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�أمر ملكي رقم )47( ل�سنة 2015
بتكليف ولي �لعهد نائب �لقائد �لأعلى

�لقيام بمهام �لحكم

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

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

اإلى ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن  ُيعهد 
عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غابنا يف اخلارج.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

         
            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 �شــفــــــر 1436هـ
املوافق: 18 نوفمرب 2015م
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قر�ر رقم )59( ل�سنة 2015
بتعيين مدر�ء في ديو�ن �ساحب �ل�سمو �لملكي رئي�س مجل�س �لوزر�ء

رئي�س جمل�س الوزراء،
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014 ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 
)51( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء، وتعديالته،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعني يف ديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء ُكّل من:
1- ال�شيد ح�شن يو�شف العربي            مديرًا لإدارة املواد والتجهيزات

2- ال�شيد عبدالعزيز علي بوعالي       مديرًا لإدارة الدرا�شات والبحوث
3- ال�شيد نا�شر �شالح احلمادي           مديرًا لإدارة العالقات وخدمة املجتمع

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

          رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 محرم 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 5 نوفمبــر 2015م
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وز�رة �لد�خلية
قر�ر رقم )166( ل�سنة 2015

ب�ساأن تخ�سي�س مبنى رقم )15( د�خل �لإد�رة �لعامة 
لالإ�سالح و�لتاأهيل لتنفيذ �أو�مر �لحب�س �لحتياطي

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، وتعديالته،
وعلى  ل�شنة 2014،  بالقانون رقم )18(  ال�شادر  والتاأهيل  الإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )2( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )131( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،

قرر �لآتي:
�ملادة )1(

اأوامر  يخ�ش�س مبنى رقم )15( داخل الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل كمركز لتنفيذ 
احلب�س الحتياطي.

�ملادة )2(
تطبق داخل املركز الأحكام املن�شو�س عليها يف قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر 
بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )131( ل�شنة 2015.

�ملادة )3(
على املعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق �لركن         
وزير �لد�خلية         

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة
�شدر بتاريخ: 22 محرم 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 5 نوفمبــر 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
قر�ر رقم )101( ل�سنة 2015

باإ�ستبد�ل نائب رئي�س لجنة �لمنازعات �لإيجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية،
ل�شنة 2015                      رقم )95(  التمييز  رئي�س محكمة  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  قرار  وعلى 

ب�شاأن تكليف قا�ٍس يف جلنة املنازعات الإيجارية،
وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُي�شتبدل القا�شي/ را�شد عبداللطيف ال�شحاف بالقا�شي/ اأحمد �شعيد عبدالنبي �شيف 
كنائب لرئي�س جلنة املنازعات الإيجارية.

�ملادة �لثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة       

�شدر بتاريخ: 26 مـــحـــرم 1437هـ
املـــــوافـــــــــق: 9 نــــوفــمبــــر 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
قر�ر رقم )102( ل�سنة 2015

بها  تخت�س  �لتي  �لمنازعات  ت�سوية  �إجر�ء�ت  لئحة  من   )58( �لمادة  بتعديل 
غرفة �لبحرين لت�سوية �لمنازعات بموجب �لف�سل �لأول من �لباب �لثاني من 
�لمر�سوم بقانون رقم )30 ( ل�سنة 2009 �ل�سادرة بالقر�ر رقم )65 ( ل�سنة 2009

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  على  الطالع  بعد 

)12( ل�شنة 1971 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم)3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم) 14 (ل�شنة 1996، 
وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
القت�شادية واملالية وال�شتثمارية ، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014،

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 
ال�شادرة  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي�شتبدل بن�س البند )1( من الفقرة)اأ( والفقرة )د( من املادة) 58 (من لئحة اإجراءات 
ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 
ل�شنة  رقم )65(  بالقرار  ال�شادرة   2009 (ل�شنة   30 رقم)  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب 

2009 الن�شان الآتيان:
�لبند) 1 ( من �لفقرة �أ:

الإداء                          وحال  الوجود  محقق  دين  اإلى  املطالبة  ا�شتندت  اإذا  ال�شفر  من  عليه  املدعى  مبنع   -1
وثابت بالكتابة، اأو يرجح وجود احلق من ظاهر الأوراق وقامت اأ�شباب جديدة تدعو اإلى الظن 

باأن فرار املدعى عليه من اخل�شومة اأمر قريب الوقوع.



10
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

ول يخل �شدور اأمر املنع من ال�شفر من تنفيذ حكم الأبعاد البات ال�شادر بحق املدعى عليه اأو 
ب�شلطة الإدارة يف اإنهاء اإقامة الأجنبي اأو اأمره مبغادرة البالد طبقًا لأحكام القانون.

الأمر بحقه طبقًا لأحكام  باإعالن من �شدر  املدعي  يقم  اإذا مل  ال�شفر  املنع من  اأمر  وينق�شى 
الفقرة »د« من هذه املادة ، اأو اإذا �شقط اأي �شرط من ال�شرطني الالزم توافرهما لالأمر باملنع من 
ال�شفر، اأو اإذا قدم املدعى عليه كفياًل مقبوًل لدى القا�شي املنتدب اأو الهيئة بح�شب الأحوال، اأو 
اإذا قدم تاأمينًا نقديًا يقدره القا�شي املنتدب اأو الهيئة بح�شب الأحوال ل�شمان تنفيذ ما ع�شى اأن 
يحكم به عليه يف الدعوى، اأو اإذا اأنق�شت مدة �شتني يومًا على �شدور احلكم يف دعوى املطالبة 
اإلى محكمة  له  املحكوم  الدائن  يتقدم  اأن  دون  لإقت�شائه  ال�شفر  املنع من  اأمر  ال�شادر  بالدين 

التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.
�لفقرة د: 

يجب على املدعي اإعالن املدعى عليه، بالإجراء التحفظي والوقتي ال�شادر من القا�شي املنتدب                     
اأو الهيئة بح�شب الأحوال اإذا �شدر يف غيبة املدعى عليه، خالل ثمانية اأيام من تاريخ �شدوره 

بخطاب م�شجل بعلم الو�شول.

�ملادة �لثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اإعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

                                      
وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة       

�شـدر بتاريخ: 28 مـحـــرم 1437هـ 
املــــــــوافــــــــق: 11 نوفــمرب 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
قر�ر رقم )103( ل�سنة 2015

ب�ساأن تخويل بع�س موظفي �لهيئة �لوطنية
 لتنظيم �لمهن و�لخدمات �ل�سحية �سفة ماأموري �ل�سبط �لق�سائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، 

وتعديالته،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة  رقم)38(  القانون  وعلى 

ال�شحية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى موافقة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة على منح ال�شبطية الق�شائية لبع�س مفت�شي 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،
وبناًء على التفاق مع وزيرة ال�شحة،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

اأ�شماوؤهم،�شفة  التالية  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفو  يخول 
ماأموري ال�شبط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة 
باأعمال وظائفهم باملخالفة لأحكام القانون رقم) 38 (ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية  وهم:
1- ال�شيدلنية روؤيا محمد عبداهلل العبا�شي.

2- الدكتورة لينا محمد عبداهلل القا�شم.
3- الدكتور اأحمد وجيه محمود نظري.

4- الدكتورة زبيدة عبداهلل يو�شف ال�شيخ.
5- ندى غ�شان محمد ال�شايغ.

6- ال�شيدة بثينة جميل خليل عبدالوهاب.
7- ال�شيدة اإميان �شلمان عبدالوهاب طالق.
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8- نوف محمد عبدالرحمن ال�شافعي.
9- ال�شيدة نعمت مبارك عبداهلل ال�شبيعي.

10- ال�شيدة نوريه عبدالر�شا عبدالعزيز محمد.
11- ال�شيدة هيفاء جا�شم عبداهلل حمود.

12- ال�شيدلين محمود عزت محمود حماد.
13- ال�شيدلنية بهية ر�شوان عبدا لر�شول العليوات.

�ملادة �لثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

                                                                       
وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة       

�شدر بتاريخ: 26 محـرم 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 9 نوفــمبـــر 2015م
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وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
قر�ر رقم )101( ل�سنة 2015

ب�ساأن �لترخي�س باإن�ساء د�ر ح�سانة �لأم �ل�سعيدة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

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

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

قرر �لآتي:
مادة)1(

ال�شعيدة ملدة �شنتني حتت قيد  الأم  باإن�شاء دار ح�شانة  اأبرار علي �شقر  لل�شيدة  �س  ُيرخَّ
)45/ د ح/2015(.

مادة)2(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
             جميل بن محمد علي حميد�ن

 
�شدر يف: 8 محــــرم 1437هـ
املوافــــق: 22 اأكتوبر 2015م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
قر�ر رقم )105( ل�سنة 2015

ب�ساأن �لترخي�س باإن�ساء د�ر ح�سانة �لأطفال �ل�سغار

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

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

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

يرخ�س لل�شيدة ملياء عدنان محمد النعيمي باإن�شاء دار ح�شانة الأطفال ال�شغار ملدة �شنتني 
حتت قيد )44/د ح/2015(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
          جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر يف: 18 محرم 1437هـ 
املـوافـــق: 1 نوفمبـــر 2015م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
قر�ر رقم )106( ل�سنة 2015

ب�ساأن �لترخي�س باإن�ساء د�ر ح�سانة �نفنت �لرفاع

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

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

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة �شيخة عبداهلل اأبل باإن�شاء دار ح�شانة انفنت الرفاع ملدة �شنتني حتت قيد  ُيرخَّ
)42/ د ح/2015(.

مادة)2(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
          جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر يف: 18 محرم 1437هـ
املــوافـــق: 1 نوفمبـر 2015م
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وز�رة �لعمل و �لتنمية �لجتماعية
قر�ر رقم )109( ل�سنة 2015

ب�ساأن تعديل �لنظام �لأ�سا�سي لنادي �لبحرين للحد�ئق

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 )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي البحرين للحدائق،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين للحدائق،

 20 بتاريخ  املنعقدة  للحدائق  البحرين  لنادي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 
يناير 2015،

قرر �لآتي:
مادة -1-

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري 
العادية لنادي البحرين للحدائق ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 20 يناير 2015م وهو كالتايل:
"يتكون جمل�س الإدارة من ت�شعة  ُيعدل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للنادي لي�شبح 
اأو مددًا  للتجديد مدة  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة  العمومية من بني  تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء 

اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".

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

وزير �لعمل و �لتنمية �لجتماعية
         جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر يف: 27 محرم 1437هـ
املـوافـــق: 9 نوفمبـــر 2015م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي
قر�ر رقم )46( ل�سنة 2015

ب�ساأن منح ترخي�س لبنك بي �أو كي �نترنا�سيونال

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

)64( ل�شنة 2006،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:
مادة )1(

مُينح بنك بي اأو كي انرتنا�شيونال ترخي�س " م�شرف قطاع جملة )فرع – وفقًا للمبادئ 
الإ�شالمية (".

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

 
محافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي        

            ر�سيد محمد �ملعر�ج 

�شدر بتاريخ: 27 محــرم 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 10 نوفمرب 2015م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة
�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعالن رقم )505( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ت�سامن
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة )علي محمد  الفردية  املوؤ�ش�شة  ال�شيد/ علي محمد كاظم ح�شني، مالك  ورثة املرحوم 
كاظم ح�شني(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 6955، طالبني تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وذلك باإدخال الورثة ك�شركاء بال�شركة ح�شب الفري�شة ال�شرعية 
دينار   )30.000( األف  ثالثون  مقداره  لل�شركة  وبراأ�شمال  ال�شرعية،  املحكمة  من  ال�شادرة 

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

 
�إعالن رقم )506( ل�سنة 2015

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية
 فرع �ل�سركة �لأجنبية )�إ�س �آر �أي �إنرتنا�سيونال( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اآر. اأي  مكتب الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة الأجنبية امل�شماة )اإ�س. 
فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،86480 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  اإنرتنا�شيونال(، 
ال�شركة يف مملكة البحرين ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

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

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

�إعالن رقم )507( ل�سنة 2015
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )بيت �لظاعن لل�سيانة ذ.م.م(
وحتويلها �إلى موؤ�س�سة فردية

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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مكتب �شركة �شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
اإ�شهار  طالبًا   ،91522 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  لل�شيانة  الظاعن  )بيت  امل�شماة 
ي�شبح  وبحيث  موؤ�ش�شة فردية،  اإلى  اختيارية، وحتويلها  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء 
بعد  الظاعن،  را�شد  ال�شيد/ خالد  مالكها  لل�شيانة(،  الظاعن  بيت  التجاري )موؤ�ش�شة  ا�شمها 
لأحكام  وفقًا  وذلك  ال�شركة،  كامل ح�ش�شه يف  الظاعن عن  را�شد  ال�شيد/ عماد  اأخيه  تنازل 

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
 

�إعالن رقم )508( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�س، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )بيت الآي�شكرمي(،  ال�شيدة/ حف�شة عبدالرحيم محمود الريِّ
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87651، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة لفرعيها الأول والثاين 

وهما:
الآي�شكرمي،  وبيع  ن�شاط عمل  فيه  يزاَول  والذي  الآي�شكرمي(  امل�شمى )بيت  الأول  الفرع   .1

وكفترييا لتقدمي القهوة وال�شاي.
ن�شاط عمل احللويات  فيه  يزاَول  والذي  اأي�شًا  الآي�شكرمي(  امل�شمى )بيت  الثاين  الفرع   .2

والبقالوة بكافة اأنواعها، وعمل وبيع الآي�شكرمي، وكفترييا وجبات خفيفة.
وذلك بتحويلهما اإلى �شركة ت�شامن براأ�شمال وقدره 10000 دينار، واإدخال ال�شيدة/ مرمي 

عادل محمد اخلان �شريكة معها.
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

�إعالن رقم )509( ل�سنة  2015  
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )ميديك د�تا لالأجهزة �لطبية ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية  ذات  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  علي خليل محمد مرهون، طالبًا  ال�شيد/ 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الطبية  لالأجهزة  لينك  داتا  )ميديك  امل�شماة  املحدودة 
84239، ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 
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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

�إعالن رقم )510( ل�سنة 2015
ب�ساأن نقل ملكية فرعني من
�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن )مور �شتيفينز( املهنية املتخ�ش�شة، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
امل�شماة )عقارات رامي ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم54957، طالبة، نقل ملكية الفرعني 
رقم )3( ورقم )4( امل�شميني )رامي �شويت�س 3( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )تالون 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  جاليام،  اأمو  كومار  �شودي�س  ملالكها  �س.و(  �س.  املطاعم  لإدارة 

.78614
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

�إعالن رقم )511( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ يو�شف عبداهلل اأحمد الن�شاري مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )خدمات هال بحرين(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 13676، طالبًا حتويل فرعيها امل�شميني )خدمات هال بحرين، ووكالة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500(  الأن�شاري العقارية( 

دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ اأحمد يو�شف عبداهلل اأحمد الن�شاري �شريكًا فيها.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�عالن رقم )512( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
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�شركة املوؤيد جيمربز لال�شت�شارات، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )مورانو للعقارات 
طالبة    ،92554 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للعقارات،  مورانو  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و(،   2
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة بني كل من  لل�شركة، وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  تغيري 
ال�شيد/ فاروق يو�شف خليل املوؤيد وال�شيدة/ فادية فهد عبدالرحمن الق�شيبي، وبحيث ي�شبح 
ا�شمها التجاري �شركة )مورانو للعقارات 2 ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقدارة ثمامنائة وثمانية اآلف 

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

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

�إعالن رقم )513( ل�سنة  2015
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

فرع �ل�سركة �لأجنبية )�إ�س. �إم. �إ�س مري( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اإ�س مري(، امل�شجل  اإم.  مكتب الأثري للتدقيق وال�شت�شارات، نيابة عن ال�شركة الأجنبية )اإ�س. 
فرعها يف مملكة البحرين مبوجب القيد رقم 79041، طالبًا ت�شفية فرع ال�شركة املذكور ت�شفية 

اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة )335( 
من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني فرع ال�شركة يف البحرين اإلى تقدمي مطالباتهم 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر  دة واملربِّ اإلى امل�شفي، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وذلك على العنوان التايل:
مكتب الأثري للتدقيق وال�شت�شارات  

رقم الت�شال: 34530646
املنامة – مملكة البحرين

 
�إعالن رقم )514( ل�سنة 2015

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ �شعيد بريد �شعيد املن�شوري ملك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )رامز لتاأجري ال�شيارات(، 
و)2(   )1( رقمي  للفرعني  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،85588 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
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من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويلهما اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة  األف 
ا�شي، محمد  العوَّ نعمان  رامز محمد   / ال�شادة  من  كل  واإدخال  بحريني،  دينار   )100.000(
ا�شي، ح�شني اأحمد  ا�شي، �شعود رامز محمد العوَّ ا�شي، �شلطان رامز محمد العوَّ رامز محمد العوَّ
التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن  ال�شركة،  �شركاء يف  وحمد محمد عبداهلل محمد  ا�شي،  العوَّ قائد 

.)RAMEZ RENR CAR WLL رامز لتاأجري ال�شيارات 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

�إعالن رقم )515( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي اأحمد جا�شم لال�شت�شارات، نيابة عن �شركة الت�شامن امل�شماة )�شيفرا البحرين 
ملعدات املطابخ واملواد الغذائية(، ل�شاحبها �شعيد حميد اآل نوح و�شريكه، امل�شجلة مبوجب القيد 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  بفرعيها  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،85800 رقم 
م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم القيد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�عالن رقم )516( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأخوند  عبداهلل  ح�شن  علي  ال�شيد/  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  كمور  مكتب 
امل�شجلة  اخلا�شة(،  املمتلكات  وتطوير  لإدارة  )ثراء  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  عو�شي، 
مبوجب القيد رقم 56042، طالبًا حتويل الفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة با�شم �شركة )ثراء لإدارة وتطوير املمتلكات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره األف )1000( 

دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
�إعالن رقم )517( ل�سنة 2015

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية
�سركة )�خلليج �سكوك � �س.م.ب مقفلة( 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت لالإدارة ذ.م.م، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة 
امل�شفي  ب�شفته   ،78669 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب/  ا  �شكوك  )اخلليج 
لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة، طالبًا  القانوين 

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
 

�إعالن رقم )518( ل�سنة 2015
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )�أ�ساحي ورلد و�يد ليمتد �س.�س.و( 
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مالكة  ليمتد(،  اإنف�شتمينت�س  )فجر  �شركة  عن  نيابة  الأعمال،  خلدمات  بوينت  كي  مكتب  اإليه 
القيد  امل�شجلة مبوجب  ليمتد �س.�س.و(،  وايد  امل�شماة )اأ�شاحي ورلد  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
رقم 86823، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة اختياريًا بالكامل، وفقًا لأحكام قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعيني ال�شيد/ رازي �شفيق 

فكيه، م�شفيًا قانونيًا لل�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

�إعالن رقم )519( ل�سنة 2015
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )�سربينا للمقاولت �س.�س.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب قيوجمي وا�شليم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ وائل روفان قيوجمي 
املالك ل�شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شربينا للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
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ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة، طالبًا  القانوين  امل�شفي  وب�شفته  رقم 71474، 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

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

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

�إعالن رقم )520( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�إلى �سركة ت�سامن بحرينية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالكو ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الطعام الع�شوي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
براأ�شمال  بحرينية،  ت�شامن  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبني   ،74604 رقم 

مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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



25
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

��ستدر�ك
يعاد ن�شر الإعالن ب�شاأن الطلبات الدولية لالإخطارات، الذي �شبق ن�شره يف عدد اجلريدة 
الر�شمية رقم 3233 بتاريخ 2015/10/29، نظرًا لوقوع �شهو يف ن�شر جداول الإخطارات، حيث 
ن�شر اجلدولن املت�شمنان الإخطارات من 20 اإلى رقم 27 ل�شنة 2015، فيما مل ين�شر اجلدول 
مت�شمنًا  الن�شر  يعاد  وعليه   ،2015 ل�شنة   )31( اإلى   )28( من  الإخطارات  املت�شمن  الثالث 

اجلداول الثالثة امل�شار اإليها:
 
 
 
 
 
 

 إعالن بشأن الطلبات الدولية لإلخطارات
 

 والتجارة بأنها قد تسلمت إشعارا  تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة      

(، 02)م ارقأمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار 

(02( ،)00( ،)02( ،)02( ،)02( ، )02( ،)02( ،)02( ،)02( ،)22 ،)

 الخاص بالعالمات التجارية. 0222لسنة  ( 22)

ت زيارة الصفحة فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارا     

 اإللكترونية الخاصة بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

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

 

 تي تناولتها هذه اإلخطارات.الطلبات الدولية الالمرفق ويوضح الجدول      
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(22اإلخطار رقم ) (22) رقم االخطار (22اإلخطار )يتبع  (22) رقم االخطار (22)يتبع االخطار  (23)اإلخطار رقم   

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

1252237 1251592 1250732 1249807 
 

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

(22اإلخطار )  1255972 1255132 1044969 1253809 1252908 
1256489 1255978 1255147 1060799 1253820 1252920 
1256706 1255988 1255159 1132292 1253899 1252926 
1256773 1256063 1255165 1219494 1253923 1252957 
1256775 1256068 1255166 1230020 1253973 1253014 
1256916 1256086 1255175 1235259 1254008 1253028 
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(22)اإلخطار رقم  (32)اإلخطار رقم   (32)اإلخطار رقم   (22)اإلخطار رقم   (22)اإلخطار رقم    (22اإلخطار رقم ) 
1260955 1260024 1259373 1258497 1257554 1257170 
1260963 1260034 1259378 1258506 1257583 1257193 
1260993 1260055 1259386 1258561 1257587 1256523 
1260994 1260101 1259426 1258590 1257604 1256540 
1261017 1260102 1259454 1258624 1257621 1256550 
1261021 1260120 1259459 1258627 1257636 1256617 
1261089 1260138 1259496 1258636 1257639 1256627 
1261090 1260149 1259507 1258695 1257660 1256654 
1261115 1260188 1259532 1258701 1257666 1256663 
1261119 1260296 1259560 1258711 1257670 1256664 
217816 1260317 1259564 1258748 1257673 1256997 
225137 1260340 1259603 1258763 1257685 1257031 
261865 1260348 1259734 781687 1257715 1257052 
615597 1260374 1259763 989296 1257728 1257066 
650314 1260385 1259766 1063141 1257731 1257126 

806486A 1260401 1259767 1177999 1257786 1257135 
970263 1260455 1259768 1250757 1257803 1257153 
972926 1260472 535563 1254578 1257808 1257155 
(32اإلخطار ) 597311 1260498 977524  1257825 1257174 
1073241 1260501 722358 1258855 1257834 1257200 
1198191 1260519 899914 1258880 1257901 1257277 
1213972 1260523 976384 1258925 1258015 1257297 
1233779 1260530 1072117 1258963 1258016 1257298 
1234388 1260589 1133053 1259005 1258050 1257315 
1237398 1260610 1133296 1259031 1258191 1159604 
1237401 1260617 1141450 1259082 1258269 545778 
1237402 1260679 1145511 1259117 1258294 1106527 
1237403 1260710 1165193 1259136 1258297 1108810 
1237451 1260727 1166467 1259147 1258320 1113321 
(22اإلخطار ) 1258351 1259171 1167312 1260738 1237825  
1254226 1260765 1197643 1259202 1258353 1257351 

 1260775 1241091 1259211 1258366 1257356 
 1257358 1258422 1259259 (32اإلخطار ) 1260779 
 1260800 1225476 1259275 1258445 1257379 
 1260816 1259880 1259283 1258448 1257447 
 1260817 1259928 1259286 1258463 1257462 
 1260841 1259958 1259346 1258479 1257482 

 1260953 1260002 1259370 1258492 1257551 
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 التالي:االطالع على جميع بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان  كما يمكن      

http://www.wipo.int/romarin 

 

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة )إدارة الملكية      

الصناعية( على السير في إجراءات تسجيل العالمة التجارية المعلن عنها في كل من 

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

في مملكة البحرين خالل ستين يوما  من تاريخ  0222 لسنة ( 22(، )22(، )02)

 ية.نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسم

 
 
 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم ملف �لتنفيذ: 9/2134/2015/04
املنفذ لها: ور�شة ال�شاحل لل�شياغة، وكيلها علي ال�شماهيجي، عنوانها: بناية عالية الطابق 7 
العنوان.  وداد، جمهول  املهدي  اإبراهيم محمد  املنفيذ �شده:  الدبلوما�شية.  املنطقة  مكتب 74 
 11194 قدره  مبلغًا  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  املحكمة  حكمت  التنفيذ:  مو�شوع 
دينارًاً والفائدة القانونية بواقع 1٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع اإلزامه 

بامل�شروفات وع�شرون دينارًاً مقابل اأتعاب املحاماة.
عنه  ينوب  مبن  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  �شده  للمنفذ  الثانية  التنفيذية  املحكمة  تعلن  لذا 

للمثول اأمام املحكمة بتاريخ اجلل�شة املحددة 2015/9/6، ليعلم.
قا�سي محكمة �لتنفيذ �لثانية

رقم �لدعوى: 14/2015/1165/9
تبليغ باحل�سور

املدعية/ زينه اأميد علي محمد عزيز. بوا�شطة وكيلها. وكيل املدعية/ علي ح�شني ثامر مكتب 
11 مبنى 435 طريق 2012 جممع 320 املنامة. املدعى عليه/ زاهد ح�شني غالم فاروق. مدر�شة 
�شيد ها�شم الثانوية قرب م�شجد اجلامع كيج تربت بلو�شتان باك�شتان. مو�شوع الدعوى/الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �لأولى

رقم �لدعوى: 14/ 2/2815/2015
تبليغ باحل�سور

املدعية/ هدايه فرحان �شويد ال�شليمان. مبنى 1052A طريق 1019 جممع 1210 مدينة حمد. 
 20 منزل   5 �شارع   4 قطعة  العجمي.  محمد  م�شعود  فايز  عليه/  املدعى  بحرينية.  جن�شيتها/ 

�شاحية علي �شباح ال�شامل. وجن�شيته/ كويتي. مو�شوع الدعوى/ النفقة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو 
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 8/05080/2015/14
تبليغ باحل�سور

املدعي: جعفر محمد يحيى محمد. رقمه ال�شخ�شي: 570126576. جن�شيته بحريني، مبنى 26 
طريق 41 بني جمرة 543. املدعى عليها: CHALTU BIFTU   DEKAMA. رقمها ال�شخ�شي: 

860718514. جن�شيتها: اثيوبيا. جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: منازعات زوجية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنه 
اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الثنني 2016/01/11م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �لأولى

رقم �لدعوى: 4/4255/2015/14
تبليغ باحل�سور

�شقه  بحريني  جن�شيته:  ال�شخ�شي:870910809.  رقمه  اأحمد.  اإبراهيم  اأحمد  محمد  املدعي: 
 NAHID FATIMA SAYED :7 مبنى 1005 طريق1922 جممع 1019 دم�شتان. املدعى عليها

AEHEEM ALDEEN. جن�شيتها: هندية. جمهولة العنوان مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها 
اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/2/10م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية

رقم �لدعوى: 14/2015/4925/7
تبليغ باحل�سور

جا�شم  اأحمد  املدعى/  وكيل  وكيلة.  بوا�شطة  ال�شعلة.  عبداحل�شني  عبداهلل  ح�شن  املدعي/ 
الطابق اخلام�س مكتب 51-52 �شارع احلكومة. املدعى عليها �شكينة  العوجان  بناية  عبداهلل. 

�شخري. مغربية – جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ ال�شداق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/11/29م  يوم  جل�شة 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �لأولى
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رقم �لدعوى: 14/2015/5055/7
تبليغ باحل�سور

املدعية/ فاطمة مهدي محمد العنزي. بوا�شطة الوكيل. وكيل املدعية/ غادة عبداهلل �شليبيخ. 
برج الر�شي�س الطابق التا�شع مكتب 91 املنطقة الدبلوما�شية. املدعى عليه/ فهد فرج الق�شري. 

تبليغ بالن�شر يف اجلريدة الر�شمية. مو�شوع الدعوى ال�شداق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/11/29م  يوم  جل�شة 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �لأولى

رقم �لدعوى: 9/4621/2014/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: زينب ال�شيد علي اإبراهيم عبدالر�شا املو�شوي. رقمه ال�شخ�شي 760505438. جن�شيته: 
الن�شاري.  محمد  علي  محمد  كامل  عليه:  املدعى  قناطي.  عبا�س  بروين  بوا�شطة.  بحرينية. 

جن�شيته: بحريني. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب النفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
فاإن  2015/12/7م،  الأحد  يـوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  مل  اإذا 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/4378/2015/14
تبليغ باحل�سور

بحرينية.  جن�شيتها   .670301450 ال�شخ�شي:  رقمها  ح�شن.  عطية  يو�شف  فاطمة  املدعية: 
املدعى عليه: فوؤاد علي يو�شف �شالح. جن�شيته: بحريني. رقمه ال�شخ�شي 660114240. جمهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب تخيري البناء.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/11/23م، فاإن  اإذا مل يح�شر 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �جلعفرية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 8/2538/2014/14
تبليغ باحل�سور

املدعي: م�شعل خلف اأحمد العو�شى الوخيان. اجلن�شية/ بحريني. بوا�شطة وكيلته املحامية �شهام 
�شليبيخ املنطقة الدبلوما�شية بناية حوار ب الطابق ال�شاد�س مكتب 601 املدعى عليها/ اأ�شماء 
عبداللطيف اأحمد الأ�شعد. اجلن�شية/ اأردنية. مو�شوع الدعوى اإ�شقاط احل�شانة / الرجوع اإلى 

بيت الزوجية.
اإذا مل  انه  املذكورة  للمدعى عليها  ال�شنية اخلام�شة  ال�شرعية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       
املحكمة  فاأن  باحل�شور  عنها  ينوب  من  توكل  اأو  الثالثاء 2015/12/22  يوم  جل�شة  حت�شر يف 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 5/03145/2015/14
تبليغ باحل�سور

املدعي/ فريد ح�شن اإبراهيم اخلياط. مبنى 1385 طريق 3334 جممع 933 الرفاع ال�شرقي. 
اجلن�شية/ بحريني. املدعى عليها/ ب�شرى فتواطي. املغرب اجلن�شية/ مغربية مو�شوع الدعوى/ 

احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكور باأنه اإذا مل حت�شر 
يف جل�شة يوم الثنني 2015/12/7 م اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاأن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.   
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 8/781/2012/03
رقم �لدعـوى: 8/12294/2010/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: البيدر لالإلكرتونيات بوا�شطة وكيلتها املحامية/ طيبة اأحمد. امل�شتاأنف �شدها نورة 
را�شد عيد مرزوق الرويعي. جمهولة الإقامة. الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل قبول ال�شتئناف 
�شكاًل لتقدميه وفق ال�شكل الذي تطلبه القانون ويف امليعاد القانوين. ثانيًا: من حيث املو�شوع: 
واحلكم جمددًا  اأعاله  الواردة  لالأ�شباب  درجة  اأول  ال�شادر من محكمة  باإلغاء احلكم  احلكم 
بكل الطلبات الواردة بالئحة الدعوى املقدمة اأمام محكمة اأول درجة واإلزام امل�شتاأنف �شدها 
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بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكورة باأنه اذا 
مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لأولى

رقم �ل�ستئناف: 9/1972/2015/03
رقم �لدعوى: 02/ 9/6879/2010

تبليغ باحل�سور
محمد  �شده  امل�شتاأنف  احل�شيني.  عيد  محمد  املحامي  وكيلها  للمقاولت/  ن�شار  امل�شتاأنفة:   
اأحمد حاجي. جمهول العنوان. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال" لتقدميه ح�شب الأو�شاع 
 -3 الدعوى.  برف�س  جديد  حكم  واإ�شدار  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�شوع  ويف   -2 القانونية. 

اإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شروفات والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لأولى

رقم �ل�ستئناف: 9/3309/2015/03
رقم �لدعوى: 7/553/2015/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: ح�شن علي يحي. وكيل امل�شتاأنف: نا�شر محمد يحي ال�شميني منزل 741 طريق 1513 
الطلبات:  الإقامة.  جمهول  يو�شف  عبداهلل  يو�شف  �شده:  امل�شتاأنف  �شد  املحرق   215 جممع 
امل�شتاأنف �شده  وباإلزام  امل�شتاأنف  باإلغاء احلكم  املو�شوع  ال�شتئناف �شكال. 2- ويف  بقبول   -1

بالر�شوم وامل�شاريف.  
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/15 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لأولى

رقم �لإ�ستئناف: 6/2129/2015/03
رقم �لدعوى: 9/15136/2014/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة. املنامة جممع 317 �شارع املعار�س �شد امل�شتاأنف 
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وكيلتها  )�شمره(  ابنته  على  الطبيعية  وبوليته  داد  قادر اهلل  اإمتياز عنايت اهلل غالم  �شدها: 
عنايت اهلل قادر اهلل داد. �شقة 221 مبنى 228 طريق 2503 جممع 225 الب�شيتني 2- الطلبات: 
اأ�شليًا: 1- بقبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- ويف املو�شوع باإلغاء احلكم 
امل�شتاأنف والق�شاء جمددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري ال�شكل الذي اأوجبه القانون مع اإلزام 
التقا�شي. احتياطيًا: 1- بقبول ال�شتئناف  بالر�شوم وامل�شاريف عن درجتي  امل�شتاأنف �شدها 
والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء  احلكم  املو�شوع  ويف   -2 القانوين.  امليعاد  لتقدميه يف  �شكاًل 
جمددًا برف�س الدعوى مع اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي.  

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكورة باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/29 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لأولى

رقم �ل�ستئناف: 9/3320/2015/03
رقم �لدعوى: 8/3320/2015/02

تبليغ باحل�سور
   امل�شتاأنف: Foysal Hasan Nazmul lsjHsan. �شقة 12 مبنى 1888 طريق 959 جممع 721 جد 
علي. امل�شتاأنف �شده: عادل عبدالرحمن محمد �شليم ال�شبيعي جمهول الإقامة. الطلبات: 1- 
قبول ال�شتئناف �شكاًل وفق ال�شروط القانونية مع وقف ملف التنفيذ. 2- احلكم برف�س حكم 
اأول درجة واعتباره كاأن مل يكن مع الزام امل�شتاأنف �شده بت�شليم امل�شتاأنف جواز �شفره 3- اإلزام 

امل�شتاأنف �شده بكافة الر�شوم وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي . 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/11/29 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لأولى

رقم �ل�ستئناف: 4/2083/2015/03 
رقم �لدعوى: 9/7661/2012/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ حق نواز خان وكياله املحاميان عي�شى فرج بور�شيد و�شاحلة عي�شى بور�شيد. �شد 
امل�شتاأنف �شدها/ �شنيور للمقاولت. الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكال 2- ويف املو�شوع: الغاء 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به ملخالفته للقانون واخلطاء يف تطبيقه والق�شاء جمددا باأحقيته 
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 -3 املرافعات.  قانون  من   224/223 املادتني  لن�س  ا�شتنادا  الدعوى  يف  الواردة  طلباته  لكافة 
التقا�شي مع  املحاماة عن درجتي  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  امل�شتاأنف �شدها  اإلزام 

الفائدة القانونية بواقع 10 ٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 7/02835/2011/03
رقم �لدعوى: 7/5774/2010/02

تبليغ باحل�سور
�شنعاء  موؤ�ش�شة  �شدها:  امل�شتاأنف  �شد  بور�شيد.  عي�شى  املحامي  وكيله:  خان  �شبري  امل�شتاأنف: 

للتجارة. جمهول العنوان.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها او من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/08م.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية 

رقم �ل�ستئناف: 5/02463/2015/03 
رقم �لدعوى: 8/01416/2012/02 

تبليغ باحل�سور
فرج  عي�شى  املحامية/ �شاحلة  وكيلته  تايواري 850121359،  �شرنيفا�س  رامي�شوار  امل�شتاأنف/ 
بور�شيد 811200329. مكتب 9-10 بناية 453.طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ – البحرين. 
امل�شتاأنف �شدها/ �شنيور للمقاولت 01-002118 محل 31 مبنى 27 طريق 336 جممع 315. 
طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال توجيه اليمني احلا�شمة. تعديل احلكم امل�شتاأنف فيما 
مل يق�شى به من طلبات محققه للم�شتاأنف. الزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم و امل�شروفات على 

درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�ستئنافية

رقم �ل�ستئناف: 7/02476/2015/03
رقم �لدعوى: 1/04936/2010/02

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



37
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

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

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�ستئنافية �لغرفة �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 5/2890/2010/03
رقم �لدعـوى: 3/7425/2008/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة/ الفر�شاة ال�شحرية للتجارة )�س.ت: 46085-01(. وكيله/ ابن اختها/ يو�شف جراح 
عيد حمد الدو�شري 650115252. منزل 247 طريق 4503 جممع 245 عراد امل�شتاأنف �شدها/ 

ماريا كورازون فيورتي�س هرياجن. منزل 2939 طريق 450 جممع 304. 
عنه  ينوب  من  اأو  �شدها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/08.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 3/1640/2015/03
رقم �لدعوى: 6/3273/2010/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ عي�شى فرج بور�شيد. وكيلة امل�شتانف/ املحامية �شاحلة بور�شيد. مكتب 9-10 بناية 
امل�شتانف �شدها ع�شمت علي خور�شيد  البحرين.  اللوؤلوؤ  453 طريق 1518 املنامة 315 �شارع 
A3475272. جمهول العنوان. الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2-اإلغاء احلكم امل�شتاأنف 
واحلكم جمددًا للم�شتاأنف بكافة طلباته الواردة بالئحة دعواه البتدائية واإلزام امل�شتاأنف �شده 
كونه  املرافعات  بقانون  ال�شادرتني   224/223 املادتني  لن�س  اأعمال  دينار   600 مبلغ  ب�شداد 
م�شتحقًا لها. 3-ت�شمني امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها اأو من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 7/2106/2015/03
رقم �لدعوى: 9/1360/2012/02 

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

حتى ال�شداد التام. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�ستئنافية �لغرفة �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 9/1569/2014/03 
رقم �لدعوى: 9/3466/2011/02 

تبليغ باحل�سور
الثامن  الطابق   83 مكتب  العو�شي،  لولوة  املحامية  وكيلتها  العربية  التامني  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
بناية رقم 283 بناية الر�شي�س طريق 1704 املنطقة الدبلوما�شية 317 امل�شتاأنف �شده الول/ 
ال�شيد ح�شني محمد عي�شى ها�شم وكيلة املحامي جعفر مرهون. امل�شتاأنف �شدها الثانية/ �شركة 
غلف اأ�ش�شت. الطلبات:1 -قبول ال�شتئناف �شكال لتقدمية يف امليعاد القانوين. 2-ويف املو�شوع: 
الق�شاء باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا برف�س الدعوى مع ت�شمني امل�شتاأنف �شدهما 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية اأو من 

ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2015/12/8.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ل�ستئناف: 4/265/2005/03
رقم �لدعـوى: 2/5298/2003/02

تبليغ باحل�سور
بناية 453  بور�شيد، مكتب 10-9  بوا�شطة وكيله م/ عي�شى  امل�شتاأنفة/ �شلفراج موتايا �شاري، 
للديكور،  العلوي  موؤ�ش�شة  �شدها/  امل�شتاأنف  اللوؤلوؤ-البحرين.  �شارع   315 1518املنامة  طريق 
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مبنى 1401 طريق 4630 جممع 646 النويدرات. طلبات ال�شتئناف 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل 
لتقدميه يف امليعاد �شامال الأ�شباب الواردة عليه. 2- ويف املو�شوع : باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما 
العمل  وزارة  اأمام  اوردها  التي  طلباته  بكافه  للم�شتاأنف  واحلكم  الدعوى  رف�س  من  به  ق�شى 
ولدى محكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني 223و 224 من قانون املرافعات الواردتني ب�شاأن 
ال�شتئناف كونها م�شتحقه للم�شتاأنف.3- ت�شمني  امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية وباقي 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة للم�شتاأنف �شـدها اأو من ينوب عنها باحل�شور 

جلل�شـة يوم الثنني 2015/12/28
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�ستئنافية �لثانية

رقم �ل�ستئناف:4/4226/2014/03
رقم �لدعــــوى:9/8311/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة بن هندي للموا�شالت. وكيله: املحامي علي محمد ح�شن كمال الدين. امل�شتاأنف 
�شدها: �شركة كال�شيك بروماركتينغ. جمهول العنوان: الطلبات: 1- احلكم بنق�س حكم محكمة 
الفائدة  زائد  دينار،   500/3553 مبلغ  �شدها  امل�شتاأنف  بالزام  واحلكم  وتعديله  درجة  اأول 
القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد. 2- احتياطيا اإحالة الدعوى للتحقيق 
لكي تثبت امل�شتاأنفة بكلفة طرق الثيات مبا فيها البيئة و�شهادة اإحالة الدعوى خلبري محا�شبي 
لالطالع على اأوراق الدعوى والدفاتر احل�شابية لدى امل�شتاأنف واملعتمدة من مدققي احل�شابات 

القانونية .3- الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
مالحظة: مت تقدمي حافظة م�شتندات من قبل وكيل امل�شتاأنف.

باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2016/1/5م ليعلم. 

قا�سي �ملحكمة لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة    

رقم �ل�ستئناف:2/0724/2015/03
رقم �لدعـــوى:5/1776/2013/02

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

اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لـذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2016/1/17 ليعلم.                            
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف:8/1952/2011/03
رقم �لدعـــوى:5/3055/2010/02

تبليغ باحل�سور
عي�شى  541102877-�شاحلة  بور�شيد  عي�شى  وكيليها:  جرو،  هايلماريام  األيمزرف  امل�شتاأنفة: 
بور�شيد 811200329. امل�شتاأنف �شده: فندق ريا�س بال�س كالريج الطلبات:1- قبول ال�شتئناف 
�شكاًل لتقدميه يف امليعاد �شاماًل لالأ�شباب الواردة عليه. 2- ويف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف 
العمل ولدى محكمة  اأمام وزارة  اأوردتها  التي  للم�شتاأنفة بكافة طلباتها  فيما ق�شي به واحلكم 
اأول درجة ا�شتنادا لن�س املادتني 223 و 224 من قانون املرافعات الواردتني ب�شاأن ال�شتئناف 
كونها م�شتحقة للم�شتاأنف. 3- ت�شمني امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة 
توجيه  احتياطيا:   -4 التام.  ال�شداد  حتى  الإ�شتحقاق  تاريخ  10٪من  بواقع  القانونية  والفائدة 

اليمني احلا�شمة للم�شتاأنف �شده بال�شيغة الواردة اأعاله.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة الأربعاء 2016/1/6 ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف:3/4350/2014/03
رقم �لدعـــوى:9/5459/2011/02

تبليغ باحل�سور
اأدارة املحاكم.  امل�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل عبدامللك، وكيله: حافظ علي محمد حاجيه، 
امل�شتاأنف �شدها: �شعبان للدعاية. وكيلها هـــــدى �شعد. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 
امل�شتاأنف  باإلزام  والق�شاء  اأجور  من  به  ق�شي  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  بتعديل  املو�شوع  ويف   -2



41
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

�شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمرب 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع 
بامل�شاريف  امل�شتاأنف �شدها  الزام   -3 دينار.  ما جمموعه -/10000  �شهريًا  دينار   2500/-

والر�شوم واأتعاب املحاماة.
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2016/1/6 ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف:3/1976/2015/03
رقم �لدعـــوى:4/5404/2012/02

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

الدعوى.3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واأتعاب املحاماة.
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثنني 2015/12/21م، ليعلم.                                                                    
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف:4/2315/2014/03
رقم �لدعوى: 1/10405/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة اأملنيوم البحرين )األبا(. وكيلها املحامي: خليل اإبراهيم اأديب، اإدارة املحاكم. 
مرهون،  علي  مهدي  جعفر  2-هاين  ر�شي،  طاهر  عبدالر�شول  1-علي  �شدهم:  امل�شتاأنف 
3-فا�شل مهدي علي مهدي علي، 4-جا�شم ح�شن علي  ح�شني،5- زهره غلوم ح�شني  محمد،6- 
اأمني غلوم ر�شا  مندين،7- ح�شن عي�شى محمد عي�شى ال�شبع،8- �شادق �شعيد ح�شن مح�شن 
الدرازي،9- عمران يو�شف علي علي �شكوهي، 10-ح�شني علي اأحمد علي كنه، 11-عبداجلليل 
اأحمد علي كويد، 13-محمد باقر حبيب  عبداحل�شني علي ح�شن الوزير،12- محمود عبداهلل 
عبدالنبي ال�شكايف، 14-ح�شن امر اهلل قدرت اهلل جعفر. جمهول العنوان. مت تقدمي م�شتندات 

بجل�شة 2015/6/17 من قبل وكيل امل�شتاأنفة.
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     لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليهم املذكورين باحل�شور 
بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة 

رقم �ل�ستئناف:9/1759/2015/03 
رقم �لدعـــوى: 6/1840/2012/02

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

4- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لـذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2016/1/6 ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف:1/196/2015/03 
رقم �لدعـــوى: 3/12957/2011/02

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

والثاين بالت�شامن والت�شامم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة الثنني 2015/12/21 ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة
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رقم �ل�ستئناف:9/2657/2014/03 
رقم �لدعـــوى: 1/1781/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: محمد جميد ح�شن اجل�شي، وكيلته: املحامية زينب من�شور، مكتب 44 بناية �شابحة 
العنـوان.  جمهول  تريدينغ،  امرييت�س  �شركة  �شدها:  امل�شتاأنف   .317 الدبلوما�شية  املنطقة 
الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع الزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد مباغ وقدره 

-/5000 دينار. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة عن درجتي.
باحل�شور  املذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثنني 2015/12/21 ليعلم. 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ستئنافية �لثالثة

رقم �ل�ستئناف/ 7/2137/2015/03
رقم �لدعــوى / 9/4751/2014/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه، وكيلها املحامي عبدالرحمن يعقوب ال�شوملي، 
مكتب 802 بناية حوار )ب( املنطقة الدبلوما�شية 317. �شـد امل�شتانف عليها: نوال علي ح�شن 
علي العرادي. طلبات ال�شتئناف: 1- اأول: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال ل�شتيفائه 
الفائدة  �شق  درجة يف  اأول  تعديل حكم   -1 املو�شوع:  ثانيا: من حيث  ال�شكلية.  ال�شرائط  كافة 
تاريخ ال�شتحقاق  القانونية بواقع 10٪ من  بالفوائد  القانونية والق�شاء جمددًا ب�شمول احلكم 
وحتى ال�شداد التام وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك. 2- ت�شمني امل�شتاأنف �شدها بكافة امل�شروفات 

من الر�شوم واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليها باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/31م.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لعليا �ملدنية �لر�بعة

رقم �ل�ستئناف 1/2952/2015/03
رقم �لدعوى 5/1221/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شد  اإبراهيم  عبدالرحمن  را�شد  املحامي  وكيله  بوا�شطة  املتحد،  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
امل�شتاأنف �شدهم: 1- �شركة الف�شول الربعة لتنظيم املعار�س واملوؤمترات ذ.م.م �س.ت 67014-



44
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م �س.ت 47641-1 . 3- �شهري علي عيد را�س بوخما�س  1. 2- املحيط 
730600246. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- يف املو�شوع 
احلكم بتعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدهم بالت�شامن بالفائدة التاأخريية 
اإلزام  التام.3-  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  اعتبارًا  به  املحكوم  املبلغ  على   ٪9 بواقع 

امل�شتاأنف �شدهم بالت�شامن بامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي .
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدهم املذكورين باأنه 
اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/12/28 فاإن  اذا مل يح�شروا 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة �ل�ستئناف �لعليا �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعـوى: 8/6604/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: �شهالء عبدالباري عبداهلل عبدالغفار. وكيلها: ح�شن علي ر�شي. املدعى عليه ال�شيد 
جليل تقي علي عبدالنبي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغًا قدره 19887/600 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/11/29.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 9/14547/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثلها: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال املدعى عليه: 
عبداهلل اأحمد عبداهلل اأحمد بحر. جمهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن 

يدفع للمدعية مبلغًا قدره 16329/449 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 3/14469/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثلها: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى عليها: 



45
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

�شركة بيت المان لرتكيب املباين اجلاهزة. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى 
عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 16288/970 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 
رقم �لدعـوى: 4/14222/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة من�شور جا�شم من�شور �شفـة 
الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 23538/134 دينارًا والر�شوم 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/1.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 9/9582/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثلتها: �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها: 
�شركة زون لالأمن. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية 

مبلغًا قدره 19924/936 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/3.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 5/9660/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املحامي:  وكيله  ملتد.  بنك  يونايتد  املدعي: 
باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  �شفـة  العنوان.  اإبراهيم معروف مل�س. جمهول  مازن 

يدفع للمدعية مبلغًا قدره 7838/045 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/6.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 
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رقم �لدعـوى: 9/10576/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

 SARATH :املدعي: �شيتي بنك. وكياه املحامي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها
WIJEKOON MUDIYANSELAGE. جمهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام املدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره 7092/518 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/6.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 9/1698/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: عبداحلميد اأحمد محمد اخلواجة. وكيله املحامي: محمد عيد احل�شيني. املدعى عليه: 
ح�شن محمد علي علي حمد. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغًا قدره -/9000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/6.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعـوى: 6/22761/2014/02
تبليـغ باحل�سـور

�شركة  عليها:  املدعى  �شيادي.  �شامي  املحامي  وكليه:  ال�شاوو�س.  اإبراهيم جا�شم  علي  املدعي: 
الزام  الدعوى:  �شفـة  ال�شيف.   428 جممع   2808 �شارع   624 مبنى   46 �شقة  املنا�شب.  البيت 

املدعى عليها بدفع مبلغ قدره 161000دينار. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها جلل�شة 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة  

رقم �لدعوى:3/12063/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ مرمي محمد اأحمد اخلنه واخرون وكيلهم املحامي را�شد عبدالرحمن. مكتب املحامني 
ديون. الدعوى/  �شفة  جيفان.  ا�شي�س  /الدكتور/  عليه  املدعى  املحاكم.  – اإدارة 

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى ليعلم.          

قا�سي �ملحكمة �ملدنية �ل�ساد�سة �ل�ساد�سـة
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رقم �لدعـوى: 9/5906/2006/02
تبليغ باحل�سـور

املدعى عليهما:  اأحمد مرعي. وكيله املحامي: فريد غازي جا�شم رفيع.  اأحمد عي�شى  املدعي: 
موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء. وديبلومات للكهرباء. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: 

اإفال�س.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 12/29/ 2015 نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة    

رقم �لدعوى 4/5536/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتويف
في�سل على جا�سم مدن

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى في�شل علي جا�شم مدن الرقم 
ال�شخ�شي: 690032447. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 5/16012/2015/02
تبليغ باحل�سـور

املدعي: وزير الرتبية والتعليم. املدعى عليها: �شركة احلمد لالن�شاء والتطوير. �شفـة الدعوى: 
ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 نظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة    
رقم �لدعوى 6/19293/2014/02

فتـح دعوى تركـة �ملتويف
عا�سور عبد�هلل عي�سى �إبر�هيم

اإبراهيم  عي�شى  عبداهلل  عا�شور  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 250005093. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 لنظر  دين للمتوفى 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعـوى: 1/2386/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقاريه

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي ا�شامه من�شور عبداهلل ح�شني ابوح�شني 
وغريه. قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل للحكم بالزام املدعى عليها باإ�شدار 
وثيقة بدل فاقد للمدعني للعقار الكائن يف �شرتة واديان وامل�شجل برم الت�شجيل 1973/5581 م. 

ورقم املقدمة 1973/3062 م، والزام املدعى عليها بت�شجيل ذالك ب�شجالتها الر�شمية.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 9/2722/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

كوريان  فرن�شي�س  مالكها  ميثلها  �س.�س.م  العقارات  لإدارة  يونيفر�شال  كي  يف  �شركة  املدعية: 
وكيلها املحامي عبدالرحمن غنيم. املدعى عليهم: �شركة �شتارلين العقارية ذ.م.م. �شركة خليج 
الرواد العقارية �س.�س.و. �شركة ديار البحرين القاب�شة ذ.م.م. اأحمد محمد عبداهلل اخلان. 

ع�شام يو�شف عبداهلل جناحي. �شفـة الدعــوى: منازعات عقارية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين باحل�شور بنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأحد 2015/12/27
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى 9/11941/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتويف

محمد �أحمد محمد جو�د
اأحمد محمد جواد  املتوفى محمد  ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 710106947. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 لنظر  دين للمتوفى 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعـوى: 1/1795/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

�شفـة  والتكيف.  للتربيد  التكنلوجيا  م�شنع  عليه:  املدعى  والتجارة.  ال�شناعة  وزارة  املدعية: 
الدعوى: تعيني محكم.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكور باحل�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى 7/12539/2015/02

فتـح دعوى تركـة �ملتويف
محمد ذو �لفقار محمد �سرو�ر

محمد  ذوالفقار  محمد  املرحوم  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
�شروار فرمان علي كالخان. الرقم ال�شخ�شي: 600138666. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو 
من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، 
ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم  اأن  للمتوفى  اأنه على كل من يف ذمته دين  كما 

الأربعاء 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 7/13187/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

�شاحب/  املديفع  علي  محمد  تقي  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
جموهرات تقي املديفع �شجل التجاري رقم :4-1859. �شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعـوى: 3/7912/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
عليها:  املدعى  الدين.  كمال  علي محمد ح�شن  املحامي  وكيلها  القاب�شة  اريت  �شركة  املدعية: 

جمموعة جي 6 الدولية. �شفـة الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعـوى: 9/8568/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

املدعي عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن.  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
با�شدار  احلكم  فيها  طالب  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد 
وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن مبنطقة عراد من املحرق وامل�شجل بالوثيقة العقارية رقم 

)21216( ورقم املقدمة )1990/8314( وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30 موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى 6/13411/2015/02
فتـح دعولى تركـة �ملتويف

نادر عبد�لكاظم دروي�س �خلليلي
دروي�س  عبدالكاظم  نادر  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اخلليلي الرقم ال�شخ�شي: 720035589. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى 1/14599/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتويف

عبد�لغفور حاكم دين علي محمد دين محمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالغفور حاكم دين علي 
محمد دين محمد. الرقم ال�شخ�شي: 570147190. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/12/31 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعـوى: 9/13647/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: ا�شحاق لالإن�شاءات وال�شيانة �شفـة  املدعية: الهيئة العامة 
الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعـوى: 8/13195/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة �شاجنون كوربوري�شن البحرين 

)فرع ل�شركة اجنبية( �شجل التجاري )1-66270(. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/30.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �ل�ستئناف: 8/2744/2015/03
رقم �لدعوى: 4/17724/2014/02

تبليغ باحل�سور
عبدالعزيز  عبداهلل  ح�شني  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
ا�شتئناف  الدعوى:  مبنى 794 طريق 2223 جممع 1022 مدينة حمد. مو�شوع  حبيب محمد. 

احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 4/17724/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/30م موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة

رقم �ل�ستئناف 7/2753/2015/03
رقم �لدعوى 9/16897/2014/02

تبليغ باحل�سور
مبنى  خليفة.  محمد  علي  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مو�شوع  الرفاع.  13 طريق 1901 جممع 919 

ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 9/16897/2014/02.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/30م موعد نظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعـوى: 3/13757/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيالها املحاميان جمال عي�شى املال وحيدر محمد 
اإلزام املدعى عليها  العلوي. املدعى عليها: �شيبالوميك ال�شرق الأو�شط. �شفـة الدعــوى: طلب 

باأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 13039/808 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة 

رقم �لدعـوى: 9/11324/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. محامي املدعية: جمال عي�شى املال. املدعى عليها: 
تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  ذ.م.م.  )هولدنغ(  مينا  كرا-  األ  �شركة 

للمدعي مبلغًا قدره 13834/766 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة 

رقم �لدعـوى: 5/15765/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املال.  خليفه  اأحمد  عي�شى  جمال  املحامية:  وكيله  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
املدعى عليها: ال�شركة العربية للهند�شة واملقاولت. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 
املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 13512/801 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعـوى: 9/12229/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: علي ح�شني علي ر�شا كانيان. املدعى عليها: �شركه النادى البحرى �س.�س.و. جمهول 
العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره -/5010 دينار 

والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعـوى: 4/15394/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

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

6622/148 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة 

رقم �لدعـوى: 1/8303/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: عبدالعزيز بن مرعي بن حارث العمري. وكيلة املحامي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى 
عليها: اميان محمد محمد عمر. جمهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن 

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعـوى: 1/10620/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

عليها  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املحامي:  وكيلة  بنك.  �شيتي  املدعي: 
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اإلزام  طلب  الدعــوى.  �شفـة  العنوان.  جمهول   .SANJAYAN PANDIKASALA VALAPPIL

املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره 5134/373 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعـوى: 4/13197/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
اإلزام املدعى عليه باأن  عليه: علي م�شلح اأحمد ناجي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب 

يدفع للمدعية مبلغًا قدره 24188/807 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعـوى: 1/2390/2011/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: محمد ا�شغر نظام دين فتح دين غالب دين. وكيله املحامي: محمد يو�شف محمد ال�شيد. 
اإلزام  الدعــوى: طلب  العنوان. �شفـة  الدين. جمهول  اأفتاب زهور  الثاين:  املدعى عليه املدخل 
املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره 6264/600 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعـوى: 9/9663/2015/02
تبليغ باحل�سـور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. محامي املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: يو�شف 
قدره  مبلغًا  للمدعي  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  الدعوى:  �شفـة  فرحان.  عبود  عبيد 

19736/000دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة 
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رقم �لدعوى: 3/23614/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اخلليج العقارية الأولى. وكيل املدعية: اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليه: اإبراهيم 
حمد محمد البدوب. الرقم ال�شخ�شي: 201500054. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 10000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  الثالثة للمدعى عليه املذكور       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/14537/2012/02
تبليغ باحل�سور

بدر  ماجد   -1 عليهما:  املدعى  غنيم.  عبدالرحمن محمد  املدعي:  وكيل  بنك اخلري.  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهويل  ليتل.  جون  روبرت   -2 الرفاعي.  ها�شم 

10000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/14937/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
عليها: �شركة جلف انرتيورز. ال�شجل التجاري: 59783-1، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 11150.884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/14945/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: مقاولت جبل الدخان للحفر ال�شجل 
التجاري: 51899-1 جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 12013.461 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/12/01 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثالثة
رقم �لدعوى: 9/14502/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAWAJA SHARFUDDIN KHAWAJA KHAWAJA REAZUDDIN

مع  دينارًا   15189.847 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .610321382
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 6/11576/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

وحيد عبد�هلل علي �سليبيخ
الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى وحيد عبداهلل علي �شليبيخ،  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 730503178. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/12/14  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 6/9438/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  الوطني.  املحامي محمد  وكيله  علي محمد  املدعي: محمد زهري جا�شم مح�شن 
الباز للنظم العقارية احلديثة. �شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/15 ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 7/4554/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

جنيب �سالح محمد جم�سري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى جنيب �شالح محمد جم�شري 
الرقم ال�شخ�شي: 440109884. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/27 لنظر 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 5/10212/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حمد جا�شم احلربي وكيلته املحامية نوال ثامر. املدعى عليه: جمال علي جا�شم محمد. 
�شفـة الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/15 ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعـوى: 4/11238/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: اأحمد جعفر �شرحان وكيله املحامي �شعيد جواد �شرحان. املدعى عليه: م�شنع غياث 

لالأثاث �شجلها التجاري رقم 2-26809. �شفـة الدعــوى: املنازعات العمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثنني 2015/12/14 ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 2/16845/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

محمد ح�سن عبد�هلل بن �سم�س
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد ح�شن عبداهلل بن �شم�س
الرقم ال�شخ�شي: 500106703. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2015/12/8 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 7/17742/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفاة

�آمنة �سالح �سريده
الرقم  �شريده.  �شالح  اآمنة  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأن  باأية حقوق عليها  اأو من يدعي  للمتوفاة املذكورة  ال�شخ�شي: 360103316. فعلى كل وارث 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2015/12/27 الأحد  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/18009/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

عبد�لكرمي محمد حمد �لزياين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالكرمي محمد حمد الزياين. 
الرقم ال�شخ�شي: 610109332. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/12/28  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/17734/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

عبد�هلل عي�سى مكي �أحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل عي�شى مكي اأحمد الرقم 
ال�شخ�شي: 610039407. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 9/5242/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: �شركة اأوال للخر�شانة اجلاهزة ذ.م.م. وكيلتها: املحامية �شهام نا�شر �شليبيخ. املدعى 
عليها: �شركة التنني ملقاولت البناء ذ.م.م. �شقة 26 مبنى 571 جممع 368 ال�شهلة اجلنوبية - 
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مملكة البحرين. �شفـة الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأحد 2015/12/27م ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 3/12002/2010/02
 �إثبات وثيقة �لعقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني بيبي عبا�س علي املحاري وغريها وكيلهم 
عليه  املدعى  �شد  الدعوى 3/12002/2010/02  رقم  اأقامت  قد  الع�شفور.  املحامي عبدعلي 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبني فيها تثبيت العقار امل�شمى فليوه اأو جوبار عبا�س بن 
علي والكائن بقرية جنو�شان من املنامة واليل لهم بالإرث ال�شرعي و البالغ م�شاحته -/18000 

قدم مربع تقريبا
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/18401/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

م�سطفى حمزة خليفة عبد�لعال
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى م�شطفى حمزة خليفة عبدالعال. 
الرقم ال�شخ�شي: 450904750. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 لنظر  دين للمتوفى 

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 2/9295/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شفـة  للهند�شة.  بو�شعد  مكتب  عليه:  املدعى  املحاكم.  ادارة  القا�شرين.  اأموال  اإدارة  املدعي: 
الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/31 ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 2/13556/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

�ساه نو�ز خان لل لل خان
الرقم  ويل  راج  فياز  املتوفى محمد  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 900319534. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثنني 2015/12/29 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 6/13618/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد وكيلها املحامي را�شد عبدالرحمن. املدعى علية: �شلمان عبدعلي 
�شفـة  البحرين.  مملكة  اجلنبية   561 جممع   55 طريق   388 مبنى   3 �شقة  ن�شراهلل.  عبا�س 

الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/31 ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 5/8539/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. املدعى عليها: �شركة ار اي البحرين. �شقة 
801 مبنى 114 �شارع 385 جممع 304 املنامة. �شفة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعـوى: 5/13806/2015/02

تبليغ باحل�سور
زامل  عليه:  املدعى  علي.  حافظ  املحامي  وكيلها  اخلياط  اإ�شماعيل  عبدالعزيز  جناة  املدعية: 
عبدالعزيز زامل اجلوي�شر. �شقة 3 مبنى 388 طريق 55 جممع 561 اجلنبية مملكة البحرين. 

�شفـة الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/31 ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 9/13171/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفاة

بيبي محمد �ل�سيخ �أحمد �لع�سفوري
اأحمد  ال�شيخ  محمد  بيبي  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يدعي  من  اأو  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .350108870 ال�شخ�شي:  الرقم  الع�شفوري. 
كما  يوما،  واأربعني  خم�شة  خالل  املحكمة  هذه  لدى  دعوى  بتقدمي  يبادر  اأن  عليها  حقوق  باأية 
اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 3/10891/2015/02
تبليغ باحل�سور

زاهي  عليه:  املدعى  ال�شيد.  جليلة  املحامية  وكيلتها  ماجنمنت  جروث  كابيتال  �شركة  املدعية: 
كميل يونان. �شقة 192 مبنى 1872 طريق 5134 جممع 351 ال�شويفية مملكة البحرين. �شفـة 

الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثنني 2015/12/14 ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/13460/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

يا�سر �سلمان ح�سني رم�سان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى يا�شر �شلمان ح�شني رم�شان

الرقم ال�شخ�شي 750606460. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة الثنني 2016/1/10 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 4/305/2015/02
�إثبات ملكية �لعقار

ورثة  �شلمان  �شيد  علوي  ال�شيد  ورثة  املدعني  باأن  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شيد جواد �شيد علوي �شيد �شلمان – ورثة ها�شمية ال�شيد علي ال�شيد جعفر وغريهم. قد اأقاموا 
رقم الدعوى 4/305/2015/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبني 
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فيها باإثبات ملكية العقار الكائن يف توبلي من املنامة وذلك با�شم املدعني وفقا لتقرير امل�شح 
زراعية  ار�س  انها  والزراعة 2985،1 مرت حيث  وال�شرمة 2541،5 مرت  امل�شعن 1678،3 مرت 
كبرية حتوى ثالث اأق�شام كل ق�شم يتم عمل زراعة خا�شة به و العقار هو عبارة عن ار�س زراعية 

واحدة مق�شمة اإلى ثالث مراحل حل�شاد الزرع.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/11لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/02676/2009/04
بيع باملز�د �لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليها/ اآمينه اأحمد 
وقد   )128223( رقم  والوثيقة   )2006/8590( رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  احلداد  محمد 
حدد املحكمة تاريخ 2015/12/9 للمـــزايدة على اأن يبـداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/178200 

دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلليني/ �شالح يو�شف العو�شي هاتف )36303606( 
)34027797( وجعفر عبداحل�شني �شبت )39619040( )17555455( اأو ادارة التنفيذ بوزارة 

العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/02676/2009/04.
قا�سي محكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 9/11210/2009/02
تبليغ باحل�سور

ر�شا  عليهما:  املدعى  ال�شماهيجي.  محمد  علي  املدعية:  وكيل  للطباعة.  القب�س  دار  املدعية: 
النا�س. وموؤ�ش�شة ر�شا النا�س لالإلكرتونيات. رقم ال�شجل: 54322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنه قد ورد تقرير  التا�شعة للمدعى عليهما املذكورين       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

اخلبري املنتدب وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/13051/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة اأبوفرا�س لتاأجري معدات البناء واملقاولت. وكيل املدعية: علي اأحمد عبداهلل 
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العريبي. املدعى عليها: theofanis soulopas. الرقم ال�شخ�شي 201218730 مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 3755.57 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنه قد ورد تقرير اخلبري 
املنتدب و قد حددت جل�شة يوم الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 5/14696/2011/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: اإبراهيم مح�شن ح�شن علي. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي املدعى 
عليه: طارق يا�شني عبداهلل اليا�شني. الرقم ال�شخ�شي: 201123124. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد ورد تقرير 

اخلبري املنتدب و قد حددت جل�شة يوم الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/06446/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 821006576. مو�شوع  الرقم  �شالح علي احلداد.  علي ح�شن 

قدره 168.167 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/06772/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: محمد عي�شى خليل ال�شحام. الرقم ال�شخ�شي: 870189689. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 415.153 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 6/04644/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD AMJAD. الرقم ال�شخ�شي: 891218637. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

182 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/07338/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: هارون اأحمد 
حامد املومني. الرقم ال�شخ�شي: 690349416. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1015.025 

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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/02616/2015/02
تبليغ باحل�سور 

�شركة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .65128 ال�شجل:  رقم  واللحوم.  الغذائية  للمواد  امل�شريه  العمده 

قدره 211.076 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 8/02617/2015/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري. املدعى عليها: �شفا طه  املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
عي�شى محا�شنه. الرقم ال�شخ�شي: 791251462. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.777 

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 6/05440/2015/02
تبليغ باحل�سور 

را�شد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأحمد را�شد ح�شن بوورده. الرقم ال�شخ�شي: 900408782. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

201.567 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/22940/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. 
املدعى عليها: �شال�شيل لالت�شالت والنرتنت. رقم ال�شجل 2-52210. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 310.498 دنانري 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/04830/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
ROCHELE CAROLINE BOHN BOHN FORTE. الرقم ال�شخ�شي: 801135869. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 130.667 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/02402/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداهلل علي 
مبلغ قدرة 488.699  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 590013548. مو�شوع  الرقم  �شلمان كاظم. 

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 
اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 3/14410/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: اعالنات 
بونا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 201512972. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 203.358 دنانري 

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

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/14313/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: MOHAMMAD ILYAS GULAM GULAM JILANI. الرقم ال�شخ�شي: 660733048. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.4 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 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 2/14237/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 ANNE :املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليها
مو�شوع   .780147863 ال�شخ�شي:  الرقم   RUSHELE FERNANDEZ FERNANDEZ SOLIS

الدعوى: طلب مبلغ قدره 156.216 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 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة



67
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

رقم �لدعوى: 7/14159/2015/02
تبليغ باحل�سور

علي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   930703081 ال�شخ�شي:  الرقم  املحمود.  عبدالرزاق  علي  عبدالرزاق 

مبلغ قدرة 349.913 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 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 5/09349/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة دلتا النيل الدولية. رقم ال�شجل: 
67767-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 365.833 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/14068/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
CHAMILA KARIYAWASAM MAJUWANA MAJUWANA GAMAGE. الرقم ال�شخ�شي: 

820436879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 381.75 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 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 8/07767/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شقر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 911124500.  الرقم  ال�شقر.  عبدالعزيز حمد 

168.226 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/07507/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 870165860. مو�شوع  الرقم  عبدالعزيز عبدالعزيز عبداجلواد خ�شري. 

طلب مبلغ قدره 336.092 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/04031/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد عالء 
ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 861208994 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 476.136 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/04267/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني اإبراهيم 
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قدره 309.886  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 860503097.  الرقم  �شالح.  يو�شف 
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 
اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/04267/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني اإبراهيم 
قدره 309.886  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 860503097.  الرقم  �شالح.  يو�شف 

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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 8/01988/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي: محمد ر�شا عي�شى محمد نا�شر. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
 .760117519 ال�شخ�شي:  الرقم   .BIJU KIZHAKKE AREEKKACHALIL عليها:  املدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 472.16 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 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 8/08420/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MERCY :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
 618.832 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840255012 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOY PEREZ

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 8/08613/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعد �شامي 
حمد فهد الزياين. الرقم ال�شخ�شي: 900706651. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 499.225 

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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 2/08356/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
التويجري. املدعى عليه: اإبراهيم جمعة اإبراهيم جمعة. الرقم ال�شخ�شي 610208969. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 427.232 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 3/08056/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شناء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930500377 ال�شخ�شي:  الرقم  اللوتي.  علي  ح�شن  عبداجلليل 

قدره 507.456 دنانري 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 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 9/07167/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
ح�شن علي اإبراهيم ح�شني الدرازي. الرقم ال�شخ�شي: 841009899 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 133.733 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/06107/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شمري اأحمد 
ح�شني اخلطيب. الرقم ال�شخ�شي: 640431283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 931.463 

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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/06342/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ر�شدي علي 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 372.918  ال�شخ�شي: 831146982. مو�شوع  الرقم  ر�شدي �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 

الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/03687/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 NAVEED :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 900137711. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 190.982 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 
اخلمي�س 2015/01/07 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 9/01992/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بهاء الدين 
ح�شني محمد محمود الزغول. الرقم ال�شخ�شي: 950211036 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

422.178 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/01891/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: نا�شر اأحمد 
عبداهلل احلمري. الرقم ال�شخ�شي: 690420129. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 584.678 

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/00206/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شادق  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالنبي عبداهلل علي العني�شي. الرقم ال�شخ�شي: 861007247. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 887.796 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 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/01033/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداحل�شن 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610129406 ال�شخ�شي:  الرقم  اأوال.  ح�شن  علي  ح�شن 
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221.723 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/00746/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اآمينة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد ح�شن محمد فردان. الرقم ال�شخ�شي: 700201785. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

136.329 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 5/00523/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MANDEEP :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 770717934. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 297.606 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/05135/2015/02
تبليغ باحل�سور

 YASIR عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
 231.814 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890134855 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSHTAQ

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/01877/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد �شالح 



74
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

قدره 425.223  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 730519716.  الرقم  املحياء.  ناجي 
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 2016/01/07 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 8/15467/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: زينب ر�شا 
 189.679 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940704510 ال�شخ�شي:  الرقم  جعفر.  جنف 

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

2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/21336/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ABDUL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 730746348. مو�شوع  الرقم   .SATTAR LATE LATE RAHMAN

مبلغ قدره 312.026 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/14922/2014/02
تبليغ باحل�سور

فاطمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 801208866. مو�شوع  الرقم  الدرازى.  علي محمد علي 

116.832 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 

الثنني 2015/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية 9
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رقم �لدعوى: 3/14878/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد ها�شم 
جعفر علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 690102275. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 127.974 

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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/04297/2015/02
تبليغ باحل�سور

 AFRID عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 880340860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 190.92 

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/03205/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه: موؤ�ش�شة حمدان �شامل 
خمي�س احلرا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 50410-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 313.358 

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 الثنني 

2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/14628/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880403551. مو�شوع  الرقم  فوؤاد علي محمد بريوزي. 

109.448 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 9/01474/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 MOHAMMED JOSHIM UDDIN CHODURY CHODURY عليه:  املدعى  التويجري. 
CHODURY. الرقم ال�شخ�شي: 670168220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 87.3 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/00965/2015/02
تبليغ باحل�سور 

حمدي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
محمد علي �شلمان عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 580125165. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

266.677 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 2/00838/2015/02
تبليغ باحل�سور

زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شا عي�شى علي فولذ. الرقم ال�شخ�شي: 920502610. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

149.67 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
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رقم �لدعوى: 8/04660/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني جعفر 
 163.933 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .520119550 ال�شخ�شي:  الرقم  �شابر.  ح�شني 

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 5/04393/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: حمزه علي ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 860306666. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

166 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/04490/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 AFTAB املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
MUGHAL. الرقم ال�شخ�شي: 780186338. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 245.2 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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/15438/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ه�شام علي 
محمد ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 880704632. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 190.667 

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

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 5/16970/2014/02

تبليغ باحل�سور 
فهيمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
علي اإبراهيم ح�شن حبيب. الرقم ال�شخ�شي: 620009810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/01899/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SONIA التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
IBICHICHEN. الرقم ال�شخ�شي: 850173051. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 460.115 

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 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 8/22967/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
KHORSHED SAYEDUR RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 830175423 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 528.31 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى:6/13350/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: خديجة علي علي محمد 
زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 850902797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 250.628 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/03331/2013/02

تبليغ باحل�سور 
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
محمد حم�شي �شبع الأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 850609836. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

305.355 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/07427/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املدخل:  عليها  املدعى  الرتاجنة.  جعفر  محمد  املدعية:  وكيل  للتامني.  تازر  �شركة  املدعية: 
مقاولت عامل احلديد. ال�شجل التجاري رقم: 18420. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4031 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/21471/2014/02
تبليغ باحل�سور 

ال�شيد جميد املاجد.  ال�شيد علوي  نبيلة  الأو�شط. وكيل املدعية:  ال�شرق  اأمك�س  املدعية: �شركة 
مو�شوع   .610422146 ال�شخ�شي  الرقم  العربي.  ي�شن  عمر  العربي  الطيب  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1455.648 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/09985/2014/02
تبليغ باحل�سور 

اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
غالم ر�شا ح�شني نامليتي. الرقم ال�شخ�شي: 840102925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

178.075 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 6/10612/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
مو�شوع   .700842489 ال�شخ�شي  الرقم  البارى.  عبد  البارى  عبد  محمد  عابد  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 483.706 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/11601/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 BIPLOB HOSSAIN AB املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
قدره 263.423  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 811133001  الرقم   .MOTTALAB

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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى 2/05716/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى عليه:  العو�شي.  لولوة �شالح عبداهلل  املدعية:  الإ�شالمي. وكيل  البحرين  املدعي: بنك 
اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 810203731. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  بدور عبداحلميد علي 

قدره 1319.591 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 1/06101/2015/02
تبليغ باحل�سور 

امنه  عليها:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي،  البحرين  بنك  املدعي: 
محمد عمر محمد الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 870605135. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

802.148 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/02417/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة بنك الأ�شرة �س.م.ب مقفلة، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد املدعى عليه: نواف 
ح�شني علي �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 771100710. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1860 

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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/10745/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 THESLI عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
SAHEER. الرقم ال�شخ�شي: 830468439. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 270.872 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/07380/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
KRISHNA PRASAD VELLURIDATHIL. الرقم ال�شخ�شي 900526378. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 786.865 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/10952/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 ARIF عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
PANDIKASALA. الرقم ال�شخ�شي: 730604233. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 157.042 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 6/12571/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد محمد 
قدره 59.968  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 650004167.  الرقم  بوعالي.  عي�شى 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/10741/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 KHURAM :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SHAHZAD NASRULLAH. الرقم ال�شخ�شي 810911310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

272.367 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/23124/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 760704589. مو�شوع  الرقم  عي�شى قمرب ح�شني فقري. 

258.253 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/23229/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 AJAY املدعى عليه  اإبراهيم.  را�شد عبدالرحمن  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   791027163 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHANTARAM AMBEKAR

قدره 1053.128 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/23048/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مهند م�شبح 
مبلغ قدره 668.528  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900816988. مو�شوع  الرقم  البلو�شي.  زايد 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/07526/2015/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف  مح�شن  امين  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 800405056. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500.98 

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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/07649/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اإبراهيم  علي  جميل  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 550902090. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 177.107 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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/07244/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ال�شيد ها�شم �شعيد حبيب 
هالل علي. الرقم ال�شخ�شي: 920601642. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 365.28 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 2/05764/2015/02

تبليغ باحل�سور
 .BABU AKBAR عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 610310755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 70.555 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/15088/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيل املدعية: محمد عيد احل�شيني. 
املدعى عليه: محمد عليوي ما�شي العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 791213790. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 441.269 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/05682/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خالد ي�شن محمد اأحمد 
حامد. الرقم ال�شخ�شي: 691119376. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 531.886 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/06059/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عارف محمد 
عبداهلل مال اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 701206730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 870.92 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 8/22550/2014/02

تبليغ باحل�سور 
 ALAM عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
SARKAR HOSSAIN HOSSAIN SARKAR. الرقم ال�شخ�شي: 690234244. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 307.8 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/10939/2014/02
تبليغ باحل�سور 

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي ح�شني املرباطي. الرقم ال�شخ�شي: 890501823. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

174.44 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/13680/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 AMIR MONSUR عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع   .701304618 ال�شخ�شي  الرقم   .MULAVI MULAVI ABDULLAH

مبلغ قدره 766.981 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/16937/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 EDWIN BUZON عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
LINGANAY. الرقم ال�شخ�شي: 660725428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 128.5 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 8/08017/2014/02

تبليغ باحل�سور 
 SULEYMAN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840457502 ال�شخ�شي  الرقم   .FATMAOGULLARI

249.354 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/12815/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 MOHAMAD MAJID املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
KHALID. الرقم ال�شخ�شي: 870813390. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 128.217 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/11106/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مطعم �شيوف 
قدره 172.998  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  رقم: 69063.  التجاري  ال�شجل  �س.�س.و.  بغداد 

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/10484/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 PANNAN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
VAREED JOSHY. الرقم ال�شخ�شي: 810434075. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 186.29 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/13725/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن �شعيد عبدالعزيز 
خلف. الرقم ال�شخ�شي: 900508450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 492.389 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/11382/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن مو�شى �شالح محمد 
ال�شنيني. الرقم ال�شخ�شي: 610113569. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 484.39 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 1/09522/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 SHAJU التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
 278.274 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810576201 ال�شخ�شي:  الرقم   .PALOTHIL

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/13366/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليه: ح�شن عبداهلل ح�شن  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
قدره 89.363  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 861002814. مو�شوع  الرقم  بوج�شوم.  اأحمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 8/12813/2014/02

تبليغ باحل�سور 
 MASUD RANA LATE املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
LATE HOQ. الرقم ال�شخ�شي: 851218199 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 52.469 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/13352/2014/02
تبليغ باحل�سور 

الرقم  امني.  حفظي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   75.685 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890821070 ال�شخ�شي: 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثاء

رقم �لدعوى: 6/09959/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
HASHIM KIZHKKE VATTAKKANDY. الرقم ال�شخ�شي 830321810. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 257.873 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/13195/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: جاتا بابو �شنداراجن. 
الرقم ال�شخ�شي: 670346637. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 67.512 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 2/13190/2014/02

تبليغ باحل�سور 
 DENNIS ENGKONG املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
LOR. الرقم ال�شخ�شي: 760933120. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 237.627 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثاء

رقم �لدعوى: 3/13892/2014/02
تبليغ باحل�سور 

قو�س  محمد  يا�شني  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالقادر �شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 931112800. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 153.749 

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/17521/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زبن.  �شركة  املدعية: 
مو�شى محمد ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 640050646. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

264.677 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/16930/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن �شعيد ح�شن ال�شيد. 
الرقم ال�شخ�شي: 620231262. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 67.113 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/16344/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 .RASHID MAHMOOD املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 781141451. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 143.284 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/16950/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي جعفر محمد ح�شن 
الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 930409469. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.615 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/16835/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه عبدال�شادق علي حبيب 
 900.977 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740502166 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  علي 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 7/16823/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شركة اخلليج ل�شياعنة 
الطائرات )جامكو(. ال�شجل التجاري رقم: 48918. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 655.075 

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/16405/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 .MUHAMMAD SHOAIB املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   189 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880932503 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثاء

رقم �لدعوى: 9/16410/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: وليد �شعدالدين �شليمان 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 750348593. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 159.695 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/16365/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 SHIVA GOUD عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751118389 ال�شخ�شي  الرقم   .AKULA AKULA CHINNA

قدره 111.258 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 2/13674/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ربيع ق�شم حمود. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   578.583 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820321885 ال�شخ�شي: 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى 1/14316/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 .JOSHUA :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
الرقم ال�شخ�شي: 880309113. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 489.066 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/14532/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: م�شعل فهد 
 131.333 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801086833 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلراع.  فهد 

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/13765/2014/02
تبليغ باحل�سور 

اإبراهيم  املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: حبيب كاظم 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 53.523 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 640118615. مو�شوع  الرقم  مطر. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 3/16940/2014/02

تبليغ باحل�سور 
اإبراهيم  اأحمد محمد  املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
دروي�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 880603194. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 221.042 

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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/09775/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 DENNIS :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790420805 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAN PEDRO GOPEZ

119.406 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/22974/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عاي�س  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد عاي�س ح�شني محمد. الرقم ال�شخ�شي: 950808857. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

565.164 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 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/06045/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: بنك بي ام اأي. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640559301 ال�شخ�شي:  الرقم   .KENNEDY KANDASAMY

قدره 789.657 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 7/00164/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليه: عبداهلل جمعه 
 1035 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840910240 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  عبداهلل 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/14319/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 YOUSAF :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830594434 ال�شخ�شي:  الرقم   .PUTHANPURAYIL

138.23 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/12423/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جعفر علي 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .580138917 ال�شخ�شي:  الرقم  املدحوب.  علي  من�شور 

180.85 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/09582/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 NURUL املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
AMIN LATE LATE RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 731242076. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدرة 320.919 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/11779/2014/02

تبليغ باحل�سور 
 JANET املدعى عليها:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين، 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 711127905  مو�شوع  الرقم   .CHAN BALDONADO

743.93 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/12568/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 KARIS عليها:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   910615250 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELIZABETH BERRIOS

123 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/18867/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: هنادي �شعد جمعه �شعيد 
البوفال�شه. الرقم ال�شخ�شي: 751001414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 152.643 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/20802/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  احل�شيني.  عيد  محمد  املدعي:  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  املدعية: 
VITALIY MUDREVSKY. الرقم ال�شخ�شي: 801500931. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

788.904 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 8/12388/2014/02

تبليغ باحل�سور 
عايده  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد علي ح�شن اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 790804310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

110.844 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20185/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عمر عبداهلل عمر م�شعود 
احلب�شي. الرقم ال�شخ�شي: 810505606. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 342.29 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/20072/2014/02
تبليغ باحل�سور 

وفاء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمد ح�شن خليفه املالكي. الرقم ال�شخ�شي: 800600584. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

317.03 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/07423/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 DUDUZILE :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .691240019 ال�شخ�شي  الرقم   .ANDRINA NGWANE

310.858 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/07556/2015/02

تبليغ باحل�سور 
ال�شجل  الرمي.  ورود  عليها:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  وكيلها علي محمد  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   125.672 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .16840-1 رقم:  التجاري 

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

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/07187/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
محمد اإ�شماعيل ح�شني غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 691001820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

131.323 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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/07352/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليها  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
MURUGESAN PILLAI ANGAMUTHU. الرقم ال�شخ�شي 570532124. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 255 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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/06168/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  اأي.  بي  بنك  املدعي: 
مو�شوع   .610332155 ال�شخ�شي  الرقم   .BALAKRISHNAN NAMBIATHRA KOVIL

الدعوى: طلب مبلغ قدره 494.218 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 6/05681/2015/02

تبليغ باحل�سور 
داوود  بخيت  محمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
جيدان بالل. الرقم ال�شخ�شي: 821112325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 75.677 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/07363/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: مرمي هاين عبداهلل 
 105.575 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920201920 ال�شخ�شي:  الرقم  املطوع.  اأحمد 

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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/09640/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 INAM UL :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
HAQ. الرقم ال�شخ�شي: 891127364. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 311.024 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 

الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/20667/2014/02
تبليغ باحل�سور 

ال�شيد جميد املاجد.  ال�شيد علوي  نبيلة  الأو�شط. وكيل املدعية:  ال�شرق  اأمك�س  املدعية: �شركة 
املدعى عليه: عبدامللك نا�شر علي اجللعي. الرقم ال�شخ�شي: 801232678. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1767.855 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/06253/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعى عليه:  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  اأي. وكيل  ام  بي  املدعي: بنك 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 810316781.  الرقم   .Muhammad Sayyad Muhammed

مبلغ قدره 564.702 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 

الثنني 2016/01/11 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/12350/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  املن�شوري.  عبدالرحمن  زينات  املدعية:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
محمد علي محمد علي العريبي. الرقم ال�شخ�شي: 840304560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 399.351 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/16833/2014/02
تبليغ باحل�سور 

ح�شن  علي  عبداهلل  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
فردان. الرقم ال�شخ�شي: 880507330. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 373.919 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/08847/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خالد في�شل ر�شي �شلمان 
ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 780202333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 238.211 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 4/17190/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: في�شل جميل محمد علي. 
الرقم ال�شخ�شي: 811106365. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 515.014 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/02044/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: ثائر 
عبداهلل يو�شف عبداهلل الزغول. الرقم ال�شخ�شي: 891112383. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1105.449 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 

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/16110/2013/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 .770613101 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD YASIR MUKHTAR MUKHTAR ALI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 542.74 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 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/09573/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 SHAHBAZ :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 830265716. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 349.443 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 1/07300/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 .780148231 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD BASHARAT SARDAR SARDAR ALI

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   149.025 قدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

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

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/07329/2015/02

تبليغ باحل�سور 
الرقم  عبا�س.  ا�شعد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره    520.126  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201506410. 

