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قانون رقم )10( ل�سنة 2015
بتعديل المادة )320( من قانون العقوبات ال�سادر 

بالمر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،
والتدريبية  التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة  رقم)25(  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الخا�شة،
وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه :
المادة الأولى

ال�شادر  العقوبات  قانون  المادة )320( من  والثانية من  الأولى  الفقرتين  بن�س  ُي�شتبدل 
بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 الن�س الآتي:

دينار  مائة  عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�شهر  ثالثة  عن  تقل  ل  مدة  بالحب�س  “ يعاقب 
�شخ�شًا  اأو   ، عمره  من  ال�شابعة  يبلغ  لم  طفاًل  للخطر  عر�س  من  العقوبتين  هاتين  باإحدى  اأو 

عاجزًا عن حماية نف�شه ب�شبب حالته ال�شحية اأو العقلية اأو حمل غيره على ذلك.
وتكون العقوبة الحب�س مدة ل تقل عن �شنة اإذا وقعت الجريمة في مكان خال من النا�س.”

المادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به 

اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                                                                                             ملك مملكةالبحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 21 رم�شان 1436هـ
الموافق: 8 يــــولـيــــــــو 2015م
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قانون رقم )11( ل�سنة 2015
بالت�سديق على البروتوكول المعدل لبع�ض اأحكام اتفاقية النقل الجوي

المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اإ�ستراليا

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

في  الموقعة  ا�شتراليا  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  الجوي  النقل  اتفاقية  وعلى 
البحرين بتاريخ 29 اإبريل 1995، والم�شدق عـليها بالمر�شوم بـقانون رقم )14( ل�شنة 1995،

وعلى البروتوكول المعدل لبع�س اأحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة 
البحرين وحكومة ا�شتراليا الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 8 يونيو 2014،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى
المبرمة بين حكومة  الجوي  النقل  اتفاقية  اأحكام  لبع�س  المعدل  البروتوكول  ودق على  �شُ
مملكة البحرين وحكومة ا�شتراليا الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 8 يونيو2014، المرافق لهذا 

القانون.

المادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                                                                                        ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريـخ: 21 رم�شان 1436هـ
الموافق: 8 يــــوليــــــــو 2015م
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قانون رقم )12( ل�سنة 2015
بالموافقة على الن�سمام اإلى بروتوكول عام 1988 المتعلق

بالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح في البحار )�سول�ض( لعام 1974

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

لعام  البحار  في  الأرواح  ل�شالمة  الدولية  بالتفاقية  المتعلق   1988 عام  بروتوكول  وعلى 
،1974

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى
ووفق على الن�شمام اإلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح 

في البحار لعام 1974، والمرافق لهذا القانون. 

المادة الثانية
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                                                                                            ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 25 رم�شان 1436هـ
الموافق: 12 يـوليــــــو 2015م
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قانون رقم ) 13( ل�سنة 2015
بالت�سديق على اتفاقية بين 

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
 ب�ساأن ت�سجيع وحماية ال�ستثمارات

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                    ملك مملكة البحرين
بعد الطالع على الد�شتور، 

ب�شاأن  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  اتفاقية  وعلى 
ت�شجيع وحماية ال�شتثمارات، الموقعة في مدينة اإ�شالم اآباد بتاريخ 18 مار�س 2014،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة )1(
الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  اتفاقية  على  ودق  �شُ
 ،2014 مار�س   18 بتاريخ  اآباد  اإ�شالم  مدينة  في  الموقعة  ال�شتثمارات،  وحماية  ت�شجيع  ب�شاأن 

والمرافقة لهذا القانون.

المادة )2(
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه– تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                   ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 25 رم�شان 1436هـ
الموافق: 12 يـوليـــــــو 2015م
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قانون رقم ) 14 ( ل�سنة 2015
باعتماد الميزانية العامة للدولة لل�سنتين الماليتين 2015 و 2016

ملك مملكة البحرين.  نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1977 باإ�شدار �شندات التنمية، وتعديالته، 

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، 
وعلى المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة، 
اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

مادة )1(

ُتقدر اإيرادات الدولة في ميزانية ال�شنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ )4،274،863،000( 
دينار )اأربعة مليارات ومائتي واأربعة و�شبعين مليونًا وثمانمائة وثالثة و�شتين األف دينار(، يكون 
وت�شعين مليونًا  و�شبعة  المالية 2015 مبلغ )2،097،329،000( دينار )مليارين  ال�شنة  ن�شيب 
وثالثمائة وت�شعة وع�شرين األف دينار(، ون�شيب ال�شنة المالية 2016 مبلغ )2،177،534،000( 
وفقًا  دينار(،  األف  وثالثين  واأربعة  وخم�شمائة  مليونًا  و�شبعين  و�شبعة  ومائة  )مليارين  دينار 

للجدولين رقمي )1( و )2( المرافقين لهذا القانون. 
مادة )2(

بمبلغ  و2016   2015 الماليتين  ال�شنتين  ميزانية  في  للدولة  الإجمالية  الم�شروفات  ُتقدر 
)7،284،136،000( دينار )�شبعة مليارات ومائتين واأربعة وثمانين مليونًا ومائة و�شتة وثالثين 
األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 مبلغ )3،601،586،000( دينار )ثالثة مليارات 
و�شتمائة وواحد مليون وخم�شمائة و�شتة وثمانين األف دينـار(، ون�شيب ال�شنة المالية 2016 مبلغ 
)3،682،550،000( دينار )ثالثة مليارات و�شتمائة واثنين وثمانين مليونًا وخم�شمائة وخم�شين 

األف دينـار(، وفقًا للجدول رقـم )1( المرافق لهذا القانون. 
مادة )3(

بمبلغ  و2016   2015 الماليتين  ال�شنتين  ميزانية  في  للدولة  المتكررة  الم�شروفات  ُتقدر 
)6،374،136،000( دينار )�شتة مليارات وثالثمائة واأربعة و�شبعين مليونًا ومائة و�شتة وثالثين 
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األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 مبلغ )3،156،586،000( دينار )ثالثة مليارات 
المالية  ال�شنة  ون�شيب  دينـار(،  األف  وثمانين  و�شتة  وخم�شمائة  مليونًا  وخم�شين  و�شتة  ومائة 
2016 مبلغ )3،217،550،000( دينار )ثالثة مليارات ومائتين و�شبعة ع�شر مليونًا وخم�شمائة 

وخم�شين األف دينـار(، وفقًا للجدولين رقمي )1( و )3( المرافقين لهذا القانون.
مادة )4(

بمبلغ  و2016   2015 الماليتين  ال�شنتين  ميزانية  في  للدولة  الم�شاريع  م�شروفات  ُتقدر 
)910،000،000( دينار )ت�شعمائة وع�شرة ماليين دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 
مبلغ )445،000،000( دينار )اأربعمائة وخم�شة واأربعين مليون دينار(، ون�شيب ال�شنة المالية 
2016 مبلغ )465،000،000( دينار )اأربعمائة وخم�شة و�شتين مليون دينار(، وفقًا للجدولين 

رقمي )1( و )4( المرافقين لهذا القانون.
مادة )5(

ُتقدر المبالغ الُمحولة من اإيرادات النفط اإلى ح�شاب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في 
ميزانية ال�شنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ )41،282،000( دينار )واحد واأربعين مليونًا 
ومائتين واثنين وثمانين األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 مبلغ )20،641،000( 
دينار )ع�شرين مليونًا و�شتمائة وواحد واأربعين األف دينار(، وبذات المبلغ لل�شنة المالية 2016 

وفقًا للجدول رقم )1( المرافق لهذا القانون.
مادة )6(

ُيقدر العجز في ميزانية الدولة لل�شنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ  )3،009،273،000( 
دينار )ثالثة مليارات وت�شعة ماليين ومائتين وثالثة و�شبعين األف دينار(، يكون ن�شيب ال�شنة 
المالية 2015 مبلغ )1،504،257،000( دينار )مليار وخم�شمائة واأربعة ماليين ومائتين و�شبعة 
)مليار  دينار   )1،505،016،000( مبلغ   2016 المالية  ال�شنة  ون�شيب  دينار(،  األف  وخم�شين 
وخم�شمائة وخم�شة ماليين و�شتة ع�شر األف دينار(، وفقًا للجدول رقم )1( المرافق لهذا القانون، 

على اأن ُيغطى العجز بالقترا�س من الموؤ�ش�شات المالية وال�شناديق العربية والإ�شالمية.
مادة )7(

ُت�شتوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم )2( المرافق لهذا القانون طبقًا لالأنظمة 
المالية وُتدفع جميعها للح�شاب العمومي.
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مادة )8(
وفق  القانون  لهذا  المرافقين   )4( و   )3( رقمي  الجدولين  في  الواردة  النفقات  ُت�شرف 
تق�شيمات الميزانية والتعليمات الخا�شة بها، ول يجوز ا�شتعمال العتماد في غير ما ُخ�ش�س له 
اأو اإ�شدار اأمر بال�شرف بما يجاوز العتماد المقرر، اأو الرتباط باأي م�شروف لي�س له اعتماد 

في الميزانية.
مادة )9(

الماليتين  لل�شنتين  لها  المعتمدة  الميزانيات  العا�شمة في  واأمانة  البلديات  اإيرادات  ُتقدر 
دينار(،  األف  وثمانمائة  مليونًا  و�شتة ع�شر  دينار)مائة  بمبلغ )116،800،000(  و2016   2015
يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 مبلغ )58،400،000( دينار )ثمانية وخم�شين مليونًا واأربعمائة 
األف دينار(، وبذات المبلغ لل�شنة المالية 2016، وُتقدر الم�شروفات الإجمالية للبلديات واأمانة 
العا�شمة في الميزانيات المعتمدة لها لل�شنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ )116،800،000( 
المالية 2015 مبلغ  ال�شنة  األف دينار(، يكون ن�شيب  دينار)مائة و�شتة ع�شر مليونًا وثمانمائة 
لل�شنة  المبلغ  وبذات  دينار(،  األف  واأربعمائة  مليونًا  وخم�شون  )ثمانية  دينار   )58،400،000(
البلديات  وتنفذ ميزانية  القانون،  لهذا  المرافق  للجدول رقم )5(  وفقًا  وذلك  المالية 2016، 

واأمانة العا�شمة وفقًا لأحكام قانون البلديات.
مادة )10(

)مائة  دينار   )116،094،000( مبلغ  بتوزيع  الميزانية  تنفيذ  اأثناء  المالية،  وزير  ُيخّول 
و�شتة ع�شر مليونًا واأربعة وت�شعين األف دينار( المر�شود �شمن ح�شاب تقديرات اأخرى للوزارات 
بحيث  المذكورتين،  الماليتين  لل�شنتين  المتكررة  الم�شروفات  بميزانية  الحكومية  والجهات 
يكون ن�شيب ال�شنة المالية 2015 مبلغ )18،522،000( دينار )ثمانية ع�شر مليونًا وخم�شمائة 
واثنين وع�شرين األف دينار(، ون�شيب ال�شنة المالية 2016 مبلغ )97،572،000( دينار )�شبعة 
الوزراء  مجل�س  اإبالغ  الوزير  وعلى  دينار(،  األف  و�شبعين  واثنين  وخم�شمائة  مليونًا  وت�شعين 
ومجل�س النواب ومجل�س ال�شورى بتوزيعات هذه المبالغ، واإجراء التعديالت الالزمة على اأرقام 

الميزانية المتكررة وفقًا لذلك.
مادة )11(

ي�شدر وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المن�شو�س 
عليها في هذا القانون.
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مادة )12(
في  وُين�شر  القانون،  هذا  تنفيذ  يخ�شه-  فيما  –كٍل  والوزراء  الوزراء  مجل�س  رئي�س  على 

الجريدة الر�شمية.

                                                                                                             ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 26 رم�شان 1436هـ

الموافق: 13 يوليو 2015م
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اأمر ملكي رقم )34( ل�سنة 2015
بمنح و�سام

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

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،  

اآمرنا بالآتي:
المادة الأولى

المملكة  �شفير  لينزي  اإيان  ال�شيد  �شعادة  اإلى  الأولى  الدرجة  من  البحرين  و�شام  ُيمنح 
المتحدة.

المادة الثانية
ُيعمل بهذا الآمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                                                                                                       ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 23 رم�شان 1436هـ
الموافق: 10 يــوليــــــو 2015م
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مر�سوم رقم  )51( ل�سنة 2015
بتعيين �سفراء في الديوان العام لوزارة الخارجية

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

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 في �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، الــــــــــــمعدل 
بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعين �شفراء في الديوان العام لوزارة الخارجية كٌل من:
1- معالي ال�شيخ فواز بن محمد اآل خليفة.

2- الدكتورة بهية جواد الج�شي.
3- ال�شيد اأحمد عبدالرحمن ال�شاعاتي.

المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء  
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

     وزير الخارجية
خالد بن اأحمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 21 رم�شان 1436هـ
الــــموافق: 8 يـــولــيو 2015م
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مر�سوم رقم )52( ل�سنة 2015
بتحديد م�سميات ودرجات ورواتب وعالوات وبدلت ومزايا 

القانونيين بجهاز ق�سايا الدولة

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

لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
الحكومة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، 
وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، المعدل 
بالمر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى لئحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفين الخا�شعين 
لقانون الخدمة المدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013،
وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُتحدد م�شميات ودرجات ورواتب رئي�س جهاز ق�شايا الدولة والقانونيين وفقًا للجدول رقم 
)1( المرافق لهذا المر�شوم. 

المادة الثانية
ُينقل رئي�س جهاز ق�شايا الدولة والقانونيين المعينون على جدول درجات ورواتب الق�شاة 
ال�شادر قبل العمل باأحكام هذا المر�شوم بذات الدرجة والرتبة اإلى الجدول رقم )1( المرافق 

له. 
المادة الثالثة

ُتحدد العالوة الجتماعية المقررة لرئي�س جهاز ق�شايا الدولة والقانونيين بفئتين بح�شب 
الحالة الجتماعية وفقًا للجدول رقم )2( المرافق لهذا المر�شوم.
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المادة الرابعة
ُتحدد عالوة ال�شيارة المقررة لرئي�س جهاز ق�شايا الدولة والقانونيين وفقًا للجدول رقم 

)3( المرافق لهذا المر�شوم.
المادة الخام�سة

المنظمة  حالياً،  بها  المعمول  والتعليمات،  والقرارات  واللوائح  بالقواعد  العمل  ي�شتمر 
للعالوات والبدلت و�شائر المزايا المقررة، وذلك كله فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا المر�شوم.

المادة ال�ساد�سة
لرئي�س  وُت�شرف  الفني” ،  العمل  “عالوة طبيعة  الق�شاء” لت�شبح  “عالوة  ت�شمية  ُتعاد 

الجهاز والقانونيين البحرينيين وغير البحرينيين بفئة واحدة.
عند  البحرينيين  والقانونيين  للرئي�س  الأ�شا�شي  الراتب  ح�شاب  في  العالوة  هذه  وتدخل 
تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  بموجب  المقررة  التقاعد  ا�شتراكات  ا�شتقطاع 

معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة ال�سابعة

ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا المر�شوم.
المادة الثامنة

ُيعمل بهذا المر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 رم�شان 1436هـ
الموافق: 8 يــــولـيـــــــو 2015م
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مر�سوم رقم )55( ل�سنة 2015
بالعفو الخا�ض عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية

المحكوم بها في اإحدى الدعاوى

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

وعلى  وتعديالته،  ل�شنة 1976  رقم )15(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  وعلى 
الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ي�شقط ما تبقى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية املحكوم بها على نبيل اأحمد عبدالر�شول 
رجب )الرقم ال�شخ�شي 640013651( يف الق�شية رقم )2014/270(.

املادة الثانية
وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.
             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

         الفريق الركن
        وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 26 رم�شان 1436هـ
املوافق: 13 يــولــيـــو 2015م
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تعميم
ب�ساأن عطلة عيد الفطر المبارك

لعام 1436هـ 

واإداراتها  اململكة  وزارات  ل  تعَطّ 1436هـ  لعام  املبارك  الفطر  عيد  مبنا�شبة 
وال�شبت  اجلمعة  يومي  اإن  وحيث  له،  التاليني  واليومني  العيد  يوم  وموؤ�ش�شاتها 

ي�شادفان �شمن العطلة، فيعَوّ�س عنهما بتمديد العطلة يومني اآخرين.

           رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 رم�شان 1436هـ
المـــــوافــــــق: 15 يـــولــيــــو 2015م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم )62( ل�سنة 2015

التي  الإدارية  والجهات  الأعمال  بتعيين    2008 ل�سنة   )3( رقم  القرار   بتعديل 
يجوز ت�سغيل المحكوم عليه فيها  بموجب امر من قا�سي تنفيذ العقاب و�سوابط  

هذا الت�سغيل
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم) 46 (ل�شنة  
2002 وتعديالته،

وعلى القرار رقم)3( ل�شنة 2008 ب�شاأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز ت�شغيل 
المحكوم عليه فيها بموجب اأمر من قا�شي تنفيذ العقاب و�شوابط هذا الت�شغيل وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.
قرر الآتي

المادة الأولى
ُي�شتبدل بن�س المادة الأولى من القرار رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن تعيين الأعمال والجهات 
الإدارية التي يجوز ت�شغيل المحكوم عليه فيها بموجب اأمر من قا�شي تنفيذ العقاب و�شوابط 

هذا الت�شغيل، الن�س التالي:

المادة الأولى : تحدد الأعمال والجهات التي يجوز ت�شغيل المحكوم عليه ال�شادر ب�شاأنه اأمر 
من قا�شي تنفيذ العقاب باإبدال الإكراه البدني بالعمل يدوياأً اأو �شناعياأ وفقًا للقوائم المرفقة 

بهذا القرار.
المادة الثانية

وُين�شر                �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذ  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على   
في الجريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
         خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1436هـ
المـــــوافـــــــق: 8 يــــــولــــــيو 2015م
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اأولأ: وزارة التنمية الجتماعية.
1( مركز المحرق للرعاية الجتماعية.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الم�شمى الرقم
المهام الوظيفيةالوظيفي

الــــوقــــت الـــمـــقـــتـــرح والـــطـــاقـــة 
ـــة ل�ـــشـــتـــقـــبـــال  ـــي ـــاب ـــع ـــي ـــت ـــش ال�
او  الـــدار   فــي  عليهم  المحكوم 
ــهــر واحــــد ــش الـــمـــركـــز خـــــالل �

   1   
م�شاعد 

فني تاأهيل 
اجتماعي

م�شاعدة فني التاأهيل الجتماعي فيما يلي:
تدريب الم�شنين على الأعمال اليدوية الب�شيطة.	 
الترفيه عن الم�شنين.	 

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 2

م�شاعد    2
خدمات طبية

م�شاعدة م�شاعدي الخدمات الطبية فيما يلي:
العناية بالم�شنين وم�شاعدتهم.	 
الم�شاعدة في تنظيف الغرف والحمامات.	 
ترتيب وتنظيف الأ�شرة.	 
تقديم الطعام للم�شنين.	 

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 2

2( مركز �شيخان الفار�شي للتخاطب ال�شامل.
جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الم�شمى الرقم
المهام الوظيفيةالوظيفي

الــــوقــــت الـــمـــقـــتـــرح والـــطـــاقـــة 
ـــة ل�ـــشـــتـــقـــبـــال  ـــي ـــاب ـــع ـــي ـــت ـــش ال�
او  الـــدار   فــي  عليهم  المحكوم 
ــهــر واحــــد ــش الـــمـــركـــز خـــــالل �

   1   

م�شاعد 
مرافق

 الطلبة في 
البا�شات

- م�شاعدة مرافق البا�شات في المحافظة على �شالمة 
الطلبة  خالل ذهابهم اإلى منازلهم.

الفترة ال�شباحية
1:00§≠  7:00

العدد 1

2   
م�شاعد 
المدر�س

- م�شاعدة المدر�شين اأثناء الف�شحة في الكافتيريا
 والمراقبة خالل ال�شتراحة.

- م�شاعدة المدر�شين لتو�شيل الطلبة من الف�شول
 الدرا�شية اإلى البا�شات.

- م�شاعدة المنظفين اأثناء الدوام في تنظيف المرافق 
والف�شول وال�شاحات الخارجية.

الفترة ال�شباحية
1:00 7:00

العدد 1
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 3( مركز التاأهيل الأكاديمي والمهني.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الم�شمى الرقم
المهام الوظيفيةالوظيفي

الـــوقـــت الــمــقــتــرح والــطــاقــة 
ال�ـــشـــتـــيـــعـــابـــيـــة ل�ــشــتــقــبــال 
او  الـــدار   في  عليهم  المحكوم 
الــمــركــز خــــالل �ــشــهــر واحـــد

م�شاعد مدرب    1   
الور�س المهنية

خروج  اأثناء  المهنية  الور�س  في  الطلبة  مراقبة 
المدرب.

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

م�شاعد  مدرب   2
 الحا�شب  لآلي

م�شاعدة الطلبة في كيفية ا�شتخدام مهارات الحا�شب 
الآلي.

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

3
م�شاعد مدرب

اأثناء  ور�شة النجارة  ومراقبتهم  النجارة  اأعمال  في  الطلبة  م�شاعدة 
خروج المدرب

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

4   

م�شاعد مدرب
ور�شة 

الم�شاعدة في اأعمال الت�شليحالميكانيكا
الفترة ال�شباحية

1:00- 7:00
العدد 1

5

م�شاعد مدرب
 ور�شة التجميل 

وت�شفيف 
ال�شعر

الم�شاعدة في اأعمال الت�شفيف والتجميل
الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

6

م�شاعد مدرب 
ور�شة 

الخدمات 
المطبعية

الم�شاعدة في اأعمال الطباعة والن�شخ
الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1
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4( مركز بنك البحرين والكويت للتاأهيل.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الم�شمى الرقم
المهام الوظيفيةالوظيفي

الــــوقــــت الـــمـــقـــتـــرح والـــطـــاقـــة 
ـــة ل�ـــشـــتـــقـــبـــال  ـــي ـــاب ـــع ـــي ـــت ـــش ال�
او  الـــدار   فــي  عليهم  المحكوم 
ــهــر واحــــد ــش الـــمـــركـــز خـــــالل �

م�شاعد مدرب    1   
الور�س المهنية

خــروج  ــاء  ــن اأث المهنية  ــور�ــس  ال فــي  الطلبة  مــراقــبــة 
المدرب.

الفترة ال�شباحية
1:00 -7:00

العدد 1

2   
م�شاعد مدرب

م�شاعدة الطلبة في اأعمال النجارة ومراقبتهم اأثناء  النجارة 
خروج المدرب.

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

3 
م�شاعد مدرب

م�شاعدة الطلبة في اأعمال الزراعة وحمل الآلت  الزراعة 
الزراعية وتنظيف الأر�س.

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1

م�شاعد مدرب  4
الخياطة

م�شاعدة الطلبة في اأعمال الخياطة مثل القيا�س 
والق�س  والخياط.

الفترة ال�شباحية
1:00- 7:00

العدد 1
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5( دار بنك البحرين الوطني للم�شنين.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الم�شمى الرقم
المهام الوظيفيةالوظيفي

الــــوقــــت الـــمـــقـــتـــرح والـــطـــاقـــة 
ـــة ل�ـــشـــتـــقـــبـــال  ـــي ـــاب ـــع ـــي ـــت ـــش ال�
او  الـــدار   فــي  عليهم  المحكوم 
ــهــر واحــــد ــش الـــمـــركـــز خـــــالل �

   1   
م�شاعد فني

تاأهيل 
اجتماعي

م�شاعدة فني التاأهيل الجتماعي فيما يلي:
 -تدريب الم�شنين على الأعمال اليدوية الب�شيطة.

- الترفيه عن الم�شنين.

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 2

م�شاعد   2
خدمات طبية

م�شاعدة م�شاعدي الخدمات الطبية فيما يلي:
- العناية بالم�شنين وم�شاعدتهم.

- الم�شاعدة في تنظيف الغرف والحمامات.
- ترتيب وتنظيف الأ�شرة.

تقديم الطعام للم�شنين.	 

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 2

م�شاعد طباخ 3

الغذائية  الــوجــبــات  تح�شير  فــي  الــطــبــاخ  م�شاعدة 
للم�شنين.

وتقطيع  تجهيز  فــي  الطباخ  م�شاعدي  م�شاعدة   -
الخ�شار  واللحوم وغ�شلها.

تنظيف المطبخ والأواني ... وغيرها.	 

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 1

4  
م�شاعد 
اخ�شائي

عالج طبيعي

م�شاعدة اأخ�شائي العالج الطبيعي فيما يلي:
- الم�شاعدة في نقل الم�شنين من الغرف وال�شالت

 اإلى �شالة العالج الطبيعي.

الفترة ال�شباحية
2:00- 8:00

العدد 2
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6( اإدارة تنمية الأ�شرة والطفولة.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الوقتالعددالموقعالمهام الوظيفيةالم�سمى الوظيفيالرقم

   1   
م�شاعدة مدربة 

بالوحدة 
الإنتاجية 

)اإناث(

-تتابع الح�شور والإن�شراف للمتدربات
 والمدربات.

-اإعداد قائمة البيانات للمتدربات.
-رفع التقارير الخا�شة بالدورات.

2مركز مدينة حمد الإجتماعي

�شباحًا 
2-8 

1مركز الرفاع الإجتماعي
1مركز مدينة عي�شى الإجتماعي

1مركز عبداهلل بن يو�شف فخرو الإجتماعي
4مركز �شترة الإجتماعي

2مركز اأبن خلدون الإجتماعي
1مركز المنامة الإجتماعي

3مركز جدحف�س الإجتماعي

2

1مركز مدينة حمد الإجتماعي

من�شق برامج 
تدريبية 
)اإناث(

-ت�شاعد في عملية التدريب ومتابعة الح�شور
 والإن�شراف للمتدربات والمدربات

1مركز الرفاع الإجتماعي

�شباحًا 
2-8 

1مركز مدينة عي�شى الإجتماعي
1مركز عبداهلل بن يو�شف فخرو الإجتماعي

2مركز �شترة الإجتماعي
1مركز اأبن خلدون الإجتماعي

1مركز المنامة الإجتماعي
1مركز جدحف�س الإجتماعي

3   
موظف اإ�شتقبال 

وت�شجيل

- اإ�شتقبال الم�شتفيدين من  خدمات المركز 
المركز  بدالة  على  والرد  واإر�شادهم 
والم�شاهمة في ت�شجيل الم�شاركين في برامج 

المركز
3مركز خطوة للم�شروعات المنزلية

�شباحًا 
2-8 

4   
موظف 

اإ�شتقبال 
وت�شجيل

المركز  خدمات  من  الم�شتفيدين  ا�شتقبال   -
المركز  بدالة  على  والرد  واإر�شادهم 
والم�شاهمة في ت�شجيل الم�شاركين في برامج 

المركز.
- ي�شاعد الأ�شر في عملية الإنتاج

3مركز �شترة لالأ�شر المنتجة
�شباحًا 

2-8 

   5

من�شق برامج 
لالأطفال 
والنا�شئة.
)اإناث(

- الم�شاعدة في تنفيذ البرامج
نادي �شريفة العو�شي لالأطفال 

4والنا�شئة
�شباحًا 

2-8 

   6
موظف

 اإ�شتقبال وت�شويق

المجمع  على  المترددين  اإ�شتقبال   -
الأ�شر  منتجات  ت�شويق  في  والم�شاعدة  

المنتجة

مجمع العا�شمة لمنتجات الأيدي 
6البحرينية 

�شباحًا 
2-8 
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7( اإدارة المراكز الإجتماعية.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

الوقتالعددالموقعالمهام الوظيفيةالم�سمى الوظيفيالرقم

موظف اإ�شتقبال وت�شجيل   1   
)ذكور(

خدمات  من  الم�شتفيدين  اإ�شتقبال 
المركز  واإر�شادهم والرد على بدالة 
ت�شجيل  فــي  والم�شاهمة  الــمــركــز  
المركز بــرامــج  فــي  الــمــ�ــشــاركــيــن  

1مركز مدينة حمد الإجتماعي

�شباحًا 
2-8 

1مركز الرفاع الإجتماعي
1مركز مدينة عي�شى الإجتماعي

1مركز عبداهلل بن يو�شف فخرو الإجتماعي
1مركز �شترة الإجتماعي

1مركز اأبن خلدون الإجتماعي
1مركز المنامة الإجتماعي

1مركز جدحف�س الإجتماعي

2

1مركز مدينة حمد الإجتماعي

اأخ�شائي حا�شب اآلي 
)اإناث(

اإعداد  في  المركز  رئي�شة  م�شاعدة 
والإح�شائيات ــة  ــدوري ال التقارير 

1مركز الرفاع الإجتماعي

�شباحًا 
2-8 

1مركز مدينة عي�شى الإجتماعي
1مركز عبداهلل بن يو�شف فخرو الإجتماعي

2مركز �شترة الإجتماعي
1مركز اأبن خلدون الإجتماعي

1مركز المنامة الإجتماعي
1مركز جدحف�س الإجتماعي

ثانيًا:  وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

العددالوظيفيةالرقم

40في �شئون البلديات 1   

2

�شئون الأ�شغال العامة 

5وحدة العمل المبا�شر بالطرق

3مناولة المواد في المختبرات هند�شة المواد

8المجموع
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ثالثًا:  وزارة العمل.

جدول بالوظائف والمهام الوظيفية للمحكوم عليهم كعقوبة بديلة

العددالمهام الوظيفيةالم�شمى الوظيفيالرقم 

10م�شاعدة الب�شتاني في اعمال الزراعة والري.م�شاعد ب�شتاني1

10يتولى عملية التنظيف ب�شكل عام.منظف2

م�شلح عام3
واأثــاث  والآلت  بالمعدات  الب�شيطة   الت�شليحات  بجميع  القيام  الوظيفة  هــذه  تتولى 

المكتب.
10

4
م�شاعد 

فني �شيانة
تخت�س هذه الوظيفة باإعداد ال�شيانة الوقائية لالأجهزة  والمعدات الإلكترونية وميكانيكية  

وتوفير الم�شاعدة الفنية لفني ال�شيانة.
10
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وزارة العدل وال�سئو ن الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم )67( ل�سنة 2015

بتعديل المادة الثانية من القرار رقم )39( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإعادة ت�سكيل لجنة المنازعات الإيجارية

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

 وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل لجنة المنازعات الإيجارية،
وعلى قرار الندب ال�شادر من المجل�س الأعلى للق�شاء،

 وعلى تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني،
 وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

لجنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )39( رقم  القرار  من  الثانية  المادة  بن�س  ي�شتبدل 
المنازعات الإيجارية الن�س التالي:

المادة الثانية: يندب كٌل من القا�شي عي�شى عبدالجليل ال�شائغ، والقا�شي نورة خالد المدفع 
ع�شوي اإحتياط للجنة المنازعات الإيجارية عند غياب اأحد اأع�شائها من الق�شاة اأو قيام مانع لدى 

اأحد الأع�شاء وذلك بناًء على دعوة من رئي�س اللجنة.

ويعين ال�شيد �شالم محمد القوتي ع�شوًا اأحتياطيًا في حال غياب ع�شو اللجنة من غير الق�شاة.
المادة الثانية

في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
الجريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
         خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 رمـــــــ�شان 1436هـ
المـــــوافـــــــق: 12 يــــولــــــيـــــو 2015م
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وزارة العدل وال�سئو ن الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم )68( ل�سنة 2015

ب�ساأن تعديل الر�سوم الق�سائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الق�شائية،  الر�شوم  ب�شاأن   1972 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد   

وتعديالته والجداول المرفقة به،
ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى   

1971 وتعديالته،
 وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 1988 ب�شاأن تعديل الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

 وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
 وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُي�شتبدل بن�س البند )1( فقرة )اأ( من البند )اأوًل ( ب�شاأن تقدير ر�شوم الدعوى من الجدول 
رقم )1( من جداول الر�شوم المرافقة للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 الن�س الآتي:

1- الر�شوم الن�شبية:
يفر�س في الدعاوي معلومة القيمة ر�شم ن�شبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها  اأ- 
وذلك وفقًا للن�شب المبينة في الجدول رقم )2( من جداول الر�شوم المرافقة للمر�شوم بقانون 
األف  اأن يكون الحد الأدنى 30 دينار والحد الأق�شى للر�شم مائتي  رقم )3( ل�شنة 1972 على 

دينار اأيا كانت قيمة الدعوى، واأل يتجاوز الر�شم  الذي يدفع مقدمًا ثالثين األف دينار.
المحكمة  تقدره  باأمر  الدعوى  في  الحكم  بعد  الر�شم  باقي  من  ي�شتحق  قد  ما  وي�شتكمل 
و يجري  المحكمة في حكمها،  قررته  اأو ح�شبما  عليه  المحكوم  ويتم تح�شيله من  المخت�شة. 
ما  قبل  اأمواله  من  بالأولوية  ي�شتوفى  ممتازًا  دينًا  باإعتباره  التنفيذ  محكمة  طريق  عن  تنفيذه 

عداها من ديونه الأخرى.

المادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
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المادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

                                                                       
                                                              وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

         خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 رم�شــــان  1436هـ
المـــــــوافــــــق: 14 يـــــوليــــــو  2015م
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )63( ل�سنة 2015

ب�ساأن تعيين مدير موؤقت لجمعية �سبكة 
�سيدات اأعمال ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

وزيرة التنمية الجتماعية :
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )102( ل�شنة 2010 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل جمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ،

والثابت  في 2015/1/26م  الموؤرخة  الأهلية  المنظمات  دعم  اإدارة  اإلى مذكرة  وا�شتنادًا 
رقم                       بقانون  المر�شوم  من   )46،39،38،33،32( للمواد  الجمعية  وتجاوزات  مخالفات  فيها 
) 21 ( ل�شنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة وعدم انتخاب مجل�س 

اإدارة للجمعية ،
وعمال بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه،

و�شمانًا لح�شن �شير العمل بجمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ،
وبناًء على عر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع ،

قرر الآتي:
مادة )1(

ال�شرق  اأعمال  �شيدات  �شبكة  لجمعية  موؤقتًا  مديرًا  الزياني  را�شد  /افنان  ال�شيدة  ُتعين 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا وتكون لها الخت�شا�شات المقررة لمجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون 
الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة 
الأ�شا�شي  والنظام   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة  والموؤ�ش�شات 

للجمعية.
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مادة )2(
تكون مدة المدير الموؤقت ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ ن�شر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )3(
على المدير الموؤقت للجمعية اإعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع 
وتطوير  لإ�شالحها  ومقترحاته  الما�شيين  العامين  خالل  المالية  اأمورها  مت�شمنًا  الجمعية 
اأربعة  اإليهما، وذلك خالل  الم�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  وفقًا لأحكام  بها  العمل  وتنظيم 

ا�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(
على المدير الموؤقت اأن يدعو الجمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة 
بالمادة رقم )2( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة الجمعية مت�شمنًا اأمورها المالية، وتنتخب الجمعية العمومية مجل�س الإدارة 
الجديد في الجل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخا�شة بتر�شيح اأع�شاء مجل�س الإدارة وفقًا 
لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الم�شار اإليه وما قرره النظام الأ�شا�شي 

في هذا ال�شاأن.

مادة )5(
على وكيل وزارة التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.
                                                                                                          وزيرة التنمية الجتماعية
                                                                                                          فائقة بنت �سعيد ال�سالح

                                                                               
�شدر في: 21 �شعبان 1436هـ
المـــوافق: 8 يـــــونيـــو 2015م
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )85( ل�سنة 2015

ب�ساأن توفيق اأو�ساع دار ح�سانة �سجرة التعليم

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

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور الح�شانة، المعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س المادة )43( منه،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2015 بتمديد مدة توفيق اأو�شاع دور الح�شانة القائمة وقت 
العمل بالقرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور الح�شانة،

وا�شتنادَا اإلى مذكرة رئي�س الح�شانات وتنمية الطفولة الموؤرخة 17 يونيو 2015،
وبناًء على عر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شالم  فهد  عائ�شة  لل�شيدة  المرخ�شة  التعليم  �شجرة  دار ح�شانة  اأو�شاع  توفيق  ُيعلن عن 
العجمي، وفقًا للقرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن دور الح�شانة، وذلك لمدة �شنتين تحت قيد 

رقم )37/د ح /2015(.

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

                                                                                                          وزيرة التنمية الجتماعية
                                                                                                          فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر في: 8 رم�شان 1436هـ
المــــوافق: 25 يـــونيو 2015م
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )87( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�ض باإن�ساء دار ح�سانة الطفل المحظوظ

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

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

وبناًء على عر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شنتين  لمدة  المحظوظ  الطفل  ح�شانة  دار  باإن�شاء  جا�شم  مهدي  ح�شين  لل�شيد  �س  ُيرخَّ
تحت قيد رقم )39/ د ح/2015(.

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

                                                                                                                   
وزيرة التنمية الجتماعية
فائقة بنت �سعيد ال�سالح
 

�شدر في 23 رم�شان 1436هـ
المــــوافق 10 يــــولـــيو 2015م
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )88( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�ض باإن�ساء دار ح�سانة خليج بوقوة

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

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

وبناًء على عر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة زهرة اأحمد علي جهرمي باإن�شاء دار ح�شانة خليج بوقوة لمدة �شنتين تحت  ُيرخَّ
قيد رقم )40/ د ح/2015(.

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزيرة التنمية الجتماعية
   فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر في: 23رم�شان 1436هـ
المــــوافق: 10 يــــولــيو 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم )42( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقارات في منطقة ال�ساية – مجمع 228

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
للتعمير  المعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير 

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة  ل�شنة 2012  رقم )68(  المر�شوم  وعلى 
العمراني،

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير  بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المحرق ،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،
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قرر الآتي:
مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   228 مجمع   - ال�شاية  بمنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنف 
الخا�س ب )RB( ومناطق العمارات ذات الثالثة طوابق بواجهة تجارية )*B3( وفقًا لما هو 
وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة 

في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 رم�شان 1436هـ
المــــــوافـــــق: 25 يــــونــيو 2015م
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هيئة تنظيم الت�سالت
ملخ�ض الح�سابات المدققة لهيئة تنظيم الت�سالت

 عن ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2014

بيان المركز المالي في 31 دي�شمبر 2014

 تصاالتيئة تنظيم ال ه

 4132ديسمبر  13بيان المركز المالي كما في 

_________________________________________________________________________________________________ 
     
  4102  3102 
 دينار بحريني  دينار بحريني إيضاحات 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 3005011  345551 5 ممتلكات ومعدات
     

     موجودات متداولة
 450305206  350135514 6 أخرى وموجوداتالمستحقة رسوم التراخيص 

 1351365131  1453465242 0 نقد وأرصدة لدى البنوك

 3351645420  1653635665  مجموع الموجودات المتداولة

 3356615440 1654045126  مجموع الموجودات

     والمطلوبات األموال المتراكمة
 1356025055  2356535030 3 الفائض المتراكم

 1356025055  2356535030  مجموع األموال المتراكمة

     المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 435563  265305 20 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
 6351421.3  651165065 22 رسوم الترخيص المؤجلة

  651435360  036.455.3 
     مطلوبات متداولة

 6045643  5025643 12 أخرىمطلوبات دائنة و تجارية ذمم 

 450605505  656455223  مجموع المطلوبات

 3356615440  1654045126  والمطلوبات األموال المتراكمةمجموع 
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 هيئة تنظيم االتصاالت

  بيان فائض اليرادات على المصروفات

 4132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

_________________________________________________________________________________________________ 

  4102  3102 
 دينار بحريني  دينار بحريني إيضاحات 

     
 12.1119.10  4.1.4.2.4 32 رسوم التراخيص

 4..112.21  2.430.903  رسوم التردد والنطاق
 392.101  2.001.113  رسوم إصدار األرقام

 4....42  231..2.24 42 إيرادات أخرى
 40.91..911  22.321..22  اليرادت

     
 (29.112..2)  (122.....2) 22 موظفينأعباء ال

 (40.000)  (31.430) 2-. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
دارية  (120.329)  (092..14) 92 مصاريف عمومية وا 
 (24.2.2.2.)  (2.422.944) 2. رسوم استشارية وقانونية

 (0.429.)  (321.124)  دعاية وترويج
 (9.4.421)   (43..101) 2 استهالك

 -        (42.430.) .2 مصروفات أخرى

 (4.4...011)  (2.911.112)  المصروفات

 9.0.199.12  9.222.312  فائض اليرادات على المصروفات للسنة
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 هيئة تنظيم االتصاالت

 بيان التدفقات النقدية 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 
 

  4102  3102 
 دينار بحريني  دينار بحريني  

     :من األنشطة التشغيلية يةقدتدفقات النال
 9.0.199.12  9.222.312  فائض اإليرادات على المصروفات للسنة

     لـ: تعديــالت
 9.4.421  43..101  مصروف استهالك 

 43..19  23.121  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
 -       9.2.934  تحصيلهامخصص الديون المعدومة والمشكوك في 

 -       19..2.3  قيد اإلنشاءمالية رأسمصاريف شطب 
 -       (223.293)  ذمم دائنةإستبعاد مستحقات و 

 (.02.19.)  (90..139)  إطفاء اإليرادات المؤجلة
 -       (3.203)  نهاية خدمة الوظفين مخصص مكافاتعكس 

  9.230.42.  131.12.1.4 
     التشغيلية: مطلوباتوال لموجوداتفي ا تغيراتال

 3.2.2.222  .343.01  خرىاأل المستحقة والموجوداترسوم التراخيص في النقصان 
مطلوبات الدائنة و ال التجارية ذممالفي )النقصان(  / الزيادة
 (  332.011.4)    20.293  خرىاأل

 3.9.0.1.2  20.291..4  رسوم الترخيص المقبوضة مقدما  
 913..12.24  22.1.4.120  يليةالنقد من األنشطة التشغ

 ).0..44(   )32.1.4(   للموظفينالمدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

 9.201.12..  119..22.13  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 
 

     :نشطة االستمماريةاأل من  يةقدتدفقات النال
 (422.14.320)  (4.149.031)  البنوكألجل لدى ودائع الزيادة في ال

 (1..119)  (291.03)  شراء ممتلكات ومعدات

 (499.20..4.)  (.4.1.9.10)  األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
     :األنشطة التمويلية من يةقدتدفقات النال

 (22..221.22)  (.24..29.01)  إلى وزارة المالية  محول

 (22..221.22)  (.24..29.01)  األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

 (1.0.212)  (1.239.230)  في حكمه في النقد وما النقصانصافي 

 24.004.122  23.4.1.1.2  في بداية السنةفي حكمه  النقد وما

 23.4.1.1.2  4.349.242  (8)إيضاح  في نهاية السنة في حكمه النقد وما
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هيئة تنظيم الت�سالت
اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت 

باإلغاء ترخي�ض VSAT لبنك اأوال �ض.م.ب )مقفلة(
بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( المن�شور بتاريخ 4 يونيو 
2015 في الجريدة الر�شمية العدد )3212( والموقع الإلكتروني للهيئة والذي بموجبه اأخطرت 
 VSAT الهيئة الأطراف ذوي الم�شلحة عن عزمها باإلغاء الترخي�س الممتاز لخدمات الفي�شات
الممنوح لها بتاريخ 21 اكتوبر   2007من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بموجب قانون الت�شالت 
ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف اإلى تقديم مالحظاتها بهذا 

الخ�شو�س. 
يعتبر  وفعليه  الم�شلحة،  ذوي  الأطراف  من  مالحظات  اأية  تت�شلم  لم  الهيئة  اأن  وبما 
الترخي�س الممتاز لخدمات الفي�شات VSAT الممنوح لبنك اأول �س.م.ب )مقفلة( ملغيًا اعتبارًا 

من تاريخ الن�شر في الجريدة الر�شمية.

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت 
باإلغاء ترخي�ض VSAT لبنك بي اإن بي باريبا 

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( المن�شور بتاريخ 4 يونيو   
2015 في الجريدة الر�شمية العدد )3212( والموقع الإلكتروني للهيئة والذي بموجبه اأخطرت 
 VSAT الهيئة الأطراف ذوي الم�شلحة عن عزمها باإلغاء الترخي�س الممتاز لخدمات الفي�شات
الممنوح لها بتاريخ 15 مايو  2005 من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بموجب قانون الت�شالت 
ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف اإلى تقديم مالحظاتها بهذا 

الخ�شو�س.  
يعتبر  وفعليه  الم�شلحة،  ذوي  الأطراف  من  مالحظات  اأية  تت�شلم  لم  الهيئة  اأن  وبما 
ملغيًا  باريبا  بي  اإن  بي  لبنك  ترخي�شه  الممنوح   VSAT الفي�شات  لخدمات  الممتاز  الترخي�س 

اعتبارًا من تاريخ الن�شر في الجريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )374( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب تر�شت 
الإ�شعافات  اأدوات  )�شندوق  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املتوفى  ورثة  عن  نيابة  بارترنز 
الأولية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم -63134، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة املذكورة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ودخول كل الورثة ال�شرعيني التالية اأ�شماوؤهم �شركاء فيها، 

وهم:
1-  باميال لني كمال )بريطانية اجلن�شية(.

2-  اإبراهيم عي�شى محمد ابراهيم كمال )بحريني اجلن�شية(.
3-  ريانا عي�شى محمد كمال )بحرينية اجلن�شية(. 

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

اإعالن رقم )375( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )عبداهلل اخلنيزى واأولده ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اإليا 
امل�شماة )عبداهلل اخلنيزى  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  نيابًة عن  للتدقيق وال�شت�شارات، 
واأولده ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10231، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية، و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                   
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )376( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد  
ال�شادة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  والتجارة  للمقاولت  )توتال  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  مالكو 
مبوجب القيد رقم 78575، طالبني حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 
)البحريني اجلن�شية(، عن  فقيه  اإبراهيم م�شطفى  ال�شيد/ طارق  ال�شريك  تنازل  اإْثر  وذلك 
)البحريني  على جناحي  يو�شف  عبداهلل  خالد  ال�شيد/  ال�شريك  اإلى  بال�شركة  كامل ح�ش�شه 

اجلن�شية(، واأن ي�شبح مقدار راأ�شمال ال�شركة خم�شني األف )50.000( 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

اإعالن رقم )377( ل�سنة  2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )اأنفال بي اإم اي �ض.م.ب مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة مالكو 
باعتبارهم  مقفلة(  �س.م.ب/  اي  اإم  بي  )اأنفال  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة 
امل�شفني القانونيني لل�شركة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69309، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  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

اإعالن رقم )378( ل�سنة 2015
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)خري البحرين للخدمات التعليمية القاب�سة �ض.م.ب/ مقفلة(
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)خري  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  ثورنتون(،  )جرانت  عبدالعال 
البحرين للخدمات التعليمية القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63626، 
واملتمثل ن�شاطها يف �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات، طالبًا تخفي�س 
راأ�س املال املدفوع وال�شادر لل�شركة من )2.207.000( دينار بحريني اإلى )250.000( دينار 

بحريني، وذلك مبوجب قرار اجتماع ال�شركة املنعقد بتاريخ 2015/4/15.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )379( ل�سنة 2015
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)معهد اخلليج لدرا�سات التاأمني �ض.م.ب/ مقفلة( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب كي بي 
اإم جي فخرو، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )نافيمار للم�شاريع البحرية 
�س.م.ب/ مقفلة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63348 طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة امل�شرح 
به ال�شادر واملدفوع من )20.000.000( دولر اأمريكي اإلى )9.000.000( دولر اأمريكي، 
وذلك مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة املنعقد بتاريخ 21 مايو 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

 
اإعالن رقم )380( ل�سنة 2015

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )نيونت لتقنية الت�سالت ذ.م.م( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شيادي 
)محامون وم�شت�شارون قانونيون(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  رقم 79789،  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  الت�شالت  لتقنية  )نيونت 
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
 

اإعالن رقم )348( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سوؤولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب عبد 
اجلن�شية(  )بحريني  اهلل  فتح  مراد  تقي  محمد  ال�شيد/  عن  نيابة  ثورنتون(،  )جرانت  العال 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )احلوطي للتجارة العامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 12392، 
طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، باإدخال �شركة )ر�شا 
فتح اهلل القاب�شة �س.�س.و( �شريكة يف ال�شركة، وبراأ�شمال مقداره مليون )1.000.000( دينار 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�ض عقد
 �سركة كيو 8 كافيه دى غول �ض.�ض.و

ملالكها محمد رجب محمد ح�سن 
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة:  كيو 8 كافيه دى غول �س.�س.و ملالكها محمد رجب محمد ح�شن 
رقم القيد: 93929

تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/8
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: مقهى مع �شي�شة، ومطعم درجة اأولى، ومع�شرة للفواكه، وبيع املواد الغذائية 
وعمل احللويات  العالقة،  وذات  ومنتجاته  التبغ  وبيع  الكحولية،  امل�شروبات  ماعدا  وامل�شروبات 

والبقالوة بكافة اأنواعها، واملخابز ال�شعبية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:  �سقة 147  مبنى  2648  طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257  
الهاتف: 32020355          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
محمد رجب محمد على                               )كويتي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1000(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() كويتي اجلن�شية(محمد رجب محمد على

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) كويتي اجلن�شية(محمد رجب محمد على
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ملخ�ض عقد
 �سركة محمد �سليمان الددا للمقاولت �ض.�ض.و

ملالكها محمد �سليمان محمد الددا
�سركة ال�سخ�ض الواحد

�شليمان محمد  ملالكها محمد  �س.�س.و  للمقاولت  الددا  �شليمان  �شركة محمد  ال�سركة:   ا�سم 
الددا 

رقم القيد: 93944
تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/9

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت النجارة لأعمال البناء )درجة ثالثة(.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:  مبنى  م39  طريق 12   الهملة    جممع 1012         
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

محمد �شليمان محمد الددا                         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(محمد �شليمان محمد الددا

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(محمد �شليمان محمد الددا
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ملخ�ض عقد
 �سركة كوربوريت هب ذ.م.م 
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  كوربوريت هب ذ.م.م
رقم القيد: 93940

تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/9
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال، ومركز خدمات مميزة لرجال الأعمال، واعداد 

وت�شغيل وتاأجري املكاتب وجتهيزها.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:  �سقة 246  مبنى  2648  طريق 5720   جزر اأمواج   جممع 257          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  عبدامللك اجلابر                                    )كندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )4000(     الن�شبة )%20(
2- اإم اآر تي لال�شتثمار �س.�س.و ملالكها محمد عبدالر�شول الطوا�س      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )160(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )8000(   الن�شبة )%40( 
3- جمموعة البحارنة القاب�شة                      )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )160(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )8000(   الن�شبة )%40(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- محمد عبدالر�شول محمد الطوا�س

م�شتوى التوقيع )منفرد() كندي اجلن�شية(2- عبدامللك اجلابر  

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(3- اأحمد نزار �شادق البحارنة

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(1- محمد عبدالر�شول محمد الطوا�س 

 ) بحريني اجلن�شية(2- اأحمد نزار �شادق البحارنة

) كندي اجلن�شية(3- عبدامللك اجلابر
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ملخ�ض عقد
 �سركة اخلياري للتجارة ذ.م.م 
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  �شركة اخلياري للتجارة ذ.م.م  
رقم القيد: 93960

تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/10
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: بيع املنظفات واملطهرات املنزلية، واخل�شروات والفواكه.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:   مبنى  68  طريق 5   احلد    جممع 104            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-  محمد �شالح علي اخلياري                     )ميني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )2000(     الن�شبة )%10(
2- هالل �شالح علي اخلياري                      )ميني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )2000(     الن�شبة )%10(
3- �شالح علي علي اخلياري                          )ميني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )116(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )5800(     الن�شبة )%29(
4- �شيخة محمد عبداهلل جمريان                 )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(       قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحرينية اجلن�شية(1- �شيخة محمد عبداهلل جمريان

م�شتوى التوقيع )منفرد() ميني اجلن�شية(2- �شالح علي علي اخلياري

م�شتوى التوقيع )منفرد() بحرينية اجلن�شية(3- محمود عبداهلل عبدالرحمن بوعلي
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ملخ�ض عقد
 �سركة جنوب كريل للتجارة ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�سركة:  �شركة جنوب كريل للتجارة ذ.م.م

رقم القيد: 93957
تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/10

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  العالقة،  وذات  ومنتجاته  التبغ  بيع  ال�سركة:  اأغرا�ض 
التجميل، وا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:   مبنى  اأ67  طريق 338   اأم احل�شم    جممع 339  

�ض.ب: 13116          
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Ashok Kumar Surendrannair Kumaramandiram   -1      )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )4900(     الن�شبة )%24.50(

Sanitha Krishnan Kutty -2                                                     )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )4900(     الن�شبة )%24.50(

3- جعفر محمد محمد را�شد باقرد                                               )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
Sanitha Krishnan Kutty -1)م�شتوى التوقيع )منفرد() هندي اجلن�شية

Ashok Kumar Surendrannair Kumaramandiram -2)م�شتوى التوقيع )منفرد() هندي اجلن�شية

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(1- جعفر محمد محمد را�شد باقرد 

Ashok Kumar Surendrannair Kumaramandiram -2)هندي اجلن�شية ( 

Sanitha Krishnan Kutty -3)هندي اجلن�شية (
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ملخ�ض عقد
 �سركة  تكنولوجيا احلديد العربي ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�سركة:  �شركة  تكنولوجيا احلديد العربي ذ.م.م 

رقم القيد: 93955
تاريخ التاأ�سي�ض: 2015/6/10

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأبواب ونوافذ واأ�شكال زخرفية من احلديد واحلديد املطاوع ومقاومة  اإنتاج  اأغرا�ض ال�سركة: 
ال�شداأ، و اإنتاج املعدات الريا�شية، و�شناعة الأبواب والنوافذ واخلزائن ونحوها من الأملنيوم، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع الأبواب اجلرارة احلديدية والأملنيوم ولوازمها، و�شنع املنتجات املطاطية 

الأخرى.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 220.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:   مبنى  1934اأ  طريق 5233   را�س زويد    جممع 952  
الهاتف: 39738866          

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-  عبداحلليم محمد محمد عبداملجيد     )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1078(     قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )107800(  الن�شبة )%49(
2- محمد جمدي عبدال�شالم محمد           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1122(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )112200(   الن�شبة )%51( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(محمد جمدي عبدال�شالم محمد

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 مدير عام) بحريني اجلن�شية(محمد جمدي عبدال�شالم محمد 



87
العدد: 3218 - الخميس 16 يوليو 2015

ملخ�ض عقد
 �سركة الربين للمياه ذ.م.م 

�سركة ال�سخ�ض الواحد
ا�سم ال�سركة:  �شركة الربين للمياه ذ.م.م  

رقم القيد: 70317
تاريخ التاأ�سي�ض: 2008/11/10

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تعبئة املياه املقطرة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    مبنى  اأ711  طريق 122   توبلي    جممع 701           
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  زينب ال�شيد نعمة �شعيد ها�شم              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )150(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%30(

2- عادل ح�شن اأحمد را�شد                         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )150(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%30(
جمموع ن�سبة امللكية  )%60(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(عادل ح�شن اأحمد را�شد

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 رئي�س جمل�س الإدارة) بحريني اجلن�شية(1- عادل ح�شن اأحمد را�شد 

 ع�شو جمل�س الإدارة) بحرينية اجلن�شية(2- زينب ال�شيد نعمة �شعيد ها�شم
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ملخ�ض عقد
 �سركة ات�ض كي ات�ض �ض.�ض.و للمقاولت

ملالكها ال�سيخ حمد بن خالد بن حمد اآل خليفة
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  �شركة ات�س كي ات�س �س.�س.و للمقاولت ملالكها ال�شيخ حمد بن خالد بن حمد اآل 
خليفة

رقم القيد: 84615
تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت النق�س والزخرفة )درجة ثالثة(.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:   مبنى  1830  طريق 132   املنامة    جممع 301            
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

ال�شيخ حمد خالد حمد اآل خليفة       )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(       قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(ال�شيخ حمد خالد حمد اآل خليفة

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 ) بحريني اجلن�شية(ال�شيخ حمد خالد حمد اآل خليفة



89
العدد: 3218 - الخميس 16 يوليو 2015

اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 2015/208
اأحمد محمد عي�شى خمي�س احللو من �شكنة  اأن كل من له طلب على املتوفى  للعموم  نعلن 
الب�شيتني، ويحمل رقم �شكاين 530119129، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/7/12م

اإعالن 2015/204
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد عبداهلل �شيف محمد من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 590504860، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/7/12م

اإعالن 2015/206
الرفاع  �شكنة  من  عبدالدري�س  جمعة  اأ�شعد  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 670220698، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/7/12م
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اإعالن 2015/207
�شكنة  من  بوجميد  محمد  عبدالعزيز  حمد  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
املنامة، ويحمل رقم �شكاين 510038859، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/7/12م

اإعالن 2015/205
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى مريزا عبدالعزيز ح�شن العكري من �شكنة جبلة 
حب�شي، ويحمل رقم �شكاين 690402805، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

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

حرر في: 2015/7/12م

اإعالن 2015/201
�شكنة  من  الدو�شري  ح�شن  خليفة  دعيج  منى  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
اأن  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 570114640،  الرفاع 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

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

حرر في: 2015/7/12م
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اإعالن 2015/203
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد فوؤاد امني �شيد من �شكنة الرفاع ال�شرقي، 
ويحمل رقم �شكاين 620821922، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

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

حرر في: 2015/7/2م
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رقم الدعوى: 22/2014
اإعالن بالئحة الدعوى وبمذكرة والح�سور

لئحة الدعوى:-
الأطراف:

المدعية: �شركة تطوير الإن�شائية، وكيلتها المحامية زينات المن�شوري.
المدعى عليها الأولى: �شركة المبادر القطري.

المدعى عليه الثاني )المطلوب اإعالنه(: اأحمد حمد را�شد الهارون.
المدعى عليها الثالثة: �شركة الأولى للتعليم القاب�شة )غير ممثل(.
المدعى عليها الرابعة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

المدعى عليها الخام�شة: وزارة ال�شناعة والتجارة.
ممثل المدعى عليهما الرابع والخام�س: جهاز ق�شايا الدولة.

طلبات لئحة الدعوى:-
رهن  ومو�شوعة   2013/4/9 الموؤرخ   2013021666 رقم  الرهن  عقد  ببطالن  الحكم  اأوًل: 
الح�ش�س المملوكة للمدعية في راأ�شمال المدعى عليها الثالثة، وبطالن كافة ما ترتب على هذا 
العقد من اأثار واعتبارها كاأن لم تكن بما في ذلك ت�شجيل الرهن في مركز البحرين للم�شتثمرين 

بوزارة ال�شناعة والتجارة والتوكيل رقم 3013021648 الموؤرخة في 2013/4/9.
ثانيًا: اإلزام المدعى عليها الرابعة باإلغاء التوكيل رقم 3013021648 الموؤرخ 2013/4/9.

ثالثًا: اإلزام المدعى عليها الخام�شة الغاء ت�شجيل الرهن رقم 201321666 الموؤرخ 2013/4/9.
رابعًا: اإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة. ومع 

احتفاظ المدعية بالرجوع بالتعوي�س على كال من المدعى عليهما الأولى والثانية.
موعد ح�شور الإجتماع الأول: 22 يوليو 2015 ال�شاعة 12:00 ظهرًا 

لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليه املذكورة اأعاله اأو من ميثله قانونًا 
بالئحة الدعوى وموعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى �شلمان اأحمد 
بتاريخ 22 يوليو 2015 ال�شاعة 12 ظهرًا مبقر الغرفة ولإ�شتالم املذكرة املقدمة من قبل املدعي 
يف الإجتماع الإداري بتاريخ 2 يوليو 2015، وعنوانها: بناية البارك بالزا،القاعة رقم 2 ، الطابق 
الثالث ، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة مملكة البحرين ، وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة 
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رقم  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شل  مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين 
)30( ل�شنة 2009، ليعلم. 

غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 7/12951/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
ح�شن جا�شم عبا�س املقيبل. الرقم ال�شخ�شي: 810705060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/12562/2014/02
تبليغ باحل�سور 

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850233178 ال�شخ�شي:  الرقم   .MELISSA SUE ZAVADA

وقدره 552.522 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11527/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اجمد ح�شن علي 
ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 790111543. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 845.626 دينار 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى :2/11973/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 841209944. مو�شوع  الرقم  عبداهلل جنيب عبداهلل �شالح مطر. 
مبلغ وقدره 71.072 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/10393/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
اأني�شة عبدالغفار نور محمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 881212687. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 140.269 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11298/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني محمد حبيب 
محمد العايل. الرقم ال�شخ�شي: 890902810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 161.064 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00347/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: هدى 
عامر اأحمد ح�شن احلداد. الرقم ال�شخ�شي: 870707388. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14647/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
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�شفاء اإبراهيم ح�شن علي مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 870911147. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
وقدره 182.075 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى :9/01036/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 720804884. مو�شوع  الرقم  النينون.  جعفر من�شور عبداهلل علي 

مبلغ وقدره 235.824 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11571/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليهما: محمد تراك 
حمد العواد، اجمد ح�شن علي ح�شن علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1112.882 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/00210/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
جهانكري حامت عبدالقادر. الرقم ال�شخ�شي: 721203078. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/00127/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
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الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 621116920.  الرقم  الدو�شري.  العبداهلل  عبداهلل  �شعد  خمي�س 
طلب مبلغ وقدره 156.449 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/010441/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
خالد �شرور جوهر �شرور. الرقم ال�شخ�شي: 861201914. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/01257/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ZULFIQUR MOHAMMED SADIQ. الرقم ال�شخ�شي 610138685 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 130.246 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/01591/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا لالت�شالت. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى 
الدعوى: طلب  مو�شوع   921223790 ال�شخ�شي:  الرقم   .SARDAR FARHAD KHAN عليه: 

مبلغ وقدره 300.982 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/00116/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
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ABUBAKKER SIDDIK. الرقم ال�شخ�شي: 800331214. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/13024/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790465760 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD IRFAN ALI

وقدره 82.667 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية

رقم الدعوى: 9/12969/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SHEHAN SAMEERA ROCH ROCH KURUKULASURIYA

881120618. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 66.548 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/12752/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
NANETTE MACINAS ESTRADA. الرقم ال�شخ�شي: 710163509 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 142.425 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/13106/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
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IMRAN SIDDIQUI. الرقم ال�شخ�شي: 730460150. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 167 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/12959/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعيد 
جعفر اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 710202741. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 84.144 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10972/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840718535 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHOUIB ULLA SHARIEF

وقدره 86 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى :9/10972/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
جا�شم ح�شن قا�شم طاهري. الرقم ال�شخ�شي: 810405318. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11218/2014/02
تبليغ باحل�سور

الهنوف محمد  املدعى عليها:  اإبراهيم جعفر مكي.  املدعية: زينب  املدعية: �شركة زين. وكيل 
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اإبراهيم الثنيان. الرقم ال�شخ�شي: 870614290. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 211.309 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/11647/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبدال�شالم �شالح 
عبداهلل فهيد. الرقم ال�شخ�شي: 880513187. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره طلب مبلغ 

وقدره 139.964 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10972/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
جا�شم ح�شن قا�شم طاهري. الرقم ال�شخ�شي: 810405318. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11719/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BRANDO املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
REYES SAQUI. الرقم ال�شخ�شي: 710133278. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 683.33 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11280/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه: عبداهلل جعفر  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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وقدره 299.955  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 940110563.  الرقم  ح�شن جمعه. 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/12955/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمود محمد علي اأحمد املفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 860911624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 79 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12941/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890918961 ال�شخ�شي:  الرقم  احل�شن.  في�شل  ن�شرين 

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

جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13121/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مروان كمال جوديه. 
الرقم ال�شخ�شي: 860430596. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 272.642 دينار مع الر�شوم 

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

يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/12905/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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AQEEL AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 900139480. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 182.86 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00887/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
SRINIVAS GOUD BASWAPURAM. الرقم ال�شخ�شي: 800824849 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 975.099 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 11/19/-2015 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00907/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ISMAEL املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720630495 ال�شخ�شي:  الرقم   .DELA CRUZ FAUSTINO

وقدره 596.84 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا8�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/01763/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ال�شيد ح�شن ر�شي اأحمد عي�شى ها�شم. الرقم ال�شخ�شي: 841213909. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 212.068 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/01882/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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مو�شوع   .MARBELLA REST AURANT AND COFFEE _ SHOP MAN AGEMENT

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 706.218 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13272/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .ABDUL HAKEEM :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 790303752. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 335.976 دينار مع الر�شوم 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13094/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
RATON ABDUR ABDUR RAZZAK. الرقم ال�شخ�شي 700228390. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 106.97 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى :4/06500/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 930902157. مو�شوع  الرقم  علي عبداهلل علي ف�شل. 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/12164/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: لولوه 
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اإ�شماعيل جوهر اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 760030952. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
71.228 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/12567/2014/02

تبليغ باحل�سور
 PHILIP :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
وقدره 64.8  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 530816113. مو�شوع  الرقم   .JOHN HARDY

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى :6/12392/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MARY JANE TAMAYO TAMAYO AGUINALDO. الرقم ال�شخ�شي 800928180. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 121.454 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلمي�س للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلمي�ض

رقم الدعوى: 2/12394/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHIJI KOTHODGALATHU JOSEPH. الرقم ال�شخ�شي 730537641 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 132.32 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12395/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750939907 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHANGWEI GAO

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

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12325/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .711112835 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شمري.  �شعدى  عباده  مبارك 

وقدره 400.022 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/10797/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ARTEMIO DELA CRUZ BAUTISTA. الرقم ال�شخ�شي 841029326 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 300.6 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/15128/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 890426422. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13130/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
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UMAR ANJUM. الرقم ال�شخ�شي: 860562891. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 156.419 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 3/13276/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SYED AHMED اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800597907 ال�شخ�شي:  الرقم   .QUTHUBUDDIN

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/12618/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: فهد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820204650 ال�شخ�شي:  الرقم  باكر.  عبدالرحمن  باكر  يحيى 

وقدره 101.686 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13286/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SHANMUGA عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 201420477.  الرقم   .SUNDARAM KALIVARADHAN

مبلغ وقدره 151.529 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/13027/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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GULAM DASTAGIR HASAN HASAN BASHA. الرقم ال�شخ�شي 730531538. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 79.772 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/01029/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد 
محمود محمد �شالح عدنان املو�شوي. الرقم ال�شخ�شي: 640126634 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 516.309 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/01413/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبا�س 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770706274 ال�شخ�شي:  الرقم  الزاكي.  مح�شن  اأحمد  مح�شن 

وقدره 310.005 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12205/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910908150 ال�شخ�شي:  الرقم  جا�شم.  عبداهلل  �شعيد 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02123/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
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MOHAMMED ZUHAIR SHAIKH. الرقم ال�شخ�شي: 840620306. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 1398.437 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/02917/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 761031359 مو�شوع  الرقم   .MOHAMMAD TAJ JUNAID JUNAID

طلب مبلغ وقدره 454.151 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/2643/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
PRADEESH VIJAYAN. الرقم ال�شخ�شي: 840323670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

1661.718 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14112/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خليفه 
اإبراهيم مرزوق املال الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404513  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 81.804 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/03163/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 
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فا�شل علي مبارك غيث. الرقم ال�شخ�شي: 510105670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
497.717 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى :4/02832/2015/02

تبليغ باحل�سور
 SURESH املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
 .710547978 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMAR CHITTATHEL CHITTATHEL VALAPPIL
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   764.472 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/20311/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم املهنى  املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليه: 
كونرت. الرقم ال�شخ�شي: 201502062. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1055.208 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01311/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه:  الهام علي ح�شن.  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .821053434 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شهابى.  اأحمد  نور�س 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/00783/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED ASHRAF MOHAMMED MOHAMMED ABBAS
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وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1465.286 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820622451
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى : 1/20309/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. املدعى عليه  اأ�شواق امل�شباح. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   912.418 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/01110/2015/02
تبليغ باحل�سور

 NISHAN املدعي: �شتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه 
ال�شخ�شي:  الرقم   INDIKA THITHTHAGALLA THITHTHAGALLA GAMAGE

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1561.511 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760713154
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/00525/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480050937 ال�شخ�شي:  الرقم  الرميثي.  عبداهلل  علي 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/00377/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .820841617 ال�شخ�شي:  الرقم   .RASHED AWOLAD

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/00743/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
JAVED IQBAL. الرقم ال�شخ�شي: 790326540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 189 دينار 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/22390/2014/02
تبليغ باحل�سور

مريزا  عليه:  املدعى  محمد.  انور  ا�شامة  املدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  املدعية: 
عبداحل�شني مريزا ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 920908748. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/00441/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871044072 ال�شخ�شي:  الرقم   .IMRAN HANIF MEMON

وقدره 60 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/00639/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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قا�شم فوؤاد جعفر اآل �شرف. الرقم ال�شخ�شي: 820185027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
536.998 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/01399/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: محمد عيد احل�شيني املدعى عليه: 
�شاكر ح�شني اأحمد �شربين. الرقم ال�شخ�شي: 700308458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00498/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ا�شماء ال�شيد علي يا�شني ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 840606621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 1362.87 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/01112/2015/02
تبليغ باحل�سور

ان�س  عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:  وكيل  بنك.  �شتي  املدعي: 
م�شطفى يو�شف الفرارجه. الرقم ال�شخ�شي: 840945256. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

1239.284 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/03723/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد املحرقي املدعى عليهم:  SOHAG TAZUL ISLAM. وكيل املدعي: ح�شان علي  املدعي: 
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�شركة التاأمني العربية ال�شعودية، يون�س علي �شالح ح�شني احلمري مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
وقدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/15641/2012/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: غازي 
ح�شني حمد. الرقم ال�شخ�شي: 801086450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 660.55 دينار 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/11732/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: محمد اأحمد نا�شر اجلهمي. الرقم ال�شخ�شي: 781111510. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 85.447 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16431/2012/02
تبليغ باحل�سور

 EDGAR CAGUNDA :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
LAUNIO. الرقم ال�شخ�شي: 771033400. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 116.347 دينار 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15720/2012/02
تبليغ باحل�سور

 ARUNPRAKASH عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830422773 ال�شخ�شي  الرقم   .BALASUNDARARAJ

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/17011/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   831042702 ال�شخ�شي  الرقم   .DEMARCUS MONTREL SMALL

مبلغ وقدره 71.204 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/12906/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 870161393.  الرقم   .DARIA SHICHKINA

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16858/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920501745 ال�شخ�شي:  الرقم  �شعد.  ناجي  اأحمد  عبده 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11144/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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عبدالزهراء ح�شن محمد ح�شن املطوع. الرقم ال�شخ�شي: 751104094 مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ وقدره 395.85 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/15563/2012/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
PRAJEESH KUMAR POYILIL. الرقم ال�شخ�شي: 860417700 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 66.29 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى : 9/11497/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: �شمريه اأحمد محمد 
هادي. الرقم ال�شخ�شي: 630702187. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 667.51 دينار مع 

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

جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/15187/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: معتز 
جميل الفندي. الرقم ال�شخ�شي: 680161708. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره246.627 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/01798/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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محمود عبدال�شهيد �شلمان بن جمال. الرقم ال�شخ�شي: 731105869. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ وقدره 323.557 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/15079/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: ناديه 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630401578 ال�شخ�شي:  الرقم  احلمادي.  اأحمد  محمد  عبداحلميد 

مبلغ وقدره 514.044 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/15184/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: فرا�س 
عايد عبدالرحمن محمد ابو�شوميه. الرقم ال�شخ�شي: 860107892 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 401.202 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/15137/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800845617 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL RASHEED SHAIK

وقدره 276.654 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15390/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860616606 ال�شخ�شي:  الرقم   .DERESE FASIKA HABTE

وقدره 281.291 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/15192/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760712425 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  اأحمد  عبداهلل 

1118.739 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01796/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .KUWAIT & BAHRAIN DISCOVERY COMPUTER

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

الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/01438/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   670909734 ال�شخ�شي  الرقم   .KHALID MOHAMMED EBRAHIM

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

الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15244/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
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الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 841038015. مو�شوع  الرقم   .JERRY ESCARCHA OLIVA

وقدره 278.861 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15096/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
�شعد �شامل را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 830000070. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 462.387 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01409/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حافظ 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 740810898. مو�شوع  الرقم  اأحمد �شيف اهلل.  محمد 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01474/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل �شلطان ماجد عيد. الرقم ال�شخ�شي: 790327295. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/17096/2012/02
تبليغ باحل�سور

 KALIYATH عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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MOHAMAD HANEEF. الرقم ال�شخ�شي: 551114690 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

60.859 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
      لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10577/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: رمي 
محمد رفيق عبدال�شمد �شدري. الرقم ال�شخ�شي: 731106377. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 151.413 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/17106/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ثروت �شمري �شكراهلل 
 251.288 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .711232334 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداملالك. 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12967/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: يحيى 
عبدالغني �شولره راجبوت. الرقم ال�شخ�شي: 431202028. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

1379.19 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15475/2012/02
تبليغ باحل�سور

 RODNEY FUERTEZ:املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
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DUE. الرقم ال�شخ�شي: 790930234. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 258.85 دينار مع 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/16854/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   790605023 ال�شخ�شي  الرقم   .FRANCISCO JR SENNIDO ORCALES

طلب مبلغ وقدره 306.333 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/12592/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: اأحمد 
حبيب علي عي�شى علي. الرقم ال�شخ�شي: 931000491. مو�شوع الدعوى: 304.758 دينار مع 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15779/2012/02
تبليغ باحل�سور

 RAFIQUL ISLAM عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ABUL HASHEM. الرقم ال�شخ�شي: 820653985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 93.75 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15466/2012/02
تبليغ باحل�سور

 FREDDIE JAMES عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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TUMALIUAN TUMALIUAN. الرقم ال�شخ�شي: 811131947 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 302.027 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/15438/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
RAFAEL MANIGO ABELLA. الرقم ال�شخ�شي: 701133376. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 273.345 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/15575/2012/02
تبليغ باحل�سور

 REGINA NAVARRA :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
QUIMBO. الرقم ال�شخ�شي: 780570294. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 298.98 دينار 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10912/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  نا�شر  علي  ح�شني  ول�شاحبها  للكمبيوتر  بروميت 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/15561/2012/02
تبليغ باحل�سور

 ISMAYIL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810539152 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHANDROTH AVIKKAL

وقدره 50.695 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/16881/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ادري�س قائد عبده زامط. الرقم ال�شخ�شي: 810710773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/15090/2012/02
تبليغ باحل�سور

 AHMAD عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   760628866 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAMRIZAMIL MOHD MOHD RIZA

طلب مبلغ وقدره 118.086 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 8 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/17359/2012/02
تبليغ باحل�سور

 SUNDARAM عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
GOVINDARAJ. الرقم ال�شخ�شي: 751215155. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 94.25 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16780/2012/02
تبليغ باحل�سور

 Gulf Markets Interna :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
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ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   535.452 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .tional

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/16937/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: �شاره 
علي عبدالرحيم محمد جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 881208612. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 138.176 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/17110/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ASHIQELAL NARANIPARAMPU ABDUL RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 790651190. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   270.619 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/14987/2012/02

تبليغ باحل�سور 
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 860308251 مو�شوع  الرقم  زهراء عبدالنبي عمران عبدالنبي خ�شري. 

طلب مبلغ وقدره 75.633 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/17100/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ASIF KHAN. الرقم 
الر�شوم  مع  دينار   212.678 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830232834 ال�شخ�شي: 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11930/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AHAMED عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 294.653 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790411873 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROUFALI

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14748/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
JAHIDUL ISLAM DR MOHAMMED DR MOHAMMED الرقم ال�شخ�شي: 840581939. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 176.67 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14837/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 530113546. مو�شوع  الرقم  كاظم.  اأحمد  تقي جعفر 

617.168 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/14378/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800822641 ال�شخ�شي:  الرقم  الربيع.  بدر  محمد  فهد 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14806/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عايد عناد املتعان. الرقم ال�شخ�شي: 920503292. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/02170/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية- بتلكو. وكيل املدعية: علي محمد معتق 
ال قري�س. املدعى عليها: مرمي عادل مبارك عبداهلل الدوح. الرقم ال�شخ�شي 920708978. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   684.523 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/15360/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .900127872 ال�شخ�شي  الرقم   .SABINMON NALLOORMALAYIL SUNNY

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 183.871 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/15381/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عثمان عو�س عثمان الأمني. الرقم ال�شخ�شي: 911124560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/15378/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
عبد الكرمي م�شلم قنديل. الرقم ال�شخ�شي: 690109970. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/14537/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم   .TAMIM AHMED ABD ALLYOUSSEF ABD ALLYOUSSEF KAMHAWEY
الر�شوم  مع  دينار   104.479 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791025373 ال�شخ�شي: 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14745/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
WERNER JACK SCHOEMAN. الرقم ال�شخ�شي: 830435875 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 774.823 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/11917/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شبيل  محمود  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبارك البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 770169414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 205.387 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03143/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
MASOOD AHMAD PAHLOO. الرقم ال�شخ�شي: 710825390. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 331.534 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/02144/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   710517700 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJAPPAN SANTHOSH RAJAPPAN

طلب مبلغ وقدره 1276.871 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01955/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690125127 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHREE KUMAR MAGAR

وقدره 293.556 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/04869/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعون: منى ح�شن عبداهلل نا�شر واأحمد عبداهلل عبداهلل اأحمد الطيار ويو�شف اأحمد عبداهلل 
اأحمد عبداهلل عبداهلل الطيار  اأحمد عبداهلل عبداهلل الطيار ومحمد  عبداهلل الطيار وفاطمة 
واإبراهيم اأحمد عبداهلل عبداهلل الطيار وعبداهلل اأحمد عبداهلل عبداهلل الطيار،  وكيل املدعني: 
الرقم  للتامني.  الكويتية  البحرينية  ال�شركة  عليها:  املدعى  الرتجن.  عبداحل�شني  جعفر  عمار 
ال�شخ�شي: 201505916. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 4600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.     
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/02145/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
ALAUDDIN ALL AZAD. الرقم ال�شخ�شي: 740726331. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14680/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   900523816 ال�شخ�شي  الرقم   .MARY GRACE CRUZ CRUZ SIOSON

طلب مبلغ وقدره 261.495 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/02565/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
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الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 780036263. مو�شوع  الرقم  حيدر علي عبداهلل ح�شن مرن. 
وقدره 100.978 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/11/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 1/3482/2013/02

تبليغ باحل�سور
 JASWINDER عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 720635152. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 219.724 دينار 

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

يوم الثنني 2015/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى  3/11415/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ها�شم 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 840707274.  الرقم  اأحمد.  �شريخان  دروي�س  محمد 

وقدره 225.032 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/16352/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد نا�شر اأحمد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 890502218. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثنني 2015/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 7/01063/2012/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني املنقولت اخلا�شة باملحكوم عليها �شركة بوخن 
اي ار ام عبدالعال وعنوانها : �شقة 33 مبنى 34 طريق 60 جممع 604 وذلك يف يوم 2015/7/23 

م. واملنقولت هي: ح�شب الك�شف املرفق. 
     فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل/ محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
رقم  التنفيذ  ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  العدل  بوزارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.7/01063/2012/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 9/09531/2011/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ اخلام�شة عن و�شعها يف املزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
عليه  باملحكوم  اخلا�شة  ال�شاخورة  منطقة  يف  الكائن  رقم )130148(  وثيقة   )8670/2005(
اأن يبداأ  حامد علي را�شد الهنائي وقدحددت املحكمة يوم الثالثاء 2015/8/4 للمزايدة على 

املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/271400 دينار. 
يعقوب  احل�شني  عبد  جعفر  الوزارة/  دلل  مراجعة  املزايدة  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى       
�شبت هاتف )39619040/1760525( واحل�شور يف التاريخ املحدد لدى قاعة محكمة التنفيذ 
اخلام�شة ال�شاعة -/9 �شباحًا باإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف وذلك 

يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/09531/2011/04.
قا�سي محكمة التنفيذ اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/7274/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعــي: 1- زياد زوكار. بوا�شطة املحامية نادية اجلندي. املدعى عليه/ مطعم ل بوفيه. �شفة 
الدعوى: مطالب عماليــــة.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع يوم 
الأربعاء 2015/7/15م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة الدعوى العمالية
رقم ال�ستئناف: 8/1694/2014/03
رقم الدعــوى: 9/14242/2013/02

تبليغ باحل�سور
�شدها:  امل�شتاأنف  املحاكم.  اإدارة  عبداهلل،  مكي  زهراء  وكيلتها:  حمد  علي  وجيهة  امل�شتاأنفة: 
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راجنيت هايل هام، جمهول العنوان. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل. وقبل الف�شل يف املو�شوع 
ال�شداد.  عن  �شده  امل�شـتاأنف  وتخلف  الإيجارية،  العالقة  لإثبات  للتحقيق  ال�شتئناف  اإحالة 
واإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف  اأول درجة  اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة  ويف املو�شوع 

والر�شوم واأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/9/9 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف:4/2315/2014/03
رقم الدعوى 1/10405/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة اأملنيوم البحرين )األبا(، وكيلها املحامي: خليل اإبراهيم اأديب، اإدارة املحاكم. 
امل�شتاأنف �شدهم: علي عبد الر�شول طاهر ر�شي. هاين جعفر مهدي علي مرهون. فا�شل مهدي 
علي مهدي علي. جا�شم ح�شن علي ح�شني. زهره غلوم ح�شني محمد. اأمني غلوم ر�شا مندين. 
علي  يو�شف  عمران  الدرازي.  مح�شن  ح�شن  �شعيد  �شادق  ال�شبع.  عي�شى  محمد  عي�شى  ح�شن 
علي �شكوهي. ح�شني علي اأحمد علي كنه، عبداجلليل عبداحل�شني علي ح�شن الوزير. محمود 
اهلل  قدرت  اهلل  امر  ح�شن  ال�شكايف.  عبدالنبي  حبيب  باقر  محمد  كويد.  علي  اأحمد  عبداهلل 
العنـوان، مت تقدمي م�شتندات بجل�شة يوم الأربعاء 2015/6/17 من قبل وكيل  جعفر، جمهول 

امل�شتاأنفة.  
اأعاله  املذكورين  عليهم  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأربعاء 2015/9/9 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة 

رقم ال�ستئناف:3/4350/2014/03
رقم الدعوى: 9/5459/2011/02

تبليغ باحل�سور
اأدارة املحاكم.  امل�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل عبدامللك، وكيله: حافظ علي محمد حاجيه، 
امل�شتاأنف �شدها: �شعبان للدعاية، هدى �شعد. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع 
توؤدي  باأن  امل�شتاأنف �شدها  باإلزام  والق�شاء  اأجور  من  به  ق�شي  فيما  امل�شتاأنف  بتعديل احلكم 
للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمرب 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع -/2500 دينار 
واأتعاب  والر�شوم  بامل�شاريف  �شدها  امل�شتاأنف  الزام  دينار،   10000/- جمموعه  ما  �شهريًا 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2015/9/3 ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة
رقم الإ�ستئناف 6/1115/2014/03 
رقم الدعوى 1/11505/2009/02 

تبليغ باحل�سور
قاروين.  عبدالغني  لوؤي  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة  الزيرة.  عبدالنبي  جعفر  علياء  امل�شتاأنفة: 
امل�شتاأنف �شدها: ردينة ال�شيد مو�شى جعفر العلوي. بوا�شطة وكيلها املحامي عبد علي الع�شفور. 
باإلزام  املاثلة  الدعوى  يف  واحلكم  امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول  الطلبات: 
امل�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغًا وقدره -/9500 دينار تعوي�شًا عن الأ�شرار املادية 
وت�شرفها  اإيجارهما  حلق  ونقلها  محليها  على  ا�شتيالئها  جراء  من  بها  حلقت  التي  واملعنوية 
مبنقولتهما من ب�شائع واأثاث وذلك مع الفوائد القانونية بواقع 9% والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة. اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله باأنه 
اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/10/4 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف/ 2/1209/2015/03
رقم الدعــوى/ 9/6952/2004/02

تبليغ باحل�سور
مبنى 718  �شليبيخ، مكتب 92  �شلمان عبداهلل  املحامي  وكيله  قي�شر بريفيز.  رانا  امل�شتاأنف/ 
طريق 2018 جممع 320. �شـد امل�شتاأنف عليهم:1- بيت التمويل الكويتي وكيله املحامي/ فريد 
عبداهلل ح�شاين مكتب 408 برج ال�شقر املنطقة الدبلوما�شية. 2- �شركة كولدن ا�شبار.3- فرمان 
علي خان عبدالقادر. 4- رانا محمد اجمل. وكيلهم املحامي محمد اكمل رنا �شقة42 جممع 232 
�شارع 18 املنامة 321.  طلبات ال�شتئناف: اأول من حيث ال�شكل: احلكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل 
بعد اأن جاء م�شتوفيًا لكافة اأو�شاعه ال�شكلية. ثانيًا: وب�شفة م�شتعجلة وقبل الف�شل يف املو�شوع: 
احلكم باإلغاء القرار ال�شادر من قا�شي اأمر الأداء مبنع امل�شتاأنف من ال�شفر، ورفع املنع واإلزام 

امل�شتاأنف �شده الأول الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
ثالثًا: من حيث املو�شوع: احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به، والق�شاء جمددًا بعدم 
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قبول الدعوى يف مواجهة امل�شتاأنف وبرف�شها واإلزام امل�شتاأنف �شده الأول بالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليهم باحل�شور باأنف�شهم 
اأو مبن ينوب عنهم جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10م.

قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم ال�ستئناف/ 3/4414/2014/03
رقم الدعــوى/ 5/10022/2014/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها املحامية الهام علي ح�شن مكتب 123 
مبنى 283 طريق 1704 جممع 317. �شـد امل�شتاأنف عليهما:1- اأحمد �شالح م�شلح  الكاليل. 2- 
فاطمه م�شعد اأحمد  ال�شامي.  طلبات ال�شتئناف: 1- بقبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد 
م�شتوفيًا ل�شائر �شرائط قبوله. 2- تعديل احلكم امل�شتاأنف بحيث ي�شاف اإلى املبلغ املحكوم به 
مبلغ وقدره 416/500 دينار والذي خ�شمته محكمة اأول درجة باخلطاأ بزعم انه ر�شوم الدعوى 
واأنه اأ�شيف بالزيادة اإلى املبلغ املطالب به لي�شبح املبلغ املحكوم به بعد الإ�شافة 14،587/587 

دينار. 3-اإلزام امل�شتاأنف �شدهما مت�شامنني بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليهما باحل�شور بنف�شهما 

اأو مبن ينوب عنهما جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/11م.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف/ 7/2137/2015/03
رقم الدعــوى / 9/4751/2014/02

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

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

اأو مبن ينوب عنها جلل�شة يوم الأربعاء 2015/11/11م.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/9451/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ جلوبال لأنظمة الطاقة �س.�س.و، بوا�شطة وكيلته �شامية اأبو اليزيد عبدالقادر ال�شيد. 
املدعى عليه/ SAID UL AMIN 890816034، �شقة 13 مبنى 736 طريق 85 جممع 911 الرفاع 

ال�شرقي.  الطلبات: مطالبات عمالية.
اأو يعني  اإذا مل يح�شر  باأنه  اأعاله  العمالية للمدعى عليه       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 
من ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/21م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريًا ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 6/20282/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ISRAR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 860173275. �شقة 11 مبنى 330 �شارع 206 جممع 302. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   236.377 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/20687/2014/02

تبليغ باحل�سور
البناء واملقاأولت. وكيل املدعية: نفي�شة علي محمد  ابوفرا�س لتاجري معدات  املدعية: موؤ�ش�شة 
ال�شخ�شي:  الرقم   CH. MOHAMMED SALEEM SALEEM WARSI عليه:  املدعى  دعبل. 
520304667. �س.ب 5996 و�شط املنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 802.3 دينار مع 

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

الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/21750/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  اإبراهيم  علي  محمد  ا�شامه  املدعية:  وكيل  الدعي�شي.  عي�شى  عبدعلي  �شركة  املدعية: 
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عليه: ENVER YUKSEL. الرقم ال�شخ�شي: 831127112. �شقة رقم 1 مبنى 2784 طريق 2835 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1400 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .428 جممع 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/23598/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شن نا�شر ح�شن مبارك ال�شائغ. وكيل املدعي: عبدالعزيز عبداهلل الأيوبي املدعى 
عليه: يو�شف محمد غلوم خمريي. الرقم ال�شخ�شي: 700904930. دكان رقم 808 مبنى 812 
ممر 625 جممع 206. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/18967/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RAJA عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 318 طريق   73 مبنى   .800194578 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAVANGARAI CHINNAPPIAN

جممع 321. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 216.139 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/678/2015/02

تبليغ باحل�سور
لبع  �شامي  اأبو  عليه:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
م�شتلزمات الكمبيوتر. مبنى 988 طريق 613 جممع 306. مو�شوع الدعوى   طلب مبلغ وقدره 

313.219 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/755/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل
املدعى عليه: مطعم مي�شور. املحل 325 جممع 308 �شارع الزبارة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 135.6 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/685/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإ�شماعيل   املدعى عليه:  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيل املدعي: ح�شن علي 
SHAHID ABBAS CHEEMA. الرقم ال�شخ�شي 721039898 مبنى 1202 طريق 535 جممع 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2728 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .205
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/4840/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
 978 طريق   1895 مبنى   621027081 ال�شخ�شي:  الرقم   .LARRY LEROY HARSHMAN

جممع 1009. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 733.55 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/4489/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: RADHAKRISHNAN ALAKURAJ. الرقم ال�شخ�شي 800519132. مبنى 278 طريق 
509 جممع 905. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 138.067 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/3684/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
مبنى 77 طريق 363   5 �شقة  ال�شخ�شي: 800562585.  الرقم   .SAHEER PUTHIYEDATH

جممع 301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 248.375 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/3755/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 327 طريق   100 مبنى   .870647962 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلطان.  محمد  محمد  محمد  ازهار 
جممع 321. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 892.445 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/3757/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMED IBTESAR IFTAKHAR IFTAKHAR FAROOQUI

وقدره  الدعوى: طلب مبلغ  �شقة 2 مبنى 357 طريق 389 جممع 357. مو�شوع   .880160543
914.06 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/3095/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ر�شا 
عبدعلي عبدالوهاب محمد مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 840204728. مبنى 1223 طريق 4456 
جممع 644. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 204.272 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/2419/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ADILAIDA MADID EBRAHIM EBRAHIM MACALAWI. الرقم ال�شخ�شي: 840852657. 

الدعوى طلب مبلغ وقدره 211.583 دينار مع  مبنى 1013 طريق 4514 جممع 245. مو�شوع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/2277/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شكيل 
مبنى   1303 طريق   813 جممع   .780710916 ال�شخ�شي:  الرقم  بلو�س.  حيدر  بخ�س  ر�شول 
431. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 532.611 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/2080/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رانيا 
�شالح محمد جنيب �شقر. الرقم ال�شخ�شي: 871139782. مبنى 100 طريق 327 جممع 321. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1099.924 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/2088/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبا�س 
علي ح�شن ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 870907670. مبنى 1039 طريق 7729 جممع 427. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1225.713 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/2208/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
�شالح فرحان �شالح الع�شبان. الرقم ال�شخ�شي: 920114075. مبنى 753 طريق 129 جممع 
901. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 457.218 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 8/530/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
جممع   512 طريق   142 مبنى   .930701283 ال�شخ�شي:  الرقم  حمد.  علي  غامن  حمد  �شهاب 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1464.682 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .311

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/653/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SAJID MALIK. الرقم ال�شخ�شي: 800571495. مبنى 1432 طريق 2115 جممع 321. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 356.04 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/716/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 540901822. مبنى 1611 طريق 2429 جممع  الرقم  يا�شني محمد.  ال�شيد  محي 
929. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 288.646 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/431/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم   .RAJ KUMAR JYANI عليه:  املدعى   .STEPHEN BASSEY EZUNAGU املدعي: 
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ال�شخ�شي: 630539421. مبنى 100 طريق 3201 جممع 332 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
1100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/10275/2015/02

تبليغ باحل�سور
الرقم  محمد  عبدالرحمن  تهامي  عبري  عليها:  املدعى  �شاهني.  عطيه  ريا�س  اإيهاب  املدعي: 
ال�شخ�شي: 700240918. �شقة 12 مبنى 1440 طريق 435 جممع 205 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/6875/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
HOWLADER BABUL HOSSAIN HOSSAIN AZIZ. الرقم ال�شخ�شي 650600207. مبنى 

1676 طريق 229 جممع 302. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 252.153 دينار مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية 
رقم الدعوى: 9/6867/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 770756360.  الرقم   .MOHAMMED BABUL HOSSAIN HOSSAIN UDDIN

�شقة 301 مبنى 1019 طريق 202 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 246.047 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/7406/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RASHID عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MEHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 201506512. �شقة 3 مبنى 2001 �شارع 3441 جممع 324. 

مو�شوع الدعوى: 519.286 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/7522/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RANDY PONCE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
DELOS DELOS REYES. الرقم ال�شخ�شي 721224121 �شقة 1 مبنى 425 �شارع 2165 جممع 

321. مو�شوع الدعوى 499.223 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثاين للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/7509/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ح�شن نو�شاد نريوز علي �شعبان. الرقم ال�شخ�شي: 690702558. مبنى 644 طريق 2411 جممع 
324. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 267.983 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الثنني 2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/8333/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
محمد �شديق محمد �شادق بهتي. الرقم ال�شخ�شي: 940412128. �شقة 23  مبنى 1900 طريق 
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ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   841.619 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1124
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/8339/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
عبداهلل عبداهلل مقبل. الرقم ال�شخ�شي: 910316147. �شقة 11 مبنى 2100 طريق 732 جممع 
907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 972.78 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/7906/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RICO MENDOZA :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
RAMOS RAMOS. الرقم ال�شخ�شي: 730540960. �شقة 12 مبنى 891 طريق 4019 جممع 

340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 202.885 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/7799/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني ناجي �شلمان 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 871001055. مبنى 878 طريق 1019 جممع 101. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ وقدره 142.122 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/7903/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .TAHIR ASLAM :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 810258170. �شقة 9 مبنى 118 طريق 119 جممع 301. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ وقدره 90.575 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/7972/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
�شهام عي�شى عبيد املحمد ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 830110500. �شقة 2 مبنى 1197 طريق 
2537 جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 297.158 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/7856/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مها مهدي محمد مهدي. الرقم ال�شخ�شي: 870910906. مبنى 244 طريق 3308 جممع 633. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   116.116 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/7763/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
 988 مبنى   11 �شقة   .780245903 ال�شخ�شي  الرقم   .MARAVATHEVAR GANAPATHI
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الر�شوم  مع  دينار   205.463 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .328 جممع   2821 طريق 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/6336/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
ال�شخ�شي: 800669223. �شقة 12 مبنى 2524 طريق 1351 جممع  خليل عبد �شويلم. الرقم 
213. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 310.251 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/5418/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
حمود مثنى محمد ال�شباري. الرقم ال�شخ�شي: 680727493. مبنى 651 طريق 1413 جممع 
314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 181.957 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/8115/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها: �شركة ابراج اأوال 
للمقاأولت والديكور. مبنى 1543 اأ طريق 5228 جممع 952. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/1862/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري ال�شيارات. وكيل املدعية: مرمي عي�شى علي علي املدعى عليه: 
 418 �شارع   1522 مبنى  املنامي.  اإبراهيم  عبدعلي  جواد  محمد  للحفريات،  البحرين  محجر 
جممع 604. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 650 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/6923/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة خدمات املركبات العامة. وكيل املدعية: نبيل محمد �شعيد. املدعى عليه: مركز 
القوه الذهبيه للبطاريات. الرقم ال�شخ�شي: 201506837. مبنى 106 ب �شارع 10 جممع 606. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   3579.339 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/3146/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ناردين العقاريه. وكيل املدعية: عبدالرحمن را�شد يو�شف اخل�شرم املدعى عليها: 
غزلن �شتيتو. الرقم ال�شخ�شي: 780670159. �شقة 21 بناية 1862 طريق 3747 جممع 337. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2450 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 5/8265/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليها:  املدعية: علي جعفر مكي اجلبل.  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  موؤ�ش�شة وي  املدعية: 
SAMIA ZITOUNI. الرقم ال�شخ�شي: 750181150. �شقة 22 مبنى 2448 طريق 5718 اأمواج 
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اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   420 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .257
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/3435/2015/02

تبليغ باحل�سور
العلوي.  ال�شيد مو�شى جعفر  العلوي. وكيل املدعي: رغداء  ال�شيد مو�شى جعفر  تا�شي  املدعي: 

املدعى عليه: ح�شن اإبراهيم داراب ابوالقا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 880611979
�شقة 12 مبنى 2271 طريق 4265 جممع 742. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 798 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/3031/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: فاطمة حبيب مكي 
دروي�س. الرقم ال�شخ�شي: 711201595. �شقة 11 مبنى 315 �شارع �شار جممع 517. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 363.226 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/2367/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املدعية: مرمي عي�شى علي علي  وكيل  املعدات.  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 811132536. منزل  الرقم   .MOHAMMED RASEL ABDUR ABDUR ROSID

الر�شوم  مع  دينار   794.045 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى   مو�شوع   .709 جممع   19 طريق   108
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/4792/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  �شامل.  ف�شل  خليفة  عبداهلل  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201504099. مبنى 2002 طريق 1634 جممع 1216. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 124 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/8787/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
اقبال اإبراهيم من�شور اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 750405732. �شقة 11 مبنى 68 طريق 3401 
جممع 734. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 382.04 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/8608/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بدر 
محمد عبداهلل �شلطان ال�شرياأوي. الرقم ال�شخ�شي: 750803886. مبنى 1515 طريق 4006 
جممع 240. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 465.094 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/8518/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
طريق   162 مبنى   162 �شقة  و�شيانتها.  الري  و�شائل  معدات  لرتكيب  البنف�شج  زهرة  موؤ�ش�شة 
3403 جممع 634. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 581.632 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/8330/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى حاجي جعفر حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 940204495. �شقة 3 مبنى 910 طريق 
910 جممع 1214. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 543 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/3706/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JOHN املدعى عليه  ال قري�س.  املدعية: علي محمد معتق  تيليكوم. وكيل  املدعية: �شركة مينا 
 616 طريق   1211 مبنى   2 �شقة   .811224279 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOSEPH FERNANDES

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   75.9 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .306 جممع 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/5077/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SOHAIL SAFDAR MUHAMMAD MUHAMMAD SAFDAR عليه: 
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821057103. مبنى 2300 طريق 8544 جممع 985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 89.667 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعـوى: 5/20713/2014/02

تبليغ باحل�سور
اإبراهيم املنامي. وكيله املحامي: جعفر مرهون  املدعى عليه  اإبراهيم عبدعلي  املدعي: اأحمد 

املدخل: عبداهلل فهد العريبي. مبنى 107 �شارع 14 جممع 109 احلد �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املدخل املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/9/20موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة    

رقم الدعـوى: 4/2037/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: محفوظه محمد خمي�س محمد عطاأوي. وكيله املحامي: نبيل محمد �شامل حمد امل�شيفر. 
املدعى عليه الثاين: �شعد عبداهلل محمد بوع�شوان. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الغاء وثيقة 

عقارية – ابطال ورقم مقدمة.
     

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/9/30 موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    
رقم الدعـوى: 2/3884/2013/02

تبليـغ باحل�سـور
الدعــوى:  �شفـة  الق�شاه.  محمد  منعم  علي  عليه:  املدعى  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعية: 

الرتكة.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/9/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعـوى: 9/2722/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: �شركة يف كي يونيفر�شال لإدارة العقارات �س.�س.م ميثلها مالكها فرن�شي�س كوريان وكيلها 
الثانية:  العقارية ذ.م.م.  الأولى: �شركة �شتارلين  املحامي عبدالرحمن غنيم. املدعى عليهم: 
�شركة خليج الرواد العقارية �س.�س.و. الثالثة: �شركة ديار البحرين القاب�شة ذ.م.م. الرابعة: 
عبدالرحمن محمد عبداهلل اجل�شمي. اخلام�شة: اأحمد محمد عبداهلل اخلان. ال�شاد�شة: ع�شام 

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

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأحد 2015/9/13
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 5/2748/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: جنوى عبداللطيف محمد عبداهلل. وكليها املحامي نبيل محمد �شعيد. املدعى عليها: 
�شركة كابيتال بارترنز. املدعي عليه املدخل الأول: محمد بن �شعيد الزهراين

املدعي عليه املدخل الثاين: خالد بن محمد بن عبداهلل اجلربوع. املدعي عليه املدخل الرابع: 
�شالح بن علي بن �شعيد العواجي الغامدي. املدعي عليه املدخل اخلام�س عبداللطيف بن عبداهلل 
بن عبدالرحمن الدخيل. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدرة 

825000.000 دينار. 
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الأربعاء 2015/9/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة  

رقم الدعوى 7/10265/2013/02
تبليغ باحل�سور

اأ�شامة محمد علي املقابي. مكتب املحامني ادارة  املدعي: محمد عي�شى التاجر وكيله املحامي 
املحاكم. املدعى عليه: اليد ال�شحرية للجب�س وال�شباغة. جمهول العنوان. املو�شوع دين.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وحددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/9/30م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة



152
العدد: 3218 - الخميس 16 يوليو 2015

رقم الدعـوى: 2/16286/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

 MATHEW وكيلها املحامي: عبدالوهاب اأمني. املدعى عليه . KELLY ARMILLINO :املدعية
JOSEPH FORSYTHE. �شفـة الدعوى: احوال �شخ�شية لغري امل�شلمني.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/10/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/23415/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: مروان اأحمد ه�شام زيني. وكيله املحامي: اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليه �شركة ار اي 
البحرين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 86086/452 

دينار.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/9/27 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعـوى: 1/21749/2014/02
اإعالن اإثبات ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي عبداحل�شني غريب رم�شان ر�شتم قد 
اقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبًا فيها احلكم بثبوت ملكية املدعي 
للعقار نو�شوع الدعوى واملقيد باملقدمة رقم 1994/8358 والوثيقة رقم 85249، والزام املدعى 

عليها الثانية بت�شجيل ذالك يف �شجالتها الر�شمية و وثيقة العقار.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/9/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/4144/2015/2
فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سن علي عبدالعزيز عبداهلل
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ح�شن علي عبدالعزي عبداهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 630120846. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/9/13 لنظر 
الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 8/7722/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
ح�سن علي اأحمد عمران

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املرحوم ح�شن علي اأحمد عمران، 
الرقم ال�شخ�شي: 320003914. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/11941/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

محمد اأحمد محمد جواد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد اأحمد محمد جواد

الرقم ال�شخ�شي: 710106947. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/5906/2006/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اأحمد عي�شى اأحمد مرعي. وكيله املحامي: فريد غازي جا�شم رفيع. املدعى عليها الأولى: 
العربي.  اخلليج  ا�شمنت  �شركة  الثانية:  عليها  املدعى  الغاز.  �شفائح  ل�شناعة  اخلليج  �شركة 
ال�شيد  الرابعة: جميد  عليه  املدعى  للمعامالت.  العربي  اخلليج  موؤ�ش�شة  الثالثة:  عليها  املدعى 
حمزة العلوي. املدعى عليه اخلام�س: القرن لدوات ال�شالمة املدعى عليها ال�شاد�شة: املنارتني. 
املدعى عليها ال�شابعة: موؤ�ش�شة �شامي للتجارة املدعى عليه الثامن: امريكان اك�شربي�س. جمهول 

العنوان. �شفـة الدعــوى: افال�س.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور 
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بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 9/2/ 2015 نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى: 2/15375/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
AKBAR NAZIRUL ISLAM SERANG. الرقم ال�شخ�شي 750115068 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 850.473 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/14339/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   831123834 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSHTAQ ALI MOHAMMED

مبلغ وقدره 347.823 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/5470/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها: 
موؤ�ش�شة الرمي لالأ�شماك الطازجة، جميل مهدي مكي �شرحان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 

2457.5 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/11221/2013/02
تبليغ باحل�سور

 RIZA عليها  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  املدعي: 
ال�شخ�شي:640916597. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم   .DOMINGUEZ CALIPAYAN
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وقدره 1537.25 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/14804/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين.  ليمتد. وكيل  يونايتد بنك  املدعي: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 761010327. مو�شوع  الرقم  زقزوق.  هبه عبداخلالق محمد 

وقدره 1665.435 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/16058/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل املدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه: نا�شر 
مهدي علي ال �شامل اليامي. الرقم ال�شخ�شي: 761107150. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

1943.54 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/14340/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BAIJU :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 720511860. مو�شوع  الرقم   .NADAKKAL BALAN

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

يوم اخلمي�س 2015/09/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/21673/2014/02
تبليغ باحل�سور

قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعية:  وكيل  للتامني.  الكويتية  البحرينية  ال�شركة  املدعية: 
املدعى عليه: زهري حبيب عواجي. الرقم ال�شخ�شي: 201428346 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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وقدره 1350 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/19185/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  علي محمد حاجيه.  املدعي: حافظ  وكيل  الريا�شي.  ناجي محمد  علي  املدعي: 
�شركة التامني اليرانية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/3118/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه: فت ويل للخياطة. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   299.518 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

يوم الأحد 2015/09/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/20314/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. املدعى عليه: الفق الوا�شع 
لتنظيم املوؤمترات واملنا�شبات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 568.577 دينار مع الر�شوم 

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

يوم الأحد 2015/09/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/5886/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
MOHAMMED ZUHAIR SHAIKH. الرقم ال�شخ�شي: 840620306 مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ وقدره 1152.59 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى:8/5985/2015
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  وقدره 608.343  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  امبيان�س.  �شركة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 4/8280/2014
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. 
املدعى عليه: محمد مهدي اأحمد جا�شم اخليال. الرقم ال�شخ�شي: 720702755

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 64.773 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/16364/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: هاين غمار مفلح 
الزبون. الرقم ال�شخ�شي: 670835200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 114.045 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/545/2014/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالرحيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 851109888. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 66.489 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/16491/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SYEDA عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
TABBASUM ZEHRA. الرقم ال�شخ�شي: 880151064. مو�شوع الدعوى 178.484 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/5643/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 760809950. مو�شوع  الرقم  �شعيب محمد اخرت ا�شغر علي. 

وقدره 384.64 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/5653/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليها: مرمي نبيل عي�شى مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 850507014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 126.933 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 2/5750/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850113989 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوخرمه.  م�شلم  يو�شف  اأ�شامة 
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وقدره 209.475 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/9404/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930209079 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  غالم  �شرف  علي 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/763/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
جعفر عبداهلل حميد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 641203713. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/104/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها حوراء 
الدعوى طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 791008193. مو�شوع  الرقم  ثابت.  اأحمد جواد  �شلمان 

273.394 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 6/6104/022015
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800473795 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARNEL VENUS SARCIA
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وقدره 626.001 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 1/822/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شول علي عبداهلل قروف. الرقم ال�شخ�شي: 730204715. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 

وقدره 266.479 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/11228/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RICHARD XAVIER املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكياملدعى عليه
KNIPE KNIPE JR. الرقم ال�شخ�شي 531120694 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 163.787 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/11248/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 730454894. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 221.469 دينار 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/11611/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AMBILI عليها  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   800423410 ال�شخ�شي:  الرقم   .PARAMBA SHAMSUDHIN
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وقدره 261.61 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/20285/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حمد اإبراهيم ح�شن 
يو�شف ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 760805750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 303.603 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/11228/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RICHARD عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   531120694 ال�شخ�شي  الرقم   .XAVIER KNIPE KNIPE JR

وقدرة 163.787 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/11248/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 730454894. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 221.469 دينار 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/11611/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AMBILI PARAMBA املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SHAMSUDHIN. الرقم ال�شخ�شي: 800423410 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 261.61 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/20285/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حمد اإبراهيم ح�شن 
يو�شف ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 760805750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 303.603 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/11248/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 730454894. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 221.469 دينار 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/20285/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حمد اإبراهيم ح�شن 
يو�شف ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 760805750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 303.603 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/5767/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه   عبداجلليل جا�شم 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650109880 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالنبي.  عبداجلليل 
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476.093 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/5862/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: جعفر اأحمد كاظم 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790902583. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 66.363 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/5988/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد 
علي العامر. الرقم ال�شخ�شي: 550119221. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 51.592 دينار 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/5779/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SYED MUBARAK :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820593311 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUTHUBUDEEN

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/20759/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه كراج 
تايلو�س. الرقم ال�شخ�شي: 201427509. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 103.581 دينار 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/20591/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي خليل اإبراهيم 
الر�شوم  مع  دينار   625.59 الدعوى  مو�شوع   .781210127 ال�شخ�شي:  الرقم  الدرازي.  علي 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/10110/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. 
املدعى عليه: ر�شي عبداهلل ر�شي �شلهوب، علي جميل عبداجلبار من�شور الع�شفور. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2302.598 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/16814/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .ASIF BASHIR :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   186.007 الدعوى:  مو�شوع   .890427470 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/13760/2014/02
تبليغ باحل�سور

 YOUSUF عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD A A K. الرقم ال�شخ�شي: 610500210. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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295.49 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/20371/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOCELYN عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   841128146 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOYANO MAYO MAYO

وقدره 53.654 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/20598/2014/02
تبليغ باحل�سور

 STEPHEN عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840353898 ال�شخ�شي:  الرقم   .JERRAD STEWART

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/20391/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني عزام علي 
وقدره 75.381  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 920100775.  الرقم  ال�شلبي.  �شابر 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/12611/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   860908496 ال�شخ�شي:  الرقم  احلليو.  محمد  عبدالوهاب  عبدالنبي 
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مبلغ وقدره 57.37 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/11104/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: نعيم 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .610022997 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شطفى.  محمود  اأحمد 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/12697/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 850150507.  الرقم  �شالح.  �شعد  اأحمد  �شعد 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/13492/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد 
زهري امني �شلمان ال�شاكن. الرقم ال�شخ�شي: 770307132. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 8/19616/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم   .MUHAMMED ANWAR PARAMBATH PARAMBATH KARAKKUNIYIL

الر�شوم  مع  دينار   361.96 وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810240335 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/09/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة


