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اأمر ملكي رقم )38( ل�سنة 2015
بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

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

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

         
            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 7 �شـــــبتمبــــــر 2015م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم )74( ل�سنة 2015

ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية
 �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الغ�س التجاري وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة.

قرر الآتي
املادة الأولى

�شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفو  ُيخول 
باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�شبة  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري 

لأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن الغ�س التجاري، وهم:
1- ال�شيدلين/ ه�شام عبداهلل اإبراهيم عبداهلل العوامي.

2- ال�شيدلنية / بهية ر�شوان عبدالر�شول العليوات.
3- ال�شيدلين / محمود عزت محمود حماد.

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اإعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

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

�شدر بتاريخ: 18 ذي العقدة 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 2 �شــــبتمبـــــــر 2015م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم )75( ل�سنة 2015

ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة
 �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الغ�س التجاري وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،
وبناء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة.

قرر الآتي
املادة الأولى

ُيخول موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القانون رقم )62( 

ل�شنة 2014 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- �شنان علي اأحمد اجلابري.

2- ف�شيلة اإبراهيم محمد الأكرم.
3- محمد اأحمد ويل علي.

4- اأ�شامة محمد م�شطفى امل�شلي.
5- �شريين محمد عبداهلل علي.

6- محمد �شرحان ح�شني بوهزاع.
7- زكريا علي علي ح�شن رحمة.

8- عمار ح�شني علي املقهوي.
9- �شعود �شيف �شعود ال�شبحي.

10- �شناء خمي�س �شعد �شامل.
11- فاطمة داوود محمد عبدالكرمي.
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12- لولوة مبارك خمي�س �شليبيخ.
13- تركي محمد فنخري خليف.

14- ر�شا اأحمد محمد الدرازي.
15- �شفيع محمد رحيم البلو�شي.

16- نايف عبدالعزيز علي التميمي.
17- نور الهدى حميد علي عبداهلل.

18- �شارة اإبراهيم عي�شى الها�شمي.
19- مرمي خليل عبد اجلليل القانع.

20- جمال علي نا�شر اأحمد.
21- �شفاء قا�شم عبدالكرمي �شفر.

22- ليلى خليل قا�شم اأ�شريي.

23- منى عبدالر�شول الزيرة.
24- منى ال�شيد كاظم العلوي.
25- مي عبدالعزيز فتح اهلل.

26- نبيل جواد �شلطان.
27- محمد اأحمد املوؤمن.

28- ح�شني على احلايكي.
29- علي علي احلايكي.
30- اإنت�شار عبدالعال.
31- ح�شن علي مرهون.
32- جعفر علي يو�شف.

33- �شاكر عبداجلليل �شلمان.
34- جميلة عبدالر�شول اإبراهيم.

35- عبداهلل فريد ال�شعد.
36- محمد عبداجلليل حمادة.

37- محمد علي ال�شليمان.
38- را�شد عي�شى عبداهلل را�شد.

39- عبدالغني �شرحان الظفريي.
40- محمود عبدالغفار محمود. 
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املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

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

�شدر بتاريخ: 18 ذي العقدة 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 2 �شــــبتمبـــــــر 2015م
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )96( ل�سنة 2015 

ب�ساأن الترخي�ض بت�سجيل جمعية ال�سداقة البحرينية الم�سرية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة البحرينية امل�شرية،

قرر التي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية ال�شداقة البحرينية امل�شرية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية حتت قيد رقم ) 11/ج/اأ.ج/ث(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.              

وزيرة التنمية الجتماعية
فــائقة بنت �سـعيد ال�ســالح 

�شدر يف: 15 ذي القعدة 1436هـ
املـوافــق: 30 اأغ�شــطــــ�س 2015م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية ال�سداقة البحرينية امل�سرية

1- فوؤاد ح�شني محمد ح�شني �شويطر.
2- محمود اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي.

3- اأبو اخلري محمد اإبراهيم يون�س.
4- اإبراهيم علي اإبراهيم املاجد.

5- محمد علي ح�شن علي.
6- اأحمد اإبراهيم �شعد املر�شد.

7- عثمان محمد �شريف الري�س.
8- نبيلة محمد �شليمان محمد ح�شني.

9- �شلوى لطيف �شكر اخنوخ.
10- غازي عبداملح�شن جا�شم علي.
11- خليل اإبراهيم محمد الذوادي.

12- اأمرية ح�شن الإمام يو�شف
13- عادل عبدالرحمن محمد اأحمد الع�شومي.

14- بهاء الدين عبداحلميد فتيحة اإبراهيم.



12
العدد: 3226 - الخميس 10 سبتمبر 2015

ملخ�ض النظام الأ�سا�سي
جلمعية ال�سداقة البحرينية امل�سرية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
2015م حتت قيد رقم )11/ ج / اأ . ج/ ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر  العاملة يف ميدان  والثقافية والهيئات اخلا�شة 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ 
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن تنظيم 
وال�شئون  العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو �شقة )31( -  مبنى )717( - طريق)3715( – جممع 

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

اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.
حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية، وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:-
1- تقوية عالقات ال�شداقة والتفاهم بني �شعبي مملكة البحرين وجمهورية م�شر العربية. 

والعلمية  وال�شياحية  والريا�شية  الثقافية  املجالت  البلدين يف  التعاون بني  ت�شجيع عالقات   -2
والبيئية، بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية واملخت�شة. 

البحريني  وال�شعب  امل�شريني  الرعايا  املقيمني من  والتعاون بني  ال�شداقة  تطوير عالقات   -3
مع  بالتن�شيق  والبيئية  والعلمية  وال�شياحية  والريا�شية  والثقافية  الجتماعية  املجالت  يف 

اجلهات احلكومية واملخت�شة. 
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل التالية:-
1- تنظيم ورعاية املوؤمترات والدورات والأحداث الثقافية والجتماعية وال�شياحية والريا�شية 

بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة. 
2- دعم اأن�شطة املوؤ�ش�شات احلكومية امل�شرية والبحرينية والهيئات واملوؤ�ش�شات الأخرى الرامية 

اإلى تطوير العالقات الجتماعية والثقافية بني البلدين.
3-  تنظيم وتبادل التعاون والتفاهم بني �شعبي البلدين.
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4- ت�شجيع اإقامة املعار�س واملهرجانات العلمية والثقافية وتبادل الوفود ال�شياحية بني البلدين 
بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.

5- دعم زيارة البعثات الثقافية والجتماعية اإلى مملكة البحرين
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1 – اجتماعية.         2- تثقيفية.
وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
اأو  بال�شرف  مخلة  عليه يف جرمية  قد حكم  يكون  ل  واأن  وال�شلوك  ال�شمعة  يكون ح�شن  اأن   )2

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
3( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.

4( اأن تتم تزكيته من قبل ع�شوين من اأع�شاء اجلمعية العمومية.
وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التظلم من 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

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

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

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

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

وكيفية حل املجل�س.
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َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ
1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2(  ا�شرتاكات الأع�شاء.
3(  الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.

بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيرادات احلفالت   )4
اأخذ موافقة اجلهات املخت�شة. 

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

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

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

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

يف ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  التنمية  وزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا   

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )7( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سكيل لجنة منازعات التطوير العقاري

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

وقرار الندب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، 
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ت�شكل جلنة منازعات التطوير العقاري من ال�شادة التايل اأ�شماوؤهم:
1- امل�شت�شار اأ�شامة محمد �شيد العي�شوي                  رئي�شًا.
2- القا�شي عبدالعزيز علي محمد اجلابري             ع�شوًا.
3- املهند�س خالد اأحمد الأن�شاري                            ع�شوًا.

وتكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الثاين 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 5 فـبـــــرايـــــــــر 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )79( ل�سنة 2015

ب�ساأن ا�ستمرار العمل بجدول ر�سوم الإعالنات
المعدل بتاريخ 2000/12/11

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
 1973 ل�شنة   )14( رقم  للقانون  التنفيذية  بالالئحة   1977 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ب�شاأن تنظيم الإعالنات، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شتمر العمل بجدول ر�شوم الإعالنات املعدل بتاريخ 2000/12/11 املرافق لهذا القرار.

مادة )2(
على املعنيني ب�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعــدة 1436هـ    
املــــــوافــــــــق: 27  اأغ�شــطــ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )80( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات
 الكائنة في منطقة الحجيات – مجمع 939

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية ،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية ،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريت�شنيف عدد من العقارات الكائنة مبنطقة احلجيات جممع 939 اإلى  ت�شنيف مناطق 
لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ملا هو  وفقًا   )BD   ( بواجهة جتارية  ال�شتثمارية )د(  العمارات 
القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 27 اأغ�شـــطـــ�س 2015م
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وزير املوا�سالت والت�سالت
قرار رقم )8( ل�سنة 2015

ب�ساأن تحديد وتنظيم ر�سوم الطيران المدني ور�سم خدمات
 المغادرين عن طريق الجو

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، 

والت�شالت،  املوا�شالت  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )70( رقم  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س ل�شركة مطار البحرين للقيام باأعمال 
اإدارة وت�شغيل مطار البحرين الدويل،

املعدل  املدين،  الطريان  ر�شوم  وتنظيم  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 2012  رقم )6(  القرار  وعلى 
بالقرار رقم )8( ل�شنة 2013،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
وبناًء على عر�س وكيل �شئون الطريان املدين،

قرر الآتي:
مادة )1(

تفر�س ر�شوم الطريان املدين الواردة باجلداول )5،4،3،2،1( املرافقة لهذا القرار.

مادة )2(
تخت�س �شركة مطار البحرين بتح�شيل ر�شوم انتظار واإيواء وهبوط الطائرات، وكذا ر�شم 
مغادرة امل�شافرين جوًا عن طريق مطار البحرين الدويل، كما تخت�س ال�شركة بتح�شيل مقابل 
البحرين  مطار  وت�شغيل  باإدارة  لها  ال�شادر  الرتخي�س  مبوجب  تقدمها  التي  اخلدمات  جميع 

الدويل.

مادة )3(
املوا�شالت  بوزارة  املدين  الطريان  �شئون  م�شتحقات  ب�شداد  البحرين  مطار  �شركة  تلتزم 
والت�شالت مقابل اخلدمات التي تقدمها لهبوط الطائرات والتي يتم حت�شيلها مبوجب املادة 
)2( من هذا القرار، وذلك وفقًا ملذكرة التفاهم املربمة لهذا الغر�س بني �شئون الطريان املدين 
وال�شركة، كما تلتزم ال�شركة ب�شداد مبلغ دينار واحد من كل ر�شم يتم حت�شيله من ر�شوم مغادرة 

امل�شافرين عن طريق اجلو اإلى �شئون الطريان املدين بوزارة املوا�شالت والت�شالت.
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مادة )4(
تخ�شم ر�شوم الدرا�شة الواردة باجلدول رقم )3( املرافق لهذا القرار من الر�شوم امل�شتحقة 
على ممار�شة الن�شاط عند املوافقة على الطلب، ول يحق ملقدم الطلب ا�شرتدادها اأو ا�شرتداد 

ر�شم تقدمي الطلب )100( مائة دينار الوارد بذات اجلدول يف حالة رف�س الطلب.

مادة )5(
املعدل  املدين،  الطريان  ر�شوم  وتنظيم  حتديد  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )6( رقم  القرار  ُيلغى 

بالقرار رقم )8( ل�شنة 2013، كما يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )6(
على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت والت�سالت
كمال بن اأحمد محمد         

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 6 �شـــبـتـمـبـــــــر 2015م
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 (1) الجدول

 رسوم المطارات والخدمات المالحية
 (MTOM(محتسبة على أساس الوزن األقصى لكتلة الطائرة 

 
 القيمة الرسم رقم

1 

 رسوم هبوط الطائرات:
 دنانير  0 كجم 0777حتى وزن  -

 1777دينار لكل  1.4 كجم 100777 – 0771من  -
 كجم  أو جزء منها

 1777ل دينار لك 1.1 كجم 100777أكثر من  -
 كجم أو جزء منها

2 

 ساعة بعد حساب ساعتين مجاناً: 42رسوم انتظار الطائرات لكل 
 نانيرد 1 كجم 21777حتى وزن  -

كجم  1777فلس لكل  2 كجم 21777أكثر من  -
 أو جزء منها

0 
 ساعة بعد حساب ساعتين مجاناً: 42رسوم إيواء الطائرات لكل 

مرة من المعدل  22 المعدل الشهري إليواء الطائرة
 اليومي

4 

 الرسوم المقررة على طائرات التدريب:

% من رسوم 17 كجم 41777حتى 
Standard 

 ا  دينار 07 كجم 07777 لىكجم وال تزيد ع 41777أكثر من 

 كجم 07777أكثر من 
% من رسوم 21

Standard  بما ال يزيد
 دينار 177عن 

1 

 رسوم الخدمات المالحية:
 :Standardالحة الجوية للطرق رسوم خدمات الم

 ا  دينار 12,077 كجم 47777حتى وزن  -
 ا  دينار 10,077 كجم 07777 – 47771من  -
 ا  دينار 21,277 كجم 127777 – 07771من  -
 ا  دينار 01,177 كجم 277777 – 127771من  -
 ا  دينار 00,077 كجم 077777 – 277771من  -
 ا  دينار 42 فما فوق – 077771من  -
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سوم الخدمات المالحية للطائرات التي ال تهبط في أي من المطارات الواقعة في إقليم ر
 البحرين لمعلومات الطيران:

 ا  دينار 24 كجم 47777حتى وزن  -
 ا  دينار 01 كجم 07777 – 47771من  -
 ا  دينار 40 كجم 127777 – 07771من  -
 ا  دينار 10 كجم 277777 – 127771من  -
 ا  دينار 01 كجم 077777 – 277771من  -
 ا  دينار 00 قفما فو – 077771من  -

0 

 رسوم المعلومات المناخية:
 ا  دينار 17 القيم المناخية الطبيعية
 ا  دينار 17 القيم المناخية المطلقة

 ا  دينار 17 الملخص السنوي للمناخ
 ا  دينار 17 الملخص الشهري العام للمناخ
ة المطلقة لكمية األمطار االحتماالت الشهرية والسنوي

 ا  دينار 47 ساعة 24خالل 

 ا  دينار 47 شدة الهطول اليومية لألمطار
االحتماالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى 

 ا  دينار 47 المطلقة

االحتماالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة الصغرى 
 ا  دينار 47 المطلقة

 ا  دينار 47 طرة الشهريةاحتماالت عدد األيام المم
المعدل ومعدل النسبة المئوية العظمى المحتملة لساعات 

 ا  دينار 47 السطوع الشمسي اليومي

 ا  دينار 47 واردات الرياح الشهرية والسنوية لسنة واحدة
 دينار 177 واردات الرياح الشهرية والسنوية لخمس سنوات

 –للشهر الواحد  ا  دينار 47 التقرير الشهري العام للمناخ
 دينار للسنة الواحدة 277

 للعنصر للشهر الواحد ا  دينار 07 المعلومات المناخية الرقمية الساعية
 صر للشهر الواحدنعلل ا  دينار 27 المعلومات المناخية الرقمية اليومية
 للعنصر للسنة الواحدة ا  دينار 27 المعلومات المناخية الرقمية الشهرية

 ا  دينار 27 لمناخي الساعيالملخص ا
 ا  دينار 17 تقرير كتابي عن حالة الطقس ليوم واحد

 ا  دينار 07 التقرير السنوي العام للمناخ
 للعنصر لعشر سنوات ا  دينار 07 المعلومات المناخية الرقمية السنوية
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0 

 رسوم المعلومات غير المناخية:
 دينار للشهر الواحد 277 النشرة الجوية

 دينار للشهر الواحد 077 لنشرة الجوية البحريةا
 دينار للشهر الواحد 277 أيام 0النشرة الجوية المتوقعة لمدة 
 دينار للشهر الواحد 077 أيام 1النشرة الجوية المتوقعة لمدة 

 دينار للشهر الواحد 077 النشرة الجوية البحرية للخليج العربي )شركة ميناس(
 دينار للشهر الواحد 077 كم حول البحرين 17متوقعة للطيران لـ النشرة الجوية ال
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 (4الجدول )
 رسوم تسجيل الطائرة وإصدار الرخص والشهادات

 
 القيمة الرسم الرقم

1 

 رسوم التسجيل:
 177دينار لكل  1.1 تسجيل الطائرات ألول مرة

 كجم
 دينار 177 تغيير التسجيل أو الملكية للطائرة

 دينار 177 لغاء التسجيلإادة إصدار شه
 ا  دينار 17 إصدار بدل فاقد شهادة التسجيل أو تعديلها

2 

 رسوم شهادة الصالحية:
 177لكل  دنانير 0 إصدار شهادة صالحية الطائرة ألول مرة

 كجم
 177لكل  دنانير 0 تجديد الشهادة أو تعديلها

 كجم
 177لكل  دنانير 0 إصدار شهادة صالحية للتصدير

 كجم
 دينار 17 تصريح طيران

 دينار 17 بدل فاقد شهادة الصالحية

0 

 رسوم اتفاقيات التأجير
 رسوم اتفاقية تأجير طائرة أجنبية لشركة بحرينية أو طائرة بحرينية لشركة أجنبية:

 دينار 1777 كجم 0777طائرة أقل من 
 دينار 2777 كجم 0777طائرة أكثر من 

 % من قيمة الرسم17 ة التأجيررسوم تجديد اتفاقي

4 

 رسوم شهادة الضوضاء:
 ا  دينار 117 إصدار شهادة الضوضاء ألول مرة

 دينار 177 رسوم إصدار بدل فاقد شهادة الضوضاء
 ا  دينار 17 رسوم تعديل

1 

 رسوم شهادة اجهزة االتصاالت:
 ا  دينار 117 رسوم إصدار شهادة أجهزة االتصاالت

 دينار 177 درسوم بدل فاق
 ا  دينار 17 رسوم التعديل

 دينار RVSM 177رسوم الموافقة على  0
 دينار RNAV: 177رسوم الموافقة على  0

 رسوم مؤسسات الصيانة: 0
 دينار 0777 رسوم الموافقة على مؤسسات الصيانة والصيانة على الخط
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 رسوم تجديد الموافقة السنوية على مؤسسات الصيانة والصيانة
 على الخط

 دينار 2777

 ا  دينار 17 رسوم التعديل على الموافقات
 دينار MRO 1777لمرة واحدة لمؤسسات الصيانة والتصليح الموافقة  رسوم

رسوم الموافقة لمرة واحدة لمؤسسات الصيانة والتصليح 
 للمؤسسات الصغيرة

 دينار 177

 دينار 177 رسوم الموافقة على تصليح أو تعديل في الطائرة

0 

 رسوم مؤسسات اإلدارة المستمرة للصيانة:
 دينار CAMO 0777رسوم الموافقة على مؤسسات اإلدارة المستمرة للصيانة 

 دينار 2777 رسوم التجديد سنويا  
 دينار 17 رسوم التعديل على الموافقات

 دينار CAMO 1777رسوم الموافقة لمرة واحدة لمؤسسات 

17 

 :ANTR 147ي التدريب األساس
 دينار ANTR 147 1777رسوم الموافقة على التدريب األساسي 

 دينار ANTR 147 1777رسوم الموافقة ألي مؤسسة على التدريب النوعي 
رسوم الموافقة ألي مؤسسة على التدريب األساسي والنوعي 

ANTR 147 
 دينار 1177

 دينار 177 رسوم الموافقة على إضافة تدريب عملي على النوع
 دينار ANTR 147 1777رسوم التجديد كل عامين على اعتماد 

11 

 لي:يالتدريب على أجهزة الطيران التمث
 دينار 2777 (TRTO)إصدار موافقة التدريب التمثيلي 

 دينار 1777 تجديد الموافقة كل عامين
 دينار 1777 إصدار موافقة لمرة واحدة للتدريب

12 

 التدريب: رسوم معاهد ومدارس
 دينار 1777 الموافقة على مدارس ومعاهد تدريبية للطيران

 دينار 0777 رسوم تجديد الموافقة لمدارس ومعاهد الطيران كل عامين
 دينار 1777 إصدار موافقة لمرة واحدة للتدريب

10 

 رسوم رخص العاملين:
 رسوم رخص/شهادة طاقم الطائرة:

 ا  دينار 07 ري أو التحريري أو الشفهيرسوم االمتحان العملي أو النظ
 ا  دينار 07 سنوات 1رسوم إصدار الشهادة/الرخصة والتجديد لمدة 

 دينار 27 رسوم اإلضافة أو أي تغيير 
 دينار 277 (PPL)رسوم إصدار رخصة طيار خاص 

 دينار 177 سنوات 1رسوم التجديد كل 
 دينار 177 رسوم إعادة اإلصدار

 ا  دينار 17 فة أو أي تغييررسوم اإلضا
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 دينار 177 رسوم االمتحان أو إعادة االمتحان
 دينار 277 (CPL)رسوم إصدار رخصة طيار تجاري 

 دينار 177 سنوات 1كل  رسوم التجديد
 دينار 177 رسوم إعادة اإلصدار

 ا  دينار 17 رسوم اإلضافة أو أي تغيير
 دينار 177 رسوم االمتحان أو إعادة االمتحان

ة ر ضمن طاقم متعدد األعضاء المناسبرسوم إصدار رخصة طيا
 (MPL)لثبات الطائرات 

 دينار 277

 دينار 177 سنوات 1كل  رسوم التجديد
 دينار 177 رسوم إعادة اإلصدار

 ا  دينار 17 رسوم اإلضافة أو أي تغيير
 دينار 177 رسوم اإلمتحان أو إعادة اإلمتحان

 دينار 277 (ATPL)رخصة طيار الخطوط الجوية رسوم إصدار 
 دينار 177 سنوات 1كل  رسوم التجديد

 دينار 177 رسوم إعادة اإلصدار
 دينار 177 رسوم اإلمتحان أو إعادة اإلمتحان

 ا  دينار 17 رسوم اإلضافة أو أي تغيير
 رخص المهندسين:

 ا  دينار 07 رسوم أي إمتحان عملي أو نظري
 ا  دينار 17 رسوم إصدار رخصة طالب مهندس جوي

 ا  دينار 117 رسوم إصدار رخصة مهندس جوي
 ا  دينار 07 رسوم اإلضافة أو أي تغيير

 ا  دينار 07 رسوم إصدار رخصة فني/مهندس صيانة الطائرات
 %17 سنوات 1لكل  رسوم تجديد الرخصة
 دينار 177 رسوم إعادة اإلصدار

 ا  دينار 17 أو أي تغييررسوم اإلضافة 
 رسوم رخص أخرى:

 ا  دينار 17 رسوم إصدار رخصة طالب طيران
 دينار 21 رسوم تجديد أو إعادة إصدار

 دينار 177 رسوم إصدار رخصة ضابط العمليات الجوية/مرحل طائرات
مرحل طائرات أو رسوم تجديد أي رخصة ضابط العمليات الجوية/

 سنوات 1صدار كل اعتمادها أو إعادة اإل
17% 

 ا  دينار 07 سنوات 0رسوم إصدار رخصة مدرب أو مدرس أو اعتمادها كل 
 %17 رسوم تجديد أو إعادة إصدار أي رخصة مدرب أو مدرس

 دينار 177 رسوم تعديل الرخصة أو إحاللها
 دينار 177 سنوات 0كل  EXAMINERرسوم رخصة فاحص 
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 ا  دينار 07 مادإصدار رخصة مؤقتة أو خطاب اعت
لكل ساعة  ا  دينار 27 رسوم أي رخصة أخرى غير واردة

عمل للموظف 
 المختص

14 

لساعة  ا  دينار 27 رسوم مفتش عمليات الطيران
 العمل للمفتش الواحد

على التدريب أو  رسوم مفتش أجهزة الطيران التمثيلي سواء  
 اإلجراءات أو طراز

للساعة لكل  ا  دينار 27
 مفتش

ل المشغل/مقدم الطلب جميع التكاليف المترتبة على المهمات التفتيشية خارج المملكة يتحم
 بما في ذلك تذاكر السفر والبدالت المقررة

 

11 
 رسوم الرخصة الطبية:

 دينار 177 رسوم رخصة الفاحص الطبي
 دينار 277 سنوات 0رسوم التجديد أو االعتماد أو إعادة اإلصدار كل 

 دينار 177 وافقة على مشغل للبضائع الخطرة والتجديد لكل عامينرسوم الم 10
 ا  دينار 07 رسوم المطبوعات واإلصدارات 10
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 (3جدول رقم )
 رسوم تراخيص المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة وخدمات الطيران

 
 القيمة الرسم رقم

1 

 رسوم ترخيص المطارات:
 ينارد 01,777 رسوم إصدار الرخصة للعام األول
 دينار 177,777 رسوم المراقبة والتدقيق السنوية

 دينار 0777 رسوم تجديد الرخصة كل خمس سنوات
 دينار 27,777 رسوم تعديل رخصة المطار
 دينار 4777 رسوم تحويل رخصة المطار

 دينار 11,777 رسوم أي تدقيق إضافي

2 

 رسوم تحليل العوائق:
 دينار 177 انيرسوم طلب تقييم ارتفاع المب

 ا  دينار 17 رسوم طلب تقييم المنطقة
 دينار 177 نشاء برج اتصاالتإرسوم طلب تقييم 

 ا  دينار VARIATION 17رسوم أي تغييرات 

0 

 لمسافرين والبضائع ومنخفضة التكاليف:لمنتظمة لطيران االرسوم طلبات إنشاء شركات 
 دينار 1777 رسوم تقييم دراسة الجدوى

 دينار 17,777 طائرات 0 -1لشركة التي تسجل من  AOCم شهادة المشغل الجوي رسو
 دينار 11,777 طائرات 0 -4من 
 دينار 27,777 طائرة 11 -0من 
 دينار 21,777 طائرة 11 -12من 
 دينار 07,777 طائرة 10 - 10من 
 دينار 01,777 طائرة 20 - 27من 
 ردينا 47,777 فأكثر  طائرة 24من 

 % من قيمة الرسم17 تجديد شهادة المشغل الجوي سنويا  
 دينار 1,777 رسوم تغيير النشاط

4 

 :والنقل الجوي الخاص رسوم شركات الطيران غير المنتظمة للمسافرين والتاكسي الجوي
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 1777 رسوم إصدار شهادة المشغل الجوي
 %17 مشغل الجوي سنويا  رسوم تجديد شهادة ال

1 

 ألعمال الجوية واالسعاف الجوي:لرسوم شركات الطيران 
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 2777 رسوم اصدار شهادة المشغل الجوي
 %17 رسوم تجديد شهادة المشغل الجوي سنويا  
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0 

ات، وخدمات رسوم شركات البيع على متن الطائرات وأنظمة الحجز اآللي وغسيل الطائر
 المسافرين وإدارة الصاالت:

 دينار 2777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

 دينار 1777 رسوم ترخيص شركات االستشارات في الطيران: 0
 %17 رسوم تجديد الترخيص سنويا  

0 

 العاملة بالمطار: رسوم ترخيص شركات البترول
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 17,777 رخيصرسوم الت
 %17 رسوم تجديد الترخيص سنويا  

0 

 :لشركات الطيران رسوم شركات خدمات المناولة األرضية
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 07,777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

17 

 رسوم شركات مناولة البضائع:
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 17,777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد

11 

 رسوم شركات المناولة للطائرات الخاصة:
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 1777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

12 
 رسوم شركات إدارة األسواق الحرة:

 دينار 1777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

10 
 وشراء وتأجير الطائرات: رسوم شركات بيع
 دينار 1777 رسوم الترخيص

 %17 رسوم التجديد سنويا  

14 
 رسوم شركات األسواق الحرة:

 ردينا 27,777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

11 
 رسوم شركات تموين الطائرات:

 دينار 17,777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  
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10 
 كات استيراد وتصدير وبيع قطع غيار الطائرات:رسوم شر

 دينار 1777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم التجديد سنويا  

 

10 

رسوم مكاتب السفر والشحن الجوي من قبل المكاتب وشركات الطيران والنقل الجوي 
 الخاص:

 ا  دينار 117 رسوم الترخيص
 ا  دينار 01 رسوم التجديد كل سنتين

10 

 الصيانة الخفيفة: رسوم شركات
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 1777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم تجديد الترخيص السنوي