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

الأربعاء 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/06551/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 RAJEESH :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
PUTHUPPULLI SIVARAMAN. الرقم ال�شخ�شي 720552605. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 195.716 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 

الأربعاء 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 7/23061/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليها  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730345661 ال�شخ�شي:  الرقم   .BHANWAR LAL

440.421 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/22740/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 FAYCAL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
الدعوى: طلب مبلغ قدره 549.456  ال�شخ�شي: 710241356. مو�شوع  الرقم   .BELAOUED

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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/07225/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: رباب علي اإبراهيم حاجي 
ر�شتم. الرقم ال�شخ�شي: 811101770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 435.187 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 

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/10609/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي: اأحمد نبيل محمد ال�شعد. وكيل املدعي: �شيماء �شمري عالء ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل. 
املدعى عليها: منال لطفي محمد اخلطيب. الرقم ال�شخ�شي: 810610051. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/24 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى 5/17626/2012/02
بيع باملز�د �لعلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني للعقار امل�شجل مبوجب الوثيقة 
رقم 1974/4888 واملقدمة رقم 1973/2956 الكائن يف احلورة والآيل ملكيته لكل من اأمل ونادر 

وريا�س اأبناء مريزا عبدعلي اخلري وغريهم.
     لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل عبداحلميد 
القا�شمي هاتف رقم 39635665 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/159375 
األف دينار )مائة وت�شعة وخم�شون الف وثالثة مائه وخم�شه و�شبعون( وقد حددت املحكمة جل�شة 

2015/11/23م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى:9/15391/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اإ�شماعيل   املدعى عليه:  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيل املدعي: ح�شن علي 
قدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513590 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  اأحمد 

427.8 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 2015/12/09 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 3/15959/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اأحمد �شربى عبداهلل  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
زيدان. الرقم ال�شخ�شي: 870343009. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 561.169 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 8/15982/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  زينب عي�شى ح�شن احلايكي.  املدعي:  وكيل  للهواتف.  �شاجدة  اأبو  املدعي: محل 
ال�شيد مو�شى جعفر ح�شني علي. الرقم ال�شخ�شي: 730106632. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 522 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.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى: 2/15579/2015/02

تبليغ باحل�سور 
عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عي�شى جعفر من�شور جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 920807658. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

202.885 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 3/15752/2015/02
تبليغ باحل�سور 

ف�شه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770204562 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي  عبداهلل 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 3/15847/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731218469 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD SHABAB ALAM

مبلغ قدره 130.133 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 7/15697/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920709125 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  عبداهلل  محمد  مرمي  عليها: 

مبلغ قدره 131.462 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى: 5/19657/2014/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شيام للطباعه والن�شر. وكيل املدعية: ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة. املدعى عليه: 
بدريه محمد �شعيد عبداهلل. جمموعة بلو�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 185 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 5/13336/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

فخريه  عليها  املدعى  �شيادي.  عي�شى  �شامي  املدعي:  وكيل  حيان.  عبداحل�شني  خليل  املدعي: 
ال�شيد �شلمان عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 201512597. مو�شوع الدعوى: اأخالء املاأجور.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 6/8077/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
عليه:  املدعى  طاهر.  عبداهلل  علي  �شهناز  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  تورانكو  املدعية: 
ماجد محمد يحيي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 850150493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1530 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/10392/2015/02
تبليغ باحل�سور 

مو�شوع  املرنه.  الت�شالت  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 1284.708 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 5/14518/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعي: عبدعلي محمد عبا�س طوق. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها: 
ايات ح�شن عي�شى اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 831202726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1050 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 5/11845/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها  زينب ح�شن 
جواد ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 810003546. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 127.29 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/11310/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201510184.  الرقم   .Arabian Millenium Constraction

مبلغ قدره 383.09 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/11596/2015/02
تبليغ باحل�سور 

بن  را�شد  �شند  ا�شامه  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
جفن. الرقم ال�شخ�شي: 750606282. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 571.373 دينارًا مع 

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

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى 2/11533/2015/02

تبليغ باحل�سور 
 JEFFREY :املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها
MARTIN WATEROUS. الرقم ال�شخ�شي: 541126474. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

140 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 3/11930/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 BACHA RAM عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
JALADAS JALADAS JALADAS. الرقم ال�شخ�شي 850157447. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 372.988 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 4/11188/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليها: 
مو�شوع   .810412209 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAMINI DISANAYAKA MUDIYANSELAGE

الدعوى: طلب مبلغ قدره 801.598 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/11441/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى عليه: جا�شم محمد عبداهلل  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  �شركة زين،  املدعية: 
ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 901008702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 551.85 

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

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 9/8682/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
 ZAHIRUL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
ISLAM MD MD HANNAN. الرقم ال�شخ�شي 841252386 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

250.424 دينار 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/10399/2015/02
تبليغ باحل�سور 

البناء.  مواد  ملختربات  زي  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1354 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 9/12375/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
الرقم  قاروين  حميد  ال�شيد  ممدوح  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   732.316 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201511181 ال�شخ�شي: 

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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 9/13753/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: اكا�شيا بلدرز كون�شرت. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 476.631 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 5/15832/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
للتنظيفات مو�شوع  املدعى عليها: �شركة اخلنيزي  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 968.933 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 1/9970/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته   علي،  ح�شن  �شفوان  عبداهلل  املدعي: 
MUHAMMAD AFTAB. الرقم ال�شخ�شي: 880125489. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1500 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/8862/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عبا�س  عليه:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  املدعية:  وكيل  للهواتف.  �شاجده  ابو  املدعية: 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 820606545. مو�شوع  الرقم  عمران عبدالنبي خ�شري. 

510 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/15465/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اأك�شرب�س لتاأجري لل�شيارات. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود املدعى  املدعية: �شركة 
عليهما: )1( لينا علي محمد علي جرب )2( ح�شام فار�س جمعه املطر. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1727 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 3/10132/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. املدعى عليه: اآدم محمت طاهر ابدرهمان. 
الر�شوم  مع  دينارًا   564 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201509109 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/14045/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

ال�شخ�شي:  الرقم  علي عبد محمد طرفه.  �شهى  عليها:  املدعى  لاللكرتونيات.  الدار  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   259 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700108440

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

يوم الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/7290/2015/02 
تبليغ باحل�سور

بور�شيد.  ارحمه  فرج  عي�شى  �شاحله  املدعية:  وكيل  بور�شيد.  ال  ارحمه  فرج  عي�شى  املدعية: 
الرقم   .MOHAMMED AHMED MOHIUDDIN MOHIUDDIN QADRI عليه:  املدعى 
ال�شخ�شي: 880645490. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 282 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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
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رقم �لدعوى 6/9701/2015/02
تبليغ باحل�سور 

التجاريه.  الذهبي  احلرير  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 424 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 2015/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 9/9203/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى  الها�شمي  يو�شف  عي�شى  يو�شف  املدعي:  وكيل  ال�شوان.  هدلن  ح�شني  عي�شى  املدعي: 
اإبراهيم عايد عو�س ال�شويكي. الرقم ال�شخ�شي: 201508015. مو�شوع الدعوى: طلب  عليه: 

مبلغ قدره 650 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 2015/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 3/9806/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ال�شحراء اخل�شراء لتن�شيق احلدائق. وكيل املدعية: ال�شيخة مرمي بنت عي�شى 
اآل خليفة. املدعى عليها: موؤ�ش�شة كان للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2450 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 2015/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/10711/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

اأحمد. املدعى عليه:  املدعية: دار املبتكرون للمقاولت. وكيل املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي 
جعفر علي محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 740303180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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2000 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 2015/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/10389/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة واحة البحرين لتجارة ال�شباغ 
اأتعاب  ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1116 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/12389/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركه الأهليه للمقاولت. وكيل املدعية: جالل ال�شيدعلي عبداحل�شني قاهري املدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201511306 ال�شخ�شي:  الرقم  ك�شن.  كون�شرت  مارفيدا  عليها: 

قدره 1000 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 1/13484/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: فاريا لالكرتونيات. علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعية: طيبه اأحمد ايوب 
ال�شخ�شي 610110934.  الرقم  رقيه محمد علي محمد احلمر.  عليها:  املدعى  اأحمد حميد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2508 دنانري 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 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 3/4976/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
املوؤيد.  اأمين توفيق  املوؤيد و اولده �س.م.ب مقفلة. وكيل املدعية:  املدعية: �شركة يو�شف خليل 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   201505207 ال�شخ�شي:  الرقم   .GERMAN CALVO عليها:  املدعى 
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مبلغ قدره 828.6 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 للمرافعة.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 7/8507/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 MANI عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 501.532 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880612347 ال�شخ�شي:  الرقم   .NIRAULA

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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/9176/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  �شالح عبدالكرمي  املدعية: عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
الرقم   .TOHEED JAVED MALIK MUHAMMAD MUHAMMAD JAVED عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   266.205 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920918158 ال�شخ�شي: 

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

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة 

رقم �لدعوى: 9/6102/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد حازم 
 668.348 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740119834 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  عبده 

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 
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الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 2/12410/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 QUAIS عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
AHMED MOHAMMAD. MOHAMMAD. ABDULLAH الرقم ال�شخ�شي: 900118806. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   344.242 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى 2/6204/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 201505391. مو�شوع  الرقم  ام دبليوم.  رينا�شن�س جيه 

3534.19 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 8/13343/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

علي  محمود  اميان  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
اخل�شراء. الرقم ال�شخ�شي: 591226189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 793.905 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/13704/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة عبدالكرمي التويجري. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
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املدعى عليه: MUHAMMAD ASLAM. الرقم ال�شخ�شي 650130146. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ قدره 719.185 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 
الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 9/13690/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: محمود 
عبدال�شهيد �شلمان بن جمال. الرقم ال�شخ�شي: 731105869. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

131.612 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/13588/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
 838.11 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770176305 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAHANZAIB

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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/13461/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالم فرح 
 1407.97 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741007622 ال�شخ�شي:  الرقم  �شتات.  محمد 

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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 6/13344/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 VILAS عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زينة.  �شركة  املدعية: 
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مو�شوع   770593429 ال�شخ�شي  الرقم   .VIVEKANANDAN CHAKKAMADATHIL

الدعوى: طلب مبلغ قدره 638.145 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 8/9986/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد علي عبد الكرمي 
م�شاعده. الرقم ال�شخ�شي: 881129240. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 330.671 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/8858/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: �شالح محمد 
تقي. الرقم ال�شخ�شي: 390012661. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 149.984 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى .
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 9/6813/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالح من�شور 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 296.548  ال�شخ�شي: 821053981. مو�شوع  الرقم  امليمان.  �شالح 

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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
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رقم �لدعوى: 8/6151/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عقيل محمد 
 226.681 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890901988 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي 

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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/8944/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل 
محمد ال خليفه. املدعى عليها: لوجون. الرقم ال�شخ�شي: 201507692 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 351.856 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 اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى 9/6231/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
من�شور عبدالوهاب اأحمد النكال. الرقم ال�شخ�شي: 930104412  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 426.662 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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/7131/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: دعيج ماجد �شلطان مال 
اهلل جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 930408128. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 453.332 دينار 
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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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 8/6960/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921008678 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلاجه.  اأحمد  عبداهلل  عبداللطيف 

مبلغ قدره 215.827 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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 5/6872/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ه�شام جمعه 
 238.643 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710653298 ال�شخ�شي:  الرقم  على.  محمود 

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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 3/12768/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 VIJAYA BASKAR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
SHANMUGAM. الرقم ال�شخ�شي: 830756981 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 555.427 

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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم �لدعوى: 5/12803/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
STEPHEN DAVID PURCHASE. الرقم ال�شخ�شي 500711518. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 120.133 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/11130/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740350170 ال�شخ�شي:  الرقم   .NINA GEORGALAS عليها: 

قدره 337 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 5/11103/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 IRFAN :املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي:  �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
 .791019918 ال�شخ�شي:  الرقم   .HASHMI SHAHID SHAHID ALI SHAH HASHMI

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   207.124 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
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رقم �لدعوى: 2/11385/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

 PRAVEEN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
MURALI. الرقم ال�شخ�شي: 850182778. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 490.943 دينار 

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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/11841/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ذ.م.م.  تليكوم  مينا  �شركة  املدعية: 
 .870831747 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD FAIZAN ALTAF ALTAF HUSSAIN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 127.27 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/11990/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD AMJAD. الرقم ال�شخ�شي: 820181358. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

798.837 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/12052/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 JEASON املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع    770645011 ال�شخ�شي:  الرقم   .LEOESMA JOMERO

439.099 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة



121
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

رقم �لدعوى: 8/12354/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 ATHUL التويجري. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
KRISHNA. الرقم ال�شخ�شي: 910216029. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 238.67 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 

اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/12859/2015/02
تبليغ باحل�سور 

زمزم  مطعم  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 547.981  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  اجلديد. 

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

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 1/12870/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: MOHAMMED NAZRUL ISLAM ISLAM HAKIM. الرقم ال�شخ�شي: 790642050. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 103.4 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/12871/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 550818987 مو�شوع  الرقم   .DONALD EUGENE MARR عليه: 

مبلغ قدره 102.9 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
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رقم �لدعوى: 1/13047/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ABDULSATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 610115430. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 466.25 

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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/13129/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه   اأحمد عبداهلل 
عبداللطيف بوخما�س البوعينني. الرقم ال�شخ�شي: 890206821. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 120 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة 

رقم �لدعوى: 1/6230/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عمار  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداجلليل اإبراهيم العايل. الرقم ال�شخ�شي: 940503611. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

522.166 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/12122/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالبا�شط 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850149070 ال�شخ�شي:  الرقم  الريا�شى.  اأحمد  محمد 

538.954 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة 
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رقم �لدعوى 7/12279/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع    851207472 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شراهلل حيدر.  عبا�س  عبدالرحيم  اأحمد 

طلب مبلغ قدره 76.424 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 

الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة 

رقم �لدعوى: 8/12290/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 MD عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .800204590 ال�شخ�شي:  الرقم   .NANNU KHALIFA KHALIFA KHALIFA

الدعوى: طلب مبلغ قدره 250.832 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 الثنني 2016/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/6956/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ب�شمه جواد 
علوي ال�شيد جواد محفوظ. الرقم ال�شخ�شي: 880908807. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

430.552 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 اخلمي�س 2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/15940/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
عليها: بتول جا�شم محمد عبدالر�شول دروي�س. الرقم ال�شخ�شي 900801638. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 970.081 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

الثنني 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 7/15957/2015/02
تبليغ باحل�سور 

مريزا  محمد  نرج�س  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبا�س اأحمد منديل. الرقم ال�شخ�شي: 850700078. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 498.43 

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

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/14790/2015/02
تبليغ باحل�سور

 BLESSON PHILIP عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 870327160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 52.902 دينارًا 

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

الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/21459/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة عبداهلل يو�شف فخرو واأولده. وكيل املدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي املدعى 
عليه: �شعيد مح�شن علي ال �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 480111510. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 570 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. احاله الدعوى للتحقيق.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 8/15318/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليها: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513672 ال�شخ�شي:  الرقم   .valerus bahrain spc

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 2/15436/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد مهدي 
جعفر كاظم مكي البقايل. الرقم ال�شخ�شي: 861200195. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 2/15744/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
 833.468 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .750367784 ال�شخ�شي:  الرقم  بدوى.  بهن�شى 

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/15678/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 HALAL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870844377 ال�شخ�شي:  الرقم   .MIAH ABU MIAH

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

الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/15701/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: فاريا لاللكرتونيات، وكيلتها طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليها: فاخره محمد 
خالد ر�شا. الرقم ال�شخ�شي: 810912040. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3876 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 
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الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 6/16857/2015/02
تبليغ باحل�سور 

ثامر.  ح�شني  علي  وكيلها   ،SUNILKUMAR KOCHUVILAYIL SREEDHARAN املدعية: 
الرقم   .RAM CHANDRA GANGARAM GANGARAM DINGANKAR عليه:  املدعى 
ال�شخ�شي: 790318628. 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 الثنني 

2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 5/10954/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد �شاحب. وكيل املدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: حجي 
اإبراهيم بن حجي علي. الرقم ال�شخ�شي: 410105139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 150 

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 

الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/10396/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عبدالله  علي  عودة.  �شالح  معاذ  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
علي ح�شن. �شركة النجم اخلالد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 483.6 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 

الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 7/16235/2015/02
تبليغ باحل�سور 

وكيل  البنعلي،  الرا�شد  علي  عبداهلل  وعلي  والنرتنت  الكمبيوتر  خلدمات  املحرق  املدعيان: 
املدعني: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. املدعى عليه: �شياء الدين فريد محمود ابو�شقر. الرقم 
ال�شخ�شي: 660112582. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 482 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 

الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/10325/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى عليه:  امل�شخ�س  نعيمه رم�شان حياه علي  املدعية:  املدعية: �شفاء محمود غلوم. وكيل 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 881211648 مو�شوع  الرقم  اأحمد اكرب م�شطفى عبداهلل.  محمد 
مبلغ قدره 1012.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل 
الف�شل يف املو�شوع بتوجيه اليمني املتممة للمدعية بال�شيغة التالية )اأحلف باهلل العظيم باأن 
مبلغ 262/801 دينار الذي اأودعته يف ح�شاب املدعى عليه لدى بنك البحرين الوطني مبوجب 
ق�شيمة الإيداع املوؤرخة 2013/3/9 و مبلغ 140/000 دينار الذي اأودعته يف ح�شاب املدعى عليه 
لدى بنك البحرين الوطني مبوجب ق�شيمة الإيداع املوؤرخة 2013/3/9 ومبلغ 601/000 دينار 
الذي قمت بتحوليه عن طريق ال�شركة الكويتية لل�شرافة ذ.م.م اإلى ح�شاب املدعى عليه لدى 
بنك البحرين الوطني مبوجب ق�شيمة التحويل املوؤرخة 2013/5/26 كان ب�شبب اقرتا�س املدعى 
اأقول  ما  واهلل على  املبالغ   بتلك  م�شغولة ذمته  عليه لزالت  املدعى  واإن  املبالغ  تلك  مني  عليه 
�شهيد( وحددت جل�شة  حل�شور املدعية �شخ�شيًا حللف اليمني وعلى قلم الكتاب اإعالنه مبنطوق 

هذا احلكم مع اإبقاء الف�شل يف امل�شروفات.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 1/5854/2015/02
تبليغ باحل�سور 

اإ�شماعيل. املدعى عليه محمد  اإ�شماعيل غالم. وكيل املدعية: ح�شن علي  املدعية: خليل غالم 
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عبدو عمر يا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 720808960. منزل 126 طريق 1302جممع 913. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 470 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 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/5576/2015/02

تبليغ باحل�سور
اإبراهيم  املدعى عليه: عبداحل�شني ح�شن من�شور  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شهاب. الرقم ال�شخ�شي: 630114579. مبنى 2202 طريق 4077 جممع 450 الدراز. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 4514 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/5684/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: فاطمة محمد اإبراهيم 
مو�شوع  مبنى 3358 طريق 709 جممع 207.  ال�شخ�شي: 910706093.  الرقم  اأحمد محمد. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 210.456 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/5949/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه: ح�شني مخلف  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعي:   وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محيمد جدي. الرقم ال�شخ�شي: 910504571. مبنى 2260 طريق 1436 جممع 1214. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 366.035 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية
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رقم �لدعوى: 8/3797/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  �شركة  املدعية: 
اأحمد �شلمان ح�شن بوح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 810112868. مبنى 1609 طريق 2335 جممع 
623. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 97.002 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/5033/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جمال امني 
ح�شن الرحيل. الرقم ال�شخ�شي: 631005668. مبنى 816 طريق 1032 جممع 310. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 299.071 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/5228/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بدر محمد 
ح�شن اجلمعان. الرقم ال�شخ�شي: 850916356. �شقة 22 مبنى 735 طريق 2109 جممع 321. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   243.936 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/3346/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 831204443. مبنى G2237 طريق  اإبراهيم جا�شم محمد من�شوره. الرقم  خليل 



130
العدد: 3236 - الخميس 19 نوفمبر 2015

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 81.449  مبلغ  الدعوى: طلب  4077 جممع 540. مو�شوع 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 5/14647/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد علي نورالدين بابكر. 
الرقم ال�شخ�شي: 620151552. �شقة 11 مبنى 1367طريق 534 جممع 905. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 241.378 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/17209/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شن اإ�شماعيل جا�شم اإ�شماعيل. وكيل املدعي: فا�شل عبداهلل املديفع. املدعى عليه: 
محمد عبدالرزاق �شرحان عبداهلل،�شركة نا�س ىدز ان. �شقة 22 مبنى 30 طريق 359 جممع 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4670 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .321

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/5916/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن علي 
مو�شوع   .454 جممع   5411 طريق   215 مبنى   .851201601 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  ح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 238.708 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 

الأحد 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 6/5244/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: عبدال�شالم اأحمد ح�شن مكي. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: 
نظري عبداهلل علي �شلمان كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 791205673. �شقة 13 مبنى 1194 طريق 
2933 جممع 729. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1350 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/15272/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: مع�شومه عبا�س عبداملهدي علي محمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 850602580. مبنى 1390 طريق 2539 جممع 425. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1366.393 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/09134/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: هيئة الكهرباء واملاء. وكيل املدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 
جممع  البينه  �شارع   107 فيال   .680204431 ال�شخ�شي:  الرقم  اريان.  جعفر  جا�شم  با�شم 
927. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2125.18 دينار 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 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/9352/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شجل:  رقم  للديكور.  اوبرا  �شركة  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .939 جممع   3928 طريق   1219 مبنى   31 �شقة   .55028
814.468 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 6/9276/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خليفه هالل ا�شمر �شعد 
العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 780608020. مبنى 746 طريق 1014 جممع 810. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 515.549 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/14482/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مو�شى اإبراهيم عبداهلل 
التنى. الرقم ال�شخ�شي: 880149043. مبنى 2357 طريق 1011 جممع 1210. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 493.052 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/14586/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  عليه: محمود خليل  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
علي. الرقم ال�شخ�شي: 910606579. مبنى 1077 طريق 3331 جممع 633. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 124.861 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 6/14638/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ASAD عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 891121560.  الرقم   .RASHEED MUHAMMAD MUHAMMAD RASHEED

مع  دينارًا   115.8 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .985 جممع   8544 طريق   2300 مبنى 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/9090/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جمعة مهدي 
اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 550112960. �شقة 49 مبنى 322 طريق 1910 جممع 319. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 582.34 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 2/14562/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد ازهري 
 5233 طريق   821 مبنى   5 �شقة   .910507899 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  اأحمد  عبدالرحيم 
جممع 252. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 715.95 دينار 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 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/14881/2015/02
تبليغ باحل�سور 

ماجد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
جميل ح�شن م�شعود ماجد. الرقم ال�شخ�شي: 850606853. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

246.494 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/1797/2012/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: جمموعة فنادق اخلليج. املدعى عليهما: جمموعة تطوير العمال ذ.م.م. وجريو بيتزا 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .338 جممع   2013 طريق   466 مبنى   17 �شقة  بومودورو. 

338.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
التحقيق وحددت  بانتهاء حكم  للمدعى عليهما  الثانية  املدنية  ال�شغرى  تعلن املحكمة  لذا       

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/8516/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
مبنى   .72452 ال�شجل:  رقم   .Hassan Albanali Marbel And Cramic CO.W عليه:  املدعى 
1175 طريق 2113 جممع 321. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 329.18 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/201513225/02
تبليغ باحل�سور 

 DEDE ASMANAH BT SALIH BT :املدعي: اإبراهيم جمعه مال عبداهلل علي. املدعى عليها
 1500 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 870849751.  الرقم   .SALIH HALIMI

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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/8855/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي: خليل اإبراهيم اأحمد فا�شل. وكيل املدعي: فاطمة من�شور عبدعلي خليفه املدعى عليه: 
علي �شفوك جلود الرويلي. الرقم ال�شخ�شي: 760112240. �شقة 22 مبنى 153 جممع 929. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 2/201510737/02

تبليغ باحل�سور
ح�شن  ومحمد  ال�شراح  علي  عبداهلل  وعبا�س  ال�شراح  ح�شن  علي  عبداهلل  عبدعلي  املدعون: 
النها�س. املدعى عليهم: ورثة حب�شه  ال�شراح، وكيل املدعني: ح�شني جعفر  عبداهلل علي ح�شن 
ح�شن مهدي وخديجه اأحمد ح�شن ال�شراح و�شالمه اأحمد ح�شن ال�شراح واأ�شماء اأحمد ح�شن 
الر�شوم  ال�شراح وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ من املال مع 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/9804/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  ال�شماهيجي  محمد  علي  املدعي:  وكيل  اخلاجه.  علي  اإبراهيم  عبداهلل  اأحمد  املدعي: 
مبنى   21 �شقة   .741039524 ال�شخ�شي  الرقم   .JENIFER SARDALLA MADRID عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1530 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721 جممع   2141 طريق   1442

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/6184/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليه: اأحمد علي علي عراد. الرقم ال�شخ�شي: 201505419. �شقة 62 مبنى 160 طريق 1703 
جممع 317. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 776.975 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 7/6546/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ناديه مريزا 
مو�شوع  مبنى 1057 طريق 1532 جممع 815.  ال�شخ�شي: 770909949.  الرقم  انام محمد. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 583.942 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/11321/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: نعيمة عبداهلل محمد املنوري، الرقم 
ال�شخ�شي: 201510387. مبنى 176 طريق 1007 جممع 210. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

477.66 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/11053/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى  املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليها: الدوحة لالنرتنت. رقم ال�شجل: 66841-4. مبنى 203 طريق 71 جممع 738. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 617.666 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/10345/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة فرا�س لتلميع ال�شيارات. رقم 
ال�شجل: 27827-2. مبنى 77 طريق 3 جممع 701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 311.581 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/10028/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ال�شرق الأو�شط واملتطورة. رقم 
ال�شجل: 61894. �شقة 3303 مبنى 2504 طريق 2832 جممع 428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3605.907 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/6569/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة القند�س للو�شاطة العاملية. رقم 
ال�شجل: 76566-3. مبنى 97 طريق 50 جممع 450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 300.868 

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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/6062/2015/02
تبليغ باحل�سور 

علي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبنى 336  طريق 5410 جممع  ال�شخ�شي: 870806823.  الرقم  علوي.  اأحمد  ال�شيدعبداهلل 
740. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 496.952 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 2/6221/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ERICKSON :املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
 2411 طريق   629 مبنى   11 �شقة    781383331 ال�شخ�شي:  الرقم   .LAGAZO GAPUSAN

جممع 324. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 320.796 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 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 2/6218/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعية: �شركة زين، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد را�شد 
مبارك را�شد مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 830405178. �شقة 11 مبنى 779 طريق 3317 جممع 
933. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 417.598 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/6418/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليهم: محمد ح�شن عي�شى مح�شن. عبدالر�شا 
عي�شى مح�شن. �شركة احلدائق ل�شيد الأ�شماك. مبنى 501 طريق 5511 جممع 555. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 697.164 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 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/6269/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة اأفالم روي. رقم ال�شجل: 65276. 
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قدره 609.538  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مبنى 2742 طريق 6465 جممع 364.   12 �شقة 
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 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 4/16598/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعون: عيد عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن و�شمرية عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن ومرمي 
عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن وفاطمة عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن و�شامي عبدالرحمن 
اأحمد  ال�شعيان وفاطمة محمد  اأحمد ح�شن  اأحمد محمد  املدعى عليهم:  �شالح عبدالرحمن. 
ح�شن وجا�شم محمد اأحمد ح�شن وح�شن محمد اأحمد ح�شن ال�شعيان وعبداهلل محمد اأحمد 
ح�شن وجمال محمد اأحمد ح�شن ولولوه محمد اأحمد ح�شن ال�شعيان وجهاز امل�شاحة والت�شجيل 
مع  املال  من  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  اأ طريق 1650 جممع 1216.   2866 مبنى  العقاري، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/20322/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ALI TAIB :املدعية: �شركة علي املرتوك. وكيل املدعي: ماجد عبا�س اأحمد �شهاب. املدعى عليه
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 640801269. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2000 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 7/8751/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيل املدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين املدعى 
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مو�شوع   .201507506 ال�شخ�شي  الرقم  وال�شحن.  وال�شياحة  لل�شفر  امل�شرق  موؤ�ش�شة  عليها: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 84 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 
اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 9/10173/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شجل:  رقم  للمقاولت.  ال�شابق  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
64609-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1064 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 6/12257/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتجارة  عبدالعال  ح�شني  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
واملقاولت ذ.م.م. رقم ال�شجل: 45996-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 379.691 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 4/6475/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  �شالح.  علي  �شالح  �شمر  املدعي:  وكيل  ح�شن.  حبيب  اإبراهيم  جابر  املدعي: 
SARABJIT SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 880414430. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 2000 

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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اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 2/10172/2015/02
تبليغ باحل�سور 

الرقم  الزياين   ح�شن  �شامي  �شعد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   1404.432 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201509110 ال�شخ�شي: 

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

الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 2/12309/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي: على خليفة علي خمي�س. وكيل املدعي: ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة املدعى عليهما: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 4000  لل�شيارات. خليفه محمد خليفه حمد. مو�شوع  الفاحت  معر�س 

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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 3/11894/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال
املدعى عليها: موؤ�ش�شة ب�شرى عبداجلليل عبداهلل احللواكي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

343.8 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 

اخلمي�س 2016/01/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 9/11882/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
عبدالغني عبدعلي ح�شن �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 570014182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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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.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 9/5850/2015/2
تبليغ باحل�سور 

املدعية: موؤ�ش�شة الق�شر لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
امين محمد فرحان �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 920104894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

90 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 

اخلمي�س 1/2016/07 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 5/13496/2015/02
تبليغ باحل�سور 

احلايكي.  ح�شن  عي�شى  زينب  املدعية:  وكيل  ذ.م.م.  التجارية  ها�شم  في�شل  �شركة  املدعية: 
املدعى عليها: SHAFI ULLAH AHAMMFD ULLA. الرقم ال�شخ�شي 730219526. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1100 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 

الثنني 2016/01/06 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى

رقم �لدعوى: 3/8557/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامه لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعي: عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد 
العيد. املدعى عليها: اميان اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم حاجي. الرقم ال�شخ�شي 870601962. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 350 دينارًاً مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنني 2016/01/06 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى
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رقم �لدعوى: 7/13545/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: مفرو�شات بوارج. وكيل املدعية: طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: عبدالنبي 
ال�شخ�شي: 580024008 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  مح�شن مال علي عي�شى �شعدون. الرقم 

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 

الثنني 2016/01/06 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لأولى
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��ستدر�ك
عدد  يف  ن�شره  �شبق  الذي  لالإخطارات،  الدولية  الطلبات  ب�شاأن  الإعالن  ن�شر  يعاد 
ن�شر جداول  �شهو يف  لوقوع  نظرًا  بتاريخ 2015/10/29،  رقم 3233  الر�شمية  اجلريدة 
الإخطارات، حيث ن�شر اجلدولن املت�شمنان الإخطارات من 20 اإلى رقم 27 ل�شنة 2015، 
 ،2015 ل�شنة   )31( اإلى   )28( من  الإخطارات  املت�شمن  الثالث  اجلدول  ين�شر  مل  فيما 

وعليه يعاد الن�شر مت�شمنًا اجلداول الثالثة امل�شار اإليها:


