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وزارة.التنمية.االجتماعية
قرار.رقم.)100(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.الترخي�ص.باإن�ساء.دار.ح�سانة.�سارة

وزيرة التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور احل�شانة، املعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.االآتي:
مادة)1(

�س لل�شيدة ف�شيلة حميد اخلواجة باإن�شاء دار ح�شانة �شارة ملدة �شنتني حتت قيد رقم   ُيرخَّ
)43/ د ح/2015(.

مادة)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة.التنمية.االجتماعية.
فــائقة.بنت.�ســعيد.ال�ســالح

�شدر يف: 6 ذي احلجة 1436هـ
املوافـــق: 20 �شـــبتمبـــر 2015م
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وزارة.االأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)92(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عدد.من.العقارات
.في.منطقة.كرزكان.– مجمع.1025،.1027

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة كرزكان جممع 1025، 1027 وفقًا ملا هو وارد يف 
الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 16 محـرم 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 28 اأكـتوبر 2015م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.
قرار.رقم.)99(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.ا�ستيراد.وتداول.الحلوى.الجيلتينية.للأطفال

وزير ال�شناعة والتجارة :
والقوانني  العامة  ال�شحة  ب�شاأن  ل�شنة 1975  رقم )3(  بقانون  املر�شوم  بعد الطالع على 

املعدلة له ،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1985 ب�شاأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة  ،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، وتعديالته ،
وعلى نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002،
 وعلى القرار رقم )5( ل�شنة2002 ب�شاأن حظر ا�شترياد وتداول حلوى جيالتينية لالأطفال ،

وبناًء على امل�شلحة العامة ،
وبعد اأخذ راأي وزارة ال�شحة ،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة  ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة،

قرر.االآتي.:
مادة.-.1.-

ي�شرتط يف ا�شترياد و تداول احللوى اجليالتينية لالأطفال األ يقل حجمها عن 45 مليمرتًا 
ارتفاعًا و 45 مليمرتًا عر�شًا.

مادة.-.2.–
الكوجناك  مادة  على  املحتوية  لالأطفال  اجليالتينية  احللوى  وتداول  ا�شترياد  ُيـحظر 
دقيق  التارو،  بودرة  كوجنوناك،  كونياكو،  )كالكومانان،  مثل  الأخرى  م�شمياته  اأو   )E425(

اليام( اأو اأي م�شميات اأخرى قد توجد لها.
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مادة.-.3.–
ُيلغى القرار رقم )5( ل�شنة 2002 ب�شاأن حظر ا�شترياد وتداول حلوى جيالتينية لالأطفال.

مادة.-.4.-
على وكيل وزارة ال�شناعة  والتجارة ل�شئون التجارة واجلهات املخت�شة يف مملكة البحرين 
ن�شره يف اجلريدة  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه - 

الر�شمية.

وزيرال�سناعة.والتجارة
زايـد.بـن.را�ســد.الزياين

�شدر بتاريخ: 9 ذي احلجة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 22 �شبتمبـــــر 2015م
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م�سرف.البحرين.املركزي
قرار.رقم.)44(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.منح.ترخي�ص
ل�سركة.اأورينت.للتاأمين.م�ساهمة.عامة .

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006،  املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

ُتنح �شركة اأورينت للتاأمني م�شاهمة عامة ترخي�سً  فرع ل�شركة تاأمني اأجنبية.

مادة.)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�سرف.البحرين.املركزي
ر�سيد.محمد.املعراج . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 8 محـــرم 1437هـ
املــــوافــــــــــق: 22 اأكتوبر 2015م
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 اثلإلخطار الطلباث الدوليتإعالن بشأن 
 

 حؼهه إداسة انمهكُت انصىاػُت بىصاسة انصىاػت وانخجاسة بأوها قذ حسهمج إشؼاسا       

و اسقأ اثمه انمىظمت انؼانمُت نهمهكُت انفكشَت بىشش انطهباث انذونُت، نإلخطاس

(02( ،)02( ،)00( ،)02( ،)02( ،)02( ، )02 ،)(02( ،)02( ،)02 ،)

 انخاص بانؼالماث انخجاسَت. 0222نسىت  ( 22(، )22)

 

فؼهً جمُغ انشاغبُه فٍ االطالع ػهً هزي اإلخطاساث صَاسة انصفحت     

  اإلنكخشووُت انخاصت بانجشَذة انشسمُت نهىَبى ػهً انؼىىان انخانٍ:

 

http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 
 

 
 انطهباث انذونُت انخٍ حىاونخها هزي اإلخطاساث.انمشفق وَىضح انجذول 
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(22اإلخطار رقم ) (22) رقم خطاراإل (22اإلخطار )يتبع  (22) رقم خطاراإل (22)خطار يتبع اإل (23)اإلخطار رقم   

1251593 1250735 1249956 1249733 1248478 1247951 
1251601 1250758 1250037 1249865 1248681 1247976 
1251679 1250773 1250225 1250000 1248744 1248013 
1251744 1250823 1249201 1250135 1248818 1248069 
1251851 1250837 1249354 1250329 1248844 1248104 
1251852 1250839 1249544 1249134 1248958 1248142 
1251895 1250845 1249713 1249313 1248993 1248237 
1251912 1250861 1249853 1249370 893180 1248252 
1251919 1250873 1249975 1249597 1063684 1248333 
1251936 1250876 1250061 1249773 1088020 1248349 
1251951 1250901 1250273 1249868 1093996 1248355 
1251952 1250904 628907 1250002 1223098 1248591 
1251953 1250991 803815 1250138 1226378 1248600 
(22اإلخطار ) 1250331 818431 1251054 1251980  1248655 
1252059 1251055 829327 1249152 1249080 1248670 
1252097 1251056 866737 1249326 1249237 1248672 
1252124 1251158 1145128 1249428 1249362 1248676 
1252147 713764 1174842 1249630 1249554 1248677 
1252222 858242 1185326 1249796 1249715 1248761 
(22اإلخطار ) 888011 1252231  1249930 1249863 1248774 
1252253 946600 1250348 1250004 1249976 1248782 
1252363 1179572 1250386 1250168 1250066 1248800 
1009958 1186689 1250391 1250335 1250292 1248899 
1018955 1236113 1250404 1249154 1249119 1248942 
 1248980 1249242 1249328 1250436 (23اإلخطار ) 1194195
1213860 1251223 1250462 1249476 1249364 1248983 
1252380 1251236 1250467 1249643 1249556 1249026 
1251420 1251270 1250482 1249805 1249716 1249040 
1251802 1251280 1250497 1249955 1249864 1248023 
1251958 1251364 1250531 1250031 1249989 1248038 
1251811 1251368 1250575 1250209 1250104 1248102 
1251969 1251428 1250617 1249158 1250328 1248175 
1252060 1251466 1250634 1249344 1249122 1248225 
1252084 1251494 1250664 1249501 1249295 1248245 
1252101 1251534 1250667 1249665 1249368 1248258 

1252237 1251592 1250732 1249807 
 

1249561 1248378 
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(22)اإلخطار رقم  (26)اإلخطار رقم   (25)اإلخطار رقم   (25)اإلخطار رقم   (24)اإلخطار رقم    (23اإلخطار رقم ) 
1255677 1255178 1237851 1254023 1253042 1252257 
1255678 1255205 1243522 1254047 1253109 1252266 
1255682 1255211 1247493 1254060 1253143 1252301 
 469150 1253211 1254067 (26اإلخطار ) 1255257 1256139
1256163 1255347 1254543 1254090 1253231 842994 
1256175 1255412 1254548 1254091 1253313 926534 
1256223 1255414 1254556 1254106 1253340 995257 
 (24اإلخطار ) 1253353 1254116 1254563 1255459 1256246
1256257 1255472 1254591 1254151 1253354 1248536 
1256268 1255479 1254599 1254166 1252661 1252447 
1256338 1255480 1254600 1254167 1253337 1252461 
1256424 1255481 1254611 1254170 642451 1252499 
1256437 1255566 1254627 1254203 1243198 1252542 
1256443 1255609 1254641 1254217 400937 1252554 
(25اإلخطار ) 1254220 1254664 215225 1256444  1252555 
1256458 885630A 1254728 1254236 1253491 1252556 
1255725 907028 1254742 1254258 1253506 1252578 
1255937 973335 1254774 1254277 1253533 1252644 
1256200 1034087 1254787 1254293 1253535 1252653 
1256301 1051714 1254793 1254339 1253545 1252665 
1256452 1076797 1254803 1254346 1253553 1252678 
425558 1240294 1254881 1254383 1253561 1252689 
(22اإلخطار ) 518209  1254917 1254392 1253589 1252690 
557410 1255687 1254923 1254448 1253590 1252699 
780717 1255779 1254937 1254472 1253591 1252700 
836259 1255792 1254981 492223 1253592 1252716 
846767 1255841 1255025 649692 1253642 1252728 
1038285 1255712 1255033 893427 1253646 1252730 
1131744 1255885 1255038 959171 1253678 1252753 
1250351 1255887 1255081 1031348 1253712 1252770 
1226389 1255917 1255112 1035010 1253748 1252891 

(22اإلخطار )  1255972 1255132 1044969 1253809 1252908 
1256489 1255978 1255147 1060799 1253820 1252920 
1256706 1255988 1255159 1132292 1253899 1252926 
1256773 1256063 1255165 1219494 1253923 1252957 
1256775 1256068 1255166 1230020 1253973 1253014 
1256916 1256086 1255175 1235259 1254008 1253028 
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 االطالع ػهً جمُغ بُاواث هزي انطهباث انذونُت ػهً انؼىىان انخانٍ: كما َمكه     
 

http://www.wipo.int/romarin 
 

وَجىص نكم رٌ شأن أن َؼخشض كخابت نذي انجهت انمخخصت )إداسة انمهكُت      

انصىاػُت( ػهً انسُش فٍ إجشاءاث حسجُم انؼالمت انخجاسَت انمؼهه ػىها فٍ كم 

(، 02(، )02( ، )02(، )02(، )02(، )00(، )02(، )02)و اسقأ اثمه اإلخطاس

فٍ ممهكت انبحشَه خالل سخُه َىما  مه  0222 نسىت ( 22(، )22(، )02(، )02)

 حاسَخ وشش هزا اإلػالن فٍ انجشَذة انشسمُت.

 

 

 
 
 

 مدير إدارة الملكيت الصناعيت
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 بشأى الرسوم والنواذج الصناعيت  6006( لسنت  6لقانوى رقن ) اإلعالناث الصادرة تطبيقا 

 6005( لسنت 4إعالى رقن )

بشأى الرسوم والنواذج الصناعيت

 
  

أعالٖ ٕٔؾش ثٙزا اإلعالْ اٌزفبفًٍ اٌزبٌٍخ فٍّب ٌخزـ ثطٍجبد  زوٛساٌمبْٔٛ اٌّاعزٕبدا إٌى     

 اٌزقٍّّبد اٌقٕبعٍخ اٌزً رُ إٌذاعٙب.

 

 ٚعٍؾزًّ إٌؾش عٍى اٌجٍبٔبد اٌزبٌٍخ:     

 

 . اٌشلُ اٌّغٍغً ٌٍطٍت  -1

 .اعُ اٌطبٌت ٚعٕٛأٗ  -2

.اٌطٍترمذٌُ ربسٌخ   -3

. ٚفف األداح اٌزً لذَ طٍت اٌزغجًٍ ِٓ أجٍٙب-4

رقٍٕف ٌٛوبسٔٛ ٌٍشعَٛ ٚإٌّبرج اٌقٕبعٍخ اٌّزعٍك ثبٌطٍت .-5

فً ٍِّىخ اٌجحشٌٓ. زقٍُّاعُ ٚعٕٛاْ اٌٛوًٍ اٌّفٛك ٌزغجًٍ اٌ-6

 
 

  

 
 هدير إدارة الولكيت الصناعيت
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 0335  ة د /رقن الطلب:  
 سٌٌٕٛذ أط. أٌٗ.أط اسن الطالب :

–ثًٌٛٛٔ  02199وبي أٌفٛٔظ ٌٛ غبٌٛ،  15/13 عنوانه :
 ثٍالٔىٛسد، فشٔغب 

. َ 2915/  6/  14تاريخ تقدين الطلب: 
رقٍُّ ِجغُ عٍبسح وصف طلب التصوين: 

 21.0.0 : التصنيف
 اٌخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ أثٛ غض اسن الوكيل الوفوض:

 اٌجحشٌٍِّٓىخ  –، إٌّبِخ 009ؿ.ة  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
 

  
 0331  ة د /رقن الطلب:  

سٌٌٕٛذ أط. أٌٗ.أط  اسن الطالب : .
 –ثًٌٛٛٔ  02199وبي أٌفٛٔظ ٌٛ غبٌٛ، 15/13 عنوانه :

ثٍالٔىٛسد، فشٔغب
. َ 2915/  6/   14  تقدين الطلب: تاريخ 

 رقٍُّ إضبءح عٍبسح خٍفً ٚأِبًِ وصف طلب التصوين: 
12.99.0 التصنيف :
 اٌخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غض اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌجحشٌٍِّٓىخ  –، إٌّبِخ 009ؿ.ة  عنوانه :
__________________________________

 
 

 0336 ة د / رقن الطلب:  
 رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب : 

 أٌٗ، 26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ   عنوانه :
 عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095 

 . َ 2915/   6 /  14:  تاريخ تقدين الطلب
عبعخ :  وصف طلب التصوين

التصنيف :     10.02.0 ,
 اٌخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غض اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌجحشٌٍِّٓىخ  –، إٌّبِخ 009ؿ.ة  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 0331 ة د / رقن الطلب:  

 سٌٌٕٛذ أط. أٌٗ.أط :اسن الطالب
 –ثًٌٛٛٔ  02199وبي أٌفٛٔظ ٌٛ غبٌٛ، 15/13  عنوانه :

، فشٔغبثٍالٔىٛسد
 . َ 2915/   6 /  14:  تاريخ تقدين الطلب

 رقٍُّ عٍبسح :  وصف طلب التصوين
 12.08.0التصنيف :

 اٌخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غض اسن الوكيل الوفوض:
 .اٌجحشٌٍِّٓىخ  –، إٌّبِخ 009ؿ.ة  عنوانه :
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 0334  ة د /رقن الطلب:  
ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ رٛسٌٓ :الطالب اسن

 أٌٗ، 26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  عنوانه :                      
 عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095                      

 . َ 2915/  6/  19تاريخ تقدين الطلب:                       
 عٛاس عبعخ وصف طلب التصوين:

 10.02.0 : التصنيف
ٍّىٍخ اٌفىشٌخ أثٛ غضاٌٗ ٌٍ الوفوض:اسن الوكيل 

.ٍِّٓىخ اٌجحشٌ -، إٌّبِخ  009: ؿ.ة  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 

 0341  ة د /رقن الطلب:  
رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب :

 أٌٗ،  26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  عنوانه :
 عٌٛغشاعٌٛٙبٌشص،  2095

 . َ 2915/  0/  14تاريخ تقدين الطلب: 
عبعخ ِعقُ ثذْٚ عٛاس وصف طلب التصوين:
10.02.0 التصنيف :
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ 009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 

 0341  ة د /رقن الطلب:  
سٌّٛٚا جً إَ ثً إرؼ الطالب : اسن

 .أٌّبٍٔبوٌٛٛجٓ، 59020، 110عزشاط-ثشٚجٓ-ِبثٍبط عنوانه :                      
 . َ 2915/  0/  24ن الطلب: يتقد تاريخ                    

حمٍجٗ عفش وصف طلب التصوين:
03.01.B0045 : التصنيف

 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّٓىخ اٌجحشٌ -، إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :                     

_________________________________ 
 

 
 

 0365  ة د /رقن الطلب:  
رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب :

 أٌٗ،  26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  عنوانه :                       
 عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095                       

 . َ 2915/  3/  10تاريخ تقدين الطلب: 
عبعخ وصف طلب التصوين:
10.02.0 التصنيف :
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ 009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________ 
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 0340  ة د /رقن الطلب:  
ٍ٘شٍِظ عٍٍٍش اسن الطالب :

85990 –، سٚ دٚ فبثٛسج عبٔذ ٘ٛٔشي، أف  24 عنوانه :                      
 ثبسٌظ ، فشٔغب                      

 . َ 2915/  6/  20تاريخ تقدين الطلب:                      
حمٍجخ  وصف طلب التصوين:
03.01.0 التصنيف :
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ 009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 0344  ة د /رقن الطلب:  
فشاسي أط. ثٍٗ. أٌٗ اسن الطالب :

 ِٛدٌٕب، اٌطبٌٍب 41199-، آي1163 فٍب إٌٍٍٍّب إعذ عنوانه :                      
 . َ 2915/  8/  28تاريخ تقدين الطلب:                        

عٍبسح ٌعجخ: وصف طلب التصوين
21.0.0 :  التصنيف
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ  009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________

 
 

 0343  ة د /رقن الطلب:  
فشاسي أط. ثٍٗ. أٌٗ اسن الطالب :

 ِٛدٌٕب، اٌطبٌٍب 41199-، آي1163فٍب إٌٍٍٍّب إعذ  عنوانه :                      
 . َ 2915/ 8/  28تاريخ تقدين الطلب:                       

عٍبسح وصف طلب التصوين:  
12.08.R0003 : التصنيف

 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ 009ؿ. ة:  عنوانه :

__________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 0361  ة د /رقن الطلب:  
رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب :

 أٌٗ،  26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  نه :عنوا                 عنو
 عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095                       
 . َ 2915/  4/  15 تاريخ تقدين الطلب:                      

خعبعوصف طلب التصوين: 
10.02.0 التصنيف :
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ  009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________ 
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 0361 ة د /رقن الطلب:  
رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب : .

 أٌٗ،  26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  عنوانه :                      
 .عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095                       

 . َ 2915/  4/  8 ين الطلب: تاريخ تقد            
عٛاس عبعخوصف طلب التصوين: 

W0057.10.07  : التصنيف 
ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ  009ؿ. ة:  عنوانه :
__________________________________ 

 

 
 

 0346  ة د /رقن الطلب:  
فشاسي أط. ثٍٗ. أٌٗ اسن الطالب :

 ِٛدٌٕب، اٌطبٌٍب 41199-، آي1163فٍب إٌٍٍٍّب إعذ  عنوانه :
 . َ 2915/  0/  2تاريخ تقدين الطلب: 
عٍبسح ٌعجخ  وصف طلب التصوين:
21.0.0 التصنيف :

 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:
 .اٌجحشٌٓ ٍِّىخ - إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :

__________________________________ 

 
 0366  ة د /رقن الطلب:  
رٛسٌٓ ٌ٘ٛذٌٕغ أط أٌٗ اسن الطالب :

 أٌٗ، 26عً/أٚ عٍجٛ أط. أٌٗ.، رؾٍّٓ دٚ رؾبرٛ  عنوانه :
 عٌٛٙبٌشص، عٌٛغشا 2095 

 . َ 2915/  3/  10تاريخ تقدين الطلب: 
عبعخ  وصف طلب التصوين:
10.02.0 التصنيف :
 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌجحشٌٓ ٍِّىخ - إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :

 

 
 

 0341  ة د /رقن الطلب:  
عًٛٔ وِٛجٍٛرش إٔزشربّٕٔذ ، إٔه اسن الطالب :

 وٛ، طٛوٍٛ، اٌٍبثبْ-، وٛٔبْ، ٍِٕبر1ٛ-7-1 عنوانه :
 . َ 2915/  0/  12تاريخ تقدين الطلب: 

جٙبص عشك ثؾبؽخ فغٍشح ٌٍجظ   وصف طلب التصوين:
عٍى اٌشأط

14.99.0 التصنيف :
 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -، إٌّبِخ  009ؿ. ة:  عنوانه :
 
 __________________________________
 

  
 
 

 0345  ة د /رقن الطلب:  
فشاسي أط. ثٍٗ. أٌٗ اسن الطالب :

 ِٛدٌٕب، اٌطبٌٍب 41199-، آي1163فٍب إٌٍٍٍّب إعذ  عنوانه :
 . َ 2915/  0/  2تاريخ تقدين الطلب: 
عٍبسح  وصف طلب التصوين:

12.08.R0003 : التصنيف
 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌجحشٌٓ ٍِّىخ - إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :
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 0361  ة د /رقن الطلب:  
ٍ٘ىغبغْٛ ساغبصوٛ أٌٗ أط اسن الطالب :

 ساٚفٛط، إٌشٌٚج 2031، 59ثٛعزجٛوظ  عنوانه :
 . َ 2915/  3/  39تاريخ تقدين الطلب: 
حبٌٚخ اٌغبص  وصف طلب التصوين:

09.01.G0049 التصنيف :
 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

 .اٌجحشٌٓ ٍِّىخ - إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :
 
 

 
 

 
 0651  ة د /رقن الطلب:  
ثٍشٚعب٘بْ أٚرِٛٛثًٍ ٔبعٍٛٔبي أط دي أْ.  اسن الطالب :
ثٍٗ أرؼ دي

 ، 33.0ٚعط إوغٍٍٕظ وِٛجٍٍىظ، وً إَ  ة عنوانه :
 جبٌب، عٛثبٔغ 48699ٌٚغزجبٚٔذ ؽبٖ عٍُ إوغجشط ٌٚٗ، 

 إحغبْ، ِبٌٍضٌب عٍالٔجٛس داسٚي
 . َ 2914/  1/  26تاريخ تقدين الطلب: 
عٍبسح  وصف طلب التصوين:

12.08.A0219 التصنيف :
 ٍّىٍخ اٌفىشٌخأثٛ غضاٌٗ ٌٍ اسن الوكيل الوفوض:

.اٌجحشٌٓ ٍِّىخ - إٌّبِخ  009ؿ.ة :  عنوانه :
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 0300  ة د /رقن الطلب:  
وبثٍزبي ِبٔجٍّٕذ ثً رً دي، إي رً أثغزشٌُ  اسن الطالب :

دي
 ، ِبسٌٕب ثبي فبٌٕبٔؾٍبي عٕزش، 92-95ِبسٌٕب ثٌٍٛفبسد، #8ة عنوانه :

 910001عٕغبفٛسح،  
 . َ 2914/  19/  14تاريخ تقدين الطلب: 
ٚحذح رؾغًٍ إلغالق ثبة ِشوجخ  وصف طلب التصوين:

08.07.D0207 التصنيف :
اٌزًٍّّ ِٚؾبسوٖٛ ٌٍّحبِبح  اسن الوكيل الوفوض:

 ٚاالعزؾبساد اٌمبٍٔٛٔخ
، جٕبح 13ِشفبٖ اٌجحشٌٓ اٌّبًٌ اٌّجًٕ اٌؾشلً، طبثك  عنوانه :

 –إٌّبِخ  346، ِجّع 1450ثً ، ِجًٕ 13، ِىزت 1394
 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ

 
 

 
 

 0301  ة د /رقن الطلب:  
أٚسٚثبْ وبٌزٍفٍزٛس إٔه اسن الطالب :

 ، عٛسي، 09افٍٍٕٛ  13969 -311ٌٍٛٔذ  عنوانه :
   bcاٌزغجًٍ اٌزجبسي، ثً عً، وٕذا سلv3w 3b2ُ :اٌشِض اٌجشٌذٌى

 . َ 2915/  2/  16تاريخ تقدين الطلب: 
جٙبص ٌّٕٛ اٌعؾت داخٍٍب  وصف طلب التصوين:

15.03.C0797 : التصنيف
 اٌزًٍّّ ِٚؾبسوٖٛ ٌٍّحبِبح اسن الوكيل الوفوض:

، جٕبح 13ِشفبٖ اٌجحشٌٓ اٌّبًٌ اٌّجًٕ اٌؾشلً، طبثك  عنوانه :
 –إٌّبِخ  346، ِجّع 1450ثً ، ِجًٕ 13، ِىزت 1394

 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ
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 0330  ة د /رقن الطلب:  
٘بٔض جٛسج ٘بجٍٍزٕش اسن الطالب :

 صًٌ آَ عً، إٌّغب 5899، 11ٌٍٕذٌٕبًٌ  عنوانه :
 . َ 2915/  5/  8تاريخ تقدين الطلب: 
أغطٍخ أٚ أدٚاد إغالق ٌألٚعٍخ لبثٍخ   وصف طلب التصوين:

ٌالٔضالق
09.07.C0482 : التصنيف

 عّبط ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ اسن الوكيل الوفوض:
 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -إٌّبِخ  11025ؿ ة  عنوانه :

 
 
 

 
 

 0340  ة د /رقن الطلب:  
عٛسِبسرٍه إط . أٌٗ اسن الطالب :

 فٍٕذي ثضٔظ عٕزش ، وٍٍٍِٛىظ ثً ، عنوانه :
 فٍٕذًٌ ، ٌٛوغّجٛسج 2632 -سٚ دي رشٌفٍض ، اي  

 . َ 2915/  8/  22تاريخ تقدين الطلب: 
غالف ٌٍّٕزجبد اٌغزائٍخ  وصف طلب التصوين:
09.03.0 التصنيف :
اٌخذِبد اٌّزحذح ٌٍعالِبد اٌزجبسٌخ  اسن الوكيل الوفوض:
 ٚثشاءاد اإلخزشاع

 اٌعذٌٍخ ، ٍِّىخ اٌجحشٌٓ - 26854ؿ. ة  : عنوانه
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 0330  ة د /رقن الطلب:  
&فبثٍبٔٛ فشأزؾبٌضٌٕغ جً اَ ثً أؼاسن الطالب: 
وٛ وٍٗ جً  

 عىٛٔفٍٍذ، أٌّبٍٔب 12520، 2ثالرض -ثشأذد -ًٌٍٚ عنوانه :
 . َ 2915/  5/  5تاريخ تقدين الطلب: 
لٍٕٕٗ  وصف طلب التصوين:

07.99.B0396 : التصنيف
 عبثب ٚؽشوبُ٘ رً . اَ .  ثً اسن الوكيل الوفوض:

 ، إٌّبِخ ، ٍِّىخ اٌجحش21913ٌٓؿ.ة.  عنوانه :
 
 
 

 

 0301  ة د /رقن الطلب:  
اٌغٍذ فٍىزٛس ٍٍٍٔجب اسن الطالب :

 ، 8، فٍال4دثً الٔذ، را فٍال ثشٚجىذ، عً إرؼ عنوانه :
 اٌّزحذحاالِبساد اٌعشثٍخ، دثً، 88184ؿ ة 

 . َ 2915/  1/  26تاريخ تقدين الطلب: 
جٙبص ٌعًّ ثبٌطبلخ اٌؾّغٍخ عًٍ ٍ٘ئخ   وصف طلب التصوين:

ٔخٍخ
23.99.0 التصنيف :
 اٌزًٍّّ ِٚؾبسوٖٛ ٌٍّحبِبح اسن الوكيل الوفوض:

، جٕبح 13اٌجحشٌٓ اٌّبًٌ اٌّجًٕ اٌؾشلً، طبثك  ِشفبٖ عنوانه :
 –إٌّبِخ  346، ِجّع 1450ثً ، ِجًٕ 13، ِىزت 1394

 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ
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 0346  ة د /رقن الطلب:  
فٍبص أَ.ثً أط / أٚ أٔٛس أَ.ثً اسن الطالب :

 ِجبسن ، د٘شِذاَ )ؿ. ة( ، وبٔٛس، وٍشاال، عنوانه :
 689196 -إٌٙذ، ثٍٓ  

 . َ 2915/  8/  26تاريخ تقدين الطلب: 
أداح رطجٍك ِغطبح ٌزٛصٌع اٌضٌذ  وصف طلب التصوين:

07.05.A0167 التصنيف :
 جبٖ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ ػ.ػ. ٚ اسن الوكيل الوفوض:

 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -إٌّبِخ  26119ؿ ة  عنوانه :
________________________________________ 

 
 

 
 

 0331  ة د /رقن الطلب:  
عٛعٍٍزٍٗ دٌٗ صٚ دٚ فٌٛفٍه اسن الطالب :

 فٌٛفٍه، فشٔغب 63539صْٚ أٔذعزشٌبي دٌٛ ؽبٔغذ،  عنوانه :
 . َ 2915/  6/  16تاريخ تقدين الطلب: 
لبسٚسح  وصف طلب التصوين:

07.99.B0396  : التصنيف
 عّبط ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ اسن الوكيل الوفوض:

 ٍِّىخ اٌجحشٌٓ -إٌّبِخ  11025ؿ ة  عنوانه :
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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 6003 لسنة( 41) رقم لقانون تطبيقا   الصادرة اإلعالنات

 المنفعة ونماذج االختراع براءات بشأن

 6042 لسنة( 1) رقم إعالن
 

 ٌختص فٌما التالٌة التفاصٌل اإلعالن بهذا ننشر أعاله المذكور القانون إلى استنادا       

 .إٌداعها تم التً  المنفعة ونماذج االختراع براءات بطلبات

 :التالٌة البٌانات على النشر وسٌشتمل     

  .الملكٌة نقل تارٌخ -1

  .وعنوانه السابق المالك سما -2

 .وعنوانه الحالً المالك سما -3

  

 

 الصناعية الملكية إدارة مدير

 

 

 

 

 

 

 

االإعلنات.ال�سادرة.تطبيقا.لقانون.رقم.)14(.ل�سنة.2006
ب�ساأن.براءات.االختراع.ونماذج.المنفعة

اإعلن.رقم.)4(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.براءات.االختراع.ونماذج.المنفعة
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 براءة اختراعنقل ملكية 
 

  المالك الحالي المالك السابق تاريخ المعاملة أرقام الطلبات
 

21141115 
  

 
4/5/2115 

 
إسك سٌرامٌكس جً ام بً 

 اتش آند كو. كٌه جً. 
 
                وعنوانه:  

-ستشاٌدهوف-ماكس
 78438، 25ستراسٌه 

 كٌمبتن، ألمانٌا.

  
ام إنوفٌتٌف بروبرتٌز 3

   كومبنً 
 

 وعنوانه:
، 33428ام سنتر، صب. 3

اس تً. باول، مٌنٌسوتا 
 ، أمرٌكا 55133-3428

 
21131117 

 
  

 
8/6/2115 

 
سمٌتومو الٌت مٌتال 
 إندسترٌز، إل تً دي 

 
 وعنوانه:

تشوم،  5، شٌنباشً 11-3
كو، طوكٌو  -مٌناتو 

 ، الٌابان 1151114

   
   ٌو أٌه سً جٌه كوربورٌشن  
  

 وعنوانه:
 -، أوتٌماتشً، تشٌوادا1-8-2

، 1111114كو، طوكٌو 
 الٌابان

اٌدٌنٌكس فارماسوتٌكالز، -1 9/8/2115 21151155
 إنك.

سنتر ناشونال دي -2
 الرٌتشٌرتش ساٌنتٌفك

ٌونٌفرسٌتً دي مونتبلٌر -3
 ساٌنسز إت تكنٌكس 2
 

 عنوانه:
بنت سترٌت،  351(1

، كامبرٌدج، 4فلور
، 12141ماساتشوستس 

 رٌكاام
 

اٌدٌنٌكس فارماسوتٌكالز،  -1
 إنك.

سنتر ناشونال دي  -2
 الرٌتشٌرتش ساٌنتٌفك

 ٌونٌفرسٌتً دي مونتبلٌر -3
 

 عنوانه:
، 4فلوربنت سترٌت،  351(1

كامبرٌدج، ماساتشوستس 
 ، امرٌكا12141

-آنج، اف-، رو مٌشٌل3(2
بارٌس، سٌدٌكس  85894

 ،فرنسا16
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-آنج، اف-، رو مٌشٌل3(2
بارٌس، سٌدٌكس  85894

 ،فرنسا16
 
بلٌس ٌوجٌن باتالون، 2(3

مونتبلٌر،  34185-تف
 ، فرنسا5سٌدٌكس

رو أوغست  163(3
مونتبلٌر،  34191بروسونت، 

 فرنسا
 

21121117 
 

 الستوم ترانسبورت أس أٌه 16/9/2115
 

 عنوانه: 
أفنٌو أندري مالروكس  3 

 -، لٌفالوٌس 92311
 بٌؤٌت، فرنسا 

 الستوم ترانسبورت تكنولوجٌز
 

 عنوانه:
أفنٌو أندري مالروكس،  3

بٌرٌت، -لٌفالوٌس 92311
 فرنسا
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اإعلنات.اإدارة.اأموال.القا�سرين

اإعلن.2015/238
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأيوب ابراهيم عبا�س رم�شان من �شكنة ط�شان، 
ويحمل رقم �شكاين 680020390، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/239
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد عبداهلل ها�شم ح�شن ماجد من �شكنة 
اأن  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 750805625،  الرفاع 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/235
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإبراهيم ح�شن محمد قمرب من �شكنة املحرق، 
ويحمل رقم �شكاين 460103156، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م
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اإعلن.2015/237
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى MOHAMMED HAMEED  NAIK من �شكنة 
املنامة، ويحمل رقم �شكاين 521008387، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/227
املحرق،  �شكنة  على �شالح من  م�شعد  املتوفى خليل  على  له طلب  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 780126564، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/232
البديع،  �شكنة  من  الزعابي  �شقر  خمي�س  علي  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
ويحمل رقم �شكاين 410106135، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م
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اإعلن.2015/231
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد عبدالرحمن علي بوكمال من �شكنة احلد، 
ويحمل رقم �شكاين 761000100، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2001/122
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طالب اأحمد يو�شف عبدالغفار العلوي من �شكنة 
الب�شيتني، ويحمل رقم �شكاين 420025553، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/223
كالخان من  �شروار  ذوالفقار محمد  املتوفى محمد  على  له طلب  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
�شكنة املحرق، ويحمل رقم �شكاين 600138666، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/8/27م
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اإعلن.2015/222
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى زهري ح�شن اأحمد احلالل من �شكنة �شلماباد، 
ويحمل رقم �شكاين 810506009، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/242
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد ح�شن اإبراهيم يو�شف اخلياط من �شكنة 
عايل، ويحمل رقم �شكاين 480107238، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/8/27م

اإعلن.2015/260
الرفاع  �شكنة  يو�شف مراد مو�شى من  اأحمد  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 580056082، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م
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اإعلن.2015/262
البلو�شي من �شكنة  اأيوب عبداحلميد محمد  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
عراد، ويحمل رقم �شكاين 660008157، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م

اإعلن.2015/268
�شكنة  من  ها�شم  علي  �شرف  ال�شيد  مو�شى  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
دم�شتان، ويحمل رقم �شكاين 370606295، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م

اإعلن.2015/269
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ريا�س فوؤاد ما�شاء اهلل نور اف�شان من �شكنة 
اأن  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 870612794،  الرفاع 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

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

حرر في: 2015/10/17م



32
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

اإعلن.2015/270
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة اأمرية ال�شيد جعفر اأحمد احلليبي من �شكنة 
املنامة، وحتمل رقم �شكاين 620011343، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م

اإعلن.2015/271
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شني خليل �شليمان ال�شعيدين من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 610084747، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م

اإعلن.2015/272
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى في�شل علي جا�شم مدن من �شكنة النويدرات، 
ويحمل رقم �شكاين 690032447، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/10/17م
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اإعلن.2015/274
اأحمد عبداهلل يو�شف من  املتوفى ح�شني عبدالر�شا  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكنة جرداب، ويحمل رقم �شكاين 780207181، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/17م

اإعلن.2015/275
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى غ�شان محمود فندي فريج من �شكنة املحرق، 
ويحمل رقم �شكاين 640200923، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/10/18م

اإعلن.2015/277
املتوفى علي ح�شني محمد �شادق محمد ح�شني من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
�شكنة توبلي، ويحمل رقم �شكاين 780808436، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/18م



34
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

اإعلن.2015/279
توبلي،  املتوفاة هدى من�شور جعفر ف�شل من �شكنة  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
وحتمل رقم �شكاين 710904940، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

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

حرر في: 2015/10/18م

اإعلن.2015/280
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل عبا�س علي عبا�س من �شكنة جدحف�س، 
ويحمل رقم �شكاين 240005120، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/10/18م

اإعلن.2015/281
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإبراهيم �شرحان حمد �شنجار من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاين 630048428، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/10/18م
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اإعلن.2015/284
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى في�شل مبارك هديب املالود من �شكنة قاليل، 
ويحمل رقم �شكاين 560118414، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/10/18م

اإعلن.2015/285
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طارق فاروق محمد دين مريزا علي من �شكنة 
اأن  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 550405283،  الرفاع 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

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

حرر في: 2015/10/18م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
اإعلنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اإعلن.رقم.)471(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شليمان  يو�شف  وداد  ال�شيدة/  عن  نيابة  احل�شن،  اأحمد  اأحمد  يو�شف  عقيل  ح�شني  املحامي 
)اللبنانية اجلن�شية( مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )حلول الواجهات �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 70867، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

هرني اإليا�س باز )اللبناين اجلن�شية( �شريكًا بال�شركة.
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

  
اإعلن.رقم.)472(.ل�سنة.2015

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

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  �شند،  بن  محمد  �شند  �شلمان  ال�شيد/  عن  نيابة  �شتيفنز  مورز  مكتب 
 ،15060 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شياحي(،  والنقل  وال�شياحة  لل�شفريات  )�شند  امل�شماة 
طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع الأول )1( من املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شند لل�شفريات وال�شياحة 
والنقل ال�شياحي( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( 
دينار بحريني، واإدخال �شركة )بن �شند القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

94590، �شريكًا فيها. 
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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اإعلن.رقم.)473(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.م�ساهمة.بحرينية.مقفلة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب كي بوينت خلدمات الأعمال والإدارة ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
امل�شماة )ديار ريتيل ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86173، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين 

لل�شركة اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة.
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

اإعلن.رقم.)474(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)البحر.كابيتال.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت خلدمات الأعمال والإدارة ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،75965 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  كابيتال  )البحر  امل�شماة 
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.
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

اإعلن.رقم.)475(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )محمود محمد ح�شني واأولده ذ.م.م(، 
يحمل  الذي  الع�شرين  لفرعها  القانوين  ال�شكل  تغيري  567، طالبة  رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب 
ال�شم  التجاري  )املخبز الفرن�شي(، وذلك بتحويله  اإلى  �شركة ذات م�شئولية محدودة، بعد 
التنازل عنه اإلى كل من ال�شادة/ حذيفة يو�شف عبدالغفار عبداهلل ومرمي علي عبداهلل �شريده 
وزياد اإبراهيم علي علي ال�شعد، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )املخبز الفرن�شي ذ.م.م(، 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني.
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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.اإعلن.رقم.)476(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

الى.فرع.من.فروع.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
الكوهجي،  محمود  عبداجلبار  لفاطمة  املالكة  )اأكروبول�س(،  مطعم  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 90944، طالبًة حتويل املوؤ�ش�شة الفردية اإلى فرع من فروع ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )بروف�شيونال خلدمات التموين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم )89506(، وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ فاطمه عبداجلبار محمود الكوهجي عن ملكيتها لكل 
من ال�شادة/ احمد عبدالواحد عبدالرحيم الكوهجي، وعارف عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي،  
وجمموعة دملون ذ.م.م. ومحمد عبدالواحد عبدالرحيم الكوهجي، ووليد عبداهلل عبدالرحيم 

الكوهجي. 
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

.اإعلن.رقم.)477(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.نقل.ملكية.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن     
اإليه ال�شيد/ محمد يو�شف محمد املعريف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )توم�شن جونري 
لال�شتثمار العقاري �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61172، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين 
يو�شف  ال�شيد/ عبدالرحمن محمد  باإدخال  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك  لل�شركة 

محمد املعريف ك�شريك معه يف ال�شركة بن�شبة %25.
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

 ....اإعلن.رقم.)478(.ل�سنة..2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)م�سارات.فن�سرز.ذ.م.م(......
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شركة كيبوينت لالإدارة ذ.م.م وامل�شفني القانوين ال�شركة، ونيابًة عن مالكو ال�شركة ذات 
 ،78470 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  فن�شرز  )م�شارات  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية 
قانون  لأحكام  وفقًا  وذلك  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني 

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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اإعلنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى.2/8877/2014/02
اعلن.للمزايدة

املدعون: حنان اأحمد جا�شم علي. وعد علي عبداهلل علي طالق ومرمي علي عبداهلل علي ومروة 
علي عبداهلل علي و�شفاء علي عبداهلل علي ودلل علي عبداهلل علي. املدعى عليهم: ورثة اأحمد 
جا�شم  اأحمد  وخالد  علي  جا�شم  اأحمد  علي  علي.  جا�شم  اأحمد  وفاطمة  اخلاجه  علي  جا�شم 
علي اخلاجه وعدنان اأحمد جا�شم علي واأمل اأحمد جا�شم علي اخلاجه واأ�شامة اأحمد جا�شم 
علي وح�شني علي عبداهلل علي طالق وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. حكمت املحكمة وقبل 
الف�شل يف املو�شوع باإجراء بيع العقارات التداعي املقيد باملقدمة رقم )1982/3917( واملقدمة 
 - مقداره/  اأ�شا�شي  بثمن  العلني  باملزاد   )1990/5420( رقم  واملقدمة   )1988/8480( رقم 
القيمة  تقدير  يف  املحكمة  ل�شلطة  طبقًا  املزايدة  به  �شتبداأ  الذي  الثمن  وهو  دينارًاًا   609225
التي �شيبداأ بها املزاد تا�شيًا مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى امل�شاريف التي ت�شمل اأتعاب 
جل�شة  املحكمة  وحددت  باملزايدة،  العقار  بيع  من  النتهاء  بعـد  تقديرها  �شيتم  والتي  اخلربة 
2015/11/23 لإجراء البيع باجلل�شة العلنية التي �شتعقد مبقر املحكمة يف تام ال�شاعة التا�شعة 
الإعالن عن  القا�شمي  الأ�شتاذ/عبداحلميد علي  ال�شابق ندبه  الدلل  �شباحًا، وكلفت املحكمة 
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.14/2015/2565/9
تبليغ.باحل�سور

مبنى 346 طريق   32 اأحمد عبداهلل طوق، مكتب  وكيله  ال�شمريي،  �شيف محمد  نبيل  املدعي: 
1705 جممع 317 الدبلوما�شية. املدعى عليها: �شيخة م�شعد �شالح حيدرة، منزل 725 طريق 

3715 جممع 337 اأم احل�شم. مو�شوع الدعوى: الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  يوم الإثنني 2015/11/2م 

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



40
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

رقم.الدعوى.8/17588/2014/02
تبليغ.باحل�سور

علي  محمد  عا�شور  ومحمد  محمد  عا�شور  محمد  وتهاين  محمد  عبداجلبار  �شديقة  املدعون: 
املدعى  �شرحان.  ح�شن  علي  محمد  جا�شم  وكيلهم  التقي،  محمد  عا�شور  محمد  ونوال  التقي 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 201422771 مو�شوع  الرقم  للتاأمني.  عليها: �شركة ميد جلف 

قدره 4600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

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

رقم.الدعوى.9/06449/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
نورة عبدالعزيز عبداهلل محمد املو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 780902947. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 107.478 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

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

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

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: ال�شيد محمد عبا�س 
ح�شن ال �شرف، الرقم ال�شخ�شي: 790201003. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 119.999 

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

رقم.الدعوى.7/00790/2015/04
اإعلن.بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها فى املزاد العلني اأ�شهم �شركة بيت اأبوظبي لال�شتثمار 
لدى م�شرف العاملي �س.م.ب يف املزاد العلني ، وذلك  بتاريخ 2015/11/2 للمزايدة عليها.

اأو  اإبراهيم جعفر العرادي 17213061      فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل 
اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف 

التنفيذ رقم 7/00790/2015/04.
...قا�سي.محكمة.التنفيذ.الرابعة
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رقم.الطعن:10/2015/00776/1
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطاعن: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة/ محمد عيد احل�شيني. املطعون �شـده: 
1- جعفر جواد ح�شن عبداهلل الب�شري 2- حورية ربيع علي احللواكي. طلبات الطاعن: قبول 
الطعن �شكاًل لتقدميه يف امليعاد 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 

�شاماًل اأتعاب املحاماه 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 عماًل بن�س املادة )16( من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم..
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن.:18/2015/00473/9
تبليغ.طعن.بالتمييز

 -1 �شـدهم  املطعون  العلواين.  ح�شن  علي  عبداجلليل  بوا�شطة  للنجارة.  تك  فاين  الطاعن: 
راجنات باداب. 2- رامي�س. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 
حلكم 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 �شاماًل اأتعاب املحاماه 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 عماًل بن�س املادة )16( من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم. 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.:18/2015/00400/3
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطاعن: هاين علي عبداهلل خمي�س. بوا�شطة/ عادل عبداهلل بوعلي. املطعون �شـده: ارتو توما�س 
لوبيز. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقدميه يف امليعاد 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 �شاماًل اأتعاب 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 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب املحكمة م�شفوعة بامل�شتندات التي يرغب يف 
تقدميها عماًل بن�س املادة )16( من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز، 

ليعلم.. 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن.:18/2014/00281/2
تبليغ.طعن.بالتمييز

الدغا�س  �شركة  �شـده:  املطعون  بور�شيد.  عي�شى  بوا�شطة/  علي.  ماكل  ا�شالم  رابيل  الطاعن: 
للمقاولت �س.ت 80706-1. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 
�شاماًل  وامل�شاريف  الر�شوم  �شده  املطعون  ت�شمني  به.  ق�شي  فيما  فيه  املطعون  احلكم  نق�س 

اأتعاب 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 عماًل 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/ رميا عبدعلي اأحمد علي كراجه. مبنى 580 طريق 176 جممع 317 املنامة. املدعى 
مو�شوع  احلد.   110 جممع   1018 طريق   434 مبنى   11 �شقه  عبداهلل.  ح�شني  خليفة  عليه/ 

الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/12/13م  يوم  جل�شة 

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

رقم.الدعوى:.14/2015/4783/1
تبليغ.باحل�سور

املدعية/ �شمرية عبداهلل عبدالرحمن جعفر. مبنى 930 طريق 2731 جممع 1027 كرزكان. 
الدعوى/  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .MASTEWALADIMASU MENGISTU عليه/  املدعى 

الطالق.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى 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:.14/2015/3614/7
تبليغ.باحل�سور

قاليل.   254 جممع   5547 طريق   2710 مبنى  العلي.  عبدالرحمن  علي  عبدالرحمن  املدعي/ 
املدعى عليه/ اأكرب �شوايل �شيد �شيد �شيكي. �شقه 2 مبنى 1061 طريق 1532 جممع 815 مدينة 

عي�شى. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/11/23م  يوم  جل�شة 

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

رقم.الدعـوى:.9/03819/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: كامل عبدالوهاب علي محمد اجلمري. الرقم ال�شخ�شي: 580121682. مبنى 1177 
ال�شخ�شي:  الرقم  القطرين  ح�شني  محمد  ا�شماء  عليها:  املدعى   .539 جممع   3953 طريق 

750542918. جمهول العنوان خارج البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب الغاء النفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية اجلعفرية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/22م، فاإن املحكمة 

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

رقم.الدعوى:.9/2364/2015/14
تبليغ.باحل�سور

املدعي: اأحمد محمد عي�شى اأحمد بال�شوك. اجلن�شية/ بحريني. مبنى: 583 طريق: 815 جممع: 
208 الرفاع ال�شرقي. املدعى عليها/ نور الهدى ال�شبار. اجلن�شية/ مغربية. مو�شوع الدعوى/ 

احل�شانة.
اذا مل  انه  املذكورة  للمدعى عليها  ال�شنية اخلام�شة  ال�شرعية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       
حت�شر يف جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9 او توكل من ينوب عنها باحل�شور فاأن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/07830/2012/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار الكائن باجلفري )اأر�س ف�شاء( امل�شجل 
 / عليه  باملحكوم  اخلا�س  رقم )114836(  والت�شجيل  رقم )15234/2006(  املقدمة  مبوجب 
دينارًا.  اأ�شا�شـي قدره -/995000  ب�شعر  املزاد  يبـداأ  اأن  ماهر عبدالكرمي علي عبدالعال على 
 9/- ال�شاعة  الوقت:  اخلام�شة  التنفيذ  محكمة  قاعة  املكان:   2015/12/2 املزايدة:  تاريخ 

�شباحا. 
او  وليد عبداهلل هجر�س 39449359  بالدلل/  بالت�شال  املزايدة  لديه رغبه يف  فعلى كل من 
ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او باحل�شور بالتاريخ واملكان والوقت 

املحددين اعاله او وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.9/2015/15910/02
تبليغ.باحل�سور

PUTHIYADAH JAYARAJAN. املدعى عليها: رايت وي للمقاولت الإن�شائية. �شفة  املدعي: 
الدعوى: مطالب عماليــــة.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/11/3 لنظر الدعوى وليعلم.

قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.4/13961/2015/02

تبليغ.باحل�سور
�شخ�شي:  رقم  محمد    ناظم  محمد  عليه/  املدعى  للعقارات.  الدر  �شركة   -1 املدعــية: 

870196677. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       

الثالثاء 2015/11/3م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.6/14350/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه/  املدعى  حنفي.  �شفوت  املحامي/  وكيلها  بوا�شة  محمد.  عبد  نا�شر  �شركة   -1 املدعية: 
�شوري�س �شنغ. رقمه ال�شخ�شي: 860949397. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.     

يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
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الثالثاء 2015/10/27م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.3/16657/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شخ�شي:  رقمه  ح�شيان.  �شليم  محمد  عليه/  املدعى  التعليمية.  اأوال  �شركة   -1 املدعية: 
850604249. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم الثنني 
2015/10/26م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.3/16657/2015/02
تبليغ.باحل�سور

رقم  ف�س.  �شركة  عليها/  املدعى   .VALENTINO QUIRANTE DALIGCON  -1 املدعية: 
ال�شجل: 65028. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/10/22م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية

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

�شخ�شي/  رقم  النها�س  جعفر  ح�شني  املحامي  بوا�شطة/  بوتلني.  تريز  �شيو�شا   -1 املدعية: 
ال�شجل: 85999-02. �شفة الدعوى:  550022210. املدعى عليها/ �شركة جلف ديجيتال رقم 

مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/10/25م. ليعلم
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.اال�ستئناف.2/2669/2014/03
رقم.الدعوى:.8/1310/2011/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفة: �شركة الفوزان ملواد البناء بوا�شطة وكيلها املحامي اأ�شامة اأنور محمد مكتب 84 بناية 
254 طريق 2007 جممع 320 احلوره - البحرين. امل�شتاأنف �شده م�شنع ال�شالح لالأثاث مبنى 
133 طريق 1182 توبلي 701. الطلبـات اأوًل: احلكم قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وقبل الف�شل 
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يف املو�شوع ندل خبري محا�شبي بالدعوى من اأجل بيان حقيقه املبلغ امل�شتحق للم�شتاأنفة بذمة 
مختلفة  بناء  مبواد  �شده  امل�شتاأنف  زودت  امل�شتاأنفة  واأن  املديونية  هذه  و�شبب  �شده  امل�شتاأنف 
بهذا املبلغ وت�شفيه احل�شاب بني الطرفني على �شوء ما لدى امل�شتاأنفة من م�شتندات. ثالثًا: ويف 
املو�شوع باإلغاء حكم اأول درجة واحلكم باإلزام امل�شتاأنف �شده باأن يدفع للم�شتاأنفة مبلغ قدره 
2877/370 دينارًا مع الفائدة القانونية 9%. رابعًا: اإلزام امل�شتاأنف �شده امل�شاريف والر�شوم 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اإذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف:.9/4674/2014/03
رقم.الدعوى:.8/8723/2012/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
بور�شيد.  و�شاحلة  بور�شيد  عي�شى  املحاميان/  وكياله  بوا�شطة  اأمني  الرهول  �شفيق  امل�شتاأنف: 
اللوؤلوؤ البحرين. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة  مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518 املنامة �شارع 
اأوًل: قبول ال�شتئناف  اأبراج الريا�س. �شقة 25 مبنى 626 طريق 309 جممع 1203. الطلبات: 
�شكال لرفعه يف امليعاد �شاماًل الأ�شباب الواردة عليه. ثانيًا: وقبل الف�شل يف املو�شوع: توجيه اليمني 
احلا�شمة ب�شيغتها الواردة بالئحة ال�شتئناف ب�شاأن جواز �شفره وكذلك ب�شاأن ا�شتالم �شاحب 
امل�شتاأنف �شدها لقيمة املبلغ عن تاأ�شرية العمل. ثالثًا: ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما 
ق�شى به من طلبات محقة له واحلكم جمددًا بكافة طلباته الواردة مبذكرة ك�شف الطلبات اأمام 
وزارة العمل ومحكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني 224/223ال�شادرتني ب�شاأن ال�شتئناف 
كونه م�شتحقًا لها. رابعًا: ت�شمني امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.3/02174/2011/03
رقم الدعوى   02/ 8/11601/2010

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف  حمد.  وجيهه  املحامية  وكيلتها  بوا�شطة  وال�شياحة  لل�شفر  اململكة  �شماء  امل�شتاأنفة:   



47
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

�شده: �شعد مبارك محمد جا�شم. فيال 1246 طريق 816 جممع808 مدينة عي�شى. الطلبات: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال" للتقرير به يف امليعاد القانوين. 2- ويف املو�شوع باإلغاء حكم محكمة 
الدرجة الأولى والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتاأنف �شده اأن يوؤدي للم�شتاأنفة مبلغ قدره -/1295 
دينارًا. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شده بالفوائد التاأخريية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تام ال�شداد. 

4- اإلزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/16 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.االإ�ستئناف.8/781/2012/03
رقم.الدعـوى:.8/12294/2010/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
نورة  �شدها:  امل�شتاأنف  اأحمد.  طيبة  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  لالإلكرتونيات  البيدر  امل�شتاأنف: 
را�شد عيد مرزوق الرويعي. جمهولة الإقامة. الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول الإ�شتئناف 
�شكاًل لتقدميه وفق ال�شكل الذي تطلبه القانون ويف امليعاد القانوين. ثانيًا: من حيث املو�شوع: 
واحلكم جمددًا  اأعاله  الواردة  لالأ�شباب  درجة  اأول  ال�شادر من محكمة  باإلغاء احلكم  احلكم 
بكل الطلبات الواردة بالئحة الدعوى املقدمة اأمام محكمة اأول درجة واإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.1/1056/2015/03.
رقم.الدعوى.9/11654/2010/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفة: �شركة منارة للتطوير �س.م.ب )مقفله( بوا�شطة وكيلتها املحامية هيا را�شد اآل خليفة. 
مقابل  الزهراء  جممع   – الهداية  بناية  اجلعفرية.  الأورقاف  اإدارة  الأولى:  �شدها  امل�شتاأنف 
ال�شيد علي عبداهلل �شقة 10 بناية 1805  الكني�شة جممع 304 املنامة. امل�شتاأنف �شده الثاين: 
طريق 1807 جممع 318. امل�شتاأنف �شده الثالث: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 517 
طريق 1010 منامة 410. الطلبات: اأوًل: اأ�شليًا- احلكم بت�شليم امل�شتاأنفة العقار رقم 8020140 
اململوك لها مبوجب الوثيقة رقم 154629 والعقار رقم 8020138 اململوك لها مبوجب الوثيقة 
رقم 164523 خالية من ال�شواغل اأحتياطيًا- احلكم با�شتبدال اخلبري املنتدب يف الدعوى بخبري 
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اأتعاب  ومقابل  بامل�شاريف  امل�شتاأنف �شدهم  اإلزام  ثانيًا:  ثالثية.  اأو جلنة خرباء  اآخر حيادي 
املحاماة عن درجتي التقا�شي.

الثاين املذكور  للم�شتاأنف �شده  الأولى  الغرفة       لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية 
اأعاله باأنه اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2015/11/5 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.االإ�ستئناف:.1/4348/2014/03
رقم.الدعوى:.9/9955/2011/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
و�شاحلة  بور�شيد  عي�شى  املحاميان/  وكياله  بوا�شطة  �شعيد  محمد  �شاروار  محمد  امل�شتاأنف: 
بور�شيد. مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518/ املنامة �شارع اللوؤلوؤ البحرين. امل�شتاأنف �شدها: 
�شركة البحرين لالإن�شاءات احلديثة. �شقة 11 مبنى 357 طريق 704 �شلماباد. الطلبات: اأوًل: قبول 
ال�شتئناف �شكال لرفعه يف امليعاد �شاماًل الأ�شباب الواردة عليه. ثانيًا: توجيه اليمني احلا�شمة 
ب�شيغتها الواردة بالئحة ال�شتئناف ب�شاأن جواز �شفره يف حالة اإنكار �شاحب امل�شتاأنف �شدها 
ثالثًا: ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما مل يق�س به من طلبات محقة للم�شتاأنف  له. 
اأول  العمل ومحكمة  وزارة  اأمام  الطلبات  ك�شف  الواردة مبذكرة  بكافة طلباته  واحلكم جمددًا 
درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني 224/223ال�شادرتني ب�شاأن ال�شتئناف كونه م�شتحقًا لها. رابعًا: 
التقا�شي  درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  ت�شمني 

والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شدها اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة بتاريخ الثنني 2015/11/16.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.8/623/2015/03.
رقم.الدعوى.3/12472/2013/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفة: اأ�شواق اخلليج الدولية بوا�شطة وكيلتها املحامية رمي خلف. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة 
اأبراج الريا�س للمقاولت. �شقة 25 مبنى 626 طريق 309 جممع 1203. الطلبات: اأوًل- من حيث 
ال�شكل- قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا- من حيث املو�شوع- تعدل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به 
من الفائدة القانونية ب 1% �شنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام اإلى 12% من تاريخ 
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اإ�شدار الفاتورة وحتى ال�شداد التام مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن 
درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنه اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/16 فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.9/3838/2014/03
رقم.الدعوى...7/6404/2011/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف: عادل خليل اإبراهيم ف�شل بوا�شطة وكياله املحاميان عي�شى اآل بور�شيد و�شاحلة اآل 
�شاحية   2804 طريق   245 مبنى  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  الأولى:  �شدها  امل�شتاأنف  بور�شيد. 
ال�شيف 42 8.  امل�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة )اأم اأ�س اأي( العنوان: مبنى 245 طريق 2804 
�شاحية ال�شيف 428. الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد 
امل�شتاأنف فيما ق�شب به  الغاء احلكم  املو�شوع:  ثانيًا: يف  ال�شكلية.  القانوين م�شتوفيا �شرائطه 
والزام امل�شتاأنف �شدهما الأولى والثانية مت�شامنني ومت�شامنني باأن يوؤديا له كافة طلباته الواردة 
بك�شف الطلبات املقدم لدى وزارة العمل وامام محكمة اول درجة عمال بن�س املادتني 223،224 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. احتياطيًا: اعادة املاأمورية 
الأولى  امل�شتاأنف �شدهما  الزام  ثالثًا:  التقرير.  اوجه العرتا�شات على  املنتدب لبحث  للخبري 
والثانية الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية 

بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها الثانية املذكورة 
اأعاله باأنه اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.1/736/2014/03.
رقم.الدعوى.1/7282/2011/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفني: 1- دلل مياه محمد كانو. 2- عمران ح�شني اإميان علي. بوا�شطة وكيالهما املحاميان 
عي�شى اآل بور�شيد و�شاحلة اآل بور�شيد. امل�شتاأنف �شدها: اأوربلني للديكور مبنى 1669 طريق 229 
جممع 302 املنامة. الطلبات: 1- من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- يف املو�شوع: اإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف ملخالفته للواقع وللقانون والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد كافة 
طلباتهما الواردة بك�شف الطلبات املقدم لدى وزارة العمل املثبت بالدعوى. 3- اإلزام امل�شتاأنف 
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�شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية 
بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنها اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/16 فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.اال�ستئناف.8/1402/2015/03.
رقم.الدعوى.3/17277/2014/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفة/ ثاجبة اأحمد محمد الدو�شري وكيلها املحامي را�شد اجلار. �شد امل�شتاأنف �شدها/ 
اني�شة محمد جا�شم. الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكال. 2-ويف املو�شوع: الغاء احلكم امل�شتاأنف 

ورف�س الدعوى والزام امل�شتاأنف �شدها امل�شروفات عن درجتي التقا�شي.
للم�شتاأنف �شدها باحل�شور  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

نبف�شها اأو مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/12/28.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.4/0124/2015/03.
رقم.الدعوى.1/14717/2011/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف/ انور ا�شالم ابتار علي وغريه وكيلهم املحامي عي�شى بور�شيد مكتب 9-10 بناية 453 

طريق 1518 جممع 315 �شد امل�شتاأنف �شدها / �شنيورا للمقاولت.
للم�شتاأنف �شدها باحل�شور  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بالتم�شك  املدعي  حق  ل�شقوط   2015/12/29 جلل�شة  باحل�شور  عنها  ينوب  مبن  اأو  بنف�شها 

باحلكم بالإحالة للتحقيق واعادة ال�شتئناف للمرافعة. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.املدنية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.2/2462/2014/03
رقم.الدعوى.9/5833/2011/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنفة/ �شركة �شلمك وكيلها املحامي محمد الفاحت املدين �شد امل�شتاأنف �شده/ طالب على 
�شالح.  النبيه   381 جممع   8138 طريق   1509 مبنى   .760306214 �شخ�شي  رقم  علي  ح�شن 
للتحقيق  الدعوى  باإحالة  ال�شتئناف  ومو�شوع  �شكل  الف�شل يف  وقبل  املحكمة:  احلكم: حكمت 
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لتثبت امل�شتاأنفة بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة و�شهادة ال�شهود ترك امل�شتاأنف �شده للعمل 
�شلف وحددت  ما  نفي  وللم�شتاأنف �شده حق  العمل.  بف�شله من  قيامها  نف�شه وعدم  تلقاء  من 
جل�شة يوم 5/31/ 2015 لبدء التحقيق على اأن ينتهي يف غ�شون �شهرين من بدئه وندبت لإجرائه 
ع�شو ي�شار الدائرة ولها ندب غريه عند القت�شاء. وعلى قلم الكتاب اإعالن من مل يح�شر من 

اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم واأبقت الف�شل يف امل�شروفات.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه باحل�شور بنف�شه اأو مبن 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29.
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.9/1897/2013/03.
رقم.الدعوى.2/14000/2011/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
الطابق   73 مكتب  �شلطان  عبدالر�شا  اأحمد  املحامي  وكيلها  عمران  عي�شى  ا�شامة  امل�شتاأنف/ 
ال�شابع مركز ال�شيخ را�شد التجاري �شارع اللوؤلوؤ املنامة امل�شتاأنف �شده/ ا�شامة يو�شف اإبراهيم 

عرار. �شقة 21 مبنى 244 طريق 370 جممع 337 املنامة. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه باحل�شور بنف�شه 
اأو مبن ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 وذلك لإنهاء التحقيق واعادة 

ال�شتئناف للمرافعة. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.9/00555/2015/03.
رقم.الدعوى.4/12379/2013/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف  �شد  خليفة  اآل  را�شد  هيا  املحامية  وكيلتها  جناحي  عبدالرحيم  عائ�شة  امل�شتاأنفة/ 
�شدها/ �شركة را�س. ام. برودكا�شت ل�شاحبيها �شها علي بوخما�س ومحمد اأحمد اكرب. احلكم: 
حكمت املحكمة :1- وقبل الف�شل يف ال�شكل واملو�شوع ا�شتجواب امل�شتاأنفة ب�شان تفا�شيل و�شروط 
والتزامات كل طرف مبقت�شى التفاق املربم بينها وبني امل�شتاأنف   �شدها وعالقة جهة )تكني( 
بالواقعة على نحو ما ورد باقوال ال�شاهد وحددت جل�شة يوم الأحد 22/ 2015/11. 2- تكليف 
امل�شتاأنفة بتقدمي ترجمة لالإي�شال �شند املطالبة. واأبقت الف�شل يف امل�شاريف واإعالن من مل 

يح�شر من اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم.
عنها  ينوب  من  اأو  �شدها  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
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باحل�شور جلل�شة 2015/11/22. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.املدنية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.7/02476/2015/03
رقم.الدعوى.1/04936/2010/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
توبلي 0711  �شقة 21 طريق 1146 مدخل 2354  املجيد محمد �شادق.  امل�شتاأنف/ عادل عبد 
امل�شتاأنف �شده/ علي ح�شن عبدالنبي علي محمد كويد مبنى رقم 63 طريق 802 جممع 608. 

طلبات ال�شتئناف: الغاء احلكم. الزامه بالر�شوم وامل�شاريف.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليه باحل�شور بنف�شه اأو مبن 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2015/11/11.
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.7/2106/2015/03
رقم.الدعوى.9/1360/2012/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
الدين  قيا�س  بالل  الثاين/  امل�شتاأنف   821243098 ال�شالم  نظر  خور�شيد  الول/  امل�شتاأنف 
831137924 وكيلهم املحاميان عي�شى فرج بور�شيد 541102877، املحامية �شاحلة عي�شى فرج 
بور�شيد 811200329. مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ البحرين. 
امل�شتاأنف �شدها/ �شنيور للمقاولت 01-2118. طلبات ال�شتئناف:- قبول ال�شتئناف �شكال - 
توجيه اليمني احلا�شمة يف �شان توجيهها الى �شاحب امل�شتاأنف �شدها يف حالة انكاره لها- تعديل 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من طلبات محقه لهما واحلكم جمددا بكافة طلباتهما الواردة 
مبذكرتي ك�شف الطلبات لدى وزارة العمل ومحكمة اول درجة ا�شتنادا لن�س املادتني 224،223 
ال�شادرتني كونهما م�شتحقني لهما -ت�شمني امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد 
التام - لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/10/27.
قا�سي.املحكمة.الكربى.اال�ستئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�ستئناف.3/0861/2015/03.
رقم.الدعوى.9/1818/2014/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
اأ  حوار  بناية   202 مكتب  املرتوك.  عادل  املحامي  وكيلها  ال�شيارات  لتاأجري  روتانا  امل�شتاأنفة/ 
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املنطقة الدبلوما�شية. �شد امل�شتاأنف �شده/ محمد ر�شا علي محمد. احلكم: 1-  وقبل الف�شل 
باإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت امل�شتاأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية  يف ال�شكل واملو�شوع 
مبا فيها القرائن و�شهادة ال�شهود ان امل�شتاأنف �شده احدث تلفيات بال�شيارة وقيمتها ان وجدت 
وبان امل�شتاأنفة قامت ب�شداد تكاليف ال�شالح وللم�شتاأنف �شده نفي ذلك بذات الطرق عينها 
وحددت لإجراء التحقيق جل�شة يوم الأحد 2015/10/11 لإجنازه ثالثة ا�شهر من تاريخ بدئه 
وندبت ع�شو ميني الدائرة لإجراء التحقيق و�شرحت للطرفني باإعالن اأو اإح�شار �شهودهما لتلك 
اجلل�شة. 2- �شم البالغ اجلنائي رقم 2012/3471 من مركز �شرطة احلورة. واأبقت الف�شل يف 

امل�شاريف واإعالن من مل يح�شر من اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو مبن ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اال�ستئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.اال�ستئناف:.9/997/2015/03
رقم.الدعوى:.7/324/2012/02

تبلـيغ.باحلـ�سور
عّراد.  اأحمد  املحامي  وكيله  مكتب  بوا�شطة  ال�شدي.  محمد  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  امل�شتاأنف: 
امل�شتاأنف عليه الأول: محمد بن �شعيد الزهراين. مكتب 51 بناية 254 جممع 320 طريق 2007 
احلورة. امل�شتاأنف عليه الثاين: عادل جعفر محمد علي ال�شيخ. بوا�شطة مكتب وكيله املحامي/ 
اأحمد جا�شم. امل�شتاأنف عليه الثالث: �شالح بن علي بن �شعيد العواجي. مبنى 2504 �شارع 2832 
�شاحية ال�شيف 428.امل�شتاأنف عليه الرابع: خالد بن محمد بن عبداهلل اجلربوع. مبنى 2504 
ذ.م.م.  بارترنز  كابيتال  �شركة  اخلام�شة:  عليها  428.امل�شتاأنف  ال�شيف  �شاحية   2832 �شارع 
اأوًل: من حيث  الطلبـات:  ال�شيف.  العنوان: �شقة 1804 مبنى 2504 طريف 2832 جممع 428 
ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لقيده يف املوعد املقرر له قانونًا م�شتوفيًا كافة اأو�شاعه ال�شكلية. 
ثانيًا: من حيث املو�شوع: اأ�شليًا: اإلغاء واإبطال التقرير الوارد يف الدعوى مع تاأييد احلكم باإحالة 
الدعوى اإلى غرفة املنازعات التجارية لالخت�شا�س النوعي غري مت�شمنًا التقرير الباطل. ت�شمني 

امل�شتاأنف �شده الأول الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثالثة للم�شتاأنف عليهم باأن يح�شروا �شخ�شيًا 
اأو يح�شر من ميثلهم قانونًا جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1م واإل �شت�شري املحكمة يف حقهم 

ح�شوريًا ليعلموا. 
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثالثة.
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رقم.اال�ستئناف:.1/2370/2015/03.
رقم.الدعوى:.2/290/2015/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود. بوا�شطة مكتب املحامي عبدالرحمن 
يعقوب يو�شف ال�شوملي. امل�شتاأنف عليه: هيثم محمود اأحمد حمودة. �شقة22 مبنى 3030 طريق 
اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه  5767 جممع: 557 البديع. الطلبات: 
الفائدة  �شق  درجة يف  اأول  تعديل حكم   -1 املو�شوع:  ثانيًا: من حيث  ال�شكلية.  ال�شرائط  كافة 
تاريخ ال�شتحقاق  القانونية بواقع 10% من  بالفوائد  القانونية والق�شاء جمددًا ب�شمول احلكم 
وحتى ال�شداد التام وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك. 2- ت�شمني امل�شتاأنف �شده بكافة امل�شروفات 

من الر�شوم واأتعاب املحاماة وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثالثة للم�شتاأنف عليه باأن يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر 
من ميثله قانونًا جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1م واإل �شت�شري املحكمة يف حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:.3/3943/2014/03.
رقـم.الدعـوى:.9/5764/2010/02.

تبلـيغ.باحلـ�سور
امل�شتاأنف  مرهون.  اأحمد  جعفر  املحامي:  وكيلها  �شكيب.  اإ�شماعيل  محمد  �شربية  امل�شتاأنفة: 
محمود.  اأحمد  هيفاء  الدكتورة  ل�شاحبتها  للعيون  التخ�ش�شي  هيفاء  مركز  الأولى:  �شدها 
وكيلها املحامي: عبدالرحمن محمد غنيم. امل�شتاأنف �شده الثاين)املدخل(: عماد عبود. مبنى 
مركز جلو�شلني لل�شكر الطابق الثاين املنامة. الطلبات: اأوًل: قبول الإ�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه 
كافة اأو�شاعه ال�شكلية واملو�شوعية املقررة قانونًا. ثانيًا: باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به 
والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدهما الأولى والثاين املدخل بالت�شامن والت�شامم بينهما 
بها جراء فقد  اأملت  التي  والأدبية  واملعنوية  املادية  الأ�شرار  تعوي�شًا عن  للم�شتاأنف  ي�شددا  باأن 
اأب�شار عينها اليمنى وبالفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام. ثالثًا: مخاطبة 
اللجان الطبية لت�شكيل ذات اللجنة املن�شو�س عليها بالقرار رقم 6 ل�شنة 2012 لإعداد تقرير 
عن حالة امل�شتاأنفة. رابعًا: مخاطبة ال�شيد/ وزير ال�شحة لإعادة ت�شكيل جلنة اأخرى للنظر يف 
اعرتا�شات املدعية الواردة يف هذه املذكرة وحتقيق جميع طلباتها املبينة يف البنود الثمانية من 
�شبب ال�شتئناف. وتقدمي تقرير طبي جديد. خام�شًا: اإحالة امل�شتاأنفة اإلى الطب ال�شرعي لتنفيذ 
احلكم التمهيدي ال�شادر. �شاد�شًا: ت�شمني امل�شتاأنف �شدهما بامل�شروفات عن جميع درجات 

التقا�شي مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة. 
     لذا تعلن املحكمة امل�شتاأنف �شده الثاين باأن يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من ميثله قانونًا جل�شة 
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يوم الأربعاء 2015/12/2م واإل �شت�شري املحكمة يف حقه ح�شوريًا. ليعلم. 
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الثالثة

رقم.اال�ستئناف:4/995/2015/03
رقم.الدعوى:9/2613/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيله/ املحامي ال�شيد ها�شم علوي الوداعي. 
مكتب 211 طابق 21 مبنى 79 طريق 2802 جممع 428 برج كابيتال بل�س �شاحية ال�شيف. �شد 
مدينة   814 جممع   1442 طريق   A/1460 مبنى  عبداهلل.  جنم  علي  موزه  �شدها:  امل�شتاأنف 
عي�شى. طلبات ال�شتئناف: اول: من حيث ال�شكل: بقبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه خالل القيد 
الزمني م�شتوفيا لكافة �شرائطه. ثانيا: من حيث املو�شوع: 1- تاأييد احلكم فيما انتهى اليه يف 
جزئية الزام امل�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة، 
مع اإلغاء ما انتهى اإليه يف جانب رف�س الفوائد واإ�شدار حكم جديد يق�شي باإلزام امل�شتاأنف �شده 
امل�شتاأنف  اإلزام  اإلى املديونية املقررة. 2-  اإ�شافة  الفوائد املطالب بها يف لئحة الدعوى  بدفع 

�شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة لدرجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف �شدها باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.اال�ستئناف:9/2643/2014/03
رقم.الدعوى:3/14691/2013/02

تبليغ.باحل�سـور
بناية  اخل�شرم  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  املحامي  وكيلها  للعقارات  ناردين  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
الزياين الدور الثالث مكتب 31 الدبلوما�شية. �شـد امل�شتاأنف �شده: دعيج خليفة �شالح بوعجاله. 
لتقدميه يف  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  اول:  ال�شتئناف:  طلبات  املحرق.  امواج   17 الدور   2 �شقة 
امليعاد القانوين م�شتوفيًا كافة ا�شكاله القانونية. ثانيا: الغاء حكم اأول درجة والق�شاء جمددًا 
بف�شخ عقد البيع البتدائي املوؤرخ يف 2007/12/13 ب�شاأن ال�شقة رقم 2 الدور 17. م�شروع زاوية 
2. امواج. ثالثا: ت�شمني امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وذلك عن 

درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو مبن ينوب عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة
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رقم ال�شتئناف:2/1327/2014/03
رقم الدعوى:9/12969/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ عبدال�شهيد عبداهلل جا�شم عبدالر�شا ح�شني. وكيله املحامي جعفر اأحمد مرهون. 
مكتب 13 بناية احل�شن 668 طريق 388 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية. �شد امل�شتاأنف �شده: 
�شامل عبداهلل �شامل العاتي. جمهول. طلبات ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه يف 
موعده القانوين. ثانيا: باإلغاء احلكم املطعون والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده باأن ي�شدد 
للم�شتاأنف مبلغ قدره-/6000 دينارًا )�شتة اآلف دينارًا( عو�شًا عن ال�شرار املادية واملعنوية 

والدبية التي املت به. ثالثا: ت�شمني امل�شتاأنف �شده امل�شروفات �شامله اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�شتاأنف �شده �شامل باحل�شور 

بنف�شه او مبن ينوب عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.اال�ستئناف:6/191/2014/03
رقم.الدعوى:6/9316/2010/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفني/ داود محمد علي. فاطمة جا�شم العرادي. اإبراهيم محمد علي. ف�شيله محمد علي. 
فا�شل محمد علي. مرمي محمد العرادي. عبا�س يو�شف العرادي. عي�شى علي �شلمان وغريهم. 
املنطقة  الدور 37 جممع 317  عالية  بناية   34 مكتب  نا�شر.  ن�شرين جا�شم  املحامية  كيلتهم/ 
الدبلوما�شية. �شد امل�شتاأنف �شده: را�شد علي محمد العرادي. مبنى 71a طريق 4240 جممع 
242 عراد. طلبات ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيا: تعديل احلكم امل�شتاأنف بزيادة 
املبلغ املق�شي به وجعله 779/ 40،398 دينارًاًا بدل من املبلغ املق�شي به قدره 1974/987 دينارًا 
اإحالة  واحتياطيًا:  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  للمبلغ  وت�شمني 
تقدميه  ال�شابق  التقرير  على  الالئحة  هذه  يف  املقدمة  العرتا�شات  لبيان  خلبري  ال�شتئناف 
والذي عولت عليه محكمة اأول درجة يف حكمها. ثالثا: اإلزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
العرادي  را�شد  امل�شتاأنف �شده  الرابعة  الدائرة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا       

باحل�شور بنف�شه اأو مبن ينوب عنه بجل�شة 2015/12/8م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة
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رقم.اال�ستئناف.9/1729/2013/03
رقم.الدعوى...9/7604/2010/02

تبليغ.باحل�سور
�شد  جدحف�س425.   2589 �شارع   3080 مبنى   11 �شقة  جا�شم،  علي  مهدي  علي  امل�شتاأنف/ 
امل�شتاأنف �شدها/ �شركة البحرين للت�شهيالت، وكيلها املحامي محمد عيد احل�شيني مكتب 74 
الطابق 7 مبنى315 برج الدبلومات. امل�شتاأنف �شده املدخل/ جنيب �شعيد �شامل بن �شامل، �شقة 
�شكاًل ل�شتيفائه  ال�شتئناف  ال�شتئناف: 1- قبول  33 مبنى 265 جممع1908 احلورة. طلبات 
امل�شاريف  �شدهم  امل�شتاأنف  وحتميل  امل�شتاأنف  احلكم  2-رف�س  املقررة.  القانونية  ال�شروط 

�شاملة اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا الرابعة امل�شتاأنف عليه املدخل جنيب �شعيد �شامل اأو من ينوب 

عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

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

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

اإلزام امل�شتاأنف �شده مب�شاريف الدعوى عن درجتي التقا�شي واتعاب املحاماة.
     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 2015/11/26م.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.اال�ستئناف.1/2952/2015/03
رقم.الدعوى.5/1221/2015/02

تبليغ.باحل�سور
�شد  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املحامي  وكيله  بوا�شطة  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
امل�شتاأنف �شدهم: 1- �شركة الف�شول الربعة لتنظيم املعار�س واملوؤترات ذ.م.م �س.ت 67014-
بوخما�س  را�س  عيد  علي  3-�شهري   .-47641 �س.ت  ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر  املحيط   -2  .1
730600246. الطلـبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. املو�شوع احلكم 
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بتعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدهم بالت�شامن بالفائدة التاأخريية بواقع 
9% على املبلغ املحكوم به اعتبارًا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 3- اإلزام امل�شتاأنف 

�شدهم بالت�شامن بامل�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 الأربعاء 2015/11/11 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.1/1591/2015/03
رقم.الدعوى.8/10576/2010/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: ال�شركة اخلليجية لالإعالن والعالقات العامة. بوا�شطة وكيلها املحامي امين توفيق 
املوؤيد. �شد امل�شتاأنف �شدها: �شركة فجوالز ذ.م.م. الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- 
اأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغ قدره  باإلزام امل�شتاأنف عليها  اإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا 
133،936 ريال �شعودي اأي ما يعادل 13465 دينارًا بحريني م�شافًا اإليه الفوائد القانونية بن�شبة 
وامل�شاريف  الر�شوم   �شدها  امل�شتاأنف  اإلزام   -3 التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %7

ومقابل اأتعاب املحاماة ومقابل اأتعاب اخلبري.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنها اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25 فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.اال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/4000/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: MOHAMMAD DILWAR PIR PIR PIR. املدعى عليه: وكالة خيامي للتجارة العاملية. 
مو�شوع الدعوى: دعوة عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.1/2470/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى  كاظم،  اأحمد ح�شن  فاطمه  املدعي:  وكيل   .NISAMUDHEEN MANCHERI املدعي: 
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عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.     
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.2/2475/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: SELVAM CHINNAIAN NADAR. وكيل املدعي: فاطمه اأحمد ح�شن كاظم، املدعى 
عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.9/2471/2015/02

تبليغ.باحل�سور
اأحمد  فاطمه  املدعي:  وكيل   .HAROON RASHEED PUTTAM PUTTAM POYIL املدعي: 
الدعوى: دعوى  الق�شاب. مو�شوع  املدعى عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل  ح�شن كاظم. 

عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.7/2478/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: UMMER GARAGANDOOR HASAINAR. وكيل املدعي: فاطمه اأحمد ح�شن كاظم. 
املدعى عليه: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.4/3365/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: عبداهلل اأبراهيم عبداهلل ح�شن العبد بوليته عن ابنه القا�شر يا�شر عبداهلل اإبراهيم 
عبداهلل ح�شن العبد، وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان، املدعى عليها: موؤ�ش�شة اجايل 
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اإنفور ماتك�س. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.2/20771/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: SOORIYA MOORTHY UTHIRAPATHI، املدعى عليها: اأم اأم اي تي �شي اأو. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

      لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.8/3539/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: PAULINE ELODIE MARCOMBE. املدعى عليها: فري�شت تاغ للخدمات ال�شت�شارية 

ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.2/13044/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: علي �شالح علي عبداهلل، وكيل املدعي: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان املدعى عليهما: 
1-امل�شتقبل للتنمية الب�شرية. 2-البنك الأهلي املتحد. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه الول املذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.اال�ستئناف.4/1497/2015/03

رقم الدعوى 9/12218/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  الدين  محي  �شامي  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
احلاليقة. �شقة 15 مبنى 151 طريق 44 جممع 243 عراد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم 

ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 9/12218/2014/02.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/12/6م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى.9/6047/2014/02

تبليغ.باحل�سور
اإبراهيم ح�شن �شلمان احل�شار. املدعى عليها: �شركة امناء للخدمات واحللول  املدعية: ملي�س 
الزام  الدعوى:  مو�شوع  �شدد.   1038 جممع   3876 طريق   3452 مبنى  والتدريبية.  التعليمية 

املدعى عليها مببلغ -/70000 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.1/2000/2015/03
رقم.الدعوى.1/11601/2013/02

تبليغ.باحل�سور
مبنى  عبدالكرمي.  عبا�س  �شلمان  عزيزه  �شدها:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
156 طريق 2103 جممع 321 املنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 1/11601/2013/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.1/1994/2015/03
رقم.الدعوى.1/7838/2013/02

تبليغ.باحل�سور
العنوان.  جمهول  ما�شريا.  كيمنتي  ديكو  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 

.1/7838/2013/02
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.اال�ستئناف.9/1995/2015/03
رقم.الدعوى.7/5471/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف �شده: عبدالرحمن علي داخل احلربي. مبنى 111  البحرين.  امل�شتاأنفة: �شركة زين 
طريق 13 جممع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 7/5471/2013/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.8/1996/2015/03
رقم.الدعوى.4/2953/2013/02

تبليغ.باحل�سور
BENIGNO RAFOY CANLAS. مبنى 143  امل�شتاأنف �شده:  البحرين.  امل�شتاأنفة: �شركة زين 
طريق 44 جممع 243 عراد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 4/2953/2013/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/17108/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
فا�سل.بهرام.اأكرب.تلهي

