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مر�صوم.رقم.)73(.ل�صنة.2015
بتعيين.رئي�س.تنفيذي.ل�صندوق.العمل

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

وعلى القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2011 بتجديد تعيني رئي�س جلامعة البحرين،

وعلى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 2015 بتعيني رئي�س واأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل،
وعلى تو�شية جمل�س اإدارة �شندوق العمل،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي.:
املادة.الأولى

ثالث  ملدة  العمل  ل�شندوق  تنفيذيًا  رئي�شًا  جناحي  اأحمد  محمد  اإبراهيم  الدكتور  ُيعني 
�شنوات.

املادة.الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.
                                                                                        

.....ملك.مملكة.البحرين. . . . . . . . .
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هــ
املوافق: 30 دي�شـــمبــــر 2015م
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مر�صوم.رقم.)74(.ل�صنة.2015
بتعيين.رئي�س.تنفيذي.لهيئة.المعلومات.والحكومة.الإلكترونية

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

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،

احلكومة  لهيئة  تنفيذي  رئي�س  تعيني  بتجديد   2014 ل�شنة   )63( رقم  املر�شوم  وعلى 
الإلكرتونية،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعني ال�شيد/ محمد علي محمد القائد رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 
بدرجة وكيل وزارة.

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

....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هــ
املوافق: 30 دي�شـــمبــــر 2015م
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مر�صوم.رقم.)75(.ل�صنة.2015
بتجديد.تعيين.مدير.عام.لهيئة.تنظيم.الت�صالت

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

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

وتعديالته،
وعلى تو�شية جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيجدد تعيني ال�شيد/ محمد حمد بوب�شيت مديرًا عامًا لهيئة تنظيم الت�شالت، وذلك ملدة 
ثالث �شنوات.

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

.....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هــ
املوافق: 30 دي�شـــمبــــر 2015م
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مر�صوم.رقم.)76(.ل�صنة.2015
بتنظيم.هيئة.البحرين.لل�صياحة.والمعار�س

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،  ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 
ل�شنة  للموؤمترات واملعار�س واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006

1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وعلى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 باإحلاق �شئون ال�شياحة بوزارة ال�شناعة والتجارة،
وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُتنظم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س على النحو الآتي:
جمل�س.الإدارة،.ويتبعه:

- رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه:
1- اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

2- نائب الرئي�س التنفيذي بدرجة وكيل م�شاعد، وتتبعه:
اأ- اإدارة ت�شويق وترويج املعار�س واملوؤمترات.

ب- اإدارة الت�شويق والرتويج ال�شياحي.
ج- اإدارة املرافق واخلدمات.

د- اإدارة احلرف اليدوية.



9
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

.املادة.الثانية
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم. 

املادة.الثالثة
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

.....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هــ
املوافق: 30 دي�شـــمبــــر 2015م
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وزارة.العدل.وال�صئون.الإ�صالمية.والأوقاف
قرار.رقم.)2(.ل�صنة.2016

ب�صاأن.اإعادة.ت�صكيل.لجنة.لإتالف
اأو.ت�صليم.المواد.والأدوات.المحكوم.بم�صادرتها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القرار رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شكيل جلنة لإتالف اأو ت�شليم املواد 

والأدوات املحكوم مب�شادرتها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ال�شيد/  املواد والأدوات املحكوم مب�شادرتها برئا�شة  ت�شليم  اأو  ت�شكيل جلنة لإتالف  ُيعاد 
اأ�شامة علي العويف:

وع�شوية كل من:
النيابة العامة. رئي�س النيابة 1- ال�شيد حمد اإبراهيم خلف

وزارة الداخلية. مدير اإدارة مكافحة 
اجلرائم القت�شادية

2- ال�شيد ح�شني �شلمان مطر

وزارة العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والأوقاف.

مدير اإدارة املحاكم 3- ال�شيد محمد عبدالرحيم بوجريي

وزارة العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والأوقاف.

مدير مكتب وزير العدل 4- ال�شيد حمد علي حاجي

املادة.الثانية
ُيلغى كل ما يتعار�س مع هذا القرار.

املادة.الثالثة
باجلريدة  ن�شره  تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تـنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

الر�شمية. 
وزير.العدل.وال�صئون.الإ�صالمية.والأوقاف

خالد.بن.علي.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة . . . . . .
�شدر بتاريخ: 26 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 6 يـــــــــنايــــــــر 2016م
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وزارة.ال�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)4(.ل�صنة.2016

بتعديل.بع�س.اأحكام.الالئحة.التنفيذية.للمر�صوم.بقانون.رقم.)3(.ل�صنة.1994.
ب�صاأن.تق�صيم.الأرا�صي.المعدة.للتعمير.والتطوير

.ال�صادرة.بالقرار.رقم.)56(.ل�صنة.2009

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

وتعديالته،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 

وال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املعدة للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وبناء على عر�س مدير عام التخطيط العمراين،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ي�شتبدل بن�س البند )ج( من املادة )13( من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( 
ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 

2009، الن�س التايل:
واحد  �شارع  على  املطلة  لالأرا�شي  )اأ(  املت�شل  ال�شكن  مناطق  يف  مربعًا  مرتًا  )ج("160  بند 
ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثمانية اأمتار، و180 مرتًا مربعًا لالأرا�شي املطلة على 

�شارعني ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثمانية اأمتار".

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

وزير.ال�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . . .

�شدر يف: 27 ربيع الول 1437هـ  
الـموافق: 7 ينــــــايــــــــــر 2016 م
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)107(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.في.منطقة.�صار.– مجمع.533

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

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

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

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

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

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

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 املنطقة ال�شمالية،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ت�شنيف  اإلى   533 جممع  �شار  مبنطقة  الكائن   )05021506( العقاررقم  ت�شنيف  يغري 
مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )S P( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 



13
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

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.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 5 �شـــفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)108(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.في.منطقة.ال�صيف.– مجمع.436

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

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

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

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

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

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

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.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم )04024740( الكائن مبنطقة ال�شيف جممع )436( اإلى ت�شنيف 
القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )B D( د  ال�شتثمارية  العمارات  مناطق 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
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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.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . .

�شدر بتاريخ: 5 �شــفـــــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)111(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.في.منطقة.المحرق.– مجمع.208

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

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

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

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

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

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

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 منطقة املحرق،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم )02029206( الكائن مبنطقة املحرق جممع 208 اإلى ت�شنيف 
مناطق ال�شكن املت�شل ب )R H B( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق 
ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 5 �شـــفــــر 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 17 نوفمرب 2015م 
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)112(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عدد.من.العقارات.في.منطقة.المحرق.– مجمع.207

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

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

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

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

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

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

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 منطقة املحرق،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف جمموعة العقارات الكائنة مبنطقة املحرق جممع 207 اإلى ت�شنيف مناطق 
عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . .

�شدر بتاريخ: 5 �شـــفـــــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 17 نوفمرب 2015م
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)123(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عدد.من.العقارات.في.منطقة.عراد.– مجمع.245

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

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

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

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

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

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

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 منطقة املحرق،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

اإلى ت�شنيف مناطق اخلدمات  يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة عراد جممع 245 
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )PS( العامة 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 24 �شـفـر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 6 دي�شمرب 2015م
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وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)124(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.ت�صنيف.عقارين.في.منطقة.الجنبية.– مجمع.571

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

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

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

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

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

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

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 املنطقة ال�شمالية،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

الكائنان مبنطقة اجلنبية  جممع  و )05044368(  العقاران رقم )05044367(  ي�شنف 
اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )R G( احلدائقي  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   )571(
املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 28 �شـــفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 10 دي�شمرب 2015م
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وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)125(.ل�صنة.2015

.ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عدد.من.العقارات
.في.منطقة.مدينة.عي�صى.– مجمع.815

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

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

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

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

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

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

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.الآتي:
مادة.)1(

مناطق  ت�شنيف  الى   815 جممع  عي�شى  مدينة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغري 
م�شاريع ذات طبيعة خا�شة هـ )sp (e، وذلك وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 28 �شــفــر 1437هـ
املـــــوافـــــــــق: 10 دي�شمرب2015م
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وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)126(.ل�صنة.2015.

ب�صاأن.ت�صنيف.عدد.من.العقارات.في.منطقة.القرية.– مجمع.604

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

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

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

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

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

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

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

وعلى ما عر�س علينا، 

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة القرية جممع 604 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب 
)RB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 28 �شـــفـــــر 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 10 دي�شمرب 2015 م
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وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)127(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.بالواجهة.البحرية.في.منطقة.المنامة.– مجمع.346.

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

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

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

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

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

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

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.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم ) 03220465 ( الكائن بالواجهة البحرية مبنطقة املنامة جممع 
346 اإلى ت�شنيف مناطق خدمات ومرافق عامة )P S( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 
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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.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 28 �شـــفـــر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 10 دي�شمرب 2015م 
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)130(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.في.منطقة.مقابة.– مجمع.505

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

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

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

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

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

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

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 املنطقة ال�شمالية،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم ) 05027205( الكائن مبنطقة مقابة جممع )505( وفقًا ملا هو 
وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

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



40
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 دي�شـمبــر 2015م
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وزارة.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)136(.ل�صنة.2015

ب�صاأن.تغيير.ت�صنيف.عقار.في.منطقة.الج�صرة.– مجمع.1006

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

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

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

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

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

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

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 املنطقة ال�شمالية،

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

اإلى   )1006( جممع  اجل�شرة   مبنطقة  الكائن   )10029085( رقم  العقار  ت�شنيف  يغري 
ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

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

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

وزير.الأ�صغال.و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�صام.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 28 دي�شـــمبـــر 2015م
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قرار.رقم.)1(.ل�صنة.2016.
ب�صاأن.تعديـل.�صعر.بيـع.الجــازولين.

وزير الطاقة، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:  
بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز املن�شاة باملر�شوم رقم ) 63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين ،
وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

وحتديد اغرا�شها واخت�شا�شاتها وتعديالته، 
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل �شعر بيع الديزل والكريو�شني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
قـرر.الآتي:
املادة.)1(

 يعدل �شعر بيع اجلازولني بنوعيه اجليد واملمتاز لال�شتهالك املحلي لال�شتخدامات الأر�شية 
والبحرية، على النحو التايل:

اأ-  125 فل�شًا للرت الواحد لوقود اجلازولني اجليد.
ب-  160 فل�شًا للرت الواحد لوقود اجلازولني املمتاز. 

املادة.)2(
ي�شري هذا القرار اعتبارًا من الثالثاء املوافق 12 يناير 2016.

املادة.)3(
على اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه -  تنفيذ هذا القرار ،  وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

.وزير.الطاقة . . . . . .
رئي�س.جمل�س.اإدارة.الهيئة.الوطنية.للنفط.والغاز.

الدكتور.عبد.احل�صني.بن.علي.مريزا

�شدر يف: 2 ربيع الثاين 1437هـ
املــوافــق: 12 ينــــايـــــــر 2016م
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وزارة.املوا�صالت.والت�صالت
قرار.رقم.)11(.ل�صنة.2015

باإ�صدار.لئحة.تراخي�س.اأن�صطة.النقل.العام

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،

واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتان )17( 
و)18( منه،  

وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة الـــــــــموا�شالت، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام املرافقة لهذا القرار.
املادة.الثانية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.
املادة.الثالثة

ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل 
لتاريخ الن�شر.

وزير.املوا�صالت.والت�صالت
كمال.بن.اأحمد.محمد . . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1437هـ
املـــــوافــــــــــق: 24 دي�شـــمبـــر 2015م
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لئحة.تراخي�س.اأن�صطة.النقل.العام
الف�صل.الأول
اأحكام.عامة

مادة.)1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

مامل يقت�ِس �ِشياُق الن�س خالَف ذلك:
الوزارة: الوزارة املعنية ب�شئون املوا�شالت.

الوزير: الوزير املعني ب�شئون املوا�شالت.
وكيل.الوزارة: وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد.

الإدارة: اإدارة تنظيم النقل الربي.
القانون: القانون رقم )23( ل�شنة 2014 باإ�شدار قانون املرور.

الب�شائع على الطرق  اأو نقل  ال�شخ�شية  واأمتعتهم  العام: خدمات نقل اجلمهور  النقل. اأن�صطة.
مقابل اأجر بوا�شطة اأي مركبة من مركبات النقل العام، وخدمات تاأجري املركبات املعدة لنقل 
اجلمهور من �شيارات ودراجات اآلية وغريها، بالإ�شافة اإلى اإن�شاء وتطوير واإدارة مرافق النقل 
العام   الطريق  يف  وانتظارها  وقوفها  واأماكن  العام  النقل  ملركبات  رئي�شية  محطات  من  العام 

ومظالت انتظار الركاب والأر�شفة وغريها من املرافق.
و�شيارات  الأجرة  و�شيارات  اجلماعي  النقل  مركبات  دون ح�شر  ت�شمل  العام:  النقل. مركبات.
وال�شيارات  والعربات  واحلافالت  والبا�شات  امل�شرتك  النقل  و�شيارات  الطلب  حتت  الأجرة 
والدراجات الآلية محل التاأجري والقطارات واملرتو وال�شاحنات واملقطورات والقاطرات وغريها.

املركبة: ت�شمل اأي مركبة من مركبات النقل العام.
النقل.اجلماعي: �شبكة املوا�شالت الرئي�شية ال�شاملة مبملكة البحرين التي تتولها الوزارة.

بطاقة.الت�صغيل: الوثيقة ال�شادرة من الوزارة ل�شتعمال املركبة يف مزاولة اأن�شطة النقل العام 
املرخ�س بها.

اأي من  ملزاولة  الرتخي�س  لطالب  الوزارة  ال�شادرة من  املكتوبة  النهائية  املوافقة  الرتخي�س: 
اأن�شطة النقل العام.

للح�شول  الوزارة  اإلى  بطلب  يتقدم  الذي  العتباري  اأو  الطبيعي  ال�شخ�س  الرتخي�س:  طالب.
على ترخي�س ملزاولة اأي من اأن�شطة النقل العام.

املرخ�س.له: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري الذى ي�شدر له ترخي�س من الوزارة ملزاولة اأي من 
اأن�شطة النقل العام.

املقر: اأي مكتب اأو مكان ي�شتعمله املرخ�س له )حال كونه �شركة اأو موؤ�ش�شة( ملزاولة ن�شاط النقل 
العام املرخ�س به.
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مادة.)2(
ت�شري اأحكام هذه الالئحة على كافة اأنواع الرتاخي�س التي ت�شدرها الوزارة ملزاولة اأن�شطة 

النقل العام.
الف�صل.الثاين

الرتاخي�س
الفرع.الأول

اأن�صطة.النقل.العام.
مادة.)3(

ل يجوز مزاولة اأي من اأن�شطة النقل العام اإل بعد احل�شول على ترخي�س من الوزارة، وفقًا 
لأحكام هذه الالئحة والأنظمة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.

مادة.)4(
باإن�شاء  اخلا�شة  والأن�شطة  اجلماعي،  النقل  ن�شاط  وت�شغيل  اإدارة  وحدها  الوزارة  تتولى 
بهذه  وترخ�س  تعهد  اأن  ولها  اجلماعي،  بالنقل  املرتبطة  العام  النقل  مرافق  واإدارة  وتطوير 
الأطراف  حقوق  فيها  حتدد  معها  تربمها  عقود  مبوجب  موؤ�ش�شات،  اأو  �شركات  اإلى  الأن�شطة 

والتزاماتهم.
مادة.)5(

يجوز الرتخي�س لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملزاولة اأن�شطة النقل العام الآتية:
اأ- �شيارات الأجرة.

ب- �شيارات الأجرة حتت الطلب.
ج- النقل الداخلي للركاب. 

د- النقل الدويل للركاب.
هـ- النقل ال�شياحي الدويل.
و- النقل ال�شياحي الداخلي.
ز- النقل الداخلي للب�شائع.
ح- النقل الدويل للب�شائع.

ط- تاأجري ال�شيارات.
ي- تاأجري الدراجات الآلية.

ك- اأي من اأن�شطة النقل العام الأخرى التي يرى الوزير الرتخي�س بها.
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مادة.)6(
ي�شتمر جتديد الرتاخي�س التالية وال�شادرة لالأفراد قبل العمل بهذه الالئحة، حلني اإلغائها 

وفقًا لأحكام هذه الالئحة:
اأ- البا�شات واحلافالت الأهلية.

ب- �شيارات الأجرة.
ج- النقل امل�شرتك.

د- النقل الداخلي للب�شائع.
هـ- نقل الطلبة.

مادة.)7(
الواردة يف  العام  النقل  اأن�شطة  اأي من  ملزاولة  لالأفراد  تراخي�س جديدة  اإ�شدار  يجوز  ل 

املادة )6( اأعاله. 
مادة.)8(

وال�شروط  الأنظمة  الوزير  ُي�شدر  الالئحة،  املن�شو�س عليها يف هذه  الأحكام  مع مراعاة 
اخلا�شة برتاخي�س مزاولة كل ن�شاط من اأن�شطة النقل العام.

الفرع.الثاين
اإجراءات.الرتخي�س

مادة.)9(
يقدم طلب احل�شول على الرتخي�س من طالب الرتخي�س اأو ممن ينوب عنه اإلى الإدارة، 
على النموذج الذي تعده لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات 

وامل�شتندات املطلوبة، ويجب اأن تتوافر يف طالب الرتخي�س ال�شروط الآتية:
اأ- اأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة اأو ي�شتخدم لديه من هو ملم بهما.

ب- األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جناية اأو جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة ما مل يكن  احلكم 
م�شموًل بوقف التنفيذ اأو كان قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ج- اأن يكون ح�شن ال�شرية  وال�شمعة وال�شلوك.
مادة.)10(

يجب على طالب الرتخي�س �شداد ر�شم تقدمي طلب مقداره 100 دينار بحريني- ل ترد - 
ويعترب تاريخ �شداد هذه الر�شوم هو التاريخ املعتمد لتقدمي طلب الرتخي�س.
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مادة.)11(
تقوم الإدارة بعد التحقق من �شداد ر�شم تقدمي الطلب وا�شتيفاء كافة البيانات واملعلومات 

وامل�شتندات، بقيد الطلب يف �شجالتها وت�شليم طالب الرتخي�س ما يفيد قيد طلبه.
مادة.)12(

اأ- تتولى الإدارة درا�شة طلب الرتخي�س، ورفع تو�شيتها لوكيل الوزارة خالل مدة ل جتاوز )30( 
يومًا من تاريخ تقدمي الطلب.

ب- ي�شدر وكيل الوزارة قراره باملوافقة املبدئية اأو بالرف�س خالل )15( يومًا من تاريخ التو�شية 
وُيخطر طالب الرتخي�س بالقرار بكتاب م�شجل بعلم الو�شول، ويعترب م�شي )60( يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب دون رد مبثابة رف�س �شمني للطلب.
ولطالب الرتخي�س التظلم للوزير من قرار رف�س طلبه خالل )30( يومًا من تاريخ اإخطاره 
به اأو م�شي املدة املذكورة، وعلى الوزير البت يف التظلم خالل )30( يومًا من تاريخ تقدميه، 
ويعترب م�شي هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للتظلم، ويجوز ملن رف�س تظلمه �شراحة اأو 

�شمنًا الطعن اأمام املحكمة املخت�شة.
مادة.)13(

املوافقات  على  احل�شول  املبدئية،  باملوافقة  اإخطاره  عند  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
الالزمة من اجلهات الإدارية ذات العالقة، وتزويد الإدارة بامل�شتندات الآتية:

ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري )حال كون طالب الرتخي�س �شركة اأو موؤ�ش�شة(. اأ- 
اأ�شماء  فيه  مبينًا  وجد(  )اإن  لل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  املوثق  التاأ�شي�س  عقد  من  ن�شخة  ب- 
املعتمد  والتوقيع  الداخلية،  واللوائح  املال  راأ�س  يف  �شريك  كل  م�شاهمة  ون�شبة  ال�شركاء 

للم�شوؤولني واملدير الإداري واملايل )حال كون طالب الرتخي�س �شركة(.
اأي م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الإدارة. ج- 

مادة.)14(
تكون املوافقة املبدئية ملغاة اإذا مل يقم طالب الرتخي�س خالل مدة اأق�شاها )90( يومًا 
من تاريخ ح�شوله عليها با�شتكمال امل�شتندات والبيانات واملوافقات املذكورة يف املادة )13(، 
ويجوز بقرار من وكيل الوزارة بناًء على طلب طالب الرتخي�س متديد هذه املوافقة املبدئية ملدة 

اأخرى يراها منا�شبة بحد اأق�شى )90( يومًا.
مادة.)15(

تقوم الإدارة بعد ا�شتكمال امل�شتندات والبيانات واملوافقات املطلوبة، برفع تو�شيتها النهائية 
لوكيل الوزارة خالل مدة ل جتاوز )15( يومًا من تاريخ ال�شتكمال، وذلك للبت النهائي يف طلب 
من  يومًا   )15( خالل  بالرف�س  اأو  النهائية  باملوافقة  قراره  الوزارة  وكيل  وي�شدر  الرتخي�س، 
تاريخ رفع التو�شية، ويخطر طالب الرتخي�س بالقرار بكتاب م�شجل بعلم الو�شول، ويعترب م�شي 

املدة املحددة دون رد مبثابة رف�س �شمني.  
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ولطالب الرتخي�س التظلم من القرار ال�شادر برف�س طلبه اإلى الوزير، وذلك خالل مدة ل 
تتجاوز )30( يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويتم البت يف التظلم خالل )30( يومًا من تاريخ 
تقدميه، ويعترب انق�شاء هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للتظلم، ويجوز ملن رف�س تظلمه 

�شراحًة اأو �شمنًا الطعن اأمام املحكمة املخت�شة.
مادة.)16(

الرتخي�س  باإ�شدار  الإدارة  تقوم  الرتخي�س،  طلب  على  النهائية  املوافقة  �شدور  حال  يف 
طبقًا للنموذج الذي تعده لهذا الغر�س بعد �شداد ر�شم اإ�شدار الرتخي�س وفقًا جلدول الر�شوم 

)املرفق(.
مادة.)17(

ي�شدر الرتخي�س ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد لذات املدة، وذلك بعد اأداء ر�شم التجديد  اأ- 
وفقًا جلدول الر�شوم )املرفق(.

يف حال فقد الرتخي�س اأو تلفه، ت�شدر الإدارة بدل فاقد بعد قيام املرخ�س له باأداء ر�شم  ب- 
قدره )10( دنانري.

الف�صل.الثالث
مركبات.النقل.العام

الفرع.الأول
�صروط.عامة

مادة.)18(
ُت�شدر الوزارة بطاقات الت�شغيل ملركبات النقل العام، وميكن للمرخ�س له احل�شول على  اأ- 
اأو عن  الر�شوم )املرفق(  الت�شغيل للمركبة بعد �شداده للر�شم املقرر لذلك بجدول  بطاقة 

طريق املزايدة التي تطرحها الوزارة، وذلك ح�شب نوع الن�شاط املرخ�س به. 
للوزارة طرح بطاقات ت�شغيل للبيع يف مزايدة. ب- 

ت�شدر بطاقة الت�شغيل ملدة �شنة واحدة، وجتدد �شنويًا مبوافقة الوزارة. ج- 
يف حال فقد بطاقة الت�شغيل اأو تلفها، ت�شدر الإدارة بدل فاقد بعد قيام املرخ�س له باأداء  د- 

ر�شم قدره )10( دنانري.
مادة.)19(

مع مراعاة كافة اأحكام و�شروط الرتخي�س، يجوز تداول بطاقة الت�شغيل بالبيع بعد احل�شول 
على املوافقة الكتابية امل�شبقة من الوزارة، وذلك طبقًا لالأو�شاع والقرارات املنظمة لكل ن�شاط، 

ووفقًا لالإجراءات الآتية:
تقدمي طلب اإلى الإدارة، م�شتمل على بيانات بطاقة الت�شغيل املراد بيعها و�شبب البيع وبيانات  اأ- 

امل�شرتي.
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اأو بالرف�س خالل )30( يومًا من تاريخ  تقوم الإدارة بدرا�شة الطلب والبت فيه باملوافقة  ب- 
تقدميه، ويجب اأن يكون قرار الرف�س م�شببًا. 

يجوز للمرخ�س له التظلم اإلى وكيل الوزارة من قرار الرف�س، خالل )15( يومًا من تاريخ  ج- 
اإخطاره به، على اأن يبت يف التظلم خالل )15( يومًا من تاريخ تقدميه، ويعترب م�شي هذه 

املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للتظلم.
اإلى الوزير، وذلك خالل مدة ل  وللمرخ�س له التظلم من القرار ال�شادر برف�س طلبه 
تتجاوز )15( يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويتم البت يف التظلم خالل )15( يومًا من 
تاريخ تقدميه، ويعترب انق�شاء هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للتظلم، ويجوز ملن 

رف�س تظلمه �شراحًة اأو �شمنًا الطعن اأمام املحكمة املخت�شة.
ا�شتيفائه  بعد  امل�شرتي  با�شم  الت�شغيل  بطاقة  بنقل  تقوم  البيع،  على  الإدارة  موافقة  عند  د- 

لأحكام و�شروط الرتخي�س. 
مادة.)20(

يجب على املرخ�س له اللتزام بال�شروط واملوا�شفات الفنية التي حتددها الإدارة للمركبة 
مبا يف ذلك حجم املركبة و�شنة ال�شنع واللون وال�شعارات والعالمات املميزة لالأجزاء اخلارجية 
لها والأجهزة الواجب تركيبها فيها والإعالنات والبيانات والتعليمات الواجب عر�شها يف مكان 

بارز عليها، ويتعني على الأخ�س اأن تتوافر يف مركبات النقل العام ال�شروط واملوا�شفات الآتية:
ت�شجيل املركبة وفقًا للقانون ولئحته التنفيذية. اأ- 

ووثيقة  امللكية  و�شهادة  لل�شائق  التعريفية  والبطاقة  الت�شغيل  ببطاقة  املركبة  يف  الحتفاظ  ب- 
تاأمني �شارية املفعول.

اأن تكون املركبة يف حالة فنية �شليمة و�شاحلة لال�شتخدام. ج- 
الفنية  الناحية  من  املركبة  �شالمة  من  والتاأكد  الدورية  وال�شيانة  الدائم  الفح�س  اإجراء  د- 

والت�شغيلية وتوافر و�شائل الأمن وال�شالمة.
العام  النقل  ن�شاط  وطبيعة  يتنا�شب  لئقًا،  واخلارجي  الداخلي  املركبة  مظهر  يكون  اأن  هـ- 

املرخ�س به.
احتياطية  عجلة  توافر  وبالأخ�س  وال�شالمة  الأمن  و�شائل  بكافة  جمهزة  املركبة  تكون  اأن  و- 
ومفتاح للعجلة واآلة رافعة، واإ�شارة اخلطر العاك�شة املثلثة ال�شكل، وطفاية حريق و�شندوق 

اإ�شعافات.
اأن يقت�شر ا�شتخدام املركبة على مزاولة الن�شاط املرخ�س به دون غريه. ز- 
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مادة.)21(
ل يجوز اأن يقل عدد املركبات املخ�ش�شة ملزاولة ن�شاط النقل العام املرخ�س به عن احلد 
الأدنى ول يزيد على احلد الأق�شى املحددين يف نظام و�شروط الرتخي�س، ويجب على املرخ�س 
اأيام من تاريخ حدوثه، ويتعني على  له يف حال حدوث نق�س اإخطار الوزارة كتابيًا خالل )7( 
املرخ�س له - ويف جميع الأحوال - اإكمال النق�س يف عدد املركبات خالل املدة التي حتددها 

الإدارة بحد اأق�شى )6( اأ�شهر من تاريخ حدوث النق�س.
مادة.)22(

يجب على املرخ�س له التاأمني على املركبة يف اإحدى �شركات التاأمني املرخ�س لها بالعمل يف 
اململكة، ويجب اأن يكون التاأمني �شاماًل يغطي امل�شئولية املدنية النا�شئة عن الأ�شرار اجل�شمانية 
واملادية من حوادث املركبات، على اأن يغطي التاأمني حالت الوفاة اأو الإ�شابة لأي �شخ�س مبا يف 

ذلك الركاب وال�شائق والغري، واأي اأ�شرار مادية تلحق باملركبة وغريها.
مادة.)23(

ل يجوز و�شع مل�شقات اأو اإعالنات اأو �شعارات اأو عبارات اأو اأية مادة دعائية على اأي من   اأ- 
اأجزاء املركبة الداخلية اأو اخلارجية اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة 

واملوافقات والرتاخي�س الالزمة من اجلهات املعنية.
ل يجوز اأن يكون لون اأي من البا�شات واحلافالت �شبيهًا باللون الذي ت�شبغ به وت�شتخدمه  ب- 
مركبات النقل اجلماعي، ول يجوز الرتخي�س لأي من البا�شات اأو احلافالت التي ت�شبغ اأو 

ت�شتخدم هذا اللون.
الفرع.الثاين

رخ�س.قيادة.مركبات.النقل.العام
مادة.)24(

واأنواع  اإل مبوجب رخ�شة قيادة جتيز قيادتها،  العام  النقل  اأي من مركبات  اأ- ل يجوز قيادة 
رخ�س قيادة مركبات النقل العام هي:

1- رخ�شة قيادة عامة.
الداخلي  النقل  ومركبات  اجلماعي،  النقل  مركبات  قيادة  حلاملها  الرخ�شة  هذه  وجتيز 
للركاب والبا�شات واحلافالت الأهلية، ومركبات النقل ال�شياحي الداخلي، ومركبات 

النقل ال�شياحي الدويل التي ل يقل عدد ركابها عن )12( راكبًا.
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2- رخ�شة قيادة �شيارة اأجرة.   
وجتيز هذه الرخ�شة حلاملها قيادة �شيارات الأجرة و�شيارات الأجرة حتت الطلب.

3- رخ�شة قيادة نقل ب�شائع.
الدويل  والنقل  للب�شائع  الداخلي  النقل  مركبات  قيادة  حلاملها  الرخ�شة  هذه  وجتيز 

للب�شائع التي ل يزيد وزنها على )3000( كجم.
4- رخ�شة قيادة مركبة ثقيلة

     وجتيز هذه الرخ�شة حلاملها قيادة مركبات النقل الداخلي للب�شائع والنقل الدويل 
للب�شائع التي يزيد وزنها على )3000( كجم. 

رخ�شة النقل امل�شرتك: وجتيز هذه الرخ�شة حلاملها قيادة مركبات النقل امل�شرتك   -5
)البيك اأب(.

جتيز رخ�شة القيادة اخلا�شة قيادة ال�شيارات والدراجات الآلية املخ�ش�شة ملزاولة ن�شاط  ب- 
تاأجري املركبات. 

مادة.)25(
مع مراعاة اأحكام املادتني )19( و)23( من القانون، ي�شرتط فيمن يقدم طلب للح�شول 

على رخ�شة قيادة اأي من مركبات النقل العام الآتي:
اأن يكون بحريني اجلن�شية. اأ- 

األ يكون من موظفي القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�س اأو حائزًا على �شجل جتاري. ب- 
اأن يكون من املرخ�س لهم اأو يعمل لدى �شركة اأو موؤ�ش�شة مرخ�س لها. ج- 

األ يقل عمره عن )25( �شنة ول يزيد على )65( �شنة، مع خربة يف ال�شياقة ل تقل عن خم�س  د- 
�شنوات.

العقلية   والأمرا�س  وال�شرع  القلب  واأمرا�س  الإعاقة  من  خلوه  يثبت  تقرير طبي  يقدم  اأن  هـ- 
واأمرا�س الكلى والكبد الوبائي واجلذام واإدمان املخدرات ونق�س املناعة املكت�شبة.

وا�شتثناء من حكم البند )اأ( اأعاله، يجوز اإ�شدار رخ�س قيادة مركبات النقل العام لغري 
البحرينيني الذين يعملون بال�شركات واملوؤ�ش�شات املرخ�س لها مبزاولة اأن�شطة النقل العام 

وفقًا لل�شوابط الآتية:
اأن تتقدم ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة املرخ�س لها بطلب احل�شول على رخ�شة قيادة لل�شائق  اأ( 

مرفقًا معها امل�شتندات املطلوبة التي حتددها الإدارة.  
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اأن ترتبط الرخ�شة بال�شركة اأو املوؤ�ش�شة املرخ�س لها، بحيث يدون ا�شمها على رخ�شة  ب( 
القيادة ال�شادرة لل�شائق.

املوؤ�ش�شة  اأو  بال�شركة  العمل  ترك  اإذا  البحريني  غري  لل�شائق  القيادة  رخ�شة  ُتلغى  ج( 
موؤ�ش�شة  اأو  �شركة  اإلى  ال�شائق  رخ�شة  حتويل  الوزارة  مبوافقة  ويجوز  لها،  املرخ�س 

اأخرى مرخ�س لها.
الف�صل.الرابع

التزامات.املرخ�س.له
مادة.)26(

يجب على املرخ�س له مراعاة اأحكام القانون واأحكام هذه الالئحة والأنظمة والقرارات 
ال�شادرة تنفيذًا لها و�شروط الرتخي�س ال�شادرة من الوزارة.

مادة.)27(
، ويجوز له اإن�شاء  يجب على املرخ�س له )حال كونه �شركة اأو موؤ�ش�شة( اأن يكون لديه مقرٌّ

فروع ملقره، على اأنه يتعني اأن تتوافر يف املقر ال�شروط الآتية: 
اأن يكون املقر مملوكًا اأو م�شتاأجرًا له بعقد ر�شمي، واأن تراعى فيه و�شائل الأمن وال�شالمة   اأ- 

وغري ذلك مما تقرره القوانني واللوائح.
اأن يكون موقع املقر منا�شبًا ومالئمًا ملزاولة ن�شاط النقل العام املرخ�س به. ب- 

اأن يكون املقر موافقًا عليه من قبل الوزارة واجلهات املعنية. ج- 
و�شع الرتخي�س ال�شادر له يف مكان بارز باملقر، بحيث ميكن روؤيته والطالع عليه ب�شهولة. د- 

الـن�شاط  اإن�شاوؤه ملزاولة  يتم  �شداد ر�شم مقداره )20( دينارًا بحرينيًا عن كل فرع جديد  هـ- 
املرخ�س به.

مادة.)28(
مع مراعاة اأحكام املادة )32( من القانون ولئحته التنفيذية، يجب على املرخ�س له )حال 
له تخ�شي�س  املركبات، ويجوز  لإيواء  اأن يكون لديه مكانًا مخ�ش�شًا  اأو موؤ�ش�شة(  كونه �شركة 
اأكرث من مكان لإيواء املركبات، �شريطة موافقة الوزارة امل�شبقة على اأماكن الإيواء، و�شداد ر�شم 

مقداره )50( دينارًا بحرينيًا عن كل مكان مخ�ش�س لإيواء املركبات. 
مادة.)29(

يجب على املرخ�س له اللتزام بالآتي:
تزويد املركبة ببطاقة ت�شغيل قبل ا�شتخدامها يف مزاولة اأن�شطة النقل العام. اأ- 

اإ�شدار  تاريخ  اأ�شهر من  اأق�شاها )6(  به خالل مدة  املرخ�س  العام  النقل  ن�شاط  مزاولة  ب- 
الرتخي�س. 

احل�شول على رخ�س القيادة واملوافقات الالزمة لل�شائقني غري البحرينيني التابعني له من  ج- 
اجلهات املعنية.
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التحقق من اأن ال�شائقني البحرينيني التابعني له لديهم رخ�شة قيادة جتيز لهم قيادة ذات  د- 
املركبة املخ�ش�شة ملزاولة الن�شاط املرخ�س به.

لل�شائق من قبل املرخ�س له، تت�شمن بياناته ال�شخ�شية وا�شم  التعريفية  اإ�شدار البطاقة  هـ- 
املرخ�س له وو�شعها يف مكان بارز من املركبة قبل ال�شماح لل�شائق بقيادتها، وذلك وفقًا 

للنموذج املعد من الوزارة.
اإخطار الإدارة كتابيًا فور توقف ن�شاطه ملدة تزيد على )3( اأ�شهر اأو ت�شفية ن�شاطه اأو اإ�شهار  و- 

اإفال�شه اأو �شطب قيده من ال�شجل التجاري.
التقيد مبزاولة اأن�شطة النقل العام املرخ�س بها، واأل يزاول اأي ن�شاط غري مرخ�س له به   ز- 
واأن يوؤدي ما عليه من التزامات ور�شوم م�شتحقة عليه للوزارة عن الن�شاط املرخ�س به دون 

تاأخري.
عدم تغيري �شكله القانوين )اإذا كان �شركة اأو موؤ�ش�شة( اإل بعد احل�شول على املوافقة امل�شبقة  ح- 

من الوزارة. 
اخلا�شة  بياناته  على  يطراأ  تغيري  اأي  على  الوزارة  من  امل�شبقة  املوافقة  على  احل�شول  ط- 

بالرتخي�س.
مادة.)30(

يلتزم املرخ�س له مبزاولة اأن�شطة النقل العام املرخ�س بها بنف�شه وبوا�شطة تابعيه ب�شفافية 
ومو�شوعية، وفقًا ملعايري اجلودة التي حتددها الوزارة.

مادة.)31(
يجب على املرخ�س له اللتزام والتقيد با�شرتاطات الأمن وال�شالمة املن�شو�س عليها يف 
القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات يف مزاولته لأن�شطة النقل العام املرخ�س بها، واأن يوفر 

املكان والأ�شاليب الآمنة للعمل يف جميع الأوقات.
مادة.)32(

يلتزم املرخ�س له مب�شك الدفاتر وال�شجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�س به، وعلى 
الأخ�س الآتي:

ال�شجالت املالية والتجارية.  -1
�شجل ال�شيانة والفح�س الدوري للمركبات.  -2

�شجل ال�شائقني.  -3
�شجل �شكاوى العمالء واجلمهور وكيفية معاجلتها.  -4

له  املرخ�س  على  ويجب  معها،  التعامل  اإجراءات  وبيان  عليها  يعرث  التي  املفقودات  �شجل   -5
و�شائق املركبة يف كل حال، ت�شليم مفقودات الركاب والعمالء اإلى اأقرب مركز �شرطة. 

اأي �شجالت اأخرى حتددها الوزارة.  -6
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مادة.)33(
يلتزم املرخ�س له )حال كونه �شركة اأو موؤ�ش�شة( مبوافاة الإدارة مبلخ�س ح�شاباته املالية 
ال�شنوية املدققة، م�شدقًا من مدقق ح�شابات مرخ�س له للعمل باململكة وذلك خالل )3( اأ�شهر 

من نهاية ال�شنة املالية املعتمدة لدى املرخ�س له. 
مادة.)34(

ل يجوز للمرخ�س له التنازل عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه اإلى الغري اإل مبوافقة كتابية 
م�شبقة من الوزارة، ووفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف القرارات اخلا�شة بتنظيم كل ن�شاط من 

اأن�شطة النقل العام.
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن يف حالة رف�س طلب التنازل عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه، التظلم 

اإلى وكيل الوزارة خالل )30( يومًا من تاريخ رف�س التنازل.

الف�صل.اخلام�س
امل�صئوليات.والتدابري

مادة.)35(
ل يجوز للمرخ�س له اأو تابعيه المتناع بغري �شبب مربر عن قبول الركاب، اأو القيام باأي   اأ- 

�شلوك يدل على النتقائية يف اختيار الركاب.
اأي مركبة يف غري الأماكن املخ�ش�شة لها من قبل  اإيقاف  اأو تابعيه  ل يجوز للمرخ�س له  ب- 

الوزارة.
اأو  املركبة  تعطل  حال  يف  الراكب  على  اأجرة  اأي  احت�شاب  تابعيه  اأو  له  للمرخ�س  يجوز  ل  ج- 
تعر�شها لأي خلل يحول دون اإكمال الرحلة – اإل يف حال توفري مركبة بديلة - كما ل يجوز 
احت�شاب اأي اأجرة يف املركبات التي حت�شب فيها الأجرة بالعداد، يف حال عدم ت�شغيل العداد 

يف الرحلة اأو ت�شغيل املركبة بالرغم من وجود خلل يف العداد.
مادة.)36(

على الإدارة التحقيق يف اأي �شكوى مقدمة من الركاب اأو من غريهم، تتعلق مبزاولة املرخ�س 
اأو تابعيه، لأي مخالفة لأحكام هذه الالئحة اأو  له لن�شاط النقل العام املرخ�س به اأو بارتكابه 

الأنظمة والقرارات اخلا�شة بالنقل العام.
مادة.)37(

اأو  له  املرخ�س  ارتكاب  لالإدارة يف حال  اجلنائية،  اأو  املدنية  بامل�شوؤولية  الإخالل  مع عدم  اأ-  
اأن  العام،  بالنقل  والقرارات اخلا�شة  الأنظمة  اأو  الالئحة  لأحكام هذه  اأي مخالفة  تابعيه 
اأن ت�شدر  اأ�شبابها واآثارها فورًا، ولالإدارة يف كل حال  تاأمره بالتوقف عن املخالفة واإزالة 

قرارًا م�شببًا يف مواجهة املرخ�س له املخالف باأي من التدابري الآتية:
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و�شع قيود اأو ا�شرتاطات على مزاولته لن�شاط النقل العام املرخ�س به مبا يكفل �شالمة   -1
ن�شاط  كل  لطبيعة  وفقًا  وذلك  املخالفة،  ارتكاب  تكرار  عدم  اأو  الب�شائع  اأو  الركاب 

وال�شوابط املنظمة له.
توقيع جزاء مايل يحت�شب على اأ�شا�س يومي حلمل املخالف على التوقف عن املخالفة   -2
واإزالة اأ�شبابها واآثارها، وذلك مبا ل يجاوز )20( دينارًا يوميًا عند ارتكابه املخالفة 
لأول مرة و)50( دينارًا يوميًا يف حالة ارتكابه ملخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات من 
تاريخ اإ�شدار قرار يف حقه عن املخالفة ال�شابقة، ويف جميع الأحوال يجب اأن ل تتجاوز 
قيمة اجلزاء املايل )2000( دينار، ويتعني عند تقدير اجلزاء املايل مراعاة ج�شامة 
وال�شرر  التي جناها  واملكا�شب  املخالف،  له  املرخ�س  بداأ من  الذي  والعنت  املخالفة 
الذي اأ�شاب الغري نتيجة لذلك، ويكون حت�شيل اجلزاء املايل بالطرق املقررة لتح�شيل 

املبالغ امل�شتحقة للدولة.
وقف الرتخي�س موؤقتًا وذلك ملدة ل جتاوز )3( اأ�شهر، ويجوز رفع الوقف �شريطة اأن   -3
يتقدم املرخ�س له املخالف بتعهد بالتوقف عن املخالفة واإزالة اأ�شبابها واآثارها خالل 
املدة وبال�شمان املايل اللذين حتددهما الإدارة، واإذا مل يلتزم املخالف بتعهده، فاإنه 
يجوز لالإدارة توقيع جزاء مايل يح�شب من تاريخ التعهد، وفقًا لل�شوابط امل�شار اإليها 
ال�شابق، وذلك خ�شمًا من ال�شمان املايل، ويرد ما تبقى من هذا ال�شمان  البند  يف 

للمرخ�س له فور امتثاله وتوقفه عن املخالفة واإزالة اأ�شبابها واآثارها.  
اإذا راأت الوزارة اأن املخالفة متثل جرمية جنائية اأحالت الأوراق اإلى النيابة العامة.  ب- 

ت�شدر الإدارة القرار يف اأي من احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بعد  ج- 
التحقيق يف املخالفة من خالل اطالعها على الأوراق و�شماع اأقوال كل من �شاحب ال�شاأن 
واملرخ�س له وتابعيه، واإتاحة الفر�شة لهما لعر�س اآرائهما وتقدمي ما لديهما من م�شتندات 
بعلم  م�شجل  بكتاب  بالقرار  ال�شاأن  �شاحب  الإدارة  وتخطر  قرائن،  اأو  اأدلة  واأية  اأوراق  اأو 

الو�شول.
يجوز ملن �شدر بحقه اأحد هذه التدابري التظلم اإلى وكيل الوزارة خالل )15( يومًا من تاريخ  د- 
انق�شاء هذه  ويعترب  تاريخ تقدميه،  يومًا من  التظلم خالل )15(  البت يف  ويتم  اخطاره، 
املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للتظلم، ويجوز ملن رف�س تظلمه �شراحًة اأو �شمنًا الطعن 

اأمام املحكمة املخت�شة.
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الف�صل.ال�صاد�س
اإلغاء.وانتهاء.الرتخي�س

الفرع.الأول
اإلغاء.الرتخي�س

مادة.)38(
يجب اإلغاء الرتخي�س بقرار من وكيل الوزارة يف اأٍي من احلالت الآتية: اأ- 

اإذا قدم املرخ�س له م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات غري �شحيحة �شواء عند تقدمي   -1
طلب الرتخي�س اأو اأثناء �شريان الرتخي�س اأو عند جتديده.

فقد املرخ�س له �شرطًا اأو اأكرث من �شروط الرتخي�س.  -2
وفاة املرخ�س له الفرد.   -3

ت�شفية املرخ�س له اأو اإ�شهار اإفال�شه اأو �شطب قيده من ال�شجل التجاري.  -4
يجوز اإلغاء الرتخي�س بقرار من وكيل الوزارة يف اأي من احلالت الآتية: ب- 

اإذا مت وقف الرتخي�س وانتهت مدة الوقف ومل ميتثل املرخ�س له باإزالة �شبب الوقف.  -1
عدم مزاولة املرخ�س له لن�شاط النقل العام املرخ�س به ملدة جتاوزت )6( اأ�شهر.  -2

تنازل املرخ�س له عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه للغري دون احل�شول على املوافقة   -3
الكتابية امل�شبقة من الوزارة.

املحددة من  ومعايري اجلودة  وال�شالمة  الأمن  له ل�شرتاطات  املرخ�س  عدم مراعاة   -4
قبل الوزارة.

مزاولة املرخ�س له لن�شاط نقل عام غري مرخ�س به.  -5
على  احل�شول  دون  العام  النقل  مركبات  على  والإعالن  بالدعاية  له  املرخ�س  قيام   -6

املوافقة امل�شبقة من  الوزارة، اأو مخالفته ل�شروط املوافقة ال�شادرة له.
يتعني يف جميع الأحوال اإخطار املرخ�س له بالقرار ال�شادر باإلغاء الرتخي�س خالل )15(  ج- 

يومًا من تاريخ �شدور القرار، ويكون الإخطار بكتاب م�شجل بعلم الو�شول.
مادة.)39(

باإلغاء الرتخي�س خالل  ال�شادر  القرار  الوزير من  اإلى  كتابيًا  التظلم  ال�شاأن  لذوي  يجوز 
)30( يومًا من تاريخ اإخطاره، وعلى الوزير البت يف التظلم خالل )30( يومًا من تاريخ تقدميه، 
واإل ُعّد ذلك مبثابة رف�س �شمني للتظلم، ويجوز ملن رف�س تظلمه �شراحًة اأو �شمنًا الطعن اأمام 

املحكمة املخت�شة.
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الفرع.الثاين
انتهاء.الرتخي�س

مادة.)40(
ينتهي الرتخي�س يف اأي من احلالتني الآتيتني:

انتهاء املدة املحددة له دون جتديدها. اأ- 
اإلغاء الرتخي�س بناًء على طلب املرخ�س له. ب- 

الف�صل.ال�صابع
الرقابة.والتفتي�س

مادة.)41(
لالإدارة حق الرقابة والتفتي�س على اأن�شطة املرخ�س له للتحقق من التزامه باأحكام القانون   اأ- 
والأنظمة والقرارات و�شروط و�شوابط الرتخي�س، مبا يف ذلك مراجعة وتقييم اأداء املرخ�س 

له ل�شمان التزامه مبعايري اجلودة وحتقيق اأعلى م�شتويات الأداء.
للمفت�شني الذين يندبهم الوزير من بني موظفي الوزارة للقيام باأعمال التفتي�س على اأن�شطة  ب- 
املرخ�س لهم للتحقق من التزامهم بتنفيذ اأحكام القانون وهذه الالئحة والأنظمة والقرارات 

املتعلقة بالنقل العام وبالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور، ال�شلطات الآتية:
دخول مقار املرخ�س له وفروعه ملعاينتها.  -1

طلب الطالع على امللفات وال�شجالت والدفاتر وامل�شتندات والبيانات املوجودة يف مقر   -2
املرخ�س له واحل�شول على ن�شخ منها.

فح�س ومعاينة املركبات.  -3
ال�شتماع ملن لديه معلومات و�شوؤاله عن مو�شوع املخالفة واإجراء التحقيق.  -4

ال�شتعانة بخرباء من خارج الوزارة مل�شاندة مفت�شي الوزارة اأثناء اأدائهم ملهامهم.  -5
اأو امل�شئولني والعاملني لديه، متكني املفت�شني من  اأو املدير امل�شئول  يجب على املرخ�س له  ج- 
القيام باأعمال التفتي�س، وعدم منعهم اأو اإعاقتهم يف اأداء مهامهم، واأن يزودوهم بامللفات 
وال�شجالت والدفاتر وامل�شتندات والبيانات واملعلومات ال�شحيحة الالزمة لأداء مهامهم، 

وذلك خالل مدة منا�شبة يحددونها.
ال�شلطة  القانون  من   )18( املادة  مبوجب  الق�شائية  ال�شبطية  �شفة  املخولني  للمفت�شني  د- 
الكاملة يف التفتي�س على اأعمال واأن�شطة املرخ�س له، و�شبط اجلرائم التي تقع يف دوائر 
اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم، ولهم التحفظ على اأي م�شتندات اأو �شجالت 
اأو اأوراق اأو اآلت اأو اأجهزة اأو اأي �شيء متعلق باجلرائم، وحتال املحا�شر املحررة بالن�شبة 

لهذه اجلرائم اإلى النيابة العامة.
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الف�صل.الثامن
اأحكام.ختامية

مادة.)42(
على الإدارة الحتفاظ ب�شجالت خا�شة للرتاخي�س، تدون فيها جميع املعلومات والبيانات 

اخلا�شة بالرتخي�س واملرخ�س لهم على اأن تت�شمن تلك ال�شجالت الآتي:
ا�شم املرخ�س له وعنوانه ومحل اإقامته. اأ- 

الن�شاط اأو الأن�شطة املرخ�س بها. ب- 
ا�شم املخول بالتوقيع. ج- 

رقم وتاريخ الرتخي�س واأي جتديد له. د- 
رقم ال�شجل التجاري، وعقد التاأ�شي�س املوثق والنظام الأ�شا�شي )اإن وجد(. هـ- 

اأية بيانات اأخرى حتددها الإدارة. و- 

توفيق.الأو�صاع
مادة.)43(

العام  النقل  اأن�شطة  اأيًا من  يجب على كافة الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات الذين يزاولون  اأ- 
وفقًا للقوانني واللوائح والأنظمة والقرارات ال�شارية قبل العمل باأحكام هذه الالئحة توفيق 

اأو�شاعهم مبا يتفق مع اأحكامها خالل �شنة من تاريخ العمل بها.
بالرغم مما هو وارد بجدول الر�شوم املرفق، حتدد ر�شوم بطاقة الت�شغيل خالل فرتة توفيق  ب- 
وذلك  فقط،  بحرينيًا  دينارًا   )20( قدره  مببلغ  القائمة،  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  الأو�شاع 

بالن�شبة ملركباتها العاملة يف الن�شاط قبل العمل باأحكام هذه الالئحة.
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 جدول رسوم تراخيص أنشطة النقل العام
 أوالً: الشركات والمؤسسات

 نوع النشاط الرقم
رسوم إصدار 

 الترخيص
 )بالدينار البحريني(

رسوم تجديد 
 الترخيص

 )بالدينار البحريني(

اإلصدار رسوم 
والتجديد السنوي 

لبطاقة التشغيل لكل 
مركبة )بالدينار 

 البحريني(
 05 155 055 سيارات األجرة 1
 05 155 055 سيارات األجرة تحت الطلب 2
 05 155 055 النقل الداخلي للركاب 3
 05 155 1555 النقل الدولي للركاب 0
 05 155 1555 النقل السياحي الدولي 0
 05 155 055 السياحي الداخليالنقل  6
 05 155 055 النقل الداخلي للبضائع 7
 05 155 1555 النقل الدولي للبضائع 8
 05 155 055 تأجير السيارات 9
 05 155 055 تأجير الدراجات اآللية 15

 
 ثانياً: األفراد

 رسوم بطاقة التشغيل )تجديد الترخيص( نوع النشاط الرقم
 البحريني(لكل مركبة )بالدينار 

 15 الباصات والحافالت األهلية 1
 15 سيارات األجرة 2
 15 النقل المشترك 3
 15 نقل البضائع لألفراد 0
 15 نقل الطلبة 0
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وزارة.الأ�صغال.و�صـئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.لجنة.التثمين.في.الجل�صة.رقم.)125(.ل�صنة.2015

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 
ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت تثمني جزء من ملك ال�شيد/ ح�شن اأحمد 
رقم  جل�شتها  يف  وذلك   2013/3960 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  جنو�شان  يف  الكائن  �شلمان  علي 
125 ل�شنة 2015 بتاريخ 2015/11/24 ب�شعر: 129/168 دينارًا بحرينًا )مائة وت�شعة وع�شرون 
دينارًا ومائة وثمانية و�شتون فل�شًا فقط( للمرت املربع لالأر�س. ويف حالة العرتا�س يرجى تقدمي 

ا�شتئناف اإلى اإدارة ال�شتمالك والعوي�س خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ هذا ال�شعار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شـئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

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

مدير.اإدارة.ال�صتمالك.والتعوي�س
حمود.بن.اإبراهيم.اآل.خليفة . . . . . . .
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 اتالطلبات الدولية لإلخطارإعالن بشأن 

 

 تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بأنها قد تسلمت إشعارا       

(، 23م )ارقأ اتمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

لسنة  ( 33(، )34(، )34(، )23(، )23( ، )23(، )23(، )23(، )23(، )22)

 الخاص بالعالمات التجارية. 3443

فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارات زيارة الصفحة      

 اإللكترونية الخاصة بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 

 

 الطلبات الدولية التي تناولتها هذه اإلخطارات.المرفق ويوضح الجدول      
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(53)اإلخطار رقم  (53)اإلخطار رقم   (53)اإلخطار رقم   (55)اإلخطار رقم   (55)اإلخطار رقم    (53اإلخطار رقم ) 
1264323 1263706 1263278 1262849 1261930 1261172 
1264329 1263717 1263300 539064 1261935 1261193 
1264335 1263738 1263318 611035 1261969 1261200 
1264338 1263742 1263333 619007 1261976 1261261 
1264341 1263755 1263355 653627 1262011 1261325 
1264344 1263791 1263371 670314 1262022 1261378 
1264351 1263814 1263388 673426 1262024 1261436 
1264371 1263815 1263435 728815 1262059 1261439 
1264376 1263832 1263503 756362 1262108 1261460 
1264397 1263885 1263504 763940 1262119 1261461 
1264398 1263893 1263505 941912 1262153 1261481 
1264418 1263925 1263511 1021373 1262159 1261518 
619220 1263927 1263523 1069990 1262232 1261586 
673593 1263931 1262866 1195023 1262233 1261623 
952839 1263970 1263058 1218253 1262266 1261677 
952841 1263973 1263082 1224356 1262282 1261713 
(53اإلخطار رقم ) 1263126 1263974 1074024  1262299 1261757 
1183777 1264060 1263243 1262909 1262332 1261799 
1217470 1264108 1263478 1262915 1262344 1261804 
1224965 1264112 810462 1262951 1262346 1261808 
1255741 1264131 829861 1262965 1262388 1261856 
1256092 1264146 1044061 1262985 1262398 1261872 
(53اإلخطار رقم )  1264168 1044211 1263008 1262410 1261899 

1264459 1264174 1101573 1263010 1262461 1261499 
1264475 1264182 1102531 1263017 1262499 1261614 

1264510 1264217 1197498 1263037 1262547 1261858 
1264549 1264228 1197910 1263063 1262577 1246584 
1264589 1264245 1248223 1263068 1262578 416548 
(53اإلخطار رقم ) 1264255 1264631  1263080 1262763 742819 
1264634 1264270 1263581 1263093 1262764 1167098 
1264644 1264281 1263588 1263147 1262770 1167098 
(55)اإلخطار رقم  1262788 1263209 1263645 1264293 1264648  
1264669 1264322 1263660 1263256 1262803 1261918 



66
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

(53)اإلخطار رقم  (53)اإلخطار رقم   (53)اإلخطار رقم   (53)اإلخطار رقم   (53)اإلخطار رقم    (53اإلخطار رقم ) 
1267330 1266882 1159804 1265578 1265196 1264740 
1267332 1266886 1160702 1265581 1265204 1264741 
1267333 1266903 1172343 1265621 1265213 1264742 
1267380 1266910 1173950 1265628 1265294 1264757 
1267411 1266913 1217471 1265632 1265296 1264759 
1267440 1266947 1247722 1265658 1265318 1264823 
1267483 1266985 1253366 1265717 1265324 1264866 
 1264868 1265330 1265719 (53اإلخطار رقم ) 1267000 1267496
1267502 1267057 1266166 1265738 1265341 1264878 
1267542 1267087 1266177 1265744 1265350 1264883 
1267594 1266282 1266183 1265808 1265383 1264894 
1267618 1266349 1266208 1265822 1265397 1264898 
1267620 1266803 1266219 1265823 1265412 1264924 
1267622 1266804 1266223 1265824 1265495 1264932 
1267624 1266876 1266360 1265873 1265496 1264943 
1267648 1266878 1266437 1265887 1265497 1264947 
1267681 1266879 1266450 1265910 1265526 1264960 
1267684 1266940 1266468 1265944 1264573 1264983 
1267689 886644 1266496 1265968 1264682 1264985 
1267715 1047721 1266499 1266009 1264749 1264986 
1267731 1073487 1266542 1266022 1264929 1264987 
1267732 1088845 1266548 1266026 1264941 1264988 
1267759 1100029 1266630 1266027 1265260 1264991 
1267776 1161741 1266641 1266028 495960 1264992 
641319 1161901 1266643 1266030 576603 1264993 
769017 1256364 1266649 1266068 654165 1264997 
863055 1063208 1266656 1266078 797225 1264999 
990793 1137535 1266675 1266086 844168 1265000 

1074294 1138346 1266688 1266139 845190 1265001 
1160184 1204205 1266714 631215 1165005 1265003 
1171196 1231884 1266728 666593 1192481 1265004 
1201729 1239043 1266815 856558 1250719 1265063 
1242590 1257477 1266837 864930 1250989 1265096 
(34اإلخطار رقم ) (53اإلخطار رقم )  (53اإلخطار رقم ) 909770 1266846   1265103 

1267869 1267236 1266847 1133875 1265536 1265116 
1267889 1267274 1266848 1157005 1265560 1265117 
1267893 1267278 1266881 1159442 1265561 1265131 
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(33)اإلخطار رقم  (34)اإلخطار رقم   (34)اإلخطار رقم   (34)اإلخطار رقم   (34)اإلخطار رقم    (34اإلخطار رقم ) 
1271455 1270676 1269856 1269171 1268853 1267894 
1121842 1270700 1269861 1269184 1268868 1267956 
441543 1270702 1269904 1269210 1268922 1267980 
894673 1270705 1269950 1269256 1268940 1268034 

1026323 1270734 1269963 1269340 1268944 1268049 
1139680 1270751 1269967 813446 1269011 1268056 
1154640 1270770 1270058 1214203 1269089 1268068 
1232019 1270779 1270120 748219 1269111 1268073 
1248490 1270788 1270150 845138 1269123 1268157 

 1270860 1270164 907541 1269133 1268158 
 1270877 1270173 909771 1269143 1268192 
 1270949 1270206 1121837 1269157 1268213 
 1270960 1270326 1152006 1269159 1268238 
 1270965 1270346 1155019 1269167 1268245 
 1271012 1270381 1182050 1269199 1268280 
 1271020 1270407 1185501 1269243 1268301 
 1271048 1270425 1196250 1269277 1268310 
 1271052 631104 1196691 1269282 1268318 
 1271069 810326 1207416 1269307 1268345 
 1271083 865908 1244873 1269312 1268388 
 1271131 879652 1252391 1269328 1268404 
 1271153 912519 1262166 1269337 1268408 
 1268420 1269362 (34اإلخطار رقم ) 957401 1271171 
 1271196 980880 1269517 1269374 1268457 
 1271216 1102832 1269530 1269382 1268479 
 1271364 1158670 1269534 1269422 1268546 
 1271407 1171438 1269535 1269435 1268589 
 1271440 1201354 1269552 1269477 1268596 
 1271462 1219171 1269607 1267833 1268609 
 1271470 1230151 1269620 1267881 1268616 
 1270604 1236074 1269624 1267886 1268663 
(33اإلخطار رقم ) 1270750   1269647 1267934 1268677 
 1270865 1270554 1269696 1268131 1268699 
 1270921 1270616 1269721 1268493 1268750 
 1271036 1270631 1269740 1268957 1268776 
 1271382 1270667 1269791 1269069 1268787 
 1271399 1270671 1269813 1269141 1268793 
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 االطالع على جميع بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان التالي: كما يمكن     

http://www.wipo.int/romarin 

 

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة )إدارة الملكية      

الصناعية( على السير في إجراءات تسجيل العالمة التجارية المعلن عنها في كل من 

(، 23(، )23( ، )23(، )23(، )23(، )23(، )22(، )23رقم ) مارقأ اتاإلخطار

في مملكة البحرين خالل ستين يوما  من تاريخ 2015 لسنة  ( 33(، )34(، )34)

 نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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الح�صاب.الختامي.لحتياطي.الأجيال.القادمة
لل�صنة.المالية.المنتهية.في.31.دي�صمبر.2013

ُين�شر احل�شاب اخلتامي لحتياطي الأجيال القادمة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 
العادي  ال�شنوي  النواب رقم )73( من دور النعقاد  2013 ) املرافق (، املعتمد بقرار جمل�س 
الأول – الف�شل الت�شريعي الرابع – اجلل�شة احلادية والع�شرون – الثالثاء 23 رجب 1436هـ– 
12 مايو 2015، وقرار جمل�س ال�شورى باملوافقة على اعتماد احل�شاب اخلتامي لحتياطي الأجيال 
القادمة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013 ال�شادر يف دور النعقاد الثاين – الف�شل 
الت�شريعي الرابع – اجلل�شة ال�شاد�شة – الأحد 22 نوفمرب 2015، وعلى مالحظات جلنة ال�شئون 

املالية والقت�شادية يف املجل�س ب�شاأنه.
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وزارة.ال�صناعة.والتجارة.وال�صياحة

اإعالنات.مركز.البحرين.للم�صتثمرين

اإعالن.رقم.)1(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأ�شريي،  �شفر  علي  عبدالرحمن  عبا�س  ال�شيد/  نيابة عن  لال�شت�شارات،  الإبداع  �شركة  مكتب 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مقاولت الرازي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 7030، طالبًا 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويله  وذلك  املوؤ�ش�شة،  رقم )3( من  للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائه وع�شرون األف )120،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

عبداحل�شني عبا�س عبدالرحمن علي اأ�شريي �شريكًا بال�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.)2(.ل�صنة.2016.
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

فرع.ال�صركة.ال�صركة.الأجنبية
)اي.بي.بي.باور.تكنولوجيز.اي.بي(

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
يف  العامل  بي(،  اي  تكنولوجيز  باور  بي  بي  )ي  امل�شماة  الأجنبية  ال�شركة  فرع  على  القائمون 
اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 63904-1، طالبني  امل�شجل مبوجب  البحرين،  مملكة 
الفرع امل�شار اإليه و�شطبه من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)4(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ال�صخ�س.الواحد
اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الرفاع لالأ�شهم  امل�شماة )�شاحية  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  اإليها مكتب جواد حبيب، 
العقارية  )امل�شاريع  �شركة  ملالكتها   ،87123 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(  وال�شندات 
كابيتال �س.م.ب/ مقفلة(، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد املذكورة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بناء على تنازل ال�شركة املالكة امل�شار اإليها عن 
جميع ح�ش�شها ل�شالح كل من �شركة )مينا العقارية �س.م.ك( و)جمموعة الزامل �س.م.ب/ 
األف  ومائتا  ماليني  ثالثة  مقداره  وبراأ�شمال  العقاري(،  للتعمري  اخلليجية  و)ال�شركة  مقفلة( 

)3.200.000( 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.)5(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)دامين�صن.للمقاولت.�س.�س.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
ال�شيد/ هاين محي الدين محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )دامين�شن للمقاولت 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،66781 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و( 
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.)6(.ل�صنة.2015
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

اإلى.�صركة.ال�صخ�س.الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شادة/ امل�شتثمرون املحرتفون لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)التوازن لالأملنيوم ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 93577، طالبني تغيري ال�شكل القانوين 
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لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركه ال�شخ�س الواحد، بناء على تنازل كل من ال�شيد/ 
نبيل عبداهلل عبدالرحمن وال�شيدة/ هناء عبداهلل ال�شكراين عن كامل ح�ش�شهما يف ال�شركة 
)التوازن  �شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن  عنان،  اإبراهيم ح�شن  عبا�س محمد  ال�شيد/  اإلى 
راأ�شمالها  مقدار  يكون  واأن  عنان،  ح�شن  اإبراهيم  محمد  عبا�س  ملالكها  �س.�س.و(  لالأملنيوم 

ع�شرين 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.)7(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية
اإلى.فرع.من.�صركة.ال�صخ�س.الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ فاطمة خليل محمد  نيابة عن  �شتيفينز(،  املتخ�ش�شة )مور  املهنية  الت�شامن  �شركة 
عبداحلليم، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )احلجر امل�شع ملقاولت البناء(، امل�شجلة مبوجب 
املوؤ�ش�شة املذكورة، لي�شبح  الثالث من  للفرع  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 57786، طالبة تغيري 
امل�شجلة  �س.�س.و(،  الأثاث  ل�شناعة  �شتايل  )نيو  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  من  فرعًا 

مبوجب قيد رقم 61881، واململوكة للمالكة نف�شها.
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.)8(.ل�صنة.2015
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

فرع.ال�صركة.الأجنبية.)�صاينتفك.ديزاين.اإْنك(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
مكتب املحامي/ الزعبي و�شركاوؤه، نيابة عن ال�شركة الأجنبية امل�شماة )�شاينتفك ديزاين اإنك(، 
طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة يف مملكة البحرين، امل�شجل مبوجب القيد رقم 
78903، 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
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اإعالن.رقم.)9(.ل�صنة..2016..
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)اأول.تكنوجليز.ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات  لل�شركة  باعتباره م�شفيًا  الرميحي، طالبًا  عبداللطيف عبداهلل عمرو  فوؤاد  ال�شيد/  اإليه 
امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأول تكنوجليز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79515، اإ�شهار 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن.رقم.)10(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ محمد فردان عبداحل�شن مح�شن مكي، نيابة عن ال�شيد/ محمد علي ح�شن اجلردابي، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )موكا بوتيك( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65244، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين للفرع الرابع من املوؤ�ش�شة املذكورة، امل�شمى )مطعم باتوجن التايلندي(، وحتويله 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، 
وذلك بعد تنازل مالكه عن الفرع امل�شار اإليه بالكامل ل�شالح كل من ال�شيد/ دايرتاك جورجني 

موللري )اأفريقي اجلن�شية( وال�شيد/ جريابون فيمنون )تايلندي اجلن�شية(.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

اإعالن.رقم.)11(.ل�صنة.2016
حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
امل�شماة )مطعم فريج بن عاقول(  الفردية  املوؤ�ش�شة  نيابة عن  الدولية،  اأبوغزالة  �شركة طالل 
ملالكها ال�شيد/ مو�شى مح�شن ح�شني �شلمان، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74963، طالبة حتويل 
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اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  فروعها  بجميع  املوؤ�ش�شة 
)5000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد نظام محمد نور نظام �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.)12(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)واي.اإيه.ن�صيف.للم�صاريع.�س.�س.و(.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
يون�س  ال�شيد/  ملالكها  �س.�س.و(  للم�شاريع  ن�شيف  اإيه  )واي  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
علي ن�شيف، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88465، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها بالكامل 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  اختياريًا، 

2001، وتعيني ال�شيد/ يا�شر علي عبدالعزيز اأحمد ن�شيف م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)13(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليها �شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز( نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
بخ�س،   مراد  الدين  ن�شري  دين  لل  علي  �شوكت  ملالكها  والنجارة(  للديكور  احلفيد  )مقاولت 
املوؤ�ش�شة  الثالث من  للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 52486،  طالبة  القيد  امل�شجلة مبوجب 
املذكورة، امل�شمى )الرهيب ل�شترياد وت�شدير وبيع املنظفات( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد كنجو �شفيق 

�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.)14(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي/ ح�شني �شعيد محمد املخرق، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأقم�شة 
فيا�س البلد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 55777، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )6( 
األف )20.000(  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من 
PADUNTAVIDA RAFEEK )الهندي اجلن�شية( �شريكًا يف  ال�شيد/  واإدخال  دينار بحريني، 

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

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

اإعالن.رقم.)15(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

فرع.�صركة.اأجنبية
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
فرع ال�شركة الأجنبية امل�شماة )وودز باجوت اآركيتيكت�س بتي ليمتد(، يف مملكة البحرين، امل�شجل 
انتهاء اعمال ت�شفيته ت�شفية اختيارية و�شطبه من  اإ�شهار  القيد رقم 59760، طالبًا  مبوجب 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

 .2001
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

اإعالن.رقم.)16(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
للمقاولت،  )الإ�شكان  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  للتدقيق،  اخلليج  عبدالعال  مكتب 
القيد رقم 17788،  امل�شجلة مبوجب  الكبي�شي،  لل�شيد/ عبداهلل عي�شى مبارك ها�شل  اململوكة 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة املذكورة بجميع فروعها وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني، واإدخال 

�شركة )الكبي�شي للتجارة العامة ذ.م.م(، �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.)17(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

اإلى.�صركة.م�صاهمة.بحرينية.مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  موؤ�ش�شي  نيابة عن  للتدقيق،  مكتب عبدالعال اخلليج 
ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،83243 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العامة  للتجارة  )الكبي�شي 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره مائتان 

وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني، بني كل من:
1- عبداهلل عي�شى مبارك الكبي�شي. 

2- عي�شى مبارك ها�شل الكبي�شي.
وذلك ملزاولة ن�شاط التجارة العامة ا�شتريادًا وت�شديرًا، ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات 
واملواد الغذائية وامل�شروبات الروحية والأ�شلحة واملبيدات، والأن�شطة الأخرى التي تتطلب موافقة 

من اجلهات الر�شمية املعنية.
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.)18(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شلفر �شتار جلوبال، نيابة عن ال�شيدة/ �شميه محمد �شديق محمد امني، مالكة املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )مطعم جكي بونز(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48412، التي تزاول من خاللها 
ن�شاط مطاعم اأخرى، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
من  كل  باإدخال  بحريني،  دينار   )30.000( األف  ثالثون  مقداره  براأ�شمال  محدودة  م�شئولية 

ال�شادة/ التالية اأ�شمائهم �شركاء يف ال�شركة:
1- فرا�س �شمري عبداهلل نورالدين.
2- مرمي �شمري عبداهلل نورالدين.



92
العدد: 3244 - الخميس 14 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.)19(.ل�صنة..2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
�صركة.)باملا.القاب�صة.�س.�س.و(.

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 )باملا القاب�شة �س.�س.و(، اململوكة 
 Palma Holding( )ل�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )بي ام اي بنك �س.م.ب/ مقفلة

SPC(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79267، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. 

انتهت وفقا لن�س املادة رقم )325( من  اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد  بهذا يعلن امل�شفي 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة 
اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  امل�شفي كل من  ال�شركات يدعو  قانون  رقم )335( من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر  دة واملربِّ املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة / كي بوينت

رقم الت�شال: )+973( 17562265
 املنامة – مملكة البحرين

اإعالن.رقم.)20(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ال�صخ�س.الواحد

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )األوف لل�شفر وال�شياحة �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ اإبراهيم 
عبداهلل احلمر، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86283،  طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة  اإلى 
األف )20.000( دينار بحريني، بعد  براأ�شمال مقداره ع�شرون  �شركة ذات م�شئولية محدودة 
اإلى كل من  اإبراهيم عبداهلل احلمر عن كامل ح�ش�شه مائتان )200( ح�شة  ال�شيد/  تنازل 
 FELZIA JOSE JOHNو  Jose Mikle Robin Gnanasihamonyال�شادة/  اأحمد كمال علي الرتك و

JOSSIAH  �شركاء 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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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�صرين

اإعالن.2015/331
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى وجدي �شالح مح�شن بلغيث من �شكنة �شافره  
ويحمل رقم �شكاين 920119328، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/332
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شني علي �شالح القفا�س من �شكنة مدينة 
عي�شى  ويحمل رقم �شكاين 420109560 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/334
�شكنة  من  علي،  عبداهلل  عبدالأمري  املتوفاة �شحى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
املنامة وحتمل رقم �شكاين 840906889 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/335
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأنور �شعيد علي ربيع  من �شكنة دار كليب  ويحمل 
رقم �شكاين 570120063 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات
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اإعالن.2015/336
اأحمد عبداللطيف را�شد ال�شندي من �شكنة  اأن كل من له طلب على املتوفى  نعلن للعموم 
املنامة  ويحمل رقم �شكاين 610008218 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/338
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأبوبكر هارون جمعة محمد  من �شكنة الرفاع 
الغربي  ويحمل/رقم �شكاين 650129156 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى  

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/339
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالكرمي جا�شم محمد جمعة من �شكنة �شند  
ويحمل رقم �شكاين 620066849 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى/ املتوفاة 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه،، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/345
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداحلميد عبداهلل عيد اأحمد  من �شكنة عراد  
ويحمل رقم �شكاين 490004890 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات
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اإعالن.2015/346
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإبراهيم علي ح�شن بوخلف، من �شكنة بالد 
القدمي ويحمل رقم �شكاين 640703941 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/347
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جعفر عبداحل�شني من�شور كاظم من �شكنة بني 
جمرة  ويحمل رقم �شكاين 560060238 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/348
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالواحد عبدالكرمي �شالح عمران  من �شكنة 
احلجر  ويحمل رقم �شكاين 700101810 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/350
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حبيب عي�شى عبداهلل ال�شائغ، من �شكنة عايل  
ويحمل رقم �شكاين 480106541 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات
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اإعالن.2016/005
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد را�شد ب�شري بودهوم  من �شكنة عراد  
ويحمل رقم �شكاين 520009568 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات

اإعالن.2016/006
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي �شامل م�شعود الرفاعي  من �شكنة الرفاع 
الغربي  ويحمل رقم �شكاين 780607600، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى  

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اإجراءات.الرتكات
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم
رقم.الدعوى:.14/2015/5222/3

تبليغ.باحل�صور
املدعي/ عبدالواحد علي علي جا�شم. �شقة 22 مبنى 93 طريق 387 جممع 318 املنامة. املدعي 

عليه/ Yetimwork Tibebu Asegid. جمهول العنوان. 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�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/5087/2014/14.
تبليغ.باحل�صور

 .937 جممع   3711 طريق   634 مبنى  الذوادي.  عبداهلل  مو�شى  عبداحلميد  اأ�شمه  املدعية/ 
 – – الدوحة منزل 4  املدعى عليه/ نا�شر اأحمد علي التميمي. اجلن�شية/ قطري. دولة قطر 
الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  وعليه  الطالق.  الدعوى/  مو�شوع  ا�شلم.  بن   56 �شارع  العزيزة 
البينة  فيها  مبا  القانونية  الأثبات  طرق  بكافة  وذلك  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة 
و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها من املدعى عليه و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق 
وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/9م لإجراء التحقيق واأبقت الف�شل يف الر�شوم وامل�شاريف 

حلني الف�شل يف الدعوى واعالن املدعى عليه بوا�شطة الن�شر باجلريدة الر�شمية.
اإذا مل       لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه 
اأو يعني وكياًل له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم 2016/3/9م �شوف ت�شري بحقه مبا  يح�شر 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/5938/2014/14
تبليغ.باحل�صور

ال�شوربجي.  ح�شن  نعمان  ر�شاد  وكيله  بوا�شطة  باك�شتاين.  اجلن�شية/  محمود.  ح�شن  املدعي: 
ال�شخ�شي:  ورقمها   NAZIA IJAZ HASSAN HASSAN MAHMOOD عليها/  املدعى 

800755022. اجلن�شية/ باك�شتانية. مو�شوع الدعوى / احل�شانة.
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اذا مل  انه  املذكورة  للمدعى عليها  ال�شنية اخلام�شة  ال�شرعية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       
حت�شر يف جل�شة 2016/2/4 او توكل من ينوب عنها باحل�شور فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقها 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/.14/2015/05490
تبليغ.باحل�صور

املدعي/ نبيل �شيف محمد اأحمد ال�شمريي. اجلن�شية/ بحريني. رقمه ال�شخ�شي 621001813. 
ال�شخ�شي 760508852. مبنى 725  اأحمد حيدره. رقمها  املدعي عليها/ �شيخه م�شعد �شالح 

طريق 3715 جممع 337 اأم احل�شم. اجلن�شية/ م�شرية  
مو�شوع الدعوى/ اثبات احل�شانة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكورة اأعاله باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2016/2/8م   فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/9068/2013/04
املزاد.العلني.

الوثيقة رقم 58949  العقار امل�شجل مبوجب  العلني  التنفيذ عن و�شعها يف املزاد  تعلن محكمة 
جعفر  امين   / عليه  باملحكوم  اخلا�س  جدعلي  منطقة  يف  الكائن   1989/3271 رقم  واملقدمة 
املزاد  يبـداأ  اأن  على  للبيع   2016/1/17 تاريخ  املحكمة  حددت  وقد  العري�س  محمد  عبدالنبي 

ب�شعر اأ�شا�شـي قدره /130،000 دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل / يو�شف ح�شن املحميد هاتف )39905026( 
)39270027( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 6/09068/2013/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.3/13143/2014/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني الأغرا�س اخلا�شة باملحكوم عليه مركز ال�شقر 
امللكي لالأيدي العاملة. �شقة 103 مبنى 178 طريق 907 جممع 309 وذلك يف يوم 2016/2/29 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف املرفق )مراجعة الدلل(.
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هاتف  م�شطفى  يو�شف  محمد  �شالح  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
39688811 اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 

.3/13143/2014/04
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.5/7385/2011/04
بيع.باملزاد.العلني

في�شل  عليه  باملحكوم  اخلا�شة  الأغرا�س  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
يو�شف علي بوعالي. دكان 71 مبنى 73 �شارع احلورة جممع 306 وذلك بتاريخ 2016/2/14. 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف املرفق )مراجعة الدلل(.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل ح�شني العريفي هاتف )36005000( اأو مكتب 
التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 5/07385/2011/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.2/13376/2014/04
بيع.باملزاد.العلني

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

يوم 2016/2/28 للمزايدة عليها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف املرفق للدلل.
هاتف  �شبت  يعقوب  عبداحل�شني  جعفر  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
39619040 - 17690525  اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

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

رقم.الدعوى:.6/4467/2013/04.
بيع.باملزاد.العلني

الرا�شد  عليه  باملحكوم  اخلا�شة  الأغرا�س  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
العنوان مبنى 245 طريق 383 جممع 304 وقد حددت  والتي مت حجزها يف  املكتبية  للمعدات 
)مراجعة  املرفق  الك�شف  ح�شب  هي:  والغرا�س  عليها  للمزايدة   2016/2/15 يوم  املحكمة 

الدلل(.



100
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

ال�شراء مراجعة الدلل حمد جا�شم احلربي هاتف 39615015 /  فعلى كل من لديه رغبة يف 
17776166 فاك�س 17009515 اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

ملف التنفيذ رقم 6/04467/2013/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.9/17240/2015/02
تبليغ.باحل�صور

مطالب  الدعوى:  �شفة  رجيندران.  راتتي�س  عليه/  املدعى  اأينوفي�شن.  دارا  �شركة  املدعــية: 
عماليــــة.

اأجتماع يف  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
2016/2/3م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.6/19578/2015/02

تبليغ.باحل�صور
الدعوى:  �شفة  ح�شن.  محمد  علي  �شايل  عليها/  املدعى  التطبيقية.  العلوم  جامعة  املدعــية: 

مطالب عماليــــة.
اأجتماع يف  باأنها قد حددت  اأعاله  للمدعى عليها املذكور  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن       لذا 

2016/1/13م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�صي.اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.ال�صتئناف.9/2441/2014/03.
رقم.الدعوى.9/5376/2008/02.

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف/ محمد وحيد ابوبكر وكيله املحامي عي�شى بور�شيد، العنــوان /مكتب 9-10 بناية 453 
طريق 1518 جممع 315. �شد امل�شتاأنف �شدها / ممتاز بيكم ح�شني خان. طلبات ال�شتئناف: 1- 
قبول ال�شتئناف �شكال. 2- احلكم بالغاء احلكم امل�شتانف. 3-اإلزام امل�شتانف �شدها بالر�شوم. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة 2016/1/24.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صتئنافية.املدنية.الدائرة.الثانية
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رقم.ال�صتئناف.7/2106/2015/03
رقم.الدعوى.9/1360/2012/02.

تبليغ.باحل�صور
الدين  قيا�س  بالل  الثاين/  امل�شتانف   821243098 ال�شالم  نظر  خور�شيد  الول/  امل�شتاأنف 
831137924. وكيلهم 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. 
امل�شتانف �شدها/ �شنيور للمقاولت 01-2118. طلبات ال�شتئناف: - قبول ال�شتئناف �شكال. 
لها.  انكاره  حالة  امل�شتانف �شدها يف  �شاحب  الى  توجيهها  �شان  احلا�شمة يف  اليمني  -توجيه 
تعديل احلكم امل�شتانف فيما ق�شى به من طلبات محقه لهما واحلكم جمددا بكافة طلباتهما 
املادتني  ا�شتنادا لن�س  اول درجة  العمل ومحكمة  الطلبات لدى وزارة  الواردة مبذكرتي ك�شف 
وامل�شاريف  الر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  ت�شمني  لهما.  م�شتحقني  كونهما  ال�شادرتني   224،223
ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق 
حتى ال�شداد التام. - لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها اأو من 

ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 1/24/-2016.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.ال�صتئناف.9/516/2015/03
رقم الدعوى 7/12542/2013/02

تبليغ.باحل�صور
اأ �شقة 33  اأحمد ال�شكران، حوار  اأحمد محمد �شالح املعال وكيله املحامي عبداهلل  امل�شتاأنفة/ 
الطابق الثالث املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده / اإبراهيم جواد مرعل. �شقة 1 مبنى 793 
طريق 1622 جممع 818 مدينة عي�شى. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكال. احلكم بالغاء حكم 
محكمة اول درجة املطعون عليه بال�شتئناف املاثل والق�شاء جمددا بحكم جديد يجيب امل�شتاأنف 
لطلباته )مبلغ التعوي�س والبالغ -/1040 دينارًا عن التلفيات التي احدثها امل�شتاأنف �شده بالعقار 

امل�شتاأجر( كما وردت بالئحة دعواه املقدمة امام محكمة اول درجة. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 1/24/-2016.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صتئنافية.الغرفة.الثانية
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رقم.ال�صتئناف.3/0861/2015/03.
رقم.الدعوى.9/1818/2014/02.

تبليغ.باحل�صور
اأ  حوار  بناية   202 مكتب  املرتوك.  عادل  املحامي  وكيلها  ال�شيارات   لتاجري  روتانا  امل�شتاأنفة/ 
املنطقة الدبلوما�شية �شد امل�شتاأنف �شده/ محمد ر�شا علي محمد. احلكم: 1- وقبل الف�شل يف 
ال�شكل واملو�شوع باإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت امل�شتاأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية مبا 
فيها القرائن و�شهادة ال�شهود ان امل�شتاأنف �شده احدث تلفيات بال�شيارة وقيمتها ان وجدت وبان 
امل�شتاأنفة قامت ب�شداد تكاليف ال�شالح وللم�شتاأنف �شده نفي ذلك بذات الطرق عينها وحددت 
لإجراء التحقيق جل�شة 2015/10/11 ولإجنازه ثالثة ا�شهر من تاريخ بدئه وندبت ع�شو ميني 
الدائرة لإجراء التحقيق و�شرحت للطرفني باإعالن اأو اإح�شار �شهودهما لتلك اجلل�شة. 2-�شم 
البالغ اجلنائي رقم 2012/3471 من مركز �شرطة احلورة. واأبقت الف�شل يف امل�شاريف واإعالن 

من مل يح�شر من اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده اأو من ينوب عنه 

باحل�شور جلل�شة 2016/1/24.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�صتئناف.6/03670/2015/03
رقم.الدعوى.6/03393/2012/02

تبليغ.باحل�صور
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 
املنطقة الدبلوما�شية امل�شتاأنف �شدها/ بيت الليت�شي محل رقم 51 مبنى 58 طريق 386 الق�شيبية 
325. طلبات ال�شتئناف :1( قبول ال�شتئناف �شكال. 2( احلكم بالغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء 
امل�شتانف  اإلزام   )3 دينارًا.   800/- قدره  مبلغًا  للم�شتاأنفة  توؤدي  باأن  �شدها  امل�شتانف  باإلزام 

�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 2016/1/24 موعد نظر ال�شتئناف. 
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صتئنافية.الثانية
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رقم.ال�صتئناف:.7/04065/2015/03
رقم.الدعوى:.6/6866/2014/02

تبليغ.باحل�صور
يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي  وكيله  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
�شده/  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية.  املنطقة  ب  حوار  بناية  الثامن  الطابق   802 مكتب  ال�شوملي. 
اإبراهيم. �شقة 1 مبنى 11 ممر 601 جممع 306. طلبات ال�شتئناف:1-  �شادق محمد �شالح 
والق�شاء جمددا  القانونية  الفائدة  اول درجة يف �شق  قبول ال�شتنئاف �شكال. 2- تعديل حكم 
ب�شمول احلكم بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وتاييد 

احلكم فيما عدا ذلك. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/1/24.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.ال�صتئناف:.8/2145/2015/03
رقم.الدعوى:.6/2361/2015/02

تبليغ.باحل�صور
�شده  امل�شتاأنف  النم�شان.  اأحمد  املحامي/  وكيله  �س.�س.و.  موتورز  ريفريا  �شركة  امل�شتاأنف: 
MOHAMED SAWAHIR MOHAMED SHAREEF-1 691131287 2- قلم كتاب املحكمة 
ال�شغرى املدنية الأولى. الطلبات: 1- قبول الإ�شتئناف �شكال لقيده يف امليعاد.2- يف املو�شوع 
ب�شفه اأ�شليه الق�شاء باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س الدعوى. 3- اإ�شدار اأ�شل 
ال�شورة  �شياع  امل�شتاأنفة  لتثبت  للتحقيق  الإ�شتئناف  اإحالة  اإحتياطيًا:  تنفيذية.  حكم  �شورة 

التنفيذية للحكم امل�شتاأنف وال�شماع ل�شهود امل�شتاأنفة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/17 ليعلم. 
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الثالثة

رقم.ال�صتئناف:9/2657/2014/03.
رقم.الدعوى:.1/1781/2013/02

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: محمد جميد ح�شن اجل�شيوكيلته: املحامية زينب من�شور العنوان: مكتب 44  بناية 
�شابحة املنطقة الدبلوما�شية 317 امل�شتاأنف �شدها: �شركة امرييت�س تريدينغ جمهول العنوان. 
الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد مباغ قدره 

-/5000 دينارًا. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة عن درجتي.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/7 ليعلم. 

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الثالثة
رقم.ال�صتئناف:3/1976/2015/03

رقم.الدعـــوى:4/5404/2012/02
تبليغ.باحل�صور

اإدارة  اجل�شي.  محمد  املحامي/  وكيله:  املالح،  اأحمد  اإبراهيم  اأحمد  عبداجلليل  امل�شتاأنف: 
املحاكم امل�شتاأنف �شدها: يونيفر�س انرتنا�شيونال. الطلبات:1-  قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف 
املو�شوع الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س طلبات امل�شتاأنف و الق�شاء جمدداآ كما جاء 

بالئحة الدعوى. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/7م ليعلم.                                                                    
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الثالثة

رقم.ال�صتئناف:.5/1978/2014/03.
رقم.الدعوى:.4/10082/2013/02.

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف  املهزع.  را�شد  هدى  املحامية/  وكيلتها  بوا�شطة  للتاأمني.  الن�شر  �شركة  امل�شتاأنفة: 
�شدهم: 1- اإبراهيم محمد �شكران. 2- علي عبدالنبي اإبراهيم �شكران. 3 -ح�شني عبدالنبي 
العرادي.  محمد  �شلمان  مرمي   -5 العرادي.  عبداهلل  اأحمد  خديجة   -4 �شكران.  اإبراهيم 
املنامة. الطلبات: 1- قبول  الثاين جممع 304  بناية رقم 3686 طريق 476 مكتب 24 الطابق 
ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف املوعد الذي حدده القانون . 2- اإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
املودع  التحفظي على مبلغ 18045/845 دينارًا  : توقيع احلجز  الف�شل يف املو�شوع  بـ:-اأ-قبل 
مبلف التنفيذ رقم 04/2001/5503/9 لدى محكمة التنفيذ اخلام�شة وذلك حتى متام الف�شل 
يف الدعوى. ب- ندب خبري محا�شبي مخت�س تكون مهمته الإطالع على حكم اأول درجة ال�شادر 
بتاريخ 2001/1/24 وحكم ال�شتئناف ال�شادر بتاريخ 2002/2/13 وحتديد املبالغ امل�شتحقة 
تاريخ  وبيان  ل�شاحلهم  بها  املحكوم  للمبالغ  امل�شتاأنفة  �شداد  تواريخ  وبيان  للم�شتاأنف �شدهم  
اإدخال حكم ال�شتئناف للتنفيذ وتاريخ �شداد امل�شتاأنف �شدهم لر�شوم التنفيذ واملطالبة باملبلغ 
املعدل بحكم ال�شتئناف. ج- ت�شمني امل�شتاأنف �شدهم امل�شروفات والر�شوم واتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي. 
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهم املذكورين اأعاله 
اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم باحل�شور جلل�شة 2016/2/17 فاإن املحكمة  باأنه اذا مل يح�شروا 

�شوف ت�شري بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.العليا.املدنية.الثانية..

رقم.ال�صتئناف:.4/1388/2014/03.
رقم.الدعوى:.9/7314/2010/02.

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: ناجي اأحمد ح�شن كاظم بوا�شطة وكيله/ عبداهلل ال�شكران امل�شتاأنف �شدها الأولى: 
�شركة الهداية للمقاولت ذ.م.م – بوا�شطة وكيلها املحامي/ اأحمد جعفر العري�س. امل�شتاأنف 
ال�شناب�س  – فيال 102 �شارع 16 جممع 4088  املاي  النبي حمد مرهون  الثاين: عبدرب  �شده 
امل�شتاأنف �شدها الثالثة: �شركة عارف �شادق لإن�شاء �س.�س.و�شقة 22 مبنى 4019 طريق 904 
الدعوى  يف  ثانيًا:  امليعاد  خالل  لتقدميه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  اأوًل:  الطلبات:   .340 جممع 
بعدم   -1 جمددًا  والق�شاء  درجة  اأول  محكمة  حكم  باإلغاء  احلكم   2010/7314 رقم  الأ�شلية 
قبول الدعوى لرفعها على غري ذي كامل �شفة. 2- احلكم بعدم �شماع الدعوى اأعتدادًا ب�شرط 
التحكيم اأعماًل لن�س واأحكام املادة 236 من قانون املرافعات. ثالثًا: يف الدعوى املتقابلة والإدخال 
بالإ�شافة  دعواه  بالئحة  الواردة  الطلبات  ا�شتحقاق  يف  امل�شتاأنف  باأحقية   2011/2458 رقم 
اإلى التعوي�شات عن الإخالل مبوا�شفات الت�شطيب. رابعًا: تقرير م�شئولية املدخالن امل�شتاأنف 
�شدهما الثاين والثالث عن هذه الدعوى واحلكم عليهما ت�شامنا وت�شامما مما �شيحكم به على 

املدعى عليه اأ�شليًا.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثالثة املذكورة 
اأعاله باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2016/2/18 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/2476/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليها:  املدعى  كاظم.  ح�شن  اأحمد  فاطمة  وكيلته   .AKHILESH CHERUVAMBRA املدعي: 
موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.9/20125/2014/02

تبليغ.باحل�صور
جا�شم  وكيله  عبداهلل،  علي  عبدعلي  عادل  ل�شاحبها/  للتنظيفات  الكربى  املوؤ�ش�شة  املدعية: 

محمد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليه: RUBEL SADIM. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.9/1605/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: ال�شركة الهلية للمقاولت وكيلها جالل ال�شيدعلي عبداحل�شني قاهري. املدعى عليه: 
GAPUR MOHAMMAD. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.5/5530/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: ال�شركة العربية لل�شكر �س.م.ب )مقفلة( وكيلها محمد جميد ح�شن اجل�شي. املدعى 

عليه: عبداهلل عبدالهادي مال جواد حميدان. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.5/5530/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: ال�شركة العربية لل�شكر �س.م.ب )مقفلة(، وكيلها محمد جميد ح�شن اجل�شي. املدعى 
عليه: عبداهلل عبدالهادي مال جواد حميدان. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.8/3539/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعي: PAULINE ELODIE MARCOMBE. املدعى عليها: فري�شت تاغ للخدمات ال�شت�شارية 

ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.8/20311/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة
ليلى.عتيق.ثاين.ر�صدان

الرقم  ر�شدان  ثاين  عتيق  ليلى  املتوفاة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 620006820. 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعوى:.6/20813/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبدالكرمي.اأحمد.علي.بورا�صد
بورا�شد.  علي  اأحمد  عبدالكرمي  املتوفى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 440013313. 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 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعوى:.3/10972/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

خالد.علي.محمد.بو�صليبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى خالد علي محمد بو�شليبي، الرقم 
ال�شخ�شي: 600058433. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
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رقم.الدعوى:.1/16790/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

اإ�صماعيل.علي.كرمي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى اإ�شماعيل علي كرمي الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  660707233. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعوى:.9/20686/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبدالوهاب.عبداخلالق.عبداهلل.ح�صن
املتوفى عبدالوهاب عبداخلالق عبداهلل  تركة  ال�شاد�شة عن فتح  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 590110780. 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�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.7/13187/2015/02
تبليغ.باحل�صور

�شاحب/  املديفع  علي  محمد  تقي  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
جموهرات تقي املديفع �شجل التجاري رقم :4-1859. �شفـة الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/11

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
رقم.الدعـوى:.3/7912/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليها:  املدعى  الدين.  كمال  علي محمد ح�شن  املحامي  وكيلها  القاب�شه  اريت  �شركة  املدعية: 

جمموعة جي 6 الدولية. �شفـة الدعــوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2015/12/30

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
رقم.الدعـوى:.8/13195/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة �شاجنون كوربوري�شن البحرين 

)فرع ل�شركة اجنبية( �شجل التجاري )1-66270(. �شفـة الدعــوى: ديون.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/11
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.9/13647/2015/02
تبليغ.باحل�صور

�شفـة  وال�شيانة  لالن�شاءات  ا�شحاق  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعــوى: ديون.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/11

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
رقم.الدعـوى:.1/23680/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عقارات   .1 عليهما:  املدعى  جناحي.  مرفت  املحامية  وكيلته  الن�شاري  عبدالوهاب  املدعـــي: 
�شفـة  جناحي  م�شطفى  عبداحلميد  في�شل   .2 جناحي.  عبداحلميد  فرح  ل�شاحبها  ليدرز 

الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/10
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعوى.9/12524/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

�صليم.اإبراهيم.ال�صكر
الرقم  ال�شكر.  اإبراهيم  �شليم  املتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 590504622. 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�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
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رقم.الدعوى:.8/9969/2015/02
تبليغ.باحل�صور

ايرو  عليها:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  كانو،  خليل  اإبراهيم  �شركة  املدعية: 
مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-58554 ال�شجل:  رقم  املحدودة.  كون�شيلتنغ  افي�شن  لوجي�شتك 

الدعوى: طلب مبلغ 14048.72 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/4892/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 STEPHEN عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها:  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .760634998 ال�شخ�شي  الرقم   .OMAR LATHAM AL GHARABALLY

570.555 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7609/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
VIVIEN REYES VILLAFLOR. الرقم ال�شخ�شي: 860735370. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

299.516 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/3022/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد فهد 
مبلغ 312.071  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 930505751. مو�شوع  الرقم  اأحمد علي احلوري. 

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 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.1/6734/2014/02

تبليغ.باحل�صور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
نرج�س اإبراهيم عي�شى اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 810104237 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.4/3270/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
SURESH SASI. الرقم ال�شخ�شي: 790516616. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327.088 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/20922/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730844366 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  م�شعود  عبداهلل  محمد 

463.32 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.2/10824/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ARSHAD ZAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 861228774. مو�شوع الدعوى:  354.433 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/8091/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن محمد ح�شن كوهجي. الرقم ال�شخ�شي: 811000940. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

233.332 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/5618/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .781051231 ال�شخ�شي  الرقم   .CHRISTOPHER CRUZ DEL DEL ROSARIO

الدعوى: طلب مبلغ 264.552 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/6935/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
dian putri kustanti. الرقم ال�شخ�شي: 201411340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.309 

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 
2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.8/10480/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SUJITH VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 830752595. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.783 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/7485/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 790598108.  الرقم   .FORHAD BISWAS MD MD ALI

مبلغ 248.141 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/9397/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 .780100840 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHIHABUDHEEN VADAKKE MOOPICHATHIL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.027 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.9/9577/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: AMJAD HUSAIN KHOT. الرقم ال�شخ�شي: 671105728 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

320.806 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/9843/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مينا بانوب فرج بانوب. الرقم ال�شخ�شي: 750457104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.452 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6100/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820314773 ال�شخ�شي:  الرقم   .USSAIN CHAYAKKOTH

212.567 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 

2016/1/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.4/15097/2014/02
تبليغ.باحل�صور

كرمي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
جا�شم عبدالكرمي �شلمان جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 790202980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

149.942 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 
2016/1/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.2/3775/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660826801 ال�شخ�شي:  الرقم   .CARLOS RIERA HOMAR

242.061 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/7333/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .681003895 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حنفي  اإبراهيم  اأحمد 

293.001 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/8751/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   880163747 ال�شخ�شي:  الرقم   .NASHIR BAPARI AHMAD BAPARI

طلب مبلغ 337.822 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.8/11757/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840935005 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شوري.  اأحمد  عبده  محمد 

373.491 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/13311/20144/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
Robert James Haarrison. الرقم ال�شخ�شي 201420343مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 525.26 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/10678/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: دعاء 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900204494 ال�شخ�شي:  الرقم  ها�شم.  ح�شن  عبداهلل  ال�شيد  عبا�س 

مبلغ 178.129 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/4148/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: عبدالعزيز عي�شى عبداهلل بدر. الرقم ال�شخ�شي: 661202321. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



117
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.3/5856/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
WAQAS AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 871024810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.452 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/1283/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يعقوب يو�شف عي�شى عبداهلل احلافظ. الرقم ال�شخ�شي: 790607557. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 64.538 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/16808/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نبيل ماجدي. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1376.668 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890221286 ال�شخ�شي:  الرقم 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.4/4410/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
الدعوى:  مو�شوع   920606156 ال�شخ�شي:  الرقم  الغافري.  �شيف  خمي�س  �شيف  ح�شني  عليه: 

طلب مبلغ 104.22 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/7595/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اياد �شليمان محمد فرج �شيحان. الرقم ال�شخ�شي: 920605613 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

312.111 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/16933/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: با�شمه ر�شوان 
علي م�شطفى. الرقم ال�شخ�شي: 731124952. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.49 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 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/16832/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه: عبدالرحيم  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
�شمري. الرقم ال�شخ�شي: 610101358. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.02 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.6/15289/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
PETER MUNYONYI KANYANJUA. الرقم ال�شخ�شي: 860176967 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 481.213 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/6408/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: اأحالم جعفر 
فردان كاظم �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 780103122. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.966 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/14318/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
JOHN MOHAN CHEERAN. الرقم ال�شخ�شي: 650574133. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

320.81 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.4/5847/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .510109403 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  علي  اأمينة 

283.482 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 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/6395/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: فاطمة ر�شي 
ح�شن محمد ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 900400617. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.6 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 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/6507/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد نادر 
 254.661 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940402173 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  حاجي 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/6507/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد نادر 
 254.661 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940402173 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  حاجي 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.2/18065/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 940403862.  الرقم  مبارك.  محمد خالد محمد عبداهلل 

مبلغ 1021.58 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/7669/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شاره محمد عبدالرحيم ا�شد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 921000820. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.235 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/7669/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
�شاره محمد عبدالرحيم ا�شد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 921000820. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.235 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.3/14105/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
فهد عبداهلل عبدالعزيز احلمدان. الرقم ال�شخ�شي: 631209816. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 68.272 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/14251/2014/02
تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SHIBU PERANGATTUCHIRA THAMPI. الرقم ال�شخ�شي 790467143. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 182.194 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/6121/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
جالل حمزه �شعيد عبداهلل قروف. الرقم ال�شخ�شي: 891200754. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

275.026 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/6303/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890100349 ال�شخ�شي:  الرقم  يحيى.  محمد  جعفر  مو�شى  عبداهلل 

مبلغ 249.3 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.6/6303/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل مو�شى جعفر محمد يحيى. الرقم ال�شخ�شي: 890100349 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

249.3 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/2537/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   820638773 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAHDER AMARE BELAYNEH

مبلغ 335.872 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/4856/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها اآيات رافع 
تركي املهنا. الرقم ال�شخ�شي: 900508396. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 304.161 دنانري مع 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.6/7581/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710506147 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  عبداهلل  عطية  اإبراهيم 

378.7 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/1288/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
غازي علي عي�شى عي�شى ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 800304969. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

65.678 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.96/5270/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD AKRAM MUHAMMAD ASLAM. الرقم ال�شخ�شي 900134011. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 242.52 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/5983/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 CLASSIC :املدعية: �شركة زين البحرين. عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
PROMO MARKETING CO. الرقم ال�شخ�شي: 71842. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.89 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.6/2493/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ر�شيد غنيم. الرقم ال�شخ�شي: 850147654. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.629 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7206/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي محمد 
عبداهلل محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 930705831. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156.09 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/6146/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني اإبراهيم ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 630115613. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

260 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.4/16671/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900616954 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD RIZWAN

260.444 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/14131/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعد 
مبارك محمد جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 720109892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58.382 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/14530/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .790216345 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMSHAD AHMED GHALAM RASOOL

الدعوى: طلب مبلغ 122.124 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/14391/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ABU BAKAR ABDUR RASHID. الرقم ال�شخ�شي 800155491 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

162.894 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.9/16737/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801247845 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD SOHAIL

155.224 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/15024/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: محمد 
عا�شى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 750615869. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.753 دينارًا مع 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7299/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700615806 ال�شخ�شي:  الرقم  املطر.  قا�شم  الدين  �شالح 

295.741 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.9/3471/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ريا�س محمود 
محمد ال�شمريي. الرقم ال�شخ�شي: 780549147. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 649.01 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.4/1393/201/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية بتلكو. وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول 
مو�شوع  ال�شخ�شي 760823359.  الرقم   .LAKAYSHA LEWIS JONES عليه:  املدعى  خلف. 

الدعوى: طلب مبلغ 594.088 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/9668/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810750325 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD PERVAIZ

355.28 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/8978/2014/02
تبليغ.باحل�صور

�شالح  علي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 367.806 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870505289 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  اأحمد  مهدي 

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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.4/8666/2014/02

تبليغ.باحل�صور
املدعى  اأحمد  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  والال�شلكية.  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  املدعية: 
عليه: محمد علي راكان الرويلي. الرقم ال�شخ�شي: 801028302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

556.113 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6761/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 GURMEJ عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينار   300.287 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870233688 ال�شخ�شي:  الرقم   .SINGH

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/1186/2015/02
تبليغ.باحل�صور

وجدان  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790309513 ال�شخ�شي:  الرقم  العليوات.  عبدعلي  عبدالعزيز 

292.415 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 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.5/8383/2014/02
تبليغ.باحل�صور

اأحمد  املدعى عليه: محمد  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
محمد اجلودر. الرقم ال�شخ�شي: 681100168. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.985 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.4/2964/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ 310.613  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 921100590. مو�شوع  الرقم  عي�شى مرهون علي. 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/5520/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 731211405  الرقم   .SUNIL PAIKKAT KAYIATH

332.175 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/5456/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .580418219 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  مر�شي  اأحمد  بلجانني 

246.753 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 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.8/5876/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620439874 ال�شخ�شي:  الرقم   .NICOLA LILIAN BRETT

386.919 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/1282/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قايد �شامل علي الع�شب. الرقم ال�شخ�شي: 900117087. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.041 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/5624/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 820136220. مو�شوع  الرقم  عبداهلل دحالن جمعان احلمد. 

200.994 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.4/6920/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
STUDIO FIVE MEDIA. الرقم ال�شخ�شي: 62455-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.917 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/4206/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: اياد 
عبداحلكيم ال�شيداإبراهيم عبداهلل نورالدين. الرقم ال�شخ�شي: 810307111 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 555.872 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/5628/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عامر مو�شى ح�شني عي�شى ال�شويل. الرقم ال�شخ�شي: 921000014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

269.735 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/5194/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800269373 ال�شخ�شي:  الرقم   .ERIC SHANTEZ WALKER

228.136 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 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.6/5779/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   760559058 ال�شخ�شي:  الرقم   .FAISAL BILAL MUSHTAQ AHMED

طلب مبلغ 288.84 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/3400/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليها: مر�شيه  املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداملجيد مو�شى وحداين مو�شوي. الرقم ال�شخ�شي: 860901211 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

311.685 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 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/8623/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
بتول اأحمد حبيب يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840106327. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.985 

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 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.4/6853/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى:  مو�شوع   700404872 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شداخ.  ال�شالح  �شالح  عبداجلليل  اإميان 

طلب مبلغ قدره 193.45 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 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6192/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 ALLAN عليه:  املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820568821 ال�شخ�شي:  الرقم   .UYANGURIN TANGARO

قدره 176.381 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.4/9607/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870176390 ال�شخ�شي:  الرقم   .IMRAN ABDUL MAJID

324.267 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/6956/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .641203713 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  حميد  عبداهلل  جعفر 

165.724 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 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.9/4152/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
اأحمد �شامي عي�شى اأحمد بورا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 840708734. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 170.855 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6086/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   750815655 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAJEEVAN KRISHNANKUTTY

مبلغ 154.466 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/5698/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
FEREHEWT ATNAFU ENGEDAWERK. الرقم ال�شخ�شي 780742176. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 274.428 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.5/5449/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 .740241400 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASWATHANARAYANA CHOWDARY BAMDARU

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.01 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/4346/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد نزار 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 941003213. مو�شوع  الرقم  م�شطفى محمد جا�شم محمد. 

280.999 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/6102/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MUNEER KATTIL PEEDIKA. الرقم ال�شخ�شي: 790820293 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

214.661 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/3990/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليها: عائ�شة محمد �شهل خمي�س رجب. الرقم ال�شخ�شي: 880104759 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 115.309 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 2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.5/3023/2014/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ممدوح علي 
اإبراهيم مرهون نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 900301511. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311.925 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/9124/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910301271 ال�شخ�شي:  الرقم  الذوادي.  محمد  جا�شم  مرمي 

331.513 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/4930/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: �شادق 
جعفر اإبراهيم مح�شن الزهريه. الرقم ال�شخ�شي: 940203456. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 288.472 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.1/4269/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جمال كمال 
عواد محجوب. الرقم ال�شخ�شي: 870116673. مو�شوع الدعوى:  280.845 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/4341/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد جعفر 
 270.149 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880707992 ال�شخ�شي:  الرقم  الفر�شاين.  محمد 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/6088/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زن البحرين. وكيل املدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: 
JONER ATIENZA VERANGA. الرقم ال�شخ�شي 790139898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

155.041 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/8564/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 SUJITH املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
JERALD SAROJAM. الرقم ال�شخ�شي: 831114851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.127 

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 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.5/9534/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يا�شر علي مثنى عيا�س. الرقم ال�شخ�شي: 920513298. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385.676 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/5790/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: عالء 
محمد رم�شان. الرقم ال�شخ�شي: 811048756. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.08 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/8248/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850512638 ال�شخ�شي:  الرقم  احلناكي.  �شالح  عبدالرحمن  �شالح 

مبلغ 293.4 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.9/4149/2014/02
تبليغ.باحل�صور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
نزوى م�شرف اأحمد كوكو �شناده. الرقم ال�شخ�شي: 900813768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/7387/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   781050731 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUDHAKARAN THANGAIAH

مبلغ 80.387 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/7387/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   781050731 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUDHAKARAN THANGAIAH

مبلغ 80.387 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/11412/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
جعفر خمي�س علي قمرب. الرقم ال�شخ�شي: 670031941. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.186 

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 
2016/2/9 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.4/8568/2014/02

تبليغ.باحل�صور
زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 890710791. مو�شوع  الرقم  مريزا ح�شن �شلمان زايد. 

87.855 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/9615/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920318630 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ADNAN

312.124 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/6106/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .840729154 ال�شخ�شي  الرقم   .DIPENDRA BAHADUR THAPAMAGAR

الدعوى: طلب مبلغ 219.243 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.9/3656/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  �شبيد.  ليت  �شركة  املدعية: 
EDUVAYIL KUNHAYYAN MOHANAN. الرقم ال�شخ�شي 551021527. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 98.08 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 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/10303/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   850144558 ال�شخ�شي  الرقم   .MARY ROSE PALIMA CAMARINES

طلب مبلغ 114.489 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/6014/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليها: امل 
ملنب هذال الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 910208743. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.009 

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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/9694/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي 840338112. مو�شوع  الرقم   .ARCHIE VELASQUEZ TIMBOL عليه: 

طلب مبلغ 165.438 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 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.9/10521/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900911921 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED SHIHIN

120.269 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6114/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   710535597 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED NASEER عليه: 

265.934 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/6115/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 470024100. مو�شوع  الرقم  ال�شاعاتي.  عبدالرحمن محمود 

211.776 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.2/11648/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اإميان محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881109223 ال�شخ�شي:  الرقم  غريب.  نا�شر  عبداهلل 

307.542 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 2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/7376/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليها:  املدعى  املاجد.  ال�شيد جميد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .85513 ال�شخ�شي:  الرقم  التنظيفات.  ملقاولت  من�شورة  خليل  �شركة 

مبلغ 693.044 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 2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/10303/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   850144558 ال�شخ�شي  الرقم   .MARY ROSE PALIMA CAMARINES

طلب مبلغ 114.489 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/11651/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن �شعيد 
اإبراهيم ح�شن امل�شجن. الرقم ال�شخ�شي: 840202458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.262 

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 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.3/9051/2014/02

تبليغ.باحل�صور
 RIJU عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 248.862 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790318547 ال�شخ�شي:  الرقم   .PALOTHIL

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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/8672/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه:  عي�شى قا�شم علي عبا�س. 
الر�شوم  مع  دينارًا   565.76 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590104098 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/8205/2014/02
تبليغ.باحل�صور

ال�شيد  هدى  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800105010 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شني  مرت�شى 

943.313 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.8/7286/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .650727002 ال�شخ�شي  الرقم   .MUNDABETTU SUDHAKARA SHETTY

الدعوى: طلب مبلغ قدره 66.203 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 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/14518/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500046140 ال�شخ�شي:  رجبالرقم  مح�شن  ح�شن  جنيبه 

139.036 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 

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/5961/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .201409950 ال�شخ�شي  الرقم   .Kadhim mayoof abdulkarim mayoof establi

الدعوى: طلب مبلغ 380.5 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 

2016/5/11  لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7473/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721127479 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED AIJAZ

175.189 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 
2016/4/14 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.2/5476/2014/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد علي 
مبلغ 214.014  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 791106187. مو�شوع  الرقم  فهد عبداهلل.  ح�شن 

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 

2016/5/11  لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.5/4653/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عماد �شليمان من�شور. الرقم ال�شخ�شي: 800730348. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3324.615 

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 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/5571/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 216.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850348730 ال�شخ�شي:  الرقم   .FAYSEL KHARAB

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 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.6/11551/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860807223 ال�شخ�شي:  الرقم  الغريبي.  مح�شن  �شامل  محمد  اأحمد 

مبلغ 216.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/11  لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/10791/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد اإبراهيم �شكور علي. الرقم ال�شخ�شي: 871112434. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

352.258 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 

2016/5/11  لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/5834/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد فردان عبداحل�شن مح�شن مكي. الرقم ال�شخ�شي: 760204098. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 274.531 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 

2016/5/11  لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/3947/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 VICTORIO عليه  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  الأهلي.  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .671124838 ال�شخ�شي  الرقم   .MURIEL AVILA AVILA PIGAO

مبلغ 1481.252 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 
2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.4/13110/2014/02

تبليغ.باحل�صور
 SYED عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
BAHADUR. الرقم ال�شخ�شي: 880154578. مو�شوع الدعوى:  256.365 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/13729/2014/02
تبليغ.باحل�صور

طوين  وليد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   60.663 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810926601 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلوري. 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/9651/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه: محمد عبدو عمر يا�شر. 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى:  570.368 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 720808960. مو�شوع  الرقم 

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

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.3/13228/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 SUMON عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770217680 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMED ABDUL MOTIN

153.9 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.8/6493/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عي�شى عبدالنبي اأحمد ح�شن امل�شلوخ. الرقم ال�شخ�شي: 780108817 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170.037 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/5565/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ه�شام موفق ال�شواف. الرقم ال�شخ�شي: 741032864. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/9146/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760909857 ال�شخ�شي:  الرقم  اليافعي.  �شالح  اأحمد  �شالح 

72.996 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.9/7487/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201412172 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شاعد.  التجارية  قزح  قو�س 

365.101 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/5971/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
نا�شر عبدعلي عبا�س ن�شراهلل. الرقم ال�شخ�شي: 891211098. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

235.837 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/6103/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طالل �شامي عزت العلي. الرقم ال�شخ�شي: 830642340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.756 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.6/5376/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 335.28 الدعوى:   مو�شوع   .831124350 ال�شخ�شي:  الرقم   .PINANONG RIYAPANT

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/4938/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: منريه نوري 
احل�شني املحمد. الرقم ال�شخ�شي: 681111879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.877 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 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/7533/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل عي�شى امل�شيعى. الرقم ال�شخ�شي: 900517220. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 350.425 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/2259/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
محمد �شعد اأحمد علي الرويعي. الرقم ال�شخ�شي: 780503759. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

960.72 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.8/2265/2014/02

تبليغ.باحل�صور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ولء يعقوب يو�شف اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 921004079. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

305.571 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.2/6644/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201411722 ال�شخ�شي  الرقم   .corporate elevation bahrain.w.w.l

مبلغ 3694.865 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/6132/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي محمد 
علي يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840604220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.129 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.1/5583/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ماجد نا�شر م�شاري ال�شدي. الرقم ال�شخ�شي: 680315853. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7478/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MATEEN AHMAD HASHMI. الرقم ال�شخ�شي: 670901318 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

241.656 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7478/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530131528 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ابوبكر  محمد  عبداهلل 

169.84 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.7/5952/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530131528 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ابوبكر  محمد  عبداهلل 

169.84 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.2/7504/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 740806246.  الرقم  عبدالنبي.  عبا�س جا�شم عبداجلليل 

مبلغ 316.502 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/3121/2015/02
تبليغ.باحل�صور

�شلمان  وكيلتها جميلة علي  والال�شلكية )بتلكو(.  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
اأحمد. املدعى عليها: برادات ومطعم ب�شرى. الرقم ال�شخ�شي: 3263. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 344.55 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/5687/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MICHAEL ANGELO REYES GUMIRAN. الرقم ال�شخ�شي 820456675. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 293.346 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى.5/10926/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780807952 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  عبداهلل  خمي�س  ف�شيلة 

مبلغ قدره 107.679 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/6726/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890303916 ال�شخ�شي:  الرقم  فخر.  علي  عبداحل�شن  �شعيد  محمد 

مبلغ 185.262 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/7013/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
علي جعفر اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 760703426. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.21 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.3/5274/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820811971 ال�شخ�شي:  الرقم  العنزي.  اخللف  حميد  ح�شني 

753.907 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.4/5136/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
FATIMA MAGGAY BALIGOD. الرقم ال�شخ�شي: 771036302 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

77.761 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.9/12440/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 770738362.  الرقم   .JOCELYN VILLAVERT NAHAG

مبلغ 173.616 دينارًاا 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى:.9/10582/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .911127062 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD RASHEED

102.935 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
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رقم.الدعوى:.9/10582/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .911127062 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD RASHEED

102.935 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/10301/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680224742 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHABEENA BANU

133.678 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.1/7088/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940119870 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUAMMAD REHMAN

61.44 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة

رقم.الدعوى:.6/10822/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850217199 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRIAN GEORGE GREENE

108.656 دنانري 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 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.العا�صرة
رقم.الدعوى:.7/07259/2004/02

تبليغ.باحل�صور
اأحمد عياد. املدعى عليه:  الدو�شري. وكيل املدعي: علي  املدعي: جا�شم عبدالرحمن عبداهلل 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. �شمه عبدالرحمن عبداهلل الدو�شري. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 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 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.التا�صعة

رقم.الدعوى:.5/14961/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعون: محمد عا�شق جراغ دين جمال دين بت وعا�شمه محمد عا�شق جراغ دين جمال دين 
بت ومحمد عابد محمد عا�شق جراغ دين جمال دين بت. وكيلتهم منرية م�شفر �شامل العماري. 
 AALIA BUTT MOHAMMAD.املدعى عليه: كا�شف محمد عا�شق جراع دين جمال دين بت

ARIF. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 
2016/01/31 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.التا�صعة
رقم.الدعوى:.1/2209/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
لطيفه جمال اإبراهيم �شلطان عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 871102480. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 469.438 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 

2016/1901 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.3/2967/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 751101451 مو�شوع  الرقم  العويناتي.  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم عبداهلل 

طلب مبلغ 2703.55 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/4797/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 HARIDASAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
PATINHARE MALOL. الرقم ال�شخ�شي: 670505560 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 557.312 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/5133/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. املدعى 
عليه: جنم محمد عي�شى �شعد ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 580121232 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3811.565 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/4791/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد 
علي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 811206904. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 582.71 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.5/13373/2014/02

تبليغ.باحل�صور
 REN MARTIN :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DEL ROSARIO DEL ROSARIO REYES. الرقم ال�شخ�شي 871028875. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 205.678 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/14750/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SAIFUL ISLAM NURUL NURUL ISLAM. الرقم ال�شخ�شي 821225340. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 116.48 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/9875/2015/02
تبليغ.باحل�صور

خالد  عليه:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
علي مو�شى امل�شاقبه. الرقم ال�شخ�شي: 711201854. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 400.635 

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

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.2/9829/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 ANEESH عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SHAHUL HAMEED. الرقم ال�شخ�شي: 781243629. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.885 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/10724/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيلكوم  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 650124405.  الرقم  بدر جا�شم محمد عبداحل�شن. 

166.853 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/4357/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 RANSOM عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   881030163 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANGELO FERNANDES

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

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/5070/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: عارف اأر�شد 
بركات ما�شي �شمويل. الرقم ال�شخ�شي: 830116745. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2300.64 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.7/9771/2015/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلتها ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى 
عليها: عائ�شة ح�شن علي �شعد ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 710705522 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1073.535 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 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/14061/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
رمزي ح�شن عبدالرحمن �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 601016440. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

585.803 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/5110/2015/02
تبليغ.باحل�صور

خليفه  ملياء  عليها:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
علي املاجد. الرقم ال�شخ�شي: 650702719. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 536.442 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.13838/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 JACOB عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
THOMAS CARRIER. الرقم ال�شخ�شي: 851043712. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 198.136 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/13848/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 TERRANCE املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
LAMONT JEFFRSON. الرقم ال�شخ�شي: 720745470 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.62 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/16358/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: تي�شري مرزوق 
حمدان خلف. الرقم ال�شخ�شي: 721208487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 54.37 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/5390/2015/02
تبليغ.باحل�صور

علي  عليه:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
من�شور حمد �شديف. الرقم ال�شخ�شي: 790702789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4155.632 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/14755/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD FAROOQ ATTA MUHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي 890205744. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 196.333 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/14247/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد اأحمد مرت�شى ال عبدالواحد. الرقم ال�شخ�شي: 760214905. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 588.916 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/9760/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 VENKATI :املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
BANSATI. الرقم ال�شخ�شي: 760728330. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 382.024 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.8/9017/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
محمد فوؤاد عبده محمود. الرقم ال�شخ�شي: 840576200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/9775/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820183164 ال�شخ�شي:  الرقم   .NURUL ISLAM SK ALI

328.551 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/10984/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910627193 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD RASHID

699.781 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/12502/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .730459217 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUDHEER KUNJUVEETTIL ABOOBACKER

الدعوى: طلب مبلغ 192 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/11985/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921016247 ال�شخ�شي:  الرقم   .NADEEM RAFIQ ADAM

1017.773 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/6280/2015/02
تبليغ.باحل�صور

ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: خالد عبدالرزاق  تليكوم. وكيلتها  املدعية: �شركة ميتا 
�شفر نظام. الرقم ال�شخ�شي: 850605083. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1227.7 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/11589/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليه: م�شطفى محمد  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  �شركة ميتا  املدعية: 
 136.41 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .821203142 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيد.  محمود  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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/7332/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه: طعمه ح�شن  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شعد املن�شور. الرقم ال�شخ�شي: 580151026. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.153 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/4492/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني 
 105.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800204336 ال�شخ�شي:  الرقم  �شعد.  اإ�شماعيل  بالل 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/12115/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم من�شور عبداهلل كاظم عبد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 930302877 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1184.975 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/10223/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
حميدة محمد علي اأحمد املفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 820104817. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

320.876 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.7/10841/2015/02

تبليغ.باحل�صور
فاطمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبداملجيد عبدالرحمن العو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 840801866. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

234.050 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 2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/14389/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770703240 ال�شخ�شي:  الرقم  الزعبي.  حمد  �شالمه  جمدي 

676.54 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/15199/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 415.864 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670108693 ال�شخ�شي:  الرقم   .IHSAN ULLAH

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.6/13834/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شالح قا�شم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921213867 ال�شخ�شي:  الرقم  احلمري.  عبداهلل  عبدالرب 

1370.774 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/4891/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   920218520 ال�شخ�شي:  الرقم   .AZIZ UR REHMAN

570.477 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/2426/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .710125399 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED MASUM HOSSAIN MIAH

الدعوى: طلب مبلغ 297.616 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/13894/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبدالرحمن 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560145454 ال�شخ�شي:  الرقم  الأحمد.  علي  اإبراهيم  محمد 

1512.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/14386/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 900322004. مو�شوع  الرقم   .NIKOLETA ZAVITSANOU

146.45 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/14778/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
OSCAR FERDINAND CABRERA CABRERA LIMOSO. الرقم ال�شخ�شي: 791250024. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   268.966 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.4/13026/2014/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770240151 ال�شخ�شي:  الرقم  الطاهر.  راجح  فتحي  محمد 

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

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/10355/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
خالد �شلمان جمعه علي. الرقم ال�شخ�شي: 751107654. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.09 

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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/13135/2014/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: طارق �شليم زكي 
�شليم. الرقم ال�شخ�شي: 760578800. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.25 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/3087/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
نا�شر عبدالرب اأحمد خ�شر احلمري. الرقم ال�شخ�شي: 950312916. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 659.69 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/14129/2014/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد من�شور غامن يحيى احلريري. الرقم ال�شخ�شي: 610007866. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 98.445 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.5/3292/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 KHALIL عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780253370 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHORSHED MOLLAH

273.712 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 

2016/1/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/14266/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

 ASRUL NAHAR BIN املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: 
AB RAZAK. الرقم ال�شخ�شي: 701128305. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 109.091 دنانري 

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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.1/17289/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شياء الدين 
اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  بو�شقر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 115.009 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
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رقم.الدعوى:.4/17217/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 730636488 مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم   .SYAM BABU PUTHAN VEETTIL

مبلغ 116.505 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.

رقم.الدعوى:.9/17178/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730503887 ال�شخ�شي:  الرقم  الها�شم.  �شليمان  ها�شم  ناجي 

359.761 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.1/16689/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
عليه: ABDUL WADUD ABDUL KARIM. الرقم ال�شخ�شي 760127352. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 488.253 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.

رقم.الدعوى:.3/16481/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500604061 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  داد  كرم  م�شعود 

103.211 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



175
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.
رقم.الدعوى:.5/10565/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASAD NAEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870329294 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

167.767 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/17446/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد فوزى حمدين اإبراهيم حمدين. الرقم ال�شخ�شي: 841043817. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1463.803 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.6/16311/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عبداهلل  �شالح  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
�شالح علي اخلنه. الرقم ال�شخ�شي: 830308652. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.63 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.
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رقم.الدعوى:.1/12819/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ايهاب مبارك 
يعقوب املا�س. الرقم ال�شخ�شي: 690402139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.324 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.6/13344/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

 VILAS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   770593429 ال�شخ�شي  الرقم   .VIVEKANANDAN CHAKKAMADATHIL

الدعوى: طلب مبلغ 638.145 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.

رقم.الدعوى:.1/13484/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: فاريا لالكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد 
حميد. املدعى عليها: رقيه محمد علي محمد احلمر. الرقم ال�شخ�شي 610110934. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2508 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/14045/2015/02
تبليغ.باحل�صور

ال�شخ�شي:  الرقم  علي عبد محمد طرفه.  �شهى  عليها:  املدعى  لاللكرتونيات.  الدار  املدعية: 
اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 259 دينارًا مع  700108440. مو�شوع 

املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.4/14043/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
املدعي: اأحمد علي محمد ال�شيخ مهدى. وكيلته نفي�شة علي محمد دعبل. املدعى عليه: مكي علي 
ال�شيخ  زينب علي محمد  ال�شيخ،  �شلمى علي محمد  ال�شيخ،  فاطمه علي محمد  ال�شيخ،  محمد 

مهدي، جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: فرز عقار. 
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/12389/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركه الهليه للمقاولت. وكيلها جالل ال�شيدعلي عبداحل�شني قاهري. املدعى عليها: 
مارفيدا كون�شرت ك�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/10389/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة واحة البحرين لتجارة ال�شباغ 
ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1116 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/14518/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: عبدعلي محمد عبا�س طوق. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها: ايات 
 1050 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831202726 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عي�شى  ح�شن 

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 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.4/12681/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
 MUSTHAFA RAIHANATH عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
MANZIL. الرقم ال�شخ�شي: 830420991. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2071.567 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/7290/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعي: عي�شى فرج ارحمه ال بور�شيد. وكيلته �شاحله عي�شى فرج ارحمه بور�شيد املدعى عليه: 
MOHAMMED AHMED MOHIUDDIN QADRI. الرقم ال�شخ�شي: 880645490. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 282 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 2016/2/22 لنظر الدعوى. 
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/6094/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

 MA NANCY عليها:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته  الآيل.  للحا�شب  نافع  املدعي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   36.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .CUERVO DEVOCION

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
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رقم.الدعوى:.7/15988/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عمار  عليه:  املدعى  العافيه.  عبداهلل  ح�شن  عي�شى  وكيله  عبدالوهاب.  في�شل  هاين  املدعي: 
عبداجلليل اإبراهيم العايل. الرقم ال�شخ�شي: 940503611. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/13336/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

ال�شيد  فخريه  عليها:  املدعى  �شيادي.  عي�شى  �شامي  وكيلها  حيان.  عبداحل�شني  خليل  املدعي: 
�شلمان عبداهلل. مو�شوع الدعوى: اأخالء املاأجور.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.6/15465/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: �شركة اأك�شرب�س لتاأجري لل�شيارات. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليهما: 
لينا علي محمد علي جرب وح�شام فار�س جمعه املطر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1727 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/15832/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة اخلنيزي للتنظيفات. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 968.933 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.7/14226/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: عبدالرحمن اأحمد يو�شف جميل. الرقم 
ال�شخ�شي: 580011933. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 396.547 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.3/14231/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: وائل محمد لطفي ب�شيوين محمد. الرقم 
ال�شخ�شي: 610609114. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 803.795 دنانري 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.3/10132/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

املدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. املدعى عليه: اآدم محمد طاهر ابدرهمان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1090 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى.9/13753/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: اكا�شيا بلدرز كون�شرت مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 476.631 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.7/5302/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
املدعية: فهيمه محمد خليل من�شور العري�س. وكيلها عبدالرحمن را�شد يو�شف اخل�شرم. املدعى 
عليهم: تركة املرحوم محمد خليل العري�س وغاليه اإ�شماعيل محمد العري�س ويا�شر محمد خليل 
من�شور العري�س و�شامر محمد خليل من�شور العري�س وعامر محمد خليل من�شور العري�س. 

مو�شوع الدعوى: فرز عقار.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.4/16911/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

 MAIN عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  وكيله ح�شن علي  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790146231 ال�شخ�شي:  الرقم   .UDDIN SAMSUL ALAM

1691.6 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 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/13235/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

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

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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
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رقم.الدعوى:.8/13343/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اإميان محمود 
علي اخل�شراء. الرقم ال�شخ�شي: 591226189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 793.905 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.2/11130/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
 337 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740350170 ال�شخ�شي:  الرقم   .NINA GEORGALAS

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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى.2/6204/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة رينا�شن�س  املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيلتها 
جيه ام دبليوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3534.19 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.1/12870/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED NAZRUL ISLAM HAKIM. الرقم ال�شخ�شي 790642050. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 103.4 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



183
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.9/12859/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
اجلديد.  زمزم  مطعم  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 547.981 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.7/12279/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: اأحمد 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851207472 ال�شخ�شي:  الرقم  حيدر.  ن�شراهلل  عبا�س  عبدالرحيم 

مبلغ 76.424 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.7/12122/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850149070 ال�شخ�شي:  الرقم  الريا�شى.  اأحمد  محمد  عبدالبا�شط 

مبلغ 538.954 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.8/9986/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد علي عبد 
الكرمي م�شاعده. الرقم ال�شخ�شي: 881129240. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 330.671 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.
رقم.الدعوى:.2/11385/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
PRAVEEN MURALI. الرقم ال�شخ�شي: 850182778. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 490.943 

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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/11103/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 IRFAN عليها:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
HASHMI SHAHID ALI SHAH HASHMI. الرقم ال�شخ�شي 791019918. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 207.124 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.2/12052/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
JEASON LEOESMA JOMERO. الرقم ال�شخ�شي: 770645011 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
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رقم.الدعوى:.2/11841/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة مينا تليكوم ذ.م.م. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870831747 ال�شخ�شي  الرقم   .FAIZAN ALTAF HUSSAIN

127.27 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/12803/2015/02.
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
STEPHEN DAVID PURCHASE. الرقم ال�شخ�شي: 500711518 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

120.133 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة.

رقم.الدعوى:.7/17174/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820722057 ال�شخ�شي:  الرقم   .RIPON MAHFIZ UDDIN

367.837 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/12965/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة ز ين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبدالرحمن اأنور 
مبارك عبداهلل مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 860704815. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 448.991 

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.2/9992/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 JASMINE :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   891228233 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHALEECE DAVENPORT

176.42 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/11757/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد �شبري 
محفوظ محمد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 820906204. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.644 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/11713/2015/02
تبليغ.باحل�صور

علي  عليه: محمد  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 810801701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344.91 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.1/15509/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شكالت احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2158.641 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .01-18909

اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكورة  للمدعى علي  املدنية 3  ال�شغرى  تعلن املحكمة  لذا       

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/8554/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
ال�شخ�شي:  الرقم  اخلزعلي.  ح�شن  نا�شر  ح�شن  عي�شى  عليه:  املدعى  خليفه.  ال  محمد 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   120.999 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721202969

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/10304/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MD RAFIK. الرقم ال�شخ�شي: 821250868. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 298.334 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/11584/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: JITEN SIL. الرقم 
ال�شخ�شي: 701225220. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.8/16694/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850307309 ال�شخ�شي:  الرقم  يتيم.  يو�شف  اأحمد  نبيل  نواف 

467.736 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/11983/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليفه حبيب 
خلف اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 791207714. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 498.423 دينارًا مع 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/11950/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   760222550 ال�شخ�شي:  الرقم   .FARHAD MAJIBUR RAHMAN

مبلغ 129.68 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.7/12296/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   850826268 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILEEP KUMAR KOLIYADAN

مبلغ 201.96 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/2563/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 590808125. مو�شوع  الرقم  عبدالر�شا غلوم ح�شني عبا�س. 

59.463 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/11987/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 979.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850522404 ال�شخ�شي:  الرقم  العبداهلل.  علي  �شالح 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/16762/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMED SADIQ PARAMBATH. الرقم ال�شخ�شي 690121369. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 436.714 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.8/12774/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شلمان عبدالنبي 
ح�شني �شلمان الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 790809435. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 533.472 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/13270/2015/02
تبليغ.باحل�صور

محمد  عبداهلل  و�شن  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
يحيى. الرقم ال�شخ�شي: 910105340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.71 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/15236/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 254.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801045045 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAEED AHMED

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.6/16499/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن يو�شف 
مبلغ 114.236  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 940810522. مو�شوع  الرقم  ر�شي.  ح�شن محمد 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/16210/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 RANDY عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
AGUILAR MANA. الرقم ال�شخ�شي: 740454285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.825 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/23383/2014/02
تبليغ.باحل�صور

 YASIR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MUSHTAQ. الرقم ال�شخ�شي: 890134855. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 122.899 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/17071/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ون�س با�شم عبداحلميد محمد ال�شرت. الرقم ال�شخ�شي: 850807204. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 330.167 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/17352/2015/02

تبليغ.باحل�صور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد هاين 
اأحمد اإبراهيم �شعبان. الرقم ال�شخ�شي: 900601728. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.29 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/17632/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 CHERRY PIE املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
CAYABAN NICOLAS. الرقم ال�شخ�شي 910523266. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 559.834 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/14177/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SASIKUMAR PRASAD. الرقم ال�شخ�شي: 740591657. مبنى 3396 طريق 251 جممع 302. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327.965 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.9/14104/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 .NADEEM SIDDIQUE :املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 890421625. �شقة 31 مبنى 1530 طريق 227 جممع 302. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 215.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/14063/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شلطان عبدالرحمن يو�شف الهرم�شي الهاجري. الرقم ال�شخ�شي: 921213441 مبنى 1867 
طريق 1631 جممع 1216. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 699.078 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم الدعوى: 5/11540/2015/02
تبليغ.باحل�صور

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

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   138.78 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جرداب. 
املحاماة.

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/11498/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
APINYA CHAREONRAT. الرقم ال�شخ�شي: 761229329. محل 951 طريق 2719 جممع 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181.851 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .327
املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.6/11495/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD AKRAM. الرقم ال�شخ�شي: 801044235. فيال 2 طريق 810 جممع 302. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.857 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/11198/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
MICHAEL C LAZAR LAZAR. الرقم ال�شخ�شي: 810246813 مبنى 62 بناية 546 طريق 

4012 جممع 340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.8 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.6/1187/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
بناية 111  ال�شخ�شي 820447765. مبنى 113  الرقم   .JAMES MICHAEL MCFETRIDGE

الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى: طلب مبلغ 368.899 دينارًا مع  طريق 22 جممع 324. مو�شوع 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.ال�صتئناف:.8/14346/2015/02
رقم.الدعوى:.8/10880/2015/02

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

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/10792/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: ال�شيد توفيق 
اأحمد �شلمان اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 780402383. �شقة 22 مبنى 424 طريق 1805 جممع 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   261.41 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .318

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/14111/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: الدار للكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد 
حميد. املدعى عليه: ح�شن يو�شف ح�شني علي عبا�س. الرقم ال�شخ�شي 711106053 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 142 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.9/10769/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: �شركة عبدالرحمن خليل املوؤيد. وكيلها ا�شامة انور محمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة جمعة 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2537.75 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد. 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/14346/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 HUMAUN،املدعي: اأحمد ح�شني رم�شان العبداهلل. املدعى عليها: �شفاء علي محمد عبداهلل
KABIR DULAL MEYZI. مبنى 213 طريق 56 جممع 205. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/19067/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: نازنني محبوب �شاحب محمد. وكيلتها عي�شى فرج بور�شيد. املدعى عليه: �شامي خمي�س 
باروت ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 740712284. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3500 دينار مع 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/18823/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليها:  املدعى  املال.  اأحمد.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة اليتنبوع للمظالت وال�شتائر. الرقم ال�شخ�شي: 76816-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1041.671 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 
2016/2/1 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.1/19477/2015/02

تبليغ.باحل�صور
للتنظيفات.  الف�شي  الطائر  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   3719.934 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-77466 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/18458/2015/02
تبليغ.باحل�صور

ح�شن  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  اململكة.  جامعة  املدعية: 
�شقر ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860604071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 930 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 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.9/19022/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 HENRY عليه:  املدعى  حنفي.  علي  �شفوت  وكيلها  ماجد.  عي�شى  ال�شيدمحمد  رباب  املدعية: 
 2000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201516388 ال�شخ�شي:  الرقم   .SALAMAT HIBAY

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 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى



198
العدد: 3244 - الخميس 14 يناير 2016

رقم.الدعوى.4/18335/2015/02
تبليغ.باحل�صور

املدعية: موؤ�ش�شة نوف لتاأجري ال�شيارات. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: علي 
اأحمد عبداهلل خلف محمد. الرقم ال�شخ�شي: 770502458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333 

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 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/6339/2007/02
بيع.باملزاد.العلني

عبداحل�شني  عليه:  املدعى  ال�شباغ.  محمد  ابت�شام  وكيلتها  عبداهلل.  اإ�شماعيل  اآمنة  املدعية: 
عبدالرحمن غلوم ح�شني، جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. الدلل/ علي ح�شن ال�شايغ 

مو�شوع الدعوى: لبيع العقار امل�شجل مبوجب املقدمة 2004/11491 والكائن مبنطقة عراد من 
املحرق وهو عباره عن بيت من دور واحد فيال ويحدد من ال�شمال العقار رقم 7520 بيت ملك 
ال�شكان و من ال�شرق طريق 4309 و من اجلنوب العقار رقم 2544 ملك داود محمد غلوم و 
من الغرب العقارين 7522،7523 ملك ال�شكان، و تبلغ م�شاحته ثالثمائة و ثمانون مرتا مربعا 

باملزاد العلني نفاذا للحكم ال�شادر يف الدعوى رقم 7/6339/2007/02.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/21 لبيع العقار 
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.ملف.تنفيذ:.9/5234/2010/04
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه/ عارف يو�شف 
عبدالرحمن املالة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )11485/2005( و الت�شجيل رقم )112766( 
بتاريخ  وذلك   ،111 جممع   1112 طريق   1119 مبنى  وعنوانه  احلد،  منطقة  يف  والكائن 

2016/2/10، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي  قدره -/164025 دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل/محمد محمد ح�شن )39444828( اأو اإدارة 
ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ 

التنفيذ رقم 9/05234/2010/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ
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رقم.ملف.تنفيذ:.9/7030/2011/04
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليها/ حنان ح�شن 
الوثيقة  املقدمة رقم )9410/2014( رقم  امل�شجل مبوجب  �شار،  الكائن مبنطقة  اأحمد �شيف 
80673، وذلك بتاريخ 2016/1/25، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/145000 دينار.

فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل/اأحمد عيد اأحمد الهاجري هاتف )36700040( 
اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

ملف التنفيذ رقم 9/7030/2011/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.5/17626/2012/02
اإعالن.بيع.باملزاد.العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها باملزاد العلني للعقار امل�شجل مبوجب الوثيقة رقم 
ونادر  اأمل  من  لكل  ملكيته  والآيل  الكورة  يف  الكائن  رقم 1973/2956  واملقدمة   1974/4888

وريا�س اأبناء مريزا عبدعلي اخلري وغريهم.
عبداحلميد  الدلل  يراجع  اأن  املزايدة  اأو  ال�شراء  على  املزاد  يف  رغبة  لديه  من  كل  فاإن  لذا 
القا�شمي هاتف رقم 33233435 اأو قلم كتاب املحكمة، على اأن يبداأ ب�شعر قدره-/159375 األف 
املحكمة جل�شة  و�شبعون( وقد حددت  األف وثالثة مائة وخم�شة  وت�شعة وخم�شون  دينارًا )مائة 

2016/2/11 لبدء املزايدة، ليعلم.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صاد�صة
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ا�صتدراك
وزير  قرار   ،2016 يناير   7 بتاريخ  ال�شادر   )3243( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ن�شر 
العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن لئحة املاأذونني ال�شرعيني 
واأحكام توثيق املحررات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية، وقد جاء يف املادة )23( منه اإحالة اإلى 

املادة )19( وال�شحيح هي املادة )21(. 
لذا لزم التنويه


