليه:  بن عاقول للعطور والبخور، رقمه ال�شخ�شي:  48857. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  444.911 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/02167/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

خليل  عبدال�شتار  خالد  وائل  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيله  بتلكو،  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   260.46 الدعوى:   مو�شوع   .  .831105526 ال�شخ�شي:   رقمه  ال�شريهيد، 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.2/02010/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه:  علي عبداهلل غامن البنعلي، 
الر�شوم  مع  دينار   201.297 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .651020778 ال�شخ�شي:   رقمه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/02888/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني �شفيق ح�شني 
عبداهلل غلوم، رقمه ال�شخ�شي:  801010284. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 288.541 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/02503/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  خالد محمد �شالح 
عبداهلل بحر، رقمه ال�شخ�شي:  801206669. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 232.757 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/01768/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

محمود  ال�شيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
علوي محمد علي، رقمه ال�شخ�شي:  920606709. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 254.604 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.5/03003/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عارف ح�شني  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
غلوم عبداهلل، رقمه ال�شخ�شي:  761201556. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 302.35 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/23471/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ERNESTO JR التويجري. املدعى عليه:   بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: 
YAPJOCO YAPJOCO GARCIA، رقمه ال�شخ�شي: 820548391. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

285.647 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/15785/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد نا�شر 
محمد نا�شر الفيحاين، رقمه ال�شخ�شي:  910109249. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 191.59 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/23210/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

  Zaid Omer  :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ABUCOUR، رقمه ال�شخ�شي:  520312929. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 204.677 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.3/00278/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

فريد  محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
حاجي ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة �شما اخلليج للعقارات، رقمه ال�شخ�شي:  201500200. مو�شوع 

الدعوى:  465.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/00276/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JAIMON JOHN، رقمه ال�شخ�شي:  880538716. مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ 154.17 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.6/00769/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيل املدعي:  عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .840500718 ال�شخ�شي:   رقمه  فرج،  �شعد  فرج  محمد  عليه: 

657.587 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/00440/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي:  عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه:  DRISLAM KHAN HASEN KHAN، رقمه ال�شخ�شي: 850359430. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  225.767 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.7/00181/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 sahala عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
minimarket، رقمه ال�شخ�شي:  1-042670. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 396.483 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/23286/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 811106667.  رقمه  القحطان،  اأحمد جا�شم  محمد جا�شم 

مبلغ  863.673 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/23223/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها:  �شديقة من�شور 
تقي ا�شماعيل لولوي، رقمها ال�شخ�شي:  881111384. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 240.325 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/22875/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  بندر تركي 
مع  دنانري   108.98 الدعوى:   مو�شوع   .680928669 ال�شخ�شي:   رقمه  العتيبي،  احلميدي 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/23574/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 LEIZLE VILLA ABRILLE  :املدعية: بتلكو، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
ABRILLE، رقمها ال�شخ�شي: 861123735. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 381.727 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/22741/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ذكريات فا�شل مبارك عبداهلل مبارك، رقمها ال�شخ�شي: 870106724. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  433.16 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/14629/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  خولة حمد 
تايه املخلف، رقمها ال�شخ�شي:  821211196. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 188.161 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/10048/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
توهند ملقاولت اللحام واحلداده والفربكة، رقمها ال�شخ�شي:  74275. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  500.278 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/22925/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  احل�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع  ال�شخ�شي:  740742540. مو�شوع  محمد �شوقى م�شطفى محمد عطيه، رقمه 

مبلغ 3342.557 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/22396/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 MOHAMMED  :املدعي:  البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
IMTIAZ AFSAR، رقمه ال�شخ�شي:  730825060. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 578.817 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/22908/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ERNESTO JR املدعي:  �شيتي بنك، وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه:  
LANAZA LANAZA CAPUNGAN، رقمه ال�شخ�شي:  790238330. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1228.366 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/22391/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه: محمد عبدالرحمن  املدعى  اأنور محمد.  اأ�شامة  وكيلها  الدولية،  التكافل  �شركة  املدعية: 
على �شليمان، رقمه ال�شخ�شي: 920117520. مو�شوع الدعوى:  675.084 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/22400/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 KUMARAN  :املدعي:  البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
مبلغ   دفع  الدعوى:  640821910.مو�شوع  ال�شخ�شي:  رقمه   ،KRISHNAMOORTHY

1751.085 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.6/23327/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ARSH BEER :املدعي:  البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
مع  دينارًا   781.815 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .750455136 ال�شخ�شي:   رقمه   ،SINGH

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/22760/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

وكالة  عليها:  املدعى  املن�شوري.  عبدالرحمن  زينات  وكيلتها  ماك�س،  كريدي  �شركة  املدعية: 
ماجي�شتك لل�شفر وال�شياحة ذ م م ، محمد ح�شني محمد �شويطر. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

3704.458 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/23727/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيله  املحدود،  الأو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  ات�س  بنك  املدعي:  
ال�شوملي. املدعى عليه: محمد ه�شام زيزاح، رقمه ال�شخ�شي:  690733518.مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  3621.933 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 



102
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/10074/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه:  ح�شن علي جابر 
مع  دينارًا   61 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .560600119 ال�شخ�شي:   رقمه  النا�شر،  يو�شف 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/22670/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي:  
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .790924226 ال�شخ�شي:  رقمه   ،PONMARTHANDAN GANDHI

مبلغ  830.989 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/09949/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 KASHIF ALI عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع مبلغ 151.16  ال�شخ�شي:  770347568. مو�شوع  ASHIQ ASHIQ ALI، رقمه 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/03605/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ALA UDDIN :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .  ،670527688 ال�شخ�شي:  رقمه   ،ILIAS ILIAS BHUIYAN

64.832 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/03578/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

التويجري. املدعى عليها:   املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مى جمدى امام محمد، رقمها ال�شخ�شي:  860318850. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 266.547 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.6/13686/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ADNAN عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دينارًا مع  الدعوى: دفع مبلغ 587.41  ال�شخ�شي:  781248906. مو�شوع  QURESHI، رقمه 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/05798/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:  املدعى  الطحان.  عبداهلل  عبدالعزيز  جميلة  وكيلتها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .860409287 ال�شخ�شي:  رقمه  غريب،  محمد  غريب  جعفر  علي 

273.479 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/00734/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ABDUL SALAM :املدعي:  �شيتي بنك، وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
MUKTHAR، رقمه ال�شخ�شي:  830400753، . مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1632.962 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 



104
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.6/22131/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى 
مو�شوع   .680701079 ال�شخ�شي:  رقمه  ال�شيد،  عبداهلل  عبدالرحيم  خليل  اإبراهيم  عليه: 

الدعوى: دفع مبلغ 4179.007 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/22669/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 JEEVAN عليه:   املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي:  
DHOPADE، رقمه ال�شخ�شي: 561023360. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 494.826 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/23083/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 SAIKRISHNA  :املدعي:  البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
KRISHNA IYER IYER VENUGOPAL، رقم ال�شخ�شي: 751130834. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 505.842 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/23100/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلها محمد عيد احل�شيني. املدعى عليها: �شماح 
 4230.134 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .790119609 ال�شخ�شي:  رقمها  تركيه،  عيد  محمد 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/21959/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى 
عليه:  عي�شى عبداهلل اأحمد ح�شن، رقمه ال�شخ�شي: 550116435. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

2307.047 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/08690/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  فا�شل عبا�س 
 345.155 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .940105268 ال�شخ�شي:  رقمه  الدرج،  علي  عبداهلل 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.6/09150/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه:  عبدالعزيز عبداهلل 
اإبراهيم �شويطر، رقمه ال�شخ�شي: 680004076. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 113.3 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/08250/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
اإيهاب اإبرهيم محمود خليل، رقمه ال�شخ�شي: 660446235.مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 124.4 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/08248/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .740593196 ال�شخ�شي:  رقمه   ،SUNIL KUMAR SCHOOL SCHOOL PARAMBATH

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 714.719 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.4/08789/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيل املدعي:  عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: MUHAMMAD RAFAQAT، رقمه ال�شخ�شي: 891231323. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

372.709 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/07713/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 JEANNE عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 840927959.  رقمه   ،VENICE GALOS GALOS JAVIER

مبلغ 489.409 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/07980/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 AZEEZ عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 201.967 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .620200383 ال�شخ�شي:  رقمه   ،KANNAMBATH

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/08609/2015/02
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
غازي محمد ح�شن محمد الرويعي، رقمه ال�شخ�شي: 850603951. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

459.725 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/05560/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليه:   املاجد.  ال�شيد جميد  ال�شيد علوي  نبيلة  وكيلتها   املدعية: �شركة كريدي ماك�س، 
نا�شر عبداهلل �شبع اهلل دروي�س اأحمد، رقمه ال�شخ�شي: 690349700. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1852.406 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.9/06634/2015/02
املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  اأحمد 
محمد م�شطفى �شليم، رقمه ال�شخ�شي: 711037027. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 129.333 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.5/08895/2015/02
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   242.48 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .ABU SHAHID SURUJ MIAH

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.7/08782/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SANAULLAH، رقمه ال�شخ�شي: 800305337. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 474.148 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.7/09172/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  ماك�س،  كريدي  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .670701297 ال�شخ�شي:  رقمه   ،LORRAINE ANNE CARR

2722.142 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/06154/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NAVEEN KUMAR، رقمه ال�شخ�شي: 760932433. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 381.9 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.3/06209/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة اإلى �س.م.ب 
مقفلة، رقمه ال�شخ�شي: 1-76660. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1703.87 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.5/09626/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 GLENN DE JESUS :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى  جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
JESUS LOCKE، رقمه ال�شخ�شي: 711222576. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 158.67 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.2/09345/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
عادل �شلمان علي �شلمان عواجي، رقمه ال�شخ�شي: 661202844. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

150.443 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.4/07626/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 WAZIR عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   488.383 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .731241576 ال�شخ�شي:  رقمه   ،SHAH

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.8/07624/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MIRZA عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .700827714 ال�شخ�شي:  رقمه   ،YAMILETH HENDERSON

488.176 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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تبليغ.باحل�سور.
 CATHERINE  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 14 طريق   122 مبنى  العنوان:    ،840359128 ال�شخ�شي:  رقمه   ،JANE LEUTERIO RIGA

