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 �أمر ملكي رقم )48( ل�شنة 2015
باإعادة ت�شكيل مجل�س �أمناء معهد �لبحرين للتنمية �ل�شيا�شية

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

ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد  وتنظيم  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )39( رقم  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )50( ل�شنة 2009 بتعيني اأع�شاء جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية 
ال�شيا�شية،

�أمرنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

الرميحي  محمد  بن  علي  برئا�شة  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد  اأمناء  جمل�س  ُي�شكل 
وع�شوية كل من:

1- الدكتورة مي بنت �شليمان العتيبي                    نائبًا للرئي�س.
2- اأحمد مهدي احلداد.

3- اإميان في�شل جناحي.
4- بدور جعفر بن رجب.

5- الدكتور خليفة علي الفا�شل.
6- الدكتور �شعيد اأحمد عبداهلل.

7- الدكتور عي�شى اأحمد تركي.
8- فاطمة عبداملهدي الع�شفور.

9- وداد ر�شي املو�شوي.
وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات.

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

               ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 18 �شـفــر 1437هـ
املوافق: 1 دي�شمرب 2015م
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 مر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015
بتنظيم وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

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

وعلى 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 بقانون رقم ) 35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2011 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،
وبناء على عر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

ُتنظم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة على النحو الآتي:
�أواًل: وزير �شئون �ل�شباب و�لريا�شة، وتتبعه:

- اإدارة الت�شال.
ثانياً: وكيل وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة، ويتبعه:

1- �لوكيل �مل�شاعد لتنمية �ل�شباب، وتتبعه:
اأ- اإدارة الأن�شطة ال�شبابية.

ب- اإدارة �شئون الخرتاعات ال�شبابية.
جـ- اإدارة دعم وتوجيه ال�شباب.

2- �لوكيل �مل�شاعد للمر�كز و�لهيئات �ل�شبابية، وتتبعه:
اأ - اإدارة املراكز ال�شبابية.

 ب - اإدارة املراكز التخ�ش�شية.
جـ- اإدارة الهيئات ال�شبابية.
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3- �لوكيل �مل�شاعد ل�شئون �لريا�شة و�ملن�شاآت، وتتبعه:
اأ- اإدارة �شئون الأندية.

ب- اإدارة اخلدمات الريا�شية.
جـ- اإدارة املن�شاآت وامل�شاريع.

4- �لوكيل �مل�شاعد للتخطيط و �لرتويج، وتتبعه:
اأ- اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

ب- اإدارة الت�شويق والرتويج.
جـ- اإدارة التخطيط.

�ملادة �لثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2011 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة، كما 

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

�ملادة �لثالثة
على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين
 حمد بن عي�شى �آل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 11 �شــفـــر 1437هـ
املوافق: 24 نوفمرب 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
 قر�ر رقم )105( ل�شنة 2015

ب�شاأن حل جمعية �لوطن �لديمقر�طية )�لديمقر�طي( �إختيارياً

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية املعدل بالقانون 

رقم )34( ل�شنة 2014 وعلى الأخ�س املادة )14( بند 2 واملادة )16(،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الوطن الدميقراطية ) الدميقراطي(،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2015 ب�شاأن الإعالن عن تاأ�شي�س جمعية الوطن الدميقراطية 
)الدميقراطي(،

وعلى كتاب الأمني العام للجمعية بطلب حلها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر �الآتي
�ملادة �الأولى

العام  اأمينها  طلب  على  بناًء  اإختياريًا  )الدميقراطي(  الدميقراطية  الوطن  جمعية  ُتل 
لعدم توافر الن�شاب املقرر قانونًا لعدد اأع�شائها وتوقف ن�شاطها فعليًا عن تقيق الأهداف التي 

تاأ�ش�شت من اأجلها.

�ملادة �لثانية
جمعية  اأموال  ت�شفية  اإجراءات  اإتخاذ  بالوزارة  ال�شيا�شية  اجلمعيات  �شئون  مكتب  على 

الوطن الدميقراطية )الدميقراطي( واإيداعها بخزانة الدولة.

�ملادة �لثالثة
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�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 12 �شـــــفـر 1437هـ
املـــــوافــــــــــق: 24  نوفمرب 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
 قر�ر رقم )106( ل�شنة 2015

ب�شاأن حل جمعية �لعد�لة و�لتنمية �إختيارياً

وزير �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية املعدل بالقانون 

رقم )34( ل�شنة 2014 وعلى الأخ�س املادة )14( بند 2 واملادة )16(،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العدالة والتنمية،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2011 ب�شاأن الإعالن عن تاأ�شي�س جمعية العدالة والتنمية،
وعلى كتاب الأمني العام للجمعية بطلب حلها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.

قرر �الآتي
�ملادة �الأولى

الن�شاب  توافر  لعدم  العام  اأمينها  بناًء على طلب  اإختياريًا  والتنمية  العدالة  ُتل جمعية 
املقرر قانونًا لعدد اأع�شائها وتوقف ن�شاطها فعليًا عن تقيق الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها.

�ملادة �لثانية
جمعية  اأموال  ت�شفية  اإجراءات  اإتخاذ  بالوزارة  ال�شيا�شية  اجلمعيات  �شئون  مكتب  على 

العدالة والتنمية واإيداعها بخزانة الدولة.
�ملادة �لثالثة

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

وزير �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 12 �شـــــفر 1437هـ
املـــــوافـــــــــق: 24  نوفمرب 2015م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
 قر�ر رقم )107( ل�شنة 2015

باإعادة ت�شمية رئي�س و�أع�شاء لجنة تعديل وت�شحيح �الأ�شماء و�اللقاب
 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 
اإجراءات دعاوى  ب�شاأن تنظيم  ل�شنة 2000  املر�شوم بقانون رقم )26(  بعد الطالع على 

اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديلها، 
وت�شحيح  تعديل  جلنة  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )13( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  وعلى   

الأ�شماء والألقاب،
وعلى قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم )7( ل�شنة 2001 بت�شمية رئي�س واأع�شاء 
جمل�س  رئي�س  قرار  يف  عليها  املن�شو�س  والألقاب  الأ�شماء  وت�شحيح  بتعديل  املخت�شة  اللجنة 

الوزراء رقم )13( ل�شنة 2001، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل، 

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

ُيعاد ت�شمية رئي�س واأع�شاء جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب  على النحو التايل: 

رئي�شًاامل�شت�شار بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  1- عبدالعزيز محمد الرا�شد البنعلي

ع�شوًامدير اإدارة اجلوازات  بوزارة الداخلية 2- ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة

ع�شوَاع�شو هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين3- امل�شت�شار �شامي عبداهلل البو�شميط

4- ال�شيد اأحمد اأمني اأحمد محمد
واحلكومة  املعلومات  بهيئة  الهوية  بطاقة  اإدارة  مدير 

الإلكرتونية
ع�شوَا

ع�شوًاامل�شرف على وحدة ت�شجيل املواليد والوفيات5- ال�شيد عادل عبداهلل ال�شيد

6- امل�شت�شار امل�شاعد �شلطان نا�شر    
ع�شوًاع�شو هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين      �شلطان ال�شويدي
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�ملادة �لثانية
يكلف ال�شيد جمعة عي�شى جمعة املقلة القيام باأمانة �شر اللجنة. 

�ملادة �لثالثة
ُيلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لر�بعة
على وكيل  الوزارة ل�شئون العدل تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 
 

وزير �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف
خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة 

�شدر يف: 17 �شـفــــر 1437هـ 
املــوافــق: 29 نوفمرب  2015م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية
 قر�ر رقم )29( ل�شنة 2015

 ب�شاأن �لترخي�س باإن�شاء مركز �أنفيتا للتدريب
خا�شة" تدريبية  "موؤ�ش�شة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )132( املنعقدة بتاريخ 2015/9/9،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر �الآتي:
مادة – 1-

يرخ�س لل�شادة/ �شركة اأنفيتا �س م ب مقفلة �شجل جتاري )59340/1( يف اإن�شاء مركز 
 INVITA TRAINING CENTER اأنفيتا للتدريب  للتدريب الإداري والتجاري تت ا�شم مركز 

ويقيد تت قيد رقم )15/م.ت.خ/2015(.

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف: 10 �شــفــر 1437هـ
املـوافـــق: 22 نوفمرب 2015م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية
 قر�ر رقم )111( ل�شنة 2015

ب�شاأن تعيين مجل�س �إد�رة موؤقت لجمعية �لقرية �لخيرية

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

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )78( ل�شنة 2010 ب�شاأن تول موؤ�ش�شة �شندوق القرية اخلريي اإلى جمعية 

القرية اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية القرية اخلريية،

فيها  والثابت   2015/10/20 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

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

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

قرر �الآتي:
مادة )1(

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية القرية اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ ح�شني 
يو�شف ح�شن عبداهلل، وع�شوية ُكل من:

1- حبيب ح�شني اأحمد عبداهلل
2- محمد علي �شلمان محفوظ حبيب

3- محمد جعفر محمد الهاجر
4- اأحمد ح�شن يو�شف ح�شن

5- اأحمد مهدي محفوظ حبيب
6- علي عبداحل�شني عبداهلل محمد عبداهلل

7- جواد اإبراهيم محمد ح�شني
8- ح�شني جمعة علي عبداهلل اأحمد

9- ال�شيد ح�شن يو�شف ماجد علي
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مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

مادة )3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

تاريخ العمل بهذا القرار.

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(
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 �الجتماعية

           جميل بن محمد علي حميد�ن
�شدر يف: 4 �شــفـــــــر 1437هـ
املـوافــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وز�رة �لعمل و �لتنمية �الجتماعية
 قر�ر رقم  )112( ل�شنة 2015

ب�شاأن تعيين مجل�س �إد�رة موؤقت لجمعية �إ�شكان �شلماباد �لخيرية

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

1989 وتعديالته،
اإ�شكان  �شندوق  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2004 ل�شنة    )31( رقم  القرار  وعلى 

�شلماباد اخلريي، 
وُِّل موؤ�ش�شة �شندوق اإ�شكان �شلماباد اخلريي  وعلى القرار رقم )82( ل�شنة  2010 ب�شاأن َتَ

اإلى جمعية اإ�شكان �شلماباد اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اإ�شكان �شلماباد اخلريية،

فيها  والثابت   2015/  11  /  1 املوؤرخة   الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم    ) 21 ( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

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

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

قرر �الآتي:
مادة )1(

يعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اإ�شكان �شلماباد اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة 
ال�شيد / جابر اأحمد را�شد اأحمد را�شد، وع�شوية كل من:

1- عبداجلبار جعفر عبداهلل العويناتي                       
2- علي عبداهلل ابراهيم علي ح�شن                  
3-  ال�شيد علي حمزة اأحمد علي                      
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4- جا�شم عي�شى جا�شم محمد البناء                     
5- فا�شل خليل علي خليل                           
6-  منى حميد ح�شن طراده                       

7- محمد ابراهيم محمد جا�شم غيب               
8- ح�شني علي ح�شن علي محمد املرخي                   

9- محمد علي نا�شر علي                    
10- زينب رم�شان مهدي �شلمان

مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

مادة )3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.
مادة )4(

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

تاريخ العمل بهذا القرار.

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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مادة )6(
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 �الجتماعية
          جميل بن محمد علي حميد�ن 

�شدر يف: 4 �شـفـــــــر 1437هـ
املوافــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية
 قر�ر رقم )115( ل�شنة 2015 

 ب�شاأن �لترخي�س بت�شجيل د�ر �لحورة
 لرعاية �لو�لدين وكبار �ل�شن و�لمتقاعدين

وزير العمل والتنمية 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،
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 القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س بتخ�شي�س وت�شغيل 

اأماكن الإيواء وموؤ�ش�شات ومراكز ودور الرعاية والتاأهيل الجتماعي،
اإلى  احلورة اخلريي  �شندوق  موؤ�ش�شة  ب�شاأن تول   2014 ل�شنة   )55( رقم  القرار  وعلى   

جمعية احلورة اخلريية ، املعدل بالقرار رقم )107( ل�شنة 2015،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلورة اخلريية، 

وعلى الالئحة الداخلية لدار احلورة لرعاية الوالدين وكبار ال�شن واملتقاعدين،

قرر �الآتي:
مادة -1-

 ت�شجل دار احلورة لرعاية الوالدين وكبار ال�شن واملتقاعدين التابعة جلمعية احلورة اخلريية 
يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية ملدة �شنتني تت قيد رقم )1/د/ 2015(، 

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

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

�شدر يف: 19 �شــفـر 1437هـ
املــوافــق: 2 دي�شمرب 2015م
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وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )100( ل�شنة 2015

ب�شاأن ت�شنيف عقار بعد �لتق�شيم في منطقة �لعكر – مجمع )624(

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

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر �الآتي:
مادة )1(

ي�شنف العقار رقم )06001435( بعد التق�شيم والكائن يف منطقة العكر جممع )624( 
وذلك وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

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

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

وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�شام بن عبد�هلل خلف      

�شدر بتاريخ: 23 محرم 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 5 نوفمبــر 2015م
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )110( ل�شنة 2015

ب�شاأن تغيير ت�شنيف عدد من �لعقار�ت في منطقة قاللي – مجمع 255

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر �الآتي:
مادة )1(

اإلى رقم 02026103 الكائنة مبنطقة قاليل  يغري ت�شنيف العقارات من رقم 02026097 
جممع 255 اإلى ت�شنيف م�شاريع ذات طبيعة خا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

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

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

وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�شام بن عبد�هلل خلف     

�شدر بتاريخ: 5 �شــفـــــــر 1437هـ
املـــــــــوافــــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وز�رة �ملو��شالت و�الت�شاالت
 قر�ر رقم )9( ل�شنة 2015

 ب�شاأن �أ�شعار �لتجو�ل �لدولي
بين دول مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية

وزير املوا�شالت والت�شالت:
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  املوحدة  القت�شادية  التفاقية  على  الطالع  بعد 

العربية املوافق عليها باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 2002 ،
وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،

وعلى الالئحة التنظيمية ب�شاأن تنظيم اإ�شعار تعرفات خدمة التجوال الدويل من خالل 
رقم  بالقرار  املعدلة  ل�شنة 2008،  رقم )1(  بالقرار  ال�شادرة  الق�شرية  الن�شية  الر�شائل 

)7( ل�شنة 2009،
وعلى قرار اللجنة الوزارية للربيد والت�شالت وتقنية املعلومات التابعة ملجل�س التعاون لدول 
الرابع  الجتماع  وال�شادر يف  املجل�س،  دول  بني  الدويل  التجوال  اأ�شعار  ب�شاأن  العربية،  اخلليج 
والع�شرين املنعقد بدولة قطر يف تاريخ 9 يونيو 2015، وذلك ا�شتنادًا ملح�شر الجتماع الثاين 

ع�شر لفريق عمل اأ�شعار التجوال الدويل،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س ادارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات وامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل 
منها، كما يكون للكلمات وامل�شطلحات امل�شتخدمة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف املادة 

)1( من قانون الت�شالت ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
�ململكة: مملكة البحرين.

�لقانون: قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.
�لهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.

املعلومات  الوزارية للربيد والت�شالت وتقنية  للجنة  التابع  العمل  �لتجو�ل: فريق  فريق عمل 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والذي يبحث يف الأمور املتعلقة بالتجوال الدويل.

لدول  التعاون  ملجل�س  املعلومات  وتقنية  والت�شالت  للربيد  الوزارية  اللجنة  �لوز�رية:  �للجنة 
اخلليج العربية اأو وكالئهم اأو من ميثلهم من دول املجل�س.

�مل�شغل �ملرخ�س له: من مت منحه ترخي�س خلدمات الت�شالت املتنقلة من قبل الهيئة.
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�ملادة �لثانية
يهدف هذا القرار اإلى تفعيل قرار اللجنة الوزارية ب�شاأن تطبيق امل�شغلني املرخ�س لهم يف 
اللجنة  عليها  وافقت  التي  ال�شعار  الهيئة هذه  وتعتمد  الدويل،  التجوال  اأ�شعار  لأ�شقف  اململكة 

الوزارية ب�شفة مبا�شرة يف اململكة.

�ملادة �لثالثة
تطبق الهيئة اأ�شقف اأ�شعار التجوال الدويل التي توافق عليها اللجنة الوزارية وت�شدر منها 
واملواد  القرار  هذا  لأحكام  طبقًا  وذلك  البحرين  مملكة  يف  مبا�شر  ب�شكل   ، واأخرى  فرتة  بني 

)3/ج/1(، )3/ج/14( )3/ج/18( و )58( من القانون.

�ملادة �لر�بعة
عمل  لفريق  مرئياتها  وترفع  دورية  ب�شفة  الدويل  التجوال  اأ�شعار  مبراقبة  الهيئة  تقوم 
البيانات  التجوال ح�شب جدول جمع  �شوق  لتحليل  الالزمة  البيانات  بجمع  تقوم  كما  التجوال، 

الذي مت اإقراره من قبل فريق عمل التجوال.

�ملادة �خلام�شة
تطبق اجلزاءات الواردة يف  املادة )35( من القانون يف حال اإخالل اأحد  امل�شغلني املرخ�س 

لهم بتنفيذ اأحكام هذا القرار واللوائح التنظيمية ال�شادرة تنفيذًا له. 

�ملادة �ل�شاد�شة
على رئي�س جمل�س ادارة هيئة تنظيم الت�شالت تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من 

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

وزير �ملو�شالت و�الت�شاالت
كمال بن �أحمد محمد         

�شدر بتاريخ: 17 �شــفـر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 1 دي�شمرب 2015م
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م�شرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )48( ل�شنة 2015

 ب�شاأن �إلغاء �لترخي�س �لممنوح
لبنك تيرك �أكونومي بانكا�شي � ي  � �س

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

)64( ل�شنة 2006،املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،
اأكونومي  تريك  بنك  مل�شت�شاري  املركزي  البحرين  م�شرف  من  املر�شل  الإخطار  وعلى 

بانكا�شي اي ا�س بتاريخ 22 نوفمرب 2015 ب�شاأن الغاء الرتخي�س املمنوح للبنك،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات، 

قرر �الآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س م�شرف قطاع جملة )فرع( لبنك تريك اكونومي بانكا�شي اي ا�س املمنوح 
بتاريخ 18 نوفمرب 2002 وامل�شجل تت ال�شجل التجاري رقم )50046(.

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

محافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي
ر�شيد محمد �ملعر�ج        

�شدر بتاريخ: 13 �شــفـــر 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 26 نوفمرب 2015م
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 �إعالن �شادر عن هيئة تنظيم �الت�شاالت
 باإلغاء �لرت�خي�س �ملمنوحة ل�شركة

VIPER NETWORKS CO. W.L.L 
)فا�شتلكو �شريفي�شز ذ.م.م. �شابقاً( 

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 15 
مبوجبه  والذي  للهيئة  اللكرتوين  واملوقع   )3231( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف   2015 اأكتوبر 
ل�شركة  املمنوحة  باإلغاء الرتاخي�س  الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها  الهيئة جميع  اأخطرت 

VIPER NETWORKS CO. W.L.L التالية:

1-  الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005.
2-  الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005. 

3-  الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت ال�شادر بتاريخ 8 يناير 2006. 
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه تعترب الرتاخي�س 
املمنوحة ل�شركة VIPER NETWORKS CO. W.L.L املذكورة اأعاله ملغية من تاريخ الن�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.  

هيئة تنظيم �الت�شاالت
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�إعالنات مركز �لبحرين للم�شتثمرين
وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة

مركز �لبحرين للم�شتثمرين

�إعالن رقم )521( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

 �إلى فرع من موؤ�ش�شة فردية 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب )امل�شتثمرون املحرتفون لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)مركز تركيا الدويل للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم68460 ، طالبًا تويل الفرع 
الرابع من ال�شركة والذي يحمل ا�شم �شركة )ال�شروق ملواد الديكور ذ.م.م(، والتي مياَر�س من 
خاللها ن�شاط ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد الديكور، لت�شبح فرعًا من املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
عبداهلل  لل�شيد/  واململوكة   ،65091 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والتعمري(،  لالإن�شاء  )ال�شعب 

اأحمد محمد �شالح املنت�شر، وذلك بعد تنازل جميع ال�شركاء يف ال�شركة عن هذا الفرع. 
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 )522( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد
�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  التي تمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  نيابة عن  بوعلي،  املحامي عادل عبداهلل  اإليه مكتب 
)عبداملجيد العنقزي للعقارات �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ عبداملجيد العنقزي، امل�شجلة مبوجب 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  املذكورة  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،84958 رقم  القيد 
ذات م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ محمد علي �شعد العنقزي، وملزاولة ن�شاط بيع و�شراء 
العقارات حل�شاب املن�شاأة، وبحيث لُي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا املجال، بدون موافقة 

امل�شرف املركزي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن رقم )523( ل�شنة 2015
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )جمموعة �بتكار �لقاب�شة ذ.م.م( 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية املحدودة امل�شماة  ال�شركة ذات  نيابة عن  للتدقيق وال�شت�شارات )اإيليا(،  اإيليا  مكتب 
)جمموعة ابتكار القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 73496، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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 )524( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية
�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ محمد حمزة اإبراهيم العايل مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأ�شواق معهد البحرين 
للتدريب(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35815، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع التا�شع امل�شمى 
)جري�س للقرطا�شية( بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ �شاين اأمانويل 

وال�شيدة/ اأغني�س �شاين اأمانويل �شريكني معه يف ال�شركة وبن�شبة %49.
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 )525( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
�إلى �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شن مريزا عبداهلل  نيابة عن  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  مكتب هدى محمد 
امل�شجلة  اإبراهيم(،  عبداهلل  مريزا  )ح�شن  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  العايل،  اإبراهيم 
مبوجب القيد رقم 19861، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها التالية وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار، والفروع 

هي:
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1. الفرع رقم 1 ويحمل ا�شم )ح�شن مريزا عبداهلل اإبراهيم(، والذي يزاَول فيه ن�شاط بيع 
اللحوم الطازجة، وبيع الطيور باأنواعها واأقفا�شها ولوازمها.

ن�شاط  فيه  يزاَول  والذي  العايل(،  عبداهلل  مريزا  )ح�شن  ا�شم  ويحمل   3 رقم  الفرع   .2
ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء، وور�شة جنارة �شغرية، وتاأجري املعدات والآلت اخلفيفة.

3. الفرع رقم 6 ويحمل ا�شم )دملا للتجارة واملقاولت(، والذي يزاَول فيه ن�شاط مقاولت 
احلفر  ومقاولت  ثالثة،  درجة  بناء  ومقاولت  الكهرباء(،  )توزيع  ثالثة  درجة  كبرية  كهربائية 

)درجة ثالثة(، ومقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(.
4. الفرع رقم 7 ويحمل ا�شم )م�شنع روتانا لالأملنيوم والديكور(، والذي يزاَول فيه ن�شاط 
ت�شنيع ت�شكيالت الديكورات وواجهات املباين من الأملنيوم، وتركيب اأملنيوم املطابخ واحلمامات 

وال�شالت )درجة ثالثة(، واإنتاج خزانات املالب�س والأثاث من الأملنيوم.
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 )526( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لتاأجري  )اأرادو�س  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  جم�شري،  محمد  �شالح  عارف  ال�شيد/  اإليه 
ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم11399، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع 
بتحويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون 
األف )250000( دينار بحريني، وبنف�س رقم ال�شجل، وباإدخال ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء 

معه فيها، وهم: 
1. �شهال جا�شم محمد اإبراهيم الباكر، قطرية اجلن�شية، رقمها ال�شخ�شي 600302962. 

2. حمد عارف �شالح جم�شري، بحريني اجلن�شية، رقمه ال�شخ�شي 850108241.
3. جا�شم عارف �شالح محمد جم�شري، بحريني اجلن�شية، رقمه ال�شخ�شي 900305908. 
4. عبداهلل عارف �شالح محمد جم�شري، بحريني اجلن�شية، رقمه ال�شخ�شي 971009872.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن رقم )527( ل�شنة 2015 
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة �ل�شخ�س �لو�حد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شن يحيى حمزه ال�شاري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )كري�شتال كوبي �شنرت(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 43371، طابًا تغيري الو�شع القانوين للفرع رقم 2 من املوؤ�ش�شة امل�شمى 
مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و،  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويله  وذلك  كري�شتال(  )مطبعة 
خم�شون )50( دينارًا بحرينيًا، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري )دار كري�شتال للطباعة �س.�س.و( 

ملالكها ال�شيد/ ح�شن يحيى ال�شاري.
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 )528( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
لل�شناعات  )املاي  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  املاي،  جا�شم  علي  علي  جا�شم  ال�شيد/ 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،2057 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  املعدنية(، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 
يف  معه  �شركاء  وعبداهلل  وعبدالكرمي  ويو�شف  واأمرية  واأحمد  مرمي  اأبنائه  واإدخال  بحريني، 

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

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

�إعالن رقم )529( ل�شنة 2015
ب�شاأن تخفي�س ر�أ�شمال �شركة 

)�مل�شاريع �لعقارية كبيتال �س.م.ب/ مقفلة(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )امل�شاريع العقارية كبيتال �س.م.ب/ مقفلة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 57759، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من ع�شرة ماليني وخم�شمائة األف 
)10.500.000.000( دينار بحريني اإلى خم�شة ماليني ومائتني وواحد و�شبعني األفًا ومائتني 
واإثنني وخم�شني )5،271،252.000( دينارًا بحرينيًا، موزعة اإلى 52.712.520 �شهمًا، قيمة 

ال�شهم الواحد 100 فل�س.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )530( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
كارزون  )مركز  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  خليفة،  علي  �شعد  خليفة  �شعد  ال�شيد/  اإليه 
لل�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78538، طالبًا تويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة امل�شمى 
األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للمقاولت(  زون  )�شتي 
)20000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيخة غادة بنت �شلمان بن علي بن حمد اآل خليفه �شريكك 

معه 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

�إعالن رقم )531( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
عبلة حمد،  ال�شيدة/  ملالكتها  �س.�س.و(،  للعقارت  )الربج�س  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
اإلى  وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 89226 طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
دينار   )250،000( األف  وخم�شون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 
عبداهلل  ال�شركة/  يف  �شريكها  اإلى   %50 بن�شبة  حمد  عبلة  ال�شيدة/  تنازل  على  بناًء  بحريني، 

اعبيد برج�س.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن رقم )532( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شيد/ �شبحي بن خ�شرة، �شاحب �شركة 
ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شابلني كون�شلت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80031، طالبًا 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة بتحويلها 
مائتان وخم�شون األف )000،250( دينار بحريني، وبنف�س رقم ال�شجل، واإدخال ال�شيدة/ نتاليا 

بن خ�شرة، الربيطانية اجلن�شية �شريكة معه يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )533( لعام 2015
ب�شاأن نقل ملكية

مركز )�آر بى �إت�س �لطبى ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س،  اأند  توما�س  مكتب 
)مركز )اآر بى اإت�س الطبى ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72348-1، طالبًا نقل ملكية 
ال�شركة، وذلك بدجمها مع �شركة )رويال البحرين هو�شبيتال ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 1-75104.
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 )534( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ت�شامن
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اخلليج  )مروج  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  مرزوق،  �شالح  اإبراهيم  منتظر  ال�شيد/  اإليه 
للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89292، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع 
فروعها وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار 

بحريني، بناء على تنازل �شاحب املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى كل من ال�شيدين التايل ا�شماهما:
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- ح�شني بن اأحمد بن ح�شني اجلميعه/ �شعودي اجلن�شية.
- عبداهلل بن عا�شور بن ح�شن ال�شلمان/ �شعودي اجلن�شية.

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

�إعالن رقم )535( ل�شنة 2015 
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )هيلني لرتكيب �خلز�نات ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )هيلني لرتكيب اخلزانات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 78566-1، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )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 )536( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شركة توبري�س بيزن�س بيورو ذ.م.م، نيابة عن اأ�شحاب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )�شادية 
عبداهلل مكالي لبيع مواد البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81985-1، طالبًا تويل املوؤ�ش�شة 
األف )42000(  واأربعون  اإثنان  وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  املذكورة 
البناء  مواد  لبيع  مكالي  عبداهلل  )�شادية  �شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأْن  بحريني،  دينار 

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 )537( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة تو�شية ب�شيطة
�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة 

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  واأولده(،  اأكربي  )محمد  امل�شماة  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  اإليه 
192، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره مائة وثالثون األف )130.000( دينار بحريني.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )538( ل�شنة 2015
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )�شارية �أفيا�شن �شرفي�ش�س ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  نيابة عن  داغ�شتاين،  عبدالرحيم  الدين  برهان  ال�شيد/  اإليه 
 ،67074 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  �شرفي�ش�س  اأفيا�شن  )�شارية  امل�شماة  املحدودة 
ب�شفته امل�شفي القانوين لل�شركة، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 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 )539( ل�شنة 2015
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال

ت�شفية �شركة ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن امل�شماة )ب�شرى عبداجلليل احللواكي للمقاولت و�شركائها( ل�شاحبتيها ب�شرى 
عبداجلليل احللواكي وفاطمة يو�شف ر�شتم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88972، طالبًة اإ�شهار 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )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 )540( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

�إلى �شركة ت�شامن
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اآي درمي لالأدوات التكنولوجية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 76433، طالبة مبوجب قرار اجلمعية العامة لل�شركاء املوؤرخ يف 2015/4/26 
ن�شب  بنف�س  ت�شامن  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  ال�شركاء،  ومبوافقة 
 )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  التجاري،  ال�شجل  يف  القيد  رقم  ونف�س  ال�شركاء 

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

  �إعالن رقم )541( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ نزار عبدي توفيق عدوان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )زخم ال�شرق الأو�شط العاملية 
لتمثيل ال�شركات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92307، طالبًا تويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
ال�شيد/  واإدخال  اآلف )5،000( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره خم�شة  م�شئولية محدودة، 

ِميني �شناي بالي، الهندي اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )542( ل�شنة 2015
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة �لت�شامن )موؤ�ش�شة لوت�س �لتجارية(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ يحيى يو�شف كمال عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن �شركة الت�شامن امل�شماة )موؤ�ش�شة 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد 23363، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  التجارية(،  لوت�س 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

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 )543( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للحام  البحرين  دانة  )ور�شة  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  عبيد حمد،  ال�شيد/ محمد  اإليه 
والفربكة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83885، طالبًا تويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة، امل�شمى 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  القيد رقم 2-83885،  للمقاولت(، امل�شجل مبوجب  اق  الرَبَّ )املظهر 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبيد حمد 

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

�إعالن رقم )544( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شني �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
)بوابة ميلينيوم التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68932، طالبا تويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
واإدخال  بحريني،  دينار   )20،000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

ال�شيد/ نو�شاد اإح�شان خان، الهندي اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )545( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ نعيمة ح�شني ح�شن جا�شم، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )�شم�س دبي التجارية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 11440، طالبة تويل الفرع رقم 9 من املوؤ�ش�شة، امل�شمى )ال�شم�س 
الذهبية للدعاية والإعالن( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، مقداره ع�شرون األف )20،000( 
دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل �شاحبة املوؤ�ش�شة عن الفرع امل�شار اإليه لكل من ال�شيد/ 

جميد ح�شني علي �شم�س وال�شيد/ محمد اأ�شرف نو�شاد.
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 )546( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شادة/ برنارد و�شركاه لالإدارة ذ.م.م، نيابة عن ال�شيد/ م�شطفى ال�شيد علوي �شلمان �شرب، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )الدار لتاأجري املعدات والآليات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
77553، طالبني تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة، وذلك بتحويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ جون راج يوحنان، �شريكًا يف ال�شركة، وبن�شبة %49.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )547( ل�شنة 2015 
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

�إلى �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )زيل كمبيوتر( ل�شاحبتها عائ�شة مقبول اأحمد محي الدين، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،89712 رقم  القيد  مبوجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ 

ن�شرين جيهان �شريكة معها يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن رقم )548( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية محدودة

�إلى �شركة �ل�شخ�س �لو�حد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  مالكي  عن  بالنيابة  املخرق،  محمد  �شعيد  ح�شني  املحامي 
ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،73120 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  )نبتون  امل�شماة 
ال�شيد/ ح�شن  تنازل  بناء على  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين 
ال�شيد/ علي ح�شن  اإلى  بال�شركة  حبيب علي عالوي، البحريني اجلن�شية، عن كامل ح�ش�شه 
علي اآل م�شاعد، البحريني اجلن�شية، وبراأ�شمال مقداره اأربعون األف )40،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن رقم )549( ل�شنة  2015  
ب�شاأن �إ�شهار �نتهاء �أعمال ت�شفية

�شركة )�أ.�أ.ب �ال�شت�شارية لال�شتثمار ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
)اأ.اأ.ب  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  للتدقيق،  اخلليج  عبدالعال  مكتب 
ال�شت�شارية لال�شتثمار ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73789 ، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطبها 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
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�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم �لدعوى: 8/6490/2015/02
تبليغ باحل�شور

جنله  عليها:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي،  البحرين  بنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861105257 ال�شخ�شي:  الرقم  �شم�س.  اأحمد  محمد 

3251.413 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 4/5391/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي،  البحرين  بنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .870410091 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMED SIRAJ ABOOBAKAR

طلب مبلغ قدره 3851.527 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 7/5381/2015/02
تبليغ باحل�شور

 MARIA DAISY املدعي: �شيتي بنك، وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680149929 ال�شخ�شي  الرقم   .CUSTODIO BORILLD

4909.278 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 4/2057/2014/02
تبليغ باحل�شور 

خاتون  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
�شلمان علي �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 800109414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 374.72 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 5/2552/2014/02

تبليغ باحل�شور 
 SONAILA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع    .800324242 ال�شخ�شي:  الرقم   .ENDING AKMAD

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 3/5884/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه: �شي مارك 
 2099.915 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-71467 ال�شخ�شي:  الرقم  انرتنا�شيونال. 

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

يوم 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 9/3995/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ناهد اأحمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 680804889. مو�شوع  الرقم  ال�شيخ.  محمد عبدالرزاق 

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 6/3157/2014/02
تبليغ باحل�شور 

فاطمه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
نا�شر عبداحل�شني اأحمد الدرازي. الرقم ال�شخ�شي: 880106280. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 318.836 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 8/3335/2014/02

تبليغ باحل�شور 
 ERMIAS :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 320 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761228896 ال�شخ�شي:  الرقم   .GIRMA MAMO

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 2/3520/2014/02
تبليغ باحل�شور 

دينا  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731206614 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  دروي�س  اإبراهيم 

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 5/6911/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: زليخه حاجي 
محمد دره عبدالكرمي. الرقم ال�شخ�شي: 651112451. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   289.075 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
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رقم �لدعوى: 8/6297/201/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فاتن عي�شى 
عبداهلل علي املفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 880410124. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 278.6 

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

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 5/5791/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: خلود ح�شن 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890410429 ال�شخ�شي:  الرقم  جمعه.  ح�شن  عبدالعزيز 

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 6/5474/2014/02
تبليغ باحل�شور 

جهاد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .941002438 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  اأحمد  علي  عبدالر�شول 

قدره 186.356 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 9/4841/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: زينب محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930104714 ال�شخ�شي:  الرقم  خمدن.  عبداهلل  مريزا 

274.059 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 4411/2014/02/ 2

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: متارا باترك 
مع  دينارًا  قدره 79.389  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 860201228.  الرقم  بيكو. 

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

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 3/22964/2014/02
تبليغ باحل�شور 

اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن عبدالعزيز حمد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 911108270 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 966 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 7/5580/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 MOOSA عليه:  املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  زين،  �شركة  املدعية: 
SHAMEEM PEEDIKA PEEDIKA THODUKAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 870157965. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 386.419 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 7/19849/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 RICHARD :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 710166923. مو�شوع  الرقم   .MORALES MACATANGAY

قدره 513.99 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 1/7124/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداحل�شني 
علي عبداحل�شني. الرقم ال�شخ�شي: 510106609. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 173.833 

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

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 4/11678/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ورده عي�شى 
علي اأحمد املفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 780408870. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 96.825 

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

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 4/7470/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي في�شل 
علي جا�شم مدن. الرقم ال�شخ�شي: 920203353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 306.314 

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

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 1/5986/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ر�شاء حمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830100660 ال�شخ�شي:  الرقم  القديري.  عبدالكرمي  عبداهلل 

قدره 244.7 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 9/8632/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعيد في�شل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850307430 ال�شخ�شي:  الرقم  الع�شفور.  من�شور  �شعيد 

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

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 7/22444/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جالل مهدي 
 279.839 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840303769 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي 

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

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 5/9419/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 MAMUN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 840342870. مو�شوع  الرقم   .KHA MONAIM MONAIM KHA

مبلغ قدره 437.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 9/10509/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 MOHAMED :املدعية: �شركة زين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
مو�شوع   .860439429 ال�شخ�شي:  الرقم   .AFROAS MOHAMED MOHAMED LAFEER

الدعوى: طلب مبلغ قدره 155.387 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/9 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
رقم �لدعوى: 2/17994/2015/02       

تبليغ باحل�شور
املدعية/ نظارات بريفكت اإي �س.ت: 42810. منزل 61 طريق 1 جممع 1073 القرية. املدعي 
عليها/ Deannar Baclig Tolentino �س: 870250140. منزل 61 طريق 1 جممع 604 القرية. 

�شفة الدعـوى/ مطالب عمالية.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  اأعاله  العمالية للمدعي عليها املذكورة  اإدارة الدعوة       لذا تعلن 

2015/11/25م لنظر الدعوى وليعلم
�إد�رة �لدعوى �لعمالية

رقم �لدعوى 9/05234/2010/04
بيع باملز�د �لعلني

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

2015/12/22، على ان يبداأ املزاد ب�شعر ا�شا�شي وقدره -/182250 دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/محمد محمد ح�شن )39444828( اأو ادارة 
ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  والوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ 

التنفيذ رقم 9/05234/2010/04.
قا�شي محكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 8/7174/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 john anak :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
layau. الرقم ال�شخ�شي: 920904335. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 149.664 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
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رقم �لدعوى: 2/7356/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني علي 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 831227176. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.072 دينارًا مع 

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

2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 2/7552/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي عبا�س 
علي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 681103167. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 56.65 دينارًا 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 9/7352/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 MEHMET :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AY. الرقم ال�شخ�شي: 700514740. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 129.946 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 4/8554/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبداحلميد محمد منيب 
درنيقه. الرقم ال�شخ�شي: 741001802. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 282.462 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة



50
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى: 9/8260/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: خالد اأبواحلمد ح�شن 
مع  دينارًا   128.884 قدره  مبلغ  الدعوى:  مو�شوع   .760939012 ال�شخ�شي:  الرقم  عثمان. 

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

2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 8/8776/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة الت�شالت ال�شلكية وال�شلكية. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى 
عليها: ناهد محمد تي�شري عبدالفتاح. الرقم ال�شخ�شي: 711007772. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1185.598 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 7/8561/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: داين حنا نع�شان. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   289.09 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700838481 ال�شخ�شي: 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 3/8563/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 NOYEL EDWARD DE املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DE SILVA LINDAMULAGE. الرقم ال�شخ�شي: 531119220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 164.034 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة
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رقم �لدعوى: 2/8569/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 .JOHN PHILIP SZABO :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201413861. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 303.61 دنانري مع الر�شوم 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 5/8724/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد وليد يو�شف محمد 
احللو. الرقم ال�شخ�شي: 890400407. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 208.532 دنانري مع 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 3/8319/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س..م.ب )مقفلة(. وكيل املدعي: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. 
مو�شوع   .881121991 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شلمان.  عبدالعزيز  محمد  �شلطان  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 157.753 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لعا�شرة

رقم �لدعوى: 8/16629/2015/02
تبليغ باحل�شور

�شعيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
ح�شن علي يو�شف احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 810800845. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 5/16818/2015/02
تبليغ باحل�شور

 SURESH التويجري. املدعى عليه:  املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
RAMESHWAR. الرقم ال�شخ�شي: 880529067. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 275.475 

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

2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/15083/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  اإبراهيم  علي  محمد  اأ�شامة  وكيلها  الدعي�شى،  عي�شى  عبدعلي  �شركة  املدعية: 
خالد محمد اأحمد املنيف. الرقم ال�شخ�شي: 601225830. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1369.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/2011/10429/07
�ملز�د �لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني الأغرا�س اخلا�شة باملحكوم عليها جناح حميد 
علي �شنقور واملوجودة يف مبنى 726 �شارع 83 جممع911 وذلك يف يوم 2015/11/29 فعلى كل 
من لديه رغبة يف ال�شراء اأو املزايدة مراجعة �شالح يو�شف اإبراهيم العو�شي على هاتف رقم 
34027797/36303606 اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف 

التنفيذ 4/2011/10429/07
قا�شي محكمة �لتنفيذ �لثانية

رقم �لدعوى 1/03679/2015/14
تبليغ باحل�شور

بحريني.  ال�شخ�شي: 491102135. جن�شيته:  رقمه  اإبراهيم محمد.  اأمني مال  ماجد  املدعي: 
 .SHULY ABDUL MANNAN   MALLAH :شقة 32. مبنى ج307. �شناب�س 408. املدعى عليها�
الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهولة  بنغالدي�س،  جن�شيتها:   .680318631 ال�شخ�شي:  رقمها 

طالق.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة اأعاله 
باأنه اإذا مل ت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الأثنني 2016/01/25م، 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ل�شرعية �الأولى

رقم �لدعوى: 8/5063/2015/14
تبلـيغ باحل�شــور

املدعية/ فاطمة محمد مال اهلل محمد. بوا�شطة وكيلتها املحامية ف�شه خلف – اإدارة املحاكم 
– وزارة العدل. املدعى عليه/ ح�شن بن تعيب بن خمي�س النعيمي. اجلن�شية/ عماين. جمهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية وذلك بكافة طرق  وعليه حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
الأثبات القانونية مبا فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها من املدعى عليه و�شرحت 
للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/21م   لإجراء التحقيق 
واأبقت الف�شل يف الر�شوم وامل�شاريف حلني الف�شل يف الدعوى واعالن املدعى عليه بوا�شطة 

الن�شر باجلريدة الر�شمية .
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم 2016/1/21م  �شوف ت�شري بحقه مبا يق�شي 

به ال�شرع احلنيف ليعلم .
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ل�شرعية �ل�شنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/11495/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
 213 طريق   810 مبنى   2 �شقة   .801044235 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AKRAM

جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 252.857 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 8/10880/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه: خالد �شالح  املدعى  �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي.  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
محمد قايد �شاجره. الرقم ال�شخ�شي: 760308381. �شقة 12 مبنى 338 طريق 2706 جممع 
اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 212.4 دينارًا مع  237. مو�شوع 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 4/9120/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
SAGOR MIAH ALTA ALTA MIAH. الرقم ال�شخ�شي 770939376. مبنى 745 طريق 721 

جممع 307. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 4/9702/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليها:  املدعى  املدفعي  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
انرت فور�س �شكيورتي. �س.ت: 46941-1. مكتب 181 مبنى 184 طريق 28 جممع 410. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1089 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/10769/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة عبدالرحمن خليل املوؤيد. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة 
ال�شخ�شي: 201509819. مبنى 393 طريق 3517 جممع 235. مو�شوع  الرقم  جمعة محمد. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 2537.75 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 8/8885/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املو�شوي. وكيل املدعي: ح�شن عبا�س حيدر املدعى عليه:  ال�شيد  املدعي: عمران محمد �شالح 
طريق   478 مبنى   43 �شقة   .631030581 ال�شخ�شي:  الرقم   .GABRIEL SCOTT THAIN

3616 جممع 336. مو�شوع الدعوى: طريق 3750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/8796/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ALEEM SARWAR. الرقم ال�شخ�شي: 921124120 مبنى 773 طريق 201 

جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 319.169 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/8893/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامي اأحمد 
محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 730638448. �شقة 1 مبنى 409 طريق 427 جممع 204. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 183.333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/9570/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
مبنى   71 �شقة   .640204201 ال�شخ�شي  الرقم   .SELEBALENG MAGDELINE NCHWE

336 طريق 4008 جممع 340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 453.126 دينارًا مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/8913/2015/02

تبليغ باحل�شور 
محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم محمد علي الفردان. الرقم ال�شخ�شي: 670901644. �شقة 1 مبنى 864 طريق 7128 
جممع 571. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 371.171 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/22576/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: عبداهلل اإبراهيم �شند علي الف�شاله. وكيل املدعي: عذال �شالح حمود العاكول. املدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721010466 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAMEEM BEGUM عليه: 

قدره 2100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/00753/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغدية. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى 
مو�شوع   .450104540 ال�شخ�شي:  الرقم  �شجاعي.  ح�شن  عبداهلل  ح�شني  اإ�شماعيل  عليه: 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 4/06699/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: ال�شيد �شعيد عي�شى مرزوق اخلباز. املدعى عليه: عي�شى محمد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 
201505820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3650 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/02121/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املدفعي.  علي  جعفر  �شو�شن  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعي: 
احلجر اجلميل للمقاولت للتجارة. الرقم ال�شخ�شي: 52936-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1142.022 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/01331/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: مقاولت اأحمد �شيف. وكيل املدعية: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليها: 
موؤ�ش�شة 313 للتجارة واخلدمات. الرقم ال�شخ�شي: 201501240 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 4539.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/18687/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 ABDU SAMED عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 610824937. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم   .VEKKUM VEKKUM KOLIL

قدره 95.277 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 6/03834/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداخلالق 
�شلقامي محمد �شيد. الرقم ال�شخ�شي: 870132148. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 243.91 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/01583/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد علي 
 209.039 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .691225915 ال�شخ�شي:  الرقم  �شبح.  ال�شيد 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/09473/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: ح�شن جا�شم اأحمد جا�شم ح�شن. وكيل املدعية: جنالء علي باقر محمد. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791202445 ال�شخ�شي:  الرقم  دبي.  اأحمد  نا�شر  محمد 

5000 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/04469/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: فاطمة عبداهلل مكي اإبراهيم خلف. وكيل املدعية: ا�شامه محمد علي اإبراهيم املدعى 
عليه: محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن جناحي. الرقم ال�شخ�شي 870601350. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 6/13697/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو �س م ب. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه امين عبدالفتاح 
عطااهلل. الرقم ال�شخ�شي: 651035511. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 293.969 دينارًا 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/02011/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: مركز املقداد للدللة 
يف تاجري ال�شقق واملكاتب والبيوت. الرقم ال�شخ�شي: 33451. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/02321/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  احلايكي.  عي�شى ح�شن  زينب  املدعية:  وكيل  للهواتف.  ابو�شاجده  املدعية: محل 
خليل علي اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640802591. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 461 

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

يوم 2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/05059/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  ال�شباغ.  جعفر  محمد  ابت�شام  وكيلتها  العبداهلل.  علي  محمد  انت�شار  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .701216115 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شاعيد.  م�شلم  م�شلم  محمود 