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى فا�شل بهرام اأكرب تالهي، 
الرقم ال�شخ�شي 860502473. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/20م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.9/2038/2015/03
رقم.الدعوى.1/7841/2013/02

تبليغ.باحل�سور
 536 مبنى  امان.  يو�شف  علي  يو�شف  حميد  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
طريق 1135 جممع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 
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املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 1/7841/2013/02.     
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/12/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.9/2037/2015/03
رقم.الدعوى.6/13762/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شدها: ANKIT BIRJUKA. مبنى F.11 طريق 3963 
جممع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 6/13762/2012/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/12/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.9/1995/2015/03
رقم.الدعوى.7/5471/2013/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف �شده: عبدالرحمن علي داخل احلربي. مبنى 111  البحرين.  امل�شتاأنفة: �شركة زين 
طريق 13 جممع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 7/5471/2013/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.7/2039/2015/03
رقم.الدعوى.7/12425/2012/02

تبليغ.باحل�سور
عبداهلل.  نور محمد  عبدالغفار  علي  اح�شان  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  املنامة. مو�شوع  مبنى 1943 طريق 1835 جممع 318 

املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 7/12425/2012/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/12/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.اال�ستئناف.4/2147/2015/03
رقم.الدعوى.4/19523/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: SURESJ 880529067. مبنى 3279 طريق 250 
جممع 302. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة يف 

رقم الدعوى 4/19523/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/12/6م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.8/2047/2015/03
رقم.الدعوى.7/8916/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شدها: �شعاد ال�شيد عبداهلل جعفر علوي العلوي مبنى 
49 طريق 2701 جممع 327. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 8/8916/2012/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/12/6م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.4/950/2015/03
رقم.الدعوى.9/8476/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: ميثم اإبراهيم يو�شف اأحمد. 
�شقة 15 مبنى 151 طريق 44 جممع 243 عراد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من 

املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/8476/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/12/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/17398/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ريا�ص.فوؤاد.ما�ساءاهلل.�سنقور.نور.اف�سان
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ريا�س فوؤاد ما�شاء اهلل �شنقور 
نور اف�شان. الرقم ال�شخ�شي 870612794. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية 
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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 الأحد 2015/12/20م 

لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.3/195/2015/03
رقم.الدعوى.9/12944/2011/02

تبليغ.باحل�سور
اإبراهيم علي را�شد احلربي. امل�شتاأنف �شده: يا�شني علي ح�شن. منزل 114 طريق  امل�شتاأنف: 
714 جممع 300 املنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 

ال�شابعة يف رقم الدعوى 9/12944/2011/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/2م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.6/2051/2015/03
رقم.الدعوى.7/6270/2012/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين. امل�شتاأنف �شده: MIAN AAMIR SOHAIL. مبنى 1 طريق 2651 جممع 
226. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم 

الدعوى 7/6270/2012/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/16م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.اال�ستئناف.1/1672/2015/03
رقم.الدعوى.1/19614/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين. امل�شتاأنف �شدها: ALYIA BIBI. �شقة 50 مبنى 680 طريق 2411 جممع 
324. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة يف رقم 

الدعوى 1/19614/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه 
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اأو بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/841/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: ماجد ها�شم ح�شني الها�شمي. املدعى عليه: محمد من�شور نعمة. فيال 640 طريق 1409 
جممع 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ -/77000 دينار والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.4/563/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. املدعى عليه: ح�شن محمد ح�شن املاجد النعيمي. 
فيال 2415 طريق 996 الرفاع 909. مو�شوع الدعوى: الزام املدعى عليهما مببلغ 24694/694 

دينارًا ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.1/16835/2012/02
تبليغ.باحل�سور

الكيماوية  ال�شناعية  اللوؤلوؤة  �شركة   -1 عليهما:  املدعى  القاب�شة.  ات�س  بي  اأي  �شركة  املدعية: 
 304 جممع   383 طريق   203 مبنى  ليمتد.  برايفت  كيميكال  ايريا  �شركة   -2  .47708 �س.ت 

املنامة. مو�شوع الدعوى: حل وت�شفية ال�شركة املدعى عليها الأولى.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله بورود التقرير يف 

الدعوى وباحل�شور مبن ميثلها اأو بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى.9/12012/2010/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: حمد عبداهلل غالم البلو�شي �شاحب موؤ�ش�شة اأ تو زد للمقاولت. املدعى عليها: �شركة 
نا�شونال بروفايل. م�شنع 1705 طريق 3863 عايل 737. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س املدعي.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2م.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعـوى:.2/1536/2015/02

تبليـغ.باحل�سـور
الدولية. وكيلتها: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: ريا�س  اأ�شواق اخلليج  املدعية: 

جالريي. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.8/15304/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  اأحمد مرهون.  املدعي: جعفر  لتكنلوجيا اخلر�شانة. محامي  البحرين  املدعية: 
�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 الأحد 2015/11/15.

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

تبليـغ.باحل�سـور
الر�شا  مركز  عليه:  املدعى  املحرقي.  ح�شان  املحامي  وكيله:  للتنمية.  البحرين  بنك  املدعي: 

للكمبيوتر والطباعة املكتبية. �شفـة الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.6/13814/2015/02
تبليغ.باحل�سـور

عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املحامي  وكليه:  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
فاطمة جا�شم محمد ح�شن النعيمي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
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اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة....

رقم.الدعـوى:.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 عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعـوى:.9/15152/2014/02

تبليغ.باحل�سـور
عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املحامي  وكليه:  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 

اإبراهيم اأحمد عبداحل�شني ميثم. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.9/21291/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املحامي  وكليه:  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
فاطمه جا�شم محمد ح�شن النعيمي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة....

رقم.الدعوى.7/15912/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

جابر.جمعة.ربيعه.الدو�سري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح تركة جابر جمعه ربيعه الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  540049220. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 
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اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر 
الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.2013/02/.9/1578

تبليغ.باحل�سور
 -3 ح�شني.  محمد  فا�شل   -2 عليهم:  املدعى  وغريه.  ال�شراح  ح�شن  علي  علي  يا�شر  املدعني: 
جالل عبداهلل �شلمان كمال. 4- �شمرية عبداهلل �شلمان. 5- فكرية �شعبان غالم. 6- دير دري 
ماري �شبيلني. 7- هاري جوبال �شارما. 8- علي دروي�س �شلمان. 9- عبداحلميد جالل كيان. 
10- ح�شن يو�شف عبدالرحمن. 11- م�شرف علي الكواري. 12- خالد في�شل محمد. 13- ر�شم 
ا�شماعيل عبداهلل. 14- توين جود بهري. 15- يزيل دي ويت. ال�شقة رقم 22 مبنى 2160 طريق 

5180 جممع 257 جزر اأمواج من ملحرق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شيهم 

اأو بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2015/11/15 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2013/02/.9/1578
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. الوكيل: املحامية �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى 
عليها: �شركة كابيتال بارترنز �س.م.ب )م(. �شقة 1804 مبنى 2504 طريق 2832 جممع 428. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2015/11/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.3/18445/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

عليها:  املدعى  بوعلي.  عبداهلل  عادل  املحامي:  وكيلها  ذ.م.م.  للخر�شانة  اوال  �شركة  املدعية: 
�شركة �شنيور اإبراهيم للمقاولت ذ.م.م. مبنى 27 �شارع 336 جممع 315 املنامة.  �شفـة الدعــوى: 

الجراءات الوقتية والتحفظية.  
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/1.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.9/9218/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املحامني.  – مكتب  املحاكم  اإدارة  اأ�شعد.  ال�شيد م�شطفى علي محمد  فائزة  املدعية: 
عليـها: مونيكا األي�س بل. �شقة 81 طريق 1705 مبنى 315 الدبلوما�شية 317 �شفة الدعوى: اأتعاب 

محاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الثنني 2015/10/19 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/15036/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اوبال  �شركة  عليـها:  املدعى  ال�شمالن.  عبداهلل  �شعد  املحامي  الوكيل:  ليمتد.  �شانيل  املدعية: 
للتجارة ذ م م ميثلها يو�شف عبدالله عبداهلل يو�شف �س.ت: 01-79190. مبنى 160 طريق 336 

جممع 302 املنامة. �شفة الدعوى: اإدارية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/14411/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

�سيخة.اأحمد.عبداهلل.عبدالغفار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شيخة اأحمد عبداهلل عبدالغفار. 
الرقم ال�شخ�شي 570103045. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
الأحد  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  اأقرب فر�شة.  املحكمة يف  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  ذمته دين 

2015/11/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/16189/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.نور.علي.اأحمد.بني.حامد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد نور علي اأحمد بني حامد. 
اأو من يدعي باأية حقوق عليه  الرقم ال�شخ�شي 940212528. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
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اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
الأحد  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  املحكمة يف  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته 

2015/11/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.2/6319/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

ال�شخ�شي  الرقم  العو�شي  لولوة  املحامية  وكيلهم  وغريها.  العايل  عبدالعزيز  اميان  املدعني: 
510124372. املدعى عليها: اأمل عبدالعزيز العايل. منزل 2117 طريق 3851 عايل 738 مملكة 

البحرين. �شفـة الدعــوى: مدنية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثنني 2015/10/19.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.1/16305/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

�سلمان.عبدالر�سا.اأحمد.مريزا
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى �شلمان عبدالر�شا اأحمد مريزا، 
اأو من يدعي باأية حقوق عليه  الرقم ال�شخ�شي 661201007. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
الأحد  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  املحكمة يف  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.5/20694/2014/02
تبليغ.باحل�سـور

املدعية: اإفتخار علي. املدعى عليه: ندمي ا�شغر علي. الرقم ال�شخ�شي : 730207714، جمهول 
العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اخالء. 

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

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى.1/7944/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى  املحرق.   206 جممع  طريق607   171 مبنى  �شلمان.  محمد  خمي�س  عبداهلل  املدعي: 
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عليـهم: 1- علي خمي�س محمد �شلمان. 2- يو�شف خمي�س محمد �شلمان. 3- اأحمد خمي�س محمد 
احلايكي. 4- �شعيده ح�شن خليفة علي. املدعى عليهم املدخل: 1- ح�شن علي عبدالوهاب العبد 

الوهاب. 2- اآمنة خمي�س محمد اآل خمي�س. �شفة الدعوى: مطالبة مالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.2/15397/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: وزارة الرتبية والتعليم. املنامة. املدعى عليـهم: ورثة املرحومة اأفراح عبدالنبي اأحمد 
املدين الرقم ال�شخ�شي / 711102155. �شفة الدعوى: مدنية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 ليعلم.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.7/15473/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعني :1- خليل محمد ر�شي عي�شى الكمي�س. 2- مليكة ح�شن اأحمد علي العايل. 3- جا�شم 
ر�شي  محمد  دلل   -5 الكمي�س.  عي�شى  ر�شي  محمد  اميان   -4 الكمي�س.  عي�شى  ر�شي  محمد 
عي�شى الكمي�س. 6- دنيا محمد ر�شا عي�شى الكمي�س. وكيلهم: املحامي عي�شى اإبراهيم محمد 
الرقم ال�شخ�شي/ 560141483. املدعى عليـهم: 1- ورثة املرحوم محمد ر�شي عي�شى محمد 
الكمي�س وهم: حميدة و�شعاد وعواطف واأمل ابناء محمد ر�شي عي�شى الكمي�س وتثلهم نرج�س 
محمد ر�شي الكمي�س. 2- اإدارة اأموال القا�شرين بوليتها على الق�شر فاطمة ونواف وعلي اأبناء 

محمد ر�شي عي�شى الكمي�س
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهما 

اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.8/4965/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الوكيل: املحامي عمر  الذاتي �س.م.ب �س.ت 16600.  التحكم  اأبي بي لجهزة  املدعية: �شركة 
الرقم  ويك  فان  جوهان�س  املتوفى  تركة  عليـها:  املدعى   .440107172 �س/  املر�شي  عثمان 

ال�شخ�شي/ 610300750. �شفة الدعوى: مالية
اأو       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
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بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/16086/2015/02
تبليغ.باحل�سـور

املدعية: هوندا موتور. وكيلها املحامي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. املدعى عليها: 1- خدمات زهري 
حبيب لل�شيارات ميثلها ال�شيد زهري ح�شني رحمه. طريق 2831 مبنى 121 جممع 704 مدينة 
�شلماباد. 2- اإدارة اجلمارك املنافذ البحرية. �شئون اجلمارك وزارة الداخلية. �شفـة الدعــوى: 

اإدارية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثنني 2015/11/30.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/7637/2015/02
تبليغ.باحل�سـور

املدعية: �شركة عبدعلي علي عي�شى اآل نوح واأولده ذ.م.م. وكيلها املحامي: اأمين توفيق املوؤيد. 
املدعى عليها: 1- �شركة القائد للمقاولت �س.�س.و/�س.ت 19043-1 مبنى 1863 طريق 2741 
جممع 327 املنامة العدلية. 2- عبداهلل محمد م�شطفى قائد. طريق 2741 مبنى 1863 جممع 

327 العدلية املنامة. �شفـة الدعــوى: ديون. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.2/10012/2015/02
تبليغ.باحل�سـور

املدعية: بلدية املنطقة ال�شمالية. بلدية املنطقة ال�شمالية. املدعى عليها: تركة املتوفى عبداملنري 
عا�شور كاظم محمد. مبنى 1399 طريق 4046 جممع 540 الدراز. �شفـة الدعــوى: تركة. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/1.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى.8/15741/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.نور.علي.اأحمد.بني.حمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد نور علي اأحمد بني حمد، 
اأو من يدعي باأية حقوق عليه  الرقم ال�شخ�شي 940212528. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى.9/3157/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شجل:  رقم  املطوع.  ح�شن  من�شور  ور�شة  عليها:  املدعى  مد�شويف.  هوق  مزبيل  مد  املدعية: 
60691-3. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: الغاء قرار.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/2 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى.........................................

رقم.الدعوى.4/17489/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
حمد.علي.ح�سن.حمدات

مدين  �شجل  حمدات  ح�شن  علي  حمد  تركة  فتح  عن  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
1014217218. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 
اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.4/4239/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثل املدعية: �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: 
�شركة �شيب ما�شرت مرين �شريف�س ذ.م.م. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع 

للمدعي مبلغا قدره 9180/000 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
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اأعاله باحل�شور  للمدعى عليها املذكورة  ال�شابعة  الغرفة       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعـوى:.6/7012/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: موؤ�ش�شة حيدر علي ر�شا. وكيلة املدعية: املحامية هدى �شعد اأحمد يو�شف املدعى عليها: 
�شركة انرتفور�س �شكورتي البحرين ذ.م.م. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع 

للمدعي مبلغا قدره 7862/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/11/29.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعـوى:.5/13207/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلة املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
اإلزام املدعى عليه باأن  عليها: بر�شتيج جت لتاأجري الطائرات البحرين. �شفـة الدعــوى: طلب 

يدفع للمدعي مبلغا قدره 11944/404دينارًا 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 الثالثاء 2015/11/17.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعـوى:.2/13184/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

الكبري  اجلامع  مقاولت  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتامني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�س.�س.و. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 26302/374 

دينار 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 الثالثاء 2015/11/17.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعـوى:.5/13207/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلة املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  البحرين. �شفـة  الطائرات  لتاأجري  بر�شتيج جت  عليه: 
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يدفع للمدعي مبلغا قدره 11944/404دينارًا 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 2015/11/17.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعـوى:.2/14948/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: خليل اإبراهيم العطار �شاحب موؤ�ش�شة 
خليل العطار ملقاولت البناء. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغا 

قدره 10730/482 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 2015/11/12.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعـوى:.4/15394/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلة املدعي: املحامية لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى 
عليه: Bashar Darkazalli. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغا قدره 

6622/148 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 الثنني 2015/11/9.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعوى:.2/8216/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 JOHN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
HAWTHORNE. الرقم ال�شخ�شي: 720701856. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 836.422 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/9531/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 DILOFAR :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الدعوى:  ال�شخ�شي 820520969. مو�شوع  الرقم   .EBINE YOUSUFF YOUSUFF MOIDU
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طلب مبلغ قدره 466.85 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/6482/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد ح�شن محمد علي 
العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 670007455. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1186.451 دينارًا 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/8222/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: EDDIE WALKER. الرقم 
ال�شخ�شي: 831100508. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 809 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/1040/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عارف  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن اأحمد محمد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 821002392. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 299.072 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/8691/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليه: �شركة بود�شتور 
الر�شوم  مع  دينارًا   713.559 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الثقيلة.  املعدات  لتاأجري 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/555/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يو�شف دادي 
 432.842 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530402220 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  مراد 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/15409/2014/02
تبليغ.باحل�سور

محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 861008103. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم علي.  عبدالر�شول علي 

وقدرة 184.871 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/8985/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبداهلل ح�شن محمد علي 
احللي. الرقم ال�شخ�شي: 830100482. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 111.677 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/8309/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
مو�شوع   .660640155 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMED IQBAL ABDUL HAMEED
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الدعوى: طلب مبلغ قدره 774.765 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/8894/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: امريه كاظم 
 274.998 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640056318 ال�شخ�شي:  الرقم  غلوم.  ح�شني 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/7762/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد خليل 
اإبراهيم �شخنيني. الرقم ال�شخ�شي: 850507553. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.586 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى.4/00207/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  وكيلها.  بوا�شطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: عبداهلل اأحمد عبداملجيد اأحمد 890909695 بحريني اجلن�شية. مبنى 206 طريق 1601 
جممع 622. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 820/579 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/9/16 لنظر الدعوى ليعلم .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.7/11797/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ح�شني ح�شن علي اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 900101261. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأربعاء 2015/09/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/267/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 FARIDA املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
BEGUM ABDUS ABDUS SALAM. الرقم ال�شخ�شي 740159011. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 291.66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/7427/2014/02
تبليغ.باحل�سور

�شمري  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز حمد جرب الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 730806030. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 150.96 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/9849/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RASIKA املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
SAMPATH WIJESUNDERA APPUHAMILAGE. الرقم ال�شخ�شي: 810571773. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 170.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/9056/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 KUNHIMOHAMMED املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
POOLAKKAL. الرقم ال�شخ�شي: 740590456 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 276.673 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/4450/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 .HASAN ERKAN عليه   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 840846533. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.17 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى.9/292/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة. وكيل املدعي: عبدالرحمن يعقوب يو�شف 
مو�شوع   .700628223 ال�شخ�شي  الرقم   .JOGI RAJU BOLISETTI عليه:  املدعى  ال�شوملي. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1061.244 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى.02/2014/18028/8
تبليغ.باحل�سور

عليهم:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
عبدالعزيز محمد محمد العبدالقادر.ASGHAR DIN MUHAMMAD. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1582.919 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى.9/09697/2014/02
تبليغ.باحل�سور

علي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداحلميد عبدالرحمن اإبراهيم عو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 930304837

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 204.51 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/8784/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
SENTHIL KUMAR MADASAMY. الرقم ال�شخ�شي: 800127498. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2388.564 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/22398/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MANESH املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
THOTTATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 720439841. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 738.983 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/23071/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MOIZ عليه:  املدعى   .MOIZ AHMED SYED املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
AHMED SYED. الرقم ال�شخ�شي: 750147849. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1032.855 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.8/22564/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 RAJESH املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
 628.16 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740114662 ال�شخ�شي:  الرقم   .SEBASTIAN

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/15581/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .JAYACHANDRA KURUP BHASKARAN BHASKARAN PILLAI

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   597.683 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640564208
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/2588/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: زيد مرون 
فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 201404192. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 336.228 دينارًا مع 

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

يوم الثنني 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.4/14189/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
CHITRNAGDAN SYAM KUNJU KUNJU KRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي: 690572840. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2115.572 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.8/23326/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 BENRIE املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
JAMES BASA BASA NUFABLE. الرقم ال�شخ�شي 830826815. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 804.368 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/8193/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اني�س  عي�شى  م�شعب  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد م�شرتيحي. الرقم ال�شخ�شي: 830912851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 839.551 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/11880/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
KHALID. الرقم ال�شخ�شي: 890145717. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 248.964 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/2431/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شن عبداهلل عبدالعزيز 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 550135677. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 705.353 دنانري مع 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/20175/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد �شلتاق خلف ال�شمري 
�شاحب وكالة الرفة للعقارات واملقاولت. الرقم ال�شخ�شي 201426108. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 207 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/8836/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 AGUSTIN TUAZON املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
VILLEGAS. الرقم ال�شخ�شي: 570530695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 897.13 دينارًا 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/18352/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
اأحمد محمد محمود �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 770828299. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1104.095 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/10968/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
محمد اأحمد اأحمد علي اجلفني. الرقم ال�شخ�شي: 820602310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 119.406 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/3944/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: هاين 
اإبراهيم فاعور. الرقم ال�شخ�شي: 740932470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 744.654 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/9674/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD SHABBIR. الرقم ال�شخ�شي: 860230635. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/23042/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 RAJAGOPAL :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
RAJEEV. الرقم ال�شخ�شي: 830547924. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 593.914 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.7/5319/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد �شالح 
 311.484 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680169504 ال�شخ�شي:  الرقم  عواد.  مر�شد 

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

يوم الثنني 2015/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/4437/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد �شمري بن مخلوف. 
الرقم ال�شخ�شي: 680437681. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.562 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/9254/2014/02
تبليغ.باحل�سور

حاجي  محمد  غلوم  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 540070181. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 245.188 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/6499/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل حميد 
ح�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.8/866/2015/02

تبليغ.باحل�سور
كفاح  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعي: 
اأحمد خليل اإبراهيم اخللو. الرقم ال�شخ�شي: 660104296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/625/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SELEBALENG :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ال�شخ�شي 640204201. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  الرقم   .MAGDELINE NCHWE

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

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/8452/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840226276 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAHALINGAM ANBALAGAN

مبلغ قدره 1527.478 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى.9/14616/2014/02
تبليغ.باحل�سور

نواف  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
را�شد ح�شن �شند احلماد. الرقم ال�شخ�شي: 860405222. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

111.093 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 
الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى تاأجيل اداري.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى.3/03424/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى عليه:  املدعية: عمر محمد حامد مطالقه.  وكيل   .ILLAHI BUX CHACHO املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760165610 ال�شخ�شي:  الرقم   .YASIR MEHMOOD

1000 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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.4/02944/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها: فتحيه علي 
ح�شن علي اجلردابي. الرقم ال�شخ�شي: 650504330. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 50.2 

دينارًا مع 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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:5/05388/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املطوع.  فاطمة  املحامية  وكيلتهم  بوا�شطة  وغريه  عبداحل�شني  هالل  اإبراهيم  كميله  املدعية/ 
مكتب املحامني – ادارة املحاكم. املدعى عليهم املدخلني/ 1- في�شل ر�شيد عبداهلل املاحوزي. 
2- �شكينة ر�شيد عبداهلل املاحوزي. �شفة الدعوى / 1- فرز م�شتحق املدعيني يف العقار الكائن 
يف منطقة املنامة وهو منزل 999 طريق 117 جممع 301 برقم املقدمة 1995/7539 ورقم العقار 
بذلك. 3-  وثيقة  وا�شدار  الورثة  با�شم  العقار  بت�شجيل  العقاري  الت�شجيل  0313126 2-الزام 
الزام املدعى عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
املو�شوع بندب هيئة الفرز الدائرة الثانية خبريًا يف الدعوى تكون مهمتها بعد الطالع على اأوراق 
وم�شتندات الدعوى وما ع�شى اأن يقدمه اخل�شوم فيها، والنتقال اإلى عقار التداعي الكائن يف 
منطقة الزجن من املنامة وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم )1968/1369( واملرفقة بالئحة الدعوى 
لفرز م�شتحق املدعني من العقار مو�شوع الدعوى واإعداد خريطة مرتية بالأق�شام املفروزة دون 
اأو النتقا�س من قيمته، وفى حالة تعذر ذلك حتدد قيمة الثمن الأ�شا�شي له  اإحلاق ال�شرر به 
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اأية جهة  اإلى  اأداء ماأموريته النتقال  تهيدًا لبيعه بطريق املزايدة، و�شرحت للخبري يف �شبيل 
اأو غري حكومية يرى لزوم الطالع على ما قد يكون بها من م�شتندات وكذلك �شماع  حكومية 
اأقوال اخل�شوم و�شهودهم بغري حلف ميني وقدرت املحكمة مبلغ -/80 دينارًا )ثمانون دينارًا( 
اأمانة كلفت املدعني باإيداعها خزينة املحكمة على ذمة اأتعاب اخلبري وم�شروفاته وحددت جل�شة 
يف  2015/4/19م  وجل�شة  الأمانة  اإيداع  عدم  حالة  يف  بحالتها  الدعوى  لنظر  2015/3/26م 
اأمكن ذلك  اإن  املاأمورية  تقريره وعلى اخلبري مبا�شرة  الأمانة وحتى يقدم اخلبري  اإيداع  حالة 
ولو يف غيبة اخل�شوم طاملا تت دعوتهم على وجه �شحيح وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من 

اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم واأبقت الف�شل يف امل�شروفات.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.8/03136/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: 
�شم�س ا�شرف عبدعلي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 850609712. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 224.066 دينارًا مع 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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.8/03444/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  املدعي: عمر محمد حامد مطالقه.  وكيل   .ILLAHI BUX CHACHO املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 2150  ال�شخ�شي: 850940354. مو�شوع  الرقم   .FAWAD TARIQ

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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/14854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليها: �شركة 
فور دبليو جي ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 71665. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 243.229 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.5/01669/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .ROBEL JILLU MIAH املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 760171696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 656.845 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 اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:7/05817/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
فا�شل علي نزال. الرقم ال�شخ�شي: 670732540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 207.797 

دنانري 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 

اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.2/21984/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 THASNEEM SOOPPY :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MUDIYALLUR. الرقم ال�شخ�شي: 891017399 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 91.178 

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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.7/1864/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 FARUK MOJUMDER املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
ال�شخ�شي 850320941 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  الرقم   .ABU ABU MOJUMDER

106.399 دنانري 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 الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.3/18896/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 CATHERINE JANE عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
LEUTERIO RIGA. الرقم ال�شخ�شي 840359128 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 82.09 

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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.5/20534/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شكيب بن محمد الق�شوري. 
الرقم ال�شخ�شي: 860738345. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 986.83 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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.6/17950/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: كامل اأحمد 
كامل علي. الرقم ال�شخ�شي: 830197443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 513.732 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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/21047/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
محمود علي يو�شف �شالح جمعه. الرقم ال�شخ�شي: 900807237. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 316.154 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



93
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/01670/2011/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة ال�شفري للكميوتر ذ.م.م. وكيل املدعية: وجيهة علي عبداحل�شني. املدعى عليه: 
عي�شى علي نا�شر مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 730912647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

رقم.الدعوى.9/15549/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: 
Media Borne. الرقم ال�شخ�شي: مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 412.424 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/11064/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة تكافل الدولية. وكيل املدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: امينه 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680060880 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  يو�شف  محمد 

1166.35 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/15896/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
عبداهلل اأحمد محمد �شالح املنت�شر. الرقم ال�شخ�شي: 730903575. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1993.43 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.1/15140/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ELNA CORDERO BORONG. الرقم ال�شخ�شي: 730459721. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 262.152 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.1/15316/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: 
مع  دينارًا   251.417 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .Orbit dimension services Co.w.l.l

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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/15751/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد محمد 
امني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 680935126. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 660.331 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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/15446/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد محمد 
علي جا�شم املطوع. الرقم ال�شخ�شي: 880309067. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 395.89 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.4/15354/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
KRISTOPHER ADAM GONZALEZ. الرقم ال�شخ�شي 890320578. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 415.902 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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/15366/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD KHALIL MUHAMMAD MUHAMMAD KHAN

671210351. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 388.21 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 
الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى.4/15211/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد مانع 
 226.805 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740810782 ال�شخ�شي:  الرقم  النجار.  اأحمد 

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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.9/15066/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SAIF عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 850926912. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 346.118 دينارًا 
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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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.5/15958/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شليمان  �شلمان  حميد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
حمدان. الرقم ال�شخ�شي: 910126941. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 510.458 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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/15113/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: الهام علي ح�شن. املدعى عليها: 
امال محمد ن�شر عبدالعزيز املرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 760906882. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1674.828 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/15130/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASHFAQ. الرقم ال�شخ�شي: 910821917. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

284.166 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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.8/21673/2014/02
تبليغ.باحل�سور

قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعية:  وكيل  للتامني.  الكويتيه  البحرينية  ال�شركة  املدعية: 
املدعى عليه: زهري حبيب عواجي. الرقم ال�شخ�شي: 201428346. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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قدره 1350 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 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.4/15841/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
على غ�شان مرهج. الرقم ال�شخ�شي: 850434980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.755 

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 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.1/13470/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
NINO JEETOM HILARIO HILARIO PITOGO. الرقم ال�شخ�شي: 920127754. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1016.351 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:.9/13591/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ملك الولئم. 
الرقم ال�شخ�شي: 201512449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.832 دينار 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:.8/13472/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
ا�شماعيل الواوى. الرقم ال�شخ�شي: 841317119. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1115.228 
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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:.7/10936/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عمر بالل �شامل  املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: زينب 
بالل. الرقم ال�شخ�شي: 751005487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 216.874 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:.7/8748/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 KASHIF عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 790181649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 272.122 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:.9/11686/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JIMMY عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
MANCIO PAPELERAS. الرقم ال�شخ�شي: 740565516. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

132.06 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:.5/13482/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: فاريا لالكرتونيات. وكيل املدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. املدعى عليها: ثاجبه 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830307117 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  اأحمد  محمد  اأحمد 
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قدره 2166 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:.8/13603/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
CESAR ESTEMBER GARCIA. الرقم ال�شخ�شي: 670335860 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 258.076 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:.4/14138/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  علي.  ح�شن  غلوم  �شادق  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1248.753 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512854 ال�شخ�شي: 

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

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

رقم.الدعوى:.8/14363/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  ال�شماهيجي  محمد  علي  وكيلها  واأولده،  الدرازي  كاظم  ال�شيد  �شركة  املدعية: 
ANWAR JAMAL HOQUE. الرقم ال�شخ�شي: 830131345 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1000 دينار 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 الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/14927/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  املاجد  اإبراهيم  عقيل  محمد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1315.448 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513311 ال�شخ�شي: 



100
العدد: 3233 - الخميس 29 أكتوبر 2015

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

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

رقم.الدعوى:.7/13996/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MOHAN املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   871032694 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAJ LOGANATHAN

1020.236 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/3412/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عو�س  �شعيد  عليهما:  املدعى  الوطني.  علي  محمد  املدعية:  وكيل  ال�شالم.  مدر�شة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   688 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  العربي  وفاطمة  ال�شهراين 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/6924/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  �شعد  هدى  املدعية:  وكيل  الغذائية.  املواد  وت�شدير  ل�شترياد  البحري  �شركة  املدعية: 
يو�شف. املدعى عليه: YUKSEL DALGIC. الرقم ال�شخ�شي: 661213625. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 2460 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/14556/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  جا�شم.  عبدالكرمي  جا�شم  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   809.632 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513051 ال�شخ�شي: 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/14324/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد تعيب الوهيبي. الرقم ال�شخ�شي: 830704493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

690.383 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 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/14172/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 KARTHIK :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850365961 ال�شخ�شي:  الرقم   .PARAMASIVAM

340.518 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/14242/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LIAQAT املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين، 
ALI KHUDA KHUDA BAKHSH. الرقم ال�شخ�شي: 660333970. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 512.649 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/9140/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ALTAF GUL HASSAN HASSAN :املدعي: ال�شيد �شالح محمد �شلمان ها�شم. املدعى عليه
GUI. الرقم ال�شخ�شي: 650410807. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 85 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/2294/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي جميل 
ح�شن علي كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 930205014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 211.89 

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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/4871/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: جا�شم مدن معراج ح�شن. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: 
علي محمد علي عبداهلل ال عنان. الرقم ال�شخ�شي: 710705328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1680 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/6171/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 NITESH عليه:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741136430 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHIVANAND SHETE

595.443 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/5908/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليها: خولة بنت محمد بن ن�شر. الرقم ال�شخ�شي: 831033320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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قدره 177.623 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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/6635/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JUAN :املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليها
ANTON RUIZ MASINSIN. الرقم ال�شخ�شي 850430879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

139.333 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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/9174/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شن  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل الغ�شره. الرقم ال�شخ�شي: 951009478. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 368.058 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/14241/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: ميا�س املعتز باهلل حلمي اأحمد الغا. وكيل املدعية: علي عبداهلل الأيوبي. املدعى عليه: 
عي�شى �شلمان عي�شى �شالح بن هندي. الرقم ال�شخ�شي: 730904229 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2000 دينار 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/05267/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .RENJITH SATHEESAN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 840581122. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 528.176 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/5680/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .FAHAD AHMED عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 870815458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 221.743 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/7986/2015/02
تبليغ.باحل�سور

مهدي  اأحمد  مالك  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عجالن. الرقم ال�شخ�شي: 920713971. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 180.253 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/369/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد بدر 
محمد اخلاروف. الرقم ال�شخ�شي: 920400922. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 234.576 

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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/832/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ELIGIO JR :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
CRUZ FLORES. الرقم ال�شخ�شي: 700748822. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 448.33 
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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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/126/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LANI عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .561026246 ال�شخ�شي:  الرقم   .ISLETA PALATINO

298.925 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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/5014/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شن  محمد  جا�شم  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره 508.242  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 890906734.  الرقم  مح�شن رجب. 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/1219/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: 
محمد علي عبداهلل عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 201501059. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1740 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/9294/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: محمد 
ح�شني محمد ح�شني نظام. الرقم ال�شخ�شي: 810805472. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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412.528 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/6666/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820108766 ال�شخ�شي:  الرقم  البقايل.  مكي  علي  جعفر 

425.31 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/09860/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيل املدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين املدعى 
عليها: �شركة �شايا ارت اند انتيك�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 230 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09394/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  علي جعفر مكي اجلبل.  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
فوزيه عبدالقادر محمد ال�شيباين. الرقم ال�شخ�شي: 791226980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1512 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/10351/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املحدودة.  الوطنية  املقاولت  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   391.842 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
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املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/4945/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 TINA SANDRA عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 578.454 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730569896 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAMLEY

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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/21241/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: ح�شني جا�شم محمد ال�شعيد. وكيل املدعي: عارف �شالح عبدالقادر تقي. املدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   801204038 ال�شخ�شي:  الرقم  �شهاب.  جا�شم  اإبراهيم  عبداجلليل  ح�شن 

طلب مبلغ قدره 3060 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/7917/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .RAMSES BROOKS املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
الرقم ال�شخ�شي: 831145617. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 75.335 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/14873/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مهدي اأحمد جا�شم اخليال. الرقم ال�شخ�شي: 810706792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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195.726 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/14863/2015/02...
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمود على �شيف اهلل 
يو�شف م�شرتيحي. الرقم ال�شخ�شي: 941215067. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 440.08 

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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/9271/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: نوره محمد �شعد مرجان. 
الرقم ال�شخ�شي: 881001163. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 538.891 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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/8089/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: دينا يو�شف اأحمد جمعه 
الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 940714140. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 260.973 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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/2048/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: علي عي�شى �شالح ح�شن العلواين. وكيل املدعي: عبداجلليل علي ح�شن العلواين. املدعى 
عليه: جا�شم محمد جا�شم �شلمان عياد. الرقم ال�شخ�شي 880505796. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ قدره 900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/2808/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم. وكيل املدعية: مي حامد ال�شيد جالل. املدعى عليها:  اإبراهيم اأحمد  املدعية: الريح 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى: طلب مبلغ قدره 100 دينار مع  الفوار�س لالإلكرتونيات. مو�شوع 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/10348/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي.  �شو�شن جعفر علي  املدعية:  وكيل  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 311.63 دينارًا مع  للمقاولت. مو�شوع  عليها: �شركة بحرين بال�س 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/9972/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شيام للطباعه والن�شر. وكيل املدعية: ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة. املدعى عليها: 
�شركة روبي افينت�س اند ماركيتنغ،رانا بارونز ن�شيم. الرقم ال�شخ�شي: مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 295 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/23717/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: محمد عبداهلل عبدالكرمي 
 82.48 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810101190 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شبيب.  ح�شني 
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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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/2195/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمود اأحمد 
عبدالقدير عبدالغني دين. الرقم ال�شخ�شي: 630406758. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

435.794 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/8349/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LANIE عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
GANGE GALAS. الرقم ال�شخ�شي: 651230004. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 590.75 

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 الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/22739/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد ح�شن 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .911102213 ال�شخ�شي:  الرقم  علوي.  حيدر  محمد  باقر 

546.968 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/6541/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد عبا�س 
�شرب اأحمد ها�شم. الرقم ال�شخ�شي: 821106953. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 175.2 
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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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/11739/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: محمد عبداهلل حميدان النجدى. وكيل املدعي: عبدعلي حمزة الع�شفور  املدعى عليه: 
جمال عبداهلل عبدالكرمي،ح�شني عبداهلل عبدالكرمي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1700 

دينار 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/14221/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. املدعى عليها: نرج�س خمي�س علي يو�شف خمي�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 720705967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1640.027 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/11914/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  �شالح  جمال  نوف  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1757.01 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شريف. 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/5064/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: جميد ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل مبارك. 
الرقم ال�شخ�شي: 201504606. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1178.035 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/719/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  غنيم.  محمد  عبدالرحمن  املدعي:  وكيل  العبدالظاهر.  اأحمد  طالل  املدعي: 
عبداهلل ح�شني حمود العبد. الرقم ال�شخ�شي: 201301103. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

4000 دينار 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/14241/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: ميا�س املعتز باهلل حلمي اأحمد الغا. وكيل املدعي: علي عبداهلل الأيوبي املدعى عليه: 
عي�شى �شلمان عي�شى �شالح بن هندي. الرقم ال�شخ�شي: 730904229. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2000 دينار 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/8272/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر عبداهلل 
اأحمد احلجريي. الرقم ال�شخ�شي: 770803458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1301.398 

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 

يومالثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/6968/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710705328 ال�شخ�شي:  الرقم  عنان.  ال  عبداهلل  علي 
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523.317 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/6944/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 601013603. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم  محمد عبدالر�شول محمد علي. 

قدره 217.207 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 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/5824/2012/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: علي يو�شف فخرو. وكيل املدعي: �شامي عي�شى �شلمان �شيادي. املدعى عليه 1- �شلطان 
مو�شوع  فخرو.  عبداهلل  �شلطان  عائ�شة   -3 فخرو.  علي  �شلطان  علي   -2 فخرو.  علي  عبداهلل 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينار 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/11317/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد.  اأحمد  قا�شم  ح�شني  ال�شيد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ح�شن عي�شى اوروي�س. �شركة اجلنان للقراقري )�شركة ت�شامن(. مبنى 1004 طريق 60 جممع 
526. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 541.383 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

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

رقم.الدعوى:.9/678/2015/02
تبليغ.باحل�سور

لبع  �شامي  اأبو  عليه:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .306 جممع   613 طريق   988 مبنى  الكمبيوتر.  م�شتلزمات 
313.219 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/6875/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 HOWLADER :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
طريق   1676 مبنى   .650600207 ال�شخ�شي  الرقم   .BABUL HOSSAIN HOSSAIN AZIZ

229 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 252.153 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/7522/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 RANDY PONCE DELOS املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DELOS REYES. الرقم ال�شخ�شي 721224121. �شقة 1 مبنى 425 طريق 2165 جممع 321. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   499.223 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.7/7406/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .RASHID MEHMOOD املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 850995603. �شقة 3 مبنى 2001 طريق 3441 جممع 324. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 519.286 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/7417/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: الهادى عبد الغفار عبد 
 .803 301 جممع  13 طريق  مبنى   37 �شقة   .780183924 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالم محمد. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   547.181 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/7937/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: فاطمة غامن عيد محمد الظاعن. وكيل املدعية: نورة اإبراهيم عبداهلل �شويطر. املدعى 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 201507124. مو�شوع  الرقم  عليه: خليفة حمد خلقون مهنا. 

قدره 4449.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.3/10275/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  عبدالرحمن محمد،  تهامي  عبري  عليها:  املدعى  �شاهني.  ريا�س عطيه  اإيهاب  املدعية: 
ال�شخ�شي: 700240918. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.8/7509/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن نو�شاد 
نريوز علي �شعبان. الرقم ال�شخ�شي: 690702558. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 267.983 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.4/3947/2015/02
تبليغ.باحل�سور

منار  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870106015 ال�شخ�شي:  الرقم  الغتم.  �شلمان  اإبراهيم  عبدالرحمن 

مبلغ قدره 851.634 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.6/3848/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: مي�شاء خالد 
عبدالعزيز اأحمد الهاجري. الرقم ال�شخ�شي: 730565920. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.8/1158/2015/02
تبليغ.باحل�سور

جهاد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
فخري اإبراهيم علي طريف. الرقم ال�شخ�شي: 940501031. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.9/940/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شني عايد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 390.174  ال�شخ�شي: 880810262. مو�شوع  الرقم  عبداهلل منوخ. 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/6953/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: موؤيد 
اكرب ح�شني حاجيه �شابري. الرقم ال�شخ�شي: 770201792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/6964/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اكواريوم  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   772.702 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  بالنت. 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/14925/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني علي 
 149.889 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860207447 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  اأحمد 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.1/8608/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بدر محمد 
عبداهلل �شلطان ال�شرياوي. الرقم ال�شخ�شي: 750803886. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/23087/2014/02
تبليغ.باحل�سور

بابا  جان  علي  عليه:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته  املالكة.  العائلة  جمل�س  املدعي: 
اكرب �شادق. الرقم ال�شخ�شي: 260101095. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1040 دينارًا مع 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/6323/2015/02
تبليغ.باحل�سور

بدريه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660034522 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  ح�شن  خ�شري 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/5806/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MATTHIAS :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
DOUGLAS WUNDERLI. الرقم ال�شخ�شي 710632819. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.9/10425/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شني 
مريزا ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 720603579. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.067 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.2/10429/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD IMRAN. الرقم ال�شخ�شي: 820135569. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.6/9956/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي.  �شو�شن جعفر علي  املدعية:  وكيل  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليها: �شركة خليل من�شورة ملقاولت التنظيفات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 807 دنانريمع 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/23387/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: لولوه مهنا مطلق مهنا. 
الرقم ال�شخ�شي: 890803960. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 262.249 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/9835/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SUDHA عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
THENGUMBULLY SREEDHARAN. الرقم ال�شخ�شي 770553753. مبنى 81 طريق 379 

جممع 307. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 733.569 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.2/10057/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 NIDIN عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
جممع   4153 طريق   1836 مبنى   .830513175 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHAMA KKANDIYIL

541. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 705.564 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/10411/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 NABIL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 901009040. مبنى 2156 طريق 1638 جممع 

116. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 327.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.9/12134/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: احليدرية لتاأجري املعدات الثقيلة. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى 
عليه: �شركة اللوؤلوؤ ال�شياحية. �شقة 21 مبنى 4652 طريق 2875 جممع 346. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 2819.32 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/3285/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عاطف  ماجده  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شليمان �شليم العايد. الرقم ال�شخ�شي: 840909624. مبنى 1703 طريق 1227 جممع 912. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   277.211 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/23305/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: راتب محمد علي يو�شف 
�شفا�شفه. الرقم ال�شخ�شي: 540108600. طريق 1425 جممع 1214. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 255.219 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/12685/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�س.ت:  املعدات.  لتاأجري  ال�شوكة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
68496-1. �شقة 31 مبنى 1843 طريق 433 جممع address704. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 916.328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/7217/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي.  �شو�شن جعفر علي  املدعية:  وكيل  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
 .340 جممع   41 طريق   417 مبنى   .1-54088 �س.ت:  والن�شر.  ال�شحافة  عامل  �شركة  عليها: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2458.969 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/15424/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: محمد زاهد �شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 
201513712. مبنى 256 طريق 330 جممع 308. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 790.766 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/8787/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: اقبال اإبراهيم 
 .734 جممع   3401 طريق   68 مبنى   11 �شقة   .750405732 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  من�شور 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 382.04 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/1073/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: هيئة الكهرباء واملاء. وكيل املدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 
يو�شف اأحمد خليفة احلداد. الرقم ال�شخ�شي: 570219396. مكتب 43 مبنى 2317 طريق 283 
جممع 428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4137.93 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
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اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/6829/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة اللوؤلوؤ 
الدعوى:  مو�شوع  مبنى 2875 طريق 4652 جممع 346.   21 �شقة  �س.ب: 57451.  ال�شياحيه. 

طلب مبلغ قدره 358.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/3389/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عبدالرحمن  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداجلواد عبدالعزيز. الرقم ال�شخ�شي: 841131295. مبنى 568 طريق 3712 جممع 337. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1550.39 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/4844/2015/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف عي�شى  عليها: عائ�شة  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
يو�شف جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 871106876. �شقة 22 مبنى 718 طريق 2018 جممع 320. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   563.304 قدره  منلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/8518/2015/02
تبليغ.باحل�سور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
زهرة البنف�شج لرتكيب معدات و�شائل الري و�شيانتها. �س.ت:  82649. �شقة 162 مبنى 162 
الر�شوم  مع  دينارًا   581.632 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .634 جممع   3403 طريق 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/10385/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد.  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة انور عبداهلل جا�شم  املدعية: الهيئة العامة 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   375.472 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم 2015/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/10394/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليه: عبدالمري من�شور ح�شن �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 691203350 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1668.662 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 2015/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/09063/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: اأحمد 
�شادق عبداجلليل الرا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 850803519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/19341/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: بلدية املنطقة اجلنوبية. املدعى عليها: �شياء اأحمد محمد اأحمد البناء. الرقم ال�شخ�شي: 
640888046. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 2220 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/4235/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .BELAYNESH ABEBE SENBETA عليه:  املدعى  �شلي�س.  العامر  عامر  عبداحلكيم  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   600 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860923193 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/05511/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة اأ�شواق اخلليج الدولية. وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليه: وائل 
محمد لطفي ب�شيوين محمد. الرقم ال�شخ�شي: 610609114 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

396.35 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 الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/6823/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  البديع  علي  اإبراهيم  ح�شني  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   3006.274 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201506056 ال�شخ�شي: 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/6985/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: منى ال�شيد طاهر �شرف محمد الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   642.041 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201506314 ال�شخ�شي: 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/11218/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MOHAMMED JOYNUL MIAH :املدعي: علي محمد يو�شف محمد الدم�شتاين. املدعى عليه
MIAH MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 850348900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 187 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 اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/11325/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة خدمات الهال للغو�س. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 1152.563 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 اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/9350/2015/02

تبليغ.باحل�سور
والع�شري.  لل�شندوي�شات  الزهراء  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1033.771 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
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املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/8290/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه اإبراهيم 
ح�شن علي من�شور كانون. الرقم ال�شخ�شي: 540122416. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

147.819 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/9305/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: علي عبداهلل 
ال�شخ�شي: 590045695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 213.623  ال�شويخ. الرقم  �شالح 

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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.5/8279/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: عبدالر�شول علي 
قدره 197.95  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 730204715. مو�شوع  الرقم  عبداهلل قروف. 

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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى:.9/8097/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RAJEEV عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .820132772 ال�شخ�شي  الرقم   .RANGANATHAN UDAYANANDAN
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طلب مبلغ قدره 202.9 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/9598/215/02
تبليغ.باحل�سور

 PEERMOHAMED عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
MEERANPILLAI UMERGHAYAM الرقم ال�شخ�شي 651004462. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 527.582 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/9269/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ا�شالم.  محمد  مرمي  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201508085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 539.554 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/9556/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  MONIR HABIB. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   542.608 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800160150 ال�شخ�شي: 

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

يوم الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/7597/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JAMES عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .551128291 ال�شخ�شي:  الرقم   .KEITH MOUTON

348.66 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/8909/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم   .MOHAMMAD NURUSSAFA MOHAMMAD MOHAMMAD SHIKDER

الر�شوم  مع  دينارًا   250.424 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .701047585 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.5/9190/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: ARIEL ENRIQUEZ PAEZ. الرقم ال�شخ�شي: 651032768 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 184.244 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.4/8338/2015/02
تبليغ.باحل�سور

مرمي  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
م�شطفى عبداهلل يو�شف دوي�شان. الرقم ال�شخ�شي: 911201270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 672.825 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 
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يوم الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/8598/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .460061089 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوعا�شور.  عبدالفتاح  عبدالكرمي  �شالح 

طلب مبلغ قدره 121.109 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/8245/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880846062 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMADSARFARAZ

قدره 766.567 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/9154/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820561894 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOTCHAKON CHANPHONG

مبلغ قدره 97.042 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/8107/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: هانى عبدالفتاح ال�شيد 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 780167910. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 347.429 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى:.2/5635/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: AAMIR KHAN. املدعى عليه: MUHAMMAD LATIF. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
قدره 1500 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 اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.1/9144/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 SHAJU KALARI KETTIYA عليه:  املدعى  ها�شم.  �شلمان  محمد  �شالح  ال�شيد  املدعي: 
KETTIYA PARAMBATH. الرقم ال�شخ�شي: 820515469. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

300 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 اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.5/6340/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LOURDES :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
MONTANO IPURONG. الرقم ال�شخ�شي 601025105. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

322.5 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.2/8793/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مع  دينارًا   867.28 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .HAIR CENTER INTERNTIONAL

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

يوم الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.4/9084/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شليم يحيى 
النور. الرقم ال�شخ�شي: 201507901. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 335.127 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/5905/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
DAN SEBASTIAN MANTOIU. الرقم ال�شخ�شي 840334621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 167.531 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/7369/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: MUHAMMAD NAVEED. الرقم ال�شخ�شي: 870132970 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 138 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/8715/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
JIMMY FARID RAFIEE. الرقم ال�شخ�شي: 721224016 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

119 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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/8414/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LINDA عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 531.163 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740256971 ال�شخ�شي:  الرقم   .NTLOMBE

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 الأربعاء 2015/01/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى


