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قانون رقم )38( ل�شنة 2015
بالت�شديق على اتفاقية ت�شجيع وتبادل حماية اال�شتثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة رو�شيا االتحادية
 

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

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  ال�شتثمارات  حماية  وتبادل  ت�شجيع  اتفاقية  وعلى 
رو�شيا الحتادية، املوقعة يف مو�شكو بتاريخ 29 اأبريل 2014،

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

املادة )1(
ودق على اتفاقية ت�شجيع وتبادل حماية ال�شتثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  �شُ

رو�شيا الحتادية، املوقعة يف مو�شكو بتاريخ 29 اأبريل 2014، واملرافقة لهذا القانون.
 

املادة )2(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وين�شر  

يف اجلريدة الر�شمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة
 

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 3 ربيع الأول 1437هـ
املوافق: 15 دي�شمرب 2015م
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 1075( لسنة 17مرسوم رقم )

 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية 
 المحكوم بها في بعض الدعاوى

 
 
 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

الته، وعلى ، وتعدي5791( لسنة 51وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ( منه،75( و )79األخص المادتين )

 ،وتعديالته 2992( لسنة 61مرسوم بقانون رقم )وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بال
  وبناًء على عرض وزير الداخلية،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
 

 : رسمنا باآلتي
 المادة األولى

 الميكققوم ب ققا علققىوعقوبققات الارامققة  السققالبة لليريققة العقوبققاتيسقققط مققا تبقققى مققن مققد  
 :المبينة قرين كل من م القضاياالتالية أسماؤهم في 

 
 رقم القضية الرقم الشخصي ــمــساال ت

 5139/2951 5989152365 ميمد بن نافع بن غصين االشجعي  .5

 59971/2951 329183791 انيش امبوداكشن  .2

 2269/2951 999593628 ميمد علي يسين أيمد  .8

 5363/2951 2819179129 ندر كومار بودهورامسوري  .6

 7211/2951 339268727 سلمان علي  .1

 7796/2951 335551933 شرفأسلمان   .1

 6298/2951 399519991 سوال سليمان  .9

 مر�شوم رقم )71( ل�شنة 2015
 بالعفو  الخا�ص عما تبقى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية

المحكوم بها في بع�ص الدعاوى
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 5611/2951 379691766 أيمدميمود ميمد ميمود   .3

 1999/2951 399269792 اقبال رفيق االسالم  .7

 159912811 عبداهلل دراج إبراهيمعبدالريمن   .59
59199/2958 
5261/2956 

 2877/2951 999183539 كمال أيمدشوبون   .55

 713/2951 379595591 اشكار عبدالرشيد  .52

 2255/2956 399299238 يسين عاشور يبيب كاظم  .58

 2279/2951 715593726 خالد سعيد سلمان س الن  .56

 679/2956 785298698 ميمد عتيق إبراهيمميمد   .51

 7792/2951 359818139 ميمد جالل الدين  .51

 2885/2958 999721399 ساجيفان ثيرومانقاالكاث  .59

 2877/2951 399615163 شودري ري ان  .53

 8958/2951 319165873 سيراج نوتين ديبرامل  .57

 8591/2951 799393566 العصفور أيمدميمد  أيمد  .29

 8591/2951 919991325 ياسر منصور علي ميمد  .25

 5957/2951 919298181 باسل ميمد يسن العالي  .22

 6298/2951 222982957 عمران غالم نوبي  .28

 5957/2951 789159119 يسين جعفر علي علي  .26

 55871/2959 185595389 عباس ميمد علي بويسن أيمد  .21

 5131/2951 729597822 م دي عبداهلل عيسى الشويخ  .21

 5876/2956 359991291 ميسن سعيد راشد جاسم  .29

 5912899979 يعبداهلل سعيد مفلح العتيب  .23
59867/2956 
5271/2956 

 9972/2958 199588693 ميمد ناصر سالم صالح  .27

 9113/2958 339796939 عبداله سليم أيمدعلي   .89

 59518/2951 729692196 علي يسين عبداهلل خميس  .85

 8536/2951 319519557 رؤوف رؤوف  .82

 59591/2951 759189556 سوهان الل  .88
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 7998/2951 5931931582 سيريبن يسين بن ميمد م إبراهيم  .86

 59198/2951 759721199 باالهانيمان مانديال  .81

 8819/2958 319955379 عمر مبارك سلمان العواد  .81

 2965/2951 369113821 كارمبر سنغ  .89

 725951269 نديم رفيق ادم  .83
 2956/م ع ص/861
 2956/ م ع ص/699

 5393/2952 199593527 فقير سيد والي  .87

 119987117 سالم إبراهيم أيمدسامي   .69
5691/2951 
5696/2951 

 2523/2951 369892538 ليدين بيالدي فيتيل  .65

 6313/2959 335955188 يمد ميمد ناصر سالم  .62

 5719/2951 975959591 راكيش كومار  .68

 5961/2951 989211133 سانجيوا ويراج راناتوجا  .66

 59971/2958 319251521 زين العابدين  .61

 59971/2958 359113599 ميمد شوهق  .61

 7136/2958 389797222 وائل نايف فالح بخيت عوض  .69

 59571/2958 975261519 هميون كبير ميمد  .63

 7197/2958 359526158 ابيالش كارياران  .67

 935952161 ميمد أيمدميمد نجيب   .19
92/2951 

2327/2959 

 5176/2951 979266327 براديب كوندولي  .15

 7961/2959 395999929 السيد علي يسن علي القصاب  .12

 7796/2951 789157197 عمر ناصر باجوا  .18

 5925/2951 399162837 بارديب سنغ  .16

 139192759 عبداهلل عباس جمعه رييمي  .11
2525/2997 
8991/2997 

 916/2997 929199396 ميمد علي ييدر دادي  .11

 1295/2958 795593692 ميمد يبيب عيسى الصائغ  .19
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 2397/2952 999529991 مصطفى كمال عبدو النشار أيمد  .13

 5939/2951 385919585 نابين كومار ليمبا  .17

 1519/2956 319266925 شامون ميمد  .19

 9118/2951 222988238 سابينا ماجوميدوفا  .15

 7959/2951 119995189 مونيسوا راما كاتا  .12

 5691/2951 222985195 تورادا وتشارا بوون  .18

 1999/2951 919113291 اداه بت ابون دوتا  .16

 9677/2952 959518191 فارثاسو   .11

 5691/2951 222985672 جيان بيغ اكسيانغ  .11

 5691/2951 222985191 فارين فون سريودورن  .19

 5691/2951 369685872 كاستيا بنت قديس  .13

 5691/2951 222985192 تونغ كام فيتبرات فورن  .17

 5691/2951 319119121 نورنينا بنت عبدالسالم  .99

 1798/2951 399265631 بانون مامينتال اموب  .95

 5691/2951 222985632 تاميال ماجو ميدوفا  .92

 5691/2951 222985636 دايانا اليفا  .98

 6982/2951 789259176 اسناكيش اليسوويجا  .96

 9363/2951 389839991 ديده سري بت مقسوم جاي  .91

 5691/2951 222985631 سليكات غوسينوفا  .91

 5691/2951 222985637 ميريام ماجو ميد ماروفا  .99

 5691/2951 222985678 اكسيوجيا  .93

 5691/2951 222985198 نوتجا ريند تايال  .97

 5691/2951 222985196 اريساراتيب  .39

 5691/2951 222985679 سابرينا ماجوميدوفا  .35

 5691/2951 222985191 فورانوت ووناسري  .32

 5691/2951 222985631 فاطمات علي مبيزايفا  .38

 5691/2951 222985199 سارانرات تشوك  .36

 5691/2951 222985199 جانغ كانيفا فافيفات  .31
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 5691/2951 369121133 اسكالي مولوديستا  .31
 5691/2951 222985233 ريانوم ماالتشيفا  .39
 5691/2951 222985638 الريسا كانا خميدوفا  .33
 5691/2951 359761212 أيمدجميلة يمافي   .37
 5691/2951 989981139 تيبريتس ميبراهاتو  .79
 5691/2951 919539181 ة ديلوني ايليفاطم  .75
 2958/م ع ص/839 359299959 ميمد السيد هاشم جعفر علوي  .72

 2951/م ع ص/289 935259319 جميل دل مراد البلوشي  .78

 2952/م ع ك/1 199691951 ريماري كاري يميد شمس الدين  .76

 2958/م ع ك/22 379355899 يمد ميي مخلف السنجار  .71

 93295195519 729929121 إبراهيم ميمد أبشر يسن سليمان  .71

 99295299215 129922976 يعقوب صالح سالم بوسميط  .79

 93295199392 199991969 علي يعقوب يوسف ميمد الطيار  .73

 99295899738 759199872 جاسم فريد جاسم ميمد النمشان  .77

 99295192533 325992389 علي الجصاص أيمدعبدالمتعال عبداهلل   .599

 93295195698 929967697 ا رامانفيجايان سانكار   .595

 99295693338 329393159 عبدالرسول أيمدعبداليسين  أيمد  .592

 99295697853 169557111 عبداهلل يسون خضير الليث  .598

 919198728 إبراهيمعلي  أيمدعبدالزهراء   .596

99295293127 
99295595228 

9912/2959 

 32951959199 385258388 ميمد عرفان شير زمان  .591

 92958991179 139618669 رودي جيسوس ميندوزاارتو   .591

 92952971119 999759716 ارنفلو اغوريال دابوال  .599

 92952933379 329199719 أيمدعمران موسى عمران علي   .593

 32951951839 385699972 موكيش كانا ارجونان  .597

 32951951899 929596969 سوريش كومار راماجاندران  .559

 99295199883 139926919 يسين يوسف يسن دادي  .555
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 919783991 ميمد فضل اليق مفجر ريمن  .552

99295897511 
99295291769 
99295897599 

 99299797221 389189191 عامر عبدالقادر عبدالريمن  .558

 99295195713 739192523 السيد علي صالح درويش يسن الشرخات  .556

 99295696621 739795311 ميمد جعفر عبداليسين عيسى ابونصيب  .551

 99295696981 739592311 عقيل جعفر جابر ميمد امجد  .551

 99295696767 739696165 السيدهادي ناجي علي عبداهلل ميمد   .559

 99295655855 739198833 سلمان عبداهلل ميمد  عبدالكريم   .553

 99295699371 739797689 جابر جاسم يسن علي ال باش   .557

 99295659261 739293997 أيمدناصر  أيمدناصر   .529

 5555/2951/9 929992151 صالح ميمد أيمدميمد   .525

 5555/2951/9 979193229  ميمد جاسم يسن المطاوعة  .522

 29519566799 969792761 صالح ميمد أيمدياسر   .528

 9377/2952/9 329991977  أيمدعبدالنبي  أيمدنادر   .526

 919996363 علي اليايكي أيمدميثم   .521
6918/2956/9 

3897/2952 

 2559/2958/9 979197232 عبدالرسول ميمدميمد عبدالم دي   .521

 2269/2951/9 159998999  يسن إبراهيم أيمد إبراهيم  .529

 2171/2956/9 119911523  موسى كريم قمبر فيروز  .523

 5715/2951/9 379795363 يسين علي منصور الماجد  .527

 319198799  علي جاسم عبداهلل جاسم  .589
29569718799 

29519287199 

 385959553  مدناصر يسين فتح مي  .585
3193/2956/9 

9929583235 

 8392/2951/9 759691688  ميمد عيسى اليلو أيمدتركي   .582

 319198967  يمد علي ميمد الجالهمة  .588
59518/2958/9 

99295292199 
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 8172/2958/9 369891261 ميمد يوسف عبداهلل جمال قاضي  .586

 195/2958/9 919796766 خالد يسن علي جاسم الرويعي  .581

 319559159 الد يوسف القوتيخلف خ  .581
99295659819 

99299519812 

 29589796199 935998181 يسن إبراهيمميمود السيد ميمد   .589

 29589381199 385293198 أيمدعبداهلل ميمد  أيمدسلمان   .583

 29589735999 399999992 علي جمعه سعيد علي المرزوقي  .587

 719299359 سيد ناصر ميمد صالح  .569
99295893717 

1957/2958 

 29589757299 919197179 يسن ميمود عبداليميد ميمد آدم  .565

 8538/2997 919597732 السيد يميد سلمان يسين علوي  .562

 335559132 علي م دي يسن  إبراهيمميمد   .568

99295695781 

99295695153 

99295697683 

 99295159361 795285612 أنتي كيروت  .566

 99295159331 175667157 دانا لكشمي فانتا  .561

 99295159331 365516813 داريني بت وافي   .561

 99295199553 339182929 نيرماال المتري  .569

 99295192395 222986151 جينج جانح  .563

 99295899569 222926968 براكتيب سوان  .567

 99295197221 999913719 سيتي مريام بت سابولو  .519

 99295691155 919889211 نسيمة أنور  .515

 93295195931 222988766 سنيزهانا دزهبيفا  .512

 99295155672 979538159 جوب كرستوبال  .518

 5911229621 عبداهلل نبيل خالد الدبل  .516
93295192963 

215/2951 

 99299799819 5953916966 القالف أيمدميمد عيسي   .511

 32951957919 979199299 رائد علي سعيد اليضرمي  .511
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 93295199929 399112972 بينو بروشتما بانكير  .519

 93295695639 319161919 فارجيسسانيش   .513

 99295199251 989179335 موثوكريشنان بونايا اساري  .517

 99295191886 359583789 جاسم اشرف  .519

 99295191518 222988277 شين شانجان  .515

 99295195261 189899998 بيوتا سيث مدهفان  .512

 99295198797 359126789 سومان تشان مياه  .518

 93295199596 799151311 بيبين فيجايان  .516

 93295199892 359986959 فينكاتيسان جيناسامي  .511

 99295197799 359683319 شيروين بوسكاي لوسرو  .511

 99295655689 319221311 سيد عبدل هير جاهير يسين  .519

 999562855 رومان ليت عبدالقادر   .513
99299795598 

99299795928 

 99295595683 319157715 مصطفى فيزور ريمن سبدور ريمن  .517

 99295895291 222922911 ميمود أيانيكادو  .599

 93295192589 5999731979 طرقي رزاز أيمد  .595

 93295192853 979959811 غالم شبير فايز ميمد نور  .592

 93295192962 359151911 فيجيل سيفا ليناام  .598

 99295155672 359769687 عمران  .596

 99295159361 315287197 ابو بكر صديق نور االسالم  .591

 99295159331 389926279 كانت يدي سودير دييروبان   .591

 99295159331 979823916 نظام الدين ميمد عبده  .599

 93295192253 979122115 اشوك كومار  .593

 99295159595 999226558 مامون مياه عبدالقاسم  .597

 99295159595 929359527 ج انقير ألوم مير توميز الدين مير  .539

 99295155551 395969329 رام نارايان ساه سودي  .535

 93295192213 359151233 بو بكر كوروديسريأ  .532

 99295197221 359659663 شاهي يميد ميمد دهيالن  .538
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 99295159911 979787213 اريلسيلفان سيلفاراتنام  .536

 99295159995 159821388 راجان بالوالثيل  .531

 99295699198 979185729 أيمدجمال الدين كابير   .531

 5352/2958 315989519 بينلزنغ لي  .539

 9567/2958 329536291 نصير عبدالرب  .533

 5789/2958 369511695 ميمد شاهين بالل  .537

 3367/2951 729523881 غني الريمن  .579

 3367/2951 319521398 سجاد خان  .575

 3367/2951 729523133 باخت زاده  .572

 7226/2951 389711931 فينسينت ديمالالبانو  .578

 59969/2951 369315153 هاريباكاري دثيبوثي  .576

 59596/2956 936571598193273 عبدالافور نور ميمد  .571

 1127/2956 389981955 اسكندر كليفو اسفاو  .571

 7169/2956 129325719 عايد ميمود عايد  .579

 792/2958 729657599 شاهيل هانس  .573
 59596/2956 936573319823659 ميمد اختر ميمد اسلم  .577

 59571/2958 222921811 عبدالصمد شاه علم عطر الزمن  .299

 59563/2958 999187952 ش يدول التاج  .295

 59563/2958 369915693 دليم كومار داس  .292

 59563/2958 389167659 مسعود علم شاه  .298

 5719/2956 385997272 روبن جاكوب  .296

 3677/2952 222957637 عبداهلل ابو الخير  .291

 5352/2958 915899377 ويكسينغ جوو  .291

 2938/2956 222921713 شاميل كورا ميمدوفا  .299

 59571/2958 389366295 ميمد شاميم رضا  .293

 2778/2956 222929239 شرف يسينأيسين   .297

 9983/2955 222991938 انسين كوهج  .259

 3171/2958 222926119 شونغ كين سون  .255
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 5791/2958 929265979 فؤاد جوهر أيمد  .252

 2966/2951 919951695 شفيق ساركار ساركار  .258

 1617/2956 5915998591 يسالم عجيم يسين ال بير   .256
 2277/2992 139583639 ماريا جودي كانيلو  .251

 59521/2958 119289515 بريندا غاالتي  .251

 7169/2956 179199191 أيمدنوره عماد   .259

 5729/2956 999616532 ماريونيلو ديار  .253

 2938/2956 222921719 جاسمينا شاكا فالوفا  .257
 

 
 المادة الثانية

نشقر فقي الجريقد  عمقل بقه مقن تقاريخ صقدوره، وي  على وزير الداخلية تنفيذ هقذا المرسقوم، وي       
 الرسمية.

 
 

 نة البحريملك مملك                                                                 
 حمد بن عيسى آل خليفة

 
 رئيس مجلس الوزراء

 خليفة بن سلمان آل خليفة
 

 كنالفريق الر 
 وزيـر الداخلية

ةـــراشد بن عبداهلل آل خليف  
 

 صدر في قصر الرفاع :
 ـه7441ربيع األول  4 : خيـبتار 

 م1075 رــمبــديس 71 :الموافق
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وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف
قرار رقم )1( ل�شنة 2016

ب�شاأن الئحة الماأذونين ال�شرعيين واأحكام توثيق المحررات
المتعلقة باالأحوال ال�شخ�شية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق ولئحته التنفيذية،

ال�شرعية  املحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
من  الزواج  على  للمقبلني  الطبي  الفح�س  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )11( رقم  القانون  وعلى 

اجلن�شني، والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى قانون اأحكام الأ�شرة البحريني ال�شادر بالقانون رقم ) 19 ( ل�شنة 2009،

توثيق  واأحكام  ال�شرعييـن  املاأذونني  لئحة  ب�شـاأن   2007 ل�شنة   )45( رقم  القرار  وعلى 
املحررات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية،

وبعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى للق�شاء،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:
الباب االأول

املاأذونون ال�شرعيون
الف�شل االأول
اأحكام عامة

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يق�شد بالكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ، ما 

مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

وكيل الوزارة: وكيل الوزارة ل�شئون العدل.
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ح�شب  واجلعفرية  ال�شنية  بدائرتيها  والكربى  ال�شغرى  ال�شرعية  املحكمة  املخت�شة:  املحكمة 

قواعد الخت�شا�س يف قانون ال�شلطة الق�شائية.
القا�شي املخت�ص: القا�شي ال�شرعي يف املحكمة املخت�شة.

االإدارة املخت�شة: اإدارة املحاكم بالوزارة .

املاأذون ال�شرعي: ال�شخ�س املرخ�س له باإجراء وتوثيق عقود النكاح.

مادة )2(
ل يجوز للماأذون ال�شرعي مبا�شرة اأعماله اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك وفقًا لأحكام 
هذه الالئحة -ويف �شوء احلاجة اإلى الرتخي�س- الذي تقدره الوزارة، ويعلن عن احلاجة على 
لوحة الإعالنات بالوزارة وين�شر على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها، ويجب اأن يت�شمن الإعالن 

ال�شروط وامل�شتندات املطلوبة واملدة التي يجب تقدمي الطلبات قبل انتهائها.

مادة )3(
ا�شتثناء من اأحكام املادة ) 2 ( من هذه الالئحة يكون لق�شاة املحاكم ال�شرعية ال�شادر 
بت�شميتهم قرار عن املجل�س الأعلى للق�شاء مبا�شرة اخت�شا�شات املاأذونني ال�شرعيني بالن�شبة 
اإلى عقود الزواج ويخ�شعون يف هذا ال�شاأن لأحكام هذه الالئحة، وتكون م�شاءلتهم وفقًا للقواعد 

املن�شو�س عليها بقانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم ) 42 ( ل�شنة 2002.

مادة )4(
ي�شرتط فيمن يتقدم للح�شول على ترخي�س ماأذون �شرعي ما يلي :

1- اأن يكون بحرينّيًا م�شلمًا متمتعًا بالأهلية املدنية الكاملة .
2- األ يقل عمره عن ثالثني �شنة ميالدية .

3- اأن يكون حا�شاًل على �شهادة جامعية  يف العلوم ال�شرعية اأو در�شت فيها ال�شريعة الإ�شالمية 
يف  قانونا  املخت�شة  اجلهات  من  معتمدة  �شهادة  على  حا�شال  يكون  اأن  اأ�شا�شية،اأو  كمادة 

العلوم ال�شرعية.
تاأديبية ما�شة  اأو  اأحكام جنائية  ال�شلوك، ومل ت�شدر �شده  ال�شرية ح�شن  يكون محمود  اأن   -4

بال�شرف اأو الأمانة.
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اأن يكون لئقًا طبّيًا للقيام باأعمال املاأذون ال�شرعي، باأن يكون �شليمًا من الأمرا�س املعدية   -5
وخاليًا من العاهات املانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من اإحدى 

امل�شت�شفيات احلكومية.
اأن تتم تزكيته من ثالثة من ق�شاة ال�شرع ل تقل درجة كل منهم عن قا�شي كربى بح�شب   -6

الدائرة التابع لها املر�شح للقيام باأعمال املاأذون.

مادة )5(
تقدم طلبات احل�شول على ترخي�س للقيام باأعمال ماأذون �شرعي اإلى وكيل الوزارة مرفقًا 

بها ما يلي:
1- �شهادة امليالد اأو �شورة معتمدة منها .

2- �شورة البطاقة الذكية و�شورة من جواز ال�شفر.
3- املوؤهل الدرا�شي.

بال�شرف                    ما�شة  جنائية  اأحكام  �شدور  بعدم  الداخلية  بوزارة  املخت�شة  الإدارة  من  �شهادة   -4
اأو الأمانة.

5- �شهادة اللياقة الطبية.
6- خطابات تزكية �شادرة عن ثالثة من ق�شاة ال�شرع ل تقل درجة كل منهم عن قا�شي كربى 

ح�شب الدائرة التابع لها املر�شح للقيام باأعمال املاأذون.
بالفقرة  اإليها  امل�شار  الرتخي�س  طلبات  لتلقي  الوزارة  موظفي  اأحد  الوزارة  وكيل  ويحدد 
ال�شابقة، على اأن يقوم باإعداد �شجل يقيد فيه هذه الطلبات باأرقام متتابعة بعد ا�شتيفاء جميع 

بياناتها وم�شتنداتها املوؤيدة لها.

مادة )6(
ي�شدر وكيل الوزارة قراراته يف �شاأن طلبات الرتخي�س التي تعر�س عليه بالقبول اأو الرف�س 
اإخطار مقدمي  ويتم  املتطلبة،  ال�شروط  له م�شتوفية جميع  تاريخ تقدميها  اأ�شبوعني من  خالل 

الطلبات بقرار وكيل الوزارة بالربيد امل�شجل خالل اأ�شبوع من تاريخ �شدورها.
اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل خم�شة  ويجوز الطعن يف قرار رف�س طلب الرتخي�س 

ع�شر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار الرف�س.
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مادة )7(
ل يجوز ملن رف�س طلب ترخي�شه ، اأن يتقدم بطلب ترخي�س جديد اإل بعد م�شي عام على 

تاريخ �شدور قرار الرف�س.

مادة )8(
املاأذون املرخ�س له مكلف بخدمة عامة والأ�شل يف عمله اأنه لوجه اهلل تعالى ول يتقا�شى 
عنه، نقدًا اأو عينًا، اأي اأجرًا اأو مكافاأة، ومع ذلك يجوز للماأذون اأن يطلب مقاباًل من ذوي ال�شاأن 

ب�شرط األ يزيد هذا املقابل على 50 دينارا بحرينًيا عن العقد الواحد.

الف�شل الثاين
واجبات املاأذونني بالن�شبة اإلى عقود الزواج

مادة )9(
الزواج من خالل  �شخ�شية طالب  التحقق من  الزواج  اإبرام عقد  قبل  املاأذون  يجب على 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية مع ا�شتيفاء التوثيقات الالزمة، ويتعني عليه على الأخ�س:
1- احل�شول من طالبي الزواج على �شهادة فح�س ما قبل الزواج �شادرة عن وزارة ال�شحة                  

اأو عن العيادات اأو املختربات املرخ�شة واأن يثبت الرقم والتاريخ.
اأو اإلى جهاز اأمني فالبد                           2- اإذا كان طالبا الزواج اأو اأحدهما منت�شبًا اإلى قوة دفاع البحرين 

من احل�شول على اإذن م�شبق.
3- التحقق من احلالة الجتماعية للزوج، فاإذا كان متزوجًا فعليه اأن يبني يف عقد الزواج ا�شم 

الزوجة اأو الزوجات الالتي يف ع�شمته ومحل اإقامتهن.
4- اأن يو�شح لطالبي الزواج اأو من ينوب عنهما ما ل يجوز التفاق عليه �شرعًا من �شروط خا�شة 
اللتزام  اأو  الزوجني  بني  �شرعًا  املتبادلة  والواجبات  اأو احلقوق  بال�شداق  تتعلق  التي  تلك 
اأو  اأو درا�شتها وغريها من الأمور الواردة باأحكام القانون  اأو عمل الزوجة  بنفقة الزوجية 

القواعد ال�شرعية بح�شب مذهب الزوجني.
5- يف حالة اإجراء عقد زواج من جتاوز ال�شتني من عمره بامراأة من غري مواطنات دول جمل�س 
املخت�شة  ال�شرعية  املحكمة  من  اإذن  على  احل�شول  يجب  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
تاأكد املحكمة من حتقق امل�شلحة  بعد  العقد،  واإثبات ذلك يف  الزواج،  باملوافقة على هذا 

وكفاية ال�شمانات.
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6- يف حالة اإجراء عقد زواج املواطنة البحرينية التي مل تتجاوز ع�شرين عاما وترغب يف الزواج                    
املخت�شة  ال�شرعية  املحكمة  اإذن  على  احل�شول  يجب  عاما  اخلم�شني  جتاوز  اأجنبي  من 
تاأكد املحكمة من حتقق امل�شلحة  بعد  العقد،  واإثبات ذلك يف  الزواج،  باملوافقة على هذا 

وكفاية ال�شمانات.
7- يف حالة اإجراء عقد زواج املجنون اأو املعتوه يجب احل�شول على اإذن من املحكمة املخت�شة 
لوليه باملوافقة على الزواج، بعد تاأكد املحكمة من قبول الطرف الآخر للزواج، بعد الطالع 
على حالته، واأن يف الزواج م�شلحة له، مع عدم وجود �شرر اأو خطر عليه اأو على زوجته اأو 

على ن�شله، ويثبت ذلك ب�شهادة طبية ويتم اإثبات الإذن يف العقد.
يف حالة زواج املحجور عليه ل�شفه ل يربم العقد اإل بعد احل�شول على اإذن املحكمة املخت�شة 

باملوافقة على الزواج، ويتم اإثبات هذا الإذن يف العقد.