قدره 415 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 5/01929/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: جميلة علي  وكيل  والال�شلكيه )بتلكو(.  ال�شلكيه  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
�شلمان اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة علي �شالح خليفه القطيفي

الرقم ال�شخ�شي: 201501587. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 360.664 دينارًا مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 3/23113/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة البحرين للخر�شانه امل�شبوكه بريكا�شت. وكيلها ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. 
ال�شخ�شي: 201429668. مو�شوع  الرقم  الع�شفور.  اإبراهيم  املدعى عليه: عبدالنبي من�شور 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1787.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/14634/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد حيدر 
اكرب علي باقري. الرقم ال�شخ�شي: 830701788. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 183.813 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/15311/2014/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SIRAJUDDEEN SAIDALAVI KOYAVALIYAKKATHODI

811149315. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 662.51 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 4/16802/2014/02

تبليغ باحل�شور 
 CRESENCIO :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .601228324 ال�شخ�شي  الرقم   .JR MANAGA FABIA

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

2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/20367/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ماجد اأحمد �شالح اأحمد 
ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 820609625. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 321.936 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 8/20605/2014/02
تبليغ باحل�شور 

محمد.  علي  يو�شف  عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201426519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 336.742 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/04446/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: فائزه جنم احل�شن 
زهور احل�شن بيك. الرقم ال�شخ�شي: 780709764. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 54.068 

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

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 6/04532/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شرحان محمد 
مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 790178281. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 41.667 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/00679/2015/02
تبليغ باحل�شور 

�شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  )بتلكو(.  ولال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيارات،  وميكانيكا  �شمكرة  و  ل�شبغ  بوه�شام  كراج  عليه:  املدعى  اأحمد. 
34627-3. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 352.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/00226/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 ROBINSON :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   730633101 ال�شخ�شي:  الرقم   .KURZEMICHEAL

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 5/00358/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 VERGILYN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 890144842.  الرقم   .MAGSINO CABUHAL

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 3/3947/2012/04
بيع باملز�د �لعلني

�شركة  عليه/  باملحكوم  اخلا�شة  الأغرا�س  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
غوري كوربريت كومينوكي�شن والتي مت حجزها يف العنوان �شقه 51 مبنى 20 طريق 385 جممع 

305 وذلك يف يوم 2016/1/4 والأغرا�س هي:
مع  زجاج  طاولة   2 وعدد  اأدراج   3 من  مكونه  �شغرية  وخزانه  زيروك�س  اأك�س  نوع  ت�شوير  اآلة 
طاولة جانبية و عدد 1 طاولة زجاج وطاولة خ�شب عدد 4 وخزانة ملفات خ�شب وهاردي�شك اآبل 
وكمبيوتر كبري احلجم )اآبل( وعدد 3 كر�شي وكمبيوتر نوع اآي�شر وطابعة نوع HP وكمبيوتر كبري 
اك�شريوك�س وعدد 3 كرا�شي جلو�س  النوع  واآلة ت�شوير  اآبل وعدد 5كرا�شي جلو�س  نوع  احلجم 
وطاولة خ�شب مع كر�شي وكمبيوتر نوع اآي�شر وطاولة مكتب خ�شب مع خزانة ملفات واآلة ت�شوير 

النوع اك�س زيروك�س وعدد 3 جم�شمات لـ 3 مركبات.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل �شعيد �شابر عبداحلفيظ هاتف 39176004 
الدوام  اأوقات  والوقاف يف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  اأو   33221193 –

الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 3/03947/2012/04. 
قا�شي محكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 2/13376/2014/04
بيع باملز�د �لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني الأغرا�س اخلا�شة باملحكوم عليه/ اجلابريه 
لتاجري ال�شيارات واملوجوده بالعنوان مبنى w80 طريق 339 جممع 306. وقد حددت املحكمة 

يوم 2015/12/29 للمزايدة عليها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف املرفق.
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هاتف  �شبت  يعقوب  عبداحل�شني  جعفر  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
39619040 -   17690525  اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

ملف التنفيذ رقم 2/13376/2014/04.
قا�شي محكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى:1/02001/2015/14
تبليغ باحل�شور

املدعية: زهرة �شلمان ح�شن �شلمان. رقمها ال�شخ�شي: 850911028. جن�شيتها: بحرينية. �شقة 
�شبيب.  علي  اإبراهيم  خليل  عليه:  املدعى  جرداب.   729 جممع   2933 طريق   1194 مبنى   21
نفقة  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .490025870 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته: 

موؤقتة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2015/12/21م، فاإن  اإذا مل يح�شر 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ل�شرعية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/11727/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة اإيزي لي�س العقارية ذ.م.م. وكيل املدعي: �شالح اأحمد �شالح املدفع املدعى عليه: 
وا�شم اأحمد ح�شن عمران. الرقم ال�شخ�شي: 860512169. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

3300 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

 رقم �ال�شتئناف 9/00496/2015/15
تبليغ باحل�شور

امل�شتاأنفة: عبري محمد اإبراهيم عبداهلل. رقمها ال�شخ�شي: 791002675. جن�شيتها: بحرينية. 
بوا�شطة وكيلها املحامي محمد عي�شى التاجر، بناية �شركة البحرين لل�شياحة مكتب 15 مبنى 
44 طريق 1701 املنطقة الدبلوما�شية 317 املنامة. امل�شتاأنف �شده: مر�شد محمد علي البلو�شي. 
ورقمه املدين: 535677. جن�شيته: عماين. جمهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلــب الطــالق.
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     لذا تعلن املحكمة العليا ال�شرعية ال�شتئنافية )الدائرة اجلعفرية( للم�شتاأنف �شده املذكور 
الثنني  يـوم  احلكم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  مل  اإذا  باأنه  اأعاله 

2015/12/14م، فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي �ملحكمة �لعليا �ل�شرعية �ال�شتئنافية

رقم �لدعوى: 7/4506/2015/02
تبليغ باحل�شور

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:  املدعية: الهيئة العامة 
�شركة زبيدة ملقاولت البناء. الرقم ال�شخ�شي: 78016-1. مكتب 12 مبنى 43 طريق 56 جممع 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   560 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .205

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.)تاأجيل اإداري(
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/4533/2015/02
تبليغ باحل�شور 

ح�شني  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
 715 طريق   699 مبنى   11 �شقة   .921003226 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  محمد  عمر  حماده 
جممع 807. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 81.315 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.)تاأجيل اإداري(
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/4598/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم  احلاوي  �شلمان  جمعه  بتول  عليها:   املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 64792-1. مبنى 1431 ج طريق 4641 جممع 1046. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 468 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.)تاأجيل اإداري(
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 4/10767/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة عبدالرحمن خليل املوؤيد. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليها: �شركة 
علي بن اإبراهيم عبدالعال ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 42382-1. �شقة 11 مبنى 19 طريق 6306 
جممع 363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3675.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/4141/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم  النواخذه.  عبدالواحد  نبيل  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 21210. مبنى ب 60 طريق 303 جممع 2031. مو�شوع 

1140 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/11503/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شمري ح�شني 
علي �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 631005358. فيال 110 طريق 310 جممع 803. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 516.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/12064/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
جممع   2132 طريق   2131 مبنى   .880815108 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  عبداهلل  ح�شني 
226. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 549.917 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/11780/2015/02

تبليغ باحل�شور 
�شامل مال ح�شن علي  املدعى عليه:  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  �شركة زين.  املدعية: 
�شامل. الرقم ال�شخ�شي: 590102087. �شقة 24 مبنى 413 طريق 1513 جممع 813. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 320.239 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/4464/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: بلدية املحرق. املدعى عليه: عبداهلل يو�شف ال�شهلي. الرقم ال�شخ�شي 201503821. 
�شقة 22 مبنى 701 طريق 2652 جممع 226. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 800 دينار مع 

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/5630/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 NAJEER عليه:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  زين،  �شركة  املدعية: 
PILA THOTTATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 870137735. �شقة 1 مبنى 60 طريق 3003 جممع 

330. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 431.472 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 9/07595/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 NAZRUL :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ISLAM MONGAL MONGAL MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 740117700. مبنى 231 طريق 95 

جممع 949. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 277.799 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/8686/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 NURUL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ISLAM MOMIN MOMIN RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 760451931. مبنى 1632 طريق 

1540 جممع 304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 250.424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية 2
رقم �لدعوى: 8/10300/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 APOLLO :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 2544 طريق   2544 مبنى   2 �شقة   721239234 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAMOS RONQUILLO

جممع 701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 260.563 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.     

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/10481/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 ALI KEMAL :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مو�شوع   .939 جممع   3933 طريق   1465 مبنى   .940718359 ال�شخ�شي:  الرقم   .YUCEL

الدعوى: طلب مبلغ قدره 211.082 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/11647/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: ام بي انرتنا�شونال. وكيل املدعية: عبدالرحمن را�شد يو�شف اخل�شرم. املدعى عليه: 
مو�شوع   .318 جممع   1865 طريق   3877 مبنى   .27373 ال�شخ�شي:  الرقم  ا�شجان.  موؤ�ش�شة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 4864 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/144558/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خليفه �شعيد 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 720817978. مو�شوع  الرقم  البوفال�شه.  املزعل  خليفه 

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 8/14640/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 CHANGWEI املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
مع  دينارًا  قدره 112.2  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 750939907.  الرقم   .GAO

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 9/14967/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمود جا�شر 
 1088.799 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880813857 ال�شخ�شي:  الرقم  �شامل.  حمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى: 9/17013/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعي: علي كاظم عبداهلل جواد، وكيله اإبراهيم اأحمد اإبراهيم �شعبان. املدعى عليها: �شركة 

بدر للتجارة واملقاولت. عبداهلل محمد �شكراهلل. امني عبداهلل ح�شني عبداهلل
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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 دينارًا )مائة وت�شعة وخم�شون الف وثالثة مائه وخم�شه و�شبعون( وقد حددت املحكمة جل�شة 

يوم 2016/01/10م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 5/14583/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MOHAMMAD SALEEM :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 236.778 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630130043 ال�شخ�شي:  الرقم   .SULEMAN

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى: 4/9666/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SALAM عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
جممع   90 طريق   2111 مبنى   .680543376 ال�شخ�شي  الرقم   .ABDUL RASHID FAKIR

1014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 202.022 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/8720/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة ا�شول 
النور لالأعمال التجارية والإدارة. الرقم ال�شخ�شي: 77472. �شقة 11 مبنى123 طريق 13 جممع 
711. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 186.84 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/11540/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 ASHOKKUMAR :املدعية: �شركة مينا تلكوم. وكيل املدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
 .729 جممع   2948 طريق   1694 مبنى   .680563130 ال�شخ�شي:  الرقم   .VIJAYAKUMAR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.78 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/9669/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: منار عبا�س 
مو�شوع   .538 جممع   3813 طريق   9 منزل   .740504347 ال�شخ�شي:  الرقم  �شهاب.  اأحمد 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 250.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 1/11198/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
MICHAEL C LAZAR LAZAR. الرقم ال�شخ�شي 810246813 مبنى 546 طريق 62 جممع 

اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 315.8 دينارًا مع  340. مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/12/30 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/11586/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه يو�شف اأحمد 
 .913 جممع   1355 طريق   2604 مبنى   .870812858 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلليفات.  عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 134.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 2/10916/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه   يو�شف اأحمد 
 .913 جممع   1355 طريق   2604 مبنى    .870812858 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلليفات.  عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدرة 134.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 9/10921/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SAYED عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ABDUS SATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 770641911. �شقة 15 مبنى 1917 طريق 1140 جممع 

911. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 309.568 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/8092/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 RANDY SHOULDERS املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 810587068. مبنى 1 طريق 382 جممع 342. مو�شوع  الرقم   .JR

مبلغ قدره 362.322 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/7628/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه MUJEEB CHALIL. الرقم 
ال�شخ�شي: 820455180. مبنى 408 �شارع 318 جممع 326 املنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 476.921 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/11476/2015/02
تبليغ باحل�شور

عبدالنبي  ر�شا  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شارع 3313 جممع 633  ال�شخ�شي: 871010909. مبنى 385  الرقم  اأحمد �شرحان.  �شرحان 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 242.839  مبلغ  الدعوى: طلب  املعامري. مو�شوع 

اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/10287/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 MALIK عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
SHER ALI ALI AWAN. الرقم ال�شخ�شي: 821117483. �شقة 51 مبنى 7 �شارع ويل العهد 

جممع 307 املنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 146.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 5/11537/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: فا�شل غزوان 
جعفر محمد غزوان. الرقم ال�شخ�شي: 610129562. �شقة 21 مبنى 1067 طريق 1532 جممع 
815. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 139.53 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/11592/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: علي �شعيد 
املرخ.   629 جممع   15 طريق   138 مبنى   .640402216 ال�شخ�شي:  الرقم  الزيره.  عبدالنبي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.67 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 6/07259/2013/02
تبليغ باحل�شور 

املدعون: نعيمة حمد ربيعه محمد واأ�شماء محمد اأحمد محمد بوجفال وخولة محمد اأحمد محمد 
بوجفال واأحمد محمد اأحمد محمد بوجفال و�شيخه محمد اأحمد محمد بوجفال، وكيلهم ح�شني 
محمد  اأحمد  ومرمي  بوجفال  اأحمد  �شالح  املرحوم  ورثة  عليهم:  املدعى  علي.  ح�شني  مح�شن 
بوجفال و�شعد اأحمد محمد بوجفال. اأحمد �شالح اأحمد بوجفال وجابر �شالح اأحمد بوجفال 
وحمد �شالح اأحمد بوجفال و�شيخه �شالح اأحمد بوجفال ومروة �شالح اأحمد بوجفال ونعيمة 
�شالح اأحمد بوجفال وفوزية �شالح اأحمد بوجفال وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع 

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

يوم 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 3/21863/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  العبار.  حملة  عليه:  املدعى  العليوات.  اأحمد  مكي  اأحمد  �شالح  املدعي: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 1500  مبلغ  الدعوى: طلب  201428494. مو�شوع 

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

2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 2/13265/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: SREENIVASAN KAVALANGAT. وكيل املدعي: ر�شا يو�شف القالف. املدعى عليه: 
مو�شوع   .550133828 ال�شخ�شي:  الرقم   ،THALAYAN CHERI KUNIYIL RAGHAVAN

الدعوى: طلب مبلغ قدره 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 3/19546/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: محمود وافد ح�شني عبدعلي البحراين. وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى 
عليهم: كرمية وافد ح�شني عبدعلي البحراين وفتحية وافد ح�شني عبدعلي البحراين وحكمت وافد 
ح�شن عبدعلي البحراين وطاهرة وافد ح�شني عبدعلي البحراين وطاهر وافد ح�شني عبدعلي 
البحراين و�شيماء وافد ح�شني عبدعلي البحراين وناجي وافد ح�شني عبدعلي البحراين وجهاز 
الر�شوم وامل�شاريف  العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره دينارًا مع  امل�شاحة والت�شجيل 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 8/08207/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: ح�شني محمد ح�شن ح�شن فردان. وكيل املدعي: ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. 
ال�شخ�شي:  الرقم   .JAHGIR ALM TOFAEIL TOFAEIL AHMMAD عليه:  املدعى 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 1000  مبلغ  الدعوى: طلب  821051881. مو�شوع 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 8/12726/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى عليه: 
ال�شيد منري مو�شى نا�شر محمد علوي. الرقم ال�شخ�شي: 780606779. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 757.263 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 4/18176/2014/02
تبليغ باحل�شور 

موؤ�ش�شة  عبداحل�شني.  جعفر  يا�شني  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1154.604  مبلغ  الدعوى: طلب  للتنظيفات. مو�شوع  مان  ووك  بوابة 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/11917/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم  ذ.م.م  بال�س  �شتايل  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   304.322 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-58721 ال�شخ�شي: 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/05163/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم  ح�شني.  اأحمد  علي  نبيل  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 59418. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 730.679 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 8/05162/2015/02
تبليغ باحل�شور 

كونرت  اند  تريدجن  الخدود  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اكنتك. الرقم ال�شخ�شي: 65626-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1711.108 دينارًا مع 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 5/01106/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  وكيلته هدى  الدين،  اإبراهيم �شالح  الدين  يو�شف �شالح  املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .PEGGY FATIMA PAQUERETTE PAQUERETTE KILINDO عليه: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   450 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750308834

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 3/08266/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730746631 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUTEERA MAHAMMAD

قدره 317 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/12640/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: عقارات غرناطة. املدعى عليها: �شركة بيو�س لال�شت�شارات. الرقم ال�شخ�شي 88924-
1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 2/04789/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعية.  للتاأمينات  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة بي بي ام لدارة املقاولت. ال�شجل التجاري رقم: 77581. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 955 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/22 تاأجيل اداري لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة



79
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى: 3/05352/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن املدفعي. املدعى عليه: جميد ال�شيخ 
اإبراهيم ال مبارك �شاحب حلويات جميد. ال�شجل التجاري رقم 11086-4. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 898.134 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/22 تاأجيل اداري لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 9/11149/2014/02
تبليغ باحل�شور 

�شركة  عليها:  املدعى  املال.  اأحمد  علي  وكيلها حميد  ذ.م.م،  العقارية  اإمباكت  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا  قدره 1155  مبلغ  الدعوى: طلب  :71652-1. مو�شوع  التجاري  ال�شجل  ورلد.  ريلتي 

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

يوم 2015/12/22 تاأجيل اداري لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 1/9449/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شيدليه الزهراء )فرع ل�شركة الرازي 
الدعوى:  مو�شوع   .356 328 جممع  مبنى 130طريق   .1-35388 ال�شخ�شي:  الرقم  الطبية(. 

طلب مبلغ قدره 357.224 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/11868/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: ح�شني علي ح�شني ح�شنني العقاد. املدعى عليه: �شامح محمد عبدالفتاح مختار، الرقم 
ال�شخ�شي: 821121600. مطعم زاوية كري�شتال محل: 3568 طريق 471 جممع 304 املنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 4/9991/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 DANTE FALCO عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
�شقة 12 مبنى 1141 طريق 432 جممع 243.  ال�شخ�شي: 731039882.  الرقم   .LUSANTA

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   179.668 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 6/9908/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: زينه م�شطفى دروي�س 
باطو. الرقم ال�شخ�شي: 941215024. مبنى 835 طريق 5031 جممع 550. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 794.561 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/11375/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: طارق عبدالعزيز �شليم 
اأم   339 جممع   3925 �شارع   23 �شقة   1037 مبنى   .821027069 ال�شخ�شي:  الرقم  عيدو. 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   390.85 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  احل�شم. 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/11988/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: تامر من�شور 
جممع   3318 طريق   938 مبنى   14 �شقة   .780173554 ال�شخ�شي:  الرقم  نوار.  احلميد  عبد 
333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 519.358 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 8/9938/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن اأحمد 
علي جاد. الرقم ال�شخ�شي: 760353913. �شقة 22 مبنى 2000 طريق 2155 جممع 721. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 337.503 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/9254/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: جموهرات 
فاين. الرقم ال�شخ�شي: 47019. �شقة 179 مبنى 203 طريق 383 جممع 304. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 249.896 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/9897/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
OXLEY GRAHAM. الرقم ال�شخ�شي: 201508897. منتزه عني عذاري   مبنى 111 طريق 

عني عذاري جممع 388. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 450 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى/ 4/15564/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامه لل�شيارات. وكيل املدعية: عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. 
املدعى عليه: KHALEED CHAMMAMMALIYAL HOUSE. الرقم ال�شخ�شي: 670444383. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 7/15764/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: منى �شريده �شلمان اجلمعان الدو�شري. 
الرقم ال�شخ�شي: 710131194. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 612.524 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/15964/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الدار للكرتونيات ل�شاحبها علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعية: طيبه اأحمد 
ايوب اأحمد حميد. املدعى عليه: علي ح�شن جعفر علي املعباد الرقم ال�شخ�شي: 850407826. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى 9/16054/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جميل عبيد عبوده فرحان. 
الر�شوم  مع  دينار  قدره 100/9  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 870818759. مو�شوع  الرقم 

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

يوم 2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 5/14907/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )ادامة(. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. 
الر�شوم  املدعى عليه: جمعية دار احلكمة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4376 دينارًا مع 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/16290/2015/02     
تبليغ باحل�شور 

املدعى  العطاوي  املدعي: ماجد محمد جا�شم جمدم  وكيل  اآل محمود.  املدعي: غالب محمود 
عليه: خالد محمود محمد. جواز �شفر رقم: p594336. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2000 

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

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 3/13239/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: موؤ�ش�شة املعاودة للمواد الإن�شائية �س.و.و. وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليها: 
التوفيق للنجارة والثاث. ال�شجل التجاري رقم: 1-28388. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

4357.525 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/482/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعني: بلقي�س بيكم علي مروان خان. وليد اإبراهيم اإ�شماعيل اإبراهيم التميمي. فاطمه اإبراهيم 
اإ�شماعيل اإبراهيم. ناهد اإبراهيم اإ�شماعيل اإبراهيم. رحاب اإبراهيم اإ�شماعيل اإبراهيم. وكيل 
امل�شاحة  جهاز  اأحمد.  بنت  زينب  عليها:  املدعى  ال�شيد.  محمد  يو�شف  ح�شن  يو�شف  املدعي: 
رقم  واملقدمة   31419 رقم  بالوثيقة  املقيد  العقار  فرز  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل 

.1983/4617
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باأنها ندبت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها الأولى املذكور 
اإحدى هيئات الفرز لفرز العقار العقار املقيد بالوثيقة رقم 31419 واملقدمة رقم 1983/4617 

قد حددت جل�شة يوم 2015/12/23 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 8/8790/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880646420 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ASIF

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 6/7706/2015/02
تبليغ باحل�شور 

ابوالعزب  اأحمد فاروق  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810831597. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 171.016 دينارًا مع 

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

يوم 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 5/5771/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد اأحمد عي�شى 
اخل�شام. الرقم ال�شخ�شي: 900911883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 576.855 دينارًا 

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

يوم 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 4/7691/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760741638 ال�شخ�شي:  الرقم   .FRANCOIS BASSON عليه: 

قدره 108.076 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/5919/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   710109067 ال�شخ�شي:  الرقم  عو�س.  اإبراهيم  اأحمد  نظام  ا�شرف  عليه: 

طلب مبلغ قدره 227.665 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 1/21/19-2016 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/5279/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASLAM. الرقم ال�شخ�شي: 760181136. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 5/8783/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 NAEEMA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/
 226.052 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860740021 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANSOOR

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 9/04642/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SAKTHIVEL :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MANICKAM. الرقم ال�شخ�شي: 750469498. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 175.161 

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

2016/01/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/6150/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حامد علي 
ال�شخ�شي: 670809101. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 238.332  الرقم  الهنائي.  را�شد 

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

يوم 2015/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/6156/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SRILATH :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مو�شوع   .750333294 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASITHA SANJAY SANJAY JAYASURIYA

الدعوى: طلب مبلغ قدره 412.154 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/01/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 4/4417/2015/14
تبلـيغ باحل�شــور

املدعية/ تهاين را�شد ح�شن محمد ح�شن مبنى 829 طريق   1614 جممع 1216 مدينة حمد. 
الكعبي. اجلن�شية/ بحريني. دولة قطر مركز �شرطة  املدعى عليه/ فهد را�شد محمد �شلهام 

ال�شمال. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
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اإذا مل       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه 
يح�شر اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم 2016/1/20 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ل�شرعية �ل�شنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/14103/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MUHAMMAD عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
KHALID. الرقم ال�شخ�شي: 870630539. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 205.253 دنانري 

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

2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 3/15699/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: فاريا لاللكرتونيات. وكيل املدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. املدعى عليها: فاطمه 
ثاين �شامل �شليم الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 500029750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/16184/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: اأحمد محمد علي اكرب. املدعى عليه: MELCHORA SAYRITAN LANARIO. الرقم 
ال�شخ�شي: 660450690. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 850 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 3/1740/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليها: زهره  املدعى  اأحمد مرهون.  املدعي: جعفر  وكيل  املدعي: محمد عبداهلل محمد علي. 
ال�شيد مهدي �شادق ح�شني عبدالر�شا. الرقم ال�شخ�شي: 860603717. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة 

جل�شة 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى �ل�شرعية 8/4821/2015/14
تبليغ باحل�شور

بحريني.  ال�شخ�شي: 760607095. جن�شيته  رقمه  املاجد.  اإبراهيم  مازن علي ح�شن  املدعي: 
مبنى 1374 طريق 3226 جممع 1032 املالكية. املدعى عليها: ح�شنى حلواين. جن�شيتها: مغربية. 

رقمها ال�شخ�شي: 910132275. جمهول العنوان
مو�شوع الدعوى: الرجوع اإلى بيت الزوجية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها 
اإذا مل ت�شر اأو تعني له وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/2/17م، فاإن 

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

رقم �لدعوى: 7/12301/2015/02
تبليغ باحل�شور

 MD عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SOROWAR HOSSAIN SOHAG SOHAG HAKIM. الرقم ال�شخ�شي: 840246943. مبنى 

الر�شوم  482 طريق 390 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 261.874 دينارًا مع 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/01/13 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/12294/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبنى  ال�شخ�شي 861047338.  الرقم   .MOHAMMAD SARIFUL ISLAM ISLAM ISLAM

1588 طريق 1412 جممع 301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 251.393 دينارًا مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/01/13 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 1/12254/2015/02

تبليغ باحل�شور 
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: ح�شني محمد علي غلوم حاجي، الرقم 
ال�شخ�شي: 80433-2. مبنى 2636 طريق 5720 جممع 257. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/01/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/12258/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى عليه: الربي 
لل�شحن والتفريغ. الرقم ال�شخ�شي: 25081-2. مبنى 1879 طريق 433 جممع 704. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 310.841 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/01/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/12306/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: وجدي بن محمد دخيل املقبل. وكيل املدعي: ر�شوى �شعد فرج �شعد. املدعى عليه: بيت 
العا�شمة. ناجي محمود العبداهلل. مبنى 715 طريق 89 جممع 701 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/01/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/12191/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالح محمد 
ح�شني محمد. الرقم ال�شخ�شي: 590142917. مبنى 1194 طريق 323 جممع 303. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 529.11 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



90
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى �ل�شرعية 8/4799/2015/14

تبليغ باحل�شور
املدعي: ح�شن حبيب اإبراهيم ح�شني �شراب. رقمه ال�شخ�شي:400021501. جن�شيته بحريني. 
ZAHERA BEGUM. جن�شيتها:  مبنى 682 طريق 608 جممع 606 اخلارجية. املدعى عليها: 

هندية. رقمها ال�شخ�شي :770467075. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها 
اإذا مل ت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/2/24م، فاإن 

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

رقم �لدعوى: 1/19186/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى 

عبد�هلل عبد�لعزيز �لع�شاف
تعلن املحكمة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل عبدالعزيز الع�شاف. �شعودي اجلن�شية. فعلى 
املحكمة  لدى  بتقدمي دعوى  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  يدعي  او من  املذكور  للمتوفى  وارث  كل 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد  للمتوفى  اأنه على كل من يف ذمته دين  واأربعني يوما كما  خالل خم�شة 

حددت املحكمة جل�شة يوم 2016/1/19م لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�شة

رقم �ال�شتئناف 1/1445/2015/03
رقم �لدعوى 7/19768/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة زين. امل�شتاأنف �شده: محمد برويز ان�شاري. مبنى 384 �شارع بغداد جممع 
805. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة يف رقم 

الدعوى 7/19768/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم 2015/1/7م موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�شة
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 رقم �ال�شتئناف 8/1304/2015/03
رقم �لدعوى 9/12633/2014/02

تبليغ باحل�شور
اأحمد  عي�شى  محمد  اأحمد  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
بال�شوك. مبنى 538 طريق 518 جممع 208 املحرق. مو�شوع الدعوى  ا�شتئناف احلكم ال�شادر 

من املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/12633/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/7م موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�شة

رقم �ال�شتئناف 1/1297/2015/03
رقم �لدعوى 2/12704/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: ح�شني وليد محمد ر�شول ح�شني 
غياث. مبنى 781 طريق 2525 جممع 925 الرفاع. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر 

من املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 2/12704/2014/02. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم 2016/1/7م موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�شة

رقم �ال�شتئناف 4/1449/2015/03
رقم �لدعوى 1/22528/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة بتلكو. امل�شتاأنف �شده: اأحمد �شباح اأحمد �شالح الذوادي. �شقة 1 مبنى 256 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .214 جممع   1413 طريق 

املدنية الرابعة يف رقم الدعوى 1/22528/2014/02
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم 2016/1/7م موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�شة
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رقم �لدعوى �ل�شرعية 4/5339/2015/14
تبليغ باحل�شور

مبنى  بحريني  ال�شخ�شي:800306570. جن�شيته:  رقمها  �شلمان.  علي  ف�شيلة محمد  املدعية: 
 .MOHAMMAD KHOSHNEBISAN عليه:  املدعى  عراد.   241 جممع   4123 طريق   124
اثبات  الدعوى:  العنوان. مو�شوع  :690838638. جمهول  ال�شخ�شي  رقمه  ا�شرتاليا.  جن�شيته: 

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا 
مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/2/17م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ل�شرعية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/14583/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MOHAMMAD SALEEM املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 236.778 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630130043 ال�شخ�شي:  الرقم   .SULEMAN

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 8/15156/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 JEFFREY املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811121941 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANQUILO SOLIVEN

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

يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 2/21984/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 THASNEEM SOOPPY املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MUDIYALLUR. الرقم ال�شخ�شي 891017399. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 91.178 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى: 9/21047/2014/02

تبليغ باحل�شور 
محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900807237. مو�شوع  الرقم  يو�شف �شالح جمعه.  علي 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 7/15313/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730807126 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  محمد  دور  ازاد  علي 

قدره 395.791 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 4/15225/2015/02
تبليغ باحل�شور 

تي�شري  ب�شار  املدعى عليه:  �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي.  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 144.667  ال�شخ�شي: 910118868. مو�شوع  الرقم  الغباب�شه.  علي 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 6/15143/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: عادل يو�شف عبداهلل 
 154.664 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710804466 ال�شخ�شي:  الرقم  حيدر.  يو�شف 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى: 4/00286/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 .ales kvidera :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201500270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 115.948 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 1/15249/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى عليه:  اإ�شماعيل.  املدعي: ح�شن علي  وكيل  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SHOHEL MOHAMMED MOHAMMED NAZAB

770215203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 133.94 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى: 2/14383/2015/02

تبليغ باحل�شور 
�شامل  �شلطان عبداهلل  عليه:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
نبهان ال�شام�شى. الرقم ال�شخ�شي: 840652577. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 406.613 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى: 9/15200/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SATHEESAN :املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه
BICHICHERY. الرقم ال�شخ�شي: 700549064. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 176.138 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 8/15299/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 ANAMOL :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 254.69 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820664197 ال�شخ�شي:  الرقم   .MD KHALIL

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 2/15291/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد نا�شر 
الطنطاوي محمود. الرقم ال�شخ�شي: 920814867. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 299.795 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 2/13993/2015/02
تبليغ باحل�شور 

موؤ�ش�شة  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الع�شفور لفربكة الملنيوم واحلديد املطاوع. الرقم ال�شخ�شي: 79862. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 938.795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى: 9/14399/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780247930 ال�شخ�شي:  الرقم   .TIMA AWADH عليه: 