جممع 916 الرفاع. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 82.09 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/14 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  �شكيب بن محمد 
 .925 جممع   2525 طريق   774 مبنى  العنوان:    ،860738345 ال�شخ�شي:  رقمه  الق�شوري، 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 986.83 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

تبليغ.باحل�سور.
 RAJ KISHOR  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
العنوان:  مبنى 1011 طريق 4515 جممع 245.  ال�شخ�شي: 800467515،  DAS DAS، رقمه 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 58.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى:6/21951/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نور خان انعام 
خان دراز خان اداب خان، رقمه ال�شخ�شي: 580153525، العنوان:  مبنى 1526 طريق 537 
جممع 905. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 612.57 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى:7/04893/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

رم�شان  اأحمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 753 طريق   213 مبنى   7 �شقة  العنوان:    ،890820724 ال�شخ�شي:  رقمه  خطاب،  عبداملق�شود 
جممع 215 املحرق. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 569.519 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى:1/5739/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
87طريق  مبنى   56 �شقة  العنوان:    ،580133397 ال�شخ�شي:  رقمه  علي،  ابوالفتح  علي  فريد 
1902 جممع 319. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 169 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى:5/04068/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليهما: �شار لند للتخلي�س املعامالت وبقية 
مو�شوع  �شار.   523 27 طريق 35 جممع  مبنى  العنوان:   ريبري عن اخلدمات،  و�شركة  الفروع 

الدعوى: دفع مبلغ 1169.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 6 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 10-01-

2015 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.8/06151/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  عقيل محمد 
علي عبداهلل، رقمه ال�شخ�شي: 890901988. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 226.681 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/06322/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  علياء ح�شن 
 173.708 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850402573 ال�شخ�شي:  رقمه  العجمي،  اأحمد  علي 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/06813/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821053981 ال�شخ�شي:  رقمه  امليمان،  �شالح  من�شور  �شالح 

296.548 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/6872/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ه�شام جمعه محمود على، رقمه ال�شخ�شي: 710653298. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 238.643 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.9/06950/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شريبورن وي�شتجنام جايلرت وي�شتجنام، رقمه ال�شخ�شي: 730111938. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  365.895 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى3/7456/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 TIFFANY AVOY  :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
مع  دينارًا   254.4 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .640337805 ال�شخ�شي:  رقمه   ،NEWMAN

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/08858/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه:  �شالح محمد تقي، 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   149.984 الدعوى:   مو�شوع   .390012661 ال�شخ�شي:  رقمه 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/8944/2015/02...........
تبليغ.باحل�سور.

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  وكيلها  والال�شلكية،  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع مبلغ  ال�شخ�شي: 201507692. مو�شوع  لوجون، رقمه  املدعى عليه:   ال خليفة. 

351.856 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



114
العدد: 3227 - الخميس 17 سبتمبر 2015

رقم.الدعوى.3/6842/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. املدعى عليه:  عادل من�شور اأحمد 
حماد، رقمه ال�شخ�شي: 840905696. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 703.657 دنانري مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/8547/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه:  ح�شني مريزا ح�شن �شالح �شالح، رقمه ال�شخ�شي: 770302793. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/8276/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري
مو�شوع   .670124010 ال�شخ�شي:  رقمه   ،RAJA MOHAMMAD AMJAD عليه:   املدعى 

الدعوى: دفع مبلغ  1613.56 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/6880/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه:  علي �شيف اهلل مطرود الركيبات، رقمه 
ال�شخ�شي: 201506009. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 669.476 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2 لنظر الدعوى . 
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.7/6417/215/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ال�شقر للنجاره والديكور،اأمينة 
عبدالر�شول اأحمد،وفيه اأحمد يو�شف مرهون. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 558.256 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/6185/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عبداهلل اأحمد ف�شل علي، رقمه ال�شخ�شي: 500026491. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 508.013 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/8400/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

العيد.  محمد  عبدالكرمي  عبدالعزيز  عمر  وكيله  محمد،  اأحمد  عبدالرحمن  عارف  املدعي: 
املدعى عليها: ريجينا جاو بولنتن�س،ال�شفارة الفليبينية. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1250 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/5318/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

التلفزة.  خلدمات  الزميور  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 568.407 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2015/11/2 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/10610/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة ريلكورب للخدمات العقارية، وكيلها �شلمان عبداهلل اأحمد �شليبيخ. املدعى عليه:  
SHIBU VALLATHUKARAN ALIAS، رقمه ال�شخ�شي: 770555152. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/4 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/9806/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

اآل  عي�شى  بنت  مرمي  ال�شيخة  وكيلتها  احلدائق،  لتن�شيق  اخل�شراء  ال�شحراء  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   2450 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  كان  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  خليفة. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/4  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/9203/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  يو�شف  وكيله  ال�شوان،  هدلن  ح�شني  عي�شى  املدعي:  
اإبراهيم عايد عو�س ال�شويكي، رقمه ال�شخ�شي: 201508015. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 650 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/4  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/9701/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

التجارية.  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  موؤ�ش�شة احلرير الذهبي  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/11/4 لنظر الدعوى .

