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.اأمر.ملكي.رقم.)42(.ل�سنة.2015
بتعيين.ع�سو.بالمحكمة.الد�ستورية

نحن.حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى الأمر امللكي رقم )23( ل�شنة 2006 بتعيني ع�شو باملحكمة الد�شتورية،

اأمرنا.باالآتي:
املادة.االأولى

ُيعني ال�شيد عي�شى بن مبارك الكعبي ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية، خلفًا للع�شو �شلمان عي�شى 
�شيادي، وتكون مدة ع�شويته ملدة خم�س �شنوات.

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 15 اأكتوبر، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 27 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 11 اأكــتــوبـــــــر 2015م
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.تعميم
.ب�ساأن

عطلة.اأول.ال�سنة.الهجرية.1437

مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1437 ُتعطل وزارات اململكة واإداراتها 
ومـوؤ�شـ�شاتها العامة يوم اخلمي�س اخلام�س ع�شر من �شـهر اأكتوبر 2015م.

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

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجة 1436هـ
املـــــــوافــــــــق: 11 اأكـــتـــوبــــر 2015م
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وزارة.الداخلية
.قرار.رقم.)151(.ل�سنة.2015

.بتعديل.المادة.)13(.من.القرار.رقم.)15(.ل�سنة.1976
بالالئحة.التنفيذية.للقانون.رقم.)11(.ل�سنة.1975.ب�ساأن.جوازات.ال�سفر

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

التنفيذية للقانون رقم )11( ل�شنة 1975  وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 1976 بالالئحة 
ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل  الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

ُي�شتبدل بن�س الفقرة الثانية من املادة  )13( من القرار رقم )15( ل�شنة 1976 بالالئحة 
التنفيذية للقانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، الن�س الآتي:

البحريني". ال�شفر  جواز  اإ�شدار  عند  لأ�شحابها  الأجنبية  ال�شفر  جوازات  "وت�شلم 

مادة.)2(
به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  على وكيل 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

..الفريق.الركن . . . . . . . .
..............وزير.الداخلية . . . . . . .

را�سد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 24 ذي احلجة 1436هـ
الـمـــــوافــــــق: 8 اأكــتــوبـــــــــــر 2015م
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وزارة.الرتبية.والتعليم
.قرار.رقم.)477/م.ع.ن/2015(.ل�سنة.2015

باإ�سدار.نظام.القبول.والت�سجيل.بمعهد.البحرين.للتدريب

وزير الرتبية والتعليم:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، 

وتعديالته،
وبناًء على عر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة للموارد واخلدمات،

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

ُيعمل باأحكام نظام القبول والت�شجيل مبعهد البحرين للتدريب، املرافق لهذا القرار.

املادة.الثانية
ُيلغى كل ما يخالف اأحكام النظام املرافق لهذا القرار.

املادة.الثالثة
وُيعمل بهما  له،  القرار والنظام املرافق  للموارد واخلدمات تنفيذ هذا  الوزارة  على وكيل 

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شرهما يف اجلريدة الر�شمية.

....وزير.الرتبية.والتعليم . . . . . . .
الدكتور.ماجد.بن.علي.النعيمي

�شدر بتاريخ: 15 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 29 �شــبـتـمـبـــر 2015م
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نظام.القبول.والت�سجيل.مبعهد.البحرين.للتدريب

الف�سل.االأول
تعاريف.
مادة.)1(

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 
منها، مامل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: 

املعهد: معهد البحرين للتدريب.
مدير.عام.املعهد: مدير عام معهد البحرين للتدريب.

اإدارة.�سئون.املتدربني: اجلهة املعنية ب�شوؤون املتدربني: )ق�شم القبول والت�شجيل، ق�شم الإر�شاد 
الأكادميي والتوجيه، مركز توظيف اخلريجني ومركز م�شادر التعلم(.

رئي�س.الق�سم/.جمموعة: رئي�س الق�شم التدريبي املعني.
فرتة  ذلك  يف  مبا  اأ�شبوعًا   )18( مدتها  وتكون  محددة  زمنية  فرتة  هي  التدريبي:  الف�سل.

المتحانات.
احل�سة.التدريبية: املحا�شرة التي ل تقل مدتها عن )50( دقيقة يف احل�شة الواحدة.

الف�شل  املتدرب خالل  ي�شجلها  التي  املعتمدة  التدريبية  ال�شاعات  التدريبي: جمموعة  العبء.
التدريبي.

احلذف:.هي عملية حذف مقرر يف ف�شل ما �شمن املدة املقررة لذلك ح�شب التقومي التدريبي.

االإ�سافة: هي عملية اإ�شافة مقرر يف ف�شل ما �شمن املدة املقررة لذلك ح�شب التقومي التدريبي.
الربامج  جميع  يف  تدريبية  اأو  درا�شية  مقررات  و�شجل  املعهد  يف  ُقبل  الذي  الدار�س  املتدرب: 

النظامية والربامج الحرتافية باملعهد.
ال�ساعة.التدريبية.املعتمدة: وحدة قيا�س لعدد ال�شاعات التي يتوجب على املتدرب اأن يح�شرها 

ملقرر معني كل اأ�شبوع على مدار الف�شل التدريبي.
اخلطة.التدريبية: خطة الربنامج التدريبي التي حتدد عدد ال�شاعات التدريبية املعتمدة املقررة 

ملتطلبات التخرج للح�شول على �شهادة الربنامج الذي مت اإنهاوؤه بنجاح.
والإجازة  بالدرا�شة  ال�شلة  الأمور ذات  كافة  تواريخ  يت�شمن  الذي  الدليل  التدريبي:  التقومي.

خالل العام التدريبي.
املقرر.التدريبي: املادة التي تدر�س على مدى ف�شل تدريبي واحد وتغطي عددًا من ال�شاعات 
لكل  ويكون  )برنامج(  تخ�ش�س  كل  يف  املو�شوعة  التدريبية  اخلطة  �شمن  املعتمدة  التدريبية 
اأن  ويجوز  �شواه من مقررات  وامل�شتوى عما  املحتوى  وو�شف مييزه من حيث  وا�شم  رمز  مقرر 

يكون لبع�س املقررات متطلب اأو متطلبات �شابقة اأو متزامنة معه.
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اجلدول.التدريبي: جمموع املقررات التدريبية التي تطرحها الأق�شام التدريبية لدرا�شتها خالل 
الف�شل التدريبي وهي التي يختار املتدرب منها املقررات التي يرغب بدرا�شتها يف ذلك الف�شل 

وفق اأنظمة ولوائح املعهد.
عليها  ح�شل  التي  التدريبية  املقررات  جلميع  النقاط  جمموع  ق�شمة  حا�شل  الف�سلي:  املعدل.
وترتاوح  املقررات  لتلك  املعتمدة  التدريبية  ال�شاعات  جمموع  على  الواحد  الف�شل  يف  املتدرب 

قيمة املعدل من 0.00 اإلى4.00  لأقرب رقمني ع�شريني.
املعدل.الرتاكمي:.حا�شل ق�شمة جمموع النقاط التي ح�شل عليها املتدرب حتى اآخر ف�شل على 

جمموع ال�شاعات  التدريبية املعتمدة التي اأكملها حتى ذلك الف�شل.
الرتاكمي عن احلد  معدله  انخفا�س  ب�شبب  للمتدرب  يوجه  الذي  الإ�شعار  االأكادميي:  االإنذار.

الأدنى للتخرج.
�ساعات.الن�ساط.املعتمدة: هي �شاعة متنح للمتدرب بتقدير )A( نظري م�شاركته يف الأن�شطة التي 

يقدمها ق�شم الإر�شاد والتوجيه.
الف�سل.الثاين

نظام.القبول.والت�سجيل
اأواًل:.قبول.املتدربني

مادة.)2(
تقدم طلبات اللتحاق بربامج املعهد النظامية والربامج الحرتافية التي يطرحها خالل 

الفرتة املعلن عنها ويتم القبول بناًء على م�شتوى املتقدمني ونتائجهم.
مادة.)3(

للمعهد،  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  بالدرا�شة  املقبولني  عدد  املتدربني  �شوؤون  اإدارة  حتدد 
وحتفظ �شجالت املتدربني املتقدمني ملدة )5( �شنوات. وتخ�شع جميع الربامج التدريبية املعتمدة 

يف الأق�شام املختلفة لنظام ال�شاعات التدريبية املعتمدة.
مادة.)4(

ي�شرتط لقبول املتدرب يف الربامج التدريبية للمعهد ما يلي:
1- اأن يكون حا�شاًل على �شهادة الثانوية العامة اأو املعاهد الدينية اأو ما يعادلها معتمدة من قبل 

وزارة الرتبية والتعليم.
2- اأن تكون ال�شهادة التي ح�شل عليها املتدرب يف تخ�ش�شه مقبولة لدى الربنامج الذي يرغب 
الهند�شية  التخ�ش�شات  امل�شارات( ويف  توحيد  )اأدبي، علمي، جتاري، �شناعي،  بدرا�شته 

يجب اأن يكون من خريجي )العلمي، وال�شناعي(.
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3- اجتياز اختبارات القبول يف اللغة الجنليزية، والريا�شيات، والقدرات واملقابالت ال�شخ�شية 
فيهم  مبا  يحددها،  التي  املعدلت  وفق  املعهد  يجريها  والتي  غريها،  – اأو  وجدت  – اإن 

املبتعثون من املوؤ�ش�شات احلكومية اأو موؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�س.
4- اأن يكون لئقًا �شحيًا ح�شب طبيعة الربنامج التدريبي، وحتدد ال�شوابط الواجب مراعاتها 

ب�شاأن قبول املتدربني ذوي الحتياجات اخلا�شة مبا يتفق مع طبيعة كل برنامج.
5- اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك.

6- اأن ي�شتويف ال�شروط الأخرى التي حتددها اجلهات اخلارجية املانحة.
مادة.)5(

حدود  يف  املختلفة  الأق�شام  على  املقبولني  املتدربني  بتوزيع  املتدربني  �شوؤون  اإدارة  تقوم 
اأي  اأو  الإلكرتوين  املوقع  طريق  عن  القبول  بنتائج  املتقدمني  واإعالم  لديها،  ال�شاغرة  الأماكن 

و�شيلة ات�شال متاحة.
مادة.)6(

يكون للمتقدم احلق يف حالة عدم ح�شوله على رغبته الأولى اأن يتقدم لإدارة �شئون املتدربني 
اأيام عمل من تاريخ اإعالن نتائج القبول، ويتم  بطلب اإعادة النظر يف التخ�ش�س خالل ثالثة 

البت يف الطلب يف حدود الأماكن ال�شاغرة.
ثانياً:.نظام.الت�سجيل.ودفع.الر�سوم.التدريبية

مادة.)7(
الت�سجيل

يبداأ ت�شجيل املتدربني اجلدد وامل�شتمرين قبل بداية الف�شل التدريبي الأول خالل الفرتة 
التي يحددها املعهد يف كل عام، وعلى املتدرب �شداد الر�شوم التدريبية عن كل برنامج اأو ف�شل 
الر�شوم  من  الإعفاء  لالئحة  وفقًا  منها  اأعفي  قد  يكن  مامل  لذلك  املحدد  الوقت  يف  تدريبي 

التدريبية ملتدربي معهد البحرين للتدريب.

مادة.)8(
الت�سجيل.ل�سهادة.اجلهات.اخلارجية.املانحة

العليا  الوطنية  وال�شهادة  املطور  الدبلوم  برامج  يف  امللتحقني  املتدربني  ا�شرتاك  دفع  يتم 
على  للح�شول  املانحة  اخلارجية  اجلهات  مع  الحرتافية  والربامج  العليا  الوطنية  والدبلوما 
ال�شهادة  على  للح�شول  املتدرب  ت�شجيل  ويكون  للتدريب.  البحرين  معهد  قبل  من  ال�شهادة 
للمتدرب  يحق  ول  بالربنامج،  اللتحاق  تاريخ  من  املانحة  اجلهة  التي حتددها  للمدة  م�شتمرًا 
ل�شتكمال  بها  وامل�شموح  املحددة  الفرتة  انتهاء  بعد  املانحة  اخلارجية  اجلهة  ب�شهادة  املطالبة 
متطلبات التخرج، كما يحظر منح اأي �شهادة لأي متدرب بعد مرور هذه املدة املحددة من قبل 
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اجلهة املانحة من تاريخ اللتحاق بالربنامج.
ثالثاً:.نظام.ا�سرتداد.الر�سوم.التدريبية.عند.االن�سحاب

مادة.)9(

يجوز للمتدرب ا�شرتداد الر�شوم التدريبية على النحو الآتي:
1- ي�شرتد كامل الر�شوم التدريبية املدفوعة عند الن�شحاب قبل بدء الدرا�شة.

2- ي�شرتد )50%( من الر�شوم التدريبية املدفوعة عند الن�شحاب خالل الأ�شبوعني الأولني من 
بدء الدرا�شة.

3- ل ي�شرتد اأي جزء من الر�شوم التدريبية عند الن�شحاب بعد الأ�شبوع الثاين من بدء الدرا�شة.

رابعاً:.احلذف.واالإ�سافة

مادة.)10(

التدريبية  املقررات  لبع�س  الإ�شافة  اأو  باحلذف  التدريبي  جدوله  تعديل  للمتدرب  يجوز 
خالل فرتة يتم حتديدها يف التقومي التدريبي، ويتم احلذف والإ�شافة خالل اأول اأ�شبوع من بدء 

التدريب يف الف�شل التدريبي، وفق ال�شروط الآتية:
1- يف.حالة.احلذف: 

اأ- عدم الإخالل باحلد الأدنى للعبء التدريبي امل�شموح به للت�شجيل )4 مقررات(.
2- يف.حالة.االإ�سافة:

اأ- عدم جتاوز احلد الأعلى للعبء التدريبي امل�شموح به للت�شجيل )7 مقررات(.
ب- عدم وجود تعار�س يف اجلدول التدريبي. 

ج- وجود اإمكانية الت�شجيل يف اإحدى جمموعات املقرر التدريبي املراد اإ�شافته.

خام�ساً:.احل�سور.والغياب

مادة.)11(

الك�شوف  يف   )P-A-X( الرموز  با�شتعمال  والتاأخري  والغياب  احل�شور  ر�شد  عملية  تتم 
ال�شفية، وتتم عملية اإدخال املعلومات يف الأق�شام التدريبية من قبل املدربني لكل مقرر كالآتي:
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ير�سد.رمز..احلرف الفرتة.الزمنية
كيفية.ر�سد.حاالت.