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

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 2/13928/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 KRIZEL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   900125187 ال�شخ�شي  الرقم   .DATON TOLEDO TOLEDO

قدره 508.261 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 4/06136/2015/02
تبليغ باحل�شور 

محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل محمود م�شطفى عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 871108160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 331.216 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/11 لنظر الدعوى
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 9/13059/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة البدر لل�شفر وال�شياحة. وكيل املدعية: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: 
ال�شيخ فواز بن محمد بن خليفه اآل خليفه. الرقم ال�شخ�شي: 201420003. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 4520.15 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/01/12 لإعادة الدعوى للمرافعة.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة



97
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى: 2/17199/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: طه ح�شني 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730905896 ال�شخ�شي:  الرقم  احل�شن.  ح�شن  عبداهلل 

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

2016/01/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 6/15420/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم   NURHASANAH BASUKI عليه:  املدعى  الباقر.  عبداهلل  اأحمد  باقر  علي  املدعية: 
ال�شخ�شي: 780763955. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1117 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم 2016/01/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 9/04317/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بو�شكو انوفي�شن ديفيلوفمنت. 
الر�شوم  مع  دينارًا   174.9 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-75682 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/01/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 7/16767/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SAID املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 630800359 مو�شوع  الرقم   .ABDELRAHMAN GAMALELDIN

مبلغ قدره 141.419 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/01/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى: 3/5075/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: عبيد محمد علي عبد. املدعى عليه: جمعة علي عبداهلل جموداين. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 3200  مبلغ  الدعوى: طلب  741212706. مو�شوع 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 4/1535/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: اأ�شواق اخلليج الدولية. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: املعلم 
لبيع مواد البناء. الرقم ال�شخ�شي: 56041-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2224.835 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 3/17629/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مرمي م�شطفى دروي�س 
باطو. الرقم ال�شخ�شي: 890613702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 285.057 دينارًا مع 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى: 3/17100/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: فاريا لالكرتونيات ل�شاحبها علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعي: طيبه اأحمد 
ايوب اأحمد حميد. املدعى عليه: عاطف عمر �شالح �شوري. الرقم ال�شخ�شي: 780814967. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 702 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �ال�شتئناف / 3/3859/2014/03
رقم �لدعوى / 8/3204/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ ازياء اجلوهرة البي�شاء ل�شاحبتها اأ�شماء نا�شر دخيل. بوا�شطة وكيالها املحامية 
زينب عي�شى احلايكي- �شلمى عي�شى احلايكي. مكتب801 الطابق 8 برج الدبلومات الدبلوما�شية. 
امل�شتاأنف عليها: jezrel de asis jezrel. جمهول القامة. الطلبـات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 
ثانيًا: اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة اأول درجة الذي ق�شى  برف�س الدعوى. ثالثًا: احتياطيا: 
1-انتداب خبري لتقدير حجم ال�شرر الناجت عن املدعي عليها. 2-�شماع �شهود الإثبات. رابعا: 

اإلزام املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شدها املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2015/12/20.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �الأولى

رقم �ال�شتئناف: 8/220/2015/03
رقم �لدعوى: 6/10884/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ عادل عبدالرحمن اأحمد مطر، الوكيل املحامية �شناء بوحمود. برج الدبلومات الدور 
9 مكتب 904 املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده: اإبراهيم اأحمد علي فا�شل 400101890. 
املحدد  امليعاد  يف  لقامته  �شكال  ال�شتئناف  قبول  ال�شكل:  يف  اأوًل:  الطلبـات:  القامة.  جمهول 
و218  املادتني 217  بن�س  قانونا عمال  املحددة  ال�شكلية  لالأو�شاع  م�شتوفيا  ولكونه جاء  قانونا 
من قانون املرافعات. ثانيا: قبل الف�شل يف املو�شوع: مخاطبة بلدية املحرق الكائن بها املبنى 
رقم )1495( طريق )1128( جممع )211( ومعرفة هل هذا املبنى املراد هدمه وبنائه لعدم 
ام ل.  امل�شتاأنف �شده  باأ�شم  املحل رقم )1649(  به  فيه كائن  وال�شكنت  به  �شالحيته لالنتفاع 
ثانيا: يف املو�شوع: 1- الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء جمددا بالزام امل�شتانف 
الكائن  رقم )1459( طريق )1128( جممع )211(  بناية  رقم )1649(  املحل  باخالء  �شده 
مبدينة املحرق. 2- ت�شمني امل�شتانف �شده امل�شروفات والر�شوم واتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شده اإبراهيم اأحمد علي 

فا�شل باحل�شور بنف�شه اأو مبن ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يوم 2016/1/3.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �الأولى
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رقم �ال�شتئناف 6/2535/2015/03
رقم �لدعوى  9/573/2009/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفني/ 1- يا�شر من�شور �شبيب علي. 2- اإبراهيم عبداهلل حمزة. 3- �شباح عبدالرحيم 
محمد. 4- حمد قي�شر محمد اأمني. الوكيل/ املحامي عادل املرتو. بناية حوار اأ الطابق الثاين 
مكتب 202 املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدها: �شركة رايزن جت �س.ت 1-63759. جمهولة 
القانوين  امليعاد  يف  لتقدميه  ال�شكل  حيث  من  �شكاًل  ال�شتئناف  بقبول   -1 الطلبات:  القامة. 
وم�شتوفيًا كافة �شروط �شحته الأخرى. ويف املو�شوع: تعديل احلكم امل�شتاأنف فيما يخ�س مبلغ 
التعوي�س والق�شاء جمددًا بتعوي�س كل م�شتاأنف عن باقي مدة العقد كل ح�شب مدته. 2- الق�شاء 
لكل امل�شتاأنفني براتب ثالثة �شهور كبدل اإخطار. 3-اإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شدها باحل�شور بنف�شها 

اأو من ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2015/12/22.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �الأولى

رقم �ال�شتئناف/ 7/1994/2014/03
رقم �لدعوى/ 8/9519/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ كري�شنا �شامي جامبارام، العنوان/ بوا�شطة وكيلها/ املحامي عي�شى بور�شيد امل�شتاأنف 
عليها الأولى: 1- الفعل احل�شن للمقاولت.2- كال�شي برامبيل عبدالرحمن الطلبات: اأوًل: من 
ال�شكلية.  ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين م�شتوفيا ل�شرائطه  حيث 
ثانيًا: يف املو�شوع: الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء جمددا له بكافة طلباته املقدمة 
بك�شف الطلبات لدى وزارة العمل ومحكمة الدرجة الأولى اعمال لن�س املادتني 223 و224 من 
قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. ثالثًا: اإلزام امل�شتانف �شدها 
والفائدة  التقا�شي  درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  والثانية  الأولى 

القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الأولى امل�شتانف �شدها الأولى املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو من ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف املوافق 2016/1/3.
قا�شي �ملحكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �الأولى
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رقم �ال�شتئناف: 2/3322/2014/03
رقم �لدعوى: 6/14857/2013/02

تبليغ باحل�شور
اآل بور�شيد. بوا�شطة وكيالها/ �شاحلة عي�شى فرج اآل بور�شيد. مكتب  امل�شتاأنفة/ عي�شى فرج 
9-10 بناية 453 طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ – البحرين امل�شتاأنف �شدهم: 1- محمد 
اأ�شلوب. 4- محمد راجو. 5-عبدال�شتار. 6- م�شمات  هالل الدين. 2- بنجودا ليت. 3- عمر 
ت�شليم اخرت. 7- قا�شي محمد ا�شالن. مبنى3185 طريق 284 جممع 302 املنامة-البحرين. 
الطلبـات اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لتقيدمه يف القيد الزمني املقرر قانونا 
ملخالفته  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  تعديل  املو�شوع  يف  ثانيًا:  فيه.  الواردة  ال�شباب  �شامال 
للقانون اخلطاأ يف تطبيقه والق�شاء جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدهم من الول حتى ال�شابع �شداد 
الثابتة بالقرارين املرفق ا�شلهما باوراق الدعوى  الباقي من الأتعاب مبلغ وقدره 1350دينارًا 
ا�شتنادا لن�س املادتني 224،223 من قانون املرافعات. ثالثًا: اإلزام امل�شتانف �شدهم من الول 
والفائدة  التقا�شي  درجتي  عن  املحاماة   اأتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم  ال�شابع  حتى 

القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شدهم: 1- محمد هالل 
الدين. 2- بنجودا ليت. 3- عمر اأ�شلوب. 4- محمد راجو. 5- عبدال�شتار 6- م�شمات ت�شليم 
اخرت. 7- قا�شي محمد ا�شالن باحل�شور بنف�شهم او مبن ينوب عنهم للجل�شة  املحددة لنظر 

ال�شتئناف يف 2016/1/3.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �ال�شتئناف: 8/2940/2015/03
رقم �لدعوى:  9/467/2015/25

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ هدى اأحمد ح�شني اجلالهمة. الوكيل/ املحامي نبيل محمد �شامل امل�شيفر  مكتب رقم 
32 مبنى 290 طريق 1805 جممع 318 احلورة. امل�شتاأنف �شدها: �شركة فنتج دزاين ملالكيها/ 
عمار خليل حاجي ومحمود نادر توراين. جمهول القامة الطلبـات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول 
ال�شتئناف �شكال لتقيدمه يف امليعاد املقرر قانونًا. ثانيًا: يف املو�شوع: 1- احلكم باإلزام امل�شتاأنف 
�شدها باخالء املحل التجاري رقم 984 مبنى رقم 986 ج طريق رقم 3221 جممع 332 بوع�شرية 
وقدره  مبلغ  للم�شتاأنفة  توؤدي  باأن  امل�شتاأنف �شدها  باإلزام  البحرين. 2- احلكم  املنامة مملكة 
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-/6300 دينارًا الجرة املتاأخرة عن �شهر اأبريل 2015- مايو 2015- يونيو 2015. 3- ت�شمني 
امل�شتاأنف �شدها بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شدها  باحل�شور بنف�شها 
اأو من ينوب عنها للجل�شة  املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2015/12/20.

قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �الأولى
رقم �ال�شتئناف 9/1897/2013/03 
رقم �لدعوى 2/14000/2011/02 

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

عرار. �شقة 21 مبنى 244 طريق 370 جممع 337 املنامة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه اأو من ينوب عنه 

باحل�شور جلل�شة يوم 2015/12/9 وذلك لنهاء التحقيق واعادة ال�شتئناف للمرافعة. 
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ال�شتئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ال�شتئناف 2/2750/2015/03
رقم �لدعـوى 1/8682/2013/02

تبليغ باحل�شور
خليفة  اآل  �شلوى  املحامية  وكيلته/   ،410043010 اجلوي�شر  العزيز  عبد  زامل  امل�شتاأنف/ 
610079271/ املحاكم. مكتب 23 بناية �شركة البحرين لل�شياحة الطابق الثاين الدبلوما�شية. 
امل�شتاأنف �شده/ لوران�س كوهني. مبنى 573 �شارع 3829 جممع 338. طلبات ال�شتئناف اأول: 
قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الدعوى والق�شاء 
جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدها بدفع مبلغ 1480 دينارًا وبال�شافة الى الفائدة القانونية %10 
من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد. ثالثا: الزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده او من ينوب عنه باحل�شور 

جلل�شة يوم 2015/12/24.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �لثانية
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رقم �الإ�شتئناف: 4/3623/2015/03
رقم �لدعوى: 9/02583/2008/02

تبليغ باحل�شور
ال�شفري  �شركة  �شده:  امل�شتاأنف  ال�شكران.  عبداهلل  املحامي:  محفوظ،  �شيد  عزت  امل�شتاأنف: 
للكمبيوتر 1-50972، املحامية: وجيهه علي عبداحل�شني. الطلبات: اأوًل: احلكم بقبول الإ�شتئناف 
�شكاًل. وقبل الف�شل يف املو�شوع: 1- اإحالة الدعوى خلبري محا�شبي. 2-اإحالة امل�شتند مو�شوع 
الدعوى اإلى اإدارة الأدلة املادية لأبحاث التزييف والتزوير لبيان عما اإذا كان التوقيع املذيل ومبلغ 
املطالبة املزمع، لكي يبني بال�شبط عمر العقد وعمر التوقيع وعمر التاريخ املثبت على عقد البيع 
والفاتورة والفارق الزمني بني كل من التاريخ وفحو املحررات العرفية �شند الدعوى، وذلك لكي 
تكون قرينة قانونية على �شدق كل ما يطالب به امل�شتاأنف ودليل دامغ على عدم ان�شغال ذمته 
ويلتم�س  الإثبات  قانون  من  بعدها  وما   50 للمادة  اإ�شتنادًا  وذلك  ديون.  بثمة  �شده  للم�شتاأنف 
امل�شتاأنف قبول هذه املذكرة ب�شواهد التزوير وفقًا للقانون. ثانيًا: ويف املو�شوع: 1- بطالن احلكم 
املطعون فيه واحلكم بزوال اخل�شومة لعدم اإعالن �شحيفة الدعوى. 2- اإلغاء حكم اأول درجة 
املطعون فيه والق�شاء جمددًا برف�س الدعوى لإنعدام �شندها القانوين لرفعها على غري اأ�شا�س 
قانوين للدفوع املذكورة حولها. 3- ت�شمني امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/20 ليعلم. 
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ال�شتئنافية �لثالثة

رقم �ال�شتئناف 9/2524/2015/03
رقم �لدعوى 1/1223/2015/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة وكيله: املحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. امل�شتاأنف 
قبول  بوخما�س.الطلبات:1-  را�شد  عيد  علي  ل�شاحبها:  للمقاولت،  الدانوب  موؤ�ش�شة  �شدها: 
ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- ويف املو�شوع احلكم بتعديل احلكم امل�شتاأنف 
والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدها بالفائدة التاأخريية بن�شبة 9% على املبلغ املحكوم به اعتبارا من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكوره اأعاله باأنها اذا 
مل ت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم 2016/1/20 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لعليا �ملدنية �لثانية

رقم �ال�شتئناف:4/995/2015/03
رقم �لدعوى:9/2613/2014/02

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

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

او مبن ينوب عنه جلل�شة يوم 2016/1/12م.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لعليا �ملدنية �لر�بعة

رقم �ال�شتئناف 9/2430/2015/03
رقم �لدعوى 5/313/2015/02

تبليغ باحل�شور
�شـــد  احل�شيني.  عيد  محمد  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  امل�شتاأنفة: 
فيما  احلكم  تاأييد   -1 الطلبات   .SHARMANE MONIQUE DELGADO �شدها:  امل�شتاأنف 
انتهى اإليه يف جزئية اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد مبلغ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
باإلزام  يق�شي  واإ�شدار حكم  الفوائد  رف�س  اإليه يف جانب  اإنتهى  ما  اإلغاء  مع  املحاماة.  اأتعاب 
امل�شتاأنف �شدها بدفع الفوائد ا�شافة اإلى املديونية املقررة. 2- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم 

وامل�شاريف والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنها اإذا مل ت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم 2015/12/29 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لعليا �ملدنية �خلام�شة

رقم �ال�شتئناف 9/2430/2015/03
رقم �لدعوى 5/313/2015/02

تبليغ باحل�شور
�شـد  احل�شيني  عيد  محمد  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  امل�شتاأنفة: 
فيما  احلكم  تاأييد   -1 الطلبات   .SHARMANE MONIQUE DELGADO �شدها:  امل�شتاأنف 
انتهى اإليه يف جزئية اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد مبلغ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
باإلزام  يق�شي  واإ�شدار حكم  الفوائد  رف�س  اإليه يف جانب  اإنتهى  ما  اإلغاء  مع  املحاماة،  اأتعاب 
امل�شتاأنف �شدها بدفع الفوائد ا�شافة اإلى املديونية املقررة. 2- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم 

وامل�شاريف والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنها اإذا مل ت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2015/12/29 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لعليا �ملدنية �خلام�شة

رقم �ال�شتئناف: 5/4444/2014/03.
رقم �لدعوى: 4/5252/2010/02.

