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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية
قرار رقم )28( ل�شنة 2015

ب�ش�أن نقل ترخي�ص معهد �شك�ر للتدريب
خ��شة" تدريبية  "م�ؤ�ش�شة 

  
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2011 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء معهد �شكور للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،
املوثق برقم )2015069516(  تدريبية خا�شة  موؤ�ش�شة  التنازل عن ترخي�س  اإقرار  وعلى 

بتاريخ 2015/10/8،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر االآتي:
م�دة -1-

ُينقل ترخي�س معهد �شكور للتدريب املمنوح لل�شيد/ فهمي علي يو�شف نا�شر ال�شفار اإلى 
ال�شيد/ عبداهلل اإبراهيم عبداهلل مرزوق مبوجب اإقرار التنازل املوثق برقم )2015069516( 

املوؤرخ يف 2015/10/8 �شجل جتاري )89314/2( حتت قيد رقم )14 / م.ت.خ / 2015(.

م�دة - 2 -
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شرة يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتم�عية
جميــل بــن محـمـد علــي حميـدان

�شدر يف: 23 محرم 1437هـ
املـوافـــق: 5 نوفمبـــر 2015م
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية
قرار رقم )103( ل�شنة 2015

ب�ش�أن تعيين مجل�ص اإدارة م�ؤقت لجمعية الدير الخيرية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 6 ( ل�شنة  1994 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة �شندوق الدير اخلريي،
اإلى  اخلريي  الدير  �شندوق  موؤ�ش�شة  حتول  ب�شاأن   2010 ل�شنة    )114( رقم  القرار  وعلى 

جمعية الدير اخلريية ،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الدير اخلريية ،

والثابت فيها  املوؤرخة  24 / 5 /2015  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإلى مذكرة  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم ) 21 ( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية الدير اخلريية،

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

قرر االآتي:
م�دة )1(

اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ عادل  يعينّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الدير اخلريية ملدة ثمانية 
عبداهلل من�شور، وع�شوية كل من:

1- عادل علي �شلمان ح�شن                     
2- م�شطفى ح�شن علي كاظم                  
3-  اأمي عبداهلل احلماقي                      

4- محمد علي �شلمان �شهاب                     
5- حميد ح�شن حماقي                           

6-  علي عون محمد عبداهلل                       
7- يو�شف احمد علي               

8- اإبراهيم ح�شن حماقي                   
9- ال�شيد م�شطفى ال�شيد حميد                    

10- ح�شن اأحمد معيوف
11- فا�شل عبا�س �شلمان                 
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م�دة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

م�دة )3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمي  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

م�دة )4(
اأو�شاع  التنمية الجتماعية ب�شاأن  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة العمل و 
اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم 
اأ�شهر من  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  بها وفقًا لأحكام  العمل 

تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )5(
يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

م�دة )6(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير العمل و التنمية االجتم�عية
جميـل بــن مـحــمـد علــي حمـيـدان 

�شدر يف: 18 محرم 1437هـ
املـوافـــق: 1 نـوفـمرب 2015م
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية
قرار رقم  )104( ل�شنة 2015

ب�ش�أن تعيين مجل�ص اإدارة م�ؤقت لجمعية البحرين االجتم�عية الثق�فية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 11 ( ل�شنة  2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية البحرين الجتماعية الثقافية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين الجتماعية الثقافية،
فيها  والثابت   2015/  5/5 املوؤرخة   الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  واإ�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم ) 21 ( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اإجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم اإنتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية البحرين الجتماعية الثقافية،

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

قرر االآتي:
م�دة )1(

ُيعينّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين الجتماعية الثقافية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة 
ال�شيدة/ �شرف محمد علي يو�شف املزعل ، وع�شوية كل من:               

1- عبدال�شهيد كاظم احمد العويناتي                   
2- محمود �شالح عدنان املو�شوي

3- �شارة محمد علي يو�شف املزعل
4- �شالح علي �شالح عبا�س

5- ال�شيد نعمان محمد �شالح عدنان املو�شوي     
م�دة )2(

يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
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م�دة )3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمي  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

م�دة )4(
اأو�شاع  التنمية الإجتماعية ب�شاأن  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة العمل و 
اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم 
اأ�شهر من  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  بها وفقًا لأحكام  العمل 

تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )5(
يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اإجتماع يعقد قبل اإنتهاء املدة املحددة 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اإتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

م�دة )6(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل و التنمية االجتم�عية
جميــل بـن مـحـمــد علــي حـمـيــدان 

�شدر يف: 18 محرم 1437هـ
املـوافـــق: 1 نوفمبـــر 2015م
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وزارة االأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين
قرار رقم )99( ل�شنة 2015

ب�ش�أن تحديد الر�ش�م الم�شتحقة على الخدم�ت 
التي تقدم بم�جب اأحك�م ق�ن�ن التط�ير العق�ري

وزير ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين: 
بعد الطالع على القانون رقم )28( ل�شنة 2014 يف �شاأن التطوير العقاري،

 وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2002 باإن�شاء وتنظيم جهاز الت�شجيل العقاري، وتعديالته،
 وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 باإ�شدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )28( ل�شنة 2014 

يف �شاأن التطوير العقاري، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:
امل�دة االأولى

يحدد ر�شم على ترخي�س التطوير الذي يقدم مبوجب اأحكام قانون التطوير العقاري على 
النحو الآتي: 

1- مبلغ قدره -/20  دينارًا بحرينيًا مقابل طلب القيد يف �شجل قيد م�شاريع التطوير العقاري 
واملطورين. 

2- ر�شم مقابل احل�شول على ترخي�س التطوير العقاري اأو تعديله طبقًا للفئات الآتية: 

مقدار الر�ش�م امل�شتحقةالقيمة التقديرية للم�شروعالرقم

يكون الر�شم -/5000 دينار بحرينياأقل من مليون دينار بحريني1

دينار 2 ماليي  ثالثة  اإلى  دينار  مليون  من 
يكون الر�شم -/10000  دينار بحرينيبحريني

من ثالثة ماليي دينار بحريني الى �شبعة 3
يكون الر�شم -/20000 دينار بحرينيماليي دينار بحريني

من �شبعة ماليي دينار بحريني الى ع�شرة 4
يكون الر�شم -/30000  دينار بحرينيماليي دينار بحريني

يكون الر�شم -/50000 دينار بحرينياأكرث من ع�شرة ماليي دينار بحريني5
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امل�دة الث�نية
يحدد ر�شم على اخلدمات التي يقدمها جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري مبوجب اأحكام 

قانون التطوير العقاري على النحو التايل: 

مقدار الر�ش�من�ع اخلدمةالرقم

 -/500 دينارالتاأ�شري مب�شروع التطوير يف �شحيفة العقار1

املطور 2 ال�شراء بي  باتفاقية  الر�س  �شجل  التاأ�شري يف 
 -/1000  دينارالرئي�شي والفرعي اأو م�شرتي الوحدة على اخلريطة

3
واإ�شدار  اخلريطة  على  العقاري  التطوير  م�شروع  قيد 

�شهادة القيد
 -/100 دينار

قيد عقد بيع الوحدة العقارية على اخلريطة واإ�شدار 4
 -/100 دينار�شهادة القيد

قيد الت�شرفات القانونية واحلقوق املعنية على امل�شروع 5
-/100 ديناراأو عقد بيع الوحدة العقارية

 
امل�دة الث�لثة 

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية . 

وزير االأ�شغ�ل و�شئ�ن البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�ش�م بن عبداهلل خلف      

�شـدر يف:  23 محرم 1437هـ
املــوافـــق: 5 نوفمبـــــر 2015م
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وزارة ال�شن�عة والتج�رة
اإعالن�ت مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )496( ل�شنة 2015 
حت�يل م�ؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ �شالح اأحمد عبدالر�شا محمد ال�شواي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )دار البحرين 
للرتجمة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 13684، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
نوال  ال�شيدة/  واإدخال  بحريني،  دينار   )10.000( اآلف  ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة 

بو�شعيب عبدال�شالم ِحْفِظي �شريكة معه يف ال�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
 

اعالن رقم )497( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل فروع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ محمد خليفة جا�شم دليم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )الدليم لل�شفر وال�شياحة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33868، طالبًا حتويل الفرعي رقم )7 و17( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
األف )100.000( دينار بحريني، حتت ا�شم  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة 

�شركة )الدليم لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م(.
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

اإعالن رقم )498( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�ص ال�احد 

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت لالإدارة، نيابة عن ال�شيدة/ لنا �شاهي اأمي �شاهي، �شاحبة �شركة ال�شخ�س 
 ،94124 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  �شريفي�شز  بزن�س  )برمي�شي  امل�شماة  الواحد 
ال�شجل  رقم  بنف�س  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبًا 
وبراأ�شمال مقدره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ مازن خريي �شاكر 

اع، الأردين اجلن�شية �شريكًا معها يف ال�شركة. منَّ
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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

اإعالن رقم )499( ل�شنة  2015  
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

�شركة )ب�ب� ميدل اإي�شت ه�لدينجز ذ.م.م( 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب توما�س اأند اأ�شو�شيت�س بارترنز، بالنيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )بوبا 
ميدل اإي�شت هولدينجز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 56138، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقا 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
 

اإعالن رقم )500( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل �شركة ال�شخ�ص ال�احد
اإلى �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
اإ�شحاق عبدالرحمن مالك �شركة  اإبراهيم  ال�شادة/ جواد حبيب و�شركاه بالنيابة عن ال�شيد/ 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شتثمار  اخلليج  )احتاد  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س 
بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبي   ،49102
التالية  واإدخال  األف )250.000( دينار بحريني.  وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون  مقفلة، 

اأ�شماوؤهم �شركاء فيها:
1. اإميان عادل عبدالرزاق ال�شكراين                          )بحرينية اجلن�شية(
2. اإ�شحاق اإبراهيم اإ�شحاق عبدالرحمن اإ�شحاق        )بحريني اجلن�شية(

3. نور اإبراهيم اإ�شحاق عبدالرحمن اإ�شحاق               )بحرينية اجلن�شية(                       
4. زينب اإبراهيم اإ�شحاق عبدالرحمن اإ�شحاق            )بحرينية اجلن�شية(
5. �شلطانة اإبراهيم اإ�شحاق عبدالرحمن اإ�شحاق        )بحرينية اجلن�شية( 

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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اإعالن رقم )501( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل فروع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
رجاء عبداحل�شي عبداهلل عبداحل�شي مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )القالدة لالإلكرتونيات(، 
اإلى �شركة  امل�شجلة مبوجب القيد رقم 247، طالبة حتويل الفرعي رقم )5 و6( من املوؤ�ش�شة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واأن يكون 

ا�شمها التجاري �شركة )القالدة لالإلكرتونيات ذ.م.م(.
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

اإعالن رقم )502( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل فرع من م�ؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه    
اأ�شفهاين  اإليا�س عبدالر�شا محمد الق�شري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مطعم  ال�شيد/ 
للماأكولت الفار�شية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28778، طالبًا حتويل الفرع رقم 8 من املوؤ�ش�شة 
امل�شمى )مقاولت الق�شري( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 
و�شركة  الق�شري  ال�شيد/ جليل عبدالر�شا محمد  واإدخال كل من  دينار بحريني،   )20.000(

اأ�شفهاين القاب�شة ذ.م.م �شركاء معه يف ال�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

اإعالن رقم )503( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل فرع من �شركة ال�شخ�ص ال�احد

اإلى �شركة ذات م�شئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ طالل ح�شن مريزا التحو، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شيكزبنز كون�شلتنج 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 58392، طالبا حتويل الفرع رقم 3 من ال�شركة، امل�شمى 
)مركز بزن�س اأفنيو للتدريب �س.�س.و(، والذي ميار�س ن�شاط مراكز ومعاهد التدريب الإداري 
والتجاري، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار، 

واإدخال ال�شيد/ اأحمد جواد ح�شن اأحمد الب�شري �شريكًا معه يف ال�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
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 اإعالن رقم )504( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حت�يل �شركة ذات م�شئ�لية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص ال�احد 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب العتماد لال�شت�شارات، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )وايت 
ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،86606 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  واخلدمات  للتجارة  تايجر 
األف  الواحد، وبراأ�شمال مقداره ثالثون  ال�شخ�س  اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين 
)30.000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شريكي ال�شابقي يف ال�شركة ذات امل�شئولية 

املحدودة اإلى ال�شيدة/ جيهان محمد ح�شن البلو�شي.
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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اإعالن�ت اإدارة المح�كم

رقم ملف التنفيذ: 7/00790/2015/04
اإعالن بيع ب�ملزاد العلني

لدى  لال�شتثمار  اأبوظبي  بيت  �شركة  اأ�شهم  العلني  املزاد  فى  و�شعها  التنفيذ عن  تعلن محكمة 
م�شرف العاملي �س.م.ب يف املزاد العلني ، وذلك  بتاريخ 2015/11/16 للمزايدة عليها .