مادة )10(
على املاأذون ال�شرعي تلقني طريف عقد الزواج ب�شيغة الإيجاب والقبول املعتربة �شرعا، واأن 
يتحقق من موافقة املراأة والويل ال�شرعي عليها، وذلك من خالل اإعمال القواعد ال�شرعية ح�شب 
مذهب الزوجني، وبح�شب الأ�شل ل يعقد الزواج اإل بوجود ويل �شرعي للمراأة، واإذا تعار�س ذلك 
مع مذهب الزوجني يعمل الراأي الراجح ح�شب املذهب، ويف كل الأحوال فاإن القا�شي ويل من ل 
ويل له، ويجوز لأي من طريف العقد توكيل غريه يف اإجراء �شيغة الإيجاب والقبول املعتربة �شرعا، 
واإذا وكل كل من الطرفني اأو اأحدهما غريه يف اإجراء العقد وجب على املاأذون ال�شرعي التاأكد من 

اأن الوكيل مخول بالتزويج من الويل ال�شرعي اأو من الراغب يف الزواج.

مادة )11(
يجب على املاأذون ال�شرعي اأن يحرر عقد الزواج بنف�شه، واأن يدون ذلك يف منوذج ا�شتمارة 
طلب اإ�شدار وثيقة عقد الزواج املخ�ش�شة لذلك من الوزارة بخط وا�شح دون �شطب اأو ك�شط 
اأو حت�شري، واأن ي�شتويف بيانات ال�شتمارة املذكورة كافة وعلى الأخ�س مقدار ال�شداق عاجله 
العقد  اإجراء  تاريخ  وكتابة  العقد،  يت�شمنها  التي  اأحدهما  اأو  كليهما   الزوجني  و�شروط  واآجله 
ورقمه ومكان انعقاده، وبيان اأ�شماء الويل والزوج والزوجة وال�شاهدين مع مراعاة التوقيع على 

ال�شتمارة منه ومن ال�شاهدين وممن يعتد باإذنه يف �شحة العقد.
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حترر ال�شتمارة املذكورة بالفقرة ال�شابقة من ثالث ن�شخ، وي�شلم املاأذون كل زوج ن�شخة 
منها ويحتفظ بالثالثة لي�شلمها اإلى الإدارة املخت�شة خالل اأ�شبوع من تاريخ اإجراء العقد.

على كل زوج تقدمي ال�شتمارة امل�شلمة اإليه اإلى املحكمة ال�شرعية املخت�شة لإ�شدار وثيقة عقد 
الزواج على النموذج املخ�ش�س لذلك من الوزارة.

اإليها  قدم  الذي  الزوج  اإلى  منها  ن�شخة  الزواج  عقد  وثيقة  اأ�شدرت  التي  املحكمة  ت�شلم 
ال�شتمارة خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدمي هذه ال�شتمارة.

مادة )12(
ي�شرتط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه األ تقل �شن الزوجني عن �شت ع�شرة �شنة وقت العقد، 
ويعتمد يف معرفة بلوغ الزوجني ال�شن القانونية على �شهادة امليالد اأو اأي م�شتند ر�شمي اآخر ثابت 

فيه تاريخ امليالد.
ويجوز بناء على طلب ذوي ال�شاأن احل�شول على اإذن من املحكمة ال�شرعية املخت�شة باإجراء 
الزواج ملن هم دون ال�شاد�شة ع�شرة بعد التحقق من مالءمة الزواج مبوجب قرار ي�شدر عنها يف 

غرفة امل�شورة على وجه ال�شرعة.

مادة )13(
ل يجوز للماأذون ال�شرعي اأن يبا�شر عقود الزواج التي تخ�شه �شخ�شّيًا اأو اأّيًا من اأولده.

مادة )14(
1- ل يجوز اإجراء عقد زواج للمطلقة اإل بعد الطالع على اأ�شل وثيقة الطالق اأو اأ�شل احلكم 
فيجب  رجعًيا  الطالق  كان  واإذا  العدة،  اأحكام  مراعاة  مع  به،  ال�شادر  النهائي  الق�شائي 

التاأكد من عدم مراجعة املطلق ملطلقته بطرق الإثبات ال�شرعية . 
الأمر                  رفع  عليه  وجب  فيه  الرجعة  اأو  الطالق  وقوع  يثبت  ما  ال�شرعي  للماأذون  يقدم  مل  فاإذا 

اإلى املحكمة املخت�شة للف�شل فيه والعمل مبا تقرره هذه املحكمـة. 
2- اإذا كانت وثيقة الطالق اأو احلكم به �شادرًا عن جهة اأجنبية، فيجب اأن يكون م�شدقًا عليه 

قانونا. 
3- على املاأذون ال�شرعي اأن يذكر يف عقد الزواج تاريـخ الطالق، ورقـم وثيقتـه، واجلهة التي مت 

اأمامها، اأو تاريخ القرار ال�شادر عن املحكمة املخت�شة يف �شاأن توثيق الطالق. 
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مادة ) 15 ( 
اإل بعد الطالع على  اأن يحرر عقد زواج ملن تويف عنها زوجها  ل يجوز للماأذون ال�شرعي 
العدة، ويف حالة عدم توافر هذا امل�شتند  الوفاة، مع مراعاة مدة  الدال على  امل�شتند الر�شمي 
ميتنع املاأذون ال�شرعي عن اإجراء العقد اإل باإذن من املحكمة املخت�شة، ويف جميع الأحوال يجب 

على املاأذون ال�شرعي بيان تاريخ الوفاة وال�شند الدال عليها اأو تاريخ اإذن املحكمة . 
وي�شرتط لقبول م�شتندات الوفاة ال�شادرة عن جهات اأجنبية اأن تكون م�شدقًا عليها قانونا، 

ويف جميع الأحوال ل تعترب تراخي�س الدفن م�شتندًا يف اإثبات الوفاة. 

الف�شل الثالث
اإ�شهادات الطالق 

مادة )16( 
يجرى الطالق اأمام املحكمة املخت�شة، ويتم توثيقه اأمامها. 

مادة )17( 
قيده وذلك من خالل  اأو  الطالق  اإيقاع  قبل  الطالق  املحكمة من �شخ�شية طالب  تتحقق 
امل�شتندات الر�شمية التي يقدمها ، مثل بطاقة الطالب الذكية اأو جواز ال�شفر اأو اأي م�شتند ر�شمي 

اآخر يثبت �شخ�شيته اأو �شهادة �شاهدين لدى كل منهما م�شتند ر�شمي يثبت �شخ�شيته. 
النهائي الذي  اأو احلكم  الزواج،  اإل بعد الطالع على وثيقة عقد  ابتداء  و ل يقع الطالق 

يت�شمن قيام العالقة الزوجية ، اأو اأي م�شتند ر�شمي اآخر يثبت فيه الت�شادق على الزوجية. 

مادة )18( 
قررا  اأو  فورًا،  الطالق  اإيقاع  على  معًا  واأ�شرا  املخت�شة  املحكمة  لدى  الزوجان  اإذا ح�شر 
معًا اأن الطالق قد وقع، اأو قرر الزوج اأنه قد اأوقع الطالق، اأو ح�شر الزوج وحده وقرر ذلك، اأو 
ح�شرت الزوجة وقررت اأنها قامت بتطليق نف�شها من زوجها مبقت�شى احلق الثابت لها بوثيقة 

ر�شمية، فللمحكمة املخت�شة توثيق الطالق بعد الإ�شهاد عليه. 
ويكون توثيق الطالق املحكوم به بعد الطالع على احلكم ال�شادر ب�شاأنه و�شريورته نهائّيًا، 

على اأن يثبت رقم احلكم وتاريخه ومحتواه واملحكمة التي اأ�شدرته يف وثيقة الطالق. 
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مادة )19(
تت�شمن وثيقة الطالق ما يفيد تثبت املحكمة – قبل اإيقاعه – من اأنه مت ا�شتنفاد جميع 
طرق الإ�شالح والتوفيق بني الزوجني من خالل التوجيه والإر�شاد والت�شوية �شلحا بينهما دون 

جدوى، ي�شتوي يف ذلك ما تقوم به املحكمة بنف�شها وما تتوله اجلهات الأخرى طبقا للقانون .

مادة )20(
بح�شب  املراجعـة،  هـذه  على  الت�شديق  اأو  زوجته  املطلق  مراجعة  املخت�شة  املحكمة  توثق 
الأحوال، بعد الوقوف على تاريخ الطالق من واقع ما يقرره الزوجان، اأو مما هو ثابت بوثيقة 

الطالق. 
على  ل�شخ�شها  باملراجعة  املحكمة  تعلنها  املراجعة،  توثيق  عند  الزوجة  حت�شر  مل  فاإذا 
عنوانها الذي يو�شحه الزوج، اأو املبني يف وثيقة الطالق، اأو اأي اأوراق ر�شمية اأخرى، اأو بال�شتعانة 

برجال الإدارة. 

الف�شل الرابع 
تاأديب املاأذونني ال�شرعيني 

مادة )21( 
ل من ثالثة اأ�شخا�س يختارهم وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  يتولى جمل�س تاأديب م�شكَّ

بقرار منه، جمازاة املاأذون ال�شرعي تاأديبّيًا اإذا ارتكب اأّيًا من املخالفات الآتية: 
1- اإذا وقع من املاأذون ال�شرعي مخالفة �شرعية اأو قانونية يف مبا�شرته اأعمالـه. 

2- اإذا �شدر عن املاأذون ال�شرعي ما يخل بال�شلوك القومي اأو الآداب. 
3- اإذا ا�شرتط املاأذون ال�شرعي مبلغًا مالّيًا اأو عطية عينية زائدًا على الأتعـاب املقررة للقيام 

باأي من اأعماله . 
4- اإذا قام املاأذون ال�شرعي مبزاولة اأعمال املاأذونية بعد انتهاء مدة الرتخي�س ال�شادر له. 

5- اإذا خالف اأيًّا من التعليمات ال�شادرة عن الوزارة واملتعلقة بعمله.
6- اإذا تخلف عن التدريب متى طلب اإليه ذلك من دون عذر.

مادة ) 22( 
العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املاأذونني لرتكابهم اأيا من املخالفات املن�شو�س 

عليها يف املادة ال�شابقة هي:
1- الإنذار ول يجوز توقيعه لأكرث من ثالث مرات متتالية.

2- اإلغاء الرتخي�س نهائيا.
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اأن يقرر وقف املاأذون ال�شرعي عن مزاولة عمله حتى تنتهي الإجراءات  التاأديب  وملجل�س 
التاأديبية املتخذة قبله.

مادة )23(
يندب وكيل الوزارة من يراه للتحقيق يف املخالفات املن�شوبة اإلى املاأذون وت�شمع اأقواله من 
هذه  من   )  19  ( باملادة  عليه  املن�شو�س  التاأديب  جمل�س  اإلى  الأمر  ويرفع  التحقيقات،  خالل 

الالئحة.
مادة ) 24 ( 

اإذا اتهم املاأذون ال�شرعي يف جناية اأو جنحة مخلة بال�شرف عر�س اأمره على وكيل الوزارة 
للنظر  يف منعه من مزاولة العمل حتى يف�شل يف التهم املن�شوبة اإليه . 

مادة ) 25 ( 
الرتخي�س  باإلغاء  عنه  ال�شادرة  القرارات  الوزارة،  وكيل  على   ، التاأديب  جمل�س  يعر�س 
نهائيا للت�شديق عليها، وله اأن يعدل هذه العقوبة اأو يلغيها، ويجب يف هذا احلالة منع املاأذون 

ال�شرعي من مزاولة عمله حتى ي�شدر وكيل الوزارة قراره. 

مادة ) 26 ( 
للماأذون ال�شرعي التظلم من قرار اجلزاء التاأديبي ال�شادر �شده اأمام وزير العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والأوقاف خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإ�شدار القرار اإذا كان املاأذون حا�شرا يف 

جل�شة النطق به اأو من تاريخ اإخطاره به اإذا مل يكن حا�شرا تلك اجلل�شة.
وُيبت يف التظلم قبل م�شي خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�شي املدة املذكورة                

على تقدمي التظلم من دون البت فيه مبثل رف�ٍس له.

الباب الثاين 
اأحكام توثيق املحررات املتعلقة باالأحوال ال�شخ�شية 

مادة ) 27 ( 
اأحدهما  اأو  يكون طرفاها  التي  ال�شخ�شية  بالأحوال  املتعلقة  املحررات  توثيق جميع  يجب 
عليها                                   املن�شو�س  والإجراءات  القواعد  جميع  املحررات  هذه  على  وي�شري  البحرينيني،  من 

يف هذه الالئحة �شواء قام بتحريرها املاأذون ال�شرعي اأو القا�شي املخت�س بح�شب الأحوال. 
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مادة ) 28 (
1- يتولى املاأذون ال�شرعي حترير عقود الزواج بني املواطنني.

الفقرة  يف  املذكورين  بني  تقع  التي  والرجعة  الطالق  اإ�شهادات  املخت�س  القا�شي  يجري   -2
ال�شابقة ويقوم بالت�شديق عليها.

مادة ) 29 (
يتولى املاأذون ال�شرعي املرخ�س له بذلك اإجراء عقود الزواج بني املواطنني والأجانب، وبعد 
ح�شول الأجنبي على اإذن كتابي من ال�شفارة التي يتبعها يف الأحوال التي تتطلب احل�شول على 

اإذن.
ال�شرعي  الزواج  عقود  باإجراء  لهم  يرخ�س  الذين  املخت�شني  املاأذونني  الوزارة  وحتدد 

لالأجانب املقيمني باململكة، وحترر العقود يف دفاتر خا�شة بذلك.

مادة )30(
يتولى املاأذون املرخ�س له وفقًا لأحكام هذه الالئحة حترير عقود الزواج على النحو املقرر 
التاأكد من �شالمة الإجراءات وفقًا لل�شوابط واأحكام هذه  له يف املادتني 28،29 وتوثيقها بعد 

الالئحة.

مادة )31(
يكون حترير عقود الزواج، واإ�شهادات الطالق، والرجعة، والت�شديقات التي يجريها الق�شاة 

املخت�شون، داخل قاعة املحكمة املخت�شة ويف مواعيد العمل الر�شمية وبغري مقابل .

مادة )32(
واإ�شهادات  الـزواج،  عقـود  الأحوال،  ح�شب  املخت�س،  القا�شي  اأو  ال�شرعي  املاأذون  يحرر 
الطالق، والرجعة يف جمل�س العقد من ثالث ن�شخ على ال�شتمارات املخ�ش�شة لذلك بالدفاتر 
التي تعدها الوزارة  لهذا الغر�س ، ويكون حترير هذه العقود والإ�شهادات بخط وا�شح بال محو 
اأو �شطب اأو تعديل اأو حت�شري اأو اإ�شافـة، واإذا �شابها �شيء من ذلك وجب التنبيه اإليه بالإ�شارة 
يف الهام�س اأو نهاية العقد، مع بيان عدد الكلمات امل�شطوبة اأو املعدلة اأو امل�شافة، وال�شطر الذي 
وقعت فيه، ويوقع املاأذون ال�شرعي اأو القا�شي بح�شب الأحوال، ومن وقعوا العقد على كل ما يثبت 
فيه من تغيريات. وتقدم ال�شتمارة اإلى املحكمة املخت�شة لإ�شدار وثيقة عقد الزواج على النحو 

الوارد يف املادة )11( من هذه الالئحة.
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مادة )33(
تعد الوزارة ملحررات عقود الزواج، واإ�شهادات الطالق، واملحررات الأخرى املتعلقة بالأحوال 

ال�شخ�شية، دفاتر قيد ذات اأرقام مت�شل�شلة .
ول يجوز ا�شتعمال اأي من الدفاتر املذكورة لأكرث من �شنة واحدة.

وي�شلم اإلى كل ماأذون �شرعي مرخ�س له دفرت قيد عقود الزواج، ملبا�شرة اأعماله من خالله.

مادة )34(
ي�شتمل كل دفرت من الدفاتر امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة على ثالث ن�شخ من كل محرر 
اأر�شيف  الثالثة منها بالدفرت للحفظ يف  اإلى كل طرف وتظل الن�شخة  منها، ت�شلم ن�شخة منها 
املحكمة املخت�شة، وتر�شل �شورتها للحفظ مبركز املعلومات والإح�شاء وذلك كله يف مدة ل تزيد 

على ع�شرة اأيام من تاريخ حترير العقد.
على اأن يوقع املاأذون ال�شرعي اأو القا�شي، ح�شب الأحوال، واأ�شحاب ال�شاأن وال�شهود، ن�شخ 
ال�شهود يجهل  اأو  ال�شاأن  اأحد من ذوي  ، فاإن كان  املحررات قرين ا�شم كل منهم املدون عليها 

الكتابة وجب اأن يوقع بختمه وب�شمة اإبهامه اليمنى.

مادة )35(
اإذا فقد اأحد طريف الزواج، اأو اإ�شهاد الطالق، اأو الرجعة، ن�شخة العقد اأو الإ�شهاد اخلا�شة 

به، فيجوز له اأن ي�شتخرج ن�شخة اأخرى منها بعد اأداء الر�شم املقرر.

مادة )36(
اإذا فقدت الن�شخة املوجودة بالدفرت ، يطلب اأر�شيف املحكمة املخت�شة ، الن�شخة اخلا�شة باأحد 

الطرفني لتو�شع بالدفرت بدل املفقودة على اأن ت�شلم له �شورة طبق الأ�شل منها من دون ر�شوم.
من  البيانات  توؤخذ  عليها  احل�شول  تعذر  اأو  الطرفني  من  اأي  لدى  ن�شخة  توجد  مل  فاإذا 
القا�شي  من  وتعتمد  تختم  عادية  ورقة  يف  وتقيد  الالئحة،  هذه  يف  عليها  املن�شو�س  اجلداول 

املخت�س، ويوؤ�شر عليها باأن ما كتب فيها كان اأ�شا�شا لبيانات الن�شخة املفقودة وتل�شق بالدفرت.

مادة )37(
اإذا فقد دفرت املاأذون ال�شرعي لأي �شبب من الأ�شباب وجب عليه اإخطار وكيل الوزارة فورًا،                       
اأو من يختاره من موظفي وحدة �شئون املحاكم  ال�شرعي  املاأذون  اأن يكلف  الوزارة  وعلى وكيل 
اإن  منهم  الدفرت  هذا  يف  بياناتهم  املدونة  ال�شاأن  باأ�شحاب  اخلا�شة  العقود  بتجميع  ال�شرعية 
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وجدت، اأو جتميع البيانات اخلا�شة مبا دون يف هذا الدفرت من اجلداول طبقًا ملا هو مبني يف 
املادة ال�شابقة، وترتب وجتلد وحتفظ يف املحكمة املخت�شة مكان الدفرت الذي فقد وت�شلم ن�شخ 

منها لأ�شحابها من دون ر�شوم يف حالة احل�شول على الن�شخ منهم.

الباب الثالث
اأحكام ختامية وانتقالية

مادة )38(
تكون مدة الرتخي�س للماأذون ال�شرعي ثالث �شنوات ميالدية، ويجوز جتديد هذا الرتخي�س 
ملدة اأو مدد مماثلة بناء على طلب املاأذون ال�شرعي قبل انتهاء مدة الرتخي�س ب�شهر على الأقل، 
ول يقبل طلب التجديد اإذا قدم بعد امليعاد املقرر، اإل اإذا كان هناك عذر حال دون تقدمي الطلب 

يف املوعد، �شريطة اأن يقدم املاأذون دليل ذلك.

مادة )39(
اإذا تويف املاأذون ال�شرعي، اأو األغي ترخي�شه ، اأو منع من مزاولة العمل اأو مر�س اأو مل يبا�شر 
عمله لأي �شبب من الأ�شباب يحيل وكيل الوزارة اأعماله اإلى ماأذون �شرعي اآخر ي�شلم اإليه دفرته،                     
اإلى اأن يتم تعيني ماأذون �شرعي  وذلك مبح�شر تدون فيه جميع البيانات املتعلقة بهذا الدفرت 

جديد اأو يعود املاأذون الأ�شلي اإلى عمله بح�شب الأحوال.

مادة )40(
واأ�شماء  بالدفرت،  رقم كل عقد مت حتريره  فيها  يدون  ال�شرعي جداول  املاأذون  اإلى  ت�شلم 
اأطرافه، ومو�شوعه الذي يحويه باخت�شار، ويقوم املاأذون ال�شرعي بتحرير  اجلداول من اأ�شل 
و�شورة من واقع الدفرت، ويبلغ الأ�شل اإلى املحكمة املخت�شة، ملراجعة ما دون بهذه اجلداول على 

الثابت بالدفرت عند ت�شليمه. 

مادة )41(
املخت�شة  املحكمة  اإلى  الزواج  اأ�شهر دفرت عقود  �شتة  كل  يقدم   اأن  ال�شرعي  املاأذون  على 
ملراجعته حتى ولو مل ي�شتخدمه، وتتم املراجعة بح�شور املاأذون ال�شـرعي ، ويف جميع الأحوال يتم 
ت�شليم الدفرت الذي ا�شتنفدت اأوراق عقوده اإلى املحكمة املخت�شة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 

تاريخ حترير اآخر عقد به.
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مادة )42(
الالزمة  الزواج  عقود  حترير  اإجراءات  بقواعد  املتعلقة  التعاميم  اإ�شدار  الوزارة  تتولى 

ل�شمان �شحة و�شالمة اأداء املاأذونني لأعمالهم.

مادة )43(
يلغى القرار رقم )45( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة املاأذونني ال�شرعيني واأحكام توثيق املحررات 

املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية.

مادة )44(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذه الالئحة، ويعمل بها من اليوم التايل لتاريخ ن�شرها يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة       

                                                                                                          
�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 5 يـــنــــايــــــــــر 2016م
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وزارة اال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )101( ل�شنة 2015

ب�شاأن عدد من العقارات الكائنة في منطقة �شند– مجمع 745

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،

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

قرر االآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف عدد من العقارات الكائنة يف منطقة �شند جممع 745 وذلك  وفقًا ملا هو وارد يف 
الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 
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رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ:26 محرم 1437هـ
املــــــــــوافــــــق: 8 نوفمرب 2015م
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وزارة اال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )109( ل�شنة 2015

ب�شاأن ت�شنيف عقارين في منطقة المحرق– مجمع 264

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

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

قرر االآتي:
مادة )1(

جممع        املحرق  مبنطقة  الكائنان    )02026934( و   )02026933( رقم  العقاران  ُي�شنَّف 
264 اإلى ت�شنيف م�شاريع ذات طبيعة خا�شة )sp(وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
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الوزراء  رئي�س جمل�س  الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  القرار، وتطبق عليهما 
رقم )28( ل�شنة 2009.

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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 5 �شفر 1437هـ
املــــوافـــق: 17 نوفمرب 2015م
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وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة
قرار رقم )109( ل�شنة  2015 

المنتجات  �شراء  عند  الم�شتهلك  على  اإ�شافية  مالية  مبالغ  فر�ص  حظر  ب�شاأن 
بالبطاقات االئتمانية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
الأخ�س  وعلى  امل�شتهلك،  ب�شاأن حماية  ل�شنة 2012  رقم )35(  القانون  على  الطالع  بعد 

املواد )5( فقرة )اأ( و)6( و)20( منه،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، ال�شادرة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س البند )5( من املادة )7( منها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيحظر على املزود )كل من يقدم املنتجات �شواء كان بائعًا اأو تاجرًا باجلملة اأو بالتجزئة اأو 
وكياًل جتاريًا اأو م�شنعًا اأو مقدم خدمة( فر�س مبالغ مالية اإ�شافية كعمولة على اأ�شعار املنتجات 

)ال�شلع واخلدمات( عند �شرائها با�شتخدام البطاقات الئتمانية.

املادة الثانية
من   )20( باملادة  عليها  املن�شو�س  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  ُيعاقب 

القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك.

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة
زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1437هـ
الـمـوافـق: 31 دي�شمرب 2015م
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قرار رقم )10( ل�شنة 2015     
باإ�شدار الئحة تنظيم اللجان التاأديبية لـمزاولي الـمهن الـ�شحية

بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 
للمهن الطبية املعاونة،

وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ال�شيدلية،  املعدل باملر�شوم بقانون رقم) 20( ل�شنة 2015،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 
ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

بتاريخ  اخلمي�س  يوم  املنعقد   )1( رقم  باجتماعه  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موافقة  وبعد 
،2015/10/22

وبناًء على ما عر�شه الرئي�س التنفيذي،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
تلغى جميع قرارات ت�شكيل جلان الرتاخي�س واللجان التاأديبية بالهيئة، كما ُيلغى كل ن�س 

يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
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املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر. 

رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شحة       
الفريق طبيب/ محمد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر يف: 20 ربيع الأول 1437هـ
املـوافــق: 31 دي�شـــمبــــر 2015م
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الئحة تنظيم اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية
بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية

الف�شل االأول
تعاريف

مــادة )1( 
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها:

املجل�ص: املجل�س الأعلى لل�شحة.

رئي�ص املجل�ص: رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

املهن ال�شحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى املهن الطبية 

املعاونة.
الرتخي�ص: الرتخي�س الذي ت�شدره الهيئة ملزاولة املهنة.

على  وحا�شل  ال�شحية  املهن  اإحدى  يف  علمية  �شهادة  على  احلا�شل  ال�شخ�س  له:  املرخ�ص 

ترخي�س مزاولة املهنة من الهيئة.
اللجنة: اإحدى اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية.

الف�شل الثاين
اللجان التاأديبية

مــادة )2(
ال�شحية  املهن  مبزاولة  لهم  للمرخ�س  التاأديبية  للم�شاءلة  الدائمة  اللجان  بالهيئة  تن�شاأ 

الآتية:
- اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان.

- اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة  اإحدى مهن ال�شيدلة.
- اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة مهنة التمري�س والقبالة والتوليد. 

- اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة اإحدى املهن الطبية املعاونة.
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وطبقًا  الالئحة  بهذه  الواردة  لالأحكام  وفقًا  واجتماعاتها  اخت�شا�شاتها  اللجان  ومتار�س 
للقرارات التنفيذية ال�شادرة من اجلهات املعنية بالهيئة.

الفرع االأول
اللجنة التاأديبية للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الطب الب�شري وطب االأ�شنان 

مــادة )3(
الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مبزاولة  لهم  للمرخ�س  التاأديبية  اللجنة  تخت�س 
بالخت�شا�شات املخولة لها مبوجب املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة 

الطب الب�شري وطب الأ�شنان، ولها على الأخ�س:
1- تقرير الأخطاء املهنية للمرخ�س لهم يف ممار�شة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان.

2- امل�شاءلة التاأديبية للمرخ�س لهم يف ممار�شة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، فيما قد 
ين�شب اإليهم من مخالفات لأحكام القانون امل�شار اإليه، اأو لأ�شول ومقت�شيات واآداب املهنة.

مــادة )4(
- العقوبات التاأديبية اجلائز توقيعها على املخالف هي:

1- الإنذار.
2- الإيقاف عن العمل ملدة ل جتاوز �شنة واحدة.

3- اإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة، و�شطب ا�شم املخالف من �شجل الهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�شحية.

ويرتتب على توقيع اإحدى العقوبتني الأخريتني، غلق العيادة اخلا�شة املرخ�س للمخالف يف 
فتحها اإن وجدت.

الفرع الثاين
اللجنة التاأديبية للمرخ�ص لهم مبزاولة اإحدى مهن ال�شيدلة.

مــادة )5(
تخت�س اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة اإحدى املهن ال�شيدلية بامل�شاءلة التاأديبية 
للمرخ�س لهم مبزاولة اإحدى املهن املن�شو�س عليها باملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف 
�شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه، اأو 

لأ�شول ومقت�شيات واآداب املهنة.
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مـادة )6(
- تكون اجلزاءات التاأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هي:

1- الإنذار.
2- الإيقاف عن العمل ملدة ل تتجاوز �شنة واحدة.

3- اإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة، و�شطب ا�شم املخالف من �شجل الهيئة.

مـادة )7(
يكون للجنة توقيع اجلزاءات التالية على املراكز ال�شيدلية التي تثبت مخالفاتها لأحكام 

املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية: 
1- الإنذار.

2- غلق ال�شيدلية ملدة ل تتجاوز �شنة واحدة.
3- اإلغاء ترخي�س ال�شيدلية نهائيًا و�شطب ا�شمها من �شجل الهيئة.

4- حرمان مالك ال�شيدلية اأو اأي من ال�شركاء فيها من احل�شول على تراخي�س جديدة بفتح 
�شيدليات ملده ل تتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ �شدور قرار احلرمان.

الفرع الثالث
اللجنة التاأديبية للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة التمري�ص والقبالة والتوليد.

مـادة )8(
تخت�س اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة مهنة التمري�س والقبالة والتوليد بامل�شاءلة 
التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة مهنتي التمري�س والقبالة والتوليد، وذلك فيما يرتكبونه من 
مخالفات لأحكام املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 

للمهن الطبية املعاونة، اأو لأ�شول ومقت�شيات واآداب مزاولة املهنة.

مـادة )9(
العقوبات التاأديبية اجلائز توقيعها على املخالف هي:

)اأ( الإنذار، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة اإلى ا�شتدعاء املخالف اأمام اللجنة.
)ب( الوقف عن العمل ملدة ل جتاوز �شنة واحدة.

)ج( اإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة.
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الفرع الرابع
اللجنة التاأديبية للمرخ�ص لهم مبزاولة اإحدى املهن الطبية املعاونة

مـادة )10(
تخت�س اللجنة التاأديبية للمرخ�س لهم مبزاولة اإحدى املهن الطبية املعاونة بالآتي:

1- امل�شاءلة التاأديبية للمرخ�س لهم يف مزاولة اإحدى املهن املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 
رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة، فيما عدا 

مهنتي التمري�س والقبالة.
2- امل�شاءلة التاأديبية للمرخ�س لهم يف فتح مراكز اأو محال ملزاولة غري الأطباء للمهن الطبية 

املعاونة.
اأو لأ�شول ومقت�شيات واآداب  وذلك كله فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون 

املهنة.

مـادة )11(
العقوبات التاأديبية اجلائز توقيعها على املخالف هي:

اأوال: بالن�شبة للمرخ�ص له يف مزاولة املهنة:
)اأ( الإنذار، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة اإلى ا�شتدعاء املخالف اأمام اللجنة.

)ب( الوقف عن العمل ملدة ل جتاوز �شنة واحدة.
)ج( اإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة.

ويرتتب على توقيع اإحدى العقوبتني الأخريتني غلق املركز اأو املحل املرخ�س للمخالف يف فتحه.
ثانيا: بالن�شبة الأ�شحاب املراكز اأو املحال املرخ�ص لهم يف مزاولة املهنة:

)اأ( الإنذار، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة اإلى ا�شتدعاء املخالف اأمام اللجنة.
)ب( غلق املركز اأو املحل ملدة ل جتاوز �شنة واحدة.

)ج( غلق املركز اأو املحل نهائيا واإلغاء ترخي�شه.

الف�شل الثالث
اأحكام عامة
الفرع االأول

ت�شكيل اللجان
مادة )12(

برئا�شة  جلنة  كل  وت�شكل  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  اإ�شراف  حتت  عملها  اللجان  متار�س 
وع�شوية عدد من ممار�شي املهن ال�شحية ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال عملهم، ومن 
املخت�شني بالهيئة مبا ل يقل عن ثالثة اأع�شاء، ويحل نائب رئي�س اللجنة محل رئي�شها عند غيابه 

اأو قيام مانع لديه. 
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مادة )13(
يفو�س الرئي�س التنفيذي يف اإ�شدار قرارات ت�شمية اأع�شاء اللجان وحتديد مدة عملها بعد 
موافقة رئي�س املجل�س، على اأن يت�شمن قرار ت�شمية كل جلنة تعيني مقرر لها من موظفي الهيئة.

الفرع الثاين
نظام اجتماعات اللجان

مادة )14(
اأو رئي�شها كلما  - تنعقد اجتماعات اللجان مبقر الهيئة بناًء على دعوة من الرئي�س التنفيذي 

دعت احلاجة اإلى ذلك، ويرفق بالدعوة جدول بالأعمال املقرر مناق�شتها.
- ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو 
نائبه، وتكون اجتماعاتها ومداولتها �شرية، وُت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، 

وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
- لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل 

اإذا طلب اأكرث من ع�شو عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
- وت�شدر القرارات اأو التو�شيات ب�شاأن املو�شوعات التي ُعر�شت بطريق التمرير باأغلبية ثلثي 

اأع�شاء اللجنة، وُتعر�س على اللجنة يف اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مادة )15(
- ُيحال املخالف اإلى اللجنة بقرار من الرئي�س التنفيذي، بناًء على نتائج التقارير التي ُيعدها 
مفت�شو الهيئة املخت�شون اأو اإحالة الواقعة من جهة عمل املخالف اأو من اجلهات املعنية اأو بناًء 

على نتائج فح�س �شكاوي الأفراد من قبل وحدة ال�شكاوي الطبية بالهيئة.
- يجب اأن يت�شمن قرار الإحالة بيانًا بالوقائع والأفعال التي ُت�شكل املخالفات املن�شوبة والأدلة 

التي تدعم التهام.
الأقل  على  باأ�شبوع  للتحقيق  اجتماع  اأول  قبل  الإحالة  قرار  من  ب�شورة  املخالف  اإخطار  يتم   -
ويكون له حق الطالع على جميع الإجراءات والأوراق املتعلقة بها واحل�شول على ن�شخة منها.

- ل يجوز يف جميع الأحوال التحقيق مع املخالف اإل بعد اإخطاره بقرار الإحالة اإلى اللجنة. 
- يكون اإخطار املحال بالربيد امل�شجل على محل اإقامته املحدد مبلف ترخي�شه بالهيئة، ويجوز 
اأن يكون الإخطار �شخ�شيًا اأو عن طريق جهة عمله مع اأخذ توقيعه بت�شلمه �شورة من قرار 

الإحالة.
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الفرع الثالث
اإجراءات اللجنة

مادة )16(
- ُيخطر املحال مبيعاد احل�شور اأمام اللجنة بالربيد امل�شجل على محل اإقامته قبل امليعاد املحدد 
وتاريخ  اإليه،  املن�شوبة  املخالفات  الإخطار  هذا  يف  وتبني  الأقل،  على  باأ�شبوع  اأمامها  ملثوله 
حتتمل  ل  التي  اخلا�شة  احلالت  بع�س  يف  يجوز  ذلك  من  وا�شتثناء  اللجنة،  انعقاد  ومكان 
التاأخري ال�شتدعاء الفوري للمحال باملثول اأمام اللجنة، والتحقيق معه يف املخالفات املن�شوبة 
اإليه، فاإذا امتنع املحال عن احل�شور اأو مل يح�شر يف امليعاد املحدد له رغم اإعالنه ودون اإبداء 

عذر مقبول، جاز للجنة اأن توقع عليه العقوبة التاأديبية غيابيًا.
بها  املتعلقة  الأوراق  جميع  وعلى  التحقيق  اجراءات  على  الطالع  حق  للجنة  للمحال  يكون   -

واحل�شول على ن�شخة من هذه الأوراق، اإل اذا ارتاأت اللجنة غري ذلك لل�شالح العام.

مادة )17(
- يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم املحال ووظيفته و�شنه وملخ�س املخالفة اأو املخالفات املن�شوبة اإليه، 

وتاريخ قرار اإحالته للجنة.
اإليه، ويكون للجنة يف  يكون التحقيق مع املحال كتابة، ويجب مواجهته باملخالفات املن�شوبة   -
�شبيل اإمتام ذلك – من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب املحال اأو وكيله - اأن تكلف ال�شهود 
باحل�شور اأمامها ل�شماع اأقوالهم، ولها اأي�شًا اأن تكلف املحال بتقدمي مذكرات مكتوبة بدفاعه.

و يجوز للمحال اأن يبدي دفاعه اأمام اللجنة �شفهيًا مع اإثبات م�شمون اأوجه دفاعه كتابة يف   -
محا�شر اللجنة، ويف هذه احلالة يتعني على مقرر اللجنة تالوة ما مت اإثباته على املحال واأْخذ 

توقيعه مبا يفيد اإمتام ذلك يف وجود رئي�س اللجنة اأو نائبه.
على اللجنة اأو من تندبه للتحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع املن�شوبة للمحال ،   -
وا�شتدعاء اخلرباء وغريهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واأن يتم متكني املحال 

من مناق�شتهم عند القت�شاء.
بعد النتهاء من ال�شتماع اإلى �شهود الدعاء ت�شتمع اللجنة اأو من تندبه اإلى اأقوال املحال اإن   -
رغب يف الإدلء بها �شفاهية اأو كتابة، والطالع على اأية م�شتندات يقدمها ثم ال�شتماع اإلى 

اأقوال �شهود دفاع املحال اإن وجدوا.
يجوز للمحال يف �شبيل حتقيق دفاعه اأن ي�شتعني مبن يراه منا�شبًا.  -
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يتعني على مقرر اللجنة تدوين التحقيق يف مح�شر باأرقام ت�شل�شلية ويدون يف �شدر املح�شر   -
تاريخ ومكان و�شاعة افتتاحه وا�شم املقرر واأ�شماء رئي�س واأع�شاء اللجنة ووظائفهم اأو اأ�شماء 

من انتدبتهم اللجنة للتحقيق.
يذيل املح�شر ب�شاعة اإقفاله ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من قبل كل من   -

رئي�س  اللجنة اأو من تندبه واملحال يف حالة ح�شوره.
املنتدب  اأو  اللجنة،  رئي�س  قبل  من  عليها  والتوقيع  والدفاع  الدعاء  م�شتندات  ترقيم  يجب   -

للتحقيق واملقرر و�شمها اإلى املح�شر.

مادة )18(
على اللجنة فور النتهاء من التحقيقات اأن ترفع تقريرًا بقراراتها وتو�شياتها م�شببة اإلى 

الرئي�س التنفيذي خالل مدة ل تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء التحقيق وذلك مبا يلي:
اأ( حفظ التحقيق لعدم وجود �شبهة مخالفة.

ب( توقيع العقوبة التاأديبية املنا�شبة على املخالف.
ج( اأية تو�شيات اأخرى تراها اللجنة لزمة.

مادة )19(
ل تكون العقوبات التي توقعها اللجنة نافذة اإل بعد اعتمادها من املجل�س اأو بانق�شاء ثالثني 
يومًا من تاريخ اإبالغها اإليه دون اأن ُيبد اعرتا�شًا عليها، واإذا تبني اأن املخالفة املعرو�شة على 
اللجنة ت�شكل جرمية معاقبًا عليها جنائيًا، وجب على اللجنة عر�س الأمر على الرئي�س التنفيذي 

للعر�س على املجل�س لالإحالة اإلى اجلهات الق�شائية املخت�شة.

مادة )20(
يلتزم كل ع�شو بالإف�شاح كتابة لرئي�س اللجنة قبل انعقاد الجتماع عن وجود اأية م�شلحة 
�شخ�شية له مبا�شرة اأو غري مبا�شرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات ع�شويته ب�شاأن مو�شوع مطروح 
اأو عالقة زوجية مع اأحد املحالني حتى الدرجة  اأو م�شاهرة  اأو وجود درجة قرابة  على اللجنة 
الرابعة، كما يجوز الإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف الجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.

ويرتتب على الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح، تنحي الع�شو عن ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة 
اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع.
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 الفرع الرابع
ا�شتعانة اللجنة باخلرباء

مادة )21(
للجنة اأن ُت�شكل من بني اأع�شائها جلانًا موؤقتة،  التي ترى اأنها �شرورية لإجراء حتقيقات اأو 

اأداء مهام محددة.
كما يجوز للجنة، بعد اأخذ موافقة الرئي�س التنفيذي للهيئة، ال�شتعانة بخرباء من خارجها 
عند  معدود  �شوت  لهم  يكون  اأن  دون  باآرائهم  لال�شتئنا�س  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن 

الت�شويت.

الفرع اخلام�ص
مهام واأعمال رئي�ص اللجنة ومقررها

مادة )22(
يتولى رئي�س اللجنة املهام التالية:

الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.  -1
اعتماد جداول اأعمال اجتماعات اللجنة.  -2

�شمان ت�شيري اأعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي ت�شعها الهيئة.  -3
اإعداد التقارير املتعلقة باأعمال اللجنة وقراراتها، مب�شاعدة مقرر اللجنة.  -4

رفع تقارير باأعمال اللجنة اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة.  -5
اأية مهام اأخرى ُيكلفه بها املجل�س.  -6

مــادة )23(
يقوم مقرر اللجنة بالأعمال الآتية:

تقدمي امل�شاعدة الإدارية الالزمة ملبا�شرة اللجنة ملهامها.  -1
اإعداد م�شودات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعر�شها على رئي�شها لالعتماد.  -2

توجيه الإخطارات للمخالفني والدعوات حل�شور اجتماعات اللجنة، وذلك بناء على تعليمات   -3
ي�شدرها له رئي�س اللجنة.

اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وحفظها.  -4
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ويت�شمن  اجتماع،  وتوقيعاتهم يف كل  اللجنة  اأع�شاء  فيه ح�شور  ُيثبت  اإعداد �شجل خا�س   -5
من  ب�شاأنها  اللجنة  اتخذته  وما  ال�شابق،  الجتماع  يف  ُعر�شت  التي  باملو�شوعات  ملخ�شًا 

قرارات.
امل�شاهمة يف �شياغة م�شودة القرارات والتو�شيات والتقارير التي تتخذها اللجنة، وترقيمها   -6

وترتيبها وحفظها.
ت�شُلّم قرارات الإحالة وتهيئتها للعر�س على اللجنة وتدوينها بال�شجالت اخلا�شة باللجنة.  -7

اإخطار املحالني للجنة بنتائج اأعمالها وقراراتها.  -8
اأية مهام اأخرى ُيكلفه رئي�س اللجنة بها.  -9

الفرع ال�شاد�ص
اأ�شباب انتهاء ع�شوية اللجنة

مــادة )24(
1- تنتهي الع�شوية باللجنة لأحد الأ�شباب الآتية:

اأو  تقدمي عذر  دون  متتالية  مرات  اللجنة ثالث  اجتماعات  الع�شو عن ح�شور  تخلف  اأ-  
رف�س اللجنة للعذر رغم اإخطاره كتابة خالل اأ�شبوعني بعد املرة الثالثة.

ب- تقدمي الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته يف انهاء ع�شويته.
جـ- �شدور تو�شية م�شببة من اللجنة باإنهاء الع�شوية.

2- عند قيام اأي �شبب من اأ�شباب انتهاء الع�شوية ال�شابقة، يتولى رئي�س اللجنة رفع الأمر اإلى 
مدة  ُيكمل  جديد  ع�شو  وت�شمية  الع�شوية،  اإنهاء  قرار  لإ�شدار  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س 

ع�شوية �شلفه.
ن�شف  على  بها  ع�شويتهم  انتهت  من  عدد  زاد  اإذا  اخت�شا�شاتها  مبا�شرة  للجنة  يجوز  ل   -3

الأع�شاء، وت�شتاأنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيني اأع�شاء جدد.

مادة )25(
التظلم من قرارات اللجنة

يجوز ملن �شدر �شده قرار بتوقيع عقوبة تاأديبية وفقًا لالأحكام ال�شابقة اأن يتظلم من هذا 
القرار يف غ�شون مدة ل جتاوز اأ�شبوعني من تاريخ اإخطاره به، وذلك اأمام جلنة اأخرى ي�شكلها 
املجل�س، وللجنة تاأييد القرار اأو تعديله، وملن رف�س تظلمه اأن يطعن يف هذا القرار اأمام املحكمة 

الكربى املدنية خالل املواعيد املقررة قانونًا من تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س بكتاب م�شجل.
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مــادة )26(
التقارير الدورية

اأ�شباب،  تعد اللجنة تقريرًا دوريًا كل �شهر بنتائج اأعمالها وقراراتها، وما بنيت عليه من 
رفعه  بدوره  ليتولى  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  اإلى  رئي�شها  يرفعه  اإليها  املحالة  احلالت  ب�شاأن 

للمجل�س لتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها من اإجراءات تنفيذية.
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قرار رقم )11( ل�شنة 2015
باإ�شدار الئحة نظام امتحانات مزاولة المهن ال�شحية 

بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الأ�شنان، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ال�شيدلية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 
ال�شحية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،
وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )1( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة التمري�س،

وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )2( ل�شنة 1991 يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة القبالة والتوليد،
وعلى القرار رقم 1 ل�شنة 2011 ب�شاأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب 

الأ�شنان،
بتاريخ  اخلمي�س  يوم  املنعقد   )1( رقم  باجتماعه  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موافقة  وبعد 

،2015/10/22
وبناًء على ما عر�شه الرئي�س التنفيذي،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعمل باأحكام لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية املرفقة بهذا القرار.
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املادة الثانية
ُتلغى كل قرارات ت�شكيل جلان امتحانات مزاولة املهن ال�شحية ال�شابقة وكل ن�س يتعار�س 

مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر. 

رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شحة       
الفريق طبيب/ محمد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول  1437هـ
املــــــوافــــــــق: 31 دي�شــمبــــــر 2015م
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الئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية 
بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية

مــادة )1( 
التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

املهن ال�شحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى املهن الطبية 
املعاونة.

الرتخي�ص: الرتخي�س الذي ت�شدره الهيئة ملزاولة املهنة.
طالب الرتخي�ص: ال�شخ�س احلا�شل على �شهادة علمية يف اإحدى املهن ال�شحية ويتقدم للهيئة 

بطلب للح�شول على الرتخي�س.
اللجنة: اإحدى جلان امتحانات مزاولة املهن ال�شحية.

مــادة )2(
�شرط اجتياز االمتحان

يجب على كل من يتقدم للهيئة بطلب للرتخي�س له مبزاولة اإحدى املهن ال�شحية، اأن يجتاز 
امتحان التقييم الفني الذي تعده الهيئة، ك�شرط للح�شول على الرتخي�س.

ويجوز بعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة ومبراعاة اجتياز املقابلة ال�شخ�شية العفاء من 
امتحان التقييم الفني بالن�شبة للحا�شلني على موؤهالت علمية اأعلى اأو لديهم خربة عملية بناء 
على ترخي�س مبزاولة املهنة ال�شحية، اأو البحرينيني ومواطني دول جمل�س التعاون الذين لديهم 
ترخي�س معتمد ملزاولة املهنة من اإحدى دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك طبقًا ملا حتدده 

القرارات ال�شادرة من الهيئة ب�شاأن منح الرتاخي�س.

مــادة )3(
محاوالت اجتياز االمتحان

1-    تتولى الهيئة اإجراء امتحان تقييم لطالب الرتخي�س، فاإذا مل يجتز هذا المتحان يكون 
له احلق يف التقدم لجتياز امتحان التقييم لثالث مرات اأخرى خالل مدة ل تتجاوز ثالث 

�شنوات تبداأ من تاريخ اإجرائه المتحان الأول.
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2- يكون لطالب الرتخي�س الذي مل يجتز امتحان التقييم طبقًا للبند ال�شابق، اأن يحاول اجتيازه 
جمددًا مرتني اإ�شافيتني �شريطة ح�شوره دورة تدريبية ل تقل مدتها عن �شتة اأ�شهر يف اإحدى 
املوؤ�ش�شات ال�شحية املعتمدة لدى الهيئة، وتقدميه ما يثبت اجتيازه هذه الدورة التدريبية، 
وعلى اأن تكون محاولة اجتيازه لمتحان التقييم يف هاتني املرتني خالل �شنتني من اجتيازه  

تلك الدورة التدريبية.
3- يجب اأن تت�شمن الدورة التدريبية امل�شار اإليها بالن�شبة لطالب الرتخي�س ملزاولة مهنة الطب 
الب�شري، تدريبًا على املمار�شة العملية للجراحة وللطب الباطني وطب الأطفال وطب الن�شاء 

والولدة ملدة ل تقل عن اأربعة اأ�شهر من اإجمايل مدة الدورة.

مــادة )4(
محتوى االمتحان

تتولى الهيئة اإعداد امتحان التقييم مبا ي�شمن تقييم املعلومات النظرية للممتحن، ومدى 
كفاءته وقدرته على تطبيقها عمليًا على احلالت املر�شية التي قد تعر�س عليه بعد الرتخي�س 

له مبزاولة املهنة.

مــادة )5(
التظلم من نتيجة االمتحان

يجوز التظلم من نتيجة المتحان خالل خم�شة اأيام من اإخطار املمتحن بالنتيجة، ويكون 
التظلم لرئي�س جلنة المتحان امل�شكلة يف الهيئة لغر�س الإ�شراف على امتحان التقييم اخلا�س 
تو�شياتها  ب�شاأنه مت�شمنًا  تقرير  واإعداد  التظلم  تتولى بحث  والتي  اللجنة  لعر�شه على  باملهنة 

ترفعه للرئي�س التنفيذي للبت يف التظلم.

مــادة )6(
جلان االمتحانات

تن�شاأ بالهيئة جلان امتحانات مزاولة املهن ال�شحية التالية:
- جلنة امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري. 

- جلنة امتحانات مزاولة مهنة طب الأ�شنان. 
- جلنة امتحانات مزاولة مهنة ال�شيدلة. 
- جلنة امتحانات مزاولة مهنة التمري�س. 

ويجوز ت�شكيل جلان اأخرى ملهن �شحية اأخرى متى اقت�شت احلاجة لذلك بعد موافقة رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�شحة.
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تخ�شع اللجان لإ�شراف الرئي�س التنفيذي للهيئة، وت�شكل كل جلنة برئا�شة وع�شوية عدد 
من ذوي اخلربة الأكادميية واجلامعية يف املجالت ال�شحية ومن ممار�شي املهن ال�شحية ذوي 
اخلربة والخت�شا�س يف جمال عملهم، واملخت�شني بالهيئة على اأن يكون من بينهم نائبًا للرئي�س 

ومقررًا ، ويحل نائب رئي�س اللجنة محل رئي�شها عند غيابه اأو قيام مانع لديه. 
وي�شدر بت�شكيل كل جلنة وتعيني نائبًا لرئي�شها ومقررًا لها وحتديد مدة عملها قرار من 

الرئي�س التنفيذي بعد موافقة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة.

مــادة )7(
اخت�شا�شات اللجان

ب�شاأن نظام امتحانات مزاولة املهن  القرار  اأحكام هذا  بتنفيذ  تخت�س جلان المتحانات 
ال�شحية، ولها يف �شبيل امتام ذلك القيام باملهام التالية:

1- الرتتيب لإجراء عدد ثالثة امتحانات �شنويًا على الأقل، لتقييم امل�شتوى الفني لطالبي احل�شول 
على تراخي�س مزاولة املهن ال�شحية، اأو من تطلب الهيئة منه اإجراء هذا المتحان.

2- و�شع املادة العلمية لالمتحانات النظرية والعلمية مبا يتفق والقواعد التي ُي�شدرها املجل�س 
العلى لل�شحة.

3- امل�شاركة يف اأعمال ُمراقبة المتحانات وت�شحيح اأوراق اإجاباتها، وتدقيق واعتماد واإعالن 
نتائجها.

4- درا�شة التظلمات املُقدمة من املمتحنني، ورفع تقارير ب�شاأنها اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة 
للبت فيها.

5- اإعداد الدرا�شات الالزمة ب�شاأن تقييم ُنظم المتحانات املعمول بها، للتاأكد من مدى مالءمتها 
تطويرها،  مقرتحات  وتقدمي  لالمتحانات،  للمتقدمني  الفني  امل�شتوى  تقييم  يف  وفعاليتها 

ورفعها اإلى الرئي�س التنفيذي، لإ�شدار القرار املنا�شب ب�شاأنها.

مــادة )8(
نظام اجتماعات اللجان

جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س التنفيذي اأو رئي�شها مبقر الهيئة قبل وقت كاٍف من التاريخ   -
املحدد لإجراء كل امتحان، ُويحدد يف الدعوة وقت الجتماع، وُيرفق بها جدول الأعمال.

الجتماع  رئي�س  وافق  اإذا  اإل  الأعمال  جدول  يف  ُمدرج  غري  مو�شوع  اأي  ُمناق�شة  جتوز  ول   -
والأع�شاء احلا�شرون على ذلك.
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بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائها،  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  اللجنة  اجتماع  يكون  ل   -
الرئي�س اأو نائبه، وتكون اجتماعاتها ومداولتها �شرية، وُت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء 

احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل   -
اإذا طلب اأكرث من ع�شو عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
وت�شدر القرارات اأو التو�شيات ب�شاأن املو�شوعات التي ُعر�شت بطريق التمرير باأغلبية ثلثي   -

اأع�شاء اللجنة، وُتعر�س على اللجنة يف اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مــادة )9(
يلتزم كل ع�شو بالإف�شاح كتابة لرئي�س اللجنة قبل انعقاد الجتماع عن وجود اأية م�شلحة 
اأو م�شاهرة لأحد  اأو وجود درجة قرابة اأو عالقة زوجية  اأو غري مبا�شرة  �شخ�شية له مبا�شرة 
املمتحنني حتى الدرجة الرابعة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات ع�شويته ب�شاأن مو�شوع مطروح على 
اللجنة، كما يجوز الإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف الجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.

ويرتتب على الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح، تنحي الع�شو من ح�شور مناق�شات اأو مداولت 
اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع.

مــادة )10(
ا�شتعانة اللجنة بخرباء

اأنها  ترى  التي   ، مهام محددة  لأداء  موؤقتة  ملدة  اأع�شائها جلانًا  بني  من  ُت�شكل  اأن  للجنة 
�شرورية لت�شيري ومبا�شرة اأعمالها.

كما يجوز للجنة، بعد اأخذ موافقة الرئي�س التنفيذي للهيئة، ال�شتعانة بخرباء من خارجها 
عند  معدود  �شوت  لهم  يكون  اأن  دون  باآرائهم  لال�شتئنا�س  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن 

الت�شويت.

مــادة )11(
مهام رئي�ص اللجنة

يتولى رئي�س اللجنة املهام التالية:
1- الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.

2- اعتماد جداول اأعمال اجتماعات اللجنة.
3- �شمان ت�شيري اأعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي ت�شعها الهيئة.
4- اإعداد التقارير املتعلقة باأعمال اللجنة وقراراتها، مب�شاعدة مقرر اللجنة.
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5- رفع تقارير باأعمال اللجنة اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة.
6- اأية مهام اأخرى ُيكلفه بها الرئي�س التنفيذي.

مــادة )12(
اأعمال ال�شكرتارية باللجنة

يتولى مقرر اللجنة القيام باأعمال �شكرتارية اللجنة، وعلى وجه اخل�شو�س مبا�شرة الأعمال 
التالية:

1- تقدمي امل�شاعدة الإدارية الالزمة ملبا�شرة اللجنة ملهامها.
2- اإعداد م�شودات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعر�شها على رئي�شها لالعتماد، على اأن 
التايل  والبند  الجتماع،  اأعمال  جدول  لعتماد  الأول  البند  تخ�شي�س  الإعداد  يف  ُيراعى 
للت�شديق على مح�شر الجتماع ال�شابق، وُتخ�ش�س باقي البنود للمو�شوعات املعرو�شة على 

اللجنة.
رئي�س  له  ي�شدرها  تعليمات  على  بناء  وذلك  اللجنة،  اجتماعات  حل�شور  الدعوات  توجيه   -3

اللجنة.
4- اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وحفظها.

ويت�شمن  اجتماع،  كل  وتوقيعاتهم يف  اللجنة  اأع�شاء  فيه ح�شور  ُيثبت  �شجل خا�س  اإعداد   -5
من  ب�شاأنها  اللجنة  اتخذته  وما  ال�شابق،  الجتماع  يف  ُعر�شت  التي  باملو�شوعات  ملخ�شًا 

قرارات.
6- امل�شاهمة يف �شياغة م�شودة القرارات التي تتخذها اللجنة، وترقيمها وترتيبها وحفظها.

7- التاأكد من اأن القواعد التي �شيجري المتحان مبوجبها قد مت ن�شرها فعاًل.
8- ت�شُلّم طلبات التقدم لالمتحان وتهيئتها للعر�س على اللجنة.

9- طبع اأوراق المتحانات التي ُتعدها اللجنة وجمعها وجتهيزها على نحو ي�شمن �شريتها.
10- اإخطار املمتحنني بنتائج امتحاناتهم.

11- اأية مهام اأخرى ُيكلفه رئي�س اللجنة بها.

مــادة )13(
اأ�شباب انتهاء ع�شوية اللجنة

1- تنتهي الع�شوية باللجنة باأحد الأ�شباب التالية:
اأ- تخلف الع�شو عن ح�شور اجتماعات اللجنة ثالث مرات متتالية دون تقدمي عذر رغم 

اإخطاره كتابة خالل اأ�شبوعني بعد املرة الثالثة، اأو حال رف�س اللجنة للعذر املقدم.
ب- تقدمي الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته يف انهاء ع�شويته.

جـ-   �شدور تو�شية م�شببة من اللجنة باإنهاء الع�شوية.
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الأمر  رفع  اللجنة  رئي�س  يتولى   ، ال�شابقة  الع�شوية  انتهاء  اأ�شباب  من  �شبب  اأي  قيام  عند   -2
اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة، لإ�شدار قرار اإنهاء الع�شوية، وت�شمية ع�شو جديد ُيكمل مدة 

ع�شوية �شلفه.
ن�شف  على  بها  ع�شويتهم  انتهت  من  عدد  زاد  اإذا  اخت�شا�شاتها  مبا�شرة  للجنة  يجوز  ل   -3

الأع�شاء، وت�شتاأنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيني اأع�شاء جدد.

مــادة )14(
يجوز للهيئة اأن تعهد لإحدى اجلهات الأكادميية اأو اجلامعية اأو اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة 
باإجراء المتحانات الالزمة لإ�شدار تراخي�س مزاولة املهن ال�شحية طبقًا لأحكام هذا القرار 
عقود  اأو  اتفاقيات  اأو  تفاهم  مذكرات  مبوجب  وذلك  الهيئة  ت�شعها  التي  والأنظمة  والتعليمات 

مربمة مع تلك اجلهات.
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قرار رقم )12( ل�شنة 2015
باإ�شدار الئحة نظام ت�شجيل االأدوية 

بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
واملراكز ال�شيدلية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015م، وعلى الأخ�س املواد )63  

مكررًا و64و65و66و67و68( منه،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015م،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،
بتاريخ  اخلمي�س  يوم  املنعقد   )1( رقم  باجتماعه  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موافقة  وبعد 

،2015/10/22
وبناًء على ما عر�شه الرئي�س التنفيذي،

قـــرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعمل باأحكام لئحة نظام ت�شجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 
املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شكيل جلنة ت�شجيل الأدوية وحتديد اخت�شا�شاتها، 

كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
املادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل 
لتاريخ الن�شر. 

رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شحة        
الفريق طبيب/ محمد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر يف:20 ربــــيــــــع الأول 1437هـ
املوافــــق: 31 دي�شمرب 2015م
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الئحة نظام ت�شجيل االأدوية 
بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية

تعاريف
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كل منها:
اململكة: مملكة البحرين.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
املجل�ص: املجل�س الأعلى لل�شحة.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة.
واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  القانون: 

ال�شيدلية.
اللجنة: جلنة ت�شجيل الأدوية.

طلبات الت�شجيل: طلبات ت�شجيل الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية.
االأدوية امل�شتخدمة للحاالت الطارئة وغري امل�شجلة: هي الأدوية التي ت�شتخدم لعالج بع�س 

احلالت الطارئة واحلرجة بامل�شت�شفيات ول يوجد لها بديل م�شجل باململكة.

ت�شكيل جلنة ت�شجيل االأدوية واخت�شا�شاتها 
وتنظيم اإجراءات انعقادها

مادة )2(
تن�شاأ بالهيئة جلنة ت�شمى "جلنة ت�شجيل الأدوية" تخ�شع لإ�شراف الرئي�س التنفيذي، وتكون 
بوزارة  ال�شيدلة  ق�شم  ورئي�س  بالهيئة،  ال�شيدلنية  املواد  تنظيم  مكتب  رئي�س  برئا�شة  اللجنة 

ال�شحة نائبًا للرئي�س وع�شوية كل مـن: 
1- اإثنان من �شاغلي وظيفة �شيدلين اأول بالهيئة.

2- اأحد �شاغلي وظيفة �شيدلين بالهيئة.
3- اأحد �شاغلي وظيفة اخ�شائي ت�شجيل اأدوية بالهيئة ع�شو ويتولى اأعمال مقرر اللجنة.

ويحل نائب رئي�س اللجنة محل رئي�شها عند غيابه اأو قيام مانع لديه، وتكون مدة الع�شوية 
يف هذه اللجنة ثالث �شنوات.
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وي�شدر بت�شمية رئي�س اللجنة ونائبه وباقي اأع�شائها قرار من الرئي�س التنفيذي.
مادة )3(

تخت�س اللجنة باملهام التالية:
البت يف طلبات ت�شجيل الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية باململكة.  -1

يف  ت�شجيله  مت  �شيديل  م�شتح�شر  اأو  دواء  اأي  ت�شويق  اأو  �شرف  على  قيود  بو�شع  التو�شية   -2
احلالت التي حتال اإليها من قبل الرئي�س التنفيذي ، وتعر�س اللجنة تو�شياتها على الرئي�س 

التنفيذي لتخاذ ما يراه منا�شبًا.
درا�شة النتائج ال�شارة ل�شتخدام اأي دواء اأو م�شتح�شر �شيديل يف مرحلة ما بعد الت�شويق،   -3

ورفع التو�شيات ب�شاأنها اإلى الرئي�س التنفيذي.
الأدوية  ب�شاأن  خارجها  اأو  باململكة  املخت�شة  اجلهات  من  ترد  التي  التقارير  درا�شة   -4
وامل�شتح�شرات ال�شيدلية والآثار اجلانبية ال�شارة لها، ورفع التو�شيات ب�شاأنها اإلى الرئي�س 

التنفيذي.
اإ�شدار التو�شيات ب�شاأن اإلغاء ت�شجيل اأي دواء اأو م�شتح�شر �شيديل اإذا توافرت للجنة تقارير   -5
من اجلهات املخت�شة يف الدولة اأو خارجها تثبت اأن له اآثارًا جانبيـــــــة �شارة اأو لأ�شباب فنية 
القرار  لتخاذ  املجل�س  على  لعر�شها  التنفيذي  للرئي�س  تو�شياتها  وترفع   ، اللجنة  تقررها 

ب�شاأنها. 
وذلك كله وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
واملراكز ال�شيدلية، ومبراعاة ال�شروط والأحكام وبالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

مادة )4(
تبا�شر اللجنة اخت�شا�شاتها اعتبارًا من تاريخ �شدور قرار ت�شمية اأع�شائها، ويكون مقرها 
اأو كلما  اأو رئي�شها بواقع مرة كل �شهر،  التنفيذي  الرئي�س  بناًء على دعوة من  بالهيئة، وتنعقد 
دعت احلاجة اإلى ذلك، ويرفق بالدعوة جدول بالأعمال املقرر مناق�شتها، ول تكون اجتماعات 
اللجنة �شحيحة اإل بح�شور رئي�شها اأو نائبه واأغلبية الأع�شاء، وت�شدر اللجنة قراراتها باأغلبية 

اأع�شائها احلا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

مادة )5(
يتولى مقرر اللجنة املهام التالية:

اإعداد جدول اأعمال جل�شات اللجنة بالتن�شيق مع رئي�شها.  -1
الإخطار بالدعوة اإلى اجتماعات اللجنة بالتن�شيق مع رئي�شها.  -2

ت�شجيل محا�شر اجلل�شات وترتيبها وترقيمها واملحافظة عليها.  -3
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اأية مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة.  -4
مادة )6(

يف �شبيل اأداء اللجنة لخت�شا�شاتها الواردة باملادة )3( من هذا القرار، لها اأن تندب ع�شوًا 
اأو اأكرث من اأع�شائها للقيام مبهام محددة، ولها اأي�شًا اأن تطلب عن طريق الرئي�س التنفيذي من 
الوزارات والأجهزة احلكومية وغريها من اجلهات املخت�شة املعلومات اأو البيانات اأو امل�شتندات 

التي تراها لزمة لأداء مهامها.

متطلبات عامة للت�شجيل
مادة )7(

تركيزاته  وجميع  ال�شيدلية  ا�شكاله  بكافة  ال�شيديل  امل�شتح�شر  اأو  الدواء  لت�شجيل  يلزم 
وعبواته تقدمي طلب ت�شجيل لكل منها للح�شول على موافقة اللجنة.

مادة )8(
يجب اأن يكون الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل م�شجاًل وم�شوقًا يف بلد املن�شاأ ملدة �شنة على 
الأقل قبل ت�شجيله يف اململكة، ويف حالة عدم ت�شويقه يف بلد املن�شاأ يتم تو�شيح الأ�شباب مع تقدمي 
�شهادة موثقة بت�شويقه بنف�س الرتكيبة يف اإحدى الدول التي تقبلها الهيئة ويكون للجنة ا�شتثناء 

بع�س الأدوية اأو امل�شتح�شرات املبتكرة املهمة وال�شرورية من �شرط املدة.

مادة )9(
امل�شتح�شرات  اأو  الأدوية  ت�شنيع  مواقع  اعتماد  بعد  اإل  الت�شجيل  طلبات  قبول  يجوز  ل 
ال�شيدلية ح�شب الأ�ش�س املعتمدة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ول مينع من ذلك 

تقييم اللجنة لالأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية.
تقدمي طلبات الت�شجيل

مادة )10(
اململكة  داخل  التجاريني  لوكالئهم  اأو  ال�شيدلية  امل�شتح�شرات  اأو  الأدوية  مل�شانع  يكون 
امل�شتح�شرات  اأو  الأدوية  كانت  �شواء  الت�شجيل  طلبات  تقدمي  احلكومية  ال�شيدلية  اجلهات  اأو 
لذلك  املعد  الأمنوذج  على  الطلب  ويقدم  اخلارج،  من  م�شتوردة  اأو  محليًا  مح�شرة  ال�شيدلية 
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الغر�س مرفقًا به امل�شتندات والعينات املن�شو�س عليها باملادة )64( من القانون.
مادة )11(

باأرقام  الت�شجيل  بالهيئة �شجل خا�س لقيد طلبات  املواد ال�شيدلنية  ين�شاأ مبكتب تنظيم 
اإرفاقها  يجب  التي  وامل�شتندات  املتطلبات  با�شتيفاء  فيه  ويوؤ�شر  ورودها  تاريخ  بح�شب  م�شل�شلة 
امل�شتندات  ا�شتيفاء  بعد  بال�شجل  طلبه  بقيد  اإي�شاًل  الت�شجيل  طالب  ومينح  الت�شجيل  بطلب 

والعينات املن�شو�س عليها يف القانون.

مادة )12(
تعر�س طلبات الت�شجيل امل�شتوفاة للمتطلبات وامل�شتندات املقررة على اللجنة يف اأول اجتماع 
لها بعد القيد، وتتولى اللجنة بحثها ودرا�شتها ثم تقييمها بح�شب اأولوية القيد ب�شجل الطلبات اأو 

وفقًا ملربرات ال�شتعجال التي تقدرها اللجنة بناء على قرار م�شبب.

مادة )13(
يف  الطلب  مقدم  نفقة  على  الت�شجيل  طلب  محل  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  حتلل 
واملعلومات  الفنية  للوائح  مطابقتها  مدى  من  للتاأكد  الهيئة  حتددها  التي  واملعامل  املختربات 
الواردة يف ملف الت�شجيل، وعلى طالب الت�شجيل توفري العينات وامل�شتلزمات التي يتطلبها امتام 

هذا التحليل.

مادة )14(
ال�شجالت اخلا�شة بذلك برقم  اأو امل�شتح�شر ال�شيديل، يتم قيده يف  الدواء  يف حالة ت�شجيل 
بتداول  ترخي�س  مبثابة  يعترب  القيد  من  ر�شميًا  م�شتخرجًا  الت�شجيل  طالب  ويعطى  م�شل�شل، 

الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل، ويكون �شاريًا ملدة خم�س �شنوات من تاريخ اإ�شداره.
اإلى  اأما يف حالة رف�س اللجنة لطلب الت�شجيل، فيتعني اأن يكون قرارها م�شببًا، ويجب اإبالغه 
الطالب مبوجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول خالل خم�شة ع�شر يومًا على الأكرث من تاريخ الرف�س.

مادة )15(
يجوز لطالب الت�شجيل التظلم من قرار اللجنة برف�س طلب الت�شجيل اإلى الرئي�س التنفيذي 
لرفعه الى املجل�س خالل �شهر من تاريخ اإبالغه بقرار الرف�س، ويكون قرار املجل�س  بالبت يف 
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التظلم خالل �شهر من تاريخ تقدمي التظلم.
بيانات عبوة الدواء امل�شجل

مادة )16(
ال�شيديل  امل�شتح�شر  اأو  للدواء  والعلمي  التجاري  ال�شم  ذكر  املنتج  امل�شنع  على  يجب 
امل�شجل، وبيان طريقة حفظه، ورقم الت�شغيلة اخلا�س به، وتاريخ انتهاء �شالحيته، وكذلك رقم 
اأية  العربية والجنليزية، وو�شع  باللغتني  العبوة اخلارجية للدواء  وتاريخ ت�شجيله باململكة على 

بيانات اأخرى ترى الهيئة لزوم اإ�شافتها.
ويجوز للهيئة ا�شتثناء بع�س الأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية من تفا�شيل بيانات العبوات 
امل�شار اإليها، بناًء على طلب ال�شركة املنتجة متى كان ا�شتخدام الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل 

متعلقًا باإحدى موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية احلكومية.

جتديد الت�شجيل
مادة )17(

يكون جتديد ت�شجيل الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل بطلب يقدم خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 
انتهاء مدة الت�شجيل، مرفق به امل�شتندات والعينات املن�شو�س عليها باملادة )64( من القانون.

ويرتتب على انتهاء مدة الت�شجيل، وعدم تقدمي طلب جتديده وفقًا للفقرة ال�شابقة اإلغاء الت�شجيل 
تلقائيًا.

الت�شجيل املوؤقت 
مادة )18(

تعترب الأدوية اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية يف حكم امل�شجلة لدى الهيئة اإذا كانت م�شجلة لدى   -1
اللجنة اخلليجية املركزية للت�شجيل.

للت�شجيل  اللجنة اخلليجية املركزية  اأو امل�شتح�شرات ال�شيدلية غري امل�شجلة لدى  الأدوية   -2
يجوز ت�شجيلها موؤقتًا بالهيئة وفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الرئي�س التنفيذي 

ملدة �شنة يف احلالت التالية:
ت�شجيلها لدى اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املرجعية وهى )ال�شعودية   اأ- 

– الكويت(. – عمان  – المارات 
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الت�شجيل ملدة �شنة لدى اأحدى اجلهات التالية: ب- 
- )FDA( - هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. 

- )HEALTH CANADA( - ال�شحة الكندية.
- )EMA( -هيئة الدواء الأوربية.

- )SWISSMEDIC( – الدواء ال�شوي�شري.
- )TGA( اإدارة الدواء الأ�شرتالية.

على اأن يتم خالل ال�شنة اتخاذ اجراءات ت�شجيلها لدى الهيئة وفقًا لالإجراءات املن�شو�س 
عليها يف هذه الالئحة واإل �شطب الت�شجيل املوؤقت.

3- يف جميع الأحوال يكون حتديد �شعر الدواء اأو امل�شتح�شر ال�شيديل ا�شتنادًا اإلى قوائم ال�شعار 
املوحدة املعتمدة من املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء �شحة دول جمل�س التعاون اخلليجي ، اأو 

.)CIF( شعر التكلفة وال�شحن والتاأمني�

مادة )19(
من   )58( املادة  حكم  �شخ�شية،  ب�شفة  املر�شية  للحالت  الأدوية  ا�شترياد  ب�شاأن  يطبق 

القانون.

مادة )20(
الرتخي�ص با�شترياد االأدوية امل�شتخدمة 

للحاالت الطارئة بامل�شت�شفيات وغري امل�شجلة مبملكة البحرين

يكون الرتخي�س با�شترياد الأدوية امل�شتخدمة للحالت الطارئة بامل�شت�شفيات وغري امل�شجلة   -1
مبملكة البحرين يف حدود القائمة املرفقة بهذا القرار واملعدة من قبل الهيئة واملعتمدة من 

املجل�س.
يجوز للهيئة بعد موافقة املجل�س تعديل القائمة املعتمدة – �شواء باإ�شافة اأدوية جديدة اأو   -2
حذف اأي دواء منها - وذلك يف حال مت ت�شجيل هذا الدواء يف اإحدى الدول املعتمدة لدى 

الهيئة اأو لالأ�شباب التي تراها اللجنة.
ل تنطبق اآلية الت�شعرية على الأدوية املعتمدة بالقائمة املرفقة.  -3

مادة )21(
ويح�شر  الطارئة  للحالت  امل�شتخدمة  الأدوية  ا�شترياد  بطلب  للم�شت�شفيات  فقط  ي�شرح 
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ا�شتخدامها يف هذه امل�شت�شفيات ول ي�شمح بت�شويقها اأو تداولها بال�شوق املحلية.
مادة )22(

ي�شرتط لطلب الأدوية الواردة بالقائمة املرفقة وامل�شتخدمة للحالت الطارئة الآتي:
1- اأن تكون م�شجلة يف بلد املن�شاأ.

2- األ يكون لها بديل م�شجل يف اإحدى الدول اأو اجلهات املعتمدة من الهيئة.

مادة )23(
1- يلزم لطلب ا�شترياد الأدوية امل�شتخدمة للحالت الطارئة مراعاة الآتي:

تتقدم امل�شت�شفى الطالبة اإلى الهيئة بطلب اإدخال م�شبق لالأدوية مت�شمنًا حتديد كمية  اأ- 
الأدوية املراد ا�شتريادها على اأن تكفي ملدة ثالثة اأ�شهر على الأقل.

على امل�شت�شفى ملئ ا�شتمارة الطلب املعتمدة من الهيئة واإرفاقها مع طلب ال�شراء. ب- 
جــ- على ال�شيدلية املوكل اإليها بال�شراء من قبل امل�شت�شفى تقدمي طلب ال�شراء وا�شتمارة 

الطلب مرفقة بن�شخة من:
.)GMP(شهادة الت�شنيع اجليد لل�شركة املنتجة� -

- �شهادة ت�شجيل املنتج يف بلد املن�شاأ.
2- ل يتم الف�شح اجلمركي اإل من خالل الهيئة فقط.
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 وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة
اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )604( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )القدح للخياطة الن�شائية(، اململوكة لل�شيدة/ مع�شومة ال�شيد ح�شني 
محمد �شرب، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28183، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )4( 
من املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شونا بوتيك( وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 KARAYIL ال�شيدين/  وباإدخال  بحرينيًا،  دينارًا   )1.250( وخم�شون  ومائتان  األف  مقداره 

PANIKKAVEETTIL KUNHU  وTHARON NIZAR �شريكني يف ال�شركة. 

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

اإعالن رقم )605( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شاحب  ال�شرياوي  عي�شى  �شقر  اأحمد  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  جامرب  املوؤيد  مكتب 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )الفي�شل لتاأجري ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-24108، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، وبعد تنازل املالك عن ح�ش�شه اإلى ال�شيدة/ 

اأمل علي يو�شف فخرو.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )606( ل�شنة 2016 
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�ص الواحد 

اإلى فرع من موؤ�ش�شة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
لل�شيد/  اململوكة  �س.�س.و(،  لوج�شتيك  اإنرتنا�شونال  )يونيك  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
محمد فردان عبداحل�شن مح�شن مكي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71693، طالبة حتويل الفرع 
الأول من ال�شركة امل�شمى )يونيك اإنرتنا�شونال لوج�شتيك( اإلى فرع من املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
امل�شجلة  بلو�س،  نور  ح�شني  غالم  رفيق  محمد  ال�شيد/  ل�شاحبها  للتنظيفات(  برايت  )�شني 

مبوجب القيد رقم 95264.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )607( ل�شنة 2016 
حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للتنجيدات  )ال�شعلة  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  �شامل،  علي  علي  �شقراء  ال�شيدة/  اإليه 
وال�شتائر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 25217، طالبة حتويل املوؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، واأن تكون م�شجلة با�شم ال�شيد/ ح�شام ح�شن محمد عبداهلل الِقلَّداري.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )608( ل�شنة  2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )دروب فن�شرز ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب اأي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فالير 
للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77354، طالبًا باعتباره م�شفيًا ت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية.
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اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من  بهذا يعلن امل�شفى 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة 
رقم )335( من قانون ال�شركات املذكور، يدعو امل�شفى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 
رة لالعرتا�س خالل  دة واملربِّ اإلى مركز البحرين للم�شتثمرين املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة/ اأي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م

رقم الت�شال: 33370899
املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )609( ل�شنة  2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )اأ�شالة للخدمات اال�شت�شارية ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأ�شالة للخدمات ال�شت�شارية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 74282، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام 

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

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

اإعالن رقم )610( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب ال�شركة الربيطانية )كي لينك كون�شلتينك(، نيابة عن ال�شيدة/ �شيناء علي �شالح م�شعد، 
�شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اإيالف لين فون(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78112 ، طالبًا 
حتويل ال�شكل القانوين للفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ فاروق عبدال�شتار، 

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

اإعالن رقم )611( ل�شنة 2016

ب�شاأن تخفي�ص راأ�شمال �شركة

)زنكاري لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )زنكاري لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م(، امل�شجلة 
اإلى  دينار   )100.000( األف  مائة  من  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبة   ،68523 رقم  القيد  مبوجب 

اأربعني األف )40.000( دينار.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )612( ل�شنة 2015

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الدين  محي  عادل  محمد  الدين  محي  ال�شيد/  عن  نيابة  عبدالعال،  ثورنتون/  جرانت  مكتب 
اجلدا، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )م�شنع جدا للفنون اخل�شبي(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 50627، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )2( من املوؤ�ش�شة الذي يحمل ا�شم )م�شنع 
جدا للفنون اخل�شبية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبقيد جديد وبراأ�شمال مقداره مائة 
األف )100.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد �شاجد �شيخ اإظهار احلق ب�شري احلق 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )613( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة  ال�شيد/ محمد عبدالر�شا كاظم فتيل فردان، نيابة عن  اإليه 
امل�شماة )زاي لالأزياء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67651، طالبًا حتويل الفرع رقم 2 
ة لالأزياء(، والذي يزاول ن�شاط ا�شترياد وت�شدير  رَّ من ال�شركة الذي يحمل ا�شم )اأحالم الدُّ
وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املالب�س اجلاهزة،  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ومن�شوجات،  اأقم�شة  وبيع 
َنط اليدوية، وا�شترياد وت�شدير وبيع م�شتح�شرات  املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شُّ
ْبحات وامل�شوغات الف�شية والإك�ش�شوارات، وذلك اإلى �شركة  التجميل، وبيع ال�شاعات، وبيع ال�شَّ
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار وذلك فيما بني كل 

من:
1. ح�شان محمد ح�شني ح�شن محمد 

رفيق محمد يون�س   .2
عبدالكالم اأزاد عبدالعزيز   .3

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

اإعالن رقم )614( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
)جموهرات  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  العو�شي،  عبدالكرمي  رفيع  محمد  علي  ال�شيد/ 
الفريا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 49799، والتي يزاول من خاللها ن�شاط ا�شترياد وت�شدير 
وبيع املجوهرات واللوؤلوؤ، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم 13 من املوؤ�ش�شة، وذلك بتحويله 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، 

واإدخال ال�شيد/ رافيندرا �شا�شيكانت كاكو بهاي، �شريكًا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )615( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اأجيال امل�شتقبل العقارية �س.�س.و(، 
ملالكتها لينا م�شطفى نور الدين اأبزاخ، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92439، طالبًا تغيري ال�شكل 
وبراأ�شمال  جديد  وبقيد  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين 
ال�شيد/ علي عبداللطيف  واإدخال  األف )250.000( دينار بحريني،  مقداره مائتان وخم�شون 

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

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

اإعالن رقم )616( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل من �شركة ال�شخ�ص الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شخ�س  �شركة  مالك  كالو  احمد  احمد  �شبري  ال�شيد/  عن  نيابة  كون�شلتينغ،  لينك  كي  مكتب 
تغيري  القيد رقم 95287، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  العقارية �س.�س.و(،  امل�شماة )الكالو  الواحد 
�شبري  طالل  ال�شيد/  باإخال  ذلك  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 
براأ�شمال مقداره  البنجالدي�شي اجلن�شية، ويحمل بطاقة هوية رقم 801262119،  كالو  احمد 

مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني �شريك يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )617( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
نعمان  لل�شيد/  اململوكة  والبهارات(  النب  وطحن  لتحمي�س  )العديل  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
مق�شود احمد �شيخ، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69120، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدود، براأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5.000( دينار بحريني، وذلك 

باإدخال ال�شيد/ محمد اأ�شامة محمد �شابر ملك ب�شري احلق �شريك يف ال�شركة. 