التاأخري.والغياب

P
من بدء احل�شة حتى 

نهايتها
احل�شور

X لأقل من ع�شر دقائق التاأخري من بدء احل�شة
A XXX تكرار التاأخري لعدد 3 مرات

A
التاأخري لع�شر دقائق واأكرث 

من بدء احل�شة
A لكل �شاعة غياب التغّيب عن احل�شة

يتم تطبيق الإجراءات لكل ح�شة على حده
يف حالة وجود ح�شتني 
متتاليتني للمقرر نف�شه

  
مادة.)12(

يوفر املعهد خدمة متابعة ك�شف احل�شور والغياب من خالل املوقع الإلكرتوين اأو عن طريق 
الإلكرتوين  املوقع  للمتدرب من خالل  )SMS( والإنذار كتابيًا، ويوجه  التوا�شل الأخرى  و�شائل 

للمعهد اإنذارًا كتابيًا باحل�ش�س التدريبية املتغيب عنها كالآتي: 
1- اإنذار اأول عندما تبلغ ن�شبة �شاعات الغياب )10%( اأو اأكرث من جمموع ال�شاعات التدريبية 

املعتمدة يف كل مقرر لكل ف�شل من ف�شول الربنامج التدريبي.
2- اإنذار ثاٍن عندما تبلغ ن�شبة �شاعات الغياب )15%( اأو اأكرث يف كل مقرر لكل ف�شل من ف�شول 

الربنامج التدريبي.
لكل ف�شل من  كل مقرر  اأكرث يف  اأو  الغياب )%20(  �شاعات  ن�شبة  تبلغ  ثالث عندما  اإنذار   -3

ف�شول الربنامج التدريبي. 
ويف كل الأحوال يتحمل املتدرب �شخ�شيًا م�شوؤولية متابعة �شجل تغيبه عن ح�شور احل�ش�س 
اأداء جميع  عليه  ويجب  التدريبية،  اللتزامات  اأي من  الغياب من  يعفى يف حالة  ول  التدريبية 
اأي ح�شة من  باإعادة  ملزم  واملعهد غري  املحدد  الوقت  وا�شتكمالها يف  منه  املطلوبة  الواجبات 

احل�ش�س الفائتة حتى لو كان الغياب بعذر مقبول.  
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مادة.)13(
التغيب.خالل.التقييمات.الف�سلية.واالمتحانات.النهائية

1- يجب على املتدرب ح�شور واأداء جميع التقييمات الف�شلية والمتحانات النهائية املطلوبة يف 
املقررات التدريبية خالل الف�شل التدريبي ول يجوز له التغيب عنها اإل بعذر مقبول.

مب�شتندات  موؤيدًا  كتابيًا،  الغياب  �شبب  تقدمي  الف�شلية  التقييمات  حالة  يف  املتدرب  على   -2
ر�شمية اإلى رئي�س الق�شم املعني/ املجموعة اأو من�شق الربنامج اأو املقرر خالل فرتة ل تزيد 

على ثالثة اأيام عمل، ولن يتم قبول اأي اأعذار �شفهية لإعادة التقييمات.
مب�شتندات  موؤيدًا  كتابيًا،  الغياب  �شبب  تقدمي  النهائية  المتحانات  حالة  يف  املتدرب  على   -3
ر�شمية اإلى ق�شم القبول والت�شجيل خالل فرتة ل تزيد على ثالثة اأيام عمل، ولن يتم قبول 

اأي اأعذار �شفهية لإعادة المتحانات.
4- تعد من حالت الغياب بعذر: الإجازة املر�شية، وفاة قريب )حتى الدرجة الرابعة(، اأو متثيل 
اململكة ر�شميًا يف فعاليات ريا�شية اأو ثقافية اأو اجتماعية داخل مملكة البحرين اأو خارجها، 
اأو التعر�س حلادث مروري، ويف جميع الأحوال على املتدرب تقدمي امل�شتندات املوؤيدة لذلك.
5- ي�شرتط يف الأعذار الطبية ال�شادرة من امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية احلكومية والعيادات 
اخلا�شة وجود ختم الطبيب وختم املركز ال�شحي وختم الت�شل�شل على ورقة العذر اإ�شافة 

اإلى ر�شيد الدفع بالن�شبة للعيادات اخلا�شة.
6- يجب على املتدرب التاأكد من قبول العذر اأو رف�شه من قبل ق�شم القبول والت�شجيل.

7- يتحمل املتدرب امل�شوؤولية يف حالة عدم تقدمي اأعذار مقبولة موؤيدة بامل�شتندات، وتر�شد له 
درجة �شفر يف التقييم املتغيب فيه للمقرر.

�ساد�ساً:.االن�سحاب.من.املقررات.التدريبية
مادة.)14(

حتدد حالت الن�شحاب من املقررات التدريبية كالآتي:.
اأواًل:.االن�سحاب.الر�سمي:

الف�شل  من  الرابع  الأ�شبوع  نهاية  حتى  التدريبية  املقررات  من  الن�شحاب  للمتدرب  يجوز   -1
التدريبي، وتر�شد درجة )W( يف �شجله.

الف�شل  نهاية  من  اأ�شابيع  اأربعة  قبل  التدريبية  املقررات  من  الن�شحاب  للمتدرب  يجوز   -2
التدريبي وتر�شد له درجة )WP( يف �شجله.

3- يتولى ق�شم القبول والت�شجيل كافة اإجراءات النظر يف طلبات الن�شحاب الر�شمي بعد ملء 
ال�شتمارة اخلا�شة بذلك.
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4- ل يجوز تاأجيل درا�شة املتدرب امل�شتجد اأو املحول من جامعة اأو كلية اأو معاهد اأخرى اإل بعد 
م�شي ف�شل تدريبي واحد على التحاقه باملعهد ويف حالة ان�شحاب املتدرب امل�شتجد تطبق 

عليه اإجراءات القبول يف حال عودته مرة اأخرى للمعهد ويعامل كمتدرب م�شتجد.
5- حتت�شب فرتة الن�شحاب الر�شمي �شمن املدة املقررة للتخرج.

ثانياً:.االن�سحاب.االإلزامي.من.املقرر.التدريبي:
اإذا تغيب املتدرب عن ح�شور احل�ش�س اأو املختربات اأو الور�س بن�شبة )25%( من ال�شاعات 
التدريبية املعتمدة للمقرر التدريبي يتم اإنذاره كتابيًا من قبل ق�شم القبول والت�شجيل، وتر�شد 

درجته كالآتي: 
1- تر�شد درجة )WA( اإذا كان غيابه بعذر مقبول، ول تدخل هذه النتيجة يف ح�شاب معدل 

الدرجات الف�شلي والرتاكمي للمتدرب. 
2- تر�شد درجة )WF( )را�شب( اإذا كان غيابه من دون عذر مقبول، وتدخل هذه النتيجة يف 
ح�شاب معدل الدرجات الف�شلي والرتاكمي للمتدرب لغر�س الإنذار والف�شل من الربنامج. 
3- ي�شمح للمتدرب الت�شجيل مرة اأخرى للمقرر خالل الفرتة املعلن عنها يف التقومي التدريبي 
فيه ثالث  الر�شوب  اأو  منه  الف�شل  للمقرر يف حال  الت�شجيل  مرات  تتجاوز عدد  ل  بحيث 

مرات فقط. 
ثالثاً:.االن�سحاب.اال�سطراري.من.التدريب:

يجوز للمتدرب الن�شحاب ال�شطراري من جميع املقررات التي �شجل فيها ملدة ف�شل تدريبي 
واحد وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- م�شي ف�شل تدريبي على التحاق الطالب امل�شتجد اأو املحول باملعهد. 
موؤيدة  مقبولة  وباأعذار  النهائية  المتحانات  بدء  من  اأ�شبوعني  قبل  الن�شحاب  يكون  اأن   -2

بامل�شتندات. 
اخلا�س  النموذج  ملء  بعد  الدرا�شة  تاأجيل  طلبات  يف  النظر  املتدربني  �شئون  اإدارة  تتولى   -3

بذلك. 
4- ل حتت�شب فرتة التاأجيل �شمن املدة املقررة للتخرج. 

رابعاً:.االن�سحاب.غري.الر�سمي:
اإذا انقطع املتدرب عن الدرا�شة من دون تقدمي اأعذار ر�شمية يعد من�شحبًا من املقررات، 
وحت�شب مدة النقطاع �شمن املدة املقررة للتخرج، ويف�شل نهائيًا عند ا�شتنفاده املدة املحددة 

لإنهاء الربنامج التدريبي.
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�سابعاً:.�سوابط.و�سروط.التحويل.من.برنامج.تدريبي.اإلى.اآخر
مادة.)15(

يجوز للمتدرب التحويل من برنامج تدريبي اإلى اآخر خالل املدة املحددة يف التقومي التدريبي 
بال�شروط الآتية:

1- اأن تتوافر يف املتدرب ال�شروط الالزمة للقبول يف برامج املعهد املن�شو�س عليها يف املادة )4(.
2- اأن تتوافر مقاعد يف الربنامج املطلوب التحويل اإليه.

3- اأن تكون �شهادة الثانوية العامة التي ح�شل عليها املتدرب يف �شعبته مقبولة لدى الربنامج 
الذي يرغب يف التحويل اإليه.

4- األ يكون املتدرب قد ح�شل على اإنذار اأكادميي.
5- اأن يجتاز بنجاح )12( �شاعة معتمدة كحد اأدنى، و)24( �شاعة معتمدة كحد اأق�شى.

6- األ يقل معدله الرتاكمي عن2.00  من 4.00 جلميع الربامج.
7- األ يكون قد ف�شل من برنامج تدريبي يف الق�شم املراد التحويل اإليه.

8- يجوز للمتدرب التحويل من برنامج تدريبي اإلى اآخر يف الق�شم نف�شه اأو يف ق�شم اآخر مرة 
واحدة  طوال فرتة تدريبه باملعهد.

9- يلغى حتويل املتدرب الذي ل يقوم باإمتام اإجراءات التحويل خالل الفرتة املحددة.
ثامناً:.�سوابط.و�سروط..قبول.التحويل.من.جامعات.اأو.معاهد.اأخرى

مادة.)16(
ي�شرتط لقبول التحويل من جامعات ومعاهد اأخرى ما يلي:

1- اأن تكون اجلامعة اأو املعهد وبراجمهما معرتفًا بها من اجلهات املخت�شة باململكة.
2- اأن يقدم املتدرب �شجاًل اأكادمييًا معتمدًا حديث الإ�شدار.

3- اأن تكون درا�شته نظامية يف اجلامعة اأو املعهد املحول منه )النظام الكلي(.
4- اأن يقدم من اجلامعة اأو املعهد املحول منهما �شهادة ح�شن ال�شرية وال�شلوك.

5- اأن تتوافر يف املتدرب ال�شروط الالزمة للقبول يف برامج املعهد املن�شو�س عليها يف املادة )4(.
تا�سعاً:.�ساعات.الن�ساط.للمتدربني.

مادة.)17(
يجوز منح �شاعات ن�شاط معتمدة للمتدربني بال�شوابط واملعايري الآتية:

الإر�شاد  ق�شم  خالل  من  املتدربني  ن�شاط  يف  م�شاركته  نظري   )A( بتقدير  للمتدرب  متنح   -1
الأكادميي والتوجيه، ول تعد متطلبًا تدريبيًا اإلزاميًا ولكنها حتت�شب يف املعدل الرتاكمي. 

2- ق�شم الإر�شاد الأكادميي والتوجيه هو اجلهة التي تقوم برعاية الأن�شطة التدريبية والتطوعية. 
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3- ل متنح �شاعات الن�شاط املعتمدة للمتدربني لكل من: 
اأ- املتدرب يف الربنامج التمهيدي.

ب- املتدرب الذي وقع عليه جزاء تاأديبي يف الف�شل التدريبي ذاته. 
املقررات  نتائج  مع  الرتاكمي  املعدل  تقدير  يف  للمتدربني  املعتمدة  الن�شاط  �شاعة  حتت�شب   -4

التدريبية يف نهاية الف�شل التدريبي الذي متت مزاولة الن�شاط فيه. 
اأق�شى طيلة مدة تدريبه يف املعهد، ول مينح يف  5- مينح املتدرب �شاعتني ن�شاط معتمدة كحد 
�شارك فيها يف  التي  والأن�شطة  الفعاليات  ن�شاط واحدة عن  �شاعة  اأكرث من  الواحد  الف�شل 

الف�شل ذاته. 
معايري.منح.�ساعة.الن�ساط.املعتمدة.للمتدربني:.

اإذا كانت �شاعات م�شاركاته ل  1- مينح املتدرب امل�شتويف لل�شروط �شاعة ن�شاط معتمدة واحدة 
تقل عن )15( �شاعة ن�شاط يف الف�شل التدريبي الواحد ح�شبما هو مدون فعليًا يف ا�شتمارات 

الن�شاط. 
2- اأن يكون اأداء املتدرب جيدًا يف الن�شاط وذلك باعتماد رئي�س ق�شم الإر�شاد والتوجيه وبتو�شية 

من موجه الن�شاط )املخت�شني من ق�شم الإر�شاد والتوجيه(.
عا�سراً:.االإنذارات

مادة.)18(
االإنذار.والف�سل.االأكادميي

1- اإذا قل معدل املتدرب عن 1.75 من 4.00 يف نهاية كل ف�شل تدريبي يتم اإنذاره كتابيًا من قبل 
ق�شم القبول والت�شجيل. 

2- يف�شل املتدرب نهائيًا من املعهد يف اأي من احلالت الآتية: 
اأ- اإذا مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي خالل الف�شلني التدريبيني التاليني لو�شعه على 

الإنذار الأكادميي، ول يحق له التحويل اإلى برنامج تدريبي اآخر.
ب- عند ا�شتنفاذه املدة الق�شوى لإنهاء الربنامج التدريبي.

ج- اإذا قل معدله الرتاكمي عن 1 من 4.
يزول اأثر الإنذار الأكادميي عن املتدرب اإذا رفع معدله الرتاكمي اإلى احلد الأدنى املطلوب   -3

للتخرج اأو اأعلى منه. 
الف�شل  يف  مواد   )4( من  لأكرث  بالت�شجيل  الأكادميي  لالإنذار  اخلا�شع  للمتدرب  ي�شمح  ل   -4

التدريبي. 
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املتدرب احلا�شل على معدل ف�شلي 2.00 من 4.00 يف نهاية الف�شل التدريبي الأخري لالإنذار   -5
ومل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي مينح فر�شة ف�شل تدريبي واحد لرفع املعدل واإل ف�شل 

نهائيًا من املعهد.
احلادي.ع�سر:.التظلم

مادة.)19(
للمتدرب اأن يتقدم بتظلم اإلى مدير اإدارة �شوؤون املتدربني من القرار ال�شادر بف�شله من 
املعهد موؤيدًا بامل�شتندات، ويف�شل يف التظلم من قبل جلنة ت�شكل بقرار من مدير عام املعهد 
اإدارة  وعلى مدير  التظلم،  تقدمي  تاريخ  اأ�شبوع من  املتدربني خالل  �شئون  اإدارة  برئا�شة مدير 
�شئون املتدربني اإخطار مدير عام املعهد بالتو�شية ال�شادرة يف التظلم وملدير عام املعهد اإعادة 

النظر يف التو�شية، ويخطر املتظلم بخطاب ر�شمي بنتيجة التظلم خالل اأ�شبوع من �شدوره.
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هيئة.تنظيم.االت�ساالت

.اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
VSAT.باإلغاء.ترخي�س.الفي�سات.الفردية.
املمنوح.اإلى.بنك.اخلليج.الدويل.�س.م.ب

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 27 
اأغ�شط�س 2015 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3224( واملوقع اللكرتوين للهيئة والذي مبوجبه 
 VSAT  اأخطرت الهيئة جميع الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها اإلغاء ترخي�س الفي�شات الفردية
املمنوح اإلى بنك اخلليج الدويل �س.م.ب من قبل الهيئة بتاريخ 19 مار�س 2009 مبوجب قانون 
الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة اإلى 

تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأيه مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه يعترب الرتخي�س 

املذكور اأعاله ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
VSAT.باإلغاء.ترخي�س.الفي�سات.الفردية

املمنوح.اإلى.معهد.البحرين.للتدريب

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 27 
اأغ�شط�س 2015 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3224( واملوقع اللكرتوين للهيئة والذي مبوجبه 
الفردية  الفي�شات  ترخي�س  اإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف  جميع  الهيئة  اأخطرت 
VSAT املمنوح اإلى معهد البحرين للتدريب من قبل الهيئة بتاريخ 13 مار�س 2005 مبوجب قانون 

الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة اإلى 
تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.

ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأيه مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه يعترب الرتخي�س 
املذكور اأعاله ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية. 
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.اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
VSAT.باإلغاء.ترخي�س.الفي�سات.الفردية.

املمنوح.اإلى.�سركة.نفط.البحرين.�س.م.ب.)مقفلة(

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 27 
اأغ�شط�س 2015 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3224( واملوقع اللكرتوين للهيئة والذي مبوجبه 
 VSAT اأخطرت الهيئة جميع الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها اإلغاء ترخي�س الفي�شات الفردية
 2004 اأكتوبر   27 بتاريخ  الهيئة  قبل  من  )مقفلة(  �س.م.ب  البحرين  نفط  �شركة  اإلى  املمنوح 
مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف ذوي 

امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأيه مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه يعترب الرتخي�س 

املذكور اأعاله ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
باعتبار.تراخي�س.�سركة

.STAR GATE.TELECOMMUNICATION.W.L.L.
ملغاة.وباطلة

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 27 
اأغ�شط�س 2015 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3224( واملوقع اللكرتوين للهيئة والذي مبوجبه 
 STAR GATE اأخطرت الهيئة جميع الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها اعتبار تراخي�س �شركة

TELECOMMUNICATION W.L.L ملغاة وباطلة:

 STAR GATE �شركة  اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س   -1
TELECOMMUNICATION W.L.L ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005. 

 STAR GATE �شركة  اإلى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  لتقدمي خدمات  العادي  الرتخي�س   -2
TELECOMMUNICATION W.L.L ال�شادر بتاريخ 21 �شبتمرب 2005. 

الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه تعترب الرتاخي�س  اأيه مالحظات من  تت�شلم  الهيئة مل  اأن  ومبا 
املذكورة اأعاله ملغاة وباطلة من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.  



21
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

.اإعالن.ب�ساأن.عزم.هيئة.تنظيم.االت�ساالت
.اإلغاء.الرتاخي�س

املمنوحة.اإلى.�سركة.فا�ستلكو.�سريفي�سز.ذ.م.م..

ا�شتنادًا للمادة )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، 
تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عزمها الغاء الرتاخي�س التالية: 

1- الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة فا�شتلكو �شريفي�شز ذ.م.م. 
ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005.

2- الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت املمنوح اإلى �شركة فا�شتلكو �شريفي�شز ذ.م.م. ال�شادر 
بتاريخ 8 يناير 2006. 

ذ.م.م.  �شريفي�شز  فا�شتلكو  اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س   -3
ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005. 

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

هيئة.تنظيم.االت�ساالت
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)453(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)ورد.كابيتال.ذ.م.م(
اإليه مكتب كي  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم 
بوينت لالإدارة ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ورد كابيتال ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75961، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، 
و�شطب قيدها من 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 املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)454(.ل�سنة..2015..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)اأ�سطورة.البحرين.فن�سرز.ذ.م.م(
اإليه مكتب كي  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم 
بوينت لالإدارة، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأ�شطورة البحرين فن�شرز 
املالية  الأوراق  و�شراء  بيع  ن�شاط  والتي متار�س   ،75966 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(، 
ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  ال�شركة فقط، طالبًا  و�شندات( حل�شاب  )اأ�شهم 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية، 

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

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

اإعالن.رقم.)455(.ل�سنة..2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)دروب.فن�سرز.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كي 
ذ.م.م(،  فن�شرز  )دروب  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  لالإدارة،  بوينت 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75968، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. 
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�شلطة جمل�س  اأن  املذكورة،  لل�شركة  باعتباره م�شفيًا  لالإدارة  بوينت  يعلن مكتب كي  بهذا 
ال�شركات التجارية ال�شادر  ال�شركة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من قانون  اإدارة 
باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة رقم )335( من قانون ال�شركات 
املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شهم  التقدم  اإلى  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  اإليه  امل�شار 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  دة واملربِّ م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

ن�شر هذا الإعالن. وذلك على العنوان التايل:
مكتب كي بوينت لالإدارة

رقم الت�شال: )+973( 17562265 
املنامة – مملكة البحرين

اإعالن.رقم.)456(.ل�سنة.2015..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)اأ�سطورة.اخلليج.فن�سرز.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة 
كي بوينت لالإدارة ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأ�شطورة اخلليج 
فن�شرز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75963، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
املذكورة ت�شفية اختيارية، 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 املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)457(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية
�سركة.)األكا.�سريفي�سز.�س.�س.و(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ثري �شيز ذ.م.م، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )األكا �شريفي�شز �س.�س.و( ملالكتها 
اإلي�شاندرا جيب ويتكو�شكاي جانيل، امل�شجلة مبوجب القيد 77512، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
قانون  لأحكام  وفقا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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 املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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 اإعالن.رقم.)458(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
البحرين(،  اأ�شماك  امل�شماة )مطعم  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  مراد،  محمد عبداحل�شني ح�شن 
فروعها  بجميع  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبًا   ،38716 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 

التالية اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50000 دينار، والفروع هي:
1. الفرع رقم 1 امل�شمى )مطعم اأ�شماك البحرين(، والذي يزاول فيه ن�شاط مطعم درجة 

اأولى.
2. الفرع رقم 2 امل�شمى )مراد لإدارة تنظيم املنا�شبات(، والذي يزاول فيه ن�شاط ا�شترياد 
وت�شدير وبيع اأدوات مو�شيقية، واإدارة الفنادق وال�شقق الفندقية وال�شقق املفرو�شة )ال�شياحية( 
وحفالت  الأفراح  متطلبات  تن�شيق  ومكتب  الفنية،  الفرق  جللب  ومكتب  ال�شياحية،  واملطاعم 

الزواج واأعياد امليالد، ومتعهد حفالت فنية.
3. الفرع رقم 4 امل�شمى )يارا تامي للم�شويات(، والذي يزاول فيه ن�شاط  مطعم درجة اأولى، 

ومقهى مع �شي�شه.
4. الفرع رقم 5 امل�شمى )محمد مراد للمقاولت(، والذي يزاول فيه ن�شاط مقاولت بناء 

درجة ثالثة، ومقاولت تنظيفات املرافق العامة واخلا�شة درجة ثالثة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)459(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

فرع.ال�سركة.االأجنبية
)ك.�سي.اي.دويتاج.دريلنج.جي.اإم.بي.ان�س(.

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه تقدم اإليه مكتب املحامية 
اإلهام علي ح�شن، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الأجنبية امل�شماة )ك �شي اي دويتاج دريلنج جي 
اأنه ب�شفته  القيد رقم 55172، معلنًا  ان�س(، امل�شجل لها فرع مبملكة البحرين مبوجب  اإم بي 
ال�شركة  اأعمال ت�شفية فرع  انتهاء  اإ�شهار  البحرين، يطلب  ال�شركة يف  لفرع  القانوين  امل�شفي 
املذكورة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانو ن 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 املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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 اإعالن.رقم.)460(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة 
العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيدة/ فتحية عبداهلل محمد البنعلي �شاحبة �شركة ال�شخ�س 
الواحد امل�شماة )عقارات كادي �س.�س.و(، وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 21648، طالبة حتويل 
األف  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 
)500.000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ �شالح اإبراهيم نا�شر الف�شالة �شريكًا معها يف 

ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)461(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيد/ 
علي محمد اإبراهيم احلداد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اخلزائن العاملية �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64299، طالبًا حتويل الفرع رقم 6 من ال�شركة، وامل�شمى )فيتينج 
هاو�س ملواد البناء( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال ال�شيد يا�شر محمد علي 
فردان اأحمد �شعيب �شريكًا معه فيها، وبرقم قيد جديد لل�شركة، وبراأ�شمال لها 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 املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)462(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.ا�سهار.انتهاء.اعمال.ت�سفية.
�سركة.)ا�سبارتان.انفوتيك.ذ.م.م(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
توما�س اآند ا�شو�شيت�س – م�شت�شارون اداريون، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 68007، طالبًا  انفوتيك ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب  )ا�شبارتان 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وذلك ا�شتنادًا اإلى املواد 

من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته.
        فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)463(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

.�سركة.م�سهور.للو�ساطة.الدولية.ذ.م.م
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد 75175، طالبة   امل�شجلة مبوجب  الدولية ذ.م.م،  للو�شاطة  م�شهور 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى.5/18086/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800475283 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAJEED KUNIYIL

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الطعــن.9./00293/.2015/.18
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: ماري ان. بوا�شطة/ جا�شم محمد علي �شرحان. املطعون �شـده: حبيبة عمران محمد 
القانوين.  امليعاد  لتقدميه يف  �شكال  الطعن  قبول  الطاعــن:  العنوان. طلبات  املو�شوي. جمهول 
احلكم ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا. نق�س احلكم املطعون فيه فيما 
ق�شي به. ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها يف ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
يرغب  التي  بامل�شتندات  املحكمة م�شفوعة  كاتب  لدى  بدفاعها  تودع مذكرة  اأن  بالن�شر  تبليغها 
يف تقدميها عمال بن�س املادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم..                    
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.9./10/2015/00844
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: علي محمد الزريقي. بوا�شطة جا�شم محمد علي �شرحان. املطعون �شـده : حمد يو�شف 
القانوين.  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل   الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  العنوان.  جمهول  زهرية. 
احلكم ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا. نق�س احلكم املطعون فيه فيما 
ق�شي به. ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها يف ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
يرغب  التي  بامل�شتندات  املحكمة م�شفوعة  كاتب  لدى  بدفاعها  تودع مذكرة  اأن  بالن�شر  تبليغها 
يف تقدميها عمال بن�س املادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم..                  
وكيل.محكمة.التمييز
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رقم.الطعــن.9./00889/.2015/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

اأحمد  �شـده:  اإبراهيم.املطعون  را�شد عبدالرحمن  بوا�شطة  والكويت.  البحرين  بنك  الطـاعن: 
امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  العنوان.  جمهول  العبيديل.  محمد 
القانوين. احلكم ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا. نق�س احلكم املطعون 
فيه فيما ق�شي به. ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها يف ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب املحكمة م�شفوعة بامل�شتندات التي يرغب يف 
تقدميها عمال بن�س املادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، ليع

مل..                                                    
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.9./00978/.2015/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

اإبراهيم. املطعون �شـده:  الطـاعن: البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة املحامي را�شد عبدالرحمن 
كمال خليل جمال محمد جراغ. جمهول العنوان. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقدميه 
الر�شوم  �شده  املطعون  ت�شمني  به.  ق�شي  فيما  فيه  املطعون  نق�س احلكم  القانوين.  امليعاد  يف 

وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماه عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها يف ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
يرغب  التي  بامل�شتندات  املحكمة م�شفوعة  كاتب  لدى  بدفاعها  تودع مذكرة  اأن  بالن�شر  تبليغها 
يف تقدميها عمال بن�س املادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم. 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.10/2015/00764/8
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطاعن: �شارة اأحمد عبدالكرمي يعقوب املري. بوا�شطة املحامي اأحمد علي عراد املطعون �شـده: 
امليعاد  لتقدميه يف  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  العنوان. طلبات  البوارج. جمهول  مفرو�شات 
القانوين. احلكم ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا. نق�س احلكم املطعون 
فيه فيما ق�شي به. ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
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     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها يف ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
يرغب  التي  بامل�شتندات  املحكمة م�شفوعة  كاتب  لدى  بدفاعها  تودع مذكرة  اأن  بالن�شر  تبليغها 
يف تقدميها عمال بن�س املادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم. 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى.14/2015/3351/2
تبليغ.باحل�سور

املدعية/ و�شحى نا�شر عبدالرحمن محمد. مبنى 270 طريق 3107 جممع 931 الرفاع ال�شرقي. 
املدعي عليه/ خليفة على ا�شد ن�شر اهلل. قطر. مو�شوع الدعوى/ ال�شداق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
اأو يوكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  يوم الأحد 2015/11/22م 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.االأولى

رقم.الدعوى.5/3118/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شخ�شي  الرقم  اأحمد.  ح�شن  محمد  محمد  عليه:  املدى  القا�شرين.  اموال  ادارة  املدعي: 
بيع  الدعوى:  اأ جممع 317. مو�شوع  بناية حوار    3 الدور  مبنى 89 مكتب 303   .760601879
التداعي   مو�شوع  الكتب  بيع  باإجراء  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  العلني.  باملزاد 
باملزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره/ - 30000 دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ به املزايدة طبقًا 
ل�شلطة املحكمة يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها املزاد متا�شيًا مع تقرير اخلبري  بالإ�شافة اإلى 
امل�شاريف التي ت�شمل اأتعاب اخلربة والتي �شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع العقار باملزايدة، 
وحددت املحكمة جل�شة  2015/12/13 لإجراء البيع باجلل�شة العلنية التي �شتعقد مبقر املحكمة 
يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت املحكمة الدلل ال�شابق ندبه الأ�شتاذ/ محمد محمد 
ول  يومًا  ثالثني  عن  تزيد  ل  مبدة  لإجرائه  املحدد  اليوم  قبل  البيع  عن  الإعالن  اأحمد   ح�شن 
اأو  باملحكمة  لالإعالنات  املعدة  اللوحة  الإعالن يف  ل�شق  يومًا من خالل  ع�شر  تقل عن خم�شة 
بن�شره يف اجلريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغريها مما يراه، واأبقت الف�شل يف 
امل�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من اخل�شوم والدلل املنتدب مبنطوق هذا احلكم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.14/2015/4318/6
تبليغ.باحل�سور