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

التنفيذ رقم 7/00790/2015/04.
ق��شي محكمة التنفيذ

رقم الدع�ى 14/ 9/4663/2015
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية/ �شهام رمثان اأحمد �شعود. مبنى 1619طريق 723جممع 1207مدينة حمد وجن�شيتها/ 
بحرينية. املدعي عليه/ مروان حاذه ال�شعود. دولة الكويت الق�شر/ القطعة 3/ �شارع �شعيد بن 

جبري. وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى/ طالق.
اإذا مل       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه 
املحكمة  فاأن  الأربعاء 2015/12/2  يوم  باحل�شور جلل�شة  ينوب عنه  له  وكيال  يعي  اأو  يح�شر 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم اال�شتئن�ف 9/00496/2015/15
تبليغ ب�حل�ش�ر

امل�شتاأنفة: عبري محمد اإبراهيم عبداهلل. رقمها ال�شخ�شي: 791002675. جن�شيتها: بحرينية. 
بوا�شطة وكيلها املحامي محمد عي�شى التاجر، بناية �شركة البحرين لل�شياحة مكتب 15 مبنى 
44 طريق 1701 املنطقة الدبلوما�شية 317 املنامة. امل�شتاأنف �شده: مر�شد محمد علي البلو�شي. 

ورقمه املدين: 535677. جن�شيته: عماين. جمهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلب الطالق.
     لذا تعلن املحكمة العليا ال�شرعية ال�شتئنافية )الدائرة اجلعفرية( للم�شتاأنف �شده املذكور 
اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الثني 2015/11/23م، 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة العلي� ال�شرعية اال�شتئن�فية
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رقم الدع�ى 5/05039/2015/14
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: نادية علي ح�شن حاجي ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 640302890. جن�شيتها: بحرينية. 
بوا�شطة املحامية فاطمة اأحمد عبدالرحمن خليفة اخل�شر مكتب 64 بناية فورد مبنى 133 طريق 
املدعى عليه:DILEK HASSAN HAJI HAJI HASSAN. جن�شيته:  2004 جممع 320 احلوره. 
تركية. رقمه ال�شخ�شي: 820720640. دولة تركيا منطقة ادنا. مو�شوع الدعوى: اثبات عدم 

النفاق.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى - الدائرة اجلعفرية للمدعى عليه املذكور باأنه 
اإذا مل يح�شر اأو يعي له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2012/12/12م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية االأولى 

رقم الدع�ى 4/3817/2015/14
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي/ مازن محمد جا�شم الهاجري. املنطقة الدبلوما�شية بناية حوار )ب( الطابق ال�شاد�س 
مكتب 601. اجلن�شية/ بحريني. املدعي عليه/ رقية زكى عبدالرزاق جمهولة العنوان. اجلن�شية/ 

عراقية. مو�شوع الدعوى/ نفقة واجبة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل 
املحكمة  فاأن  الثالثاء 2015/12/1  يوم  باحل�شور جلل�شة  ينوب عنه  له  وكيال  يعي  اأو  يح�شر 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدع�ى: 3/15170/2015/02
تبليغ ب�حل�شـ�ر

ال�شخ�شي  رقمه   .EMRAN AZIZ SIKDER عليه/  املدعى  ال�شواد.  علي  يو�شف  علي  املدعي: 
860177220. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
الأربعاء 2015/11/11م لنظر الدعوى ليعلم. 

ق��شي اإدارة الدع�ى العم�لية
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رقم اال�شتئن�ف 5/00714/2015/03
رقم الدع�ى: 7/03255/2012/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
امل�شتاأنف/ �شهاب الدين عبداملنان 810139294. بوا�شطة وكياله املحاميان عي�شى فرج بور�شيد 
بناية  541102877. املحامية �شاحلة عي�شى فرج بور�شيد 811200329 املحاكم مكتب 10-9 
453 طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ البحرين امل�شتاأنف �شدها/ موؤ�ش�شة اأحمد زين الدين 
للمقاولت 004293-06 مبنى 42 طريق 5 جممع 709 توبلي. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف 
التحويل  له  يت�شنى  كي  �شفره  جواز  على  امل�شتاأنف  اقامة  الغاء  �شدها  امل�شتاأنف  الزام  �شكال. 
�شوق  تنظيم  هيئة  لدى  الكفالة  لتحويل  املحكمة خطاب  ا�شدار  مع  كفيله اجلديد  على  املحلي 
العمل وادارة الهجرة واجلوازات. ت�شمي امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب 
املحاماة عن درجتي التقا�شي. احتياطيا: �شم ملف الدعوى العمالية رقم 4/7479/2011/02 
كبينة له على رفعه الدعوى العمالية ال�شابقة مما يعني عدم وجود نظر النزاع مرة اخرى امام 

وزارة العمل ل�شتنفاذ �شالحيتها القانونية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25. 
ق��شي املحكمة الكربى اال�شتئن�فية الغرفة الث�نية

رقم اال�شتئن�ف 1/201/2015/03 
رقم الدع�ى: 6/12851/2013/02 

تبليغ ب�حل�ش�ر
املرتوك.  عبداهلل  عادل  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة  عبداحل�شي.  علي  اأحمد  زهرة  امل�شتانفة: 
امل�شتاأنف �شده الأول: ح�شن اأحمد علي عبداحل�شي. امل�شتاأنف �شده الثاين محمد اأحمد علي 
الرابعة:  امل�شتاأنف �شدها  اأحمد علي عبداحل�شي  الثالث: ر�شي  امل�شتاأنف �شده  عبداحل�شي. 
عبداحل�شي.  علي  اأحمد  دلل  اخلام�شة  �شدها  امل�شتاأنف  عبداحل�شي.  علي  اأحمد  اني�شة 
امل�شتاأنف �شدها ال�شاد�شة: فاطمة اأحمد علي عبداحل�شي مبنى 1781 طريق 2344 جممع 423 

جدحف�س.     
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهم املذكورين اأعاله 
باأنه اذا مل يح�شروا اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/1/5 فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقهم ح�شوريًا، ليعلم.
ق��شي محكمة اال�شتئن�ف العلي� املدنية الث�نية
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رقم اال�شتئن�ف 1/4558/2014/03
رقم الدع�ى: 4/14668/2012/02 

تبليغ ب�حل�ش�ر
�شده:  امل�شتاأنف  بوحمود.  �شناء  املحامية/  وكيلتها  ال�شيارات  لتاأجري  اخلليج  �شركة  امل�شتاأنفة: 

طالل اإبراهيم محمد ال�شبيبي. مبنى 387 فندق فني�شيا طريق 1912 جممع 319. 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعي وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/1/5 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي محكمة اال�شتئن�ف العلي� املدنية الث�نية

رقم اال�شتئن�ف 7/4183/2014/03
رقم الدع�ى: 1/7222/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
امل�شتاأنفة: ادارة اموال القا�شرين بوليتها القانونية على الق�شر: محمد اياد محمد الغامدي. 
بوا�شطة  الغامدي.  اياد محمد  فريال  الغامدي.  اياد محمد  الغامدي. �شهيب  اياد محمد  هيا 
وكيلها املحامي/ عبدالرحمن محمد غنيم. امل�شتاأنف �شدهم: يا�شمي محمد اأحمد جمعة ونيلة 
فهد اأحمد امل�شيب ومنرية اياد محمد الغامدي وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. الطلـــبات: 
قبول ال�شتئناف �شكاًل. ويف املو�شوع: اإلزام امل�شتاأنف �شده الرابع باإ�شدار وثيقة بدل فاقد للعقار 
الكائن بالرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 2003/6949 والوثيقة رقم 124219 مع ت�شمي 

امل�شتاأنف �شدهم بامل�شاريف والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها الأولى املذكورة 
اأعاله باأنها اذا مل حت�شر اأو تعي وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
ق��شي محكمة اال�شتئن�ف العلي� املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 9/3354/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة العامل حللول تقنية املعلومات. وكيل املدعي: محمود من�شور مح�شن ربيع. املدعى 
عليه: حت�شي اأحمد. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
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رقم الدع�ى: 9/4480/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

الكبار.  موؤ�ش�شة  املدعى عليه: محمد علي مكي علي �شاحب  املدعي: حبيب محمد علي مكي. 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدع�ى: 3/2158/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
املدعي: ال�شيد هاين �شادق يعقوب يو�شف محمد. املدعى عليه: �شركة نقليات طارق. مو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 9/13832/2012/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

اإبراهيم عي�شى رم�شان. املدعى عليها: �شركة  BHARATH KUMAR. وكيل املدعي:  املدعي: 
ف�س ليف. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  املذكورة  للمدعى عليها  املدنية  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
جل�شة يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى، وكذلك قد انهت املحكمة التحقيق فيها واعادة 

الدعوى للمرافعة.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 9/12742/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  املدعي:  وكيل   .RINU KALAVAYALIL JOHN JOHN املدعي: 
اخل�شرم. املدعى عليه: عيادة الرجاء ل�شاحبها/ الدكتور وائل لطفي ب�شيوين. مو�شوع الدعوى: 

دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
واعادة  التحقيق  حكم  انهاء  املحكمة  تعلن  وكذلك  الدعوى،  لنظر   2016/01/18 الثني  يوم 

الدعوى للمرافعة.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
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رقم الدع�ى: 6/1798/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 JAN عليهم:  املدعى  عبداهلل.  جا�شم  اأحمد  املدعي:  وكيل  للهند�شة.  رم�شي�س  �شركة  املدعية: 
 FAROOSH. SHAKIL MODDIN SAHEB SAHEB MAKANDAR. TARLOK SINGH.

 PRAKASH GURUNG. SANJAY KUMAR BHASKAR. JITENDRA KUMAR ADHIKARI.

 MUHAMMAD IBRAHIM. BALJIT SINGH. LAL MUHAMMAD. HAMID ZAMAN

مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 9/6284/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: SUDHIR CHANDRA SHIL SHIL SHIL. وكيل املدعي: عي�شى فرج بور�شيد. املدعى 
عليه: م�شنع الفله لالملنيوم. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدع�ى: 8/23519/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
املدعي: HAFIZ MUHAMMAD SAJID. وكيل املدعي: عبداهلل اأحمد علي ال�شكران. املدعى 

عليه: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 8/23519/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: HAFIZ MUHAMMAD SAJID. وكيل املدعي: عبداهلل اأحمد علي ال�شكران. املدعى 
عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى وكذلك قررت املحكمة ان يتم العالن باحلكم الغري 
عليها  املدعي  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  نهائي حكمت 
بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود )مربرات ف�شل املدعى من العمل( و�شرحت 
للمدعى نفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3 م لبدء التحقيق على 
اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق واأناطت بع�شو ي�شار الدائرة اإجراء التحقيق 
ولرئي�س الدائرة ندب غرية عند القت�شاء و�شرحت للطرفي باإح�شار �شهودهما للجل�شة املحددة 

وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من اخل�شوم مبنطوق ذلك الق�شاء .
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 5/2580/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: �شريف توفيق فهمى ودن. وكيلتها اأمل محمد محمود علي املليجي املدعى عليها: �شركة 
كال�شيكو كال�شيفايد �شريف�س ل�شاحبها/ اأنور يوك�شل. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 9/23512/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعى عليها:  ال�شكران  اأحمد علي  املدعي: عبداهلل  KABIR MAFUZ MIAH. وكيل  املدعي: 
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 2016/01/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدع�ى: 6/10041/2015/02
فتـح دع�ى تركـة املت�فى

JAYAPRAKASH MOORKANAT

 JAYAPRAKASH MOORKANAT تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة
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الرقم ال�شخ�شي: 551117699. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعـ�ى: 8/9356/2015/02
تبليـغ ب�حل�شـ�ر

 AMOS :املدعية: رهام فوزي عبداهلل العثمان وكيلها املحامي اأحمد ال�شمالن. املدعى عليه الأول
�شفـة  للعقار.  ال�شقر  �شركة  الثانية:  عليها  املدعى   .)600437698(  FREDERICK BOGAN

الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعـ�ى: 84/9425/2015/02
تبليـغ ب�حل�شـ�ر

املدعي: ERIC PERKINS  وكيله املحامي اأحمد ال�شمالن. املدعى عليها: �شركة ال�شقر للعقار. 
�شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 
بنف�شهه اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 5/17127/2015/02
فتـح دع�ى تركـة املت�ف�ة

زهراء مكي محمد امل�الين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفاة زهراء مكي محمد املولين، 
الرقم ال�شخ�شي: 470017058. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعي يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
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ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/27 لنظر 
الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعـ�ى: 2/16286/2013/02
تبليـغ ب�حل�شـ�ر

 MATHEW :وكيلها املحامي: عبدالوهاب اأمي. املدعى عليه .KELLY ARMILLINO :املدعية
JOSEPH FORSYTHE. �شفـة الدعــوى: احوال �شخ�شية لغري امل�شلمي.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 9/17738/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

عبداهلل �شعد اأحمد حم�د الدو�شري
حمود  اأحمد  �شعد  عبداهلل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  الدو�شري، الرقم ال�شخ�شي: 690401620. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2016/1/13 

لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 7/17434/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

خ�لد علي محمد ب��شليبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى خالد علي محمد بو�شليبي 
الرقم ال�شخ�شي: 600058433. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدع�ى: 3/17937/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

ح�شني خليل �شليم�ن ال�شعيديني
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ح�شي خليل �شليمان ال�شعيديي 
الرقم ال�شخ�شي: 610084747. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2016/1/13 الأربعاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعـ�ى: 5/375/2015/02
تبليـغ ب�حل�شـ�ر

خليل  الأول محمد  عليه  املدعى  اخلزرجي.  �شهى  املحامية  وكيلته  يو�شف خان  املدعي: محمد 
�شودري )610228366(. املدعى عليها الثانية: انعام اهلل خان )410603953(. �شفـة الدعــوى: 

ت�شليم وثيقة او م�شتندات.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم الثني 2015/12/28
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 8/18008/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى
عم�د م�شع�ن خلف م�شلح

املتوفى عماد م�شعان خلف م�شلح  ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 960112057. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2016/1/12 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدع�ى: 3/17162/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

ي��شر ح�شن محمد اإبراهيم
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى يا�شر ح�شن محمد اإبراهيم 
الرقم ال�شخ�شي: 791205568. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2016/1/13 الأربعاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 9/8190/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: من�شور عبداهلل عي�شى محمد. املدعى عليه: اإبراهيم حمد اإبراهيم علي ذياب. جمهول 
 53000/000 قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان. 