93
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

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

اإعالن رقم )618( ل�شنة 2016
ب�شاأن ف�شل فرع من �شركة ال�شخ�ص الواحد 

اإيل �شركة �شخ�ص واحد جديدة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
عبداهلل  هيفاء  لل�شيدة/  اململوكة  �س.�س.و(  بال�س  )تريدكو  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
عي�شى، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68936، طالبًة ف�شل الفرع رقم )6( من ال�شركة وامل�شمى 
)مركز كيان للرتبية اخلا�شة( امل�شجل مبوجب القيد رقم 68936، والذي ميار�س خالله ن�شاط 
بالأ�شخا�س  اخلا�شة  والور�س  واليواء  الرعاية  ودور  للتاأهيل  ومعاهد  مراكز  وت�شغيل  اإن�شاء 
ذوو العاقة لي�شبح �شركة ال�شخ�س الواحد، وبرقم �شجل جديد، براأ�شمال مقداره مائة األف 

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

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

اإعالن رقم )619( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ فوزية عي�شى علي اأحمد املطوع املالكة للموؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )املر�شى لل�شياحة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 34527، والتي تزاول من خاللها ن�شاط مكاتب ال�شفريات، ومكاتب 
ليملكها  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  للفرع رقم )3(  القانوين  ال�شكل  تغيري  ال�شياحة، طالبًة 
األف )40.000( دينار بحريني، على  اأربعون  براأ�شمال مقداره  ال�شيد/ محمد من�شور مريزا 
 ALMARSA TOURISM AND )اأْن ي�شبح اأ�شمها التجاري )املر�شى لل�شياحة وال�شفر �س.�س.و

 .TRAVEL SPC

بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )620( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية اإلى

�شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
فا�شت  )نقليات  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  اآل خليفه، �شاحب  بن حمد  بن خالد  م�شعل  ال�شيخ 
اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 88503، طالبًا تغيري  لينك( امل�شجلة مبوجب 
ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال كل من ال�شيخة �شيخه بنت محمد بن اأحمد بن عبداهلل 
اآل خليفه بن�شبة 25% وال�شيد/ هاين احمد عبداهلل �شمطوط بن�شبة 25% �شركاء يف ال�شركة، 

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

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

اإعالن رقم )621( ل�شنة 2016 
حتويل �شركة ال�شخ�ص الواحد 

اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
لتاأجري  امل�شماة )اأفينيو  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  العلي،  املحامي طالل مح�شن حمد 
ال�شيارات �س.�س.و(، اململوكة لل�شيد/ حامت عبا�س احمد داداباي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
69567، طالبًا حتويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة، بعد تنازل �شاحبها ال�شيد/ 
ماجد  طاهر  جابر  �شلمان  يون�س  ال�شيد/  من  لكل  فروعها  بجميع  ال�شركة  عن  داداباي  حامت 

وال�شيد/ ح�شني �شلمان جابر طاهر ماجد.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

رقم الدعـوى: 9/13817/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة الهدف لإدارة الفنادق. وكيلها زياد روفان قيوجمي. املدعى عليه: محمد غازي 
�شباب الدعجاين العتيبي. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة 2016/1/18.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعـوى: 4/13653/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املدعية  محامي  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
العنوان.  جمهول  اجلاهزة(.  للمالب�س  كونتيننتال  م�شنع  )�شاحب  علي  باقر  ح�شن  محمد 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/1/18.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى: 2/15369/2015/02
تبليغ باحل�شـور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  املحامي جمال  وكليها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعــوى:  العنوان. �شفـة  �شرتيز)�شجل جتاري 1-57684(. جمهول  اند  دو�شان هيفي  �شركة 

مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/18.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة    

رقم الدعـوى: 9/13180/2015/02
تبليغ باحل�شور

للمقاولت جمهول  وتر  املدعى عليها: �شركة بالك  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/18.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
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رقم الدعـوى: 8/13648/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. محامي املدعية: جمال عي�شى املال. املدعى عليها: 
�شركة الأمثل لال�شت�شارات والربجمة. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/18

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعـوى: 2/14545/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى عليه:  املال.  املدعية: جمال عي�شى  الجتماعي. محامي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 

موؤ�ش�شة املال للهند�شة واملقاولت. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/1/18.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى: 4/18819/2015/02الثالثة 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركه مطعم ال�شوكه الذهبية، العنوان: 
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/19.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعـوى: 4/18822/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة كيني روجرز رو�شرتز. جمهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/18.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى: 3/19400/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة عبدالعال للخدمات الإن�شائية. 
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.



97
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/19.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/01504/2011/02

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

الدعوى: طلب مبلغ قدره 5000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية 6

رقم الدعوى 3/3861/2015/02 
تبليغ باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/10669/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد نعيم محمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 750308397. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/10922/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
LOUIS EUDES D»SOUZA. الرقم ال�شخ�شي: 791112098. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 6/11061/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: مدينة جعفر 
مبلغ قدره 212.741  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 650117328. مو�شوع  الرقم  محمد جا�شم. 

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/8972/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
AMELIA SALVADOR GONZALES. الرقم ال�شخ�شي 700703608. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 241.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/10214/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
فا�شل اأحمد فا�شل العتبي. الرقم ال�شخ�شي: 760704880. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى .
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/16834/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   570424100 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  عبدالرحمن  طارق 

قدره 308.167 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 4/16343/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نا�شر 
عبداهلل �شبع اهلل دروي�س اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 690349700. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1246.844 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/10125/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عامر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
يو�شف ا�شحاق ب�شري محمد. الرقم ال�شخ�شي: 920117376. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/9928/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اخرت علي داد رحمن بلو�س. الرقم ال�شخ�شي: 790711664 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 291.036 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/9397/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JUNIE ANORA املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 548.131 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790173190 ال�شخ�شي:  الرقم   .RENDON

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/9560/2015/02 

تبليغ باحل�شور
 NASAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 710165200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 526.967 دينارًا 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/9688/2015/02 
تبليغ باحل�شور

 JAMES WRIGHT :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
VANCE. الرقم ال�شخ�شي: 880737182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 496.991 دينارًا 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/9747/2015/02 
تبليغ باحل�شور

 ANDRU عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .590614282 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHERIYA ATTAR ATTAR PARAMBATH

الدعوى: طلب مبلغ قدره 187.273 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/9691/2015/02 
تبليغ باحل�شور

 .PATHE NIANG املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 720150027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 506.223 دنانري مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 7/9995/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه ال�شيد ح�شني 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880104651 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  محمد  �شلمان 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/10155/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين، وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي املدعى عليه: محمد 
اأحمد محمد را�شد الر�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 731102959 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/16231/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .641001789 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  اأحمد  علي  ح�شن 

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/16041/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
 .610520415 ال�شخ�شي:  الرقم   ،KHALID MOHAMMED YUSUF YUSUF ANSARI

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   111.133 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 2/10978/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: عبا�س جا�شم علي اأحمد قمرب. الرقم ال�شخ�شي: 780609042. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 100.306 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/10992/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
TALAT BASHIR. الرقم ال�شخ�شي: 700228160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 154.118 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/11188/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .810412209 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAMINI DISANAYAKA MUDIYANSELAGE

الدعوى: طلب مبلغ قدره 801.598 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/11310/2015/02 
تبليغ باحل�شور

 Arabian عليه:  التويجرياملدعى  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   383.09 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .Millenium Constraction

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



103
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 7/11441/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 901008702.  الرقم  الدو�شري.  عبداهلل ح�شن 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/16067/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود املدعى عليه: اأكرب 
عبدالر�شول عبداحل�شني علي ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي 800111605. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 660 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/12590/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ اإبراهيم محمد هالل علي املالكي. املدعى عليه: BAIDIDO AMIL مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 615 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 2/11533/2015/02 

تبليغ باحل�شور
 JEFFREY MARTIN :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
WATEROUS. الرقم ال�شخ�شي: 541126474 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 140 دينارًا 

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/11596/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه ا�شامه �شند را�شد 
بن جفن. الرقم ال�شخ�شي: 750606282. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 571.373 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 3/11930/2015/02 

تبليغ باحل�شور
 BACHA RAM املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
JALADAS JALADAS JALADAS. الرقم ال�شخ�شي 850157447. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 372.988 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/10412/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .660325420 ال�شخ�شي  الرقم   .ALMA BUSTAMANTE ALEJANDRO

طلب مبلغ قدره 339.279 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/16041/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
KHALID MOHAMMED YUSUF YUSUF ANSARI الرقم ال�شخ�شي: 610520415. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 111.133 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/12426/2015/02 

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820443450 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL GHAFOOR

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/13135/2015/02 
تبليغ باحل�شور

 .LEE JOHN GLOVER املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى محمد جواد. املدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   120 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .681032472 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/13136/2015/02
تبليغ باحل�شور

 ASHIQELAL عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
NARANIPARAMPU ABDUL RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 790651190. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 120.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/8331/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 690056630. مو�شوع  الرقم  اأحمد علي ح�شني.  زهراء 

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 6/9844/2015/02 

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ابرار ح�شني طفيل ح�شني رحيم بخ�س. الرقم ال�شخ�شي: 650902203. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 352.733 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/9533/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: اأمرية عبداحل�شني 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770905501 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالكرمي.  عبداجلليل 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/11845/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: زينب ح�شن جواد 
 127.29 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810003546 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  ح�شن 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/8682/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ZAHIRUL ISLAM MD MD HANNAN. الرقم ال�شخ�شي 841252386. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 250.424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 7/8961/2015/02 

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد �شالح خلف را�شد العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 920502776 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 353.543 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/9693/2015/02
تبليغ باحل�شور

 ROMEO عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ALFONZO CO. الرقم ال�شخ�شي: 670641898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500.263 

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

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/9783/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين، وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي املدعى عليه: بهاء 
ال�شخ�شي: 580631001. مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم  البغدادى.  اإ�شماعيل  الدين م�شطفى 

مبلغ قدره 370.389 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/13908/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة املينار للمواد الزجاجيه. وكيل املدعية: علي ح�شني ثامر. املدعى عليه: برج 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2777 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  ال�شاعة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/10934/2015/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة الأمني للفواكه الطازجة، وكيلها اأحمد ح�شن خليفة العماري. املدعى عليه: مطعم 
اأيام زمان. الرقم ال�شخ�شي: 201510638. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 199.013 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/14350/2015/02       
تبليغ باحل�شور

بوا�شطة وكيلها املحامي �شفوت علي  املدعية/ �شركة نا�شر عبد محمد ذ.م.م �س.ت: 1481. 
حنفي �س:520706471. املدعي عليه/ �شوري�س �شنغ �س: 860949397. مبنى 680 طريق 2403 

جممع 624 العكر. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمايل  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2015/12/29م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 2/12763/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. وكيلها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: ا�س 
ام برودكا�شت. الرقم ال�شخ�شي: 79394-1. �شقة 11 - مبنى 178 طريق 3407 – جممع 334. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/13060/2015/02
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  اإ�شماعيل  اإينا�س  عليها:  املدعى  املدعي: ح�شن محمود جناحي. 
– جممع 216. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  – طريق 1637  201512013. منزل 2134 

200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 8/13018/2015/02

تبليغ باحل�شور
نا�شر  نايف  املدعى عليه:  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  وكيلتها  البحرين،  املدعية: �شركة زين 
فريح ال�شمري. الرقم ال�شخ�شي: 790554771. مبنى 288 طريق 4010 جممع 240. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1339.389 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/13025/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه: خالد  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طالل اإبراهيم علي خالد. الرقم ال�شخ�شي: 201512016. �شقة 32 مبنى 1233– طريق 2111 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   336.173 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .321 – جممع 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/12810/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
RAVINDRAN THAMPI. الرقم ال�شخ�شي: 540217301 مبنى 191 طريق 83 جممع 425. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   120.467 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/12801/2015/02
تبليغ باحل�شور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل علي ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 700205616. مبنى 21 طريق 361 جممع 301. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 313.558 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 7/12766/2015/02

تبليغ باحل�شور
 SANTHOSH اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
جممع   252 طريق   3437 مبنى   ،790215730 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHERIYA RAYAROTH

302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 555.821 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/12553/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شعيب محمد اخرت ا�شغر علي. الرقم ال�شخ�شي: 760809950. مبنى 600 – طريق 2713 – 
جممع 327. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 400.69 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/12569/2015/02
تبليغ باحل�شور

 OZHAN :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه
مو�شوع   .251 – جممع   5215 – طريق   499 مبنى  ال�شخ�شي: 830640959.  الرقم   .CAM

الدعوى: طلب مبلغ قدره 90.89 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/6169/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ELISA SACAY ROTHROCK. الرقم ال�شخ�شي 680597115. �شقة 1 مبنى 561 طريق 4614 



111
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

جممع 646. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 416.166 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 7/18230/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: جامعة اململكة، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي غلوم 
محمد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 860501191. �شقة 42 مبنى 367 طريق 1408 جممع 714. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1190 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/14298/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: UMRAN NAZIR. املدعى عليه: ن�شري اأحمد ح�شمت علي عبدالكرمي الرقم ال�شخ�شي: 
550104526. �شقة 12 - مبنى 947 – طريق 2531 – جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.    
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/7995/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد عبا�س مال محمد ح�شني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 931008123 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 266.877 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 8/20992/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .880105470 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD WAQAS MEHMOOD

طلب مبلغ قدره 955.095 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/7289/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زهره مريزا 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791106322 ال�شخ�شي:  الرقم  خمي�س.  عبداهلل  من�شور 

103.231 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/15596/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي مهدي 
محمد ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 891106804. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 228.532 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/5744/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
يو�شف ال�شيد اإبراهيم �شالح الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 520113195 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 267.998 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 8/2276/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
بيبي محمد رفيع عبدالكرمي. الرقم ال�شخ�شي: 500119430. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/15588/2014/02
تبليغ باحل�شور

فا�شل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحيم اإ�شماعيل كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 790465663. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/2422/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شوقي را�شد علي البوعينني. الرقم ال�شخ�شي: 590005367. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/5334/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 701015934.  الرقم  �شرور.  مبارك  بكر  هادي 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 3/10488/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
فالح ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 730148211. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 120.709 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/9274/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز عبا�س عبداهلل ح�شني باخته. الرقم ال�شخ�شي: 730705528 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 264.626 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/9348/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880508744. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم.  مروه محمود عبداهلل 

قدره 84.88 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/5278/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 60.968  ال�شخ�شي: 850572312. مو�شوع  الرقم   .SHEHERYAR

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة



115
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

رقم الدعوى: 4/5637/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 511111533. مو�شوع  الرقم   .HAZEL OLIVIA D&apos;HENIN

مبلغ قدره 303.581 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/8919/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه: وائل اأمري عبداهلل 
ح�شن الطحان. الرقم ال�شخ�شي: 720800749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 370.467 

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

2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/5450/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شامح اأحمد ح�شن اأحمد عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 650523890. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 241.444 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/5575/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830613714 ال�شخ�شي  الرقم   .PEARL MELESA PEREIRA

قدره 272.849 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 8/7353/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد بن �شعيد بن من�شور ال�شما�شي. الرقم ال�شخ�شي: 800161670 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 127.58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/7509/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751035025 ال�شخ�شي:  الرقم   .BITOL MOBAROK

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/10953/2014/02
تبليغ باحل�شور

التويجري. املدعى  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
عليها: احالم عبداهلل علي عبداهلل العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 840501072 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/22465/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شني اأحمد ال�شيد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .941105946 ال�شخ�شي:  الرقم  قا�شم.  اإ�شماعيل  محمد 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 3/13763/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها وي�شال بنمومن، 
بدر محمد اإبراهيم محمد بردويل. الرقم ال�شخ�شي: 201422298 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 346.365 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/12812/2014/02
تبليغ باحل�شور

 FEDERICO :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
DE JESUS JESUS RODRIGUEZ. الرقم ال�شخ�شي 841241880. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 115.652 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/18566/2014/02
تبليغ باحل�شور

 MANIR ABDUR :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
RAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 860346552. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 192.306 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/16422/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه اأحمد خور�شيد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820904945 ال�شخ�شي:  الرقم  خور�شيد.  ا�شياب  افرا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 1/12789/2014/02
تبليغ باحل�شور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
AFZAL. الرقم ال�شخ�شي: 870730991. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 220.453 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/8523/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ال�شيد محمد  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
�شعيد تاج نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 770702511. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 688.244 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/11438/2014/02
تبليغ باحل�شور

 SANTOSH عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 720532043 مو�شوع  الرقم   .HERIYANNA SHETTY

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/13661/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني يو�شف 
علي اأحمد عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 851205836. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 302.718 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 8/8194/2014/02
تبليغ باحل�شور

جاد  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
حمدان خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 891022104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 827.322 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/11604/2014/02
تبليغ باحل�شور

الهام فتحي  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها:  البحرين، وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
ب�شيوين عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 780923863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 168.733 

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

جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/8399/2014/02
تبليغ باحل�شور

 MARY JANE :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
CABANBAN. الرقم ال�شخ�شي: 851136354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 270.844 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/8535/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه علي ح�شني اأحمد 
جا�شم احلاجي. الرقم ال�شخ�شي: 830404570. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 733.662 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 6/8536/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه اأحمد عبداهلل  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850800315 ال�شخ�شي:  الرقم  عجالن.  عبداهلل  محمد 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/17197/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اجنلينا تنجلو 
تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.037 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/12787/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: زيد غازى بالل 
نوح. الرقم ال�شخ�شي: 900517310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 154.877 دينارًا مع 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/12764/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: عرفان عزت 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880912413 ال�شخ�شي:  الرقم  خان.  فريد  محمد  علي 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 9/13367/2014/02
تبليغ باحل�شور

نبيل  مرمي  عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عي�شى مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 850507014. مو�شوع الدعوى:  484.48 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/13364/2014/02
تبليغ باحل�شور

 DERVINA املدعى عليه:  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  وكيلتها  البحرين،  املدعية: �شركة زين 
BAYO GOMEZ. الرقم ال�شخ�شي: 800195850. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 323.22 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/16952/2014/02
تبليغ باحل�شور

بهيج  ب�شام  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اجللبوط. الرقم ال�شخ�شي: 621023175. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 126.726 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/18825/2014/02
تبليغ باحل�شور

 LYNDON عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
DELA CRUZ DANOOG. الرقم ال�شخ�شي: 601121341 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 9/8218/2014/02
تبليغ باحل�شور

 KARA MARIE :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
WALKER. الرقم ال�شخ�شي: 841143110. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 781.204 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/8183/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: يون�س علي را�شد 
الف�شل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 921106661. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 949.201 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/16947/2014/02
تبليغ باحل�شور

البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: امل محمد  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771108370 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  حاجي  حبيب 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/8529/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خليل اإبراهيم 
خليل اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 850403200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 735.835 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 9/13555/2014/02
تبليغ باحل�شور

 JHOMIELYN املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840627157 ال�شخ�شي:  الرقم   .LABANDA ASTOR

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/8539/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: رمزي محمد  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751003492 ال�شخ�شي:  الرقم  �شريف.  عبداهلل  �شالح 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/5766/2015/02
تبليغ باحل�شور

 NAIMUR عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RAHMAN ABU ABU TAHER. الرقم ال�شخ�شي 850158036. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 188.982 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/17218/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: مرمي خليل 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900204524. مو�شوع  الرقم  يو�شف احلايكي.  اإبراهيم 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 8/13363/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه يا�شن هجام. 
الرقم ال�شخ�شي: 870725530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 312.652 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/13556/2014/02
تبليغ باحل�شور

 NAEEM عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JAVED. الرقم ال�شخ�شي: 900426608. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 297.062 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/13843/2014/02
تبليغ باحل�شور

 MANAF عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 820517020 مو�شوع  الرقم   .KAKKRALI ASHARAF

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/18284/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد في�شل 
مريزا علي املولين. الرقم ال�شخ�شي: 871003791. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 266.791 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 9/13354/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد ح�شن 
قدره 81.306  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 780850769. مو�شوع  الرقم  �شيد جاب اهلل. 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/17212/2014/02
تبليغ باحل�شور

 LEN BUG عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830187910 ال�شخ�شي:  الرقم   .ATAN CATAMBIS

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/13837/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه طاهر جنيد. 
الرقم ال�شخ�شي: 201421267. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 273.484 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/12790/2014/02
تبليغ باحل�شور

 MULU ALEMU املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 136.275 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770122116 ال�شخ�شي:  الرقم   .GASHAW

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 6/13753/2014/02
تبليغ باحل�شور

 ROBERT POE املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MAGDASAL MAGDASAL ATUTUBO. الرقم ال�شخ�شي: 910518157. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 177.36 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/16936/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: كوزيت عاطف 
عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 810436809. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 115.371 دينارًا مع 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/5738/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد كمال محمد �شالح لطفى. الرقم ال�شخ�شي: 830251693 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 243.926 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/5087/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 70523.  الرقم  ذ.م.م.  الذهبية  ال�شوكة  مطعم 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
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رقم الدعوى: 5/4734/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن 
مح�شن ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 810704552. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.7 

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

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/4507/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .910114846 ال�شخ�شي  الرقم  مريزمان.  عبدالرحمن  حاجي  عبدال�شالم  عمران 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 234.901 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/4842/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED SALIM HAFIZUR. الرقم ال�شخ�شي 800153111. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/3590/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبا�س يو�شف 
ح�شن دادي. الرقم ال�شخ�شي: 530103745. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 95.668 دينارًا 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة



128
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

رقم الدعوى: 9/11854/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد اأحمد خمي�س الهندي. الرقم ال�شخ�شي: 811005607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى 9/14936/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: عائ�شة يو�شف محمود بوكمال، الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   426.866 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850708281 ال�شخ�شي: 

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/12379/2015/02 
تبليغ باحل�شور

العيد.  محمد  عبدالكرمي  عبدالعزيز  عمر  وكيلها  ال�شيارات.  لتاجري  اليت  موؤ�ش�شة  املدعية: 
املدعى عليه: جمال عبدالنا�شر محمد قا�شم نا�شر. الرقم ال�شخ�شي 920118771. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 794 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة 

رقم الدعوى 2/14691/205/02 
تبليغ باحل�شور

املدعي: وزير ال�شحة. املدعى عليها: موؤ�ش�شة عي�شى مبارك الكبي�شي. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ قدره 3135.859 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 2/13170/2015/02 
تبليغ باحل�شور

اللوؤلوؤة  عليها:  املدعى  معيوف.  اأحمد  يو�شف  ب�شرى  وكيلتها  واأولده.  كافالين  �شركة  املدعية: 
اخل�شراء للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1199.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/16720/2015/02 
تبليغ باحل�شور

�شركة  عليها:  املدعى  عا�شور.  ثاين  �شامل  ثاين  املدعية:  وكيل  اأكرب�س.  �شوبر  �شركة  املدعية: 
بحرين بريزوم كال�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 971.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/17242/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
عبدالوهاب ح�شني محمد الظهريات. الرقم ال�شخ�شي: 890402922. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 180 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/17242/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
عبدالوهاب ح�شني محمد الظهريات. الرقم ال�شخ�شي: 890402922. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 180 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 9/11641/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
KAZOL MIA OMAR ALI. الرقم ال�شخ�شي: 780253027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/16880/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة محمد زينل عبداهلل. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليها: غزاله 
مو�شوع   .670305383 ال�شخ�شي  الرقم  عبدالرحيم.  عبدال�شمد  �شبحان  محمد  يا�شمني 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 3295 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/13175/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املاكنه.  �شند  محمد  عبداجلليل  نور  وكيلتها  للنقليات،  اجل�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 450 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750664436 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILBAG SINGH

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/9347/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: منريه جا�شم ح�شن املطاوعه، الرقم 
الر�شوم  مع  دنانري   404.297 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201508209 ال�شخ�شي: 

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

جل�شة 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة 



131
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

رقم الدعوى 4/11918/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
 397.153 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  التنظيفات.  للمقاولت  عياد  اأحمد  ر�شا  عليها: 

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/14925/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   367.499 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شامي.  محمد  اأحمد  جليلة 

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

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/10913/2015/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
 .930118308 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD HARIS FAROOQ FAROOQ HAYAT

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   235.509 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 1/11248/2015/02

تبليغ باحل�شور
 GARETH IAN :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 510.935 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741240661 ال�شخ�شي:  الرقم   .BLAKELEY

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 3/2903/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعيان/ )1( يا�شر اإبراهيم جا�شم مال اهلل. )2( اأحمد اإبراهيم جا�شم مال اهلل. وكيلهما  
فرز  الدعوى/  اإبراهيم جا�شم مال اهلل. مو�شوع  فاطمة  املدعى عليها/  بور�شيد.  عي�شى فرج 

عقار. 
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/07704/2009/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ال�شفري للكميوتر ذ.م.م. وكيلتها وجيهه علي عبداحل�شني حمد. املدعى عليه: 
جيهان محمود عبده وايل. الرقم ال�شخ�شي: 710568177. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1540 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه مت اعادة الدعوى 

للمرافعة و قد حددت جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 7/13612/2015/02
تبليغ باحل�شور

 .RAQUEL MALIT :املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 730359441. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.321 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/13476/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
حيدر محمد اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 590712071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى 6/23389/2014/02
تبليغ باحل�شور

 RAVI VARMA :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .540815950 ال�شخ�شي  الرقم   .PRATHAP PRATHAP VARMA

مبلغ قدره 117.911 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 7/11603/2015/02
تبليغ باحل�شور

 SHAKEEL عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ASHRAF KIANI. الرقم ال�شخ�شي: 720206880. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 569.708 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 4/12454/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: يحيى هنداوى 
عبدالوهاب هنداوى ر�شوان. الرقم ال�شخ�شي: 830281924. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/12814/2015/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد ح�شني  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
عبداحلميد محمد غيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 870412612. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى 7/13058/2015/02
تبليغ باحل�شور

عبا�س  ليلى  عليها:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920903720 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  علي  اإبراهيم 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/13232/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه اإبراهيم جا�شم 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720106451 ال�شخ�شي:  الرقم  �شوله.  مكي  عبداحل�شني 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/13043/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل جمعه محمد را�شد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780407326 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 398.829 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/11128/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD WAQAR. الرقم ال�شخ�شي: 910529183 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى 6/12744/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ليلى محمد 
 161.178 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .550129235 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  ح�شني 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 7/11309/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   681235667 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANTHONY DUMAIS

270.592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 5/12607/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .TARIQ ZAMAN MOHAMMAD MOHAMMAD ZAMAN عليه: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   235.742 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .651108519

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 5/11828/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 860136574.  الرقم  م�شعد.  عبداهلل محمد عبداهلل 

قدره 254.349 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 1/12948/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 841229546. مو�شوع  الرقم   .HASSAN SHABBIR BAJWA

قدره 127 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/12565/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
حامت الطاهر محمد بابكر. الرقم ال�شخ�شي: 900120738. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 5/10484/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD UMAR. الرقم ال�شخ�شي: 861301846. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/12942/2015/02
تبليغ باحل�شور

 CHRISTOFOROS املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
مع  دينارًا   122 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 701045540.  الرقم   .PANOS