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى.9/10711/2015/02.

تبليغ.باحل�سور.
اأحمد. املدعى عليه: جعفر  املدعية:  دار املبتكرون للمقاولت، وكيلها عبدال�شهيد عي�شى علي 
علي محمد اإبراهيم، رقمه ال�شخ�شي: 740303180. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 2000 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/4 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/3861/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

 Albanaoosh عليهم:  املدعى  الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  يو�شف  وكيله  اوتي،  ر�شيد  املدعي: 
وجا�شم  اإبراهيم  عبدال�شهيد  عبا�س  واأحمد  اإبراهيم  عبدال�شهيد  عبا�س  وورثة   foodstuff est

عبدال�شهيد  عبا�س  ودلل  اإبراهيم  عبدال�شهيد  عبا�س  اإبراهيم،خاتون  عبدال�شهيد  عبا�س 
اإبراهيم وخديجه عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم ومليحه عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم وزينب عبا�س 
اإبراهيم وعبدالعزيز محمد ال�شراف. اإبراهيم وتركة املتوفى عبا�س عبدال�شهيد  عبدال�شهيد 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين 

جل�شة 2015/11/2 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/7520/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود كامل  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
عبد الواحد ال�شيد على، رقمه ال�شخ�شي: 800944313. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 425.361 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.9/7131/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

ماجد  دعيج  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شلطان مال اهلل جوهر، رقمه ال�شخ�شي: 930408128. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  453.332 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/6230/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم العايل، رقمه ال�شخ�شي: 940503611. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  عمار عبداجلليل 

522.166 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/7913/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

 FERDINAND  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
GILERA ALFONSO، رقمه ال�شخ�شي: 690304773. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 205.455 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/6956/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ب�شمه جواد علوي ال�شيد جواد محفوظ، رقمه ال�شخ�شي: 880908807. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  430.552 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكور ةاأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.8/6960/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداللطيف عبداهلل اأحمد اخلاجه، رقمه ال�شخ�شي: 921008678. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

215.827 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/8604/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  ال�شخ�شي: 871102218. مو�شوع  رقمه  اك�شيل،  اأحمد  محمد خليل ح�شن 

584.855 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/15 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/6817/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

ال�شاذيل بن خليفة بن علي، رقمه  املدعى عليه:  اعوان.  املدعي:  �شجاد ح�شني محمد ح�شني 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1300 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .680324011 ال�شخ�شي: 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

الثالثاء 2015/11/3  لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/7835/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة البحري ل�شترياد وت�شدير املواد الغذائية ذ.م.م، وكيلها هدى �شعد اأحمد يو�شف
املدعى عليه: �شامي كومكت، رقمه ال�شخ�شي: 201506796. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1059 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2015/11/2  لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/8065/2015/02.
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  فراز نعيم نعيم اأحمد محمد رم�شان، وكيله يون�س زكريا يون�س ح�شن. املدعى عليه:  
 332 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690509561 ال�شخ�شي:  رقمه  بثان،  غفور  محبوب  جنمه 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/02 لنظر الدعوى .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/6874/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
HABIB SHAHADAT، رقمه ال�شخ�شي: 820743933. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 240.489 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/6324/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .650101014 ال�شخ�شي:  رقمه   ،NUTTAPAK JANTARWAT

57.534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/7967/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

با�شم  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
يو�شف عيد محمد، رقمه ال�شخ�شي: 740702904. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  307.44 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 
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2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/7815/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  دروي�س اأحمد عبداهلل املناعي، وكيله ح�شني جعفر النها�س. املدعى عليه:  اأحمد محمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   450 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  �شباح  ابراج  جا�شم،موؤ�ش�شة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/8629/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MALIK  :املدعي:  عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س، وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .791240355 ال�شخ�شي:  رقمه   ،SHAMRAIZ KHAN KHAN

150.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.2/144/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة اأمواج ل�شيانة برك ال�شباحة، وكيلتها نفي�شة علي محمد دعبل. املدعى عليهما:  
 1686.8 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ذ.م.م.  للعقار  ناردين  و�شركة  ابو�شتوليد�س  خاريالو�س 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكورين  للمدعى عليهما  املدنية 3  ال�شغرى  تعلن املحكمة  لذا 

اخلمي�س 2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/22948/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  را�شد �شاهني خلفان عي�شى، وكيلته منرية م�شفر �شامل العماري. املدعى عليها: جناح 
عبداحل�شني عبداهلل خمدن،�شامر اأحمد فتال. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 828.37 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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اخلمي�س 2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/6843/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. املدعى عليه: ح�شن عبدعلي ح�شن 
عبداهلل، رقمه ال�شخ�شي: 881205109. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 834.6 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.2/13007/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 ،ZEWDINESH AKLIL SAHLE  :املدعي:  محمد خليفة فا�شل محمد الكواري. املدعى عليه
رقمه ال�شخ�شي: 841148600. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 505 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/12799/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MIRANDA  :املدعي:  ح�شني محمد ح�شن الري�س، وكيله �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
 1772 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201512133 ال�شخ�شي:  رقمه   ،RUDY FABRICANTE

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/12248/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

الدولية  للو�شاطة  ال�شومرية  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ذ.م.م، رقمه ال�شخ�شي: 80463-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 611.516 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/12248/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

الدولية  للو�شاطة  ال�شومرية  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ذ.م.م، رقمه ال�شخ�شي: 80463-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  611.516 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.5/2563/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيله ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه:  عبدالر�شا 
غلوم ح�شني عبا�س، رقمه ال�شخ�شي: 590808125. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 59.463 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/3878/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

رقمه  اللكرتونية،  البداية  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 73092. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 64 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

اخلمي�س 2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/2554/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينتا تيليكوم، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه:  ح�شني فوزي 
اأحمد علي مرهون، رقمه ال�شخ�شي: 901212792. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 514.968 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.8/5680/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
 FAHAD عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دينارًا مع  مبلغ  221.743  دفع  الدعوى:  ال�شخ�شي: 870815458. مو�شوع  رقمه   ،AHMED

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/5868/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MARIA عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MARILYN GEPTE GEPTE DAVID، رقمه ال�شخ�شي: 550800239. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  60.992 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/1010/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 640114830.  رقمه  الها�شمي،  كاظم  عدنان محمد  با�شمه 

مبلغ 1116.176 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/3721/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MOHAMMAD  :املدعية: �شركة دي �شي للمقاولت، وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
ABDURAHEEM IBRAHIM IBRAHIM KOPPALA، رقمه ال�شخ�شي: 610205650. مو�شوع 

الدعوى: دفع مبلغ 2778 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.9/3412/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
املدعية:  مدر�شة ال�شالم، وكيلها محمد علي الوطني. املدعى عليه:  �شعيد عو�س ال�شهراين،فاطنة 
اأتعاب  وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: دفع مبلغ 688  العربي محمد. مو�شوع 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/126/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 LANI عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ISLETA PALATINO، رقمه ال�شخ�شي: 561026246. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 298.925 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/369/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد بدر 
محمد اخلاروف، رقمه ال�شخ�شي: 920400922. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 234.576 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/832/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .700748822 ال�شخ�شي:  رقمه   ،ELIGIO JR CRUZ FLORES
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448.33 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/5354/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة اأيدياز لالأجهزة الطبية، رقمه 
ال�شخ�شي: 71610-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1210.083 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

اخلمي�س 2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/3990/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

الرتكي  �شعد  عبدالعزيز  �شركة  عليهما:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دنانري  مبلغ 508.2  دفع  الدعوى:  ال�شيارات. مو�شوع  روره خلدمات  �س  و�شركة  للخدمات 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.9/3734/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:   املدعية: الهيئة العامة 
حلويات وازهار لبابيون،�شركة جلف انترييورز ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 192 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.7/11925/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى  املال.  خليفه  اأحمد  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليها:  موؤ�ش�شة اأحمد خ�شري اأحمد، رقمه ال�شخ�شي: 85260-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

1017.093 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/6096/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

دومنغو  ايفا  عليها:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته  الآيل،  للحا�شب  نافع  املدعي:  
مع  دينارًا   19 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  �شريفو.  مانكو  جانيتو  لقماي،جانيت  فران�شي�شكو 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/2833/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: موؤ�ش�شة بري�شتيج لتاأجري ال�شيارات، وكيلتها جميلة عبدالعزيز عبداهلل الطحان. املدعى 
الدعوى: دفع  ال�شخ�شي: 910810370. مو�شوع  عليه: محمد خمي�س �شيف احل�شرمي، رقمه 

مبلغ 150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/1878/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
جليلة علي محمد علي، رقمه ال�شخ�شي: 760305781. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 510.159 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.5/5267/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 RENJITH عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SATHEESAN، رقمه ال�شخ�شي: 840581122. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 528.176 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/1278/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

علي  ح�شن  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل مهدي، رقمه ال�شخ�شي: 820702765. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 179.953 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.5/9271/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها:  نورة محمد  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
�شعد مرجان، رقمه ال�شخ�شي: 881001163. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 538.891 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/3806/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  ال�شيارات،  لتاجري  اجلابرية  املدعية:  
 320 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .590013548 ال�شخ�شي:  رقمه  كاظم،  �شلمان  علي  عبداهلل 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
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2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/5014/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد 
 508.242 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890906734 ال�شخ�شي:  رقمه  رجب،  مح�شن  ح�شن 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/4943/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 JOHN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MICHAEL COSTALES، رقمه ال�شخ�شي: 821020595. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 579.33 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/5938/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

انيا  �شركة  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 89265-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  التجارية ذ.م.م، رقمه  خلدمات املعلومات 

1651.647 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/6986/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

رقمه  الع�شريي،  علي  اأحمد  علي  عليه:   املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201506165. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 609.95 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.9/2219/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
 ANEESH  :املدعية: �شركة بتلكو �س.م.ب مقفلة، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
SHAHUL HAMEED، رقمه ال�شخ�شي: 781243629. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 206.767 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/2231/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: مقاولت نور العرب،مقاولت ام على. 
مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 2620.896 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
تبليغ.باحل�سور.