املدعي/ فار�س محمد مبارك را�شد. مبنى 585 طريق 1616 جممع 814 مدينة عي�شى. املدعى 
الزيتون  املويل  جاد   5 �شارع  العربية  م�شر  جمهورية  عبدالعزيز.  عبدالقادر  رحاب  عليها/ 

القاهرة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
ت�شري بحقها  فاإن املحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  الأحد 2015/11/29م  يوم 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/41149/2
تبليغ.باحل�سور

مبنى  احلاجي  نايق  اأحمد  �شالح  عليه/  املدعي  العنزي.  خلف  مقي�س  عبداهلل  ثريا  املدعية/ 
2769 طريق 3953 جممع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/11/29م  يوم  جل�شة 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/3672/4
تبليغ.باحل�سور

املدعية/ �شيخة اإبراهيم علي عبداهلل املال. مبنى 2247 طريق 2646 جممع 226 املحرق. املدعي 
عليه/ �شلطان نا�شر علي اأحمد ال�شعدي. مبنى 95 طريق 29 المارت العريبة املتحدة ابوظبي 
م�شرف القدمية مقابل م�شجد عبدالرحمن بن عوف قرب التحاد الن�شائي. مو�شوع الدعوى/ 

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
ت�شري بحقها  فاإن املحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  الأحد 2015/11/17م  يوم 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.االأولى

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

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/15684/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعي: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: ال�شيد محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790201003 ال�شخ�شي:  الرقم  �شرف.  ال  ح�شن  عبا�س 

119.999 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.7/10648/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم الغ�شره. الرقم ال�شخ�شي: 921009810. مو�شوع الدعوى:  اأحمد �شادق عبدال�شهيد 

طلب مبلغ قدره 181.435 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/15274/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  املدعي: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  وكيل  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ال�شيد محمد اأحمد خليل �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 871005476. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 344.271 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/15253/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عبداهلل  طالل  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 77.695 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770630413 ال�شخ�شي:  الرقم  املزيني.  يو�شف 

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

2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.لدعوى:.4/12426/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: رواف 
محمد عبداهلل عبدالهادي. الرقم ال�شخ�شي: 760144826. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

109.996 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.8/06428/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .UNITED PARCEL SERVICES BAHRAIN W.L.L

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.5/13745/2014/02
تبليغ باحل�شور

 SHASHA ENEE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
WILSON. الرقم ال�شخ�شي: 810510898. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 117.87 دينارًاًا 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.8/14741/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ا�شرف محمد ال�شيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 670801917. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/13391/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: زينب 
EFAR KONHANTEVIDA. الرقم ال�شخ�شي 850242371. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

340.497 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.9/12378/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن 
�شعيد ال�شيخ مح�شن محمد العريبي. الرقم ال�شخ�شي: 700204440. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 109.49 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/13141/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .IMRAN ALI عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 860175618. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 270.1 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/09430/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن محمد اأحمد املن�شوري. الرقم ال�شخ�شي: 430021330. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 284.043 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.2/12444/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي اأحمد عبداهلل نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 881004308. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 257.561 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.5/07976/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد مروان اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 201413040. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.2/06434/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 900809710. مو�شوع  الرقم  البعول.  اأحمد علي  محمد 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/04265/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شكينة دروي�س علي حاجيه. الرقم ال�شخ�شي: 600072304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/03841/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750546328 ال�شخ�شي:  الرقم   .SRINIVAS PULIMAMIDI

قدره 839.411 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.9/03751/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
اأحمد يو�شف عبداللطيف املقهوي. الرقم ال�شخ�شي: 890603383. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 740.154 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.7/4350/2014/02
اإعالن.بيع.باملزاد.العلني

امل�شجل  للعقار  العلني  باملزاد  للبيع  و�شعها  عن  الأولى  الغرفة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
مبوجب الوثيقة رقم 14513 وامل�شجل باملقدمة رقم 1978/1899 الكائن باحلد والآيل ملكيته 

اإلى عبدالرحمن اإبراهيم عبدال�شالم وغريه.
     لذا فاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء واملزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد 
دينارًا يف رقم  يزيد عن -/150000  اأن  املحكمة على  قلم كتاب  ،اأو  رقم   اأحمد هاتف  ح�شن 

الدعوى 7/4350/2014/02
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/6339/2007/02
اإعالن.بيع.باملزاد.العلني

امل�شجل  للعقار  العلني  باملزاد  للبيع  و�شعها  عن  الأولى  الغرفة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
مبوجب الوثيقة رقم 125800 وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/11491 الكائن بعراد والآيل ملكيته 

اإلى عبداحل�شني عبدالرحمن وغريه. 
     لذا فاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء واملزايدة اأن يراجع الدلل علي ح�شن ال�شايغ، 
اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يزيد عن -/135000 دينارًا يف رقم الدعوى 7/6339/2007/02
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/2422/2015/14
تبلـيغ.باحل�ســور

املدعية/ اأمل اأحمد �شياد العبد. مبنى 1004 طريق 5723 جممع 1057 الزلق. املدعى عليه/ 
فوؤاد مهيدي اجلوير. اجلن�شية/ �شوري. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ النفقة. 
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اإذا مل       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه 
يح�شر اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19م  فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم .
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.3/7621/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: فهد اإبراهيم محمد 
 507.519 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920605931 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  جمال 

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 يوم 

الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/7322/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جميد جعفر من�شور 
�شمطوط. الرقم ال�شخ�شي: 610035495. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.766 دينارًا 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/6462/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 476.81  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ليمتد.  اي�شت  ميدل  فالمينجو 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.5/7455/2015/02
تبليغ.باحل�سور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   250.87 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  املحلية.  لالت�شالت  ال�شرح 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



37
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.9/7208/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: علي عبداهلل 
جا�شم محمد نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 900710276. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 273.17 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/6827/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
ن�شور البحر للخدمات البحرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 363.58 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/8026/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد 
ال�شخ�شي 640904467.  الرقم  عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: روحي ر�شوانه بيك. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   318.588 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/3490/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SHANE MERRECK املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
IKAIKA KALEIWAHEA. الرقم ال�شخ�شي 901023795. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

437.845 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.1/8110/2015/02...........

تبليغ.باحل�سور
عبداهلل  علي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالرحيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 520103270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 69.206 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/6952/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ر�شي خ�شري ح�شن ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 620102950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/6138/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
حوراء عبدالنبي علوي ال�شيد مهدي. الرقم ال�شخ�شي: 940300184. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 554.795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/7497/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
AHMAD ZAKI BIN BIN ABDULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 721031536. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 408.74 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.5/7195/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 860307956. مو�شوع  الرقم  امان.  م�شلم  جميله محمد علي 

قدره 256.96 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.6/4580/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830405658 ال�شخ�شي:  الرقم  ثامر.  ح�شن  محمد  عبدالمري 

قدره 712.951 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى..

رقم.الدعوى.9/4009/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .641220529 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARILYN ARAOJO DASALLA

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.3/18980/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: بدر علي محمد 
 548.41 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .781104696 ال�شخ�شي:  الرقم  البنعلي.  ح�شني 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.9/4566/2015/14

تبلـيغ.باحل�ســور
املدعية/ اآيه ح�شني حواله. بوا�شطة وكيلها املحامي محمد اجل�شي – اإدارة املحاكم وزارة العدل. 
املدعى عليه/ محمد مهيب ح�شني فتال اجلن�شية/ �شوري. �شقة 22   مبنى 2638 طريق 577 

توبلي 705. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
اإذا مل  اأعاله باأنه       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور 
يح�شر اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26م  فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/06074/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  املدعي:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دينارًا   626.116 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العاملي.  ال�شياحة  نادي  �شركة  عليها: 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.5/04068/2015/02
تبليغ.باحل�سور

م.اأحمد محمد  املدفعي/  م.�شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأحمد. املدعى عليهم: �شار لند للتخلي�س املعامالت. وبقية الفروع. و�شركة ريبري عن اخلدمات. 
�شجل جتاري: 69730-4 / 84934-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1169.2 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.7/05834/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة اوال للخر�شانة. وكيل املدعية: �شهام نا�شر ح�شني �شليبيخ. املدعى عليه: مرزوق 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 670902349.  الرقم  الفريوز.  مرزوق  اهلل  مال 

4284 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى.8/03685/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يو�شف 
مع  دينارًا   251 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810649446 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شايني. 

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

يوم الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.5/08537/2012/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شيد  املدعي: محمد  وكيل   .FELISA COMIA AHMED،فردان اأحمد  املدعي: جعفر ح�شني 
 2200 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين.  طريان  عليه:  املدعى  �شد  محمد  يو�شف 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
بتوجيه اليمني احلا�شمة للمدعى عليه املدخل املدعو/ محمود محمد مراد ب�شفته امل�شفي على 
املدعى عليها الأولى �شركة طريان البحرين بال�شيغة التالية )اأحلف باهلل العظيم باأنني ل اأعلم 
اأن املدعى عليها �شركة طريان البحرين مل تلغ رحلة الإياب رقم )2B442( واملحدد لها تاريخ 
2009/11/3م من م�شهد اإلى البحرين واهلل على ما اأقول �شهيد( وحددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/5/19م حل�شور املدعى عليه حللف اليمني واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل 
يف املو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق 

به.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.9/11972/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعــية: �شيو�شا تريز بوتلني. بوا�شطة املحامي ح�شني جعفر النها�س رقم �شخ�شي 550022210. 
املدعى عليه/ �شركة جلف ديجيتال. رقم ال�شجل: 85999-02. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
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     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/10/11م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.14/.9/2596/2015

تبليغ.باحل�سور
املدعية/ �شبيكة عبدالرحمن ح�شن علي اأحمد. مبنى: 92 طريق: 1402 جممع: 1214 مدينة 
حمد. وجن�شيتها/ بحرينية. املدعى عليها/ اأحمد جمدي ار�شد املا�س. الكويت الرقعي قطعه 2 

�شارع 1 عماره35 الدور الرابع �شقه 7. وجن�شيته/ كويتي. مو�شوع الدعوى/ نفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأثنني 2015/11/2 فاأن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/5234/2010/04
اإعالن.بيع.باملزاد.العلني

عارف  عليه/  باملحكوم  اخلا�س  العقار  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
رقم  الت�شجيل  و   )11485/2005( رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل  املال  عبدالرحمن  يو�شف 
)112766( و الكائن يف منطقة احلد وعنوانه مبنى 1119 طريق 1112 جممع 111وذلك بتاريخ 

2015/11/11م. على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 202500 األف دينارًا.
     فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة دلل/ محمد محمد ح�شن )39444828( او اإدارة 
التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف ذلك يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف 

التنفيذ رقم 9/5234/2010/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى.9/18276/2014/02.
تبليغ.باحل�سور

 JORELYN HARE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
SECRETARIA. الرقم ال�شخ�شي: 741023687. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 319.916 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.1/18821/2014/02.
تبليغ.باحل�سور

نا�شر  ح�شني  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي. الرقم ال�شخ�شي: 810111578. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 81.81 دينارًا 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/18969/2014/02.
تبليغ.باحل�سور

 NIROSHAN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .910717133 ال�شخ�شي:  الرقم   .MADHUSANKHA WARNAKULASURIYA

الدعوى: طلب مبلغ قدره 64.343 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/1567/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محالت محمد 
عقيل لبيع م�شتلزمات ال�شالونات )2( عبا�س من�شور عبداهلل علي النينون. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 806.054 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/5679/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: زهري مهدي اأحمد 
يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 870607979. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 398.667 دينارًا مع 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.7/5770/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد عطا اهلل 
علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 740535498. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 287.963 دينارًا 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/5819/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عتاب علي يو�شف علي امان. الرقم ال�شخ�شي: 770407137. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/1928/2008/02
تبليغ.باحل�سور

عي�شى  �شقر  نا�شر  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  خالد  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  اأحمد  املدعون: 
ال�شرياوي.  عليه: �شقر عبداهلل  املدعى  املدعني: حافظ علي محمد حاجيه.  وكيل  ال�شرياوي. 
هند  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  عبداهلل  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  محمد  جناحي.  محمد  فاطمة 
يو�شف  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  يا�شر  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر  منعم  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر 
عقار.  ق�شمة  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  ال�شرياوي.  عي�شى  �شقر 
رقم  باملقدمة  املقيد  التداعي  العقارات  بيع  باإجراء  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت 
)1982/1440( واملقدمة رقم )1980/144(  باملزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره/ - 378016 
دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ به املزايدة طبقًا ل�شلطة املحكمة يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها 
اأتعاب اخلربة والتي  التي ت�شمل  اإلى امل�شاريف  الفرز بالإ�شافة  املزاد متا�شيًا مع تقرير هيئة 
املحكمة جل�شة 2015/11/12  باملزايدة، وحددت  العقار  بيع  النتهاء من  بعـد  تقديرها  �شيتم 
لإجراء البيع باجلل�شة العلنية التي �شتعقد مبقر املحكمة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت 
املحكمة الدلل ال�شابق ندبه الأ�شتاذ /يو�شف ح�شن �شالح املحميد  الإعالن عن البيع قبل اليوم 
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يومًا من خالل ل�شق  تقل عن خم�شة ع�شر  يومًا ول  تزيد عن ثالثني  املحدد لإجرائه مبدة ل 
اأو  اأو بن�شره يف اجلريدة الر�شمية  اللوحة املعدة لالإعالنات باملحكمة  الإعالن على العقار ويف 
اليومية و�شحف الإعالنات وغريها مما يراه، واأبقت الف�شل يف امل�شروفات، وعلى قلم الكتاب 

اإعالن الغائب من اخل�شوم والدلل املنتدب مبنطوق هذا احلكم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/8839/2007/02
تبليغ.باحل�سور

املدعون: خالد مهنا عبداهلل امل�شلماين. طارق مهنا عبد اهلل امل�شلماين. وكيل املدعني: محمد 
يو�شف محمد ال�شيد. املدعى عليه: ح�شه مهنا عبداهلل امل�شلماين. بدريه مهنا عبداهلل امل�شلماين. 

منى مهنا عبداهلل امل�شلماين. جهاز امل�شاحه والت�شجيل العقاري
مو�شوع الدعوى: ق�شمة عقار. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإجراء بيع العقارات 
رقم  واملقدمة    )1995/6738( رقم  واملقدمة   )1982/731( رقم  باملقدمة  املقيد  التداعي 
)1994/4890( باملزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره/ - 214375 دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ 
به املزايدة طبقًا ل�شلطة املحكمة يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها املزاد متا�شيًا مع تقرير هيئة 
النتهاء  بعـد  تقديرها  �شيتم  والتي  اخلربة  اأتعاب  ت�شمل  التي  امل�شاريف  اإلى  بالإ�شافة  الفرز 
من بيع العقار باملزايدة، وحددت املحكمة جل�شة 2015/11/22 لإجراء البيع باجلل�شة العلنية 
التي �شتعقد مبقر املحكمة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت املحكمة الدلل ال�شابق ندبه 
الأ�شتاذ /را�شد محمد ح�شن علي  الإعالن عن البيع قبل اليوم املحدد لإجرائه مبدة ل تزيد 
عن ثالثني يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من خالل ل�شق الإعالن على العقار ويف اللوحة 
املعدة لالإعالنات باملحكمة اأو بن�شره يف اجلريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغريها 
مما يراه، واأبقت الف�شل يف امل�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من اخل�شوم والدلل 

املنتدب مبنطوق هذا احلكم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/02698/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD WAQAS. الرقم ال�شخ�شي: 910217289. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى.8/02620/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عماد 
ال�شخ�شي: 561001588. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  رم�شي�س ميخائيل وا�شف. الرقم 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.6/01890/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
FATTESINH GANPATRAO NAIK. الرقم ال�شخ�شي: 710598360 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 621.355 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.:.4/00627/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 BILAL :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 910524831. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 589.82 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/13851/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870151088 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL MAJEED

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى.5/13403/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512255 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHALID ALHARBI

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/21096/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHAFI SEEVAYI. الرقم ال�شخ�شي: 870125567. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 115.83 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.4/12941/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 119.6 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880317361 ال�شخ�شي:  الرقم  مو�شعيد.  ن�شرين 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.8/12869/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليها: 
خديجه ع�شالوي. الرقم ال�شخ�شي: 680833285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 114.4 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى.2/08437/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 GOPAL NOMOSUDRA BARINDRA BARINDRA عليه:  املدعى  التويجري. 
NOMOSUDRA. الرقم ال�شخ�شي 650708199. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 66 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/10/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.6/12503/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SUMON MOHSIN CHOWDHURY. الرقم ال�شخ�شي: 790180472 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 243.216 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.:.9/12026/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SUZZETTE FELIAS GARCES. الرقم ال�شخ�شي: 770403239. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 323.196 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.3/10230/0282015
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
RAJAN DOGRA. الرقم ال�شخ�شي: 891025626. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 197.407 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.2/09572/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 820202371.  الرقم  نوح.  �شلمان  اأحمد  محمد 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/13057/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن عادل محمد 
 450.444 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .911110330 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  اإبراهيم 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.7/09088/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   541.161 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  عبداهلل  عادل  بدور  موؤ�ش�شة 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.5/08962/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861043359 ال�شخ�شي:  الرقم   .KASHEM MOSTOFA

482.831 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



50
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.1/08785/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 840652895. مو�شوع  الرقم   .MOHAMMAD MURAD ABDUL ABDUL HAI

الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.3/19546/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: محمود وافد ح�شني عبدعلي البحراين. وكيل املدعي: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. 
املدعى عليهم:  كرميه وافد ح�شني عبدعلي البحراين. فتحيه وافد ح�شني عبدعلي البحراين. 
حكمت وافد ح�شن عبدعلي البحراين. طاهره وافد ح�شني عبدعلي البحراين. طاهر وافد ح�شني 
عبدعلي البحراين. �شيماء وافد ح�شني عبدعلي البحراين. ناجي وافد ح�شني عبدعلي البحراين. 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.1/05463/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مرياكل جرافيك. املدعى عليها: �شركة ا�س بي ميدل اي�شت. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 2053 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى.2/05670/2011/02
تبليغ.باحل�سور

اأديب. املدعى عليه:  اإبراهيم  ابناء محمود. وكيل املدعي: خليل  املدعية: �شركة ح�شن وحبيب 
مطعم ال�شوكه الذهبيه. ال�شيد توفيق اأحمد �شلمان اأحمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/08490/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رقيه 
علي ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 620066130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 305.295 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.5/15391/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعني: تهاين ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. �شادق ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. وكيل املدعي: 
عبداجلليل جمعه كاظم اخلنيزي. املدعى عليهم: ورثة كاظم علي ح�شن ال�شفار. �شيما كاظم 
ح�شن ال�شفار. غاليه ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. مع�شومه ال�شيد اإبراهيم �شرب محمد. علي 
ح�شن علي ال�شفار. عبدالر�شا ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. زكيه ال�شيد باقر علي عبداهلل. 
عبدالمري ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. �شلوى ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار. مني ح�شن علي 
عبدالنبي ال�شفار. فتحيه ح�شن علي عبدالنبي ال�شفار،رجاء ح�شن علي ال�شفار،هدى ح�شن 
ال�شفار. �شذى كاظم  ال�شفار. محمد كاظم ح�شن  ال�شفار،ندى كاظم ح�شن  علي عبدالنبي 
ح�شن ال�شفار. ح�شني كاظم ح�شن ال�شفار. علي كاظم ح�شن ال�شفار. محمود كاظم ح�شن 
مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  ال�شفار.  علي  ح�شن  كاظم  ح�شن  ال�شفار.  علي 
الدعوى: ق�شمة عقار. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإجراء بيع عقار التداعي املقيد 
باملقدمة رقم )1983/2089( بالوثيقة رقم )33254( والوثيقة رقم )27536( واملقدمة رقم 
)1982/1420( باملزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره/ - 165 األف دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ 
به املزايدة طبقًا ل�شلطة املحكمة يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها املزاد متا�شيًا مع تقرير هيئة 
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النتهاء  بعـد  تقديرها  �شيتم  والتي  اخلربة  اأتعاب  ت�شمل  التي  امل�شاريف  اإلى  بالإ�شافة  الفرز 
من بيع العقار باملزايدة، وحددت املحكمة جل�شة 2015/11/25 لإجراء البيع باجلل�شة العلنية 
التي �شتعقد مبقر املحكمة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت املحكمة الدلل ال�شابق ندبه 
الأ�شتاذ /حمد جا�شم اإبراهيم احلربي   الإعالن عن البيع قبل اليوم املحدد لإجرائه مبدة ل 
العقار ويف  تزيد عن ثالثني يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من خالل ل�شق الإعالن على 
اللوحة املعدة لالإعالنات باملحكمة اأو بن�شره يف اجلريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات 

وغريها مما يراه، واأبقت الف�شل يف امل�شروفات. 
وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من اخل�شوم والدلل املنتدب مبنطوق هذا احلكم.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.8/09930/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية/ وزارة ال�شناعة والتجارة ميثلها جهاز ق�شايا الدولة. مكتب املحامني – ادارة املحاكم. 
املدعى عليه/ عبدالرحيم علي ح�شن �شريف. منزل 281 طريق 3309 جممع 533 املرخ. �شفة 
الدعوى/ حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة 
طرق الثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود واقعة مخالفة املدعى عليه لل�شروط املتفق عليها 
و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2015/10/1م لبدء التحقيق على اأن 
ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع.   
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.9/16446/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شرور عبداهلل �شرور العتبي. الرقم ال�شخ�شي: 800308310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى.9/12863/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MICHAEL املدعية: �شركة بتلكو �س م ب. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الدعوى:  ال�شخ�شي 640560652. مو�شوع  الرقم   .PONCE DE LEON DE LEON PONCE

طلب مبلغ قدره 897.831 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم.الدعوى.6/19536/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم   .MOHAMMED RIYASUDEEN MUHAMMED MUHAMME RASHEED

الر�شوم  مع  دينار   200.048 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790513927 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.5/17309/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عزت 
ال�شخ�شي: 670118109. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شحات. الرقم  زكي عبدالعزيز 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.4/02796/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ب�شريه 
تي�شري �شاهر الر�شق. الرقم ال�شخ�شي: 700659692. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 102 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.4/03091/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SARIFUL ISLAM ISLAM ABDUR RASHID

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   241.084 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860353893
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم الدعوى 1/05627/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمود با�شل اأحمد ابو ليلى. الرقم ال�شخ�شي: 920921035. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.8/05629/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ERMIAS GIRMA MAMO. الرقم ال�شخ�شي: 761228896. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.4/06637/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690119089 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAJA SIRAJUDDIN

579.395 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.6/10993/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليها: حليمه عبداهلل محمد اإبراهيم يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840800398. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره  101.733 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/11429/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: داود 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800654390 ال�شخ�شي:  الرقم  خليل.  اإبراهيم  �شليمان 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11512/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: عبداجلبار 
هالل علي هالل. الرقم ال�شخ�شي: 700805303. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 758.266 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/09765/2015/02
تبليغ.باحل�سور

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .SKATTER SINGH عليه:  املدعى  زين.   �شركة  املدعية: 
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398.44 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/10073/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
مازن عبده عزالدين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790914069. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/10980/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  �شالح عبدالكرمي  املدعية: عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
عليه: BRIGETTE JANE CABUNAGAN ONATE. الرقم ال�شخ�شي 860741524. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.91 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/11183/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: NICOLAS STEVEN PHILPOTT. الرقم ال�شخ�شي: 831033894

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   347.071 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.6/10881/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى عليه محمد  �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي.  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  �شركة مينا  املدعية: 
ال�شيد اإبراهيم ها�شم علوي. الرقم ال�شخ�شي: 880411376. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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167.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11680/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
CRAIG DEAN EVANS. الرقم ال�شخ�شي: 850912555. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/11421/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   810645629 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROBIN TIMOTHY DOBLE

قدره 263.933 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/11442/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا  الدعوى:  551.979  ال�شخ�شي: 810365090. مو�شوع  الرقم  داود جمعه.  �شربي 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/08687/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MONIR HOSSAIN MONGUL MONGUL MIAH. الرقم ال�شخ�شي 780801105. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ قدره 249.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/10305/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880549203 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOBIN XAVIER

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

يوم اخلمي�س 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/10764/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 751245160  الرقم   .SHERMA ALIH JUMDANI عليه: 

مبلغ قدره 334.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/10837/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 281.99 الدعوى:   مو�شوع   .881011770 ال�شخ�شي:  الرقم  بهاتي.  يعقوب  محمد  اإبراهيم 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/13272/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
WILLIAM POTTER SMITH. الرقم ال�شخ�شي: 720303125. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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قدره 120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/13358/2015/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليها: ن�شال يو�شف اأحمد عبدالفتاح. الرقم ال�شخ�شي 611024691. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 3005.937 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11758/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SREEDHARAN SAJITH KUMAR KUMAR THANKAMANI

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   277.286 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780553519
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.9/10909/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
NOOR ALAM. الرقم ال�شخ�شي: 750102640. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 327.811 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/13032/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
EJAZ TAYYAB TAYYAB TAYYAB. الرقم ال�شخ�شي: 890620970. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ قدره 121.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/07682/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة النبع التجاريه. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: �شالح 
محمد ح�شني ندوم. الرقم ال�شخ�شي: 861114035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 54.471 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/12056/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد حلمى محمد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 790731363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/11122/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
�شعد مبارك محمد جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 720109892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/10900/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860613429 ال�شخ�شي:  الرقم   .MURAT YUVARLAK
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419.887 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13240/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: خالد اأبواحلمد ح�شن عثمان. الرقم ال�شخ�شي: 760910308. مو�شوع الدعوى:  127.4 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/13236/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: حمدي التجاين 
ال�شو بابكر فرحنا. الرقم ال�شخ�شي: 940512483. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 886.762 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/12142/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JUHI :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
BANU. الرقم ال�شخ�شي: 771228392. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1619.896 دينارًا 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/12418/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821318772 ال�شخ�شي:  الرقم   .RIYAS CHAKKOTH KUNI
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قدره 239.777 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/12119/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
JULIUS MARPA SILVESTRE. الرقم ال�شخ�شي: 920519695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 130.279 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/12081/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 811100898.  الرقم  را�شد.  را�شد حمد  حبيبه 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/13137/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JOHN عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 750903597. مو�شوع  الرقم   .PATRICK MC MC SHANE

قدره 120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/12275/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
اأحمد محمد عبداهلل غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 730705951. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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94.434 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/12939/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
NATTAYA YUBONSAI. الرقم ال�شخ�شي: 860148637.  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/11147/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عوين عبداهلل عوين 
حامد. الرقم ال�شخ�شي: 880145323. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 332.256 دينارًا مع 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/11271/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 NIBIN عليه  املدعى  �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي.  املدعي:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
JOSEPH KONNULLY PASCALBYLON. الرقم ال�شخ�شي 870142372. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 114.199 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/13536/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   811247600 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROBELITO BERAME ALAGAO
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مبلغ قدره 278.985 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/13412/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RICKEY املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .841248427 ال�شخ�شي:  الرقم   .DONNELL DYKES

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/12494/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
IKBAL KHAN MD MD. الرقم ال�شخ�شي: 850164478. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/11984/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل حمد �شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 201510668. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 651.83 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/12143/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .680812970 ال�شخ�شي  الرقم   .GOVINDANKUTTY KONDEDATH
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طلب مبلغ قدره 1157.774 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/13022/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد اأحمد عي�شى 
اخل�شام. الرقم ال�شخ�شي: 900911883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 383.809 دينارًا 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/13024/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليه: علي عبدالنبي  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل مرتوك. الرقم ال�شخ�شي: 800902653. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 65.386 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/12668/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد جمال محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 861035232. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/12743/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 .750350610 ال�شخ�شي:  الرقم   .EDWARD CRISPIN ADRIAN ADRIAN LAMONT
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 113.3 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/12743/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 .750350610 ال�شخ�شي:  الرقم   .EDWARD CRISPIN ADRIAN ADRIAN LAMONT

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 113.3 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/124090/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: اآ�شيا 
عي�شى علي اأحمد كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 700202935. مو�شوع الدعوى:  228.948 دينارًا 

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

جل�شة يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/12674/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مرمي 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 890802262. مو�شوع  الرقم  الذوادي.  اأحمد  عبداهلل جا�شم 

قدره 111.41 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.9/15938/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة مرج الزهور. جمهول العنوان. 
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة الأربعاء 2015/10/21.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.9/14515/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الأولى: فاطمة  املدعى عليها  املحرقي.  املحامي: ح�شان  وكيله  للتنمية.  البحرين  بنك  املدعي: 
عبدالر�شا حبيب ح�شني �شرحان. املدعي عليه الثاين:مركز الر�شا للكمبيوتر والطباعة املكتبية. 

جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/13653/2015/02..
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: م�شنع كونتينتال للمالب�س اجلاهزة. 
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/1.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.4/13653/2015/02...............................................................

تبليغ.باحل�سور
املدعية: الدار لالألكرتونيات. املدعى عليه: اكرب رم�شان عي�شى اأحمد. جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.2/15369/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال، جمهول 
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العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/13653/2015/02.......................................................................
تبليغ.باحل�سور

املدعي: البحرين لتكنولوجيا اخلر�شانة. املدعى عليها: �شركة �شنيور للمقاولت. جمهول العنوان. 
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.9/21291/2014/02....................................

تبليغ.باحل�سور
العنوان.  جمهول  النعيمي.  محمد  جا�شم  فاطمة  عليه:  املدعى  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/13653/2015/02.................................................................
تبليغ.باحل�سور

املدعية: اأ�شواق اخلليج الدولية. املدعى عليه: ريا�س جالري. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 
مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.7/13125/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: بنك البحرين للتنمية. املدعى عليه الول: جد علي لقطع غيار ال�شيارات. املدعي عليه 

الثاين: جا�شم نا�شر جا�شم حمزة. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله بح�شورهم بنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.9/15152/2014/02.................................................................
تبليغ.باحل�سور

العنوان.  جمهول  عبداحل�شني.  اأحمد  اإبراهيم  عليه:  املدعى  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.1/4475/2015/14

تبلـيغ.باحل�ســور
املدعية/ موزة قمر الزمان �شالح ح�شن. مبنى 149 طريق 2804 جممع 928 الرفاع الغربي. 
املدعى عليه/ �شالح خلفان م�شبح الهندا�شي. اجلن�شية/ عمان دولة قطر الوكره منزل 145 
جنوب امل�شت�شفى اجلديد. مو�شوع الدعوى الطالق. وعليه حكمت املحكمة وقبل الف�شل باإحالة 
و�شهادة  البينة  فيها  مبا  القانونية  الأثبات  طرق  بكافة  وذلك  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى 
الواقع عليها من املدعى عليه و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد  ال�شهود ال�شرر 
حددت املحكمة جل�شة 2015/11/18م لإجراء التحقيق واأبقت الف�شل يف الر�شوم وامل�شاريف 

حلني الف�شل يف الدعوى واعادة اعالن املدعى عليه بوا�شطة الن�شر باجلريدة الر�شمية.
اإذا مل  اأعاله باأنه       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور 
يح�شر اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/18م �شوف ت�شري 

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

رقم.الدعوى.4/139614/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعــية: �شركة الدر للعقارات. املدعى عليه: محمد ناظم محمد   رقم �شخ�شي: 870196677. 
�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
الثالثاء 2015/10/13م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.6/14350/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعــية: �شركة نا�شر عبد محمد. وكيلها املحامي �شفوت حنفي. املدعى عليه: �شوري�س �شنغ. 
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رقمه ال�شخ�شي: 860949397. �شفة الدعوى. مطالب عماليــــة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       

الثالثاء 2015/10/13م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى.1/11735/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 MASUD املدعي: ال�شميم للمقاولت ل�شاحبها ال�شيد طالب جعفر مهدي نا�شر. املدعى عليه
MIAH FORID FORID MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 841221308 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/9643/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعون: محمد عبدالرحمن محمد. عبدالغفور تاج محمد اأحمد. عبداخلالق تاج محمد محمد. 
عبدامللك تاج محمد. عبدالعزيز تاج محمد. عبدال�شمد تاج محمد. بدرية تاج محمد. جميلة 
اأحمد  اأحمد عبدالرحمن الذكري. املدعى عليهم: جل بيبي محمود  تاج محمد. وكيل املدعني: 
البلو�شي. عبدالغني تاج محمد البلو�شي. جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: 

فرز عقار.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة.

رقم.الدعوى.4/6525/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 ASIF :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMED RANA ABDULSATTAR. الرقم ال�شخ�شي 590158511. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 312.785 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.2/7319/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عمار محمد عاي�س 
العتيبي. الرقم ال�شخ�شي: 901013773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 506.694 دنانري 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/9107/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: ردينه �شالح 
مهدي كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 670602930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 169.93 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 يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/7681/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .600547884 ال�شخ�شي  الرقم   .THOMAS EDWARD WESTON

مبلغ قدره 107.129 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/8243/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ناديه 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 780843509. مو�شوع  الرقم  الديني.  مختار عبدالقادر 

910.703 دنانري 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 يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.3/6646/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
فاطمة عي�شى محفوظ اأحمد الهدار. الرقم ال�شخ�شي: 890306966. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 173.487 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 يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/5598/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .850248736 ال�شخ�شي  الرقم   .EVANGELINE GALLEGO VIERNES

طلب مبلغ قدره 403.754 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/8777/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 FULL :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MIAH JASHIM. الرقم ال�شخ�شي: 870843621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.48 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/9078/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ANAS :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 988.047 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850152356 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUSSAIN

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.9/9095/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
RANA MUHAMMAD AAMIR AAMIR DANISH. الرقم ال�شخ�شي 830380957. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 404.824 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/9211/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 CESARE املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
GIOVANETTI. الرقم ال�شخ�شي: 641200196. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 157.37 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/9631/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
خالد نبيل اأحمد عبداملح�شن املحميد. الرقم ال�شخ�شي: 770804888. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 54.199 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/6647/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: كميل 
ح�شني حبيب ح�شني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 900602724. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.1/8270/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 ATT :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
UR REHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 790849178. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 737.385 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/7617/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .610712187 ال�شخ�شي  الرقم   .LANTRA MOHAMED RAUF RAUF

طلب مبلغ قدره 159.004 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.7/3565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 NOSHAD ALI املدعي: ح�شني محمد ح�شن. وكيل املدعي: �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
مع  دينار   900 وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760905070 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN

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

الأحد 2015/12/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/9602/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات. وكيل املدعية: علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليهما: 
الدعوى: طلب مبلغ  اأحمد عبداهلل عطيه. مو�شوع  اإبراهيم علي احل�شيني وخلود خالد  بدرية 

قدره 1769 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليهما املذكورتني اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.8/5579/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: فوؤاد علي يعقوب محمد ال�شائغ. وكيل املدعي: زهراء عبدالنبي عمران خ�شري. املدعى 
عليهما: اأحمد مريزا �شاحب موؤ�ش�شة ليدو وموؤ�ش�شة ليدو لل�شباغة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3877 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/4848/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  �شيماء  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 573.316 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810140039 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  فكري 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.6/5003/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شامل ربيعه خمي�س 
 530.656 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 790108100.  الرقم  خمي�س.  ربيعه 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولة

رقم.الدعوى.9/1264/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650134389 ال�شخ�شي:   الرقم   .IFTIKHAR AHMED

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.3/1480/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليل عبدعلي اأحمد 
 101.015 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871107066 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/1479/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليف حمود كحيط 
العبد. الرقم ال�شخ�شي: 790712326. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 792.073 دينارًا مع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.5/1865/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JOSE MARIE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 831054956.  الرقم   .CAMPANO MEDINA

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.5/5107/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 NICOLE ANNE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800565495 ال�شخ�شي  الرقم   .CERVANTES CERVANTES

قدره 508.725 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.9/4888/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SHIBU CHACKO املدعية: �شركة ز بن. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
JOHN. الرقم ال�شخ�شي: 721301967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 550.947 دينارًا مع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/5105/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شامر نبيه فوزي 
ال�شخ�شي: 690133057. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 507.05 دينارًا مع  عوده. الرقم 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.4/23278/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليه: عيد محمد  اأحمد.  املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1637.68 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الناجم.  اأحمد 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/821/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 890431485. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم.  اأحمد محمد محمد  اأ�شماء 

مبلغ قدره 1258.169 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.4/952/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شقر 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .940604990 ال�شخ�شي:  الرقم  النهام.  علي  اأحمد  �شالح 

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

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.6/5390/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
علي من�شور حمد �شديف. الرقم ال�شخ�شي: 790702789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

4155.632 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.5/5110/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: ملياء خليفه علي 
املاجد. الرقم ال�شخ�شي: 650702719. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 536.442 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم.الدعوى.4/5133/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: جنم محمد عي�شى �شعد ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي 580121232. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 3811.565 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى.4/04791/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد علي 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 811206904. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 582.71 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/4891/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD عليه  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 920218520 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  الرقم   .AZIZ UR UR REHMAN

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.5/3292/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 KHALIL عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
KHORSHED MOLLAH. الرقم ال�شخ�شي: 780253370. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.8/16358/2014/02
تبليغ.باحل�سور

مرزوق  تي�شري  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
حمدان خلف. الرقم ال�شخ�شي: 721208487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 54.37 دينارًا 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثاء
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رقم.الدعوى.3/4797/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 HARIDASAN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 670505560. مو�شوع  الرقم   .PATINHARE MALOL

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/14153/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .930917367 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD AHMAD SHAFIQUE

طلب مبلغ قدره 639.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/15860/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
محمد جعفر محمد اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 780906691. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 247.831 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/14273/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SYED :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MUHAMMAD AZHAR AZHAR SHAH. الرقم ال�شخ�شي 910717699. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 205.116 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة



81
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

رقم.الدعوى.9/16382/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد عبداحل�شني 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .581202350 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  علي  �شالح 

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

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/5665/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 .620337893 ال�شخ�شي  الرقم   .MURUGIAN PETCHI MUTHU MUTHU MUTHU

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   364.281 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.6/15891/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
خليفه جوهر �شلطان جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 821106180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/13848/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 TERRANCE عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   720745470 ال�شخ�شي:  الرقم   .LAMONT JEFFRSON

106.62 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثاء

رقم.الدعوى.5/4281/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   730803708 ال�شخ�شي:  الرقم  ابودري�س.  جعفر  اإبراهيم  يون�س 

قدره 114.733 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/15891/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
خليفة جوهر �شلطان جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 821106180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/13740/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 KENNETH GUY املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع   .800201698 ال�شخ�شي  الرقم   .AMAZONA AMAZONA VICTORIA

طلب مبلغ قدره 132.953 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/12236/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   840415630 ال�شخ�شي  الرقم   .SHAKIR CHERU MUNDAYADY

مبلغ قدره 181.67 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/23468/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
�شادق محمد علي ح�شن الطويل. الرقم ال�شخ�شي: 861107268. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 238.614 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/4820/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750932163 ال�شخ�شي:  الرقم   .TAREK MEHMOUD عليه: 

قدره 128.653 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.8/04917/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
محمد مكي ح�شن اأحمد الهدي. الرقم ال�شخ�شي: 890403414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 835.843 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.7/14747/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RAJA :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
KUMAR KOZHIKODE KOZHIKODE BHAGAVATHI الرقم ال�شخ�شي: 581001257. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 587.46 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/12169/12/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شباح عبداهلل محمد �شامل. الرقم ال�شخ�شي: 840509995. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/13477/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 .860438449 ال�شخ�شي:  الرقم   .SELVAKUMAR GANESAN عليه:  املدعى  التويجري. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 73 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.4/17013/2014/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  اأديب.  اإبراهيم  خليل  املدعية:  وكيل  العايل.  مو�شى  خديجة  املدعية: 
عبدالغني اأحمد عبداهلل ابودري�س. الرقم ال�شخ�شي: 710801416. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 2826 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.6/13201/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: ح�شن عادل ح�شن عبداهلل بابور، الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   1068.704 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890803366 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.8/12726/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال املدعى 
عليه: ال�شيد منري مو�شى نا�شر محمد علوي. الرقم ال�شخ�شي: 780606779. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 757.263 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/07310/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
MUSHTAQ AHMAD JAN. الرقم ال�شخ�شي: 520522745 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/20370/2014/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  يو�شف  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
يو�شف محمد عبدالرحيم. الرقم ال�شخ�شي: 821101340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

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

 SABUJ عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MOBARAK. الرقم ال�شخ�شي: 830462856. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 353.873 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.8/04867/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شند محمد 
 73.452 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201504217 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شاندة.  علي 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.2/03609/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه ال�شيد ح�شني 
جواد اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 781206367. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 45 دينارًا 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.1/03442/2015/02
تبليغ.باحل�سور

را�شد  عليه  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عي�شى را�شد را�شد العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/07315/2015/02
تبليغ.باحل�سور

فهد  عليه:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 182  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شبيعي. مو�شوع  العامري  مبارك  عبداهلل 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.:.8/07316/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: �شو�شن املدفعي. املدعى عليها: �شركة 
الدغا�س للخدمات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1352.912 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.1/10035/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: على عدنان اخل�شراوي. �شركة ان�شول 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 777.3  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  �س.�س.و.  اك�شرب�س 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/10174/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شالح جا�شم �شامل بني حماد، الرقم 
ال�شخ�شي: 201509120. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1455 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.3/10390/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بي دي �شي �س.�س.و. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 3591 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.3/11331/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة برونكر لال�شت�شارات الإدارية. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   303.041 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.5/06922/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليه: جي  �شعيد.  نبيل محمد  املدعية:  العامة. وكيل  املركبات  املدعية: �شركة خدمات 
ام ايه لل�شحن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3062 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/1456/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا لالت�شالت. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: محمد عبداحلكيم �شعد محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 910923469 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 260.029 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/1691/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
�شلمان خالد عبداهلل ال�شيخ محمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 880203790. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ قدره 736.893 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.5/13918/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامي 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790711842 ال�شخ�شي:  الرقم  العظامات.  عياده  نهري 

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

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/1773/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا لالت�شالت. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: SAMUEL BAYU DEBALKEW. الرقم ال�شخ�شي 870919628. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 264.272 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/2079/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .921223790 ال�شخ�شي:  الرقم   .SARDAR FARHAD KHAN

قدره 808.041 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/1911/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ر�شا ح�شن محمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 770710220. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدرة 
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967.897 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/2282/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شليمه فا�شل مبارك عبداهلل مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 850102774. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 495.88 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/2685/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
اأحمد علي ن�شر علي ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 940514087. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.3/1897/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SAMIR BALOCH UMAID UMAID ALI BALOCH. الرقم ال�شخ�شي 781120071. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 710.692 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/2777/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
اأحمد راأفت جنيب علي. الرقم ال�شخ�شي: 830407979. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  �شيماء 
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قدره 455.113 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/3229/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830806504 ال�شخ�شي:  الرقم  بخيت.  �شيف  بخيت  عمر 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/4131/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .430107897 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  عبداحل�شني  حبيب  ف�شه 

قدره 197.264 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/2164/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: علي محمد  – بتلكو. وكيل  والال�شلكية  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  املدعية: �شركة 
معتق ال قري�س. املدعى عليها: ثريا ح�شن علي مكي. الرقم ال�شخ�شي 800407997. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 290.887 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/3710/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اأنور  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
محمد مح�شن �شالح التبي. الرقم ال�شخ�شي: 860311473. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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53.661 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/2530/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: املو�شة ال�شرقية. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   784.297 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/2236/2015/02
تبليغ.باحل�سور

للمواد  نفرتيتي  عليها:  املدعى  اأحمد  �شلمان  علي  جميلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 376.421 دينارًا مع  الغذائية. مو�شوع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/3084/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMED عليه  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .891220658 ال�شخ�شي:  الرقم   AFSAL MOHAMED MOHAMED KASSIM

الدعوى: طلب مبلغ قدره 121.586 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/2993/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عادل  هيثم  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860206033 ال�شخ�شي:  الرقم  �شامل.  ح�شن  عبدالعزيز 
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303.179 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 1 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.3/3021/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه عمار اأحمد 
غلوم البناي. الرقم ال�شخ�شي: 731207122. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 99.334 دينارًا 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/2544/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: اأحمد عبداحلميد 
اإبراهيم فهيم. الرقم ال�شخ�شي: 730144100. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 162.628 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/3203/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: فاطمة عبدالعزيز 
 463.253 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .201502712 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  على 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/18504/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة امريكان اإك�شربي�س. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى 
الدعوى:  مو�شوع   .891018417 ال�شخ�شي  الرقم   .SAMEER HUSSAIN ALAMGIR عليه: 
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طلب مبلغ قدره 1494.76 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/18940/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
SUDHIR RICHARD PEREIRA. الرقم ال�شخ�شي: 730833607 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدرة 1275.517 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/19075/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MILE :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760611920 ال�شخ�شي:  الرقم   .NATASHA BIDSTED