دينار �شاماًل الر�شوم وقدرها 1156/500 دينارًا والفوائد ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اعاله باحل�شور بنف�شة او 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/20م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 2/2352/2014/02
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة اخل�م�شة

تبليغ ب�حل�ش�ر
وليام فورد. �شقة 24 مبنى  اأ�شرف عدنان محمد عرفة. املدعى عليها: اميان جوزف  املدعي: 
والر�شوم  دينارًا  مبلغ 36124/300  الدعوى: مطالبة  مو�شوع   .714 3294 طريق 1443 عايل 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها او 

بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الثني 2015/12/21م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم اال�شتئن�ف 3/195/2015/03
رقم الدع�ى: 9/12944/2011/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
اإبراهيم علي را�شد احلربي. امل�شتاأنف �شده: يا�شي علي ح�شن. منزل 114 طريق  امل�شتاأنف: 
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714 جممع 300 املنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 
الثامنة يف رقم الدعوى 9/12944/2011/02.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثني 2015/12/21م موعد نظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم الدع�ى: 9/7663/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
 .730438457 امنيال  موهن  عليه:  املدعى  وغريه.  محمد  اإبراهيم  عبداحل�شن  علي  املدعي: 
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ -/33000 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثني 2015/12/21م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 9/18100/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

اأحمد عبدالعزيز الع�زمي
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شةعن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد عبدالعزيز العازمي. 
الرقم ال�شخ�شي 380020696. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف ذمته  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعي يوما كما 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/22م لنظر 

الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 6/11206/2015/02
فتح دع�ى تركة املت�فى
خ�لد اأحمد علي الن��شر

اأحمد علي النا�شر،  تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى خالد 
الرقم ال�شخ�شي 510106455. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف ذمته  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعي يوما كما 
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دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/22م لنظر 
الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعـ�ى: 1/14411/2015/02
تبليغ ب�حل�شـ�ر

اأحمد  ومحمد  عبدالغفار  عبداهلل  اأحمد  وعبدالباري  عبدالغفار  عبدهلل  اأحمد  جنية  املدعون: 
وبهيه  عبدالغفار  عبداهلل  اأحمد  ويو�شف  عبدالغفار  عبداهلل  اأحمد  و�شالح  عبدالغفار  عبداهلل 
اأحمد عبداهلل عبدالغفار ومرمي  اأحمد عبداهلل عبدالغفار وزكية اأحمد عبداهلل عبدالغفار �شلوى 
اأحمد عبداهلل عبدالغفار، متثلهم: جنية اأحمد عبدهلل عبدالغفار. املدعى عليها تركة املرحومة 
�شيخة اأحمد عبداهلل عبدالغفار. مبنى 2048 طريق 943 جممع 109 احلد. �شفـة الدعوى: 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.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعـ�ى: 7/13352/2015/02
تبليغ ب�حل�شـ�ر

املدعي: خليل باقر عبا�س علي. �شقة 21 مبنى 3264 طريق 1774 جممع 714 �شلماباد. املدعى 
عليهما: تركة املتوفى ح�شن محمد ح�شن زالو وجميد محمد ح�شن زالو. مبنى 1034 طريق 217 

جممع 302 املنامة. �شفـة الدعــوى: تركة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم الثني 2015/11/16.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/1606/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شما بيكم ال�شيخ خالد ممتاز بيكم. املدعي عليه: حمد عبداهلل بالل العمريي. الرقم 
ال�شخ�شي: 520103955. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
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عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/4 لنظر الدعوى ليعلم 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                        

رقم الدع�ى: 9/7886/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليـه  املدعى   .660123770 ال�شخ�شي  الرقم  الدو�شري  عبداهلل  عبدالرحمن  اأحمد  املدعي/ 
الثالث/ عبداهلل علي اأحمد عي�شى جواز �شفر رقم 1810804. منزل 771 طريق 3354 جممع 
633 املعامري. املدعى عليه الرابع/ علي اأحمد علي العمادي/ وكيلته املحامية مها جابر. مكتب 

رقم 407 برج ال�شقر املنطقة الدبلوما�شية – املنامة. مو�شوعهـا/ طلب مبلغ.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهما املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيهما اأو 

بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم الثني 2015/12/7 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 2015/02/ 7/1606
تبليغ ب�حل�ش�ر

الدو�شري.  عبداهلل  خمي�س  فوؤاد  عليه:  املدعي  بيكم.  ممتاز  خالد  ال�شيخ  بيكم  �شما  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 520103955. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2016/1/6 لنظر الدعوى ليعلم 

ق��شي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                        

رقم الدع�ى: 9/8047/2005/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: منري عبدال�شتار علم الدين 00 لبناين اجلن�شية جواز رقم 2174692، جمهول العنوان. 
املدعى عليه: كابيتال يونيون بنك �س.ت: 39368. �شفة الدعوى مطالب عمالية. 

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى العمالية الأولى للمدعى املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/12/6 لنظر الدعوى ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى العم�لية االأولى
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رقم الدع�ى: 1/22139/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ISMAEL عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .501103562 ال�شخ�شي  الرقم   .CASBADILLO MANANGHAYA

مبلغ قدره 718.286 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 2015/11/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 2/21600/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  احل�شيني.  عيد  محمد  املدعي:  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  املدعية: 
 .760538506 ال�شخ�شي:  الرقم   MURINGOOR RAVEENDRAN NAIR NAIR KUMAR

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1969.61 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 2015/11/10 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 2/760/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليها: بدرية جاعد طعي�س �شباط. الرقم ال�شخ�شي 610801163. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1773.603 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 

الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدع�ى: 9/11702/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 AHAMED عليه:  املدعى  مدين.  محمد  الفاحت  محمد  املدعي:  وكيل  العربي.  البنك  املدعي: 
ROUFALI. الرقم ال�شخ�شي: 790411873. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3773 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 2015/11/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/13202/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: طارق زكريا ح�شن عمران. 
الرقم ال�شخ�شي: 780757726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 528.334 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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 4/19330/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 JOSEPH :املدعية: �شركة بيت التمويل الوطني، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770302491 ال�شخ�شي  الرقم   .ESTRADA MANAOIS

327 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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 3/6571/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: خلود يا�شي عبداهلل 
اإبراهيم عربي. الرقم ال�شخ�شي: 710905203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 892.347 
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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 2015/11/24 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 6/22470/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
KUMARAN KRISHNAMOORTHY. الرقم ال�شخ�شي 640821910. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 550.372 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 الثني 2015/12/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 7/3795/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالح ح�شن 
�شالح اأحمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 850307910. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 77.287 

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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 7/7359/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: موؤمن �شليمان 
مع  دينارًا   61.7 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791101436 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد. 

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 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدع�ى: 1/11058/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 REYNALDO :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   720833817 ال�شخ�شي  الرقم   .LLANES RODILLA

119.376 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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/9742/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: غ�شان ر�شيد 
عبداهلل املاحوزي. الرقم ال�شخ�شي: 921204884. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 250.935 

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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/10493/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حامت نبيل 
مبلغ قدره 143.276  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 820357308. مو�شوع  الرقم  بيومي.  مهران 

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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 7/5661/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: نرمي ح�شي 
عبداهلل املقداد. الرقم ال�شخ�شي: 831239131. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 295.144 
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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 الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/8543/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي ح�شن علي �شلطان. 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى:  795.606 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 590104640. مو�شوع  الرقم 

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

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/11546/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: رفيق موري�س 
الر�شوم  الدعوى:  57.567 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 660727560. مو�شوع  الرقم  حليم بخيت. 

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

2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/8556/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ZAKIR عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770587453 ال�شخ�شي:  الرقم   .LATE CHADMIA

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

الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدع�ى: 9/7763/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعى عليه: عليه فرج  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
محمد ال ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 790030632. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/10650/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالوهاب اأحمد عبدالوهاب الطويل. الرقم ال�شخ�شي: 891005188 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 203.517 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 6/5118/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 PARIDA املدعى عليه:  التويجري.  املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
BIMBO ABIDEN. الرقم ال�شخ�شي: 680162143 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 252.12 

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

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
رقم الدع�ى: 1/6989/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامل عبداهلل 
 291.375 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700104143 ال�شخ�شي:  الرقم  خمي�س.  علي 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 7/9564/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد مح�شن 
ناجي اأحمد ثمه. الرقم ال�شخ�شي: 880328894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 316.39 

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

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 8/11077/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مرمي محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920106013 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  عبداهلل  يو�شف 

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

الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 2/13559/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: جمال اأيوب بري البلو�شي. 
الرقم ال�شخ�شي: 680010157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 277.058 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/16401/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ف�شل محمد عمر ال�شعدي. 
الرقم ال�شخ�شي: 890219354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 191.624 دينارًا مع الر�شوم 

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

الأحد 2015/11/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 6/22484/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليه: محمد �شعيد 
محمد عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 700130110. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 840.98 

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

اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 9/3213/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: را�شد عي�شى را�شد را�شد 
العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 846.342 دينارًا مع 

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

الأحد 2015/11/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدع�ى: 8/18806/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: قا�شم ح�شن محمد ح�شن 
جمعه. الرقم ال�شخ�شي: 860909425. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 161.974 دينارًا مع 

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

الأحد 2015/11/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 3/16355/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 HAMMAD ALI عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
SIDDIQUI. الرقم ال�شخ�شي: 820452394. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 94.653 دينارًا 

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

الأحد 2015/11/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدع�ى: 6/11318/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليه: جماهد علي هو�شه. الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   342.019 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510210

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

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/11897/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعياملدعى عليه: مزاد الرفاعي. الرقم. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 355.833 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/09789/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

للمقاولت  ال�شائغ  �شلمان  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الن�شائية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3384.322 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 6/14594/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعى  ال�شاعر.  علي  اأحمد  عي�شى  هدى  املدعية:  وكيل  اجلعفرية.  الأوقاف  اإدارة  املدعية: 
عليهما: اأحمد محمد غلوم ح�شي وزينب اإ�شماعيل مبارك عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/23436/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: علي اأحمد محمد باحلمر، وكيله اأحمد عبداهلل طوق اإبراهيم. املدعى عليها: نوره بنت 
علي بن محمد ال�شند الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 201430001 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/02310/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  ا�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
BINU JOSEPH. الرقم ال�شخ�شي: 750555467. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 240 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدع�ى: 7/04599/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
مو�شوع  بروجيكت�س  نيوبيلد  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/12368/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليه: علي اأحمد محمد الغدير. الرقم ال�شخ�شي: 830424270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 314.783 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/18324/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: موؤ�ش�شة داينفرت حللول العمال. وكيل املدعية: حميد علي اأحمد املال املدعى عليه: 
ح�شي محمد علي غلوم حيدر حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 861005708. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/10252/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: موؤ�ش�شة محمد عبدالرحمن البحر، وكيلها علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه: علي 
ال�شخ�شي: 600125432 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  ح�شي علي ح�شي مرتوك. الرقم 
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4725 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/05867/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شبحي �شليمان عبدربه 
ح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 790711907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 66.72 دينارًا مع 