املدعية:  �شوبر فودز، وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها:  ليلى عي�شى من�شور 
اجراءات  من  النتهاء  مت  الدعوى:  مو�شوع   .680049533 ال�شخ�شي:  رقمه  محمد،  ح�شني 

التحقيق.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/2258/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عبدالنبي  عليه:  املدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  وكيله  مفتاح،  علي  مكي  علي  املدعي:  
جا�شم عبداهلل عيد، رقمه ال�شخ�شي: 791003922. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1530 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.9/8089/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
يو�شف  دينا  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين احلرين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع مبلغ 260.973  ال�شخ�شي: 940714140. مو�شوع  الذوادي، رقمه  اأحمد جمعه 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/6924/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  الغذائية،  املواد  وت�شدير  ل�شترياد  البحري  �شركة  املدعية: 
املدعى عليه:  YUKSEL DALGIC، رقمه ال�شخ�شي: 661213625. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

2460 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/21241/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  ح�شني جا�شم محمد ال�شعيد، وكيله عارف �شالح عبدالقادر تقي. املدعى عليه:  ح�شن 
عبداجلليل اإبراهيم جا�شم �شهاب، رقمه ال�شخ�شي: 801204038. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

3060 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/4935/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليها:   املدعى  اجل�شي.  ح�شن  جميد  محمد  وكيلها   تكنوجلي،  كميكل  بونايتد  �شركة  املدعية: 
موؤ�ش�شة ا�شرار البحرين للمنظفات، رقمه ال�شخ�شي: 201504519. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 
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1662.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.5/6497/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

بال�س  اأبك�س  عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  علي جا�شم  وكيله  محمد  بولز،  فوكا�س  املدعي:  
للمقاولت وال�شيانه، رقمه ال�شخ�شي: 201505667. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 4100 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/7898/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

 MARICEL املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  
 81.677 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850653002 ال�شخ�شي:  رقمه   ،EVIA DELA ROCA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/18781/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

ال�شيد. املدعى  املدعيا:  وداد محمد علي �شقر اجلالهمة، وكيلها نواف محمد يو�شف محمد 
عليه:  ح�شني يو�شف حيدر حجي محمد، رقمه ال�شخ�شي: 801207258. مو�شوع الدعوى:   دفع 

مبلغ 4320 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.2/7207/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

الغد  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
لتخلي�س املعامالت، رقمه ال�شخ�شي: 078503. مو�شوع الدعوى:  275.84 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/6968/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
علي محمد علي عبداهلل ال عنان، رقمه ال�شخ�شي: 710705328. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

523.317 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/7324/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  علي عبداجلليل 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .891205527 ال�شخ�شي:  رقمه  عبدالنبي،  عبداجلليل  جا�شم 

497.36 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.9/7324/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  علي عبداجلليل 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .891205527 ال�شخ�شي:  رقمه  عبدالنبي،  عبداجلليل  جا�شم 

497.36 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/6538/2015/02
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
RAMESAN MEETHALE PARAMBATH، رقمه ال�شخ�شي: 680515909. مو�شوع الدعوى: 
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دفع مبلغ  70.742 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/6541/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821106953 ال�شخ�شي:  رقمه  ها�شم،  اأحمد  �شرب  عبا�س  ال�شيد 

175.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/6944/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .601013603 ال�شخ�شي:  رقمه  علي،  محمد  عبدالر�شول  محمد 

217.207 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/4389/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RAHIM LATE MD MD NURU، رقمه ال�شخ�شي: 860177017. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

231.31 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/5908/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليا:  خولة 
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مبلغ 177.623  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 831033320.  رقمه  ن�شر،  بن  بنت محمد 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.4/9294/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه:  محمد ح�شني 
 412.528 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .810805472 ال�شخ�شي:  رقمه  نظام،  ح�شني  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.7/3596/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة كونفاب، وكيلها ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. املدعى عليها: �شركة ارادو�س 
ملقاولت وال�شيانه، رقمه ال�شخ�شي: 69183. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1500 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/7350/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بالك روك للمقاولت امليكانيكية، 
رقمه ال�شخ�شي: 72220. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 984 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/8074/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

اإدري�س  عليه:  املدعى  طاهر.  عبداهلل  علي  �شهناز  وكيلته  ال�شيارات،  لتاأجري  تورانكو  املدعي:  
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�شامل ادري�س املا�س، رقمه ال�شخ�شي: 750603488. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 2272 دينارًا 
مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.4/7514/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
عليه:   املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين،  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .800316150 ال�شخ�شي:  رقمه   ،NOUSHAD EDAKKATT KANDIYIL

دفع مبلغ  119.032 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/14241/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  ميا�س املعتز باهلل حلمي اأحمد الغا، وكيله علي عبداهلل الأيوبي. املدعى عليه:  عي�شى 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730904229 ال�شخ�شي:  رقمه  هندي،  بن  �شالح  عي�شى  �شلمان 

2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.1/14241/2013/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعي:  ميا�س املعتز باهلل حلمي اأحمد الغا، وكيلi  علي عبداهلل الأيوبي. املدعى عليه:  عي�شى 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730904229 ال�شخ�شي:  رقمه  هندي،  بن  �شالح  عي�شى  �شلمان 

2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.8/5064/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه:  جميد ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل مبارك، 
الر�شوم  مع  دينارًا   1178.035 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201504606 ال�شخ�شي:  رقمه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.4/4595/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بي دي �شي بلو، رقمه ال�شخ�شي: 
77515. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 581 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.9/6852/2015/02

تبليغ.باحل�سور.
املدعية: �شركة جمموعة العريان التجارية، وكيلها ح�شن محمد نور �شلطان محمد. املدعى عليه:  
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .820265527 ال�شخ�شي:  رقمه   ،MELANIE ORTEGA GREGORIO

مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/22824/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

 ALBERTO عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
DEILZO CALONGE، ، رقمه ال�شخ�شي: 680833030. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 148.464 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.9/22739/2014/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد ح�شن باقر محمد حيدر علوي، ، رقمه ال�شخ�شي: 911102213. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  546.968 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.3/9174/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

ح�شن  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل الغ�شره، ، رقمه ال�شخ�شي: 951009478. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

368.058 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.6/2294/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
جميل ح�شن علي كاظم، ، رقمه ال�شخ�شي: 930205014. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 211.89 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.8/2195/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 630406758. مو�شوع  ، رقمه  اأحمد عبدالقدير عبدالغني دين،  محمود 

دفع مبلغ  435.794 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.7/12381/2011/02
تبليغ.باحل�سور.

املدعون: تاجه محمد عي�شى �شويد وح�شينيه ال�شيد محمد �شرب ها�شم وعبا�س علي �شلمان عياد 
وال�شيد �شرب محمد �شرب ها�شم وال�شيد طالب محمد �شرب ها�شم وليلى ال�شيد محمد �شرب ها�شم 
ال�شيد محمد �شرب ها�شم وال�شيدجعفر محمد �شرب ها�شم وال�شيد قا�شم محمد �شرب  وحميده 
ها�شم، وكيلهم عبدعلي حمزه مال اإبراهيم الع�شفور. املدعى عليه: جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العقاري، ، رقمه ال�شخ�شي: G01-1. مو�شوع الدعوى: 1- املدعون ميلكون العقار الكائن يف 
قرية اجلنبية من املنامة، وقد الهم هذا العقار باملرياث ال�شرعي من قبل موؤرثهم املرحوم ح�شني 
بن محمد مبوجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2010/1129 مرفق)1(. 2-حاز املدعون ومن قبلهم 
3-تقدمي  منازع.  دون  �شنه  �شتني  من  اأكرث  دامت  وم�شتمرة  هادئة  حيازة  العقار  هذا  موؤرثهم 
املدعون الى املدعى عليها طالبني اأثبات العقار املذكور ال انهامتانع يف ذلك مما اأقت�شى اإقامة 
ال�شمالية  املحافظة  يف  اجلنبية  بقرية  الكائن  العقار  اإثبات  الدعوى بالطلبات التالية: 1- 
والبالغ م�شاحته الجمالية 2165.1 قدم مربع وهو عبارة عن قطعة نخيل لكل الورثة. 2- اإلزام 

املدعى عليه بت�شجيل العقار يف �شجالت وا�شدار وثيقة عقارية لهم بذلك.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى:9/4793/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية / الهيئة العامة للتاأمني، ممثلتها/ �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: �شركة فايرب 
دينارًا  قدره 1184.414  مبلغ  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  ذ.م.م.  لل�شبكات 

واإلزامها املدعى عليه بامل�شروفات و ر�شوم الدعوى.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى  املدعى عليه  املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/3 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.االأولى

رقم.الدعوى:2/4453/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني، ممثلتها/ �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: �شركة ديل لإدارة 
املطاعم واملقاهي. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع مبلغ قدره 632 دينارًا واإلزامها 

بامل�شروفات و ر�شوم الدعوى.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى  املدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/11/3 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.االأولى

رقم.الدعوى:1/5093/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني، ممثلتها/ �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: �شركة ديل لإدارة 
املطاعم واملقاهي. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها باأن تدفع مبلغ قدره 632 دينارًا واإلزامها 

بامل�شروفات ور�شوم الدعوى.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/3 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.االأولى

رقم.الدعوى:.1/5093/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ،SASIKALA SANKARA PILLAI،وكيله ،ALAMGIR MIJI ABDUL ABDUL MIJI  :املدعي
، رقمه ال�شخ�شي:610416880. مو�شوع الدعوى: 530 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة اخلمي�س 

2015/10/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.8/22905/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد ر�شي،  �شلمان  املدعى عليه:  عبداهلل  ليلى جا�شم محمد جواد.  بتلكو، وكيلتها  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى:  81.156  مو�شوع  ال�شخ�شي: 440031478.  رقمه   ،

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/8939/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ALDRIN :املدعي:  يو�شف عبدالرحمن اأحمد العل�س، وكيله ح�شني جعفر النها�س. املدعى عليه
SEGUI CARINAN، ، رقمه ال�شخ�شي: 700431780. مو�شوع الدعوى:  1500 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة لنظر 
الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/3482/2015/02

تبليغ.باحل�سور
احل�شن.  اأحمد  يو�شف  عقيل  ح�شني  وكيلها  ال�شيارات،  وتاأجري  ال�شياحي  للنقل  برميا  املدعية: 
املدعى عليها: �شريفة محمد ح�شني جعفر، ، رقمه ال�شخ�شي: 740204653. مو�شوع الدعوى:  

