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�أمر.ملكي.رقم.)49(.ل�ضنة.2015
بتعيينات.ق�ضائية

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته.
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُيعني قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية كل من:
1- مح�شن مربوك اإبراهيم مربوك.

2- خالد اإبراهيم متويل محمود.

3- عمرو املتويل اإبراهيم �شالح.
4- مح�شن حلمي م�شطفى غراب.

5- �شالح الدين اأحمد محمد اإبراهيم رزق.

�ملادة.�لثانية
ُيعني معتز محمد بهي الدين محمد كمال اأبو العز رئي�شًا باملحكمة الكربى املدنية.

�ملادة.�لثالثة
ُيعني وكياًل باملحكمة الكربى املدنية كل من:

1- وائل اإبراهيم �شيد ح�شن.
2- اأمين محمد عبداملالك مهران.

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

.......ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 24 �شـفــر 1437هـ
املوافق: 7 دي�شمرب 2015م
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�أمر.ملكي.رقم.)52(.ل�ضنة.2015
بتكليف.ولي..�لعهد.نائب.�لقائد.�لأعلى

�لقيام.بمهام.�لحكم

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

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

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

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

.. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.�لبحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 26 �شـفــر 1437هـ
املوافق: 9 دي�شمرب 2015م
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وز�رة.�لد�خلية
قر�ر.رقم.)173(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.�إ�ضد�ر.تاأ�ضيرة.دخول.�لكترونية.لمملكة.�لبحرين
.لطالبي.�ل�ضتثمار.من.�لأجانب

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة الإقامة( 1965، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر وتعديالته وعلى الأخ�س املادة 
)17( منه،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 ب�شاأن اإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،
البحرين،  مملكة  اإلى  الدخول  تاأ�شرية  �شاأن  يف   1976 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

وتعديالته،
وعلى موافقة جمل�س الوزراء ال�شادر بجل�شته رقم ) 07-2323 ( املنعقدة بتاريخ 10 

اأغ�شط�س 2015،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر.�لآتي:
�ملادة.)1(

مملكة  لدخول  الكرتونية  تاأ�شرية  ت�شدر  اأن  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  يجوز 
تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  �شاحلة  وتكون  الأجانب  من  باململكة  ال�شتثمار  لطالبي  البحرين 
الدخول وت�شمح حلاملها البقاء يف البالد طوال مدة �شالحية التاأ�شرية مقابل ر�شم قدره )25( 

دينارًا، ويجوز متديد هذه التاأ�شرية ملدة مماثلة بر�شم قدره )25( دينارًا.

�ملادة.)2(
ت�شدر التاأ�شرية امل�شار اليها يف املادة )1( من هذا القرار ، وذلك بعد التاأكد من ا�شتيفاء  

طالب التاأ�شرية ال�شروط الآتية :
اأ-   وجود جواز �شفر �شالح اأو وثيقة �شفر �شاحلة لطلب التاأ�شرية.

ب- وجود عنوان معروف ومحدد لالإقامة يف اململكة.
ج-  اأن يكون حائزًا على موافقة مبدئية من قبل اجلهات املخت�شة للح�شول على ترخي�س 

جتاري لتاأ�شي�س �شركة يف اململكة.
د-  اأن يكون غري ممنوع من الدخول اإلى اململكة طبقًا ملا ي�شدر من قرارات يف هذا ال�شاأن، 

ول يكون من الأ�شخا�س غري املرغوب فيهم متى ما كانت هناك اأ�شباب موجبة لذلك.
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وفقًا  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الوزارة  وكيل  ي�شدرها  اأخرى  �شروط  اأية 
ملقت�شيات امل�شلحة العامة.

�ملادة.)3(
الدخول  تاأ�شرية  على  احل�شول  طلب  على  املوافقة  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون 
ململكة البحرين اأو رف�شها، ول يعني احل�شول على التاأ�شرية امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا 
الالزمة عند  امل�شتندات  وتقدمي  ال�شروط  ا�شتيفاء جميع  بعد  اإل   ، اململكة  اإلى  الدخول  القرار 
لدخول  املخ�ش�شة  الأماكن  يف  اجلوازات  �شابط  تقدير  ح�شب  بالدخول  ي�شمح  حتى  الو�شول 

مملكة البحرين.
وكما لها اأي�شًا املوافقة على طلب متديد التاأ�شرية امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار 
ا�شتيفاء  وبعد   ، ذلك  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شئون  تقرها  التي  الظروف  اقت�شت  اإذا 

الر�شم املقرر.
ويف غري هذه احلالة يجب على الأجنبي مغادرة البالد بعد انق�شاء مدة �شالحية تاأ�شريته املذكورة.

�ملادة.)4(
ُتلغى تاأ�شرية الدخول املمنوحة لطالب التاأ�شرية مبقت�شى هذا القرار يف اأي من احلالت 

الآتية:
اأ-   ثبوت ح�شوله على التاأ�شرية بناء على وثائق اأو معلومات غري �شحيحة.

ب- رف�س ترخي�س اأو ت�شجيل ال�شركة من قبل اجلهات املخت�شة يف اململكة.
ج-  اإذا كان يف ا�شتمرار اإقامته ما ي�شر بالأمن اأو النظام العام اأو امل�شالح الوطنية.

د-   اإذا فقد اأي �شرط من ال�شروط التي منح على اأ�شا�شها هذه التاأ�شرية اأو خالف اأي حكم 
من اأحكام قانون الأجانب )الهجرة والإقامة(.
�ملادة.)5(

وال�شوابط  والأوامر  التعليمات  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الوزارة  وكيل  ي�شدر 
الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

�ملادة.)6(
على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
...............................................................................................................�لفريق.ركن.
............................................................................................................وزير.�لد�خلية

ر��ضـد.بـن.عبد�هلل.�آل.خليفـة
�شدر بتاريخ: 25 �شــفــر 1437هـ
املـــــــوافــــــــق:  7 دي�شمرب 2015م
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
قر�ر.رقم.)114(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.�لترخي�ص.بت�ضجيل.جمعية.ب�ضمة.خير

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية 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 النظام الأ�شا�شي جلمعية ب�شمة خري،

قرر.�لآتي:
مادة.-.1.-

ت�شجل جمعية ب�شمة خري يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد 
رقم)13/ج/اأج/ث(.

مادة.-.2.–
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.       
وزير.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
...جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن  . . . . . . .

�شدر يف: 9 �شــفـــر  1437هـ
املــوافــق: 22 نوفمرب 2015م
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بيان.باأ�ضماء.�لأع�ضاء.�ملوؤ�ض�ضني
جلمعية.ب�ضمة.خري

1- عمر عي�شى يو�شف محمد بو هيلة
2- عبري مبارك عبداهلل الدو�شري
3- علي يو�شف اأحمد ح�شن جا�شم

4- �شيماء خالد اإبراهيم محمد علي مال اهلل
5- جميلة مبارك بوغنوم الرميحي

6- فاطمة يو�شف اأحمد �شالح كلبان
7- و�شحى مبارك عبداهلل حبيب الدو�شري

8- يو�شف يعقوب يو�شف دراج
9- اأمل مهيوب عبدالوهاب اأحمد

10- لطيفة �شيف �شامل �شيف الغرابي
11- �شعد فرحان عبدالعزيز فرحان الفرحان
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ملخ�ص.�لنظام.�لأ�ضا�ضي
جلمعية.ب�ضمة.خري

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم )13/ج/اأج/ث( طبقًا 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 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ُت�شجل اجلمعية 
1990يف  ل�شنة   )2( رقم  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 
�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
 -)816( –  جممع   )1606( – طريق  منزل)329(  هو   اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

مدينة عي�شى - مملكة البحرين.
اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها اأن  ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- م�شاعدة الأ�شر املحتاجة و�شد جميع احتياجاتها.

2- خدمة امل�شاجد وامل�شاركة يف مختلف اأعمال اخلري.
3- م�شاعدة املر�شى املحتاجني للعالج.

4- تقدمي امل�شاعدات الطارئة يف حالة النكبات والطوارئ داخل وخارج اململكة.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:-
1- تقدمي امل�شاعدات املالية ودعم امل�شروعات القت�شادية والجتماعية والثقافية.

2- ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي.
3- ا�شتخدام جميع و�شائل الإعالم املختلفة واإ�شدار ن�شرة خا�شة.

4- اإجراء الدرا�شات والبحوث امليدانية.
5- تنظيم املوؤمترات والندوات واملنتديات وامللتقيات وور�س العمل. 
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وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
 1-  اجتماعية.                  2- خريية.    

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
اأو  بال�شرف  مخلة  عليه يف جرمية  قد حكم  يكون  ل  واأن  وال�شلوك  ال�شمعة  يكون ح�شن  اأن   )3

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التظلم من 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.
وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�شائها وَبنينَّ
وغري العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  كما 
العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

ال�شري املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنينَّ للجمعية 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدنَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شرتاكات الأع�شاء.
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3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيرادات احلفالت   )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 
من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 
الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.
واأخريًا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.
وهي جمعية ال�شداقة للمكفوفني.

واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدد وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات 
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وز�رة.�ل�ضناعة.و�لتجارة.و�ل�ضياحة
قر�ر.رقم.).106(.ل�ضنة.2015

بتعديل.�لقر�ر.رقم.)4(.ل�ضنة.1994
ب�ضاأن.ر�ضوم.�لخدمات.�لفندقية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن ر�شوم دعم الرتويج والت�شويق،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخلدمات الفندقية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

ُي�شتبدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، 
الن�س الآتي:

مادة.)1(:
"ر�شم  ي�شمى  وم�شتوياتها  فئاتها  بجميع  الفنادق  تقدمها  التي  اخلدمات  على  ر�شم  "يفر�س 

اخلدمات الفندقية" بواقع )10%( من قيمة اخلدمة.
وت�شري الر�شوم امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة على جميع اخلدمات الفندقية املن�شو�س عليها 

يف القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخلدمات الفندقية".

مادة.)2(
ُي�شاف اإلى القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية مادة جديدة برقم 

)1 مكررًا(، ن�شها الآتي:
مادة.)1.مكرر�ً(:

عن  مبالغ  اأية  اإ�شافة  الفندقية  اخلدمات  لر�شوم  اخلا�شعة  ال�شياحية  املن�شاآت  على  "يحظر 
اخلدمات اخلا�شة امل�شماة )Service Charge( اأو التي حت�شل حتت اأي م�شمى اآخر اإلى الفواتري 
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التي ت�شلم للعمالء تزيد على ن�شبة )10%( من قيمة اخلدمة امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا 
القرار".

مادة.)3(
ُيلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن ر�شوم دعم الرتويج والت�شويق، كما ُيلغى كل ن�س 

يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة.)4(
على الوكيل امل�شاعد لل�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به 

اعتبارًا من الأول من يناير 2016 .

وزير.�ل�ضناعة.و�لتجارة.و�ل�ضياحة
..ز�يد.بن.ر��ضد.�لزياين . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 21 �شـفـر 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 3 دي�شمرب 2015م
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وز�رة.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
قر�ر�ت.بال�ضتغناء.عن.عقار�ت.م�ضتملكة

قر�ر.رقم.)113(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)575(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.2003/12899 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )575( ل�شنة 2006 ال�شادر 
على ملك ال�شيد/ خليل مبارك اإبراهيم عبداهلل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل 
باملقدمة رقم 2003/12899، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان 

بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م

قر�ر.رقم.)114(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)541(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.1963/915 

العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
وعلى  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
الأخ�س املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )541( ل�شنة 2006 
ابنتي �شلطان بن جوهر  ال�شادة/ �شعاد بنت ماجد وابنتيها �شالمة ورمانة  ال�شادر على ملك 
بوميود، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 1963/915، وذلك من 
اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 



17
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 
الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م

قر�ر.رقم.)115(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)542(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.1373/400 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )542( ل�شنة 2006 ال�شادر 
على ملك ال�شيد/ �شعد بن علي، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 
1373/400، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، 

لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين

......ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م

قر�ر.رقم.)116(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)616(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.1994/1734 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
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املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )616( ل�شنة 2006 ال�شادر 
على ملك ال�شادة/ دعيج بن خليفة حمد الن�شمي و�شركاه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، 
وامل�شجل باملقدمة رقم 1994/1734، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ 

�شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م

قر�ر.رقم.)117(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)582(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.2001/12912 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )582( ل�شنة 2006 ال�شادر 
على ملك ال�شيد/ دعيج بن خليفة حمد الن�شمي، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل 
باملقدمة رقم 2001/12912، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان 

بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م
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قر�ر.رقم.)118(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)562(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.1974/4541 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )562( ل�شنة 2006 ال�شادر على 
ملك ال�شيد/ عبدالرحمن اأحمد املال هرم�س، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل 
باملقدمة رقم 1974/4541، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان 

بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م

قر�ر.رقم.)119(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)604(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.2002/97 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )579( ل�شنة 2006 ال�شادر 
املنامة،  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  اأحمد حامد احلامد،  ال�شيد/ خالد عبداهلل  على ملك 
وامل�شجل باملقدمة رقم 2002/97، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ 

�شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين

ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م
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قر�ر.رقم.)120(.ل�ضنة.2015.بال�ضتغناء.عن.�لعقار.�مل�ضتملك
بالقر�ر.رقم.)603(.ل�ضنة.2006.�مل�ضجل.باملقدمة.رقم.1372/599 

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه، قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )603( ل�شنة 2006 ال�شادر على 
ملك ال�شادة/ علي بن اأحمد بن �شاملني و�شكاه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة، وامل�شجل 
باملقدمة رقم 1372/599، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان 

بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
بناية مدينة  البلديات(  العمراين )�شئون  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الذهب، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 23 �شفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م
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وز�رة.�ل�ضناعة.و�لتجارة
�إعالنات.مركز.�لبحرين.للم�ضتثمرين

�إعالن.رقم.)550(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�ص.�لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأبرار لال�شت�شارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 81974، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
بناء على تنازل ال�شيد/ فرا�س من�شور محمد املرتوك عن كامل ح�شته بال�شركة اإلى ال�شيد/ 
ماهر محمد علي �شهاب،  واأن يكون مقدار راأ�شمالها ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، 
وعلى اأن تزاول الأن�شطة التالية: ا�شترياد وت�شدير وبيع الربامج والأنظمة املتعلقة بالكمبيوتر، 
تقدمي  اأعمال،  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  وم�شتلزماته،  الكمبيوتر  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد 
ا�شت�شارات يف جمال التوظيف، تقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية، ال�شت�شارات الإعالمية والإعالنية، 

ا�شت�شارات تطوير النظم الإدارية، ومكاتب محاماة وا�شت�شارات. 
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.)551(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة.
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكي  نيابة عن  اأحمد احل�شن،  اأحمد  يو�شف  املحامي ح�شني عقيل 
)املاي لل�شناعات املعدنية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 2057، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واإدخال كل 

من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء فيها، وهم:
1- مرمي حميد عي�شى �شهاب، البحرينية اجلن�شية.

2- اأحمد جا�شم علي علي جا�شم املاي، البحريني اجلن�شية.
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3- اأمرية جا�شم علي علي جا�شم املاي، البحرينية اجلن�شية.
4- يو�شف جا�شم علي علي جا�شم املاي، البحريني اجلن�شية.

5- عبدالكرمي جا�شم علي علي جا�شم املاي، البحريني اجلن�شية.
6- عبداهلل جا�شم علي علي جا�شم املاي، البحريني 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.)552(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيدة/ دانة عبداهلل اأحمد علي الإجناوي، �شاحبة 
املوؤ�ش�شة  من  الثاين  الفرع  حتويل  طالبة   ،14880 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  فردية،  موؤ�ش�شة 
والذي يحمل ال�شم التجاري )جموهرات منذر(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 14880-2 ، والذي 
مياَر�س خالله ن�شاط بيع املجوهرات واللوؤلوؤ، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة برقم قيد جتاري 
غازي  ال�شيدين  واإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  جديد، 

جا�شم محمد اإبراهيم العري�س وماتاثيل كوتابان رايف �شريكني 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.)553(.ل�ضنة..2015..
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

فرع.�ل�ضركة.�لأجنبية
)�أود�تو.هوتيلز.�أند.بروبرتي.ماجنمنت.ليمتد(

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب )امل�شتثمرون املحرتفون لال�شت�شارات(، عن ال�شركة الأجنبية امل�شماة )اأوداتو هوتيلز اأند 
بروبرتي ماجنمنت ليمتد(، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة يف مملكة البحرين، 
امل�شجل مبوجب القيد 81586، ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 
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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.)554(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية
�ضركة.)��ضتري�د.�ضعودي.�إنف�ضت.1.ذ.م.م(

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س(،  اآند  )توما�س  توما�س  كوريان  فاليافيتل 
املحدودة امل�شماة )ا�شترياد �شعودي اإنف�شت 1 ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67924، وب�شفته 
امل�شفي القانوين لل�شركة، فقد طلب 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.)555(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )عبدالأمري حاجي علي التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
44194، طالبًا حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة، امل�شجل مبوجب القيد رقم 44194 -1، والذي 
تزاَول فيه اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية، 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الولئم،  اأطعمة  لتح�شري  كبري  ومطبخ 
مائة وثمانون األف )180.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد عبدالأمري علي عبداهلل 

�شلمان �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
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�إعالن.رقم.)556(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اخلليج  )ديوانية  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الفردان،  محمد  جا�شم  حبيب  علي  ال�شيد/ 
لإدارة الفنادق(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18351، طالبًا حتويل الفرع رقم 14 من املوؤ�ش�شة، 
امل�شجل مبوجب القيد رقم 18351-14 والذي تزاَول فيه اأن�شطة اإدارة الفنادق وال�شقق الفندقية 
وال�شيارات  الفنادق  حجز  خدمات  وتقدمي  ال�شياحية،  واملطاعم  املفرو�شة  ال�شياحية  وال�شقق 
بالإنرتنت، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره ثالثون األف )30.000( دينار 

بحريني، واإدخال ال�شيدة/ دلل علي حبيب الفردان �شريكة 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.)557(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.

�ضركة.)�ضندوق.ثرو�ت.لل�ضكوك.�ص.م.ب.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب اآر.اإ�س.اإم ميزان، نيابة عن مالكي ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )�شندوق 
ثروات لل�شكوك �س.م.ب.م(، وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 72054، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  بالكامل،  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعيني املكتب املذكور م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)558(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�ص.�لو�حد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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مكتب توما�س اأند اأ�شو�شيت�س بارترنز، نيابة عن  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ويفز 
ديفيلومبنت القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 93792، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
عبداللطيف  ال�شريك  تنازل  على  بناًء  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 
مملوكة  ال�شركة  لت�شبح  ال�شركة،  يف  ح�ش�شه  جميع  عن  جناحي  نور  محمد  عبداهلل  محمد 
بالكامل ل�شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف 

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

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

�إعالن.رقم.)559(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)ووريل.بار�ضونز.�لبحرين.ذ.م.م(
اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مكتب ال�شيخة مرمي عي�شى خليفة اآل خليفة للمحاماة، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )ووريل بار�شونز البحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66593، طالبًا 
ب�شفته امل�شفي القانوين لل�شركة، 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.)560(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة

)زد..�إم..جي.مودرن.ْبَرَبْرتيز.بحرين.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ميال بحرين بروفي�شونال بودي، بالنيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )زد. 
اإ�شهار  القيد رقم 92600، طالبني  امل�شجلة مبوجب  ْبَرَبْرتيز بحرين ذ.م.م(،  اإم. جي مودرن 
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.
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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.)561(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة توبري�س بيزن�س بيورو ذ.م.م، نيابة عن ال�شيدة/ مرمي محمد علي اجلابري مالكة املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )برادات عائلة مرمي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 26278، طالبة حتويل الفرع 
الثالث من املوؤ�ش�شة امل�شمى )برادات الطفل(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 26278-3 ، والذي 
رات املنزلية وبيع التبغ ومنتجاته وذات العالقة  فات واملطهِّ متاَر�س من خالله اأن�شطة بيع املنظِّ
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة برقم قيد جتاري جديد، وبراأ�شمال  الغذائية،  وجميع املواد 
مانغالت  ال�شيد/  من  كل  واإدخال  بحرينيًا،  دينارًا   )2501،( وخم�شون  ومائتان  األف  مقداره 

كاندي اإبراهيم وال�شيد/ رامي�شن �شيكاران �شريكني 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.)562(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)كوى/.�ملوؤيد.�خلليج.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
مكتب املحامية اإلهام على ح�شن وم�شاركيها، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)كوى/ املوؤيد اخلليج ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18820، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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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�إعالن.رقم.)563(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة

.)يورو.لال�ضت�ضار�ت.�لإد�رية.و�لتكنولوجية.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه 
ال�شيد/ هيثم عي�شي عبدالرزاق القحطاين، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)يورو لال�شت�شارات الإدارية والتكنولوجية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64771، 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.)564(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)رويال.للتعليم.و�لتطوير.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  وم�شاركيه،  �شلمان �شليبيخ  املحامي  مكتب 
)رويال للتعليم والتطوير ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 62583، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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.)565(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�ص.�لو�حد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي لينك كون�شلتينغ، نيابة عن ال�شيدة/ فاتن ح�شن محمد اأمني، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية 
امل�شماة )جنم دبي للعبايات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65733، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
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ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  الذهبي(  الن�شر  )مقاولت  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من  الثالث  للفرع 
الواحد، براأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري 

�شركة )مقاولت الن�شر الذهبي �س.�س.و( ملالكتها ال�شيدة/ فاتن ح�شن محمد اأمني. 
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.)566(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.تخفي�ص.ر�أ�ضمال.�ضركة
)روز.�أوف.ذي.دي�ضرت.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 )روز اأوف ذي دي�شرت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 63109، والتي تزاول اأن�شطة مكتب خلدمات املعلومات التجارية، وم�شت�شارو اإدارة واإدارة 
راأ�شمالها  تخفي�س  طالبة  البحرين،  مملكة  يف  اأجنبية  ومنتجات  خلدمات  والرتويج  اأعمال، 
دينار  األف )20.000(  لي�شبح ع�شرين  دينار بحريني،  األف )200.000(  املدفوع من مائتي 

بحريني، وذلك مبوجب مح�شر اجتماع ال�شركاء يف ال�شركة املنعقد بتاريخ 17 مار�س 2015.
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.)567(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.حتويل.فرع.ل�ضركة.�ضخ�ص.�لو�حد
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ طالل ح�شن مريزا التحو مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )بريفيك�شن �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 58392، طالبًا حتويل الفرع رقم )3( وامل�شمى )مركز بزن�س اأفنيو 
للتدريب �س.�س.و(، الذي ميار�س ن�شاط مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري اإلى �شركة 
وذلك  بحريني،  دينار   )50.000( األف  خم�شون  مقداره  براأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 
باإدخال ال�شيد/ احمد جواد ح�شن اأحمد الب�شري البحريني اجلن�شية �شريك معه فى 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



29
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

�إعالن.رقم.)568(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)يو.�أم.�ضي.�نرتنا�ضونال.بي.�أل.�ضي(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شركة )يو اأم �شي اإنرتنا�شونال بي األ �شي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72730، طالبًا 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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.)569(.ل�ضنة..2015..
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)ياكولت.هون�ضا(.
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب/ ثري �شيز ذ.م.م، امل�شفي لفرع ال�شركة الأجنبية يف البحرين وامل�شمى )ياكولت هون�شا(، 
امل�شجل مبوجب القيد رقم 71671، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

رقم.�لدعوى:.6/1187/2015/15
تبليغ.باحل�ضور

املدعية/ مي�شاء خليل اأحمد الروا�شده. الأردن. املدعى عليه/ اأحمد محمد ح�شان نايف رهوان. 
�شوريا. مو�شوع الدعوى/ طلبات ا�شتئناف.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية ال�شية للم�شتاأنف �شده املذكورة انه اذا مل يح�شر 
يف جل�شة يوم 2015/12/29 او يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ل�ضرعية.�ل�ضنية

رقم.�لدعوى:.9/5246/2015/14
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: ليلي اأحمد اأحمد ال�شماك. رقمها ال�شخ�شي: 860607062. جن�شيتها: بحرينية. مبنى 
اإبراهيم علوي ها�شم.  ال�شيد جابر  القدمي. املدعى عليه:  728 طريق 6423 جممع 364 بالد 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .840102879 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته: 

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكورة باأنه اإذا 
مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأثنني 2016/2/8م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�جلعفرية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.14/2015/2668/9
تبليغ.باحل�ضور

املدعية/ فريده حمد عواد علي العنزي. مبنى 1441 ب طريق 961 جممع 909 الرفاع ال�شرقي. 
املدعى عليه/ اأحمد عاي�س. قطر. مو�شوع الدعوى/ال�شداق.

يح�شر  مل  اإذا  باأنه  املذكور  �شد  عليه  املدعى  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  يف جل�شة يوم 2016/1/4م 

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

رقم.�لدعوى:.14/2014/4999/6
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد احل�شيني. مبنى 1694 طريق 1124 جممع 1211 مدينة حمد.  املدعية/ احكام �شالح 
املدعى عليه/ هالل مو�شى علي ال�شرعبي. اليمن محافظة ال�شالع محام دمت العرفاف. مو�شوع 

الدعوى/ ال�شداق. 
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/2/23م  يوم  جل�شة 

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

رقم.�لدعوى:.14/2015/5260/6
تبليغ.باحل�ضور

املدعية/ اآمنة فريد جا�شم الدو�شري. مبنى 914 طريق 1420 جممع 814 مدينة عي�شى. املدعى 
عليه/ ماجد �شليمان �شالح الظفريي. ال�شعودية. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى/ال�شداق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  جل�شة يوم 2015/12/28م 

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

رقم.�لدعوى:.14/2015/4257/9
تبليغ.باحل�ضور

املدعية/ ماجدة كنانة. �شقة 12 مبنى 1138 طريق 2722 جممع 327 املنامة. املدعى عليه/ 
خليل �شالح. بريطانيا 518B  ، PL England Birmingham ، 52 ford street. مو�شوع الدعوى/

ال�شداق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  جل�شة يوم 2015/12/29م 

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

رقم.�لدعوى:.14/2015/4523/5
تبليغ.باحل�ضور

املدعي/ عبداهلل عي�شى رم�شان غلوم. مبنى 2553 طريق 541 جممع 1205 مدينة حمد. املدعى 
عليها/ amthika pangpong )تايلند اجلن�شية(. مو�شوع الدعوى/ ال�شداق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
يوم 2015/12/28م اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.14/2015/04640/1
تبليغ.باحل�ضور

 2 الطابق  )اأ(  بحريني. مبنى حوار  ال�شرعه. اجلن�شية/  منيزل  ن�شال محمد ح�شن  املدعي/ 
– مكتب 2 املنطقة الدبلوما�شية. رقمها ال�شخ�شي: 830710205. املدعى عليها منال محا�شن 
منيزل. �شقة 44 مبنى 1311 طريق 1814 جممع 1018 مدينة حمد. اجلن�شية/ اأردنية. مو�شوع 

الدعوى/ ح�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكورة باأنه اإذا مل حت�شر 
اأو يعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/12/7 م فاأن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ل�ضرعية.�ل�ضنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:5/05218/2015/14
تبليغ.باحل�ضور

ال�شخ�شي: 810900750 جن�شيتها:  �شلمان عمران مو�شى. رقمها  ال�شيد علي  اإبتهال  املدعية: 
مر�شى  محمد  ثروت  عليه:  املدعى  �شماهيج.   236 جممع   3606 طريق   258 مبنى  بحرينية. 
العنوان. مو�شوع الدعوى:  ال�شخ�شي: 841128596. جمهول  محمد. جن�شيته: م�شري. رقمه 

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

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
.قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�جلعفرية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.6/17507/2015/02.......
تبليغ.باحل�ضور

ال�شماهيجي  علي  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  واأولده.  الدرازي  كاظم  ال�شيد  �شركة  املدعية/ 
 4614 طريق   539 مبنى   .891018859 Sukhraj Singh�س:  عليها/  املدعى  �س:450005470. 

جممع 646 النويدرات. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 2015/12/6م 

لنظر الدعوى، ليعلم..
�إد�رة.�لدعوة.�لعمالية

رقم.�لدعوى:.8/15027/2015/02.......
تبليغ.باحل�ضور

املدعي/ م�شنع اآل عبا�س لنتاج البالط �س.ت:59913-1. مبنى 1212 طريق 5524 جممع 955 
Mohammed Jashim Abdul Jalil �س: 760568278. مبنى 460 طريق  حفرية. املدعى عليه/ 

509 جممع 305 املنامة. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.



33
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 2015/12/6م 
لنظر الدعوى، ليعلم.

�إد�رة.�لدعوة.�لعمالية
رقم.�لدعوى:.9/14533/2015/02.......

تبليغ.باحل�ضور
املدعي/ م�شنع برو�شبكت للم�شنوعات اخل�شبية ل�شاحبه مربوك اأحمد يحي �س.ت: 81622- 
بوا�شطة وكيلته/ املحامية نادية اإبراهيم اجلندي �س: 571207464 املدعى عليه/ ماأمون اأنور 
�س: 830745025. �شقة 82 مبنى 2547 طريق 1535 جممع 115. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 2015/12/9م 

لنظر الدعوى، ليعلم..
اإدارة الدعوة العمالية

رقم.�لدعوى:.4/11935/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفاة

بدرية.�ضلمان.جا�ضم.�لرميحي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفاة بدرية �شلمان جا�شم الرميحي. الرقم 
اأن  باأية حقوق عليها  اأو من يدعي  للمتوفاة املذكورة  ال�شخ�شي: 430026684. فعلى كل وارث 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/19582/2015/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

محمد.عبد�لرحيم.عبد�هلل.ر��ضد.�حلايكي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح محمد عبدالرحيم عبداهلل را�شد احلايكي ورقمه 
ال�شخ�شي 880508922. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 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 للمتوفى 

اأن ي�شعراملحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 2016/1/25 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/17410/2015/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

�ضعد.�ضالح.ح�ضن.�حل�ضن
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة �شعد �شالح ح�شن احل�شن ورقمه ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  340005718. 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 2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/19635/2015/02
فتـح.تركـة.دعوى.تركة.�ملتوفى

yam bahadur gurung
الرقم   .yam bahadur gurung املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 610081748. 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 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/19580/2015/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

عادل.�لفاحت.�إبر�هيم.وهبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة عادل الفاحت اإبراهيم وهبي، ورقمه ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  610054791. 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 2016/1/25 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/13259/2015/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

علي.�ضلمان.د�ود.عبد�لنبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة علي �شلمان داود عبدالنبي ورقمه ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  600101223. فعلى كل 
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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 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.1/13260/2015/02

فتح..دعوى.تركة.�ملتوفى
�إبر�هيم.خليفه.�ضعيد.مفتاح

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة اإبراهيم خليفه �شعيد مفتاح، ورقمه ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  250016745. 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 2015/12/15 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/07000/2013/04
بيع.باملز�د.�لعلني

مكتب  عليه  باملحكوم  اخلا�شة  الأغرا�س  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
املن�شوري لاليدي العاملة واملوجودة يف العنوان مكتب 412 مبنى 178 طريق 330 جممع 309 
وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/13 للمزايدة عليها   والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف املرفق.

هاتف  العريفي  ح�شني  يو�شف  ح�شني  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)36005000( اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف اثناء الدوام الر�شمي 

مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/07000/2013/04.
قا�ضي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لدعـوى:.4/13947/2014/02
تبليـغ.باحل�ضـور

املدعية/ ادارة الأوقاف اجلعفرية. وكيله املحامي هدى عي�شى اأحمد علي ال�شاعر املدعى عليه/ 
محمود اإ�شماعيل عبداهلل محمد. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى مطالبة ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم 2015/12/27.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة.
رقم.�لدعـوى:.8/18322/2014/02

تبليـغ.باحل�ضـور
املدعي/الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلته املحامية �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى 
عليه/ م�شعل عبدالرحمن م�شعل ال�شهيان �شاحب موؤ�ش�شة �شندانه للمقاولت. �شفـة الدعــوى: 

مطالبة ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم 2015/12/28.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة...
رقم.�لدعـوى:.4/14222/2015/02

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

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.1/13713/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. محامي املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه: 
باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى  �شفـة   .NAJA SHARFUDDIN KHAWAJA KHAW

يدفع للمدعي مبلغًا قدره 9234/736 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/6 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.1/8737/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

عليه:  املدعى  املحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  املدعي:  محامي  بنك.  ت�شارترد  �شتاندر  املدعي: 
JUSTIN MALIAKAL VARGHESE. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي 

مبلغًا قدره 10341/854دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/7 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.92/14920/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

القاب�شة  بل�س  ميديا  تكنو  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ذ.م.م. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره 12192/500دينارًا 

والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/7 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعـوى:.7/8295/2015/02

تبليـغ.باحل�ضـور
املدعي: �شتاندرت�شارترد بنك. محامي املدعي: ح�شان املحرقي ومحمود يعقوب املدعى عليه: 
قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  م�شطفى.  م  محمد 

8703/969 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/6 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.6/18026/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

املدعـي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: ميار للمقاولت. �شفـة الدعــوى: طلب 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  قدره 17250/006دينارًا  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/6 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.4/14222/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة من�شور جا�شم من�شور. �شفـة 
الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره 23538/134دينارًا والر�شوم 

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.2/13184/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

الكبري  اجلامع  مقاولت  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره 26302/374  �س.�س.و. �شفـة الدعوى: طلب 

دنانري والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/3 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعـوى:.9/14547/2015/02

تبليـغ.باحل�ضـور
املال.  خليفة  اأحمد  عي�شى  جمال  املدعية:  محامي  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
املدعى عليه: عبداهلل اأحمد عبداهلل اأحمد بحر. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن 

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعـوى:.9/11812/2015/02
تبليـغ.باحل�ضـور

املدعية: �شركة ماريالند للحفريات واملقاولت �س �س و. محامي املدعية: ح�شني عقيل يو�شف 
اأحمد احل�شن. املدعى عليها: جمموعة ام ايه جي الغامن العاملية للتعمري بالعقار �س.�س.و. �شفـة 
الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليها باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره 5751/025 دينارًا والر�شوم 

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

بوكيل عنه جلل�شة يوم 2016/1/7 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى.6/19256/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

ذهب.علي.�أحمد
الرقم  اأحمد.  علي  ذهب  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 480100000. 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 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/19179/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
محمد.يو�ضف.�حلايكي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد يو�شف احلايكي الرقم 
ال�شخ�شي: 430104260. 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 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.7/19071/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

محمد.قايد.نا�ضر.�لفتيني
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد قايد نا�شر الفتيني. 
الرقم ال�شخ�شي: 760913919. 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 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعـوى:.9/10801/2011/02
�إثبات.ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعية خاتون كاظم عدنان محمد علي املو�شوي 
والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه  قد  املحامي عبدالرحمن اخل�شرم.  وكيلها 
العقاري طالبة فيها احلكم بثبوت ملكية العقار مل�شتحقها 3400 �شهم من ا�شل 19400 �شهم من 
جمموع امل�شاحة الكلية 326 مرت مربع مبا يعادل م�شتحق املطلوب اثباته57.09 مرت مربع اي ما 

يعادل 3509.064 قدم مربع وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم 2016/1/13 موعد نظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.5/19363/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

يو�ضف.�أحمد.ر��ضد.علي.�حلو�ضني
علي  را�شد  اأحمد  يو�شف  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  احلو�شني. الرقم ال�شخ�شي: 340102810. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
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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 2016/1/27 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.9/19584/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
TAMANG NAVIN

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى TAMANG NAVIN. الرقم 
ال�شخ�شي: 660328291. 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 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.7/19586/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�ل�ضيد.طالب.ها�ضم.علي.�أحمد.�خلورجاين
اأحمد  علي  ها�شم  طالب  ال�شيد  املتوفى  تركة  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اخلورجاين. الرقم ال�شخ�شي: 660116910. 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 2016/2/8 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.3/9319/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفاة

�ضريفة.عبد�هلل.محمد.ها�ضم
ها�شم.  محمد  عبداهلل  �شريفة  املتوفاة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 220102180. 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 2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
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رقم.�لدعوى:.4/9185/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية بتلكو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. 
املدعى عليها: الطائر ال�شريع للم�شاريع. الرقم ال�شخ�شي: 29991 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 925.41 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.9/8993/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 AMJAD MEHMOOD املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 870336789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 77.197 دينارًا مع 

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

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.5/9288/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية بتلكو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. 
املدعى عليه: ح�شني اأحمد م�شاعد الغامدي. الرقم ال�شخ�شي 570172594. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 631.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.7/8415/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: في�شل عطيه اهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870402420 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعود.  عبداهلل  يو�شف 

181دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2015/11/08 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة
رقم.�لدعوى:.5/2602/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
 MUHAMMAD AFZAL :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
MUHAMMAD MUHAMMAD ANWAR. الرقم ال�شخ�شي: 761224440. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 98.91 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.7/21732/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: موزه علي محمد ال�شاو�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 801205590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 199.579 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.7/23660/2014/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة اميك�س - ال�شرق الأو�شط، وكيلها �شعيد علي املال. املدعى عليه: ال�شيد محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790201003 ال�شخ�شي:  الرقم  �شرف.  ال  ح�شن  عبا�س 

1546.973 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  املذكور  للمدعى عليه  العا�شرة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لعا�ضرة

رقم.�لدعوى:.1/5880/2013/02
�أثبات.ملكية.عقار

�شيادي  جا�شم  محمد  عبدالرحمن  املدعيني/  باأن  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
رقم 1/5880/2013/02.  الدعوى  اأقاموا  قد  الها�شمي  يو�شف  ال�شيد  املحامي  وكيلهم  وغريه 
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املدعى عليها/ جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري - �شارع احلكومة – املنامة 2(. طالبني فيها: 
للورثة  القي�شرية رقم 91 باملحرق 215  الكائن يف �شارع �شوق  العقار  بثبوت ملكية  1( احلكم 
املذكورين بالفري�شة ال�شرعية رقم 47 ل�شنة 2007 واملوؤرخة يف 2007/1/17 البالغة م�شاحتة 
ب�شجالتها  ذلك  بت�شجيل  عليها  املدعى  اإلزام   )2 ال�شكني.  والدور  الدكاكني  واملت�شمن  م   80

الر�شمية.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعيني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اإعرتا�شة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/20م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة.

رقم.�لدعوى:.6/01504/2011/02
تبليغ.باحل�ضور.

اجلندي.  اإبراهيم  اإبراهيم  نادية  وكيلتها   ،SAMAN SURANGA DESIN SAMAN املدعية: 
املدعى عليه: عبداهلل اأحمد عبداهلل بحر، خديجة علي نا�شر اأحمد القطان، �شلوى علي يو�شف 
مرهون، �شامل عبداهلل اأحمد بحر، �شكينة عبداهلل اأحمد بحر، زينب عبداهلل اأحمد بحر. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.7/9107/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: ردينه �شالح مهدي 
كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 670602930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 169.93 دينارًا مع 

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

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى.9/8777/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 FULL عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MIAH JASHIM. الرقم ال�شخ�شي: 870843621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.48 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/8270/2015/02.

تبليغ.باحل�ضور
 ATT UR :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
 737.385 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790849178 ال�شخ�شي:  الرقم   .REHMAN

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

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/14571/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741205548 ال�شخ�شي:  الرقم  رم�شان.  عبا�س  اإبراهيم  عبدالمري 

مبلغ قدره 115.55 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/14650/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 .ABDUL GHAFFAR عليه  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 890426821. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 398.84 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/14701/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
محمود عبدالوهاب مح�شن ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 820101893. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 112 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/14951/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

يعقوب  عبا�س  عليه: محمد  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
يو�شف اخلياط. الرقم ال�شخ�شي: 910800340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 794.554 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/7617/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .610712187 ال�شخ�شي  الرقم   .LANTRA MOHAMED RAUF RAUF

طلب مبلغ قدره 159.004 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/6647/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

كميل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ح�شني حبيب ح�شني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 900602724. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.1/9631/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: خالد 
نبيل اأحمد عبداملح�شن املحميد. الرقم ال�شخ�شي: 770804888. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 54.199 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/5598/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .850248736 ال�شخ�شي  الرقم   .EVANGELINE GALLEGO VIERNES

طلب مبلغ قدره 403.754 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/6646/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

فاطمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عي�شى محفوظ اأحمد الهدار. الرقم ال�شخ�شي: 890306966. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/9211/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 CESARE املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليها
GIOVANETTI. الرقم ال�شخ�شي: 641200196. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 157.37 

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



47
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/9095/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 RANA عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .830380957 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AAMIR AAMIR DANISH

الدعوى: طلب مبلغ قدره 404.824 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/9078/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 ANAS عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 988.047 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850152356 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUSSAIN

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/14337/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: بدور ح�شن علي اكرب  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
مريزا. الرقم ال�شخ�شي: 730742768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 316.416 دينارًا مع 

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

يوم 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/14061/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 CHRISTENE :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   861029798 ال�شخ�شي:  الرقم   .MALLORCA GASPE

250.782 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.   
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/13998/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 FAISAL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD ASGHAR. الرقم ال�شخ�شي: 930412214 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/14162/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا.  �شركة  املدعية: 
طريف محمد زياد التيناوي. الرقم ال�شخ�شي: 790720302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/14166/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي: �شركة ميناتيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: با�شم 
 163.429 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810243628 ال�شخ�شي:  الرقم  �شهيب.  جميل 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/14480/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد فهد جا�شم ال�شمن. 
الرقم ال�شخ�شي: 711127026. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 240.134 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/7681/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .600547884 ال�شخ�شي  الرقم   .THOMAS EDWARD WESTON

مبلغ قدره 107.129 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/13235/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور

محمد  غالم  اإلهام  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ قدره 913.533  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 860914585. مو�شوع  الرقم  اأمريي.  ح�شني 

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

يوم 2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة.

رقم.�لدعوى:.9/13026/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن علي ح�شن دروي�س 
املطاوعة. الرقم ال�شخ�شي: 690304625. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 412.616 دينارًا 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى .
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى.9/13607/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

اأحمد  عليه  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771108176 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  مكي  محمد 

182.534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/13034/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

عبدعلي  فا�شل  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811003299 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  اأحمد  عبداهلل 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/13329/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

ر�شيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800617398 ال�شخ�شي:  الرقم  رمزي.  محمد  عبدالقادر 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/13528/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 MUSLIYAR :املدعية: �شركة فيفا. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL RAHIMAN MUHAMMED MUHAMMED RAFEEQ

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   210.353 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810542129
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/4 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة



51
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

رقم.�لدعوى:.2/8714/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة نا�شر عبد محمد. وكيل املدعية: علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه: جا�شر 
مبلغ قدره 412  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 640435629. مو�شوع  الرقم  �شلوان�س خليل.  نعيم 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11896/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: مزاد الرفاعني. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ قدره 355.433 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى.4/14379/2015/02.

تبليغ.باحل�ضور.
املدعية: برادات ح�شن محمود ذ م م. وكيل املدعية: فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليه: 
مركز بنت ال�شلطان للمواد الغذائية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 747.4 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/6950/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: �شريبورن 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   730111938 ال�شخ�شي:  الرقم  وي�شتجنام.  جايلرت  وي�شتجنام 

قدره 365.895 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/8604/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد اك�شيل. الرقم ال�شخ�شي: 871102218. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  خليل ح�شن 

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/7913/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 FERDINAND GILERA :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 205.455 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690304773 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALFONSO

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/7520/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود كامل عبد الواحد 
ال�شيد على. الرقم ال�شخ�شي: 800944313. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 425.361 دينارًا 

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

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى.3/7456/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 TIFFANY :املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها
AVOY NEWMAN. الرقم ال�شخ�شي: 640337805. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 254.4 

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

يوم 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى.6/8998/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيل املدعية: �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى 
عليه: �شالح جا�شم �شامل بني حماد �شاحب موؤ�ش�شة خيال للدعاية والإعالن مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/16784/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعون: جا�شم عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني ومحمد عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني ورا�شد 
عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني وعبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني. املدعى عليه: محمد خلوف 
طوير�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2580 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى.6/11044/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

�شي مو�شوع  ان  اي  ويل  باك  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 2320.532 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/12730/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
عليها: مرمي محمد ح�شن علي جابر. الرقم ال�شخ�شي: 860902838. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 538.026 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/16178/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

ال�شغب.  البنكي. املدعى عليه: علي بن يو�شف بن علي  املدعية: �شعيد علي يعقوب عبدالعزيز 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/11159/2015/02.

تبليغ.باحل�ضور.
يو�شف  عي�شى  يو�شف  وكيلهما  العبد،  عبار  عارف  وفي�شل  العطيوي  فوزي  اإبراهيم  املدعيان: 
ال�شخ�شي:  الرقم  احل�شني.  عبدالوهاب  محمود  عبدالوهاب  عليه:  املدعى  الها�شمي. 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 4000  مبلغ  الدعوى: طلب  890611262. مو�شوع 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/15011/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

 .ADELINA ESCARAN VELIGANIO عليها:  املدعى  العجمي.  �شيف  علي  في�شل  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينار   1100 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881245305 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2015/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/9812/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: موؤ�ش�شة رولندا �شوكول وزهور. وكيل املدعية: مرمي عي�شى علي علي املدعى عليهم: مرج 
 VENUGOPAL PALLACHAVEEDU RAMAKRISHNA RAMAKRISHNA :.الزهور ذ.م.م
وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 599.239  PILLAI. مو�شوع 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم 2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى.3/3861/2015/02.
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: ر�شيد اوتي. وكيل املدعي: يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي. املدعى عليه املدخل فا�شل 
عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/14927/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الرقم  املاجد  اإبراهيم  عقيل  محمد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1315.448 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513311 ال�شخ�شي: 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/14138/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الرقم  علي.  ح�شن  غلوم  �شادق  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1248.753 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512854 ال�شخ�شي: 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/14363/2015/02
تبليغ باحل�شور 

املدعى  ال�شماهيجي  علي محمد  املدعية:  وكيل  واأولده.  الدرازي  كاظم  ال�شيد  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   830131345 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANWAR JAMAL HOQUE عليه: 

مبلغ قدره 1000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/17596/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: MOSARRAF HOSSAIN MD MD KHAN، وكيله طالل مح�شن حمد العلي. املدعى 
عليه: عادل يو�شف عبداهلل الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي 540103551. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/12076/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ريفريا لتاأجري ال�شيارات، وكيلها اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. 
املدعى عليها: �شريين حيدر علي حيدر اأحمد. الرقم ال�شخ�شي 900602562. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 443.83 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/02626/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  وكيلها ح�شن  الغذية،  لتجارة  الأو�شط  ال�شرق  موؤ�ش�شة  املدعية: 
مع  دينارًا   2119.832 الدعوى  مو�شوع   .201502175 ال�شخ�شي:  الرقم  را�شد.  ح�شن  حميد 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/15275/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

ال�شاخوري.  اأحمد علي  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: فاطمة مكي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 831008067. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 507.542 دنانري مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/09174/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

ح�شن  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل الغ�شره. الرقم ال�شخ�شي: 951009478. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 368.058 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/07862/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر نا�شر 
عبداحل�شني عبدالوهاب الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي: 720700833 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 128.398 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.6/08144/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 JEEVAN :املدعية: �شركة فيفا. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
ARUN TAURO. الرقم ال�شخ�شي: 760636419. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 138.484 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.7/13996/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 MOHAN املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871032694 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAJ LOGANATHAN

1020.236 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/14324/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد تعيب الوهيبي. الرقم ال�شخ�شي: 830704493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�ملدعي:.9/14863/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمود على �شيف اهلل 
يو�شف م�شرتيحي. الرقم ال�شخ�شي: 941215067. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 440.08 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/14172/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 KARTHIK :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850365961 ال�شخ�شي:  الرقم   .PARAMASIVAM

340.518 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/14242/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 LIAQAT املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين، 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660333970 ال�شخ�شي  الرقم   .ALI KHUDA KHUDA BAKHSH

مبلغ قدره 512.649 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/7917/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 .RAMSES BROOKS املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها 
الرقم ال�شخ�شي: 831145617. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 75.335 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.08272/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر عبداهلل 
اأحمد احلجريي. الرقم ال�شخ�شي: 770803458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1301.398 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/07986/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

مهدي  اأحمد  مالك  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
عجالن. الرقم ال�شخ�شي: 920713971. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 180.253 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/07525/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عبداهلل  علي  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ال�شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 750572795. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 487.506 دينارًا 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/14873/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مهدي اأحمد جا�شم اخليال. الرقم ال�شخ�شي: 810706792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/04389/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 RAHIM عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 860177017. مو�شوع  الرقم   .LATE MD MD NURU

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/09329/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 RANJIT SHIL LATE  :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 501.794 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .650200977 ال�شخ�شي:  الرقم   .LATE SHIL

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/05908/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
خولة بنت محمد بن ن�شر. الرقم ال�شخ�شي: 831033320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/13912/2013/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليهم: ح�شني  املدعى  مرهون.  اأحمد  وكيله جعفر  امليل،  اأحمد محفوظ ح�شن  املدعي: ح�شن 
احلكم  اأول:  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  امليل.  ح�شن  محفوظ  اأحمد 
بثبوت ملكيته لعدد �شهمني من عامة ع�شرة اأ�شهم من العقار الكائن يف جزيرة النبيه �شالح من 
املنامة البالغة م�شاحة التقريبية 600 قدم مربع )�شتمائة قدم مربع(. ثانيا: الزام املدعى عليها 
ت�شجيل عدد �شهمني من عامة ع�شرة ا�شهم من العقار الكائن بالنبيه �شالح من املنامة با�شم 
املدعي واإ�شدار �شند متليك له بذلك وفق ن�شبه ال�شرعي مبوجب الفري�شة ال�شرعية رقم 1056. 

ثالثا: ت�شمني املدعى عليها امل�شروفات �شاملة اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.1/14241/2013/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: ميا�س املعتز باهلل حلمي اأحمد الغا. وكيل املدعي: علي عبداهلل الأيوبي املدعى عليه: 
عي�شى �شلمان عي�شى �شالح بن هندي. الرقم ال�شخ�شي: 730904229 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.2/7207/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الغد  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 275.84  ال�شخ�شي: 078503. مو�شوع  الرقم  املعامالت.  لتخلي�س 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.2/16926/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: AKTER MAINUDDIN. وكيله خالد خليفة علي البنغدير الدو�شري. املدعى عليهما: 
املعامالت احلكومية، مبنى  لتخلي�س  الدبلوما�شية  التنظيفات ومكتب  بوردو خلدمات  موؤ�ش�شة 
201 طريق 3308 جممع 633 املعامري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/9426/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي: طالل مح�شن محمد العلي. وكيل املدعي: محمد الفاحت محمد مدين. املدعى عليهم: 
�شها علي عيد را�شد بوخما�س. محمد اأحمد اكرب م�شطفى عبداهلل. مبنى 1162 طريق 6025 
جممع 360 الزجن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/12499/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 OYAH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
TONGSON RIVERA. الرقم ال�شخ�شي: 781002583. مبنى 7 طريق 1 جممع 1216. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 208.994 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.4/21899/2014/02

تبليغ.باحل�ضور.
املرتوك.  عبداهلل  عادل  املدعية:  وكيل  املا�شي.  عبدالعزيز  اأحمد  عبدالعزيز  نعيمه  املدعية: 
املدعى عليهم: فاطمة اأحمد علي ر�شي. قدريه جواد اإبراهيم. منريه اأحمد علي ر�شي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ من املال مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/12531/20158/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ح�شن وحبيب  اأبناء محمود، وكيلها خليل اإبراهيم اأديب. املدعى عليها: موؤ�ش�شة 
التناك التجارية. الرقم ال�شخ�شي: 201511340. مبنى 1515 �شارع 1551 جممع 215 املحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 937 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/12731/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عبدالنبي  محمود  علي  محمد  نوره  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
 317 جممع   1705 طريق   302 مبنى   315 مكتب   .790907585 ال�شخ�شي:  الرقم  بو�شهري. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1247.269 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدبلوما�شية.  املنطقة 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية

رقم.�لدعوى:.7/12735/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
عليها: �شركة دايل ولث ليمتد. الرقم ال�شخ�شي: 79971-1. �شقة 513 مبنى 125 طريق 1702 
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جممع 317 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 971.937 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/8553/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلك�شة )بتلكو(، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
 .750108452 ال�شخ�شي  الرقم  يعقوب.  يو�شف  عي�شي  اأحمد  عليه:  املدعى  خليفه.  ال  محمد 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   127.814 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/8960/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   MUHAMMED RABEESH NALUKUDI NALUKUDI PARAMBA

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1511.22 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850528690
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الأولى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/11552/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820156477 ال�شخ�شي:  الرقم   .HARIS ALI KHAN

193.707 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/11431/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
ANIL KUMAR POTHANAYIL POTHANAYIL SANKARAN KUTTY. الرقم ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   193.707 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740512650
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/10224/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامل محمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 232.083  ال�شخ�شي: 580083985. مو�شوع  الرقم  الددا.  �شليمان 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/9929/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شيف اأحمد 
�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 201508991. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 597.348 دينارًا مع 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.9/8702/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
JOSEPH PAUL MILLER. الرقم ال�شخ�شي: 641231210 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.2/10950/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: محمد 
يا�شر �شليمان ال�شطي. الرقم ال�شخ�شي: 880641193. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 85.5 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/11249/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حمد اإبراهيم �شالح حمد 
الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860207161. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 569.278 دينارًا 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/8697/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

 RASHID املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين، 
MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 821323423. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 556.557 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/8495/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل اأحمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 710801009. مو�شوع  الرقم  العلوي.  يو�شف عبدالغفار 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.2/11371/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: زينب علي عبداهلل على 
العجوز. الرقم ال�شخ�شي: 860507963. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 348.186 دينارًا مع 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.7/10001/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   920518770 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SOHAIL KHAN

مبلغ قدره 213.387 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/10633/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عدنان جمعه 
غراب البكاري. الرقم ال�شخ�شي: 850535212. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 390.708 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/8963/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

با�شمه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
محمود اأحمد عبداهلل املال. الرقم ال�شخ�شي: 840800649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.4/9764/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة فيفا. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شادى محمد 
ح�شني ابو غو�س. الرقم ال�شخ�شي: 740417860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 217.903 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.4/9764/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة فيفا. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شادى محمد 
ح�شني ابو غو�س. الرقم ال�شخ�شي: 740417860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 217.903 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.4/10235/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حامد عبداهلل 
احلاج علي. الرقم ال�شخ�شي: 590158007. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 472.13 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.5/10906/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: ح�شني 
علي عبداهلل علي اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 900400226 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

100.1 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.5/11196/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
DIDIAR CHARLASTHIARY FERRI. الرقم ال�شخ�شي 530619210. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 438.1 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.5/10422/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: فاطمة ح�شن 
محمد اجلابري. الرقم ال�شخ�شي: 881221252. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 378.142 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.7/11195/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
CEMIL SOYAK. الرقم ال�شخ�شي: 760156328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 408.241 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.8/09499/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
جابر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل جابر عبدالرزاق. الرقم ال�شخ�شي: 730702898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/8870/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: اأبو �شاجده للهواتف، وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليه: ح�شن اإبراهيم اأحمد 
محمد الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 861103726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 421 دينارًا 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/8625/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعى عليه:  اإ�شماعيل.  املدعي: ح�شن علي  وكيل  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. 
ZAKIR LATE NURO NURO MIAH. الرقم ال�شخ�شي 700835687. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 158.75 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/8929/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: موؤ�ش�شة الق�شر لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 861201914. مو�شوع  الرقم  خالد �شرور جوهر �شرور. 

800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.3/08672/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
املدعي: MAQBOOL AHMED DAD ALLAH. وكيل املدعي: ثاين �شامل ثاين عا�شور. املدعى 
عليها: مفرو�شات ال�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 201507436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/5944/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة البحرين للخر�شانة امل�شبوكة. وكيل املدعية: ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 44565.  الرقم  للمقاولت.  دبي  ابراج  عليها:  املدعى 

قدره 3690.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.5/7357/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليهم: اإبراهيم محمد مهدي ماجد. مرمي 
اأحمد ح�شن عليوي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 132 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/7475/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: وكالة �شفريات البحرين العامليه. وكيل املدعية: عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان
مو�شوع  عيد.  محمد  علي  ر�شا  محمد  وامل�شاعد.  لل�شالمل  الر�شويه  �شركة  عليهم:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1748 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/1/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.1/16580/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
اأحمد حميد. املدعى عليه: محمد  اأحمد ايوب  املدعية: مفرو�شات بوارج. وكيل املدعية: طيبه 
�شمري فرحان عبدالعزيز الفرحان. الرقم ال�شخ�شي: 900709081 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 4674 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الأولى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.6/17104/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: عي�شى فرج ارحمه ال بور�شيد. وكيل املدعي: �شاحله عي�شى فرج ارحمه بور�شيد. املدعى 
الدعوى:  مو�شوع   .850634369 ال�شخ�شي  الرقم   .KARTHIKESAN THANKARAJ عليه: 

طلب مبلغ قدره 150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/17163/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: علي عبداهلل فارع علي. املدعى عليه: SUFYAN AFZAL. الرقم ال�شخ�شي 850938449. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4199.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/2/4 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.1/8849/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول اأحمد خلف. املدعى عليه: ال�شيد محمد �شهاب عدنان كاظم 
�شهاب. الرقم ال�شخ�شي: 840407599. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 300 دينار مع الر�شوم 

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



73
العدد: 3239 - الخميس 10 ديسمبر 2015

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/11230/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيل املدعية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. املدعى عليها: 
�شركة العمر ال�شريع للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201510413. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3069.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2015/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/17706/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: جامعة اململكة. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح التويجري. املدعى عليها: منى غريب 
قدره 2535  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 851203647.  الرقم  �شفيق.  علي  محمد 

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

2015/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.8/18025/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الرقم  جمعة  محمد  جعفر  عي�شى  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   456.945 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201515481 ال�شخ�شي: 

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

2015/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.4/18917/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الرقم  للمقاولت  مكالي  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1147.192 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .04-1267 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2015/2/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/4235/2015/2
تبليغ.باحل�ضور.

 .BELAYNESH ABEBE SENBETA عليه:  املدعى  �شلي�س.  العامر  عامر  عبداحلكيم  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينار   600 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860923193 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/5511/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: �شركة ا�شواق اخلليج الدوليه. وكيل املدعية: فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليه: 
وائل محمد لطفي ب�شيوين محمد. الرقم ال�شخ�شي: 610609114. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 396.35 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/9063/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: اأحمد 
�شادق عبداجلليل الرا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 850803519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/16816/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. املدعى عليه: جا�شم محمد اإبراهيم اأحمد 
مع  دينارًا   92 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950911550 ال�شخ�شي:  الرقم  اهلل.  مال 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/20407/2014/02
تبليغ.باحل�ضور.

 .rezaul sekander rabia :املدعى عليها .MD SAHABUDDIN ABDUL JABBAR :املدعي
الرقم ال�شخ�شي: 201426133. مو�شوع الدعوى: 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/9350/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

والع�شري.  لل�شندوي�شات  الزهراء  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1033.771 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.7/6823/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

الرقم  البديع،  علي  اإبراهيم  ح�شني  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   3006.274 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201506056 ال�شخ�شي: 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/6985/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

محمد،  �شرف  طاهر  ال�شيد  منى  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201506314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 642.041 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/2/4 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.9/11325/2015/02

تبليغ.باحل�ضور.
الرقم  للغو�س  الهال  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة خدمات  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 55065. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1152.563 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى