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

يوم الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/07989/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 MUHAMMAD عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
IKRAM. الرقم ال�شخ�شي: 810340755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 195.582 دينارًا 

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

الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 6/05860/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 MUHAMMAD عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   871123665 ال�شخ�شي:  الرقم   .SOHAIB MANZOOR

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



42
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 6/15101/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

تغريد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 930808274. مو�شوع  الرقم  اأحمد عبا�س.  اأحمد  عبدالر�شا 

قدره 186.21 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 7/04070/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املعامالت.  للتخلي�س  زين  خدمات  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 117 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2016/01/04 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/19659/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 JHONEL :املدعي: فواز با�شل اإبراهيم اآل محمود، وكيله عادل عبداهلل املرتوك. املدعى عليه
MAGNAYE GUCE. الرقم ال�شخ�شي: 780834798. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1350 

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

يوم اخلمي�س 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدع�ى: 3/13181/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

طلب مبلغ قدره 2160 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/15796/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 EASTERN :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201424680 ال�شخ�شي:  الرقم   .CONSULTANCY

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/17868/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/15933/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

جواهر  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
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علي اأحمد �شاهي الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860401375. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
194.795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدع�ى: 2/02511/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
 WAQAS املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  زين،  �شركة  املدعية: 
AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 850832438. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 168.614 دينارًا 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/15685/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

قدره 214.235 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/19433/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 LEA MARIE :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
FRANCISCO FRANCISCO LABARETE. الرقم ال�شخ�شي: 740250400. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 85.807 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدع�ى: 5/18086/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 MAJEED املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
KUNIYIL. الرقم ال�شخ�شي: 800475283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 194.677 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/21039/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/14219/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

الرقم  الكرف،  اأحمد  عبا�س  زهره  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   612.659 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512923 ال�شخ�شي: 

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

الثني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/20478/022014
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: مدر�شة الو�شام، وكيلتها وجيهه علي عبداحل�شي حمد. املدعى عليه: �شيما اجمد. الرقم 
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ال�شخ�شي: 201427770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 420 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدع�ى: 7/03209/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
اإ�شماعيل. املدعى عليها:  املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية، وكيلها ح�شن علي 
ال�شادة �شركة �شوبا �شيف البحرين ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1283.974 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى : 1/20780/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد محمود 
اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 840597193. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 936.59 دينارًا 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/06882/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليه: موؤ�ش�شة باز لل�شحن والتفريغ. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 435.624 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدع�ى: 6/09715/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: موؤ�ش�شة اليت لتاأجري ال�شيارات، وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. املدعى 
عليه: محمد �شامي جمعه حمد الزويري. الرقم ال�شخ�شي 831209607. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 510 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/13100/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 SUNA MIAH عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 249.18 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690165676 ال�شخ�شي:  الرقم   .RIAJULLAH

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/23208/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 RASHID :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع   .830905219 ال�شخ�شي  الرقم   .A.RAHMAN ABDULLA BURSHAID

طلب مبلغ قدره 215.092 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 6/15678/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عي�شى  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم دروي�س ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 830905251. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

284.119 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/15491/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/05913/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مكي عبداهلل 
مكي علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 751206911. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 94.504 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/07599/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي �شفوك 
 346.38 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760112240 ال�شخ�شي:  الرقم  الرويلي.  جلود 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدع�ى: 9/23494/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ERMELITA LAZO :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 338.796 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811119130 ال�شخ�شي:  الرقم   .CAPAROS

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/02060/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  احلايكي.  عي�شى ح�شن  زينب  املدعي:  وكيل  للهواتف.  �شاجده  ابو  املدعي: محل 
ال�شخ�شي: 680102965. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  الرقم  اأحمد.  عقيل عي�شى ر�شي 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/04209/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

ال�شوملي.  يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيلها  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
املدعى عليها: فريدة علي محمد الفر�شاين. منى عي�شى عبداهلل علي الغ�شره. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1812.934 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/08261/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 SUJITH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
NELLIKKAL SUBRAMANIAN. الرقم ال�شخ�شي 820630233. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 142.211 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/08437/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/03566/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ABDUL JALIL :املدعي: ح�شي محمد ح�شن. وكيل املدعي: �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
دينارا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000  ال�شخ�شي: 900331267. مو�شوع  الرقم   .KHAN

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

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/01641/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: ح�شن مال اهلل را�شد ح�شي. وكيل املدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. املدعى عليه: تركة 
املرحوم مال اهلل را�شد ح�شي. محمد مال اهلل را�شد ح�شي. ا�شامة مال اهلل را�شد ح�شي. نورة 
مال اهلل را�شد ح�شي. امنة مال اهلل را�شد ح�شي. موزة مال اهلل را�شد ح�شي. لطيفة مال اهلل 
را�شد ح�شي. مرمي مال اهلل را�شد ح�شي. منرية مال اهلل را�شد ح�شي. ا�شماء مال اهلل را�شد 
ح�شي. ثرياء مال اهلل را�شد ح�شي. جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مال مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/09096/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة علي را�شد المي �س.م.ب )مقفلة(، وكيلها اأحمد ح�شن خليفة العماري. املدعى 
عليه: �شركة جيانك�شو للمواد الغذائية ال�شي. الرقم ال�شخ�شي 201508875. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 4135.08 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/03474/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأحمد را�شد يحيى العقاب. الرقم ال�شخ�شي: 850500958. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/07433/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ZAHRA التويجري. املدعى عليه:  بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة 
AHMED KHAMIS. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 234.121 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/06537/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

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

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/05822/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رمله محمد 
ح�شن محمد جواد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 760908532. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/06248/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 bludan عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   321.91 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .internet

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/15418/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

محمد  اإبراهيم  عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830807888 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شتم.  حاجي  اإبراهيم 
286.943 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/12196/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شميم بيكم 
�شيد ب�شري �شيد تاج الدين. الرقم ال�شخ�شي: 730417573. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 1/09497/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعاد جمعه 
 248 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 791105130.  الرقم  علي ح�شن.  عبداهلل 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/12359/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 RANI ASHU :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 750756322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 326.99 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/12408/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 NUSKEY املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
الرقم   .MUHANNA MOHOMED ABDUL RAHEEM ABDUL RAHEEM HAROON

الر�شوم  مع  دينار   202.442 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900151471 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدع�ى: 9/09851/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر
املدعي: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عمر 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   881004375 ال�شخ�شي:  الرقم  املعماري.  �شريف  محمد  جواد  محمد 

مبلغ قدره 319.292 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/09761/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: الطريق لت�شميم 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201508830 ال�شخ�شي:  الرقم  التجارية.  العالنات 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/02284/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي، وكيلتها �شو�شن املدفعي. املدعى عليهم: اأنور اأحمد 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الفروع.  وبقية  العف�س  وتركيب  الليك  زهرة  �شركة  عي�شى. 
1242.036 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/10686/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: منى يو�شف 
�شعيد عبداحلي. الرقم ال�شخ�شي: 900904003. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 561.104 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/10313/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 SHAH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760182272 ال�شخ�شي:  الرقم   .NAWAZ KASHIF

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 6/10685/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 TALWINDER :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
GILL. الرقم ال�شخ�شي: 891024751. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 471.577 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 2/10835/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 GIREESH :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
KUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 890515832. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 258.94 دينارًا 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/11829/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 JIBRAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
ASLAM. الرقم ال�شخ�شي: 830857729. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 289.245 دينارًا 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/06628/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

نادر علي  املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  فيفا،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 680404791. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 316.596  الرقم  �شعد ال�شادق. 

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

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/09260/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 FAHAD عليه:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  فيفا،  �شركة  املدعية: 
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FAROOQ MOHAMMED FAROOQ. الرقم ال�شخ�شي 921211929. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 252.505 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/08360/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

ال�شالمة ذ.م.م. وكيل املدعية: ر�شوى �شعد فرج �شعد. املدعى  الراية لأدوات  املدعية: �شركة 
عليها: �شركة رم�شي�س توريزم بروجيكت ماجنمنت. �شركة بروبرتيز ماجنمنت. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 4277 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 9/20899/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: خلود خالد 
عبداهلل عبدالكرمي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 900309520. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 3/15996/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

ح�شن  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأحمد جعفر محمد العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 880204311. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

265.179 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/20068/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

حنان  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .890307989 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شي.  ال  عبدالوهاب  محمد  عبداجلليل 

طلب مبلغ قدره 342.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/22731/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 470.286 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670803405 ال�شخ�شي:  الرقم  حمد.  خليفة 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/01784/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

الرقم  علي.  اأ�شغر  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   521.346 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201501486 ال�شخ�شي: 

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

اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/16760/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
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الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 860430871 مو�شوع  الرقم   .MUHAMMAD SALMAN KHAN

مبلغ قدره 418.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 8/15257/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز مبارك عبداهلل الناي�شه الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 890712506 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 576.884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 4/04693/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. املدعى عليه: حمد اأحمد مال�س 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 871206676. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 400 دينار مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/17553/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: اأبو بكر ال�شديق احل�شن. وكيل املدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى عليه: 
 500 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201422595 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  منذر  حماد 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/23109/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعى  يعقوب.  يو�شف  يعقوب  ليلى  وكيلتها  بهمن،  املدعية: جنالء جميد حاجي عبدالرحمن 
عليه: اأحمد علي محمد مرتوك الدرازي. الرقم ال�شخ�شي 751102237. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدع�ى: 5/14538/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ب�شار غ�شان 
رزق حداد. الرقم ال�شخ�شي: 761133410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 122.903 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/15398/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: طالل ماجد 
�شلطان مال جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 910407363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 965.75 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 3/15341/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: نايف خالد عمار ال 
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�شامل. الرقم ال�شخ�شي: 840217978. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 209.197 دنانري مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/15199/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 IHSAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 670108693. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 415.864 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/15364/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 MARK عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .900623160 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANTHONY FAJARDO FAJARDO YAMBOT

الدعوى: طلب مبلغ قدره 453.716 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 2/08247/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JOVAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880434740 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANDRES TUCKER

279.482 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/09576/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

�شمريه  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
يو�شف اأحمد محمد ال�شميع. الرقم ال�شخ�شي: 780102584. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/13838/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JACOB THOMAS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 198.136 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851043712 ال�شخ�شي:  الرقم   .CARRIER

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/13894/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

محمد  عبدالرحمن  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560145454 ال�شخ�شي:  الرقم  الأحمد.  علي  اإبراهيم 

1512.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/14750/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SAIFUL عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
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طلب  الدعوى:  مو�شوع   .821225340 ال�شخ�شي  الرقم   .ISLAM NURUL NURUL ISLAM

مبلغ قدره 116.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 5/13731/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

مر�شد�س  دومويكو  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: 375.921  ال�شخ�شي: 201421263. مو�شوع  الرقم  كري�شوتومو. 

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

الثالثاء 2015/12/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 8/07871/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VALLAM :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 610607693  الرقم   .PURATH RAGHAVAN

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

الثني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/15616/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ALICIA NICHOLE املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها
THOMPSON. الرقم ال�شخ�شي: 900817631. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 159.242 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/05188/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SOMJIT عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره 347.051  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 550714677.  الرقم   .SUKUTHAI

دينارًا 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.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 2/10483/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 DHANMAN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 173.254 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820260070 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURUNG

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 2/10936/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: زهره 
ح�شن مكي علي. الرقم ال�شخ�شي: 831102365. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 310.835 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 8/10785/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690909934 ال�شخ�شي:  الرقم   .BADSHAH KHAN

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/13828/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880631562. مو�شوع  الرقم   .KATHERINE LAUREN CURTIS

مبلغ قدره 341.94 دينارًا 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.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 8/04285/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SUFYAN :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AFZAL. الرقم ال�شخ�شي: 850938449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 165.916 دينارًا 

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

الثني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/14540/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 CHRISTINA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MARY CONNELLY. الرقم ال�شخ�شي: 570523354 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 54.06 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 8/14500/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مرمي محمد 
 184.119 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840914903 ال�شخ�شي:  الرقم  اكرب.  ح�شي 

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى:9/15133/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 mohd املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
Marwan. الرقم ال�شخ�شي: 201324032. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 282.621 دينارًا 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/06430/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي ح�شن 
عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 770114733. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 142.27 دينارًا مع 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى:9/11103/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عي�شى جمعة 
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عبداهلل علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 840500289. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 186.31 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/10931/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين  �شركة  املدعية: 
PALOMA ESTHER BAZILE. الرقم ال�شخ�شي: 880227427. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 132 دينارًا 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.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/14767/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ZEESHAN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AMJAD BUTT. الرقم ال�شخ�شي: 761244824. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500.271 

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

الثني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 3/15206/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASGHAR. الرقم ال�شخ�شي: 820475718. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

562.684 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 6/13834/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شالح قا�شم عبدالرب 
عبداهلل احلمري. الرقم ال�شخ�شي: 921213867. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1370.774 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 5/14247/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760214905 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالواحد.  ال  مرت�شى 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 3/01984/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عي�شى ح�شي 
مبلغ قدره 319.915  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 760606030. مو�شوع  الرقم  يو�شف ح�شي. 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/14129/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610007866 ال�شخ�شي:  الرقم  احلريري.  يحيى  غامن  من�شور 
قدره 98.445 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
رقم الدع�ى: 1/07902/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
 DIEGO.JR :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 680733809 مو�شوع  الرقم   .RODRIGUEZ LASTICA

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 5/13891/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اإبراهيم �شعد اإبراهيم 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 151.01 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 741030250. مو�شوع  الرقم  امي. 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 6/11324/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

 ALDEN RASHAD عليه    املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
GRANGE. الرقم ال�شخ�شي: 900920521. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 499.42 دينارًا 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/05542/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
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الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 640036023 مو�شوع  الرقم  اأمان.  يعقوب يو�شف علي يو�شف 
قدره 134.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثني 2015/12/14 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
رقم الدع�ى: 8/05341/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: يحيى اأحمد محمد محمود الكوهجي. الرقم ال�شخ�شي: 710602901 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 115.911 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/05256/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد مفتاح 
�شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 600153010. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 298.622 

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

الثني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/03937/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

را�شد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد جا�شم اأحمد عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 800908767. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
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رقم الدع�ى: 4/18100/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليهم: �شركة �شي �شي اي بي ال اندماج ال�شرق الأو�شط. فندق ديفا. اخلرب بالزا. فندق مرياد 
ور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4905 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 5/20341/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعية:  وكيل  للتاأمي.  الكويتية  البحرينية  ال�شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   3035 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  وتفريغ.  �شحن  وكيل  العميد  عليه:  املدعى 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/13872/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 DINESH :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 770570771. مو�شوع  الرقم   .MALITH IHALAWATTHA

قدره 94.771 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/16837/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ADAM MICHAEL عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ORTEGA. الرقم ال�شخ�شي: 800906837. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 316.709 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
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رقم الدع�ى: 3/16825/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KAMERON MYLES املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
WHITE. الرقم ال�شخ�شي: 900325470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 860.604 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/12853/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: رنا اأحمد عبداهلل، وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليها: �شركة احتاد اخلليج 
 1688.971 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  زمان.  محمد  جافيد  التامي.  واإعادة  للتاأمي 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/14165/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: داليا محمد 
 83.701 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740222694 ال�شخ�شي:  الرقم  النجار.  هالل 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى:7/18393/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد يو�شف حميد نا�شر 
 233.931 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860907120 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  يو�شف 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
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رقم الدع�ى: 2/13349/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MANUEL GUTIERREZ املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا   395.835 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840938900 ال�شخ�شي:  الرقم   .JR

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 2/18387/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اأحمد  اإبراهيم  خليل  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 890406022. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 102.888 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 9/19016/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامل خمي�س 
�شعيد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 830841032. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1362.462 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 1/19337/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VIJAY :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعية: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دنانري   610.697 الدعوى  مو�شوع   .770557031 ال�شخ�شي:  الرقم   .WILSON

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
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رقم الدع�ى: 7/18961/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عبدالنبي  �شربيه  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 890205612. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 225.615 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 7/19317/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زين الدين 
علي علي محمد زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 830203788. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1178.24 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدع�ى: 5/19335/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MEGH عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760448930 ال�شخ�شي:  الرقم   .BAHADUR THAPA

1752.314 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالث�ء

رقم الدع�ى: 8/14755/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD FAROOQ ATTA ATTA MUHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 890205744. 
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اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   196.333 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة
رقم الدع�ى: 8/12441/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
 FARHAN :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
SAYYED. الرقم ال�شخ�شي: 891225706. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 161.076 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بع

رقم الدع�ى: 9/06463/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عبداهلل  يو�شف  عليه   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
يو�شف زينل. الرقم ال�شخ�شي: 581001559. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 510.13 دنانري 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/06372/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

واج  اي  �شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم،  �شركة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   706.36 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  لال�شهم. 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 2/04338/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة التكافل الدولية للتاأمي، وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليها: �شركة �شبار 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .73057 التجاري:  ال�شجل  ذ.م.م.  كوربوريت  �شكاي  كلينغ 

1025 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/04610/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليها: رباب اإبراهيم دروي�س 
ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 791107906. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.727 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/06098/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 640728774. مو�شوع  الرقم   .EMELIN MOLO MAGADA

قدره 1277.93 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/12382/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910209006 ال�شخ�شي:  الرقم  حمود.  علي  ر�شي  جواد 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 8/13475/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليها:  املدعى  الدين  كمال  ح�شن  محمد  علي  وكيلها  الوطني،  التمويل  بيت  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .850164621 ال�شخ�شي  الرقم   .KATHRINE DE CASTRO PALLERA

طلب مبلغ قدره 725.55 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/22994/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RAM KUMAR :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
SHAHU. الرقم ال�شخ�شي: 790134039. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدرة 1235.849 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/01108/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JOSEPH عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   660826500 ال�شخ�شي  الرقم   .KANJANAPPILLY MATHAI

قدره 1476.103 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/07618/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي اأحمد �شالح عبا�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 750206985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 365.415 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالث�ء



78
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

رقم الدع�ى: 4/12524/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها: 
خديجه �شباح عبداملح�شن محمد. الرقم ال�شخ�شي: 830904301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 4840.572 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/06436/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MARIA املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
CRISDEL CASSI CASSI QUAN. الرقم ال�شخ�شي 820366048. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 470.361 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 الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/06243/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد عقيل 
قدره  مبغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .611001314 ال�شخ�شي:  الرقم  رحمه.  ال  محمود  علي 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/06557/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 BHAGAT :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 680455850. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 231.096 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 الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/06870/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 BIPLOB عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850453917 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALTAB HOSSAIN

245.017 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 الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/19338/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ARSHAD عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
 4495.331 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480709319 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAJEED

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/07009/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JOSE JR LABIAN :املدعية: �شيتي بنك، وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .631101993 ال�شخ�شي  الرقم   .LABIAN MAGADIA

4879.69 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/06592/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

زايد  ها�شل  عليه:  املدعى  ال�شماهيجي.  محمد  علي  وكيله  ماك�س،  ريدي  يونيفر�شال  املدعية: 
مبارك الكبي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 201505766. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 350 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 3/00964/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليها: �شعاد يو�شف 
عبداهلل عبدعلي. الرقم ال�شخ�شي: 640023355. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3859.853 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/12515/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .661115518 ال�شخ�شي  الرقم   .ABDULKAFOOR ABDULKAREEM

طلب مبلغ قدره 127.944 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/11396/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عبري  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761107398 ال�شخ�شي:  الرقم  غدير.  خليفة  اإبراهيم  عبداهلل 

قدره 333.253 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/06779/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 AMEER عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
HAMZA. الرقم ال�شخ�شي: 880633590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 327.473 دينارًا 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة



81
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

رقم الدع�ى: 7/07728/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

موؤ�ش�شة  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأر�س ال�شام ل�شرتاد وت�شدير املالب�س اجلاهزة. ال�شجل التجاري رقم   047175/02. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 172.088 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/07756/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زينب علي 
مبلغ قدره 128.004  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 640051138. مو�شوع  الرقم  محمد جا�شم. 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/10742/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MUSLIM :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750252561 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED ALI

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/06915/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
 .APSARA KUMAR RAMAN RAMAN CHELLAPPAN عليه:  املدعى  خليفة.  ال  محمد 
الرقم ال�شخ�شي: 730579573. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 273.348 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/07924/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(، وكيلها علي محمد معتق ال 
مو�شوع   .37965 رقم    التجاري  ال�شجل  والدلله.  ملقاولت  واحد  رقم  عليها:  املدعى  قري�س. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 156.034 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/12424/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SYED عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 730833151 مو�شوع  الرقم   .MOHAMMED MEHDI

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/07774/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اأ�شمهان  التويجري. املدعى عليها:  بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811200590 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  اإبراهيم  جمعه 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/07349/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة بي دي �شي 
العاملية. ال�شجل التجاري رقم: 56900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 269.99 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/07532/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KULWANT SINGH املدعى عليها  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  �شركة زين،  املدعية: 
LAKHASHAR. الرقم ال�شخ�شي: 850327172 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 506.544 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/13279/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شي علي اإبراهيم �شلمان 
�شايبوه. الرقم ال�شخ�شي: 640060684. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 247.074 دينارًا مع 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/13108/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MASUD RANA FULL املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
قدره 183.215  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 840253257  الرقم   .FULL MIAH

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/11256/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ال�شيد يا�شر �شالح ها�شم 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 700305203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 574.635 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 
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يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/11260/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .SAW ZAN BURG عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 860636607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 584.593 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10844/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: محمد عبداهلل ح�شن احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 550136908

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3485.969 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/07506/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SOBHANA :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
DEVAN DINESH. الرقم ال�شخ�شي: 730535371. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 346.94 

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

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/07961/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

م�شعود  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 460053795. مو�شوع  الرقم  عبداهلل م�شطفى عبداللطيف. 

قدره 228 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/08095/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اأحمد  جا�شم  اأحمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم فخر. الرقم ال�شخ�شي: 810703475. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 168.6 دينارًا 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/07795/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اإبراهيم قناوى  املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: عالء 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 751242543. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 137.218 دينارًا مع 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/07796/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: كوري ليفيل برجن. الرقم 
الر�شوم  مع  دنانري   109.884 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890427568 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/07992/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي ح�شن مو�شى �شالح 
ال�شنيني. الرقم ال�شخ�شي: 871202689. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 193.429 دينارًا 

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/07513/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه AWAIS. الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   523.864 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880330120

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

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/07418/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 CRISTINA ROSE عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
FLORES FLORES HUNDANA. الرقم ال�شخ�شي 870237136. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 517.604 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/07780/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 REGINDLD عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
TRENT BRAGGS BRAGGS JR. الرقم ال�شخ�شي 841214565. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 223.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/07865/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: MAHIR BAYIRLI. الرقم ال�شخ�شي: 800730593. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2016/01/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/03093/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عبداهلل  زكية  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
محمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 600068854. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 297.691 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13233/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VENKATESH عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   780455355 ال�شخ�شي  الرقم   .BHAGAVATHIAPPAN

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/22698/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: �شركة اأم�شي لال�شت�شارات 
الإدارية. الرقم ال�شخ�شي: 201429239. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 402.546 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/22404/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شي علي عيفان عذاب. 
الرقم ال�شخ�شي: 871206749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 347.558 دينارًا مع الر�شوم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/22440/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: كمال نا�شر 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640802907 ال�شخ�شي:  الرقم  اليو�شف.  محمد  ال�شيد 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/12315/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RENJITH :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ال�شخ�شي: 740624393. مو�شوع  الرقم   .KUMAR CHAKIAT CHAKIAT MOHANDAS

الدعوى: طلب مبلغ قدره 277.882 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالث�ء

رقم الدع�ى: 7/12688/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ADNAN املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي: 930820380. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 392.799 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/12086/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ROGER عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع    .801044545 ال�شخ�شي:  الرقم   .PATRIC DBRASS

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/18080/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ALDWIN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760802700 ال�شخ�شي:  الرقم   .LAGRIO FLORESCA

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/12461/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: �شامل �شالح 
 284.794 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   810110091 ال�شخ�شي:  الرقم  التميمي.  �شامل 

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

يوم الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/06626/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: عبدال�شمد 
جودار. الرقم ال�شخ�شي: 840340613. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 805.357 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/11927/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: حامت اإبراهيم اأمي 
خطاب. الرقم ال�شخ�شي: 801143268. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 96.514 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/11911/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: مليون منول بكو. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   69.969 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201418289 ال�شخ�شي: 

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

يوم الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/11894/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: احالم عبدالعزيز محمد 
اجلعفري. الرقم ال�شخ�شي: 790120453. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1110.058 دنانري 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/21920/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VIRGINIA RECTO املدعى عليه:  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  املدعية: �شركة زين، وكيلتها 
ANONG. الرقم ال�شخ�شي: 710561350. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدرة 181.69 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/13098/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .VICENTE JR MORALES املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 720639050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 83.37 دينارًا مع الر�شوم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالث�ء

رقم الدع�ى: 5/16337/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MANOJ KUMAR عليه   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي 861136985. مو�شوع  الرقم   .MAGARU PRAJAPATI

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/17479/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 soqna for :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
marketing. �شجل جتاري رقم :71821. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 521.198 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/17222/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

قي�شر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى 135.866  مو�شوع  ال�شخ�شي: 740157558.  الرقم  جورج جنار. 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/15288/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 BUDDIKA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   890519195 ال�شخ�شي:  الرقم   .KODITHAUWAKKU