850 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/3420/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  �شند،  عي�شى  اإبراهيم  عي�شى  املدعي: 
 1295 الدعوى:   مو�شوع   .700540105 ال�شخ�شي:  رقمه   ،  ،SIRAJUDDEEN PADINJARY

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/3212/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإ�شماعيل. املدعى عليها:   املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية، وكيلها ح�شن علي 
زينب علي اأحمد �شالح الق�شاب، ، رقمه ال�شخ�شي:790102790. مو�شوع الدعوى:  514 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/6658/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ، العاملية،  للو�شاطة  القند�س  �شركة  املدعى عليها:  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
رقمه ال�شخ�شي: 76566-3. مو�شوع الدعوى:  792.697 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/11/16 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/10031/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة �شلفادور للمقاولت، ، رقمه ال�شخ�شي:75744. مو�شوع الدعوى:  989.218 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.4/2961/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة نزل م�شاكن للتطوير العقاري �س.م.ب.م، وكيلها اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .800508637 ال�شخ�شي:  رقمه   ، علي،  ها�شم  اإبراهيم  عبا�س  ال�شيدحبيب 

4300 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى.

رقم.الدعوى:.5/3356/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: اأنور احل�شني حاجي مال بخ�س، وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليه:  
ATABAR RAHMAN KANDU KANDU MIAH، ، رقمه ال�شخ�شي: 690650035. مو�شوع 

الدعوى:  3500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/4664/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   املدعى  تقي.  عبدالقادر  �شالح  عارف  وكيله   ،NIXON KOKKAT JONY املدعي: 
PRASANNA KUMAR PUTHAN PUTHAN PURAYIL. ، رقمه ال�شخ�شي: 730341976. 

مو�شوع الدعوى:  2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/11/16 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.8/3427/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 ، اأحمد علي فتحعلي عبدالقادر �شليماين. املدعى عليه: �شيلفر جيت تريدجن،  املدعي: محمد 
رقمه ال�شخ�شي: 201502894. مو�شوع الدعوى:  728 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.5/22302/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  يو�شف م�شطفى 
محمد ال�شامي، ، رقمه ال�شخ�شي: 610057510. مو�شوع الدعوى:  481.355 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.9/22148/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: طالل �شاكن محمد ال�شالح، 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري  الدعوى:  504.75  ال�شخ�شي: 920102280. مو�شوع  رقمه   ،

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.5/22266/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية:  بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: خالد اأحمد عبداهلل فرج، ، رقمه 
ال�شخ�شي: 900703458. مو�شوع الدعوى:  386.873 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
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اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى:.3/9790/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي:  محمد عي�شى علي كاظم التاجر. املدعى عليه:  محمد من�شور عبدالعزيز عبدالر�شول. 
مو�شوع الدعوى:  5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/11/3 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/22845/2014/02

تبليغ.باحل�سور
جنمة  �شركة  عليها:  املدعى  جابر.  جابر  مح�شن  مها  وكيلته  الأو�شط،  ال�شرق  متجر  املدعي: 
املنامة للمقاولت ذ.م.م، ، رقمه ال�شخ�شي: 201429416. مو�شوع الدعوى:  3360 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/1979/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عثمان ح�شن عبيد، ، رقمه ال�شخ�شي: 601117042. مو�شوع الدعوى:  491.603 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/22983/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة اليت لتاأجري ال�شيارات. علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: ح�شني عبدالمري 
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مع  دينار   203 الدعوى:   مو�شوع   .690703066 ال�شخ�شي:  رقمه   ، اخلياط،  محمد  مح�شن 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 
2015/11/3 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.5/702/2015/02

تبليغ.باحل�سور
رقمه   ،  ،ROSHAN KACHHWAHA عليه:   املدعى  جناحي.  عبداهلل  محمد  فوزية  املدعية: 
ال�شخ�شي: 640302408. مو�شوع الدعوى:  1020 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/8716/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MAHESH عليه:  املدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله  جورج،  راجي�س  املدعي: 
الدعوى:   مو�شوع   .770527507 ال�شخ�شي:  رقمه   ،  ،CHERAMANTHURUTHIL JOSEPH

2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/4241/2015/02
تبليغ.باحل�سور.

للمقاولت.  �شايكون  �شركة  الأولى:  عليها  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   678 الدعوى:   مو�شوع  للمقاولت.  الربوع  �شركة  الثانية:  عليها  املدعى 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها الثانية املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة الثالثاء 2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/6570/2015/02
تبليغ.باحل�سور
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عليه:  املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عمر ب�شرى اليا�س ب�شرى، ، رقمه ال�شخ�شي: 71542-4. مو�شوع الدعوى:  450.52 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

تبليغ.باحل�سور
الفيحاء  عليها:  املدعى  اأحمد.  يو�شف  عقيل  ح�شني  وكيلها  �شالح،  مهدي  زهراء  املدعية: 
لالأيدي العاملة، رقم ال�شجل التجاري:  25794. مو�شوع الدعوى:  450.52 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى