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة خدمات مطار البحرين )با�س( بوا�شطة مكتب وكيلتها املحامية/ هيا را�شد 
اآل خليفة. امل�شتاأنف عليه : مان بري راي. �شارع اأم ال�شعد �شرتة اأم البي�س 615 الطلبات: اأوًل: 
بقبول هذا الإ�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا بعدم 
قبول الدعوى قبل امل�شتاأنفة لنعدام �شفتها فيها فاملتهم )امل�شتاأنف �شده الثاين( تابع للم�شتاأنف 
�شدها الرابعة والق�شاء باإخراج امل�شتاأنفة من الدعوى بال م�شاريف والق�شاء بعد التعديل مبا 
يرتاءى للهيئة املوقرة مع اإلزام امل�شتاأنف �شدهم الثاين والرابعة بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
     لذا تعلن املحكمة امل�شتاأنف عليه جل�شة يوم الأحد 2015/12/28م واإل �شت�شري املحكمة يف 

حقها ح�شوريًا. ليعلم. 
قا�شي محكمة �ال�شتئناف �لعليا �ملدنية �خلام�شة
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رقم �لدعوى: 6/12106/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  املدعي:  وكيل  للخدمات،  ال�شبع  التالل  موؤ�ش�شة  املدعية: 
VENKATESH SOMISHETTI. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
الف�شل يف  التايل: حكمت املحكمة وقبل  التحقيق  الدعوى، وذلك بحكم  2016/02/18 لنظر 
املو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الإثبات هروب املدعى علية من موقع 
العمل دون اإخطار، ولإثبات الأ�شرار التي حلقت بها من جراء ذلك واملبالغ التي تكبدتها عند 
الطرق،  بذات  املدعية  تثبته  اأن  ما ع�شى  نفي  عليه  للمدعى  لديها، و�شرحت  للعمل  ا�شتقدامه 
وتديد جل�شة  2012/1/4 للتحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه. واأبقت 
الف�شل يف امل�شروفات حلني �شدور حكم منهي للخ�شومة، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من 

اخل�شوم مبنطوق احلكم.  
قا�شي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 9/08996/2015/02
تبليغ باحل�شور 

ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شن ادم  تليكوم. وكيل املدعية:  املدعية: �شركة ميتا 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .600520641 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  محمد  ريحان 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/15058/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 JANETTE LE املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه
WARNE. الرقم ال�شخ�شي: 660434318. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 100.454 دينارًا 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 8/8997/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة البيت 
الأزرق للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 80060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره170.04 دينارًا 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/16068/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود املدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 760810699. مو�شوع  الرقم  اأحمد مكي طريف.  ه�شام مكي 

قدره 280.3 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/11686/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 JIMMY عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 740565516  الرقم   .MANCIO PAPELERAS

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 4/11983/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليفه حبيب خلف اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 791207714. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 498.423 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/10568/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MARTA املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعي: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   791124924 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAGDALENA WIETESKA

قدره 173.514 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/10084/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: اأن�س �شرحان 
�شليمان �شالمه ابو�شعيليك. الرقم ال�شخ�شي: 880306971. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/10628/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد اآل خليفة. املدعى عليه: 
وائل امري عبداهلل ح�شن الطحان. الرقم ال�شخ�شي: 720800749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 67.994 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/13230/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MUHAMMAD عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   265.399 الدعوى  مو�شوع   .901120405 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHOAIB

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 1/12271/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  العقارية،  الغناه  �شركة  املدعية: 
PAMELA DELIWE. الرقم ال�شخ�شي: 810817160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 

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

يوم 2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/15151/2015/02
تبليغ باحل�شور 

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ار�شيد �شليمان امل�شطفى. الرقم ال�شخ�شي: 741010798. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 6/15692/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اإبراهيم �شيد 
قدره 236.774  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880535962.  الرقم  اأحمد.  �شالمه 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/15778/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 OLADAYO :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   890229074 ال�شخ�شي:  الرقم   .MORENIKEJI FAJEBE

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/15857/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ر�شا ما�شاء 
اهلل محمد حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 731004230. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 285.52 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/15943/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
الزوهرة العمري. الرقم ال�شخ�شي: 740931350. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 122.654 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/16330/2015/02
تبليغ باحل�شور 

�شراج  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771104359 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عبدالرحمن  عبداهلل 

قدره 216.456 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 6/11304/2015/02
تبليغ باحل�شور 

حمدي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
التجاين ال�شو بابكر فرحنا. الرقم ال�شخ�شي: 940512483. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة



111
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى: 9/08500/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
 633.271 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .740750720 ال�شخ�شي:  الرقم  على.  جرامون 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �ملدعي: 8/8501/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: موؤ�ش�شة مريزا 
عبداهلل علي �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 89064. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 1367.598 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/8748/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 KASHIF عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 790181649. مو�شوع الدعوى  طلب مبلغ قدره 272.122 دينارًا 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/13472/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
اإ�شماعيل الواوى. الرقم ال�شخ�شي: 841317119. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1115.228 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/13591/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ملك الولئم. 
الرقم ال�شخ�شي: 201512449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.832 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/13603/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 CESAR عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   670335860 ال�شخ�شي:  الرقم   .ESTEMBER GARCIA

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 4/11062/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 RIYAZ عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 790304554. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 823.946 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/10936/2015/02
تبليغ باحل�شور 

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عمر بالل �شامل  املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: زينب 
بالل. الرقم ال�شخ�شي: 751005487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 216.874 دينارًا مع 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 1/08964/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 .821314084 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD BILLAL ABDULL ABDULL MOJID

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   245.712 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
رقم �لدعوى: 9/10594/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770366988.  الرقم   .MUHAMMAD ILYAS

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 1/10679/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي م�شلح 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850410576 ال�شخ�شي:  الرقم  منيف.  م�شلح  ناجي 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/11517/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MUHAMMAD عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ZULFIQAR ALI. الرقم ال�شخ�شي: 791025993. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 265.139 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/11307/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: طه عبداهلل ال�شيد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 681031751 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 227.607 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/9894/2015/02
تبليغ باحل�شور 

ال�شلكيه والال�شلكيه. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال  املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت 
قري�س. املدعى عليه: TED MANTES MIRA. الرقم ال�شخ�شي 660826968. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 224.04 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 1/10410/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد محمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 720259320. مو�شوع  الرقم  عبداملنعم محمد ح�شنني. 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/16328/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SURAPAT :املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   891120343 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHOMPOONUCH

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 2/15212/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي: 780854985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/15517/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: Yousif Abdulla Munzzal. الرقم ال�شخ�شي: 201513675. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 314.534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/15690/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: امني 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 820201707  الرقم  عبداهلل.  من�شور  اأحمد  من�شور 

قدره 119.742 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/11605/2015/02
تبليغ باحل�شور 

اأحمد  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خ�شر عبدالرب  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
خ�شر احلمري. الرقم ال�شخ�شي: 960614818. مو�شوع الدعوى 568.919 دينارًا مع الر�شوم 

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

يوم 2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/13172/2015/02
تبليغ باحل�شور 

الرقم   .DIOSA GARCIA CRUZ عليه:  املدعى  عبداهلل.  ها�شم  علي  ال�شيد  ح�شن  املدعي: 
ال�شخ�شي: 850371023. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/16657/2015/02       
تبليغ باحل�شور

املدعية/ Valentino Quirante. �س:610824007. �شقة 23 مبنى 775   طريق 2019 جممع 321 
املدعي عليها/ �شركة ف�س ليف �س.ت: 65028. �شقة 1042 مبنى 361 طريق 1705  املنامة. 

جممع 317 املنامة. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  اأعاله  اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليها املذكورة       لذا تعلن 

2015/12/27م لنظر الدعوى وليعلم
قا�شي �إد�رة �لدعوى �لعمالية

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

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

املدعي عليها بدفع مبلغ قدره 161000دينار. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة  

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

املدعي/ مرمي محمد اأحمد اخلنه واخرون وكيلهم املحامي را�شد عبدالرحمن. مكتب املحامني 
ديون. الدعوى/  �شفة  جيفان.  ا�شي�س  /الدكتور  عليه  املدعى  املحاكم.  – ادارة 
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2015/12/27 لنظر الدعوى ليعلم.          

قا�شي �ملحكمة �ملدنية �ل�شاد�شة �ل�شاد�شـة
رقم �لدعـوى: 9/5906/2006/02

تبليغ  باحل�شـور
عليها  املدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  املحامي:  وكيله  مرعي.  اأحمد  عي�شى  اأحمد  املدعي: 
الثالث: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء. املدعى عليها ال�شاد�س ع�شر دبلومات للكهرباء. 

جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: افال�س.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم 2015/12/29 نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة    

رقم �لدعوى 4/5536/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
في�شل علي جا�شم مدن

مدن  جا�شم  علي  في�شل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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

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

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

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة    
رقم �لدعوى 6/19293/2014/02

فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
عا�شور عي�شى �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 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعـوى: 1/2386/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقاريه

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي اأ�شامة من�شور عبداهلل ح�شني اأبوح�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 2015/12/29 موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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

كوريان  فرن�شي�س  مالكها  العقارات �س.�س.م ميثلها  يونيفر�شال لدارة  �شركة يف كي  املدعـــية: 
ذ.م.م.  العقارية  �شتارلين  �شركة  الول:  عليهم:  املدعى  غنيم.  عبدالرحمن  املحامي  وكيلها 
الثالثة: �شركة خليج الرواد العقارية �س.�س.و. الرابعة: �شركة ديار البحرين القاب�شة ذ.م.م. 
ال�شاد�س: اأحمد محمد عبداهلل اخلان. ال�شابع: ع�شام يو�شف عبداهلل جناحي. �شفـة الدعــوى: 

منازعات عقارية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم 2015/12/27
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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

محمد �أحمد محمد جو�د
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد اأحمد محمد جواد، 
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 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعـوى: 1/1795/2013/02
تبليـغ باحل�شـور

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

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

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى 7/12539/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

محمد ذو�لفقار محمد �شرو�ر فرمان علي كاالخان
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 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي 
يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

2015/12/30 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعـوى: 7/13187/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

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

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

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعـوى: 3/7912/2015/02

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

جمموعة جي 6 الدولية. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم 2015/12/30
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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( واإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.
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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 2015/12/30 موعد نظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى 6/13411/2015/02

فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
نادر عبد�لكاظم دروي�س �خلليلي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة نادر عبدالكاظم دروي�س 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 2015/12/31 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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

عبد�لغفور حاكم دين علي محمد دين محمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة 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 2015/12/31 

لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعـوى: 9/13647/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

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

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

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعـوى: 8/13195/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

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 اأعاله باحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم 2015/12/30

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى 6/13991/2015/02

فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
عدنان �شادق �شالح �جلرموزي

�شالح  �شادق  عدنان  املرحوم  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اجلرموزي. الرقم ال�شخ�شي: 910317070. 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 2016/1/10 لنظر 

الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى 4/14009/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

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

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعـوى: 2/14464/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

محمد  عليه  املدعى  املال.  جمال  املحامي  وكيلها  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعـــية: 
خمي�س فرج الرميحي. �شفـة الدعــوى: ديون.
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باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/10

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى: 1/291/2013/02

تبليغ باحل�شور 
املدعي: حازم علي عبده علي �شبيعان. وكيل املدعي: هدى را�شد املهزع. املدعى عليه: مهدي 
خلف عبدالنبي خلف،جو نيكول�س �شارامو�شنج او�شتريوا،موؤ�ش�شة ال�شمان للرمل والكنكريت. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 95200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم 2016/1/11  لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى 9/10327/2015/02

فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
محمد �إبر�هيم محمد �إبر�هيم بوهز�ع

اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  محمد  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .830106790 ال�شخ�شي:  الرقم  بوهزاع. 
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 2016/1/11 لنظر 

الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعـوى: 9/7340/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

املدعـــية: �شركة اوال للخر�شانة )ارمكون(. املدعى عليهما: 1. موؤ�ش�شة رمي ملقاولت البناء. 2- 
محمد اأحمد محمد بدري. �شفـة الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 
بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم 2016/1/11

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
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رقم �لدعوى 5/15412/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

ممدوح محمد طر�د �مل�شاقبه
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ممدوح محمد طراد امل�شاقبه. 
الرقم ال�شخ�شي: 740920804. فعلى كل وارث للمتويف 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 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة.

رقم �لدعـوى: 3/5609/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

قد  املهيزع،  علي  عي�شى  نعيمة  املدعية  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
وثيقة  با�شدار  العقاري طالبة فيها احلكم  والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه 
عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية رقم )113196( للبيت كائن يف املحرق من املنامة واملقدمة 

2000/9980م .
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/1/12 موعد نظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى 5/19069/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

حبيب عبد�هلل �شلمان �إ�شماعيل
اإ�شماعيل  �شلمان  عبداهلل  حبيب  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 500107343. 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 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

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 

)63584( ورقم املقدمة )1990/8314( وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
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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 2015/12/30 موعد نظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة
رقم �لدعوى 6/11450/2015/02

فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
عبد�هلل حمد عبد�هلل جمال

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة عبداهلل حمد عبداهلل جمال. الرقم 
ال�شخ�شي: 800805372. 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 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�شاد�شة

رقم �لدعوى 2/ 9/1578/2013 
تبليغ باحل�شور

املدعي: يا�شر علي علي ح�شن ال�شراح وغريه. املدعى عليهم: 1- فا�شل محمد ح�شني. 2- جالل 
عبداهلل �شلمان كمال. 3- �شمرية عبداهلل �شلمان. 5- فكرية �شعبان غالم.  6- دير دري ماري 
�شلمان. 9- عبداحلميد جالل كيان. 10-  �شارما. 8- علي دروي�س  �شبيلني. 7- هاري جوبال 
ر�شم   -13 محمد.  في�شل  خالد   -12 الكواري.  علي  م�شرف   -11 عبدالرحمن.  يو�شف  ح�شن 
اإ�شماعيل عبداهلل. 14- توين جود بهري. 15- يزيل دي ويت. ال�شقة رقم 22 مبنى 2160 طريق 

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

اأو بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى 7/15036/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

عنها جلل�شة يوم 2016/2/1 ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى 2/17672/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ناردين العقارية. الوكيل: املحامي عبدالرحمن اخل�شرم. املدعى عليـه اأنور اأداء 
ف�شال باتيا. �شقة 3 الدور 10 زاوية 3 اأمواج املحرق. �شفة الدعوى: مدنية.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 
عنها جلل�شة 2016/1/5 ليعلم.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى 9/5900/2015/02

تبليغ باحل�شور
عبداهلل  خالد  املن�شوري.  محمد  عبداهلل  محمد  املن�شوري.  عبداهلل  محمد  ثاجبة  املدعني: 
محمد املن�شوري. عامر عبداهلل محمد املن�شوري. وكيل املدعي: �شهام نا�شر ح�شني �شليبيخ. 
جمهول   .621211265 ال�شخ�شي  الرقم   .  CHONA HERBIAS ABATAYO:عليه املدعى 

العنوان. مو�شوع الدعوى:  بطالن قرار اداري.
     لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �الإد�رية

رقم �لدعوى 9/12099/2015/02
تبليغ باحل�شور

 top عليه:  املدعى  ال�شمالن.  �شعد عبداهلل  املدعي:  وكيل  �شي.  ال  ال  كرايزلر جروب  املدعي: 
move boutiqe ميثلها جعفر مرتوك املرتوك. �شقة 18 املبنى رقم 65 طريق 381 املنامة 043. 

مو�شوع الدعوى: اداري.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �الد�رية

رقم �لدعوى 9/664/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: وزارة الإ�شكان. املدعى عليه: عادل �شعد محمد عبدالكرمي العطيه. الرقم ال�شخ�شي: 
740900269. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اداري.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت يوم جل�شة 
2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �الإد�رية
رقم �لدعوى 8/8823/2015/02

تبليغ باحل�شور
اخلدمات  اإدارة  بوكمال.  اأنور  جيهان   ، عبداللطيف  علي  نوال  ميثلها  ال�شكان  وزارة  املدعية: 
ال�شكانية ق�شم ال�شوؤون القانونية. املدعى عليه محمد علي اأحمد محمد. �شقة 11 عمارة 584 

طريق 2115 جممع 221 الب�شتني. مو�شوع الدعوى: اداري.
     لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �الإد�رية

رقم �لدعوى 1/16305/2015/02
تبليغ باحل�شور

مبنى  مريزا،  اأحمد  عبدالر�شا  �شلمان  املتوفى  تركة  عليها:  املدعى  الداخلية.  وزارة  املدعية: 
1533 طريق 1444 جممع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: مدين.

     لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/5 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �الإد�رية
رقم �لدعـوى: 8/10833/2011/02

تبليـغ باحل�شـور
�شنيور  �شركة  عليها:  املدعى  اأنور.  اأ�شامة  املحامي  وكيلها  البناء  ملواد  الفوزان  �شركة  املدعية: 

للمقاولت. �شفـة الدعوى: دين.
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم 2016/1/5.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعـوى: 6/3358/2009/02
تبليـغ باحل�شـور

املحامي  الوكيل:  )بتلكو(.  �س.م.ب  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
املدعى  الدبلوما�شية.  املنطقة   605 مكتب  ال�شاد�س  الطابق  الدبلومات  برج  ر�شي.  علي  ح�شن 
عليهم: 1- �شركة اخلاجة ذ.م.م. 2- جمموعة اخلاجه القاب�شة ذ.م.م. 3- كلري اخلاجة. 4- 

فاي لوريل والي�س. �شفـة الدعــوى: مدين.
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باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم 2015/12/20.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى 4/17489/2015/02

فتح دعوى تركة �ملتوفى
حمد علي ح�شن حمد�ت

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة حمد علي ح�شن حمدات �شجل مدين 
1014217218. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى 5/19086/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

ناجي خ�شر خلف �حلروبي
الرقم  احلروبي.  ناجي خ�شر خلف  تركة  دعوى  فتح  الأولى عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 680220534. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2015/12/6 لنظر 

الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 8/17683/2015/02       
تبليغ باحل�شور

املدعي/ �شركة تر�شت للخدمات الكهرو ميكانيكية �س.ت: 58055. بو�شطة وكيلها املحامي اجمد 
الوداعي �س: 821203967. املدعي عليه/ و�شيم دوباوكار �س 831124024. �شقة 11 م 232 ط 

34 جممع 634 املعامري. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2015/12/1م لنظر الدعوى وليعلم
قا�شي �إد�رة �لدعوى �لعمالية
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رقم �لدعوى 2/2765/2015/14
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شالح اإبراهيم يو�شف علي ح�شني. اجلن�شية بحريني. مبنى: 1068 طريق 1317 جممع 
�شيد �شيكي. اجلن�شية بحرينية. مو�شوع  �شيد  املدعى عليها/ منى �شوايل  1213 مدينة حمد. 

الدعوى/ اإرجاع النفقة.
اإذا مل       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنه 
ت�شر يف جل�شة يوم 2015/12/31 اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف لتعلم.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ل�شرعية �ل�شنية �خلام�شة

رقم �لدعوى: 02 / 2/17994/2015       
تبليغ باحل�شور

املدعية/ نظارات بريفكت اإي �س.ت: 42810. مبنى 61. طريق 1 جممع 1073 القرية املدعي 
عليها/ Deannar Baclig Tolentino �س: 870250140. مبنى 61 طريق 1 جممع 604 القرية. 

�شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2015/12/9م لنظر الدعوى وليعلم
قا�شي �إد�رة �لدعوى �لعمالية

رقم �لدعوى: 3/07051/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شيد لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: اأحمد جعفر العري�س. املدعى عليه: 
اإبراهيم ح�شن محمد احلاج بن علي. الرقم ال�شخ�شي: 730104931. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 440 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد مت انهاء حكم 

التحقيق وحددت جل�شة يوم 2015/12/2 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/19052/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: امريكابل �شري زمان بهادر علي بهتى. املدعى عليه: MUHAMMAD AKRAM. الرقم 
ال�شخ�شي: 760257876. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد مت اعادة فتح 
الدعوى من ال�شطب وحددت جل�شة يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 7/16840/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: علي عبداللطيف �شليمان الدلهان. املدعى عليه: YETAYESH ABERA GEBRE. الرقم 
ال�شخ�شي: 870353250. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد مت انهاء حكم التحقيق 

وحددت جل�شة يوم 2015/12/02 لنظر الدعوى
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/06076/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: ح�شني محمد ح�شن فردان. وكيله ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. املدعى عليه: 
MD CHAN MIAH MIAH UDDIN. الرقم ال�شخ�شي 791142370. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/07581/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: ح�شني محمد ح�شن ح�شن فردان. وكيل املدعي: ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. 
املدعى عليه: HARUN ABDUL MANNAN. الرقم ال�شخ�شي 841045518. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/06370/2015/02
تبليغ باحل�شور 

�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .69271 ال�شخ�شي:  الرقم  للمقاولت.  العاملية  يونيكورب 

672.33 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 9/03287/2015/02

تبليغ باحل�شور 
 MARK LOUR ARDONA :املدعية: �شركة زين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
HALLAR. الرقم ال�شخ�شي: 830197621. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 200.365 دينار 

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/09407/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SIVASANKAR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830623345 ال�شخ�شي:  الرقم   .VISWANATHAN

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

يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 7/09088/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: موؤ�ش�شة بدور 
عادل عبداهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 88382. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 541.161 

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

جل�شة يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/12503/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 SUMON :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790180472 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHSIN CHOWDHURY

قدره 243.216 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
رقم �لدعوى: 8/12869/2015/02

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

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/20370/2014/02
تبليغ باحل�شور 

يو�شف  يو�شف محمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد عبدالرحيم. الرقم ال�شخ�شي: 821101340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 603.747 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/00627/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 6/1320/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيالها املحاميان جمال عي�شى املال وعلي عبداهلل 
الأحمد. املدعى عليه: ح�شن عادل ح�شن عبداهلل بابور. الرقم ال�شخ�شي: 890803366. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1068.704 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية 9�لتا�شعة
رقم �لدعوى: 4/02698/2015/02

تبليغ باحل�شور 
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD WAQAS. الرقم ال�شخ�شي: 910217289. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/06637/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 KHAJA عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SIRAJUDDIN. الرقم ال�شخ�شي: 690119089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 579.395 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى 6/18401/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

م�شطفى حمزه خليفة عبد�لعال
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى م�شطفى حمزه 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 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

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

�شفـة  للهند�شة  بو�شعد  مكتب  عليه:  املدعى  املحاكم.  ادارة  القا�شرين.  اأموال  اإدارة  املدعية: 
الدعــوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله ورود لئحة تعديل طلبات 
وباحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم 2015/12/31 ليعلم.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعـوى: 9/4589/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: محمد ر�شا عي�شى محمد �شاحب موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري املعدات البناء وكيله املحامي 
�شقة 43 مبنى 354  املحدودة.  لال�شت�شارات  تارا  �شركة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي 

طريق 2007 جممع 320 املنامة. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله ب�شدور حكم متهيدي 

بندب خبري هند�شي وباحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم 2015/12/8 ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 8/18798/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

ISMAIL ESSA

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ISMAIL ESSA الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  660621550. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/18684/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

GHULAM SAFDAR FAZAL AHMED

 GHULAM SAFDAR FAZAL تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 550156518. 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 2016/1/12لنظر 

الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى 4/18657/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

علي محمد عبد�هلل �شرحان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي محمد عبداهلل �شرحان، 
الرقم ال�شخ�شي: 310024102. 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 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 6/18611/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى
�إبر�هيم رم�شان �مل�شحي

ورقمه  امل�شحي  رم�شان  اإبراهيم  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 740212494. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/12 لنظر الدعوى
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 6/18978/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

�شلمان يعقوب خليفة �لظاعن
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �شلمان يعقوب خليفة الظاعن

الرقم ال�شخ�شي: 410101702. 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 2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 9/19036/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفاة

خديجة علي �شلمان محمد
ورقمها  محمد  �شلمان  علي  خديجة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 380014505. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/13م لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية



135
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى 9/19070/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

مدحت �ل�شيد مختار �أحمد �لعلوي
اأحمد  ال�شيد مختار  املتوفى مدحت  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 600109690. 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 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 3/14018/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

�إبر�هيم �شكندر حياة محمد دين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم �شكندر حياة محمد 
او من يدعي باية حقوق  للمتوفى املذكور  ال�شخ�شي 550141081. فعلى كل وارث  دين ورقمه 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 1/10780/2015/02
فتح تركة �ملتوفى
ي�شن مكي مرجان

الرقم  مرجان.  مكي  ي�شن  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 570155053. 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 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 4/5620/2015/02
�إ�شد�ر وثيقة عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعي علي عي�شى محمد جرب الدو�شري. قد 
العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  عليه  املدعى  �شد   4/5620/2015/02 الدعوى  رقم  اأقام 
وامل�شجل  املحرق  من  الب�شيتني  يف  الكائن  للعقار  فاقد  بدل  عقارية  وثيقة  اإ�شدار  فيها  طالنب 

مبوجب الوثيقة رقم 119282 واملقدمة رقم 2002/13644. 
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اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه  لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي 
اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 9/19070/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

مدحت �ل�شيد مختار �أحمد �لعلوي
اأحمد  ال�شيد مختار  املتوفى مدحت  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 600109690. 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 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 3/18991/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

مهدي �شالح من�شور كاظم
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى مهدي �شالح من�شور كاظم. 
الرقم ال�شخ�شي: 731104897. 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 2016/1/28 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 7/17501/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعـــي: عبداهلل �شلمان اأحمد كيك�شو وكيلته املحامية هدى �شعد. املدعى عليها: �شركة علي بن 
اإبراهيم عبدالعال. �شفـة الدعــوى: اإ�شهار اإفال�س.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/14 ليعلم.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعـوى: 7/715/2015/25
تبليغ باحل�شور

اإ�شماعيل. املدعى عليها: مي  املدعـــي: �شيدل محمد محمود �شعيد خلف وكيله املحامي ح�شن 
بيار نا�شيف. �شفـة الدعــوى: منازعات اإيجارية.

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

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 9/19111/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

 GREG WILSON MUJAR MUJAR HONRADO
ال�شخ�شي  ورقمه  ح�شن  علي  اأحمد  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  650131061. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2013/10/27 لنظر الدعوى
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 3/14990/2015/02
تبليغ باحل�شور

تامكون  �شركة  عليها:  املدعى  اأنور.  اأ�شامة  املحامي  وكيلها  للخر�شانة  اململكة  �شركة  املدعية: 
للمقاولت والتجارة �شجلها التجاري 67130. مبنى 2006 طريق 1527 جممع 115 احلد. �شفـة 

الدعــوى: ديون. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/24 ليعلم.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى 9/9419/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
محمد عو�س �شامل ر��شد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد عو�س �شامل را�شد الرقم 
ال�شخ�شي: 580115364. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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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 2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 9/5726/2013/02
ت�شفية �شركة

اإلى رقم الدعوى 9/5726/2013/02 املرفوعة من �شامي جواد املنديل وكيله املحامي  اإ�شارة 
�شايف ميدل  �شركة  املحكمة بحل  ا�شت وغريها. حكمت  �شايف ميدل  �شركة  جعفر مرهون �شد 
ا�شت ذ.م.م املقامة بني املدعي واملدعى عليه الثاين وبت�شفيتها وتعيني علي اإبراهيم الفردان 
م�شفيًا لها تكون مهمته اإ�شتالم اأ�شول ال�شركة واأموالها وجرد ما لل�شركة من اأموال وما عليها 
من التزامات وترير قائمة مف�شلة بذلك وعلى امل�شفي اتخاذ جميع ما يلزم للمحافظة على 
اأموال ال�شركة وحقوقها واأن ي�شتويف ما لل�شركة من حقوق لدى الغري ووفاء ما عليها من ديون 
اإدارة ح�شنة  ال�شركة  واإدارة  وا�شتالم طلباتهم  الت�شفيه  باخت�شام  الدائنني  وان يخطر جميع 
حلني ت�شفيتها واتباع الجراءات والقواعد املن�شو�س عليها بقانون ال�شركات . على اأن ينتهي 
من اأعمال الت�شفية خالل �شنة من تاريخ �شدور احلكم يقدم خاللها ح�شاب موؤقت عن اأعمال 
النتهاء منها،  فور  الت�شفية  اأعمال  يقدم ح�شابًا ختاميًا عن  اأن  اأ�شهر على  �شتة  الت�شفية كل 
وقدرت مبلغ -/700 دينارًا كاأجر للم�شفي قابل للتعديل على ان يقوم قلم املحكمة ب�شهر ا�شم 
امل�شفي لدى ال�شجل التجاري ون�شر ذلك باحدى اجلرائد اليومية املحلية وجعلت امل�شروفات 

على عاتق الت�شفية.
قا�شي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/02620/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عماد رم�شي�س 
ميخائيل وا�شف. الرقم ال�شخ�شي: 561001588. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 158.93 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 4/02796/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

جل�شة 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/03091/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MOHAMMED :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مو�شوع   .860353893 ال�شخ�شي:  الرقم   .SARIFUL ISLAM ISLAM ABDUR RASHID

الدعوى: طلب مبلغ قدره 241.084 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/12062/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 5/15172/2014/02
تبليغ باحل�شور 

محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .781005604 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعلي.  اأحمد  حبيب  علي 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/12863/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 MICHAEL PONCE DE املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
LEON DE LEON PONCE. الرقم ال�شخ�شي 640560652. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/13477/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: SELVAKUMAR GANESAN. الرقم ال�شخ�شي: 860438449. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 73 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة
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رقم �لدعوى: 8/05629/2015/02
تبليغ باحل�شور

 ERMIAS املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  �شركة زين،  املدعية: 
GIRMA MAMO. الرقم ال�شخ�شي: 761228896. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 513.854 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/08785/2015/02
تبليغ باحل�شور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 840652895. مو�شوع  الرقم   .MOHAMMAD MURAD ABDUL ABDUL HAI

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 3/10230/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/08348/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 DHARMA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
CHAN SAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 830165002. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 665.378 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة



142
العدد: 3238 - الخميس 3 ديسمبر 2015

رقم �لدعوى: 9/08490/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رقيه علي 
ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 620066130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره305.295 دنانري 

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

جل�شة يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 4/12941/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

جل�شة 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 5/13403/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 5/08962/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/7 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/12951/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: امنه محمد 
�شديق محمود مال محمد. الرقم ال�شخ�شي: 940906155. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1511.92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/13057/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 2/09572/2015/02
تبليغ باحل�شور 

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

136.051 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/7 لنظر الدعوى.

قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 1/05627/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمود با�شل 
اأحمد ابو ليلى. الرقم ال�شخ�شي: 920921035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 569.674 

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

2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة

رقم �لدعوى: 9/13851/2015/02
تبليغ باحل�شور 

 ABDUL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
MAJEED. الرقم ال�شخ�شي: 870151088. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 135.613 دينارًا 

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

يوم 2016/1/7 لنظر الدعوى.
قا�شي �ملحكمة �ل�شغرى �ملدنية �لتا�شعة