10 

 رسوم شركات الصيانة الثقيلة:
 دينار 1777 رسوم الدراسة

 دينار 17,777 رسوم الترخيص
 %17 رسوم تجديد الترخيص السنوي

 
طلب لممارسة أي من األنشطة الواردة دينار على كل  177ة ميفرض رسم بقي *

 بهذا الجدول.
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 (2الجدول )
 رسوم العامةال

 
 القيمة الرسم رقم

1 

 رسوم خدمات أمن الطيران:
 تصاريح دخول المطار

 ا  دينار 27 رسوم إصدار التصريح المدمج لمدة عامين
 ا  دينار 27 رسوم التجديد كل عامين

 ا  ينارد 27 رسوم إصدار تصريح بدل فاقد
 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع التصريح
 نانيرد 17 رسوم تأخير تجديد التصريح

2 

 ا  دينار 11 إصدار تصريح مدمج لمدة عام:
 ا  دينار 11 رسوم تجديد التصريح لمدة عام
 ا  دينار 27 رسوم إصدار تصريح بدل فاقد
 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع التصريح

 نانيرد 17 التصريحرسوم تأخير تجديد 

0 

 تصريح دخول المطار فقط لمدة عامين:
 ا  دينار 11 رسوم إصدار التصريح
 ا  دينار 11 رسوم التجديد كل عامين
 ا  دينار 27 رسوم إصدار بدل فاقد

 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع
 نانيرد 17 رسوم تأخير

4 

 تصريح دخول المطار فقط لمدة عام:
 نانيرد 17 تصريحرسوم إصدار ال
 نانيرد 17 رسوم التجديد

 ا  دينار 27 رسوم إصدار بدل فاقد
 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع

 دنانير 17 رسوم تأخير

1 

 تصريح مؤقت
 نانيرد 17 أو أقل شهور 0رسوم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت )عادي( لمدة 
 ا  دينار 11 أو أقل هورش 0رسوم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت )مدمج( لمدة 

 ا  دينار 27 رسوم إصدار تصريح بدل فاقد
 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع

 دنانير 17 رسوم تأخير
 نانيرد 1 :فقط إصدار تصريح زائر ليوم واحد 0
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0 
 نانيرد 1 :ليوم واحد فقطتصريح دخول المطار للمركبات 
 دنانير 17 رسوم إصدار تصريح بدل فاقد

 ا  دينار 27 عدم إرجاع التصريح  رسوم

0 
 دنانير 17 :دخول المطار للمركبات ألكثر من يوم واحدإصدار تصريح 

 دنانير 17 رسوم إصدار تصريح بدل فاقد
 ا  دينار 27 رسوم عدم إرجاع التصريح

0 

 ا  دينار 27 إصدار رخص عضو قيادة الطائرة:
 ا  دينار 27 رسوم التجديد

 ا  دينار 47 ح بدل فاقدرسوم إصدار تصري
 ا  دينار 47 رسوم عدم إرجاع التصريح

 ا  دينار 11 رسوم التأخير

 ا  دينار 27 رسم إصدار بطاقة مواقف السيارات 17
 ا  دينار 27 بدل فاقد

 
 

 (5الجدول )
 رسوم مغادرة المسافرين جواً 

 
 القيمة الرسم رقم

لبحرين عن رسم المغادرة )على المسافر المغادر لمملكة ا 1
 طريق الجو(

 نانيرد 1
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وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )409( 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 
املوؤ�ش�شة  البحريني اجلن�شية، مالك  اإبراهيم كمال،  املرحوم عي�شى محمد  نيابة عن  بارترنز، 
الفردية امل�شماة )�شندوق اأدوات الإ�شعافات الأولية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63134، واأنه 
�شيتم  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  ال�شادرة عن  ال�شرعية  الفري�شة  على  بناًء 
األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بالكامل  املوؤ�ش�شة  حتويل 

)20.000( دينار بحريني، وتعود ملكيتها للورثة التالية اأ�شماوؤهم:
1-   ال�شيد/ اإبراهيم عي�شى محمد اإبراهيم كمال، البحريني اجلن�شية.

2-   ال�شيدة/ ريانا عي�شى محمد كمال، البحرينية اجلن�شية.
3-   ال�شيدة/ باميال يني كمال، الربيطانية اجلن�شية.

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

اإعالن رقم )410( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع ال�سركة الأجنبية )دو كورينيج(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب زينات 
كورينيج(  امل�شماة )دو  الأجنبية  ال�شركة  اأ�شحاب  نيابة عن  للمحاماة،  وم�شاركوها  املن�شوري 
والتي لها فرع مبملكة البحرين، امل�شجل مبوجب القيد رقم 70592، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية الفرع املذكور ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )411( ل�سنة 2015
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة
)نومورا امل�سرفية لال�ستثمار،

ال�سرق الأو�سط �ض.م.ب /مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة 
)كلث و�شركاه ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )نومورا امل�شرفية 
به  امل�شرح  ال�شركة  راأ�شمال  يكون  ان  بطلب  مقفلة(،  �س.م.ب/  الأو�شط  ال�شرق  لال�شتثمار، 
خم�شون مليون )50.000.000( دولر اأمريكي موزعًا على خم�شمائة األف )500.000( �شهم 
واملدفوع  ال�شادر  املال  وراأ�س  �شهم.  لكل  اأمريكي  دولر   )100( مائة  مقدارها  اإ�شمية  بقيمة 
موزع  اأمريكي  دولر   )25.000.000( مليون  وع�شرون  خم�شة  مقداره  مبلغًا  لل�شركة  بالكامل 
على مائتني وخم�شني األف )250.000( �شهم بقيمة اإ�شمية مقدارها مائة )100( دولر اأمريكي 

لكل �شهم.
وقد اأ�شدرت اجلمعية العامة غري العادية للم�شاهمني يف ال�شركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

1 يونيو 2015 القرارات التالية للموافقة على ما يلي:
تخفي�س القيمة ال�شمية لل�شهم من مائة )100( دولر اأمريكي لل�شهم اإلى ع�شرين )20(   -
دولرًا اأمريكيًا لل�شهم، وذلك بغر�س رد القيمة الفائ�شة البالغة ثمانني )80( دولرًا اأمريكيًا اإلى 

امل�شاهمني.
تخفي�س راأ�س املال امل�شرح به من خم�شني مليون )50.000.000( دولر اأمريكي اإلى   -
ع�شرة ماليني )10.000.000( دولر اأمريكي، مق�شمة اإلى خم�شمائة األف )500.000( �شهم، 

بقيمة اإ�شمية مقدارها ع�شرون )20( دولرًا اأمريكيًا لل�شهم.
تخفي�س راأ�س املال ال�شادر واملكتتب به من خم�شة وع�شرين مليون )25.000.000(   -
اإلى مائتني وخم�شني  اأمريكي، مق�شمة  اإلى خم�شة ماليني )5،000،000( دولر  اأمريكي  دولر 

األف )250،000( �شهم، بقيمة اإ�شمية مقدارها ع�شرون )20( دولرًا اأمريكي لل�شهم.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )412( 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 تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
�شهيلة حبيب علي �شلمان عواجي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )بال�س للعالقات(، امل�شجلة 
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مبوجب القيد رقم35063، طالبًة حتويل ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال 
ال�شيد/ جعفر علي ح�شن يعقوب يو�شف العايل، البحريني اجلن�شية، حامل البطاقة ال�شخ�شية 

رقم 810408147 �شريكًا معها يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )413( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )ا�سترياد بحرين اإنف�ست ون ذ.م.م(
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
توما�س اأ�شو�شيت�س، بالنيابة عن مالكي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ا�شترياد بحرين 
ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،54835 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  ون  اإنف�شت 
ال�شركة اختياريًا بالكامل، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
)21( ل�شنة 2001، وتعيني ال�شيد/ فاليا فيتيل كارين توما�س من مكتب يف كي توما�س م�شفيًا 

قانونيًا لل�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )414( ل�سنة 2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 ال�سخ�ض الواحد وحتويلها اإلى موؤ�س�سة فردية
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
فوؤاد اأحمد بوزيد مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )الليوان للخدمات العقارية والتنظيفات 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبا   ،50457 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
ت�شفية اختيارية، وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شمه، وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 21 ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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 اإعالن رقم )415( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )اخلليج بوليتك�ض ل�سناعة املظالت ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه اإليه ال�شركة 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  املظالت  ل�شناعة  بوليتك�س  اخلليج  )�شركة  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
مبوجب القيد رقم 75266، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية قانونية و�شطبها من ال�شجل 

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

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

اإعالن رقم )416( 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 تقدمت اإليه ال�شيخة 
موزة �شلمان اآل خليفة، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )امل�شتقبل لتاأجري ال�شيارات(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 86002، طالبة حتويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
زويد،  ح�شن  جا�شم  هنادي  ال�شيدة/  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار   )30،000( األف  ثالثون 

البحرينية اجلن�شية �شريكة معها فيها.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )417( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )اإ�ض 2 كون�سلتن�ض ذ.م.م(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  وم�شاركوه،  ر�شي  ح�شن  املحامي 
امل�شفي  باعتباره  طالبًا   ،88087 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  كون�شلتنت�س   2 )اإ�س 
القانوين لل�شركة املذكورة، 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.                                               
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دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )418( ل�سنة  2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )فا�سيليتيز ماجنمنت بحرين ذ.م.م(
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  التجارة  و  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الرويح و�شركاوؤه )محامون وم�شت�شارون قانونيون(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )فا�شيليتيز ماجنمنت بحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66520، 

طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي باأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001. وعماًل بن�س املادة 
رقم )335( من قانون ال�شركات، يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  دة واملربِّ م�شفوعة بامل�شتندات املوؤيِّ

ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة/ الرويح و�شركاوؤه – محامون وم�شت�شارون قانونيون  

رقم الت�شال: 17533183   املنامة – مملكة البحرين
 

اإعالن رقم )419( ل�سنة  2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )جنمة ال�سرق للتجارة العامة ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جعفر 
عبداحل�شني يعقوب �شبت ال�شت�شاري، نيابة عن مالكي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)جنمة ال�شرق للتجارة العامة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63420، وباعتباره امل�شفي 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا  القانوين لل�شركة املذكورة، طالبًا 

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

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

رقم الدعوى: 7/00790/2015/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها ا�شهم �شركة بيت اأبوظبي لال�شتثمار لدى م�شرف العاملي 
�س.م.ب يف املزاد العلني، وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني بتاريخ 2015/9/14 للمزايدة 

عليها.
لذا نبلغكم بقرار املحكمة للعمل مبقت�شاه على اأن يراعا يف ذلك اإتباع الإجراءات القانونية 
املتبعة بالن�شبة لبيع الأ�شهم، وذلك لن�شبة طبيعة الأ�شهم ونوعها، مع اإفادتنا عن اإمكانية بيعها 

يف �شوق الأوراق املالية من عدمه.
 قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى 9/5234/2010/04
بيع باملزاد العلني

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

2015/9/22م، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 225،000 األف دينار.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة دلل/ وليد عبداهلل هجر�س هاتف )39449359( 
الر�شمي  الدوام  اأوقات  والوقاف ذلك يف  ال�شالمية  ال�شوؤون  و  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  او 

مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/5234/2010/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى 6/9068/2013/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب الوثيقة رقم 58949 
جعفر  امين  عليه  باملحكوم  اخلا�س  جدعلي  منطقة  يف  الكائن   1989/3271 رقم  واملقدمة 
ب�شعر  املزاد  يبـداأ  اأن  تاريخ 2015/9/10 على  املحكمة  العري�س وقد حددت  عبدالنبي محمد 

اأ�شا�شـي قدره 130.000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/ يو�شف ح�شن املحميد هاتف )39905026( 
)39270027( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 
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رقم 6/09068/2013/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى 1/3844/2015/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شهري ال�شيد ها�شم �شعيد خلف. رقمها ال�شخ�شي: 630148040. جن�شيتها بحرينية. 
�شعيد خلف.  �شعيد علوي  ال�شيد  عليه:  املدعى  مبنى 1784 طريق 2150 جممه 721 جدعلي. 
اإثبات  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   570165415 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته: 

الهجران.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
فاإن  الأثنني 2015/11/2م،  يوم  باحل�شور جلل�شة  ينوب عنه  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  اإذا مل 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الثانية

رقم ال�ستئناف:7/2857/2013/03
رقم الدعوى:4/11300/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ البنك الهلي املتحد. وكيله املحامي فا�شل عبداهلل املديفع مكتب 401 الطابق الرابع 
مبنى برج الدبلومات الدبلوما�شية. �شد امل�شتاأنف �شده: محمد عي�شى املفيوح مبنى 1170 �شارع 
3326 جممع 933. طلبات ال�شتئناف: اول: بقبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: ويف املو�شوع باإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س طلب الفوائد واحلكم جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده 
باأن يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخريية على املبلغ املق�شي به بال�شعر التفاقي بواقع 6% �شنويًا 
من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف2013/6/18 وحتى ال�شداد التام وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما 
عدا ذلك. ثالثا: ويف جميع الحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

او مبن ينوب عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/9/30م.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف 9/1276/2015/03
رقم الدعوى 6/12702/2014/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلتها املحامية: ليلى الب�شري امل�شتاأنف �شده 
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املحرق.   206 154 جممع  154 طريق  مبنى   11 �شقه  باقر.  غلوم  جا�شم محمد  الأول: ح�شني 
امل�شتاأنف �شده الثاين: جا�شم محمد غلوم باقر. فيال 723 طريق 511 جممع 1205 مدينة حمد. 
الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدمية يف امليعاد القانوين. ثانيًا: تعديل حكم اأول درجة 
فيما ق�شى من رف�س الفائدة واإلزام امل�شتاأنف �شدهما بالت�شامن باأن يوؤديا فائدة قدرها 7% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام للمبلغ املحكوم به يف الدعوى امل�شتاأنفة واإلزامهما بامل�شروفات 

والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور 
اأعاله باأنه اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/7 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف 4/2262/2015/03 
رقم الدعوى 9/6497/2014/02 

تبليغ باحل�سور
�شد  امل�شيفر  محمد  نبيل  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  ر�شي.  علي  جعفر  �شباح  زهرة  امل�شتاأنفة: 
امل�شتاأنف �شده: عبداللطيف يو�شف اأحمد احلمادي. بوا�شطة وكيله املحامي محمود محمد ح�شن 
عامر. الطلبات: 1( احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا برف�س الدعوى وفقًا للثابت 
ووفقًا ل�شحيح احلق. 2( ت�شمني امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن 

درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/10/19 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/10139/2014/02
تبليغ باحل�سور

فوده  ح�شني  محمد  عو�س  املدعي:  وكيل   .700940766 حجازي  �شعيد  محمد  مروان  املدعي: 
521012724. املدعى عليهما: AYMAN OBEISSY. �شركة �شاكي اأفيي�شن �شريفزز. الطلبات: 

مطلبات عمالية.
باأنها قد حددت       لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليهما املذكورين 
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جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 1/7944/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

علي خمي�ض محمد �سلمان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى علي خمي�س محمد �شلمان، 
عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي 470102179.  رقمه 
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 يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/9/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2014/02/ 6/03420
تبليغ باحل�سور

جمهول   ،79190 ال�شجل:  رقم  للتجاره.  اوبال  �شركة  عليها:  املدعي  غوت�شي.  �شركة  املدعية: 
العنوان. �شفة الدعوى: ادارية.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة بورود التقرير وباحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/10/8 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 2/10012/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
عبداملنري عا�سور كاظم محمد

املتوفى عبداملنري عا�شور كاظم  تركة  فتح دعوى  الأولى عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .790506319 �شخ�شي  رقم  محمد 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 

2015/10/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/6911/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: وزارة ال�شناعة والتجارة. املدعي عليها: موؤ�ش�شة اإبراهيم عبدالرحيم فخرو ل�شاحبها 
اإبراهيم عبدالرحيم فخرو. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون واخالء.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
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عنه وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/9/29 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى 

رقم الدعوى 5/1496/2014/02
تبليغ باحل�سور

العنوان.  79190-1. جمهول  ال�شجل:  رقم  للتجارة.  اوبال  �شركة  عليه:  املدعي  بولو.  املدعية: 
�شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/10/7 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى  
رقم الدعوى 2012/02/ 9/23017

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة كارتري. املدعي عليها: فايف �شتار برومو. رقم ال�شجل: 76860 جمهول العنوان. 

�شفة الدعوى: طلب ديون.
اأو  بنف�شيه  املذكورة باحل�شور  للمدعى عليها  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة  لذا       

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2015/10/4 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى                                         

رقم الدعوى 9/5900/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  خالد  املن�شوري.  محمد  عبداهلل  محمد  املن�شوري.  عبداهلل  محمد  ثاجبة  املدعني: 
محمد املن�شوري. عامر عبداهلل محمد املن�شوري. وكيل املدعني: �شهام نا�شر ح�شني �شليبيخ. 
جمهول   .621211265 ال�شخ�شي  الرقم   .  CHONA HERBIAS ABATAYO:عليه املدعى 

العنوان. مو�شوع الدعوى: بطالن قرار اداري.
     لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/664/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: وزارة الإ�شكان. املدعى عليه: عادل �شعد محمد عبدالكرمي العطيه. الرقم ال�شخ�شي: 
الر�شوم  مع  دينار   1200 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .740900269

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة الإثنني 
2015/10/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 2014/02/ 4/4312

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة املحيط للغو�س واخلدمات البحرية وكيلها: املحامي ماجد �شهاب املدعي عليها: 

�شركة التفوق للحلول البحرية. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شيها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2015/02/ 9/3157
تبليغ باحل�سور

ال�شجل:  رقم  املطوع.  ح�شن  من�شور  ور�شة  عليها:  املدعي  مد�شويف.  هوق  مزبيل  مد  املدعية: 
60691-3. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: الغاء قرار.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2015/10/18 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 2015/02/ 6/8676

تبليغ باحل�سور
اأ جي.  املدعي: نيلز يا�شني العقاد. وكيل املدعي: ح�شن علي ر�شي. املدعى عليها: كابري �شن 

جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: وقف ا�شتعمال ال�شم التجاري.
لذا تعلن املحكمة الكربى الإدارية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/15067/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عامر جا�سم محمد املهزع

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى عامر جا�شم محمد املهزع. 
اأو من يدعي باأية حقوق عليه  الرقم ال�شخ�شي 800805011. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
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 يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 
2015/10/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 1/14411/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
�سيخة اأحمد عبداهلل عبدالغفار

عبداهلل  اأحمد  �شيخة  املتوفاة/  تركة  دعوى  فتح  عن  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  عبدالغفار. الرقم ال�شخ�شي 570103045. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

الإثنني 2015/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/11575/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

خليفة �سند عبدالرحمن عبدالرزاق ال�سيخ
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى خليفة �شند عبدالرحمن 
عبدالرزاق ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي 910101493. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

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

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

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

اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/10/7.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة 
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رقم الدعوى: 1/14523/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: م�شنع اآل عبا�س لإنتاج البالط. املدعى عليها/ حنان يو�شف. رقم �شخ�شي 830581782. 
�شفة الدعوى: مطالب عمالية.

يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
الأربعاء 2015/10/7م لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى 4/15029/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ايوب ح�سني �ستيوي عكا�سة
�شتيوي  ح�شني  ايوب  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عكا�شه. الرقم ال�شخ�شي: 420103414. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 3/15010/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد برويز محمد ح�سني
الرقم  ح�شني  محمد  برويز  محمد  تركة  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 510130860. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 6/11576/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

وحيد عبداهلل علي �سليبيخ
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى وحيد عبداهلل علي �شليبيخ 
الرقم ال�شخ�شي: 730503178. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2015/9/15 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/14018/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اإبراهيم �سكندر حياة محمد دين
حياة  �شكندر  اإبراهيم  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
محمد دين ورقمه ال�شخ�شي 550141081. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 2015/10/1 

لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/15006/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
حمد اأحمد نا�سر اجلنيد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حمد اأحمد نا�شر اجلنيد 
الرقم ال�شخ�شي: 500021473. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/9/13 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/15057/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
علي ح�سن علي عجاجي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي ح�شن علي عجاجي 
الرقم ال�شخ�شي: 620117958. 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 الإثنني 2015/9/28 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/15025/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
اأحمد علي عا�سور الطيار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد علي عا�شور الطيار   
الرقم ال�شخ�شي: 390025950. 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 الإثنني 2015/9/28 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/12589/2015/02       
تبليغ باحل�سور

�س:720321640.  الكبي�شي  عي�شى  عبري  ل�شاحبتها  للتجميل  عبري  الدكتورة  عيادة  املدعية/ 
جازمني  عليها/  املدعي   .540202142 �س:  ال�شكران  اأحمد  عبداهلل  املحامي  وكيلها:  بوا�شطة 
�شفة  املنامة.   340 685 طريق 4015 جممع  مبنى   12 �شقة  �س: 92082337.  ريفريا  ماريناز 

الدعوى/ مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/9/13م لنظر الدعوى وليعلم
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى 3/11222/2014/02
تبليغ باحل�سور

 NESTOR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   761242589 ال�شخ�شي:  الرقم   .PANGANIBAN IGNACIO

وقدره 180.809 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/20118/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك الربكة الإ�شالمي. وكيل املدعي: عادل عبداهلل بوعلي. املدعى عليه: ح�شن عبدعلي 
امان اهلل ا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 880604816. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2879 دينار 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/21631/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EDWIN عليه  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:  وكيل  بنك.  �شتي  املدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 790833700. مو�شوع  الرقم   .BAUTISTA MURCIA

1205.432 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/16182/2013/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه اكثم  ال�شيد علوي  نبيلة  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: 
محمد اأحمد علي البعول. الرقم ال�شخ�شي: 941111954. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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426.871 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11229/2014/02
تبليغ باحل�سور

 WENDELL BRIAN املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
CHARLES. الرقم ال�شخ�شي: 730740080. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 181 دينار مع 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11215/2014/02
تبليغ باحل�سور

يون�س  ماجد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالهادي املغازي. الرقم ال�شخ�شي: 780730224. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 224 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/9592/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMAD NATHU MOHAMMAD MOHAMMAD YOUSUF

وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   312.736 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850363136
ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/12379/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
فا�شل عبا�س علي الن�شمي. الرقم ال�شخ�شي: 930109767. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/12495/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 520051955. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  اأمينة علي يو�شف 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/4492/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: علي 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .850404665 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالرحمن.  علي  عبدالرحمن 

وقدره 321.293 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/21894/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شحى  عليها:  املدعى  زينل.  العابدين  زين  يو�شف  املدعي:  وكيل  اى.  ان  بنك  �شيتي  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   801207541 ال�شخ�شي:  الرقم  املريزا.  محمد  اأحمد  عبدالأمري 
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وقدره 3020 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/21044/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
محمد يا�شني عبداهلل عربي. الرقم ال�شخ�شي: 830206590. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/19444/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   800948742 ال�شخ�شي  الرقم   .EDWARD GEORGE SCHWARTZ III

طلب مبلغ وقدره 1234.35 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/16594/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
فاطمه �شادق جعفر اأحمد حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 910302600. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 90 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/424/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
عزه �شيد محفوظ اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 640124658. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدرة 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1463/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد م�شطفى  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
وقدره 140.149  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 460119303. مو�شوع  الرقم  عو�س حمود. 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/16111/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
COLIN JAMES LESTER. الرقم ال�شخ�شي: 560320639. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/9586/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
 .MOHAMMAD NURUL AMIN MOHAMMAD MOHAMMAD SAFIQUR RAHMAN
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الرقم ال�شخ�شي: 880239689. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 314.119 دينار مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 6/10657/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ب�شام خالد عمار ال �شامل. الرقم ال�شخ�شي: 891215646. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/10202/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
PAUL NASSAR SCHOOLEY. الرقم ال�شخ�شي: 870337335. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 100.865 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/11388/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: غاندي محمد بو 
جماهد. الرقم ال�شخ�شي: 820168262. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 484.503 دينار 

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/11405/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خمي�س بن محمد 
البحري بن غ�شري. الرقم ال�شخ�شي: 820944769. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 470.303 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/9597/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عمرو 
عبدال�شالم جابر ال�شاذيل. الرقم ال�شخ�شي: 670926590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/10268/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبدالمري خليل اإبراهيم جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 560116071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 207.886 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15377/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHAMAS KUNDU PARAMBATH. الرقم ال�شخ�شي 850553997 مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ وقدره 212.163 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/9672/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يحيى 
اأحمد م�شعد مح�شن ال�شريف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 679.695 دينار مع الر�شوم 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/16069/2012/02
تبليغ باحل�سور

 ISIDRO SUAREZ  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DELIN. الرقم ال�شخ�شي: 850548128. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 61.226 دينار مع 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13653/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها: فاطمة محمد  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  املدعية:  املدعية: �شركة زين. وكيل 
ال�شيد اإبراهيم ال معتوق. الرقم ال�شخ�شي: 700038930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/20617/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ا�شامه علي ح�شن 
يو�شف يتيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 185.01 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/20259/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
VASUDEVAN NAIR RADHA RADHA SANJAY. الرقم ال�شخ�شي 730566510. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 357.59 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/10059/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ا�شامه خليف عبيد عما�س. الرقم ال�شخ�شي: 930509072. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/20134/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   740441540 ال�شخ�شي  الرقم   .GNANASAMBANDAM RETHINAM
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طلب مبلغ وقدره 702.737 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/9358/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 781239486  الرقم   .MUHAMMAD FAISAL RAJPUT

مبلغ وقدره 369.188 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/19392/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BABU :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
ARUMUGAM. الرقم ال�شخ�شي: 800832663. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 850.712 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11448/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ناجي اأحمد م�شلح 
 185.995 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201417987 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  م�شعد 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/8043/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ماريو 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره 209.461  ال�شخ�شي: 830364480. مو�شوع  الرقم  اليا�س افرام. 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/9662/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
BILLAL SATOR HOWLADER. الرقم ال�شخ�شي: 870641760 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 352.414 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/9665/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   840223307 ال�شخ�شي  الرقم   .MAYEM UDDIN MD MD RAHMAN

طلب مبلغ وقدره 352.405 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13667/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبداهلل عبدالغني 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920809421 ال�شخ�شي:  الرقم  مبارك.  اأحمد  كاظم 



61
العدد: 3226 - الخميس 10 سبتمبر 2015

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/20457/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شالح يحى النور 
 1443.521 وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 790516012.  الرقم  �شليم.  ابكر 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/17035/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 870700774. مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم  اأحمد محمد جا�شم بوعبجل.  يو�شف 

مبلغ وقدره 216.968 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/8026/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: محمد مهدي 
اأحمد اخليال. الرقم ال�شخ�شي: 201415224. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 942.595 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/16098/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه: اإبراهيم مبارك 
بو�شعود اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 570801877. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 252.409 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11661/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .SUWAS K C  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 851022499. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 231.448 دينار مع الر�شوم 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/19669/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الهلي  البنك  املدعي: 
EVERLYN GRAGANTA GALANG. الرقم ال�شخ�شي 790430070 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 778.101 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/20601/2014/02
تبليغ باحل�سور

 TRAVIS LAMAR :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 727.328 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881026913 ال�شخ�شي:  الرقم   .SIMMONS
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/11641/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: زينب علي عبا�س 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره 246.735  ال�شخ�شي: 910806640. مو�شوع  الرقم  محمد ح�شن. 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/11659/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MICHAEL CRUZ املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
DRIS. الرقم ال�شخ�شي: 800406249. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 210.795 دينار مع 

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

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/14984/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710307675 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  �شمرية 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
   قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/930/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: عبداهلل 
ربيعه عبداهلل محمد بدو. الرقم ال�شخ�شي: 580051641. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/11265/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .MURAT KARA املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 830263675. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 331.265 دينار مع الر�شوم 

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

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/10409/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: وليد 
عبدالعزيز محي الدين مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 751029386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 127.187 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11179/2014/02
تبليغ باحل�سور

 FATUMA SARAH املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
ABDULLAHI. الرقم ال�شخ�شي: 871228521 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 214.463 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/19579/2014/02
تبليغ باحل�سور

 LOK :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
ال�شخ�شي: 620620161. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره  BIKRAM SHRESTHA. الرقم 

1734.321 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/9719/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: زياد 
الر�شوم  مع  دينار   256 الدعوى:  مو�شوع   .780235851 ال�شخ�شي:  الرقم  نافع.  اأبو  مي�شال 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/13293/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOSEFA KLARETT املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وقدرة  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850347971 ال�شخ�شي  الرقم   .COLLANTES NUNEZ

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

2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/8510/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها: امينه ربيعه 
 152.9 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871204940 ال�شخ�شي:  الرقم  فرحان.  خمي�س 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/12814/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمد  منذر  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811207676 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شي.  يو�شف  علي  علي 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/11908/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأحمد ح�شن اأحمد 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820305987. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 89.343 دينار مع 

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

الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/11177/2014/02
تبليغ باحل�سور

 HLA MYINT عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
HTWE. الرقم ال�شخ�شي: 820848360. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 285.521 دينار 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/21920/2014/02 
تبليغ باحل�سور

 VIRGINIA عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710561350 ال�شخ�شي:  الرقم   .RECTO ANONG

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

يوم الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13197/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: فاطمة اأحمد علي 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 570050790. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 200.114 دينار مع 

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

يوم الأربعاء 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/13846/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SHANE عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ وقدره  ال�شخ�شي: 740301829. مو�شوع  الرقم   .ARAKUMA HARDIE

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

الأربعاء 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/13300/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شالح  اأمينة  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900777770 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عبدالرزاق 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/22567/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  محمد  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مطر فريوز. الرقم ال�شخ�شي: 891000860. مو�شوع الدعوى:  313.565 دينار مع الر�شوم 

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

يوم الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/22754/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMED RIYAZ املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
MOHAMED MOHAMED THAHIR. الرقم ال�شخ�شي 831051531. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 279.755 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/22545/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   VIMAL KRISHNAN BALAKRISHNA BALAKRISHNA PILLAI

870548719. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 201.74 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
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اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/17902/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
عليها:  املدعى   .500035954 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  ح�شن  فريوز  فوزيه  عليها:  املدعى 
�شريفة محمد ح�شني جعفر. الرقم ال�شخ�شي :740204653. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/15183/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ESTER BANTON SABORDO. الرقم ال�شخ�شي: 671035088. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 78.589 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/13254/2014/02
تبليغ باحل�سور

اخلليج  �شركة  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ميليو. الرقم ال�شخ�شي: 201420460. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 137.35 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/10863/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ABBAS SHAHID SHAHID GHUMMAN. الرقم ال�شخ�شي: 910917698. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 294 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/10853/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .700744134 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHADIM HUSSAIN

273.109 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

اخلمي�س 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/10928/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .891122486 ال�شخ�شي  الرقم   .RICARDO OLIVIERA DOS DOS SANTOS

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 116.74 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/22969/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالهادي محمود ح�شن ال�شوان. الرقم ال�شخ�شي: 890911436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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وقدره 516.274 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/12632/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مو�شوع   .800208935 ال�شخ�شي  الرقم  الع�شفور.  محمد  علي  جمال  اأحمد  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1194.87 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/13170/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EMILIO JR YU YU املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
PANGINDIAN. الرقم ال�شخ�شي: 690742665. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 418.75 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13014/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
حمد خلفان علي الكواري. الرقم ال�شخ�شي: 671126938. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/13006/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MA KARLA CRISTOBAL CRISTOBAL CONCEPCION. الرقم ال�شخ�شي: 840625847. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 91.209 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/13153/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SUMAN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
DHUNGANA. الرقم ال�شخ�شي: 861041127. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 164 دينار 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/10742/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MUSLIM MOHAMMED ALI. الرقم ال�شخ�شي: 750252561. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 284.959 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/13279/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شني علي اإبراهيم 



73
العدد: 3226 - الخميس 10 سبتمبر 2015

�شلمان �شايبوه. الرقم ال�شخ�شي: 640060684. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 247.074 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/11396/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: عبري 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761107398 ال�شخ�شي:  الرقم  غدير.  خليفه  اإبراهيم  عبداهلل 

وقدره 333.253 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/10389/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد 
مبارك �شعد را�شي الغنيم. الرقم ال�شخ�شي: 810804930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/11082/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: نها 
ر�شي عبداهلل عمران. الرقم ال�شخ�شي: 750604468. مو�شوع الدعوى:  108.501 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/10280/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ميثم 
اأحمد اإبراهيم �شلمان ال�شوبكي. الرقم ال�شخ�شي: 880108231. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 314.627 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/10270/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 920207880. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم عبدالعال.  اأحمد ظافر علي 

مبلغ وقدره 176.967 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكورباأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/10384/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبدالنبي علوي ال�شيد مهدي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 680050175. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 112.764 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 4/08095/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأحمد جا�شم اأحمد 
اإبراهيم فخر. الرقم ال�شخ�شي: 810703475. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 168.6 دينار 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/13108/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MASUD RANA املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840253257 ال�شخ�شي:  الرقم   .FULL FULL MIAH

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/07774/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 811200590.  الرقم  اإبراهيم ح�شن.  ا�شمهان جمعه 

وقدره 114.413 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/07795/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  عليه: عالء  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
قناوى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 751242543. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 137.218 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/07513/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى علية   AWAIS. الرقم 
الر�شوم  مع  دينار   523.864 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880330120 ال�شخ�شي: 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/07554/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبدالغني حمود اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 640128394. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/07796/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: كوري ليفيل برجن. 
الرقم ال�شخ�شي: 201506792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 109.884 دينار مع الر�شوم 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 5/07746/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شكندر الن�شاء 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480404909 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  علي  عابد  بيكم 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/06915/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيخ  املدعية:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكيه  ال�شلكيه  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
 APSARA KUMAR RAMAN RAMAN عليه:  املدعى  خليفة.  اآل  محمد  عبداهلل  حمد 
CHELLAPPAN. الرقم ال�شخ�شي: 730579573. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 273.348 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/07418/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CRISTINA ROSE املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها
FLORES FLORES HUNDANA. الرقم ال�شخ�شي 870237136. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 517.604 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/07532/2015/02
تبليغ باحل�سور

 KULWANT عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
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SINGH LAKHASHAR. الرقم ال�شخ�شي: 850327172. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/07992/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي ح�شن مو�شى 
�شالح ال�شنيني. الرقم ال�شخ�شي: 871202689. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 193.429 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/07865/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: MAHIR BAYIRLI. الرقم ال�شخ�شي: 800730593. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/06779/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880633590 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMEER HAMZA

327.473 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
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اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/07924/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: علي محمد  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
معتق ال قري�س. املدعى عليه: رقم واحد ملقاولت والدلله. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/07437/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 125.067 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731232232 ال�شخ�شي:  الرقم  بارا.  محمد 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/07349/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها  �شركة بي دي 
�شي العاملية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 269.99 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 2/07756/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري،  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
زينب علي محمد جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 640051138. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/07728/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
وقدره  الدعوى: طلب مبلغ  املالب�س اجلاهزة. مو�شوع  وت�شدير  ال�شام ل�شرتاد  ار�س  موؤ�ش�شة 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/12424/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SYED :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
MOHAMMED MEHDI. الرقم ال�شخ�شي: 730833151. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/07780/2015/02
تبليغ باحل�سور

 REGINDLD املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
TRENT BRAGGS BRAGGS JR. الرقم ال�شخ�شي 841214565. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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وقدره 223.2 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/10833/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
حميد �شليم �شليمان زايد. الرقم ال�شخ�شي: 840942982. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/10799/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 201418786  الرقم   .ALAA ALJAZEERH ELEVATORS

مبلغ وقدره 325.792 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/11461/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SUSANTH عليها  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
THAYYIL SURENDRAN. الرقم ال�شخ�شي: 800522125 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/11894/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: احالم عبدالعزيز 
محمد اجلعفري. الرقم ال�شخ�شي: 790120453. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 1110.058 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/11911/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: مليون منول بكو. 
الرقم ال�شخ�شي: 201418289. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 69.969 دينار مع الر�شوم 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13127/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ERNEST OCHIENG املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
JUMA. الرقم ال�شخ�شي: 760595291. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 62.774 دينار مع 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/15288/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 201422898 مو�شوع  الرقم   .BUDDIKA KODITHAUWAKKU
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مبلغ وقدره 130.742 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/15100/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MD SABUJ MIA MD ABDUL JALIL. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 263.89 دينار مع 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/14377/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   751247103 ال�شخ�شي:  الرقم   .PETER MUGIZI BAGUMA

وقدره 184.355 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/11/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/15161/2012/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880320974 ال�شخ�شي:  الرقم   .IRMA NURYANTI

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/1269/12/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شباح عبداهلل محمد �شامل. الرقم ال�شخ�شي: 840509995. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/11896/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد عبدالغني 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850902088 ال�شخ�شي:  الرقم  حميدان.  عبداحل�شني  عبدال�شاحب 

مبلغ وقدره 184.637 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/15181/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730202763 ال�شخ�شي:  الرقم  قمرب.  علي  ح�شن  اأحمد 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 8/12102/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
اأمينة جا�شم محمد �شريده. الرقم ال�شخ�شي: 570004543. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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75.15 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/02360/0282014
تبليغ باحل�سور

عليه: علي محمد  املدعى  املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
مريزا جعفر مالك. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2879.653 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/12241/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
RAPHAEL KOFI GADZEKPO. الرقم ال�شخ�شي: 630926204 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 182.137 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/01193/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: 
MADHU MADHAVAN. الرقم ال�شخ�شي: 650216504. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 7/22377/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
SAJID MOHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 770174493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/06626/2013/02
تبليغ باحل�سور

املاجد. املدعى عليه:  ال�شيد جميد  ال�شيد علوي  نبيلة  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840340613 ال�شخ�شي:  الرقم  جودار.  عبدال�شمد 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/10665/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبا�س ح�شن علي عبداهلل �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 930204727. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 217.068 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/18792/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود ناجي في�شل 
عبدعلي في�شل. الرقم ال�شخ�شي: 850905338. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 136.135 
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دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/14481/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مع  دينار   121.928 الدعوى:   مو�شوع   .860163660 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAPIL SINGH

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/13282/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BENJAMIN ADAM املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 68.726 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900923768 ال�شخ�شي:  الرقم   .WHEELER

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/01632/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
NUR ALAM MD. MD. SHOBHANMAL. الرقم ال�شخ�شي 790144131. مو�شوع الدعوى:  

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/13123/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب 
ARIF. الرقم ال�شخ�شي: 860174093. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 179.644 دينار مع 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13290/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .TAO YANG عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 800663829. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 285.034 دينار مع الر�شوم 

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

الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/02358/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليها: ممتاز غالم 
ح�شني ج�شتي. الرقم ال�شخ�شي: 201403755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 2496.745 

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

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم دعوى 4/14466/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ANNE WANJIKU GITHURE. الرقم ال�شخ�شي: 820821535. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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وقدره 103.842 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/08289/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد.املدعى عليه �شوقي 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880207582 ال�شخ�شي:  الرقم  املهنه.  تركي  عي�شى 

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

جل�شة يوم الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/08062/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
SHIRLEY GUNAWARDANA. الرقم ال�شخ�شي: 530704188 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 388.541 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/10526/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   750634502 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHAEL SANTIAGO LAGONERA

طلب مبلغ وقدره 89.997 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 5/09470/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .840169477 ال�شخ�شي  الرقم   .SHASHIKA NILAKSHI SAMARANAYAKA

الدعوى: طلب مبلغ وقدره 86.981 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/06452/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
اإ�شماعيل مال اهلل �شلطان اأمان. الرقم ال�شخ�شي: 800600606. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 142.193 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/10476/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: حنان 
غزلن. الرقم ال�شخ�شي: 770314414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 125.287 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/10192/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالم 
جا�شم عبداهلل ال�شرتاوي. الرقم ال�شخ�شي: 760508291. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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115.567 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/09465/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD MADATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 831236140. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

وقدره 63.065 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/10/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/12757/2014/02
تبليغ باحل�سور

 VICTOR HUGO املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
LUNA. الرقم ال�شخ�شي: 840653085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 217.44 دينار مع 

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

يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/12816/2014/02
تبليغ باحل�سور

 KELSEY عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ELIZABETH RATHBUN. الرقم ال�شخ�شي: 910817332. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/14563/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ABDUL GAFOOR PARAKKETTIL. الرقم ال�شخ�شي 790593700 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 169.225 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/06592/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: يونيفر�شال ريدي ماك�س. وكيل املدعية: علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه: ها�شل 
زايد مبارك الكبي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 201505766. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 350 

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/12816/2014/02
تبليغ باحل�سور

 KELSEY عليها  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ELIZABETH RATHBUN. الرقم ال�شخ�شي: 910817332. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/06870/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850453917 ال�شخ�شي:  الرقم   .BIPLOB ALTAB HOSSAIN
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وقدره 245.017 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/06098/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   640728774 ال�شخ�شي:  الرقم   .EMELIN MOLO MAGADA

وقدره 1277.93 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/07009/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JOSE JR املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه 
LABIAN LABIAN MAGADIA. الرقم ال�شخ�شي 631101993 مو�شوع الدعوى: 4879.69 

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/07918/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي اأحمد �شالح 
عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 750206985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 365.415 دينار مع 

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

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 2/07658/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيخ  املدعية:  وكيل  )بتلكو(.  �شلكية  وال  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  اآل خليفة. املدعى عليه: في�شل يو�شف علي بوعالي. الرقم  حمد عبداهلل محمد  
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   577.607 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .510113451

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

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/06288/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   511208057 ال�شخ�شي:  الرقم   .JALAL MOHAMMED AYYASH

مبلغ وقدره 195.784 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/06557/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680455850 ال�شخ�شي:  الرقم   .BHAGAT SINGH

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/06372/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة اي 
واج لال�شهم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 706.36 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
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اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/06463/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: يو�شف عبداهلل 
يو�شف زينل. الرقم ال�شخ�شي: 581001559. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 510.13 دينار 

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/06243/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
عقيل علي محمود ال رحمه. الرقم ال�شخ�شي: 611001314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/06436/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MARIA CRISDEL CASSI CASSI QUAN. الرقم ال�شخ�شي 820366048. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ وقدره 470.361 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/04610/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا. وكيل املدعية: فاطمه جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليها: رباب اإبراهيم 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201506329 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  دروي�س 

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

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/8790/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880646420 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ASIF

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

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

رقم الدعوى: 9/5850/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة الق�شر لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
امين محمد فرحان �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 920104894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/6150/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
حامد علي را�شد الهنائي. الرقم ال�شخ�شي: 670809101. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 
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238.332 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

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

رقم الدعوى: 5/5771/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد اأحمد عي�شى 
اخل�شام. الرقم ال�شخ�شي: 900911883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 576.855 دينار 

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

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

رقم الدعوى: 9/5279/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASLAM. الرقم ال�شخ�شي: 760181136. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

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

رقم الدعوى: 9/5919/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   710109067 ال�شخ�شي:  الرقم  عو�س.  اإبراهيم  اأحمد  نظام  ا�شرف  عليه: 

طلب مبلغ وقدره 227.665 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 5/8783/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
NAEEMA MANSOOR. الرقم ال�شخ�شي: 860740021. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

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

رقم الدعوى: 4/7691/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760741638 ال�شخ�شي:  الرقم   .FRANCOIS BASSON عليه: 

وقدره 108.076 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

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

رقم الدعوى: 6/7706/2015/02
تبليغ باحل�سور

فاروق  اأحمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
ابوالعزب محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810831597. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 171.016 

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

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

رقم الدعوى: 4/20915/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
JORINA RAIN RAIN RAIN DEATRAS. الرقم ال�شخ�شي 791143830. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ وقدره 523.737 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/21541/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
�شادق �شالح من�شر عتيق. الرقم ال�شخ�شي: 760312516. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/22275/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900821701 ال�شخ�شي:  الرقم   .QAMAR JAVED

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/21973/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EID :املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
وقدرة  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 550161864. مو�شوع  الرقم   .KHAMIS OLAYYAN

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 4/22535/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ليلى 
مح�شن عبدالعزيز اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 680113134. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/22652/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل 
محمد حمزة حمزه فقري. الرقم ال�شخ�شي: 810708396. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/22808/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 901009644  الرقم  الل�شا�شمه.  عبدالفتاح خلف  حمدان 

مبلغ وقدره 588.39 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/16033/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201428805 ال�شخ�شي:  الرقم  خليل.  عي�شى  عبداهلل 
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181.242 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/19686/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
 .870741713 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD KAMRUZZAMAN ABDUL HAKIM

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 227.58 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

 رقم الدعوى: 9/16293/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: عمرو 
محمد عبدالفتاح عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 870110136. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 

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

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/21954/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد جعفر �شادق 
جعفر العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 720201519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 115.087 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 1/20312/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة ح�شني 
احل�شيني للعقارات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ وقدره 514.246 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/11043/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  اإي�شت    ميدل  اأيا�شا  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   581.35 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201509929 ال�شخ�شي: 

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

الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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ا�ستدراك

الر�شمية، اخلا�س  املن�شور يف اجلريدة  ل�شنة 2012  رقم )67(  ال�شتمالك  قرار  ي�شحح 
با�شتمالك جزء من العقار امل�شجل با�شم ال�شادة/ محمد وفوؤاد ابني اإبراهيم خليل كانو، الكائن 
يف النويدرات من املنامة ح�شب املقدمة رقم 2002/14425، امل�شتملك من اأجل تطوير دواري 
األبا والنويدرات ح�شب طلب وزرارة الأ�شغال، بحيث يكون القرار با�شم ال�شادة/ محمد وفوؤاد 

ابني اإبراهيم خليل كانو على العقار رقم )06018892( ح�شب املقدمة رقم 2003/5352.

كما ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )71( ل�شنة 2012 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
�شالح  علي  اأبناء  وح�شني  ومحمد  �شالح  ال�شادة/  با�شم  امل�شجل  العقار  من  جزء  با�شتمالك 
محمد، الكائن يف الدراز ح�شب املقدمة رقم 2006/727، من اأجل مرور خط ال�شرف ال�شحي 
رقم  املقدمة  ح�شب   )05016498( رقم  العقار  على  يكون  بحيث  الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب 

.2006/7274
لذا لزم التنوبه.

كما ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )147( ل�شنة 2013 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
و�شركائهم،  اآل خليفة  بن عبداهلل  علي  ال�شيخ  ورثة  ال�شادة/  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك 
الكائن يف املحرق ح�شب املقدمة رقم 2007/14925، بحيث يكون القرار با�شم ال�شادة/ ورثة 

ال�شيخ علي بن عبداهلل اآل خليفة بح�شب املقدمة رقم 2007/14925.
لذا لزم التنوبه.

كما ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )147( ل�شنة 2013 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
و�شركائهم،  اآل خليفة  بن عبداهلل  علي  ال�شيخ  ورثة  ال�شادة/  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك 
الكائن يف املحرق ح�شب املقدمة رقم 2007/14925، بحيث يكون القرار با�شم ال�شادة/ ورثة 

ال�شيخ علي بن عبداهلل اآل خليفة بح�شب املقدمة رقم 2007/14925.
لذا لزم التنوبه.