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/00915/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية:  ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: اأ�شرف اأحمد فوؤاد محمد محمد. الرقم ال�شخ�شي 820121592. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 4523.997 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االثنني

رقم.الدعوى.5/00926/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .640332781 ال�شخ�شي  الرقم   .RANJITH KUMAR KOKKARURATH
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طلب مبلغ قدره 1459.379 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/01168/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
املدعى عليها: حوراء محمد �شعيد عبداحل�شني جعفر. الرقم ال�شخ�شي 880405180. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1609.013 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/13189/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .711205159 ال�شخ�شي:  الرقم  �شهاب.  جا�شم  اإبراهيم  محمد  ع�شام 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/10410/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
خديجه اأحمد حبيب اإبراهيم ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 780809084. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدرة 73.58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/08289/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شوقي عي�شى تركي املهنة. الرقم ال�شخ�شي: 880207582. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 
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509.865 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.6/01876/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن محمد ح�شن 
بن رجب. الرقم ال�شخ�شي: 820806595. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 189.68 دينارًا مع 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/01756/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD عليه  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
JAMIL. الرقم ال�شخ�شي: 840190379. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 51.034 دينارًا مع 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/01835/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: عبداهلل جواد 
طاهر التاجر. الرقم ال�شخ�شي: 610006738. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 178 دينارًا مع 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.9/15432/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: هادي نايف 
 200.729 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890110972 ال�شخ�شي:  الرقم  عو�س.  فالح 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/15462/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. املدعى عليه: وائل م�شطفى محمد الكيايل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
قدره 130.966 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.3/08062/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHIRLEY GUNAWARDANA. الرقم ال�شخ�شي: 530704188. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 388.541 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/09401/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ANIL KUMAR :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730528693 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAINKEENTAVITA

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.1/18351/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعية: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: طالل 
نعمان مق�شد. الرقم ال�شخ�شي: 651229910. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 1473.314 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/18451/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
BALKUNJE RIHAZ HUSSAIN. الرقم ال�شخ�شي: 640728014 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 626.558 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.2/13310/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شعد خمي�س زايد البداعي. الرقم ال�شخ�شي: 801135559. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/11289/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: زهراء عبدالرحيم 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881109746 ال�شخ�شي:  الرقم  كازروين.  ح�شني  محمد 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.5/13966/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RUSBY املدعي: بنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
RODRIGUERA. الرقم ال�شخ�شي: 580533220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1252.578 

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/13923/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
VINCENT MICHAEL PANERIO. الرقم ال�شخ�شي: 840458703. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 759.471 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13903/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RORIE :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
ANN CHIAPCO CHIAPCO QUIBAEL. الرقم ال�شخ�شي: 830321160. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 609.721 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13688/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
NADEEM ASIF. الرقم ال�شخ�شي: 860629244. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 552.167 

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.5/13742/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حيدر 
محمد اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 590712071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 852.63 

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/14332/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MAURICE عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  ين.  ز  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771247184 ال�شخ�شي:  الرقم   .DEWAYNE HILL

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/13595/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 603.875 الدعوى:   مو�شوع   .750186534 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SARWAR

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/14384/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد علي �شمه 
 389.673 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870407066 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  غالم 

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 يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.4/14267/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ASIF NAEEM عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD MUHAMMAD SHARIF. الرقم ال�شخ�شي 730135250. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 126.251 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/13712/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
خليل حاجي ا�شماعيل جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 500005788. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

3186.111 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/14423/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  املدعي: 
EYYAMKUNNUMMAL JAGEESH. الرقم ال�شخ�شي: 770549497. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1107.512 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.7/13196/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670108758 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHZAD AHMAD

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
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رقم.الدعوى.4/06038/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليه:  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  اآي. وكيل  اإم  بي  املدعي: بنك 
KIDA PARAMBIL RAMACHANDRAN. الرقم ال�شخ�شي 581225104. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 685.007 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/11526/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 DHILIP عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880236019 ال�شخ�شي:  الرقم   .SOUNDARARAJAN

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/11815/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
JANSEN. الرقم ال�شخ�شي: 850350476. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 420.15 دينارًا 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/11897/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .601125134 ال�شخ�شي:  الرقم   .NICANOR NAVA ALABANZAS

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة



103
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

رقم.الدعوى.9/11981/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اميان 
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل املال. الرقم ال�شخ�شي: 880903732. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 400.37 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/17925/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760567719 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOHNSON MARY DASAN

قدره 806.659 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/9533/2015/02
تبليغ.باحل�سور

امريه  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770905501 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالكرمي.  عبداجلليل  عبداحل�شني 

مبلغ قدره 158.81 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/9747/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ANDRU CHERIYA املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590614282 ال�شخ�شي:  الرقم   .ATTAR ATTAR PARAMBATH

مبلغ قدره 187.273 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.9/9721/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 OMER عليه  املدعى  قري�س.  ال  املدعية: علي محمد معتق  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
ABDEL KHALIG KHALIG MAHGOUB. الرقم ال�شخ�شي 690736169. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 105.6 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/10155/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: 
محمد اأحمد محمد را�شد الر�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 731102959 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 113.867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/10125/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عامر 
يو�شف ا�شحاق ب�شري محمد. الرقم ال�شخ�شي: 920117376. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/9844/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ابرار 
ح�شني طفيل ح�شني رحيم بخ�س. الرقم ال�شخ�شي: 650902203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 352.733 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.9/9928/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 790711664. مو�شوع الدعوى: طلب  بلو�س. الرقم  عبداهلل اخرت علي داد رحمن 

مبلغ قدره 291.036 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/9397/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JUNIE ANORA :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 548.131 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790173190 ال�شخ�شي:  الرقم   .RENDON

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

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/9560/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .NASAR AHMED املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 710165200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 526.967 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/9688/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 JAMES WRIGHT املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
VANCE. الرقم ال�شخ�شي: 880737182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 496.991 دينارًا 

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

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.5/9691/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

 .PATHE NIANG املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 720150027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 506.223 دنانري مع الر�شوم 

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

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.2/13170/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  معيوف.  اأحمد  يو�شف  ب�شرى  املدعية:  وكيل  واأولده.  كافالين  �شركة  املدعية: 
اللوؤلوؤة اخل�شراء للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201512078. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1199.5 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 يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.3/8848/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول اأحمد خلف. املدعى عليها: حنان يو�شف خليفه �شالح العطاوي. 
الر�شوم  مع  دينار   600 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840804814 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/11918/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
 397.153 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  التنظيفات.  للمقاولت  عياد  اأحمد  ر�شا  عليها: 

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 يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى.2/8714/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة نا�شر عبد محمد. وكيل املدعية: علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه: جا�شر 
نعيم �شلوان�س خليل. الرقم ال�شخ�شي: 640435629. مو�شوع الدعوى: طلب مبيلغ قدره 412 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.5/7567/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

محمد.  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  املدعية:  وكيل  التجارية.  العريان  جمموعة  �شركة  املدعية: 
SUBHANKAR MALI. الرقم ال�شخ�شي: 890522936 مو�شوع الدعوى: طلب  املدعى عليه: 

مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/8818/2015/02
تبليغ.باحل�سور

مو�شوع  �شلمان  اأحمد  ح�شن  ليلى  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 396.65 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى.9/9347/2015/02.

تبليغ.باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: منريه جا�شم ح�شن املطاوعة، الرقم 
الر�شوم  مع  دنانري   404.297 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201508209 ال�شخ�شي: 

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

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة.
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رقم.الدعوى.6/7639/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

بور�شيد.  ارحمه  فرج  عي�شى  �شاحله  املدعي:  وكيل  بور�شيد.  ال  ارحمه  فرج  عي�شى  املدعي: 
املدعى عليه: محمد �شليم. الرقم ال�شخ�شي: 201507201. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.2/2722/2014/03.
رقم.الدعوى.5/10610/2013/02.

تبليغ.باحل�سور
جممع   42 مكتب  العرادي،  اميان  املحامية  وكيلتها  امل�شحكي  جمعة  علي  جميلة  امل�شتاأنفة/ 
317 بناية 188 طريق 1703 بناية حوار ب املنطقة الدبلوما�شية. �شد امل�شتاأنف �شدهما / 1- 
احلكم:  موترز.  كار  ماي  معر�س   -2 الذوادي.  محمد  املحامي  وكيله  الذوادي  مطلعه  جا�شم 
حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف ال�شكل واملو�شوع بتوجيه اليمني احلا�شمة للم�شتاأنف �شده الأول 
ب�شيغة )اأحلف باهلل العظيم ان امل�شتاأنفة مل تدفع با�شمي الى امل�شتاأنف �شده الثاين مبلغ اأربعة 
لنف�شي - وحددت جل�شة  املبلغ  با�شرتجاع ذلك  اقم  وانني مل  لها اخلا�س  ما  دينارًا من  اآلف 
2015/10/25 للحلف وعلى قلم الكتاب اعالن الغائب من اخل�شوم قانونا وابقت الف�شل يف 

امل�شاريف .
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين باحل�شور بنف�شه 

اأو مبن ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/10/25. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.املدنية.الثانية

رقم.اال�ستئناف.4/01648/2014/03..
رقم.الدعوى.9/10400/2012/02.

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف/ وزيوؤ ال�شحة ب�شفته ميثله جهاز ق�شايا الدولة، بناية رقم 247 طريق 1704 كار بارك 
بالزا جممع 317. امل�شتاأنف �شدها / نقليات رم�شان. مبنى 993 طريق 31 جممع 634. احلكم: 
حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب خبري املحا�شبي �شاحب الدور يف اجلدول  خبريا 
يف ال�شتئناف وذلك لإعداد تقرير يت�شمن بيان عدد عمال امل�شتاأنف �شدها امل�شجلني بك�شوف 
الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي خالل فرتة املطالبة ويف حالة كونها اأكرث من 50 عامال احت�شاب 
ر�شوم الرعاية ال�شحية امل�شتحقة عليها ل�شالح امل�شتاأنفة عن الفرتة املطالب عنها ان وجدت 
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وعلى العموم ت�شفية احل�شاب بني الطرفني وللخبري يف �شبيل اجناز ماأموريته حق النتقال الى 
مقر الطرفني اأو الى اأي مكان اآخر يرى لزوم النتقال اليه لإعداد تقريره والطالع على الأوراق 
وامل�شتندات املتعلقة باملديونية محل املطالبة كما ان له حق الجتماع بطريف ال�شتئناف و�شماع 
اأقوالهما و�شماع �شهود بغري حلف ميني وتكليفهم بتقدمي اية م�شتندات اأو اأوراق تخ�س املطالبة 
اخلبري  اأتعاب  ذمة  على  دينارًاا   200 قدرها  اأمانة  ب�شداد  امل�شتاأنف  وكلفت  ال�شتئناف  محل 
وحددت اأجال مدته �شبعة اأيام من تاريخ �شدور هذا احلكم لأداء الأمانة وحددت اأجال للخبري 
مدته ع�شرة اأيام من تاريخ ت�شلم اخلبري �شورة احلكم لإعالن قبول مهمته اأو رف�شه لها وحددت 
الف�شل يف  واأبقت  تاريخ بدء عمله لإيداع تقريره  للخبري من  يوما  اأجاًل ل تتجاوز مدته �شتني 
امل�شروفات الى حني الف�شل يف مو�شوع ال�شتئناف وحددت جل�شة 2015/11/9 يف حالة �شداد 
المانة وبجل�شة 2015/12/30 يف حالة عدم �شداد المانة واعالن من مل يح�شر من اخل�شوم 

مبنطوق هذا احلكم .   
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/09.
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�ستئناف:.8/1694/2014/03
رقم.الدعوى.9/14242/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف �شدها:  املحاكم.  اإدارة  وكيلتها: زهراء مكي عبداهلل،  وجيهه علي حمد،  امل�شتاأنفة: 
الف�شل  2-وقبل  �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:1-  العنوان.  جمهول  هام.  هايل  راجنيت 
امل�شـتاأنف �شده عن  وتخلف  الإيجارية،  العالقة  لإثبات  للتحقيق  ال�شتئناف  اإحالة  املو�شوع  يف 
ال�شداد. 3- ويف املو�شوع اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة اأول درجة ، واإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 ليعلم. 
مت تاأجيل موعد ال�شتئناف اإداريًا.  -

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة
رقم.اال�ستئناف.2/1338/2015/03.

رقم.الدعوى.9/5066/2014/02
تبليغ.باحل�سور

امل�شتاأنف:عبدالعزيز اأحمد بو حاجيه، وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل، مكتب 502 الطابق 
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اأ املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدهما :1- فنجا بتكوفا ايفانوفا. 2-  اخلام�س بناية حوار 
�شكاًل  ال�شتئناف  قبول    -1 العنوان.الطلبات:  جمهول   ،  JAMES RUDOLPH MICHAEL

التي  الأ�شرار  لإثبات  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  يف  الف�شل  امليعاد.2-وقبل  يف  لرفعه 
الأ�شرار. 3-ويف  و�شبب هذه  بها  امل�شتاأنف �شدهما  انتفاع  اأثناء  التداعي  بالعني محل  اأحاقت 
املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به وبرف�س الدعوى. 4- ت�شمني امل�شتاأنف �شدهما 

بامل�شروفات عن درجتي التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور اأعاله 

باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف.8/928/2015/03
رقم.الدعوى.9/9944/2012/02.

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفان: 1- اأحمد �شند بن �شند 2- زياد اأحمد �شند. بوا�شطة وكيلهما املحامي ماجد محمد 
جمدم. �شد: امل�شتاأنف �شده: �شلمان �شند محمد �شند. مبنى 135 �شقه 32 طريق 204 املنامة 
320. الطلبات: 1( احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف واحلكم جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده باأن 
يوؤدي للم�شتاأنفني مبلغًا قدره -/53250 دينارًا مع الفوائد القانونية بواقع 5% �شنويًا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام. 2( احلكم باإلزام امل�شتاأنف �شده مب�شاريف الدعوى ومبلغ -/200 

دينارًا مقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/12/2 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.اال�ستئناف.1/823/2013/03.
رقم.الدعوى.4/7635/2006/02.

تبليغ.باحل�سور
اخل�شرم.  را�شد  د.عبدالرحمن  املحامي  وكيله  بوا�شطة  القزاز.  اأحمد  علي  عبا�س  امل�شتاأنف: 
امل�شتاأنف �شدها الأولى: �شركة يو�شف خليل املوؤيد. بوا�شطة وكيله املحامي �شامي عي�شى �شيادي 
. امل�شتاأنف �شدها الثانية : عامل تاأجري ال�شيارات ل�شاحبها/ طارق خليل املريخي. مبنى 2808 
طريق 610 جممع 428 ال�شيف. امل�شتاأنف �شدها الثالثة: الإدارة العامة للمرور. الطلبات: اأوًل: 
قبول ال�شتئناف �شكاًل وذلك لتقدميه خالل املدة القانونية املحدده له م�شتوفيًا كافة �شروطه 
واإلزام  الأعرتا�س  برف�س  جمددًا  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  ثانيًا:  والقانونية.  ال�شكلية 
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رافعه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية املذكوره 
اأعاله باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.اال�ستئناف:7/2857/2013/03
رقم.الدعوى.4/11300/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف/ البنك الأهلي املتحد، وكيله املحامي فا�شل عبداهلل املديفع مكتب 401 الطابق الرابع 
مبنى برج الدبلومات الدبلوما�شية. �شد امل�شتانف �شده: محمد عي�شى املفيوح مبنى 1170 �شارع 
3326 جممع 933. طلبات ال�شتئناف: اول: بقبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: ويف املو�شوع باإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س طلب الفوائد واحلكم جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده 
باأن يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخريية على املبلغ املق�شي به بال�شعر التفاقي بواقع 6% �شنويًا 
من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/6/18 وحتى ال�شداد التام وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما 
عدا ذلك. ثالثا: ويف جميع الحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه او 

مبن ينوب عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.اال�ستئناف.3/1038/2015/03
رقم.الدعوى.6/10562/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: ح�شن علي بوخوة. بوا�شطة وكيله املحامي محمد ح�شني فتيل . امل�شتاأنف �شده: ثنكر�س 
كونر�س. الطلـــبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- احلكم باإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س اإلزام امل�شتاأنف �شدها اأن توؤدي للم�شتاأنف قيمة املبالغ 
املقررة بال�شرط اجلزائي بالعقد والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدها اأن توؤدي للم�شتاأنف 
امل�شتاأنف  احلكم  وتاأييد  التام،  ال�شداد  وحتى  القانونية  الفوائد  �شاماًل   42500/- قدره   مبلغ 
فيما ق�شى به من اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد متخلف اليجار املق�شي به. 3- اإلزام امل�شتاأنف 

�شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي .
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/10/26 فاإن املحكمة 
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�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.6/18332/2012/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  املدعى  الوطني.  علي  محمد  املدعية:  وكيل  اللحام،  للمقاولت  العدليه  موؤ�ش�شة  املدعية: 
الول: هار�شيم راجنت �شنج. املدعي عليه الثاين: را�شد غل. املدعي عليه الثالث: طاهر محمود. 
عليه  املدعي  جانت.  باجانا  بيدا  اخلام�س:  عليه  املدعي  ممتاز.  محمد  الرابع:  عليه  املدعي 

ال�شاد�س: وايل اأحمد. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى.9/20125/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: املوؤ�ش�شة الكربى للتنظيفات ل�شاحبها عادل عبدعلي علي عبداهلل، وكيل املدعي: جا�شم 
 .810239272 ال�شخ�شي:  الرقم   RUBEL SADIM عليه:  املدعى  �شرحان.  ح�شن  علي  محمد 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى.9/16665/2014/02
تبليغ.باحل�سور

مو�شوع  ادفايزري.  غالف  و�شرتن  عليه:  املدعى   ،MUHAMMAD AZEEM ASHIR املدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى.9/23185/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: KHAN MUHAMMAD، املدعى عليه: وكالة خيامي للتجارة العاملية. مو�شوع الدعوى: 

دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

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

الرقم  العو�شي.  ح�شن  عبدالرحمن  محمد  عليه:  املدعى  القا�شرين.  اموال  ادارة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   431.877 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750600357 ال�شخ�شي: 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.4/11160/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: با�شم محمد فار�س الظاعن. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: 
عادل عبدالعظيم مريزا علي جواهري. الرقم ال�شخ�شي: 800510275. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2100 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.7/12882/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم ذ م م. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى 
عليه: ع�شام فا�شل عبا�س علي الرببوري. الرقم ال�شخ�شي: 820307947. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 74.648 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

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

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغدية. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى 
مو�شوع   .450104540 ال�شخ�شي:  الرقم  �شجاعي.  ح�شن  عبداهلل  ح�شني  اإ�شماعيل  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.425 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى.9/4187/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD FAHAD YASEEN. الرقم ال�شخ�شي: 870459244. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 320.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.5/4488/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: محمود علي جا�شم علي ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 810806304. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 111.867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/15275/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 880165936. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.8/3184/2015/02
تبليغ.باحل�سور

بدر محمد  عليه: محمد  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املدعية:  زينوكيل  �شركة  املدعية: 
اخلاروف. الرقم ال�شخ�شي: 920400922. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 166.948 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 



115
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/13814/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
هارون اأحمد حامد املومني. الرقم ال�شخ�شي: 690349416. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/4650/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
رافت �شادق علي. الرقم ال�شخ�شي: 920509770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.33 

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

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/4377/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHAH JAMAL MD MD. الرقم ال�شخ�شي: 830273638. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.2/5120/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
milan trading est. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 501.479 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.9/4651/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: الينز 
وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  دنانري مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 507.551  كار كري. مو�شوع 

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

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.2/14257/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 .620337893 ال�شخ�شي:  الرقم   .MURUGIAN PETCHI MUTHU MUTHU MUTHU

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   364.281 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.9/5665/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 RIJU :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 238.964 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790318547 ال�شخ�شي:  الرقم   .PALOTHIL

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

يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/2098/2015/14
تبليغ.باحل�سور

املدعي/ محمد ح�شن ح�شن قنديل. وجن�شيته/ الأردن �شقة1 مبنى 1023 طريق 2729   جممع 
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227  الب�شيتني. املدعى عليها/ مها محمد عي�شى �شامل. وجن�شيته الردن. �شقة1 مبنى 1023 
طريق 2729 جممع 227   الب�شيتني. مو�شوع الدعوى/ طلب احل�شانة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعي عليها املذكور اأعاله باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3م فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الرابعة

رقم.الدعوى.1/11153/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات ذ.م.م. وكيل املدعية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. املدعى 
عليها: �شركة �شمر لند للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201510156. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدرة 1612.13 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/11921/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: معاذ �شالح عوده. الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   761.332 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510725

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/11335/2015/02
تبليغ.باحل�سور

البحرين.  اويلفيلد كون�شلتانت�س  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: توب  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   559.816 وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.6/9777/2015/02
تبليغ.باحل�سور

جعفر  محمد  زهره  العريبي.  جعفر  محمد  ح�شني  دخيل.  اأحمد  عا�شور  كاظم  زينب  املدعية: 
ح�شن العريبي. عبداحل�شني محمد جعفر العريبي. املدعى عليه: زينب محمد ح�شن ح�شني علي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1540 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/11062/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 790304554. مو�شوع  الرقم   .RIYAZ MOHAMMED

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

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثاء

رقم.الدعوى.6/11383/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة �شار لالملنيوم. وكيل املدعية: جعفر اأحمد مرهون. املدعى عليها: موؤ�ش�شة كراج 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1445  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الفرن. 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.7/12248/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الدولية  للو�شاطة  ال�شومرية  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   611.516 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ذ.م.م. 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.7/8880/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  املوؤيد.  توفيق  اأمين  املدعية:  وكيل  للم�شتودعات.  جمال  �شركة  املدعية: 
البحرين للتكنولوجيا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10594/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770366988.  الرقم   .MUHAMMAD ILYAS

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

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/8997/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة البيت 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ قدره 170.04  الدعوى: طلب  للمقاولت. مو�شوع  الزرق 

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

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10568/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MARTA :املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 791124924. مو�شوع  الرقم   .MAGDALENA WIETESKA

قدره 173.514 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.2/4923/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: محمد عبداهلل محمد املعاودة �شاحب 
ميعادكو للمقاولت �شجلها التجاري رقم 5-1149. �شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/8 ليعلم.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.4/7397/2015/02

فتـح.تركـة.املتوفى
اأحمد.يو�سف.علي.محمد

الرقم  محمد.  علي  يو�شف  اأحمد  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .930307135 ال�شخ�شي: 
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 يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/8118/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

جا�سم.محمد.اإبراهيم.مطر
ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم مطر.  فتح جا�شم محمد  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  320002993. فعلى كل 
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 يوم الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.2/7949/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

محمد.اإبراهيم.محمد.ال�سبعان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح محمد اإبراهيم محمد ال�شبعان. الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  640702120. فعلى كل 
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 يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.5/8539/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. املدعى عليها: �شركة ار اي البحرين. �شقة 
801 مبنى 114 �شارع 385 جممع 304 املنامة. �شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليهما املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 ليعلم.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.2/9295/2015/02

تبليغ.باحل�سور
�شفـة  للهند�شة.  بو�شعد  مكتب  عليه:  املدعى  املحاكم.  ادارة  القا�شرين.  اأموال  اإدارة  املدعية: 

الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.2/15663/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

محمد.اإبراهيم.محمد.عبيد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى د اإبراهيم محمد عبيد. الرقم 
ال�شخ�شي: 350019746. 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 يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/16181/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

رم�سان.اإ�سماعيل.علوي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى رم�شان اإ�شماعيل علوي       الرقم 
ال�شخ�شي: 340019271. 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 يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.9/16279/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

�سليم.�سامويل.�سامويل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �شليم �شامويل �شامويل. الرقم 
ال�شخ�شي: 671202120. 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 يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/16276/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

اأ�سعد.جمعة.عبدالدري�س
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأ�شعد جمعة عبدالدري�س. الرقم 
ال�شخ�شي: 670220698. 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 يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.6/16275/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى
dulkifly othayoth

الرقم   .dulkifly othayoth املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 470504927. 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 يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/16507/2015/02
فتح.تركة.املتوفى

جوردي.محمد.نواز.غالم.جالل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى جوردي محمد نواز غالم جالل 
ورقمه ال�شخ�شي 600130754. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف ذمته  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما 
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اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 24/11/2015 لنظر  دين للمتوفى 
الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.9/16301/2015/02

فتح.تركة.املتوفى
malik rafaqat mahmood

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى malik rafaqat mahmood ورقمه 
ال�شخ�شي 600138933. 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 يوم الثنني 23/11/2015 لنظر الدعوى
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.3/16111/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفى

علي.غامن.علي.حمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي غامن علي حمد           الرقم 
ال�شخ�شي: 620900415. 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 يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/16302/2015/02
فتـح.تركـة.املتوفاة

مرمي.عبداللطيف.عبداهلل.بوجندل
عبداللطــيف عبداهلل  املتوفاة مرمي  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  بوجندل. الرقم ال�شخ�شي: 240012119. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة 
اأنه  كما  يوما،  واأربعني  خم�شة  خالل  املحكمة  هذه  لدى  دعوى  بتقدمي  يبادر  اأن  عليه  حقوق 
الثنني  يوم  املحكمة جل�شة  املحكمة. وقد حددت  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  على كل من يف ذمته دين 

2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.1/02001/2015/14
تبليغ.باحل�سور

املدعية: زهرة �شلمان ح�شن �شلمان. رقمها ال�شخ�شي: 850911028. جن�شيتها: بحرينية. �شقة 
�شبيب.  علي  اإبراهيم  خليل  عليه:  املدعى  جرداب.   729 جممع   2933 طريق   1194 مبنى   21
نفقة  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .490025870 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته: 

موؤقتة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/23م، فاإن  اإذا مل يح�شر 

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

رقم.الدعوى.8/5484/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثل احلامية: �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى 
عليه: عبدالرحمن اإبراهيم عبداهلل �شامل. جمهول العنـــوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره -/15219 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 يوم الأحد 2015/10/25.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.9/9024/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: �شركة الالجون للتطويرالعقاري. وكيلها املحامي: علي محمد ح�شن كمال الدين. املدعى 
عليها: كت اند دري للحالقه. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغا قدره -/14490 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 يوم اخلمي�س 2015/10/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.9/5524/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

عليها:  املدعى  ح�شن.  اأحمد  فاطمة  املحامية  املدعية:  وكيل  الن�شيم.  مكي  علي  ليلى  املدعية: 
جمموعة احلاج ح�شن ذ.م.م . �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعي عليه باأن يدفع للمدعي مبلغا 

قدره 6000/000 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/10/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.
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رقم.الدعوى.9/5458/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعي: بنك بي اإم اآي. وكيله املحامي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
بتول ال�شيد باقر علي يو�شف الوداعي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 11798/204 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 يوم الأحد 2015/10/25.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.9/23480/2014/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: �شركة الوطن لل�شحافة والن�شر. وكيل املدعية: املحامية يو�شف الها�شمي املدعى عليه: 
اوتوماركيتنك كوميونيكي�شنز. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعي عليه باأن يدفع للمدعي مبلغا 

قدره 7140/050 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 يوم الأربعاء 2015/10/14.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعوى.4/22258/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

بخ�س.  رحيم  ر�شوان  محمد  عليه:  املدعى  بخ�س.  ح�شني  اهلل  هداية  بروين  غو�شيه  املدعية: 
جمهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الثنني 2015/10/26.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.3/11068/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيلها املحامية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. املدعى عليها: 
يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  للمقاولت.  اكليل  �شركة 

للمدعية مبلغا قدره 6562/200 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/10/13.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.



126
العدد: 3231 - الخميس 15 أكتوبر 2015

رقم.الدعوى.9/11812/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

يو�شف  و. وكيلها املحامي: ح�شني عقيل  واملقاولت �س �س  للحفريات  املدعية: �شركة ماريالند 
اأحمد احل�شن. املدعى عليها: جمموعة ام ايه جي الغامن العاملية للتعمري بالعقار �س �س و. جمهول 
قدره 5751/025  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  �شفـة  العنوان. 

دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
اأعاله باحل�شور  للمدعى عليها املذكورة  ال�شابعة  الغرفة       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/5.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعوى.7/12203/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

محمد  عبدالكرمي  عبدالعزيز  عمر  املحامي:  وكيله  الدو�شري.  ظفر  �شعد  جابر  نادر  املدعي: 
املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  اوك�شيلي.  جرهام  عليها:  املدعى  العيد. 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره -/5550 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/5.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعوى.9/1698/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعي: عبداحلميد اأحمد محمد اخلواجه. وكيله املحامي: محمد عيد احل�شيني. املدعى عليها: 
ح�شن محمد علي علي حمد. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغا قدره -/9000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/5.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعوى.5/11747/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعى  يو�شف  اأحمد  �شعد  املحامية: هدى  وكيلته  الغامدي.  يا�شر عبدالكرمي جمعان  املدعي: 
عليها: فتحي عبداجلليل اأحمد محمد علي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى طلب اإلزام املدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره -/25297 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.