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/10799/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ALAA عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   1-71608: رقم  التجاري  ال�شجل   .ALJAZEERH ELEVATORS

قدره 325.792 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/11904/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: ZHENYI CHI. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   365.078 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810161141 ال�شخ�شي: 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/17201/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RINNIE RAMOS عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 178.343 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   891125400 ال�شخ�شي:  الرقم   .MIRANDA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/22567/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

مطر  اإبراهيم  محمد  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
فريوز. الرقم ال�شخ�شي: 891000860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 313.565 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13290/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

الرقم   .TAO YANG عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   285.034 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800663829 ال�شخ�شي: 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/15181/2012/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي اأحمد 
ح�شن علي قمرب. الرقم ال�شخ�شي: 730202763. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 266.956 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/22527/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد عبدي عمر 
يا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 691004463. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 322.15 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/22265/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ال�شيخ خالد اأحمد محمد 
خليفة اآل خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 580411460. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 366.94 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/17902/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
�شريفه محمد  املدعى عليها: فوزيه فريوز ح�شن ح�شي. محمد جا�شم محمد ح�شن اجلا�شم 
ح�شي جعفر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 479.592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/08353/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: �شامي �شريف اأحمد 
مع  دينارًا   189 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710801246 ال�شخ�شي:  الرقم  الرتكي. 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/12169/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

�شباح  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840509995 ال�شخ�شي:  الرقم  �شامل.  محمد  عبداهلل 
56.328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدع�ى: 7/12397/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شي جا�شم 
 113.947 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751106739 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  �شلمان 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/17979/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ABDUL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 276.313 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860582892 ال�شخ�شي:  الرقم   .QAYYUM

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/13227/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .SIBEL EREN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعة:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 891224360. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 108.11 دينارًا مع الر�شوم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/02358/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها  ممتاز غالم ح�شي 
ج�شتي. الرقم ال�شخ�شي: 201403755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2496.745 دينارًا 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/10863/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ABBAS SHAHID SHAHID GHUMMAN. الرقم ال�شخ�شي: 910917698. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 294 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10928/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RICARDO :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
OLIVIERA DOS DOS SANTOS. الرقم ال�شخ�شي 891122486. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 116.74 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/13123/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .MUHAMMAD ARIF املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 860174093. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 179.644 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 3/10295/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MEHAR عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   670592439 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD YASIN

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/18748/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: �شماح زغلول �شعد اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 201424325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.832 دينار مع الر�شوم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/18559/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد اأحمد هالل 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 890802726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 57.258 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/13254/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ميليو.  اخلليج  �شركة  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   137.35 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .74720 التجاري:  ال�شجل 

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

جل�شة يوم الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 8/13170/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 EMILIO JR YU YU عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
PANGINDIAN. الرقم ال�شخ�شي: 690742665 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 418.75 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/13162/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SUNIL KUMAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 75.35 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690507380 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALUVEETTIL

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/11461/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SUSANTH THAYYIL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SURENDRAN. الرقم ال�شخ�شي: 800522125 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 233.084 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13127/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ERNEST OCHIENG اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
JUMA. الرقم ال�شخ�شي: 760595291. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 62.774 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/12632/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مو�شوع   .800208935 ال�شخ�شي  الرقم  الع�شفور.  محمد  علي  جمال  اأحمد  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1194.87 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/11910/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

علي  �شعيد  اإبراهيم  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم الغريب. الرقم ال�شخ�شي: 860110010. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 284.515 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/11870/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KONISHA CHAVON املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
 229.843 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840359179 ال�شخ�شي:  الرقم   .CASBORN

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/22754/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MOHAMED RIYAZ عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
MOHAMED MOHAMED THAHIR. الرقم ال�شخ�شي 831051531. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 279.755 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 8/13153/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .SUMAN DHUNGANA املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   164 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861041127 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/01953/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ARNOLD :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مو�شوع   .700844848 ال�شخ�شي:  الرقم   .DENNIE ABERNATHY ABERNATHY JR

الدعوى: طلب مبلغ قدره 326.632 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/12960/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: هادي اأحمد 
ح�شن مكي غامن. الرقم ال�شخ�شي: 810803844. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 74.564 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13014/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد خلفان 
 89.833 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .671126938 ال�شخ�شي:  الرقم  الكواري.  علي 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/22545/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VIMAL عليها:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 870548719.  الرقم   KRISHNAN BALAKRISHNA BALAKRISHNA PILLAI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 201.74 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/17483/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ح�شن محمد �شالح العل�س الرقم ال�شخ�شي: 910806632. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدرة 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/11123/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد عبداهلل 
 133.104 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810403285 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13006/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MA KARLA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
مو�شوع   .840625847 ال�شخ�شي:  الرقم   .CRISTOBAL CRISTOBAL CONCEPCION

الدعوى: طلب مبلغ قدره 91.209 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 4/22969/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالهادي 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890911436 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شوان.  ح�شن  محمود 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/17424/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 AJEESH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   880638575 ال�شخ�شي:  الرقم   .APPUKUTTAN NAIR

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/17435/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ماجد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اإ�شماعيل عبداهلل علي با�س. الرقم ال�شخ�شي: 810505983. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/21245/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأ�شرف اأحمد 
فوؤاد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820121592. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 928.69 دينارًا 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/01632/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 NUR عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
ALAM MD. MD. SHOBHANMAL. الرقم ال�شخ�شي 790144131. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 584.266 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/12968/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870145800. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/12377/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ا�شرف  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680205497 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شكندر.  �شامي  ا�شكندر 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/22377/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SAJID عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 770174493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 310.64 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 8/12102/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: امينه 
جا�شم محمد �شريده. الرقم ال�شخ�شي: 570004543. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 75.15 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10833/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حميد �شليم 
 317.899 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840942982 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  �شليمان 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/10853/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KHADIM :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 273.109 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700744134 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUSSAIN

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/12241/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RAPHAEL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع    630926204 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOFI GADZEKPO

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/22580/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعية:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 800320549. مو�شوع  الرقم   .THANKACHAN TOJI

1532.291 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/17168/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KAUSHIK املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
DASH. الرقم ال�شخ�شي: 810157004. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1734.78 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/14383/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ربيع خمي�س 
�شامل ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 810647354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 133.172 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/12396/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 NOLI عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 750739231. مو�شوع  الرقم   .QUINDOZA PEREDA

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 4/13835/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

محمد  �شيد  ايهاب  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن. الرقم ال�شخ�شي: 711035768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 61.427 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13846/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SHANE ARAKUMA املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
HARDIE. الرقم ال�شخ�شي: 740301829. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 359.344 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/16413/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MORGAN LYNN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
FITZGERALD. الرقم ال�شخ�شي: 860939464. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 60.925 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/13389/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MUHAMMAD NOMAN املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي: 900320907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 98.806 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/16924/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شي علي عبدالنبي 
علي ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 921202962. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 302.806 دينار 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13840/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: هاين محمود ح�شن حبيل 
الكعبي. الرقم ال�شخ�شي: 740107089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 193.953 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/16403/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: �شديقه عا�شور ح�شن  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
علي. الرقم ال�شخ�شي: 950307556. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 190.929 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/12796/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شي عي�شى عبداحل�شي 
 207.335 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840704011 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  اأحمد 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/13538/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RENTIL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
REBERA ANDREW ANDREW REBERA. الرقم ال�شخ�شي 830335951. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 76.042 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/17457/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 allied عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
armsco. الرقم ال�شخ�شي: 201422735. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 630.575 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 الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/15055/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: جليلة نعمة 
اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 890829640. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 711.584 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/13768/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: زهراء ح�شن عبداهلل 
ح�شن املعلم. الرقم ال�شخ�شي: 910202613. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 129.12 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 3/12791/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 TIMOTHY عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910418748 ال�شخ�شي:  الرقم   .RALPH WAKEFIELD

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/13744/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 PADMANATHASINGH :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
BALAJI SINGH. الرقم ال�شخ�شي 681300990 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 149.343 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13197/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

علي  اأحمد  فاطمه  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 570050790. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 200.114 دينار مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 9/14115/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: طارق عثمان 
محمد �شريف الري�س. الرقم ال�شخ�شي: 800500059. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 96.85 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/23325/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعية: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: محمد 
اأحمد املوايل. الرقم ال�شخ�شي: 810139464. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1038.426 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/13762/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اإبراهيم  علي  محمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 680103902. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 73.978 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10296/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 NASRUM :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
قدره 539.57  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 830669981.  الرقم   .MIN ALLAH

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/16408/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .KAMRUL AWAL عليها  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 860176410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 343.314 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 1/15207/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد وادي 
 524.632 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610144936 ال�شخ�شي:  الرقم  جوده.  محمد 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/11377/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 NINA ROCCINI املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840822650 ال�شخ�شي:  الرقم   .FRANCIA TOBIAS

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/14536/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JOHN LUKE :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
GILGANNON. الرقم ال�شخ�شي: 690135106 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 105.109 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/14544/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رباب اأحمد 
علي ح�شي. الرقم ال�شخ�شي: 861201744. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 56.72 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 8/14271/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعيد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790138166 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شهراين.  عو�شه  عو�س 

1234.841 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/13940/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأ�شامة اأحمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .891201661 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعبجل.  جا�شم  محمد 

1054.642 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/01499/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد ح�شن 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 363.065  ال�شخ�شي: 710600674. مو�شوع  الرقم  الأمري.  مبارك 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/16392/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: مرمي علي عبداهلل اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 710704500. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 179.049 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة



113
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

رقم الدع�ى: 6/13557/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى عليه: محمود عماد محمود  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 136.813 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921016824 ال�شخ�شي:  الرقم  احليا�شات. 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/13847/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RICHARD KIARIE املدعى عليه:  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  �شركة زين،  املدعية: 
MUROKI. الرقم ال�شخ�شي: 760401519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.37 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/01624/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JUNAID عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
ZAIMI MOHAMMED MOHAMMED ABDUL. الرقم ال�شخ�شي: 790921340. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 521.523 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/13200/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ANILKUMAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 162.581 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780660528 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOPARDE

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 4/13737/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 PRAVIN PRABHAKAR املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791248127 ال�شخ�شي  الرقم   .BABHALGAONKAR

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/17211/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

�شالح مهدي  عليه: محمود  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 920501109. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 327 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13693/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نا�شر حمد تايه املخلف. 
الرقم ال�شخ�شي: 960106316. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 274.497 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/13770/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JOEL GARETT عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 256.403 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840587430 ال�شخ�شي:  الرقم   .WILLIAMS

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 6/13400/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عادل خليل ح�شن اأحمد 
اك�شيل. الرقم ال�شخ�شي: 740102893. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 279.34 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/13288/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 LETICIA عليها  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 99.055 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750176776 ال�شخ�شي:  الرقم   .BAUGHER

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/13392/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 AZIZUR KOWSAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
SARDAR. الرقم ال�شخ�شي: 840573529. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 245.548 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/13215/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: UMAR AYUB. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   192.55 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780736702 ال�شخ�شي: 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/16415/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اوتومابايلز  لوتك�س  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   59.361 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .79429 ال�شجل:  رقم  ذ.م.م.  تريدنغ 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13208/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ZOYABEE عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .580900274 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANOLPARAMBIL ABDULKADAR

طلب مبلغ قدره 291.581 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/15532/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

�شامي  عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن عالء الدين عالء الدين. الرقم ال�شخ�شي: 410704369 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 121.22 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/14380/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 DHARUN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها
مو�شوع   .800356446 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHATHANTHARAYIL VISWANATHAN

الدعوى: طلب مبلغ قدره 179.082 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/17508/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

فاطمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مريزا �شباح هالل ح�شي. الرقم ال�شخ�شي: 920910351. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/13355/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

مبارك  اأحمد  اأمينة  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
حبيب. الرقم ال�شخ�شي: 590129759. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 201.39 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/12795/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .FAIZAL KIZHADAYIL املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
الرقم ال�شخ�شي: 850450870. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 504.354 دنانري مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/13759/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زينوكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: امري محمد اهلل يار 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 201421270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 537.115 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 7/13825/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ايهم �شعيد الزوباين. 
الرقم ال�شخ�شي: 850158567. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 58.01 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/13845/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عطيه  ال�شيد  مرمي  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890601836 ال�شخ�شي:  الرقم  علوي.  ها�شم  عبداهلل 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/17209/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: منال محمد كمال الدين 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.805  ال�شخ�شي: 601110943. مو�شوع  الرقم  بركات.  محمد 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/16953/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: بطى �شعيد مراد عبداهلل 
البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 890622817. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 408.233 دنانري 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 4/13897/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: هبه اإبراهيم ح�شن علي 
ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 800402650. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 284.678 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/13793/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد فا�شل اأحمد علي 
محفوظ. الرقم ال�شخ�شي: 801008034. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.535 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/08081/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: ب�شام ناجي 
 556.267 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800221214 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  طاهر 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/01105/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: ن�شرين ديب 
ديب. الرقم ال�شخ�شي: 790921502. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 817.402 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/11317/2013/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ناجي  علي  ندى  عليها:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شني  رمي  وكيلتها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
محمد الريا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 910711623. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 150.299 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 4/01801/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

طالل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل حمد عبداهلل الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 890100799. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 301.985 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/14157/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JERRY عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SOLAYAO MERABUENO. الرقم ال�شخ�شي 570219264. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/01962/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: تركي محمد 
مبلغ قدره 361.534  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 810733706. مو�شوع  الرقم  املحمدي.  عيد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/08248/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SUNIL عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .740593196 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMAR SCHOOL SCHOOL PARAMBATH

الدعوى: طلب مبلغ قدره 714.719 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/07800/2012/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شني  رمي  املدعية:  وكيل  التجارية.  النبع  �شركة  املدعية: 
�شاكر فرج مرزوق ال محمد. الرقم ال�شخ�شي: 700900942. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/22060/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: الء جا�شم عبدالرحمن 
عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 690200285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 241.61 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 9/18330/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ROSEVEL :املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها
ALARCIO ESPANIOLA. الرقم ال�شخ�شي: 850617448 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1308.708 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/01316/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليها:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 600632873. مو�شوع  الرقم   .ARNOLD DELIM BALANQUIT

مبلغ قدره 863.353 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 6/14563/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ABDUL املدعى عليها:  التويجري.  املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
GAFOOR PARAKKETTIL. الرقم ال�شخ�شي 790593700 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10682/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: عطاف علي 
ح�شن يو�شف يتيم. الرقم ال�شخ�شي: 761206833. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 376.913 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/15958/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ع�شام  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850800846 ال�شخ�شي:  الرقم  املحاربي.  املا�س  خ�شيف 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10309/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالرحمن 
عبدالغفار عبدالرحمن فالمرزي. الرقم ال�شخ�شي: 831002433 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 393.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/08641/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة وائل رم�شان. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1919.527 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-29847 ال�شجل:  رقم 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/08695/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

للدعاية  الرثيا  بتلكو. وكيل املدعي: ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليها:  املدعية: �شركة 
والعالن. ال�شجل التجاري رقم: 58825. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 638.96 دينارًا مع 

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



124
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 7/08491/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد ب�شري 
رم�شان اأبو بكر. الرقم ال�شخ�شي: 720227305. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 275.778 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/10650/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة امرييكان اك�شربي ال�شرق الأو�شط، وكيلها �شعيد علي اأحمد علي املال. املدعى 
عليها: RODEL LOJARES ORTANEZ. الرقم ال�شخ�شي 700175644. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 875.06 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/10486/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  البوكيل  زين  �شركة  املدعية: 
عبا�س علي جا�شم من�شور النامي. الرقم ال�شخ�شي: 741000121. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 300.685 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/10051/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: هيفاء �شيف 
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 639.611 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790100584 ال�شخ�شي:  الرقم  املعويل.  هالل 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدع�ى: 4/10719/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
 CARLO املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها
 .850327288 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAUL RENAZZEAR RENAZZEAR MANALANSAN

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   2203.355 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدع�ى: 9/10865/2014/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
 AFZAAL :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMAD RANA RANA SHER RANA SHER MUHAMMAD

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.123 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851133843
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 7 للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2016/01/17 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدع�ى: 3/09885/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
عليها:  املدعى  املحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  املدعي:  وكيل  بنك.  ت�شارترد  �شتاندرد  املدعي: 
JUSTIN MALIAKAL VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 660501040 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 4207.248 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/12816/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 KELSEY ELIZABETH :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
RATHBUN. الرقم ال�شخ�شي: 910817332 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 201.38 دينارًا 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/12757/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 VICTOR HUGO عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
LUNA. الرقم ال�شخ�شي: 840653085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 217.44 دينارًا مع 

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

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 2/10415/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 DINESH :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
AYYAPPAN NAIR VILASINI. الرقم ال�شخ�شي 730716325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 284.93 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/14665/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ABDUL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
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 263.804 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760904561 ال�شخ�شي:  الرقم   .REHMAN

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/07161/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل املدعي: نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. املدعى عليهم: 
عبا�س محمد علي ن�شيف - الرقم ال�شخ�شي 760038341. مرمي �شلمان علي ن�شيف - الرقم 
ال�شخ�شي 791205304. حبيب محمد علي ن�شيف – الرقم ال�شخ�شي 811107370. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 4099.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/17327/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليهما: �شالح الدين 
عبداحلليم. عمر �شالح الدين عبداحلليم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 700.203 دينارًا 

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

يوم الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/01457/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ZAHID عليه:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي: 821333070. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 122.731 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 7/01038/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MAHUA املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
MAJUMDAR. الرقم ال�شخ�شي: 770119883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 205.104 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 8/11239/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها:VIJAY WILSON. الرقم 
الر�شوم  مع  دنانري   208.067 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770557031 ال�شخ�شي: 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 5/10663/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

متام  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شنكري. الرقم ال�شخ�شي: 820442984. . مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 377.246 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/11643/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ASRAFALI MOHAMED :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
RABIK. الرقم ال�شخ�شي: 700408851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 97.309 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدع�ى: 6/09654/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

�شعيد  عائ�س  طالل  عليه:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ال�شهراين. الرقم ال�شخ�شي: 841214840. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1784.11 دينارًا 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/09895/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MOSTOFA KAMAL املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها
AZAHER AZAHER ALI. الرقم ال�شخ�شي 820161080. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 1/01674/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اإبراهيم عبدعلي علي 
ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 620031964. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 935.809 دينارًا مع 

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/20585/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 SHATHIS KUMAR املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها 
PATHINETTAN. الرقم ال�شخ�شي: 740522990 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 632.975 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 3/010592/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا لالت�شالت، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830379541 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAVAID MANZOOR

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

الثني 2016/01/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدع�ى: 9/13059/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية/ �شركة البدر لل�شفر وال�شياحة وكيلها املحامي را�شد عبدالرحمن. مكتب املحامي – 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه: ال�شيخ فواز بن محمد بن خليفة اآل خليفة/ وزارة �شوؤون الت�شالت. 
�شفة الدعوى/1 - احلكم بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 452/150 دينارًا 
مع اإلزامه بالفائدة القانونية 7% والزامة بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. حكمت 
الثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل  وقبل  املحكمة 
املتبقية  املبالغ  ثانيا:  حتديدا  الطرفي  بي  فيما  العالقة  اأوًل:  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية 
بذمة املدعى علية للمدعي اإن وجدت و�شرحت للمدعى علية النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 
2015/9/28 لبدء التحقيق على ان ينتهي خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ برئة وابقت الف�شل يف 
امل�شروفات حلي الف�شل يف املو�شوع وعلى قلم الكتاب اعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر 

من اخل�شوم جل�شة النطق به.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/11/25م لنظر الدعوى ليعلم.         
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى:7/04585/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860901483 ال�شخ�شي:  الرقم  العبداهلل.  علي  اأحمد  عبداهلل  عليه: 

مبلغ قدره 591.817 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 باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدع�ى: 3/05075/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
املدعي: عبيد محمد علي عبد. املدعى عليه: جمعه علي عبداهلل جموداين. الرقم ال�شخ�شي: 
741212706. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 9/03952/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حامت محمد 
عاي�س العتيبي. الرقم ال�شخ�شي: 860610560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 491.739 

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

الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدع�ى: 3/6839/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  ندى عبيدات.  ب�شام محمد  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  لوك�شري  �شركة  املدعية: 
 .870454544 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANSOOR VALCANDATHIL MUHAMMED عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/12681/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MUSTHAFA RAIHANATH عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
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 2071.567 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830420991 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANZIL

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 7/14226/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

جميل.  يو�شف  اأحمد  عبدالرحمن  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 580011933. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 396.547 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 3/14231/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

محمد.  ب�شيوين  لطفي  محمد  وائل  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 610609114. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 803.795 دنانري مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
 ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/7139/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شركة احلاج علي اأحمد 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   135.942 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  واأولده.  بوكنان 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 9/7766/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JUWEL املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  فيفا،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .820275336 ال�شخ�شي:  الرقم   .AKANDA JULHASH JULHASH AKANDA

الدعوى: طلب مبلغ قدره 182.038 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 7/7809/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها: �شمينه اإبراهيم بهادر 
يعقوب البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 720306159. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 177.648 

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

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/7870/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: ROBERT KUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 740335014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 1/7880/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد جا�شم 
قدره 232.999  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 580110664.  الرقم  القائد.  محمد 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 8/6893/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: اأحمد 
قمر جدران املالكي. الرقم ال�شخ�شي: 690342390. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 84.533 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 3/7120/2015/20
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد حمد �شبع الأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 850609836. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 564.959 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 8/7302/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
WASANTHA KUMARA AKURUGODA AKURUGODA GAMAGE. الرقم ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   191.179 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770261906
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدع�ى: 9/7449/2015/02 
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تبليغ ب�حل�ش�ر 
علي محمد  املدعي:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
معتق ال قري�س. املدعى عليه: عيد محمد اأحمد الناجم. الرقم ال�شخ�شي 570114705. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 447.613 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 5/17242/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات، وكيلها علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: عبدالوهاب 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890402922 ال�شخ�شي:  الرقم  الظهريات.  محمد  ح�شي 

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

الثني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 5/7553/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليها:  املدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   170.325 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  لل�شندويت�شات.  وزهراء  نور 

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

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 1/7619/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: �شيماء اكرب اأحمد مريزا. 
الرقم ال�شخ�شي: 800302184. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 494.879 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/7657/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: ال�شيد 
ال�شخ�شي: 770307027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  ها�شم علي محمد ها�شم. الرقم 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 6/7852/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

فاطمة  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ح�شان عديل ال�شيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 450204219. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 9/8116/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: علي محمد  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
معتق ال قري�س. املدعى عليها: بلنتور للم�شتح�شرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 120.075 

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

يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/6900/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ملياء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
جا�شم ر�شي اأحمد معتوق. الرقم ال�شخ�شي: 791006069. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

211.521 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 9/9783/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

بهاء  عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 580631001. مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم  البغدادى.  اإ�شماعيل  الدين م�شطفى 

مبلغ قدره 370.389 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 1/9693/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 ROMEO ALFONZO اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
CO. الرقم ال�شخ�شي: 670641898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500.263 دينارًا مع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 4/14043/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: اأحمد علي محمد ال�شيخ مهدى، وكيلته نفي�شة علي محمد دعبل. املدعى عليهم: مكي 
علي محمد ال�شيخ، فاطمة علي محمد ال�شيخ و�شلمى علي محمد ال�شيخ وزينب علي محمد ال�شيخ 

مهدي. مو�شوع الدعوى: فرز عقار.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 5/6094/2015/02 
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اأحمد يو�شف. املدعى عليها:  املدعية: نافع للحا�شب الآيل. وكيل املدعية: هدى �شعد 
مع  دينارًا  قدره 36.5  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .MA NANCY CUERVO DEVOCION

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 7/15988/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى عليه:  العافية.  املدعي: عي�شى ح�شن عبداهلل  وكيل  املدعي: هاين في�شل عبدالوهاب. 
عمار عبداجلليل اإبراهيم العايل. الرقم ال�شخ�شي: 940503611. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 660 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدع�ى: 2/8300/2014/02           
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة اوبيتيميوم. وكيل املدعية: طارق �شالح العوجان. املدعى عليها: �شركة اأدمان�س. 
الرقم ال�شجل: 72115. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 690 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة. اعادة الدعوى للمرافعة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 3/12273/2014/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعي: عبدالرحمن اأغايار عبدالرحمن. وكيل املدعي: ح�شي علي محمد تقي  املدعى عليها: 
دورين يل قا�س بي. الرقم ال�شخ�شي: 201418657. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3104 

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 6/2664/2012/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: را�شد مبارك اإبراهيم بن تركي. املدعى عليهم: وكالة �شاكر العقارية. يا�شر عبدالعزيز 
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الطويل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1680 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/11945/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: حياة عبداهلل حبيب جا�شم العقبة. املدعى عليه: جا�شم علي جا�شم محمد املع�شادي. 
ادارة ال�شحة العامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

ال�شبت 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 8/12323/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: موؤ�ش�شة فا�شل ال�شماهيجي. وكيل املدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   830351671 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAJI MIAH LATE LATE MIAH

مبلغ قدره 4400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 9/11713/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد علي محمد علي. 
الرقم ال�شخ�شي: 810801701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 344.91 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة
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رقم الدع�ى: 3/11118/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليها: SHIHABUDEEN USAF. الرقم ال�شخ�شي: 750589817 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 382.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 4/15385/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعى  العريبي  عبداهلل  اأحمد  علي  املدعية:  وكيل  املعدات.  لتاأجري  الكرار  مو�ش�شة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880137835. مو�شوع  الرقم   .USMAN ISRAR عليها: 

3339 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثني 

2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 7/10175/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

ل�شاحبته  للمقاولت  جيت  �شووت  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم وامل�شاريف  اأحمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 83 دينارًا مع  ن�شرين عبدالنبي 

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

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 8/5393/2010/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعون: زهرة �شعيد مال الع�شفور و�شعيد مال ح�شي يو�شف الع�شفور وفاطمة �شلمان يو�شف 
الع�شفور و�شريفة �شلمان يو�شف الع�شفور ومع�شومة �شلمان يو�شف الع�شفور و�شفية مال ح�شي 
يو�شف  �شلمان  واأني�شة  الع�شفور  يو�شف  ويو�شف مال ح�شي  وعي�شى ح�شن مكي ح�شي  يو�شف 
وبلقي�س  الع�شفور  ح�شي  مال  �شعيد  واإبراهيم  الع�شفور  ح�شي  مال  �شعيد  وح�شي  الع�شفور 
واإدارة  الع�شفور وعاطف عي�شى ح�شن ح�شن وعواطف عي�شى ح�شن ح�شي  �شعيد مال ح�شي 
عليه: جهاز  املدعى  الع�شفور.  اإبراهيم  املدعي: عبدعلي حمزة مال  وكيل  القا�شرين.  اأموال 
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)مقدار  امل�شمي  النخيل  قطعه  اإثبات  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.  العقاري/  والت�شجيل  امل�شاحة 
4/54( الكائنة بقريه الدراز من املنامة البالغ م�شاحتها 6000 قدم مربع تقريبا كما هو مو�شح 
يف خارطه اجلار با�شم املدعي والزام املدعي عليها بت�شجيلها يف �شجالت وا�شدار وثيقة عقارية 

بذلك واإلزام املدعى عليها بالر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 1/23369/2014/02         
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة ريفريا لتاأجري ال�شيارات، وكيلها اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. 
املدعى عليه: اأمين جعفر عبدالنبي العري�س. الرقم ال�شخ�شي 201430012. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 2/14819/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: اإ�شماعيل جعفر ح�شن اإ�شماعيل. املدعى عليها: JASHIM UDDIN MISIR ALI. الرقم 
ال�شخ�شي: 860233014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 2/10267/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

نبيه حلمي.  اإبراهيم  تايلو�س. وكيل املدعية: �شياء خلف خليل. املدعى عليه:  املدعية: مطبعة 
الر�شوم  مع  دينار   3700 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510090 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة
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رقم الدع�ى: 9/8956/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: خالد بن عمر بن محمد ال�شويان. املدعى عليه: محمد علو�س محمد ال�شحيمي، الرقم 
ال�شخ�شي: 201507630. 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 باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 2/9992/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 JASMINE عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  ين.  ز  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   891228233 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHALEECE DAVENPORT

قدره 176.42 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 7/11584/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .JITEN SIL عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 701225220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 132.14 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 8/11950/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 FARHAD :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760222550 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAJIBUR RAHMAN

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة
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رقم الدع�ى: 7/11987/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالح علي 
العبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 850522404. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 979.3 دينارًا مع 

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

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 2/7207/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

الغد  موؤ�ش�شة  عليها  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
لتخلي�س املعامالت. الرقم ال�شجل: 078503. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 275.84 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 4/11336/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

الرقم  ح�شي،  ح�شن  اديب  حمزة  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   503.449 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510353 ال�شخ�شي: 

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

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�لثة

رقم الدع�ى: 5/10839/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يو�شف مروان 
 436.824 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890608024 ال�شخ�شي:  الرقم  العلي.  محمد 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية



144
العدد: 3235 - الخميس 12 نوفمبر 2015

رقم الدع�ى: 2/8339/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي عبداهلل 
 972.78 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910316147 ال�شخ�شي:  الرقم  مقبل.  عبداهلل 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 4/7903/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 .TAHIR ASLAM عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 810258170. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 90.575 دينارًا مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 6/7799/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

�شلمان  ناجي  ح�شي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 871001055. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 142.122 دينارًا مع 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 9/7906/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 RICO MENDOZA املدعى عليها:  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  وكيلتها  املدعية: �شركة زين، 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730540960 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAMOS RAMOS

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
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رقم الدع�ى: 5/8430/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .690229216 ال�شخ�شي  الرقم   .SOHEL AYUB عليها:  املدعى 

قدره 126.503 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 2/8115/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

اوال  ابراج  �شركة  عليها:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
للمقاولت والديكور. الرقم ال�شجل: 67647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 182.551 دينارًا 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 3/6923/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: �شركة خدمات املركبات العامة. وكيل املدعية: نبيل محمد �شعيد. املدعى عليه: مركز 
القوه الذهبيه للبطاريات. الرقم ال�شخ�شي: 201506837. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدرة 

3579.339 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدع�ى: 9/10384/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليهما: 
عبداهلل �شفوان ح�شن علي. �شركة جد علي للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2824 

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

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدع�ى: 6/10394/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
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 باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/10385/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة انور عبداهلل جا�شم اأحمد. رقم 
ال�شجل: 46437-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 375.472 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 2/16070/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

جا�شم  مهنا  محمد  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  مرمي  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  جا�شم  املدعي: 
العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  منريه  عليهما:  املدعى  الدو�شري. 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/16927/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

البنغدير  علي  خليفة  خالد  وكيله   ،MOSTAFA KAMAL ABDUL ABDUL AZIZ املدعي: 
مو�شوع  عبداهلل.  علي  للمقاولت. محمد عبدعلي  الزهر  موؤ�ش�شة  عليهما:  املدعى  الدو�شري. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدع�ى: 2/15419/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: نوره عيد محمد الظاعن. املدعى عليهم: عي�شى عيد محمد الظاعن. لطيفه عيد محمد 
الظاعن. جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/14046/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

نواز  كل  عليه:  املدعى  حميد.  اأحمد  اأيوب  اأحمد  طيبة  وكيلتها  اللكرتونيات،  الدار  املدعية: 
عبدالباقي عبدالرزاق �شعيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 651008948 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1520 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 6/14932/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليها: �شركة زيالم�شي للتنظيفات �س.�س.و. 
ال�شجل التجاري: 85651-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1110.62 دنانري مع الر�شوم 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/16204/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: �شركة في�شل ها�شم التجارية، وكيلتها زينب عي�شى ح�شن احلايكي املدعى عليها: مروة 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 821442414  الرقم  البنا.  �شالح محمود عبده 

1620 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 1/15056/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: موؤ�ش�شة اأحمدي، وكيلتها �شهى اكرم اأحمد حاجم اخلزرجي. املدعى عليه: عي�شى خليل 
اإبراهيم �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 730404129. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 120 دينارًا 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 6/14204/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

عليه:  املدعى  معيوف.  اأحمد  يو�شف  ب�شرى  وكيلتها  املطاعم،  لإدارة  يونيك  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD ABDURAHEEM IBRAHIM IBRAHIM KOPPALA

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 3000  مبلغ  الدعوى: طلب  610205650. مو�شوع 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/11455/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: زهراء مهدي �شالح. وكيل املدعية: ح�شي عقيل يو�شف اأحمد احل�شن   املدعى عليها: 
الفيحاء لالأيدي العاملة. رقم ال�شجل: 25794. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 600 دينار مع 

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

الأربعاء 2016/1/6 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدع�ى: 3/14133/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليها: �شركة العربية العاملية فندك�س. رقم 
ال�شجل: 77313. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1195.658 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 3/9790/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعي: محمد عي�شى علي كاظم التاجر. املدعى عليه: محمد من�شور عبدالعزيز عبدالر�شول. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2016/1/6 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدع�ى: 9/6570/2015/02

تبليغ ب�حل�ش�ر 
املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى عليه: عمر 
ب�شرى اليا�س ب�شرى. الرقم ال�شخ�شي: 71542-4. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 450.52 

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

الأربعاء 2016/1/6 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/8716/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

 MAHESH عليها  املدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  املدعي:  وكيل  جورج.  راجي�س  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .770527507 ال�شخ�شي  الرقم   .CHERAMANTHURUTHIL JOSEPH

طلب مبلغ قدره 2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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الأربعاء 2016/1/6 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/4067/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليه: جميد عبدالر�شول ح�شن علي، الرقم 
ال�شخ�شي: 770802036. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 576 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/9348/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي. املدعى عليها: عزيزة خليل محمد اإبراهيم عبداهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 701206756. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 561.291 دينارًا مع الر�شوم 

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

الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/11882/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات، وكيلها علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: عبدالغني 
عبدعلي ح�شن �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 570014182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1200 

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

الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/5850/2015/2
تبليغ ب�حل�ش�ر

اأمين  عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات،  لتاأجري  الق�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
قدره 90  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 920104894. مو�شوع  الرقم  �شالح.  محمد فرحان 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2016/1/07 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 5/13496/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر

احلايكي.  ح�شن  عي�شى  زينب  املدعية:  وكيل  ذ.م.م.  التجارية  ها�شم  في�شل  �شركة  املدعية: 
املدعى عليه: SHAFI ULLAH AHAMMFD ULLA. الرقم ال�شخ�شي 730219526. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1100 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 3/8557/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامة لتاأجري ال�شيارات، وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. 
املدعى عليها: اإميان اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم حاجي. الرقم ال�شخ�شي 870601962. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 7/13545/2015/02
تبليغ ب�حل�ش�ر 

املدعية: مفرو�شات بوارج، وكيلتها طيبة اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: عبدالنبي مح�شن 
مال علي عي�شى �شعدون. الرقم ال�شخ�شي: 580024008 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 385 

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

الأربعاء 2016/01/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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اإعالن ت�ش�ية المن�زع�ت

الدعوى رقم: 7 / 2012 )غرفة(
اإعالن بالئحة تظلم

 على اأتع�ب اخلبري املنتدب ومب�عد ح�ش�ر جل�شة

املدعي: بنك اخليـــر �س.م.ب )مقفـله( بنك يونيكورن لالإ�شتثمـار �شابقًا وميثلـه رئي�س جمل�س 
الإدارة ال�شيـخ يو�شف عبداهلل ال�شــال�س.

وكيله: املحامي معاوية الطاهر النيل
عنوان وكيله: مكتب رقم 705 ، مدخل رقم 4 ،�شارع 383 ، جممع 316، منامة �شنرت ، املنامة ، 

مملكة البحرين
املدعى عليه الول: ماجد بدر ها�شم ال�شيـد الرفاعي

املدعى عليها الثانية: �شركة كوانتم لال�شت�شارات القت�شادية ذ.م.م )الكويت(
عنوانهما:منزل 1894، طريق 5867، جممع 758، بوري، مملكة البحرين

املدعى عليها الثالثة: �شركة كوانتم القاب�شة لال�شتثمارات املحدودة
الغربية  الكيمن  ، جزر  ، ،جورجتاون  ويند، طريق هاربر  ، مبنى و�شت  عنوانها: �س.ب 1111 

الربيطانية.
طلب�ت الئحة التظلم:

اأول: الإطالع على التقرير املحا�شبي الفني املودوع مبلف الدعوى ليت�شح لعدالتكم الكم الهائل 
من امل�شتندات التي قمنا بفح�شها وعمل الدرا�شات الالزمة حولها وا�شتخال�س النتائج الفنية 

منها للرد على بنود التكليف الثمانية ع�شر.
ثانيًا: احلكم لنا مببلغ وقدره -/22،000 دينار بحريني مبا ميثل فارق مبلغ الأتعاب املتبقي لنا 
بح�شب تقديرنا ال�شابق بيانه لتعابنا املهنية وهو ما يتنا�شب وحجم اجلهد املبذول وما تكبدناه 

من م�شاريف.
اأعاله بالئحة  املذكورين  والثانية  عليهما الأول  املنازعات املدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
 11 ال�شاعة   2015 نوفمرب   19 جل�شة  ح�شور  ومبوعد  املنتدب  اخلبري  اأتعاب  على  تظلم 
�شباحًا، اأمام الهيئة مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، 
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مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين ، وذلك عماًل بالقرار 
رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 
لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009 ، ليعلم.
         اأمني �شر هيئة ت�ش�ية النزاع
لدى غرفة البحرين لت�ش�ية املن�زع�ت
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ا�شتدراك

الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2006 ل�شنة   )377( رقم  ال�شتمالك  قرار  ي�شحح 
خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك  اخلا�س 
القرار  يكون  بحيث   ،1995/46 رقم  املقدمة  ح�شب  املحرق  من  املحرق  �شوق  يف  الكائن 
 -1995/47 رقم  واملقدمة   ،)02012312( رقم  العقار   -1995/46 رقم  املقدمة  ح�شب 

العقار رقم )02012311(، واملقدمة رقم 2010/9880- العقار رقم )02012313(.