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 8/11768/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: عوي�س �شايف محمد. 
الر�شوم  مع  دينارًا   128 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880330120 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/11843/2015/02
تبليغ باحل�شور

 KHALID املدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  املدعي:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   630926433 ال�شخ�شي:  الرقم   .AYYAMMADACKAL

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/13778/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليها: جنالء حمد 
ظافر العرجاين. الرقم ال�شخ�شي: 690053282. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 275.745 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/8026/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
محمد ال خليفة. املدعى عليها: روحي ر�شوانه بيك. الرقم ال�شخ�شي: 640904467. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 318.588 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/13916/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MATHAVAN ANBALAGAN. الرقم ال�شخ�شي 850651107. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 549.794 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/13098/2015/02
تبليغ باحل�شور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MOHSIN ADEEL. الرقم ال�شخ�شي: 890528420 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 342.568 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 7/12492/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
SALAM MD ABU TAHER. الرقم ال�شخ�شي: 850340381 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2/7322/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه: جميد جعفر  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
من�شور �شمطوط. الرقم ال�شخ�شي: 610035495. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.766 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/7699/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي املدعى عليه: 
ح�شن مهدي يو�شف يعقوب يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 790706601 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 128.167 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2/6462/2015/02
تبليغ باحل�شور

ليلى محمد جواد. املدعى عليها: �شركة فالمينجو ميدل  تيلكوم، وكيلتها  املدعية: �شركة مينا 
اي�شت ليمتد. الرقم ال�شخ�شي: 1-84043. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 476.81 دينارًا 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/7208/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: علي عبداهلل جا�شم 
 273.17 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900710276 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  محمد 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/6827/2015/02
تبليغ باحل�شور

البحر  ن�شور  �شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  ليلى  وكيلتها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
للخدمات البحرية. الرقم ال�شخ�شي: 58375. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 363.58 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 5/7455/2015/02

تبليغ باحل�شور
موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .048781 ال�شخ�شي:  الرقم  املحلية.  لالت�شالت  ال�شرح 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/13548/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
وليد عبدالغفور هوت عبدالكرمي هوت. الرقم ال�شخ�شي: 930414187 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 292.349 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 3/12608/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  البحرين.  زي  �شركة  املدعية: 
عليها: ABIGAIL GACHALIAN. الرقم ال�شخ�شي: 841045801 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 275.12 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 3/13662/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
فريد مينا�س داود مينا�شيان. الرقم ال�شخ�شي: 600200949. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

603.782 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 4/13295/2015/02

تبليغ باحل�شور
�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
ترونيك�س لاللكرتونيات. الرقم ال�شخ�شي: 65001. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 118.75 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 3/7621/2015/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: فهد  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
محمد جمال اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 920605931. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 507.519 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/13396/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .580035875 ال�شخ�شي:  الرقم  يتيم.  ح�شن  يو�شف  اأحمد  نبيل 

قدره 690.208 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/7555/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية)بتلكو(، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
محمد ال خليفة. املدعى عليها: HILTON CONSTRUCTION. الرقم ال�شخ�شي: 201506610. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   115.682 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/6138/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 940300184  الرقم  ال�شيد مهدي.  علوي  عبدالنبي  حوراء 

مبلغ قدره 554.795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 5/7195/2015/02
تبليغ باحل�شور

جميله  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860307956 ال�شخ�شي:  الرقم  امان.  م�شلم  علي  محمد 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/8110/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي عبداهلل 
عبدالرحيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 520103270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 69.206 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/8110/20215/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي عبداهلل 
عبدالرحيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 520103270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 69.206 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 3/18980/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: بدر علي محمد 
 548.41 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .781104696 ال�شخ�شي:  الرقم  البنعلي.  ح�شني 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 3/1480/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليل عبدعلي 
اأحمد علي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 871107066. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.015 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/7971/2015/02
تبليغ باحل�شور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
زهره ال�شيدها�شم علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 670701254  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/6981/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
 170 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850429307 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAGJEET SINGH

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/7743/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: ح�شني 
 151.982 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .220001073 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  جعفر 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 7/6952/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ر�شي خ�شري ح�شن ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 620102950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/7497/2015/02
تبليغ باحل�شور

 AHMAD :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 721031536. مو�شوع  الرقم   .ZAKI BIN BIN ABDULLAH

قدره 408.74 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/16335/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 690413505.  الرقم   .VEMBRA SAMSHUDHEEN

قدره 124.839 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 5/00473/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: محمد جواد يو�شف �شلطان. وكيل املدعي: ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. املدعى 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731004213 ال�شخ�شي:  الرقم  مهدي.  محمد  اإبراهيم  ح�شن  عليه: 

مبلغ قدره 1200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى:5/8537/2012/02
تبليغ باحل�شور

يو�شف  ال�شيد  محمد  وكيله   ،FELISA COMIA AHMED،فردان اأحمد  ح�شني  جعفر  املدعي: 
محمد. املدعى عليه: طريان البحرين. الرقم ال�شخ�شي 201212893. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/2824/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: حبيب محمد علي ح�شن مدارا، وكيله ح�شن اأحمد بديوي. املدعى عليه: ح�شام الدين 
 1955 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201502478 ال�شخ�شي:  البغداديالرقم  الخ�شر 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/14939/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة الكوهجي والغنيم ذ.م.م، الرقم 
ال�شخ�شي: 41174-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 329.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 9/00406/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: مطبعة امليزان، وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليها: مطبعة بيت الإمارات. الرقم 
ال�شخ�شي: 4342. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4925 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 9/06505/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليها:  املدعى  القالف.  يو�شف  ر�شا  وكيله   ،SUNILKUMAR THAYIKKANDIYIL املدعي: 
�شركة هليوبولي�س للتجارة،عمرو عبدال�شالم جابر ال�شاذيل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

5000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 9/14796/2015/02
تبليغ باحل�شور

علي  زينب  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870904922 ال�شخ�شي:  الرقم  اجلمري.  ح�شن  مهدي 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 2/16490/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
فواز عبداهلل املنفي. الرقم ال�شخ�شي: 860702189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 127.2 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 4/16407/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شالح را�شد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 650118685 مو�شوع  الرقم  املحميد.  را�شد  عبدالرزاق 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 6/16504/2015/02
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  كا�شف.  ح�شن  محمد  خالد  عليه:  املدعى  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   245.238 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201514290

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

2015/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/16254/2015/02
تبليغ باحل�شور

 THELMA عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ANGELES COLESIO COLESIO. الرقم ال�شخ�شي 620641410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 267.034 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 8/16243/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: با�شل محمد اأحمد 
مع  دينار  قدره 101.63  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 811044750.  الرقم  عوده. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 5/14969/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
خليل اإبراهيم ح�شني عرفات. الرقم ال�شخ�شي: 930303296 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 4/14334/2015/02
تبليغ باحل�شور

 RUSTAM عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 480.632 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890426970 ال�شخ�شي:  الرقم   .FAROOQ

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 5/01669/2015/02
تبليغ باحل�شور

 ROBEL JILLU :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 760171696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 656.845 دينارًا مع 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 9/13995/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 800189353 مو�شوع  الرقم   .MUHAMMAD WAZIR

907.549 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 3/16626/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640900313 ال�شخ�شي:  الرقم   .JENS BARGHORN

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 4/16827/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 551112212. مو�شوع  الرقم  ثعلب.  ال  �شامل  اإبراهيم محمد عبدالقادر 

طلب مبلغ قدره 301.717 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 164147/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى محمد جواد. املدعى عليه: مرت�شى محمد غلوم كل 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 97.13 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 660104601. مو�شوع  الرقم  محمد. 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 1/05756/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي اأحمد علي عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 781209862 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 213.752 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 3/1995/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
هاله �شالح الدين محمد ادري�س بالل. الرقم ال�شخ�شي: 810312573. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 303.992 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 6/17507/2015/02       
تبليغ باحل�شور

ال�شماهيجي  علي  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  واأولده.  الدرازي  كاظم  ال�شيد  �شركة  املدعية/ 
 539 مبنى   .891018859 ال�شخ�شي  رقمه   ،Sukhraj Singh عليه:   املدعي  �س:450005470. 

طريق 4614 جممع 646 النويدرات. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/1/10م لنظر الدعوى وليعلم 
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى 8/13245/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: عبا�س ح�شن عبا�س بناهي. وكيل املدعي: غاده عبداهلل اأحمد عبداهلل �شليبيخ املدعى 
 -  23 �شقة   .741242885 ال�شخ�شي  الرقم   .DIOSDADO BISQUERA SANTIAGO عليه: 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 212.7  – جممع 342. مو�شوع  – طريق 420  مبنى 12 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/12567/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 740506552.  الرقم   .MUBASHAR AHMAD MOHAMMAD AJAIB KHAN
مبنى 89 – طريق 356 – جممع 203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 503.527 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 4/13104/2015/02

تبليغ باحل�شور
 RABIUL عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
AKKAS ALI. الرقم ال�شخ�شي: 840658010. �شقة 201 - مبنى 1019 – طريق 202 – جممع 
302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 290.759 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/13228/2015/02
تبليغ باحل�شور

 HAIDIE عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
CAMPOS REBULA. الرقم ال�شخ�شي: 800588690. �شقة 101 مبنى 3625 – طريق 1862 
– جممع 318. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 88.914 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/13489/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JOHN ROBERT :املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
ANDERSON. الرقم ال�شخ�شي: 721043097. مبنى 527 طريق 3315 جممع 533. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 187.7 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/13130/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JUSTIN TYLER :املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
VAUGHTERS. الرقم ال�شخ�شي: 901121614. مبنى 1 طريق 382 – جممع 342. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/13401/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
BRONWYN PODS. الرقم ال�شخ�شي: 830148280. �شقة 516 مبنى 600 طريق 2808 جممع 

428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 187.355 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/13316/2015/02

تبليغ باحل�شور
 Nhor :وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان املدعى عليه .ANDREW SAADAT :املدعية
A Talipasan،القاد�شيه لاليدي العامله. �شقة 12 مبنى 3075 طريق 181 جممع 701. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/13055/2015/02
تبليغ باحل�شور

�شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  معدات  موؤ�ش�شة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   MUHAMMAD TARIQ LAL DIN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي 
710168179. مبنى 2032 – طريق 235 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2436.5 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/13080/2015/02
تبليغ باحل�شور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
ال�شخ�شي 730525724. �شقة 22  الرقم   .SATHEESH KOMATH املدعى عليه:  التويجري. 
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مبنى 1083 طريق 1417 جممع 314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 135.854 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/3795/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
�شالح ح�شن �شالح اأحمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 850307910 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 77.287 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/5101/2015/02
تبليغ باحل�شور

 .ZAIN BALOCH املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201504576. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 520.316 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/11077/2014/02
تبليغ باحل�شور

مرمي  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
محمد يو�شف عبداهلل نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 920106013. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

369.496 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/6105/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHAHBAZ ALI. الرقم ال�شخ�شي: 821319027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 491.025 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/5118/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة مينا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد 
مبارك فرج �شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 841002495 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/7763/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 790030632 مو�شوع  الرقم  الدو�شري.  ال ح�شن  عليه فرج محمد 

مبلغ قدره 142.397 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/10493/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 820357308.  الرقم  بيومي.  نبيل مهران  حامت 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/9564/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
محمد مح�شن ناجي اأحمد ثمه. الرقم ال�شخ�شي: 880328894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 316.39 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/10650/2014/02

تبليغ باحل�شور
زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالوهاب اأحمد عبدالوهاب الطويل. الرقم ال�شخ�شي: 891005188 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 203.517 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/11546/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: رفيق موري�س 
حليم بخيت. الرقم ال�شخ�شي: 660727560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 57.567 دينارًا 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/11058/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720833817 ال�شخ�شي  الرقم   .REYNALDO LLANES RODILLA

مبلغ قدره 119.376 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/5843/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي ح�شن علي 
�شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 590104640. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 795.606 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/13202/2014/02

تبليغ باحل�شور
زكريا  عليه: طارق  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره 528.334  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 780757726.  الرقم  ح�شن عمران. 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/16356/2014/02
تبليغ باحل�شور

 JOBY عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 92.904 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690339020 ال�شخ�شي:  الرقم   .VARGHESE

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/5661/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831239131 ال�شخ�شي:  الرقم  املقداد.  عبداهلل  ح�شني  نرمني 

قدره 295.144 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/5118/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
PARIDA BIMBO ABIDEN. الرقم ال�شخ�شي: 680162143 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

252.12 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 1/6989/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شامل عبداهلل علي خمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 700104143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/7359/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: موؤمن 
�شليمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 791101436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 61.7 دينارًا 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى 14/2015/4589/8
تبليغ باحل�شور

عبداهلل.  ح�شني  خليفة  عليه/  املدعي  الوكيل.  بوا�شطة  كراجه.  اأحمد  عبدعلي  رميا  املدعية/ 
�شقة 11 مبنى 434 طريق 1018 جممع 110 احلد. مو�شوع الدعوى/الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/1/25م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعوى 14/2015/4278/3
تبليغ باحل�شور

املدعي/ يا�شني محمد نايف. مبنى 949 طريق 813 جممع 1208 مدينة حمد. املدعى عليها/ 
امينة مفلح م�شعل ح�شني. مبنى 2153 طريق 1434 جممع 1214 مدينة حمد مو�شوع الدعوى/

منازعات زوجية.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/25م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعوى: 3/08056/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

قدره 507.456 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 3/23743/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اأمل محمود 
 549.492 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .591205769 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شنني.  زكي 

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

جل�شة 2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 8/08420/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

618.832 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 8/08613/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 900706651. مو�شوع  الرقم  الزياين.  �شامي حمد فهد  �شعد 

قدره 499.225 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى: 2/15498/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جا�شم علي عبداهلل علي املدوب. الرقم ال�شخ�شي: 730306224 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 401.461 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 9/15518/2015/02
تبليغ باحل�شور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالنبي اأحمد ح�شن خامت. الرقم ال�شخ�شي: 780809548. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 9/06107/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 1/06342/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

372.918 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى: 9/06446/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
ح�شن �شالح علي احلداد. الرقم ال�شخ�شي: 821006576   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 1/07507/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

الدعوى: طلب مبلغ قدره 336.092 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 8/07767/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

قدره 168.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 9/07338/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

1015.025 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى: 9/00826/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
mars innov atons. الرقم ال�شخ�شي: 72830-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1641.406 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 4/14141/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عبداهلل طارق عبداهلل املعاودة. الرقم ال�شخ�شي: 201512832  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 502.843 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 2/13749/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
حامد علي �شعد ال�شمراين. الرقم ال�شخ�شي: 201512624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 6/15563/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامة لتاأجري ال�شيارات. وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. 
ABOOTHAHIR FAROOK. الرقم ال�شخ�شي 750591609. مو�شوع الدعوى:  املدعى عليه: 

طلب مبلغ قدره 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



162
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى: 1/21816/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: خالد اإ�شماعيل عبداهلل محمد العلوي. وكيل املدعي: فاطمه يو�شف اإبراهيم اخلياط. 
املدعى عليه: مازن اإبراهيم معروف مل�س. الرقم ال�شخ�شي: 720912296. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1990 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

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

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

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 6/04532/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 6/04644/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

182 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى: 9/05757/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 901216828 مو�شوع  الرقم   .MUHAMMAD ASRAR

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى: 9/07167/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 14/2015/4278/3
تبليغ باحل�شور

املدعي/ يا�شني محمد نايف. مبنى 949 طريق 813 جممع 1208 مدينة حمد. املدعى عليها/ 
امينة مفلح م�شعل ح�شني. مبنى 2153 طريق 1434 جممع 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى/

منازعات زوجية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/25م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعوى 14/2015/3672/4
تبليغ باحل�شور

املحرق.   226 جممع   2646 طريق   2247 مبنى  املال،  عبداهلل  علي  اإبراهيم  �شيخة  املدعية/ 
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املتحدة/  العربية  المارات   29 طريق   95 مبنى  ال�شعدي.  علي  نا�شر  عليه/�شلطان  املدعي 
اأبوظبي م�شرف القدمية/ مقابل م�شجد عبدالرحمن بن عوف / قرب الحتاد الن�شائي. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/2/1م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا مبا 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعوى 14/2015/4606/1
تبليغ باحل�شور

املدعي/ اميان عبداحل�شني عبدالر�شا الب�شتاين. بوا�شطة املحامية هدى املهزع  املدعي عليه/ 
مهند �شربي البياتي. منزل 31 طريق 2004 جممع 502 باربار مو�شوع الدعوى/الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/2/1م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا مبا 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعوى 14/2015/789/5
تبليغ باحل�شور

 317 املنامة   1705 �شارع   419 بناية   54 مكتب  را�شد.  �شلطان  محمد  ح�شن  طالل  املدعي/ 
الدعوى/ العنوان  مو�شوع  �شلمان. جمهول  يا�شر  الدبلوما�شية. املدعي عليه/ فاطمة  املنطقة 

طلب احل�شانة وطلب الغاء النفقة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/1/31م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية االأولى

رقم الدعـوى: 9/03819/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: كامل عبدالوهاب علي محمد اجلمري. الرقم ال�شخ�شي: 580121682. مبنى 1177 
الرقم  القطرين.  ح�شني  محمد  ا�شماء  عليها:  املدعى  جمرة.  بني   539 جممع   3953 طريق 

ال�شخ�شي: 750542918. جمهول العنوان )خارج البحرين(. مو�شوع الدعوى: اإلغاء النفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية اجلعفرية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/02/2م فاإن املحكمة 
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�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف حيث اأن املدعي قام بتقدمي طلب جديد 
وهو: ب�شفة م�شتعجلة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإيقاف النفقة املقررة للبنتني )زهراء و�شاره( 

واملنفذة مبوجب ملف التنفيذ رقم 2970/2010/04 حلني الف�شل يف الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية اجلعفرية الثالثة

رقم الدعوى: 6/9276/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خليفة هالل ا�شمر 
مبنى 746 طريق 1014 جممع 810. مو�شوع  ال�شخ�شي: 780608020.  الرقم  العنزي.  �شعد 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 515.549 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/15272/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: مع�شومة 
عبا�س عبداملهدي علي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 850602580. مبنى 1390 طريق 2539 جممع 
425. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1366.393 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/9134/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: هيئة الكهرباء واملاء، وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: با�شم 
جا�شم جعفر اريان. الرقم ال�شخ�شي: 680204431. فيال 107 �شارع البينة جممع 927. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 2125.18 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/13807/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: مح�شن ناجي اأحمد علي. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: توفيق 
ناجي محمد جانبوه. الرقم ال�شخ�شي: 750411554. �شقة 21 مبنى 1652 طريق 336 جممع 
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اأتعاب  وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ قدره 3265 دينارًا مع  1653. مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/09090/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جمعه مهدي اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 550112960. �شقة 49 مبنى 322 طريق 1910 
جممع 319. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 582.34 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/13454/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عمرو عبده عبدالرحيم ال�شحات. الرقم ال�شخ�شي: 791053199. مبنى 200 – طريق 204 – 
جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 565.784 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/13488/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JEREMY املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
ANDREW RAILSBACK. الرقم ال�شخ�شي: 740936662. �شقة 55 مبنى 1774 طريق 2427 

جممع 324. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 190.138 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/14144/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن املدفعي. املدعى عليه: جميد ح�شن 
اأحمد عبا�س �شاحب املدينة النظيفة للتنظيفات. �س.ت: 53576   مبنى 1428 – طريق 3342 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   363.047 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .633 – جممع 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/9352/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة اوبرا للديكور. الرقم ال�شخ�شي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .939 جممع   3928 طريق   1219 مبنى   31 �شقة   .55028

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13932/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MASHOOD. الرقم ال�شخ�شي: 870417460. مبنى 1620 طريق 427 جممع 704. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 619.347 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/13989/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم عوده �شويلم ال�شرعه. الرقم ال�شخ�شي: 750408405. مبنى 860 – طريق 1271 – 
جممع 912. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 743.443 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 5/13854/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ROSHAN LLOYD MERRION. الرقم ال�شخ�شي 740146157. مبنى 2275 – طريق 649 – 

جممع 306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 521.194 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/7030/2011/04

بيع باملزاد العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعا فى املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه حنان ح�شن اأحمد 
 80673 الوثيقة  رقم   9410/2014 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  �شار  مبنطقة  الكائن  �شيف 

وذلك بتاريخ 2016/1/25 على ان يبداأ املزاد ب�شعر ا�شا�شي مبلغ وقدره =/145000 دينارًا.
رقم  هاتف  الهاجري  اأحمد  عيد  اأحمد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  فى  رغبه  لدية  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  فى  والوقاف  ال�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  اأو   36700040

مبوجب ملف رقم 9/7030/2011/04
قا�شي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى 9/13759/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد علوي �شالح الرداعي. الرقم ال�شخ�شي: 770124623. �شقة 2 مبنى 1399 طريق 2545 
جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 704.444 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/13610/2015/02
تبليغ باحل�شور

 HAFIZ عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
جممع   229 طريق   1664 منزل   .770468250 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD IMRAN

302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 288.82 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 5/13529/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
– طريق 2027  ال�شخ�شي: 740712284. مبنى 2230  الرقم  ال�شعدي.  باروت  �شامي خمي�س 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ قدره 877.234  الدعوى: طلب  – جممع 1020. مو�شوع 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/14482/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مو�شى اإبراهيم 
عبداهلل التنى. الرقم ال�شخ�شي: 880149043. مبنى 2357 طريق 1011 جممع 1210. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 493.052 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/14562/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد ازهري عبدالرحيم اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 910507899 �شقة 5 مبنى 821 طريق 
5233 جممع 252. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 715.95 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/14586/2015/02

تبليغ باحل�شور
اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود خليل  البحرين، وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 910606579. مبنى 1077 طريق 3331 جممع 633. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 124.861 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/14881/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 850606853. مبنى 2131 طريق 1637  الرقم  ماجد جميل ح�شن م�شعود ماجد. 
جممع 1216. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 246.494 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/18041/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880816449 مو�شوع  الرقم   .MIAN ADIL PERVAIZ

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

جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/16320/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
اأحمد �شالح محمد ال�شراري. الرقم ال�شخ�شي: 730654257. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

146.348 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/15964/2015/02

تبليغ باحل�شور
اأيوب اأحمد  املدعية: الدار للكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمد 
مو�شوع   .850407826 ال�شخ�شي  الرقم  املعباد.  علي  جعفر  ح�شن  علي  عليه:  املدعى  حميد. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/18446/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: جامعة اململكة. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
�شيماء ال�شيدباقر ح�شن جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 840406517   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 695 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة 

جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/16818/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18453/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD FARHAN. الرقم ال�شخ�شي: 830669221 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

298.427 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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      لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/25 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 8/16629/2015/02

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/18462/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
فهد خالد محمد ال�شماح. الرقم ال�شخ�شي: 910611190. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/17611/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
عبدالنبي مكي �شلمان كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 910502692 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/18818/2015/02
تبليغ باحل�شور

اوبتيمايزي�شن  تكنولوجي  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
كون�شلتنت�س ليمتد. الرقم ال�شخ�شي: 68430-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 686.466 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة 
جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 4/15564/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: موؤ�ش�شة الفخامة لل�شيارات. وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. املدعى 
عليه: KHALEED CHAMMAMMALIYAL HOUSE الرقم ال�شخ�شي: 670444383. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/18244/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: موؤ�ش�شة هاي ورد لتاأجري معدات البناء،فتحية عبدالنبي جا�شم محمود. وكيلها ح�شن 
مو�شوع   .640403395 ال�شخ�شي:  الرقم   .TOQIR AKHTAR عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 909.5 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18744/2015/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد  اأيوب  اأحمد  وكيلته طيبه  البنعلي.  الرا�شد  للكرتونيات،علي عبداهلل علي  الدار  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم  الن�شاري.  عبدالعزيز  حبيب  اهلل  عنايه  اأحمد  عليه:  املدعى  حميد. 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   923 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881109673

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/15083/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  اإبراهيم  علي  محمد  ا�شامه  املدعية:  وكيل  الدعي�شى.  عي�شى  عبدعلي  �شركة  املدعية: 
عليه: خالد محمد اأحمد املنيف. الرقم ال�شخ�شي: 601225830. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1369.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 7/6289/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
فا�شل غالم عبا�س غلوم محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 880810360 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 212.349 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/6359/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جعفر فردان �شلمان يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840902271. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/6023/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .670402338 ال�شخ�شي  الرقم  العبا�شي.  يو�شف  عبدالرحمن  عبا�س  عبدالرحمن 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 310.554 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/6975/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: خليفة 
عبداهلل خليفة �شبت العمارى. الرقم ال�شخ�شي: 850807239 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

328.033 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 5/6788/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   831233516 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AMIN

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/7194/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710700580 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  محمد  جا�شم 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/7869/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
HASSAN JABBAR KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 860638227. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/7957/2015/02
تبليغ باحل�شور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مح�شن يو�شف اإبراهيم احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 850200156. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 413.721 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/7280/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شامل عبيد ردعان. الرقم ال�شخ�شي: 680402390. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 265.13 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/6629/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبداهلل علي محمد عبدعلي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 900604875 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 115.249 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/6163/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   851312900 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARIF KHAN CHAUDHRY

قدره 1241.176 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/7693/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
اأحمد عبدالويل محمد اجلهمي. الرقم ال�شخ�شي: 900122820  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 172.796 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 7/7499/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
MOZAMMEL HOQUE ABDUL MOTIN. الرقم ال�شخ�شي 820193119. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 388.489 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/8912/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/8366/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد �شالح عبدالرحمن محمد اكربي. الرقم ال�شخ�شي: 930710975 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 726.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/9077/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
Matar Adnan. الرقم ال�شخ�شي: 201507905. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 334.706 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/5844/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد رم�شان عبداملق�شود خطاب. الرقم ال�شخ�شي: 890820724 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 205.97 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/3378/2015/02
تبليغ باحل�شور

موؤ�ش�شة  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 201502882. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  عبداهلل 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/1772/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة فيفا لالت�شالت. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771235879 ال�شخ�شي  الرقم   .JUN-JUN ALFUENTE MOLINO

مبلغ قدره 242.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/224/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ABDUL SALAM MUKTHAR. الرقم ال�شخ�شي 830400753. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 778.446 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 5/9187/2015/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
�شامي يو�شف عبداهلل �شقر. الرقم ال�شخ�شي: 810705540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/8412/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .720124107 ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMED CHAN MIAH TOSIR TOSIR MIAH

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   566.284 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 6/15342/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عي�شى ح�شن �شلمان ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 690110332. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/19008/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RUCKZHAN DIRAN BENEDICT. الرقم ال�شخ�شي 781238293. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 359.94 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 5/22882/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شاه 
جهان محمد حاجي محمد ها�شم �شاملي. الرقم ال�شخ�شي 900209445. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 470.397 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/22886/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عمار جعفر عبداحل�شني العكري. الرقم ال�شخ�شي: 710205465 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 615.481 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/18002/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   740209230 ال�شخ�شي:  الرقم  احل�شوين.  حنطه  را�شي  ف�شيله 

قدره 116.35 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/8979/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
رنني يحيى ر�شالن. الرقم ال�شخ�شي: 940417081. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 254.895 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 8/7000/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليها: مرمي 
الدعوى:  مو�شوع   .900502886 ال�شخ�شي  الرقم  البكري.  عبداهلل  اأحمد  عبدالرحمن  حامد 

طلب مبلغ قدره 272.263 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 2/6980/2015/02
تبليغ باحل�شور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
ALIA ANJUM. الرقم ال�شخ�شي: 640731015. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 186.09 

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

جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 6/5734/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
وفاء فا�شل عبداهلل اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 910801797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/2771/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
BILLAL BEPARI CHAN CHAN BEPARI. الرقم ال�شخ�شي: 770345689. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 734.284 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 9/2751/2014/02

تبليغ باحل�شور
قي�شر  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721106749 ال�شخ�شي:  الرقم  نظام.  �شفر  عبدالرزاق 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/14155/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   580600947 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHALID ASLAM SHEIKH

قدره 318.761 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/6402/2014/02
تبليغ باحل�شور

 LOTIS عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 740831070. مو�شوع  الرقم   .BUSTAMANTE BASA

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/6127/2014/02
تبليغ باحل�شور

عقيله  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880701285 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  علي  اأحمد  ال�شيد 

277.485 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 4/6027/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمود محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 830905863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/16724/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
BIJU CHERAL. الرقم ال�شخ�شي: 730840530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 60 دينارًا 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/14738/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
BASCHU MIAH SERIJ SERIJ MIAH. الرقم ال�شخ�شي 670134414. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 540.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 4/17450/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .81579 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALKAMEL LAUNDRY

699.892 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 9/17430/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد مريزا جعفر الجناوي. الرقم ال�شخ�شي: 700803777. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 8/16554/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791047350 ال�شخ�شي  الرقم   .REA ENRIQUEZ DE GUZMAN

مبلغ قدره 92.3 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 1/7267/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد ها�شم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 810905493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 101.567 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 3/15190/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد زهري عبداهلل علي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 750707534 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 619.108 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى: 8/12794/2014/02

تبليغ باحل�شور
 AZAM عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 750172460. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 215.107 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 7/17454/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 880203838 مو�شوع  الرقم  محمد مريزا جمعه جعفر. 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 9/16236/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
BELAYNESH MEKECHA YILMA. الرقم ال�شخ�شي 880417170. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 75.333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة

رقم الدعوى: 5/17486/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شقر عبداهلل �شقر خمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 790408872. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

834.46 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى :5/01254/2015/02

تبليغ باحل�شور
 املدعية: بلدية املحرق وميثلها جهاز ق�شايا الدولة. املدعي عليه: عي�شى محمد ال�شروقي. مبنى 

الهيئة. مبنى 64 �شارع ويل العهد جممع 205 مدينة املحرق. �شفة الدعوى: هدم عقار.
     لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الأولى للمدعي عليه بانه اإذا مل يح�شر او يعني وكيل عنه 

للح�شور جلل�شة 2016/01/21 فاأنها �شوف ت�شري يف الجراءات. ليعلم. 
قا�شي املحكمة امل�شتعجلة الدائرة االأولى

رقم الدعوى 9/20574/2015/02
فتح دعوى تركة املتويف

مريزا ح�شن عبداهلل خمدن
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى مريزا ح�شن عبداهلل خمدن، 
الرقم ال�شخ�شي 350005206. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/7م لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم اال�شتئناف 6/2521/2015/03
رقم الدعوى 6/10917/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: منرية نا�شر عبداهلل نا�شر امل�شلم مبنى 868 
طريق 1421 جممع 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية العا�شرة يف الرقم الدعوى 6/10917/2014/02.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/7م  موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/20267/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: خاتون غلوم عبا�س ح�شني. املدعى عليهما: 1- اإ�شماعيل �شعد مرجان.  2- فريد يو�شف 
املوؤيد. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س املدعية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهما 
اأو بوكيل عنهما وذلك جلل�شة 2016/2/7م.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة



187
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

رقم الدعوى 9/02676/2009/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه/ امينه اأحمد 
وقد   )128223( رقم  والوثيقة   )2006/8590( رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  احلداد  محمد 
حدد املحكمة تاريخ 2016/2/7 للمـــزايدة على اأن يبـداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/178200 

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

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

رقم الدعوى 3/20904/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ال�شيد �شالح مح�شن العلوي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ال�شيد �شالح مح�شن العلوي، 
الرقم ال�شخ�شي: 420010378. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/20299/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
علوي ال�شيد ها�شم �شرب

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علوي ال�شيد ها�شم �شرب الرقم 
ال�شخ�شي: 220100918. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/20565/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

يو�شف عبداهلل عي�شى اأحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى يو�شف عبداهلل عي�شى اأحمد، 
الرقم ال�شخ�شي: 680302255. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى: 5/9657/2015/02
اإثبات ملكية العقار

وغريه  علي  محمد  اإبراهيم  محمد  املدعني  باأن  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن    
وكيلهم املحامي اأحمد العماري. قد اأقاموا الرقم الدعوى 5/9657/2015/02 �شد املدعى عليه 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبني فيها تثبيت ملكية املدعني لعدد )6241387070154( 
 -1( امل�شماة  العقارات  اأرباع  ثالث  من  م�شاعا  �شهما   )8212921516800( اأ�شل  من  �شهما 
ال�شراكي 2- ال�شطيان 3- احلوي�س 4- �شطيب احل�شاوي 5- جوبار فالت مبريز 6- البدايع 
برية  جوبار   -11 الغرب  حرمة   -10 املحاريق  برية   -9 الربانية  فالت   -8 الفالت  دولب   -7
عني ر�شتان 12- جوبار اأبو الزنانري 13- جوبار عني امل�شاكني 14- جوبار اأمري محمد( الواقعة 
تقريبية  وذلك مب�شاحة  للوثيقة 1348/657  املعامل  واملحددة  املنامة  �شيحة عايل من  مبنطقة 

839219 قدم مربع با�شم املدعني وفقا للفري�شة ال�شرعية رقم 2015/681.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/20981/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

علوية ال�شيد ها�شم محمد التوبالين
محمد  ها�شم  ال�شيد  علوية  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
التوبالين. الرقم ال�شخ�شي: 340105950. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليها اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوًما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10 لنظر 

الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 7/715/2015/25
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شيدل محمد محمود �شعيد خلف وكيله املحامي ح�شن اإ�شماعيل. املدعى عليها مي بيار 
نا�شيف. �شفـة الدعــوى: منازعات اإيجارية. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/14، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 1/20919/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حمدان حامد علي
الرقم  علي.  حامد  حمدان  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 910126810. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 6/13618/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

عنه جلل�شة 1016/2/14 ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 9/02396/2015/02
ت�شجيل العقار

  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعية عبري اأحمد يو�شف اأحمد اجلودر. قد 
اأقامت الرقم الدعوى 9/2396/2015/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 
طالبة فيها ت�شجيل الن�شف امل�شاع من العقار الواقع مبنطقة قاليل من املحرق باملقدمة رقم 

2001/2823 برقم وثيقة 60504 مبوجب الهبة رقم 2004/341 با�شمها.
لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/23017/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة كارتري. املدعي عليه: فايف �شتار برومو. رقم ال�شجل: 76860 جمهول العنوان. 
�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 2016/2/18 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                         
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رقم الدعوى 9/3157/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/18 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 8/10328/2015/02

تبليغ باحل�شور
طريق   1453 بيت  النجار.  اأحمد  عبداهلل  اأحمد  ميثم  عليه:  املدعي  توباك.  اإبراهيم  املدعي: 

4630 جممع 646 النويدرات. �شفة الدعوى: الغاء قرار.   
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعـوى: 9/16086/2015/02
تبليغ باحل�شـور

املدعي: هوندا موتور. وكيله املحامي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. املدعى عليهما: 1- خدمات زهري 
حبيب لل�شيارات ميثلها ال�شيد زهري ح�شني رحمه. طريق 2831 مبنى 121 جممع 704 مدينة 
�شلماباد. 2- اإدارة اجلمارك املنافذ البحرية. �شئون اجلمارك وزارة الداخلية. �شفـة الدعــوى: 

اإدارية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/16.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة

رقم الدعـوى: 9/15973/2015/02
تبليغ باحل�شـور

املدعية: �شعاد محمد را�شد محمد البدوي. وكيلها املحامي: علي اأحمد عياد. املدعى عليهما 1- 
جنف عبا�س جمعه رحيمي. منزل 327 طريق 417 املحرق 204. 2- �شئون اجلن�شية و اجلوازات 
والإقامة. املنامة – �شارع املعار�س – احلورة. 3- اجلهاز املركزي للمعلومات. املنامة – مملكة 

البحرين. �شفـة الدعــوى: اإدارية. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/17.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة االأولى
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رقم الدعـوى: 6/3358/2009/02
تبليـغ باحل�شـور

املحامي  الوكيل  )بتلكو(.  �س.م.ب  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
املدعى  الدبلوما�شية.  املنطقة   605 مكتب  ال�شاد�س  الطابق  الدبلومات  برج  ر�شي.  علي  ح�شن 
عليهم: 1- �شركة اخلاجة ذ.م.م. 2- جمموعة اخلاجه القاب�شة ذ.م.م. 3- كلري اخلاجة. 4- 

فاي لوريل والي�س. �شفـة الدعــوى: مدين.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها جلل�شة 2015/12/20.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة االأولى

رقم الدعـوى: 9/7637/2015/02
تبليغ باحل�شـور

املدعية: �شركة عبدعلي علي عي�شى اآل نوح واأولده ذ.م.م. وكيلها املحامي: اأمين توفيق املوؤيد. 
املدعى عليهما: 1- �شركة القائد للمقاولت �س.�س.و/�س.ت 19043-1 مبنى 1863 طريق 2741 
مبنى 1863  قائد. طريق 2741  – العدلية. 2- عبداهلل محمد م�شطفى  املنامة  جممع 327 

جممع 327 العدلية – املنامة. �شفـة الدعــوى: ديون. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/4
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة االأولى

رقم الدعوى 1/7670/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: بنك البحرين للتنمية وكياله املحاميان ح�شان املحرقي ومحمود يعقوب. اإدارة املحاكم 
املائية. 2-  والدراجات  اليخوت  لتاأجري  ال�شعبي  �شركة  املدعى عليهم: 1-  املحامني.  – مكتب 
ميثم �شعيد ح�شن عبداهلل �شبت. 3- رقية اأحمد مرتوك محمد ح�شن. جمهول العنوان. �شفة 

الدعـوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم جلل�شة 2016/1/21، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/16189/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. املدعى عليها: تركة املتوفى محمد نور علي اأحمد 
بني حامد. �شقة 12 مبنى 231 طريق 615 جممع 206 املحرق. �شفة الدعـوى: تركة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهم اأو 
بوكيل عنهم جلل�شة 2016/1/21، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 5/19086/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: وزارة الداخلية. املدعى عليه: تركة املرحوم ناجي خ�شر خلف احلروبي. مبنى 1744 

طريق 623 جممع 1206 مدينة حمد. �شفة الدعـوى: تركة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم جلل�شة 2016/1/21، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعـوى: 1/14411/2015/02
تبليغ باحل�شـور

اأحمد  محمد  عبدالغفار.  عبداهلل  اأحمد  عبدالباري  عبدالغفار.  عبدهلل  اأحمد  جنية  املدعون: 
بهيه  اأحمد عبداهلل عبدالغفار.  يو�شف  اأحمد عبداهلل عبدالغفار.  عبداهلل عبدالغفار. �شالح 
عبدالغفار.  عبداهلل  اأحمد  زكية  عبدالغفار.  عبداهلل  اأحمد  مرمي  عبدالغفار.  عبداهلل  اأحمد 
اأحمد عبدهلل عبدالغفار. املدعى عليها: تركة  اأحمد عبداهلل عبدالغفار. ميثلهم: جنية  �شلوى 
�شفـة  احلد.   109 جممع   943 طريق   2048 مبنى  عبدالغفار.  عبداهلل  اأحمد  �شيخة  املرحومة 

الدعــوى: تركة. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/21.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/6917/2015/02 
تبليغ باحل�شور

املدعني: �شركة املاكينة الذهبية �شركة ت�شامن. �شارة يو�شف اأحمد. �شباح اإبراهيم كانو وكيل 
املدعي: فاطمة ح�شن احلواج. املدعى عليهم: جيهان مح�شن محمد ال�شيد. عبدالرحمن �شلطان 

عبيدان. اإ�شماعيل عبداهلل اإ�شماعيل. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2012/02/ 9/23017
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة كارتري. املدعي عليه: فايف �شتار برومو. رقم ال�شجل : 76860 جمهول العنوان. 
�شفة الدعوى: طلب ديون.



193
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/18 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                         
رقم الدعوى 3/17985/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: بنك البحرين للتنمية. الوكيل: املحامي نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. برج الر�شي�س 
الطابق ال�شاد�س ع�شر طريق 1704 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية مملكة البحرين. املدعى 
عليهما : 1- �شركة ابراج و�شام للمقاولت 2- عبا�س عا�شور �شلمان ح�شني. �شقة 4 مبنى 1174 

طريق 2933 جممع 729 جرداب – مملكة البحرين. �شفة الدعوى: حجز حتفظي.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/4 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/20553/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفاة
�شلوى اأحمد جا�شم علي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شلوى اأحمد جا�شم علي الرقم 
اأن  اأو من يدعي باأية حقوق عليه  ال�شخ�شي )550129677( فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/4 لنظر 

الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/17335/2015/02
تبليغ باحل�شور

 361 مبنى   202-  201 مكتب  ال�شمالن.  عبداهلل  �شعد  املحامي  الوكيل:  بوما.  �شركة  املدعية: 
طريق 1705 جممع 317 الدبلوما�شية. املدعى عليهما: 1- بوتيك �شكور ون ميثله يو�شف اأحمد 

محمد املال. 2- ادارة جمارك املنافذ البحرية. �شفة الدعوى: اإدارية.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/6 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                         
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رقم الدعوى 8/3587/2015/02
تبليغ باحل�شور

ال�شجل  رقم  للمقاولت.  القائد  �شركة  عليها:  املدعى  للخر�شانة.  الوطنية  ال�شركة  املدعية: 
19043. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

اأو  اأعاله باحل�شور بنف�شيه  للمدعي عليها املذكورة  الأولى     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/1/18 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/9218/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى  املحامني.  – مكتب  املحاكم  اإدارة  اأ�شعد.  ال�شيد م�شطفى علي محمد  فائزة  املدعية: 
عليها: مونيكا األي�س بل. �شقة 81 طريق 1705 مبنى 315 الدبلوما�شية 317. �شفة الدعوى مدنيه.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة 2016/1/20 ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/19399/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة فرح لل�شيانة والتاجري ذ.م.م. 
مع  دينارًا  قدره  مبلغ  الدعوى: 16070.279 طلب  مو�شوع  العنوان.  �س.ت35372-1. جمهول 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/14232/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة اأوتيل دو لوتيل ذ.م.م �س.ت1-
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره10323.728  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .65894

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/13179/2015/02
تبليغ باحل�شور

�شمري عبداحل�شني خمي�س  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
 14482.374 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول  �س.ت1-34169.  التجارية 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/13657/2015/02
تبليغ باحل�شور

تايزنغ  ادفري  اند  ميديا  امو�شن  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دينارًا  قدره11260.811  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول  �س.ت1-66452. 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/4577/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
وليد �شالح عبداهلل اجلهمي. الرقم ال�شخ�شي: 860511448. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/1867/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه  محمود عبداهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .780701976 ال�شخ�شي:  الرقم  العويناتي.  اإبراهيم  اأحمد 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/10072/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليها:  املدعى  املاجد.  ال�شيد جميد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 830915702. مو�شوع  الرقم  املعاون.  زكي  �شعيد  و�شام 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/03184/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد بدر محمد 
اخلاروف. الرقم ال�شخ�شي: 920400922. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 166.948 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/02859/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: 
Samir Yousfi. الرقم ال�شخ�شي: 201502296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1404.505 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/14538/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761133410 ال�شخ�شي:  الرقم  حداد.  رزق  غ�شان  ب�شار 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/9988/2015/02
تبليغ باحل�شور

 ABDUL عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .870608096 ال�شخ�شي:  الرقم   .REHMAN TARIQ

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/15328/2015/02
تبليغ باحل�شور

 HAMID :املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه
ASGHAR. الرقم ال�شخ�شي: 860916790. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 709.786 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/08699/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   820355208 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROSALIE AMPARO NARVAEZ

مبلغ قدره 402.114 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/3183/2015/02
تبليغ باحل�شور

 AVTAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SINGH BALVINDER SINGH. الرقم ال�شخ�شي 820718157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 312.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/15356/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
حمد عي�شى محمد ح�شن بور�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 900404590. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 

قدره 279.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/488/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
FERNANDO JR APELLIDO CATOLOS. الرقم ال�شخ�شي 800471369. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 281.839 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/14803/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 870709950.  الرقم  البي محمد.  زكريا عبدالرحمن 

قدره 280.398 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/14500/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840914903. مو�شوع  الرقم  اكرب.  مرمي محمد ح�شني 

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

جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/14540/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 570523354 مو�شوع  الرقم   .CHRISTINA MARY CONNELLY

مبلغ قدره 54.06 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/7927/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JAVED ASIF QURESHI. الرقم ال�شخ�شي: 201415811. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/4187/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD FAHAD YASEEN. الرقم ال�شخ�شي: 870459244 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 320.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/1024/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شامل عبداهلل �شامل املربوك الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 840118104. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 563.869 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/13830/2014/02
تبليغ باحل�شور

ح�شن  ليلى  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداحل�شني ح�شني �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 840102542. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/04488/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .810806304 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شي.  علي  جا�شم  علي  محمود 

قدره 111.867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/13203/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد.  املدعى عليه: زهري  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  �شركة زين  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201421001. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 519.12 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/3298/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
SHAUKAT ALI. الرقم ال�شخ�شي: 940719720. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 307.925 

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

جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/8245/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731039513 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELIZABETH DIAZ

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

جل�شة 2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/11439/2015/02
تبليغ باحل�شور

علي  محمود  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 540.745 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840223951 ال�شخ�شي:  الرقم  رجب.  اأحمد 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/02875/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 740845667. مو�شوع  الرقم   .CHRISTOPHER SATULAN

قدره 529.971 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/8685/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى   مو�شوع   .860253740 ال�شخ�شي:  الرقم   .DALOUR ARSHAD

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/11497/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JALAL UDDIN TOYUB ALI. الرقم ال�شخ�شي: 870244752. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 251.348 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/11507/2015/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عادل دروي�س  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
خداداد غلوم علي. الرقم ال�شخ�شي: 801002443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 991.01 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/11376/2015/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .940311011 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيخ.  نبي  غالم  الدين  �شراج 

قدره433.292 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11185/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750468599 ال�شخ�شي  الرقم   .ISMAIL SHEIKH MOSLEM

قدره 243.283 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/11516/2015/02
تبليغ باحل�شور

 KASHIF عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
IQBAL. الرقم ال�شخ�شي: 781387779. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 569.49 دينارًا مع 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/14279/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى  مو�شوع   .890500363 ال�شخ�شي:  الرقم  من�شان.  محمد  جا�شم  اإبراهيم  خليل 

مبلغ قدره 607.37 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/15313/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
حمد مبارك �شلطان مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 861204271. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/15275/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 880165936. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/944/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قا�شم محمد ح�شن �شعيد مقبل. الرقم ال�شخ�شي: 820211524. مو�شوع الدعوى   طلب مبلغ 

قدره548.233 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/19396/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى عليه: 
ح�شن عبدعلي اإبراهيم اخلزاز. الرقم ال�شخ�شي: 201516708. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 603.172 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/18535/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   800720954 ال�شخ�شي:  الرقم   .NIGSTE WOLDEGIORGS TSFU

مبلغ قدره 324.114 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/18523/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   810596830 ال�شخ�شي  الرقم   .HABIBUR RAHMAN ANU MIA

مبلغ قدره 316.531 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/17463/2015/02
تبليغ باحل�شور

 MERENGHEGE املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع   .591002574 ال�شخ�شي:  الرقم   .RANJITH PREMALAL FERNANDO

طلب مبلغ قدره 567.981 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/17555/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خليل اإبراهيم 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820504491 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداحل�شني.  محمد 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/17557/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد اإبراهيم 
محمد جمال اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 950504874. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 546.893 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/21459/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة عبداهلل يو�شف فخرو واأولده. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي املدعى 
عليه: �شعيد مح�شن علي ال �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 480111510. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 570 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة



206
العدد: 3243 - الخميس 7 يناير 2016

رقم الدعوى 8/13567/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: ليلى �شالح 
محمد �شريف. الرقم ال�شخ�شي: 690106513. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2437.259 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/12969/2015/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عي�شى رحمه محمد رحمه. الرقم ال�شخ�شي: 910908877. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/12190/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 851105815.  الرقم  الدو�شري.  توفيق  علي محبوب  مرمي 

مبلغ قدره 826.909 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/7528/2015/02
تبليغ باحل�شور

 KUMAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
THARMAN KALIAMURTHI. الرقم ال�شخ�شي: 710930399 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 500.788 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/22710/2014/02
تبليغ باحل�شور

 SUMEET عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 790833492.  الرقم   .WARIKOO KRISHEN

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/22815/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمود �شليمان اأحمد محمد املومني. الرقم ال�شخ�شي: 910812110. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 669.142 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/7649/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7526/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/5034/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/3937/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
را�شد اأحمد جا�شم اأحمد عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 800908767. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 490.392 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/7187/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
محمد اإ�شماعيل ح�شني غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 691001820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/7352/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
MURUGESAN PILLAI ANGAMUTHU. الرقم ال�شخ�شي: 570532124 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 255 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/7225/2015/02
تبليغ باحل�شور

علي  رباب  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811101770 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شتم.  حاجي  اإبراهيم 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/7423/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
DUDUZILE ANDRINA NGWANE. الرقم ال�شخ�شي: 691240019 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 310.858 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7363/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها: مرمي 
هاين عبداهلل اأحمد املطوع. الرقم ال�شخ�شي: 920201920. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية 8

رقم الدعوى 8/5341/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
يحيى اأحمد محمد محمود الكوهجي. الرقم ال�شخ�شي: 710602901. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 115.911 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/7300/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .780148231 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD BASHARAT SARDAR ALI

الدعوى: طلب مبلغ قدره 149.025 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/13814/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 116.67 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690246013 ال�شخ�شي:  الرقم  الوا�شي.  ر�شيد 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/6638/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 881031402 مو�شوع الدعوى: طلب  MUHAMMAD SHAFQAT BUTT. الرقم 

مبلغ قدره 245.197 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/5120/2015/02
تبليغ باحل�شور

 milan عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
 501.479 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201504568 ال�شخ�شي:  الرقم   .trading est

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/4377/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830273638 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAH JAMAL MD

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/4650/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحربن. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 920509770. مو�شوع  الرقم  عليه: محمد رافت �شادق علي. 

قدره 101.33 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/4651/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الينز كار كري. الرقم ال�شخ�شي: 76820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 507.551 دينارًا 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7556/2015/02
تبليغ باحل�شور

الرمي،  ورود  عليها:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 1-16840. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 125.672 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/5256/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد مفتاح 
�شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 600153010. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 298.622 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/5542/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
يعقوب يو�شف علي يو�شف امان. الرقم ال�شخ�شي: 640036023. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 134.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/7244/2015/02
تبليغ باحل�شور

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

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7871/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
VALLAM PURATH RAGHAVAN. الرقم ال�شخ�شي: 610607693. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 108.634 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/4917/2015/02
تبليغ باحل�شور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 890403414.  الرقم  الهدي.  اأحمد  مكي ح�شن 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/6551/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RAJEESH PUTHUPPULLI SIVARAMAN. الرقم ال�شخ�شي 720552605. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 195.716 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7329/2015/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ا�شعد عبا�س.  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
الرقم ال�شخ�شي: 201506410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 520.126 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/12061/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه خليل حميد 
دروي�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 550115609. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 173.241 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/4820/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750932163 ال�شخ�شي:  الرقم   .TAREK MEHMOUD

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13115/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
SAIKUMAR ARUMUGAM V P. الرقم ال�شخ�شي: 690834020 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 102.5 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/12966/2015/02
تبليغ باحل�شور

 SANOAR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD MOLLIK. الرقم ال�شخ�شي: 750755113  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/12562/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870617940 ال�شخ�شي:  الرقم  الرحباين.  �شمري  اليانا 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/12609/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شالح عبد العظيم يو�شف اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 750364696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 200.83 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/12841/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800663047 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARCO PETRUCCI

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/5188/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .550714677 ال�شخ�شي:  الرقم   .SOMJIT SUKUTHAI

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/3873/2015/02
تبليغ باحل�شور

 VENKATESWAR املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
 513.751 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   680709894 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAO DOVA

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/4491/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .771355548 ال�شخ�شي  الرقم   .AHMMED ALI AKABBAR SARDAR

طلب مبلغ قدره 241.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/13152/2015/02
تبليغ باحل�شور

 SHABEER :املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها اإلهام علي ح�شن. املدعى عليه
PARAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 850525594. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4151.77 دينارًا 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/12060/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
SALAM ABDUL RASHID FAKIR. الرقم ال�شخ�شي: 680543376 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 259.079 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/17604/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: جامعة اململكة، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: فاطمة 
اأحمد علي يو�شف ابوتاكي. الرقم ال�شخ�شي: 680058192. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1080 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 1/18359/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة ا�شيا لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: يا�شر 
محمد اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 760305218. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 210 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/18530/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NGAMBE GABRIEL SAKWE. الرقم ال�شخ�شي: 900329149. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 306.623 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/13230/2015/02
تبليغ باحل�شور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
SHOAIB. الرقم ال�شخ�شي: 901120405. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 265.399 دينارًا 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 8/15058/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JANETTE LE عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  بتلكو.  املدعية: 
WARNE. الرقم ال�شخ�شي: 660434318. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 100.454 دينار 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 4/12745/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جمال 
علي طاهر عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 540322903. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.434 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/12706/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
عادل اأحمد اأحمد ال �شفر. الرقم ال�شخ�شي: 540703320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/13029/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: علي داود حاجي اكرب 
عبداهلل ال�شهابي. الرقم ال�شخ�شي: 840601212. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 120.59 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 8/17618/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: جامعة اململكة، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداهلل 
محمد عبداهلل القحطاين. الرقم ال�شخ�شي: 880700513. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1437.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/17047/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة، وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 
موؤ�ش�شة بيج للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 7956. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 148 دينارًا 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/17048/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيل املدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى 
عليه: قي�شر ممتاز محمد ا�شرف،خادم غوري ركن الدين خدابخ�س،�شركة براكت�س كوربويت 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2673.5 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كومبوزنيكي�شن. 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/09934/2015/02
تبليغ باحل�شور

ا�شماء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم عبدالرحمن علي نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 730104885. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 308.46 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/11590/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: احالم يو�شف اأحمد 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740806106. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 136.69 دينارًا مع 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/13404/2015/02
تبليغ باحل�شور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
علي ح�شن ح�شن الطراح. الرقم ال�شخ�شي: 740504894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/12303/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
INAM UL HAQ. الرقم ال�شخ�شي: 911220402. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 290.387 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/12496/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الرقم   .MUHAMMAD AHSAN ULLAH KHAN MUHAMMAD SHARIF KHAN

الر�شوم  مع  دينارًا   235.378 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870831607 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 3/10308/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850931045 ال�شخ�شي:  الرقم  العلي.  عبداهلل  رويده 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/10628/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
وائل امري عبداهلل ح�شن الطحان. الرقم ال�شخ�شي: 720800749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 67.994 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/11118/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
SHIHABUDEEN USAF. الرقم ال�شخ�شي: 750589817. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/15846/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   710646933 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARCOS VINICIUS DA SILVA

مبلغ قدره 130.267 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/15844/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
MRIDUL KANTI ROY. الرقم ال�شخ�شي: 731235363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 1/12271/2015/02
تبليغ باحل�شور

التويجري. املدعى عليه:  العقارية، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  الغناه  املدعية: �شركة 
PAMELA DELIWE. الرقم ال�شخ�شي: 810817160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/19432/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: عبداهلل اأحمد هالل البنعلي، وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليها: خدمات 
املدوب لاليدي. الرقم ال�شخ�شي:  7988-8. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1400 دينارًا مع 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/13478/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: ADNAN AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 840641222 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 57 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/19827/2015/02
تبليغ باحل�شور

مو�شوع  خ�شمان.  اأحمد  اإبراهيم  جمال  اأحمد  عليه:  املدعى  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 316 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/14713/2015/02
تبليغ باحل�شور

 RYAN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810634708 ال�شخ�شي  الرقم   .JEFFREY DAOALA ABAD

قدره 292.16 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/14311/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 600437442.  الرقم   .JAMILAH LAO ALNASSIR

قدره 155.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 8/13942/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: اإبراهيم 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 810708914. مو�شوع  الرقم  محمد علي جا�شم ر�شي. 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/13924/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .821141384 ال�شخ�شي:  الرقم  بريك.  �شفيق  وائل  �شاره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/12802/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
RAMESH KAVIL PADIKKAL. الرقم ال�شخ�شي: 670232432 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 121.78 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/12761/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي 
عبداهلل علي ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 660107333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 462 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/16639/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
را�شد اإبراهيم �شليمان العامري. الرقم ال�شخ�شي: 870907530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 931.146 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/16214/2015/02
تبليغ باحل�شور

 KHALID عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MAHMOOD FARZAND ALI. الرقم ال�شخ�شي: 840238029. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 74.65 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/16046/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JAVID عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .820949361 ال�شخ�شي  الرقم   .MAHMADKHAN NASIRKHAN PATHAN

الدعوى: طلب مبلغ قدره 495.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/12555/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NAZRUL ISLAM MONGAL MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 740117700. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 706.918 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/13860/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ELAINE PADON CAGAS. الرقم ال�شخ�شي: 740937170. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/13850/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930209176 ال�شخ�شي:  الرقم  زليخ.  يو�شف  علي  يو�شف 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 4/13698/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
NEHA SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 880842539. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 328.47 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/12867/2015/02
تبليغ باحل�شور

موؤ�ش�شة  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .61606-1 ال�شخ�شي:  الرقم  وال�شتائر.  العربية  للجل�شات  ملك 

قدره 178.172 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم اال�شتئناف/ 1/392/2015/03
رقم الدعوى/ 9/14002/2011/02

تبليغ باحل�شور
بور�شيد  �شاحلة   541102877 بور�شيد  عي�شى  املحامي  الوكيل/  عارف  محمد  امل�شتاأنف/ 
811200329 مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518 املنامة 315 البحرين. امل�شتاأنف �شدها: ابو 
حبيب للمقاولت. الطلبات: 1- قبول الالئحة املعدلة �شكال لتقدميها يف امليعاد �شامال الأ�شباب 
وكالة عن طريق اخلطاأ بالئحة  اأرفق يف  الذي  له  ال�شخ�شي  الرقم  تعديل  عليها. 2-  الواردة 
ال�شتئناف بالرقم ال�شخ�شي اجلديد.3- ويف املو�شوع: الق�شاء له بكل طلباته الواردة بالئحة 
ال�شتئناف. 4- اإلزام امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي والفائدة القانونية 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
ابو  �شركة  �شدها  امل�شتانف  الأولى  الدائرة  املدنية  الكربى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
يف  ال�شتئناف  لنظر  املحددة  للجل�شة  عنها  ينوب  مبن  او  بنف�شها  باحل�شور  للمقاولت  حبيب 

2016/02/04م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى
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رقم اال�شتئناف/ 6/1745/2014/03
رقم الدعوى/ 9/3407/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ �شركة ايزي برو�شي�س ل�شاحبها: علي علوي عبداهلل العلوي. الوكيل/ املحامي حمد 
جا�شم احلربي. بناية حوار )اأ( الدور 4 مكتب 402 املنامة. امل�شتاأنف �شده: ميثم اأحمد اإبراهيم 
ال�شوبكي. جمهول القامة. الطلبات: اأوًل: يف ال�شكل: بقبول ال�شتئناف �شكال لرفعه يف املواعيد 
بالآتي:  جمددا  والق�شاء  به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�شوع:  يف  ثانيا:  القانونية. 
امل�شتحقة  التعاب  قيمة  امل�شتاأنفة  لل�شركة  باأداء مبلغ وقدره 300دينارًا  امل�شتاأنف �شده  بالزام 
لها وفقا للعقد املربم بينهما. ثالثا: الزام امل�شتانف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفوائد بواقع %5.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/04م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�شتئناف 1/3115/2015/03
رقم الدعوى  4/201/2014/01

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ زهراء احلياة ملقاولت التنظيف عنها عمران بوت محمد ادري�س بوت عن �شاحبتها 
عي�شى  و�شاحلة  بور�شيد  فرج  عي�شى  الوكيل/املحاميان   . علي محمد جا�شم  / خديجة ح�شن 
بور�شيد. مكتب 9 – 10 بناية 453 طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ امل�شتاأنف �شده: رازي�س 
كوارام كونومال. جمهولة العنوان. الطلبـات1- : قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر 
قانونًا. 2- يف املو�شوع : اإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به ملخالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه 
وامل�شاريف  بالر�شوم  �شده  امل�شتاأنف  3-اإلزام  بنظرها.  الخت�شا�س  بعدم  جمددًا  والق�شاء 

ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/04م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف 2/03610/2015/03
رقم الدعوى 4/11396/2012/01

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ وزير ال�شحة وميثله جهاز ق�شايا الدولة. امل�شتاأنف �شده الأول: مقاولت فخراوي 
ل�شاحبها عبدالكرمي علي اأحمد فخراوي. امل�شتاأنف �شدها الثانية: ورثة عبدالكرمي فخراوي.  
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عبدالكرمي  زهراء  و  �شارة  ابنتيها  على  و�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  حميدي  ر�شا  علي  كربى 
فخراوي. الطلبات1: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- يف املو�شوع: اإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
ر�شوم  لقاء  دينارًا   4838/377 مبلغ  للم�شتاأنف  يوؤدوا  باأن  �شدهم  امل�شتاأنف  باإلزام  جمددا 
الرعاية ال�شحية عن الفرتة من ال�شهر يناير 2011 ولغاية دي�شمرب 2011 مع اإلزامهم بالر�شوم 

وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/04م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف/ 2/2926/2015/03
رقم الدعوى/ 4/420/2015/25

تبليغ باحل�شور
بناية  �شليبيخ.  عبداهلل  �شلمان  املحامي  الوكيل/  العقارية،  اجلليل  العبد  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
املباكية مكتب 92 الطابق التا�شع مبنى 718 طريق 2018 جممع 320 املنامة. امل�شتاأنف �شدها 
نزهه بدر �شعد الفرج. جمهولة العنوان. الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: من حيث 
اإلزام   -1 بالتايل:  جمددًا  والق�شاء  به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  القرار  بتعديل  احلكم  املو�شوع: 
وقيمة  اأبريل 2015  �شهر  اأجرة  دينارًا كمتخلف  وقدره -/3000  مبلغ  ب�شداد  امل�شتاأنف �شدها 
الأجرة عن باقي مدة العقد. 2-  الق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة على درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شدها باحل�شور بنف�شها 

اأو من ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف/ 3/1444/2015/03
رقم الدعوى/ 3/20681/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ �شركة زين البحرين الوكيل/ املحامي عبدالكرمي التويجري. مبنى 315طريق 1705 
�شده:  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية.  املنطقة   903 مكتب  التا�شع  – الدور  دبلومات  برج   317 جممع 
اأحمد عبدالفتاح الده�شوري. جمهول الإقامة. الطلبــات:1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف 
امليعاد القانوين. 2- قبوله مو�شوعًا واإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا باإلزام املدعى عليه 
باأن يوؤدي مبلغًا قدره 832/234 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.3-

اإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى
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رقم اال�شتئناف 6/2535/2015/03
رقم الدعوى 9/573/2009/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفني/ 1- يا�شر من�شور �شبيب علي. 2- اإبراهيم عبداهلل حمزة. 3- �شباح عبدالرحيم 
محمد. 4- حمد قي�شر محمد اأمني. الوكيل/ املحامي عادل املرتوك. بناية حوار اأ الطابق الثاين 
مكتب 202 املنطقة الدبلوما�شية امل�شتاأنف �شدها: �شركة رايزن جت �س.ت 1-63759. جمهولة 
القانوين  امليعاد  يف  لتقدميه  ال�شكل  حيث  من  �شكاًل  ال�شتئناف  بقبول  الطلبات:1-  القامة. 
وم�شتوفيًا كافة �شروط �شحته الأخرى. ويف املو�شوع: تعديل احلكم امل�شتاأنف فيما يخ�س مبلغ 
التعوي�س والق�شاء جمددًا بتعوي�س كل م�شتاأنف عن باقي مدة العقد كل ح�شب مدته. 2- الق�شاء 
لكل امل�شتاأنفني براتب ثالثة �شهور كبدل اإخطار. 3-اإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شدها باحل�شور بنف�شها 

اأو من ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف/ 3/3100/2015/03
رقم الدعوى/ 8/5182/2014/02

تبليغ باحل�شور
النها�س   جعفر  ح�شني  املحامي  الوكيل/  ال�شائغ  جا�شم  �شلمان  محمد  عبداجلليل  امل�شتاأنف/ 
مكتب 808  مبنى 60 طريق 1705 جممع 317 برج ال�شقر املنطقة الدبلوما�شية امل�شتاأنف �شده: 
باإلغاء   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  1-قبول  الطلبات:  الإقامة.   جمهول  القطان.  اأحمد  علي  اأحمد 
احلكم امل�شتاأنف ويحمل امل�شتاأنف �شده امل�شاريف عن درجتي النقا�شي. واحتياطيًا: اأ-اإحالة 
الدعوى للتحقيق من اإن امل�شتاأنف �شده قام بطرد موكلنا من املحل مو�شوع التقا�شي وا�شتولى 
على املعدات التي فيه وا�شتلم مبلغ -/600 دينارًا عن الأ�شهر ال�شابقة لغاية اأبريل 2013. ب- 
امل�شتخدم عن املحل رقم  الكهرباء وا�شم  الكهرباء واملاء لال�شتف�شار عن فواتري  لهيئة  الكتابة 
امل�شتاأنف  حتميل  �شرتة.3-   مهزة   )603( جممع   )355( طريق   )3270( مبنى   )-3270G(

�شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى
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رقم اال�شتئناف/ 3/4084/2015/03
رقم الدعوى/ 4/19196/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ �شركة النبع التجارية الوكيل/ املحامي رمي خلف امل�شتاأنف �شده: موؤ�ش�شة ال�شحى 
للتجارة جمهول العنوان. الطلبــات. 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه كافة �شرائطه ال�شكلية. 
2 - من حيث املو�شوع تعديل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به من فائدة قانونية وقدرها 3% �شنويًا 
من تاريخ 2014/12/2 واحلكم بفائدة اتفاقية وقدرها 12% �شنويا من بعد 90 يوم من تاريخ 
اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم  التام مع  ال�شداد  الفاتورة كما هو متفق عليه يف العقد وحتى 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف/ 7/3191/2015/03
رقم الدعوى/ 9/617/2015/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ جواد مح�شن علي �شبت الوكيل/ املحامي ح�شن اأحمد بديوي امل�شتاأنف �شده: با�شم 
باإلغاء  الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2-  العنوان.  امل�شلم. جمهول  بن عي�شى بن م�شلم 
احلكم امل�شتاأنف ب�شفة م�شتعجلة بفر�س من احلرا�شة الق�شائية على ال�شركة الفكرية العاملية 
حار�شا  امل�شتاأنف  وبتعيني  الثانية  �شدها  امل�شتاأنف  ذ.م.م.  القاب�شة  املعرفة  لإدارة  امل�شافة 
ق�شائيا عليها ليقوم باإدارة ال�شركة اإدارية ح�شنة وتقدمي ك�شوفات بح�شابات املوؤيدة بامل�شتندات 
للمحكمة مع حق توزيع الأرباح وفقا للقواعد امل�شار اإليها بالعقد وبحكم قانون ال�شركات حلني 
حت�شيل املبالغ امل�شتحقة بذمة املدعى عليه حل�شاب ال�شركة و�شداد مديونيات ال�شركة للغري. 
3- اإلزام امل�شتاأنف �شدهم امل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة وبنفقات احلرا�شة على 

عاتق احلرا�شة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/16م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف/ 3/3859/2014/03
رقم الدعوى/ 8/3204/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة / ازياء اجلوهرة البي�شاء ل�شاحبتها/ اأ�شماء نا�شر دخيل. بوا�شطة وكيالها املحامية 
زينب عي�شى احلايكي- �شلمى عي�شى احلايكي مكتب 801 الطابق 8 برج الدبلومات الدبلوما�شية 
امل�شتاأنف عليها : jezrel de asis jezrel العنوان: جمهول القامة. الطلبات اأوًل: قبول ال�شتئناف 
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اأول درجة الذي ق�شى برف�س الدعوى. ثالثًا:  اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة   : �شكاًل. ثانيًا 
�شهود  2-�شماع  عليها.  املدعى  عن  الناجت  ال�شرر  حجم  لتقدير  خبري  احتياطيا:1-انتداب 

الإثبات. رابعا: اإلزام املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/03
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم اال�شتئناف 8/2940/2015/03
رقم الدعوى  9/467/2015/25

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ هدى اأحمد ح�شني اجلالهمة الوكيل/ املحامي نبيل محمد �شامل امل�شيفر. مكتب رقم 
32 مبنى 290 طريق 1805 جممع 318 احلورة. امل�شتاأنف �شدها: �شركة فنتج دزاين ملالكيها/ 
عمار خليل حاجي  و محمود نادر توراين. جمهول العنوان. الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول 
ال�شتئناف �شكال لتقيدمه يف امليعاد املقرر قانونًا. ثانيًا: يف املو�شوع: 1- احلكم باإلزام امل�شتاأنف 
�شدها باخالء املحل التجاري رقم 984 مبنى رقم 986 ج طريق رقم 3221 جممع 332 بوع�شرية 
وقدره  مبلغ  للم�شتاأنفة  توؤدي  باأن  �شدها  امل�شتاأنف  باإلزام  احلكم   -2 البحرين  مملكة  املنامة 
-/6300 دينارًا الجرة املتاأخرة عن �شهر اأبريل 2015 مايو 2015- يونيو 2015 ، 3- ت�شمني 

امل�شتاأنف �شدها بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الأولى امل�شتانف �شدها باحل�شور بنف�شها 

اأو من ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يف 2016/02/03.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�شتئناف 2/2750/2015/03
رقم الدعـوى 1/8682/2013/02

تبليغ باحل�شور
خليفة  اآل  �شلوى  املحامية  وكيلته/   ،410043010 اجلوي�شر  العزيز  عبد  زامل  امل�شتاأنف/ 
610079271/ املحاكم. مكتب 23 – بناية �شركة البحرين لل�شياحة الطابق الثاين الدبلوما�شية. 
امل�شتاأنف �شده/ لوران�س كوهني مبنى 573 �شارع 3829 جممع 338. طلبات ال�شتئناف. اأول: 
قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الدعوى والق�شاء 
جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدها بدفع مبلغ 1480 دينارًا وبالإ�شافة الى الفائدة القانونية %10 
من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد. ثالثا: الزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده اأو من ينوب عنه باحل�شور 

جلل�شة 2016/1/14.
قا�شي محكمة اال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية
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رقم اال�شتئناف 2/3400/2015/03
رقم الدعوى 8/15112/2011/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفني/ �شيام كومار وغريه. وكياله املحاميان عي�شى فرج بور�شيد 541102877، املحامية 
�شاحلة عي�شى فرج بور�شيد 811200329، مكتب 9-10 -بناية 453 -طريق 1518 املنامة 315 
�شارع اللوؤلوؤ البحرين. �شد امل�شتاأنف �شدها/ موؤ�ش�شة �شنيور للمقاولت. طلبات ال�شتئناف: قبول 
ال�شتئناف �شكال. ويف املو�شوع تعديل احلكم امل�شتاأنف واحلكم جمددا بكافة طلباته الواردة يف 
ك�شف الطلبات لدى وزارة العمل ومحكمة اول درجة. توجيه اليمني احلا�شمة ب�شان جواز ال�شفر 
اخلا�س بامل�شتاأنفني جميعا. ب�شفة احتياطية توجيه اليمني احلا�شمة ب�شان عالقة العمل بالن�شبة 

للم�شتانف الرابع. حتميل امل�شتاأنف �شدهم الر�شوم امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/1/14.
قا�شي املحكمة الكربى اال�شتئنافية الغرفة الثانية

رقم اال�شتئناف 5/03662/2015/03
رقم الدعوى  3/5591/2005/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ جعفر ح�شن اأحمد العطي�س وكيلته املحامية: فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر. 
مكتب 54 بناية رقم 419 طريق 1705 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية امل�شتاأنف �شده/ ا�شلم ازل 
621103209. منزل 1290 طريق 224 جممع 302 املنامة. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف 
�شكال. يف املو�شوع الغاء حكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا بعدم �شماع الدعوى ل�شقوطها بالتقادم 
التقا�شي.  درجتي  املحاماة عن  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شده  امل�شتانف  الزام  مع 
احلكم بالغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء جمددا برف�س الدعوى بالزام امل�شتانف �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/1/11. 
قا�شي املحكمة الكربى اال�شتئنافية الغرفة الثانية 

رقم اال�شتئناف 9/2671/2015/03
رقم الدعوى 3/12254/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ وهاب اأحمد البطني الطار�س ب�شفته وليا طبيعيا على ابنه القا�شر حمد 610135759 
املنطقة   3 الطابق   34 مكتب  عاليه  بناية  نا�شر 780905016.  ن�شرين جا�شم  املحامية  وكيلته 
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امل�شتاأنف �شده الول/ محمد ح�شن عبدعلي 910403201 �شقة 11 مبنى 2639  الدبلوما�شية 
طريق 336 جممع 1203 مدينة حمد. امل�شتانف �شده الثاين/ �شركة الأهلية للتامني. بناية غرفه 
املنامة  امللك في�شل جممع 316 �س.ب 5282  �شارع  الرابع  الطابق  البحرين  وجتارة و�شناعة 
والق�شاء  فيه  املطعون  احلكم  تعديل  �شكال.  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات  البحرين. 
وليا طبيعيا على  للم�شتانف ب�شفته  يوؤديا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  امل�شتانف �شدهما  بالزام 
التي حلقت  واملعنوية  املادية  ال�شرار  كتعوي�س عن  دينارًا  قدره =/3000  مبلغا  القا�شر  ابنه 
�شدهما  امل�شتانف  الزام  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  والفائدة  احلادث  جراء  بها 
بالت�شامن والت�شامم بامل�شاريف بان يوؤديا للم�شتانف عن نف�شه مبلغا وقدره -/1000 دينارًا 
كتعوي�س عن ال�شرار املادية. الزام امل�شتانف �شدهما بالت�شامن والت�شامم بامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/1/11.
قا�شي املحكمة الكربى اال�شتئنافية الغرفه الثانية

رقم اال�شتئناف 6/03670/2015/03
رقم الدعوى 6/03393/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ �شركة الفاحت العقارية �س.�س.و. بوا�شطة وكيله وكيلها/ املحامي حافظ علي محمد 
610109928 بناية حوار )ب( مكتب 1 الطابق الول مبنى 188 طريق 1703 جممع 317 املنامة 
 386 طريق   58 مبنى   51 رقم  محل  الليت�شي.  بيت  �شدها/  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية  املنطقة 
الق�شيبية 325 طلبات ال�شتئناف:1( قبول ال�شتئناف �شكال. 2( احلكم بالغاء احلكم امل�شتانف 
الزام  دينارًا.  3(  مبلغًا قدره -/800  للم�شتاأنفة  توؤدي  باأن  امل�شتانف �شدها  بالزام  والق�شاء 

امل�شتانف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكم الكربى املدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكور اأعاله 

باحل�شور جلل�شة اليوم 2015/12/31 موعد نظر ال�شتئناف. 
قا�شي املحكمة الكربى اال�شتئنافية الثانية

رقم اال�شتئناف 8/1402/2015/03 
رقم الدعوى 3/17277/2014/02 

تبليغ باحل�شور
�شدها  امل�شتاأنف  �شد  اجلار  را�شد  املحامي  وكيلها  الدو�شري  محمد  اأحمد  ثاجبة  امل�شتاأنفة/ 
اني�شة محمد جا�شم الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- ويف املو�شوع: الغاء احلكم امل�شتانف 

ورف�س الدعوى والزام امل�شتانف �شدها امل�شروفات عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة 2016/1/11.  
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اال�شتئنافيه الدائرة الثانية
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رقم اال�شتئناف:1/3989/2014/03
رقم الدعوى:3/17983/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ مودرن اأملنيوم ل�شاحبها اإبراهيم كازورين، وكيلها/ املحامي علي جعفر اجلبل مكتب 
703 مبنى 315 طريق 1705 جممع 317. �شد امل�شتانف �شدهم:1- في�شل �شالح اخلور. 2- 
عارف جا�شم �شند. 3- عارف جا�شم �شند. 4- نا�شر اأحمد نا�شر. 5- موؤ�ش�شة اأملنيوم ال�شقر. 
6- جعفر محمد احلايكي. 7- �شركة زين البحرين. 8- �شركة اإبراهيم خليل كانو. 9- نا�شر 
اأوريك�س خلدمات  اأحمد نا�شر. 10- مطبعة الحتاد. 11- �شامي عي�شى بورا�شد. 12- �شركة 
التاأمني. 13- محمد مهدي محمد اأحمد. 14- مركز املنتوجات الإيطالية. 15- موؤ�ش�شة �شلمان 
ال�شائغ للمقاولت. 16- لخوان كارتار جاند. 17- محمد خليفة جا�شم دليم. طلبات ال�شتئناف: 
اأول: قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء برف�س الدعوى. ثالثًا: الزام 

امل�شتاأنف �شده الأول والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكمة امل�شتاأنف �شدهم باأن يح�شروا �شخ�شيًا اأو يح�شر من ميثلهم قانونًا جل�شة 

2016/2/1م واإل �شت�شري املحكمة يف حقهم ح�شوريًا، ليعلموا. 
قا�شي محكمة االإ�شتئناف العليا املدنية الثالثة

رقم اال�شتئناف:7/2857/2013/03
رقم الدعوى:4/11300/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ البنك الأهلي املتحد، وكيله/ املحامي فا�شل عبداهلل املديفع مكتب 401 الطابق الرابع 
مبنى برج الدبلومات الدبلوما�شية. �شد امل�شتانف �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 و امل�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 2016/2/11م.
قا�شي محكمة اال�شتئناف العليا املدنية الرابعة

رقم اال�شتئناف 9/2430/2015/03
رقم الدعوى 5/313/2015/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة بيت التمويل الوطني. بوا�شطة وكيلها املحامي/ محمد عيد احل�شيني.  امل�شتاأنف 
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�شدها: SHARMANE MONIQUE DELGADO. الطلبات: 1- تاأييد احلكم فيما انتهى اإليه يف 
جزئية اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد مبلغ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة، 
مع اإلغاء ما اإنتهى اإليه يف جانب رف�س الفوائد واإ�شدار حكم يق�شي باإلزام امل�شتاأنف �شدها بدفع 
الفوائد ا�شافة اإلى املديونية املقررة. 2- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف والأتعاب 

عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اأعاله 
باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2/8/ 2016  فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها ح�شوريًا، ليعلم.
قا�شي محكمة اال�شتئناف العليا املدنية اخلام�شة

رقم اال�شتئناف 9/1861/2011/03 
2/3026/2011/03                          

رقم الدعوى 9/3757/2008/02
تبليغ باحل�شور

امل�شتاأنف: اأحمد محمد علي جناحي. بوا�شطة وكيله املحامي/ علي محمد ح�شن كمال الدين �شد 
امل�شتاأنف �شده الول: مح�شن عبداهلل جا�شم العنوان: بوا�شطة وكياله املحاميان/ عي�شى فرج 
بور�شيد – �شاحلة عي�شى بور�شيد امل�شتاأنف �شده الثاين: ح�شن زكريا الورداين. الطلـــبات 1- 
احلكم بنق�س وتعديل حكم محكمة اأول درجة واحلكم برف�س الدعوى. 2- احلكم بنق�س حكم 
محكمة اأول درجة وتعديله واحلكم باإخراج امل�شتاأنف من الدعوى لإنعدام �شفته واحلكم برباءة 
ذمته من مبلغ املطالبة. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة عن 

درجتي التقا�شي .
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور 
اأعاله باأنه اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/1/25 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي محكمة اال�شتئناف العليا املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/681/2015/02
تبليغ باحل�شور

�شريف  عليه:  املدعى  علي حنفي  �شفوت  املدعي:  وكيل  البحرين.  دانة  نوفتيل  منتجع  املدعي: 
اأحمد عبداملوجود. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى 5/15981/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة كواترو فا�شن ذ.م.م وكيل املدعي: م/حامد تراب املدعى عليها: �شامية التاجي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2300 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 5/2292/2014/02

تبليغ باحل�شور
�شركة  عليها:  املدعى  �شعيد  محمد  نبيل  وكيلها  هجر�س،  محمد  اإبراهيم  خليل  نادية  املدعية: 
اأيامون اأند كوبروتيز ذ.م.م،�شركة اأيونيك ون لنظم املعلومات ذ.م.م. مو�شوع الدعوى:  دعوى 

عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها الثانية �شركة ايونيك املذكورة اأعالها 

باأنها قد اعادة الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/5329/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: ال�شيد طالب محمد �شرب ها�شم املدعى عليها: القوى الق�شوى لالأمن والنظافة. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد �شدر حكما 
بال�شتجواب ن�شه التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع با�شتجواب املدعي يف الت�شوية 
كافة  املدعي  ا�شتالم  على  الدالة  العمالية  الدعوى  ادارة  لقا�شي  املدعي  من  املقدمة  النهائية 
م�شتحقاته مبا فيها من تعوي�شات املطالب بها واملرفقة بالدعوى وحددت جل�شة 2016/2/22 
حل�شور املدعي ل�شتجوابه واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع وعلى قلم 

الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 1/12917/2015/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: FARUK ALAM املدعى عليها: مغ�شلة �شايني بابلز. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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اإ�شتدراك


