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تعميم
ب�شاأن

عطلة.ذكرى.المولد
النبوي.ال�شريف.لعام.1437هـ

مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ُتعطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة 
يوم الأربعاء الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1437هـ املوافق 23 دي�شمرب 2015م.

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

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1435هـ
املوافق: 20 دي�شمرب 2015م
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وزارة.العمل.والتنمية.االجتماعية
قرار.رقم.)116(.ل�شنة.2015

ب�شاأن.تعيين.مجل�س.اإدارة.موؤقت.لجمعية.البديع.الخيرية

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

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

لقرية البديع،
وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2011 ب�شاأن حتول موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية البديع 

اإلى جمعية البديع اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البديع اخلريية،

فيها  والثابت   2015/10/20 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
 )21( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )46،39،38،33،32( للمواد  اجلمعية  وجتاوزات  مخالفات 
ل�شنة 1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية البديع اخلريية،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.االآتي:
مادة.)1(

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البديع اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ يعقوب 
يو�شف فهد اللحدان، وع�شوية ُكل من:

1- خليل ابراهيم ح�شني ابراهيم الدو�شري
2- ماجد �شالح �شلطان �شنان الدو�شري

3- خليل ابراهيم عي�شى علي بوحجي
4- عبدالعزيز محمد محمد بوليله
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مادة.)2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة.)3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة.)4(
اأو�شاع  التنمية الجتماعية ب�شاأن  ُيعد جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة العمل و 
اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم 
اأ�شهر من  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  بها وفقًا لأحكام  العمل 

تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة.)5(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة.)6(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.العمل.والتنمية.االجتماعية
...........................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

                                                                      
�شدر يف: 27 �شفر 1437 هــ
املوافق: 10 دي�شمرب 2015 م
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وزارة.ال�شناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)570(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.تخفي�س.راأ�شمال

�شركة.م�شاهمة.بحرينية.مقفلة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت بزن�س �شريف�شز، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )اأوي�ش�س 
كابيتال �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69402، طالبًا تخفي�س راأ�شمالها من 
دولرًا   )95.170.667( و�شتني  و�شبعة  و�شتمائة  األفًا  و�شبعني  ومائة  مليونًا  وت�شعني  خم�شة 
و�شبعني  األفًا وثالثمائة وخم�شة  و�شبعة وع�شرين  و�شبعمائة  واأربعني مليونًا  ثمانية  اإلى  امريكيًا 
)48.727.375( دولرًا امريكيًا، وذلك مبوجب مح�شر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

لل�شركة املنعقد بتاريخ 25 نوفمرب 2015.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)571(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)اآر.اإ�س.بي.التجارية.اإل.اإل.�شي(./.اأجنبية
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب جرانت ثورنتون/ عبدالعال، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية امل�شماة )اآر اإ�س بي التجارية 
اإل اإل �شي( يف مملكة البحرين، امل�شجل مبوجب القيد رقم 88923، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  البحرين  يف  ال�شركة  فرع  ت�شفية 

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.)572(.ل�شنة.2015.
حتويل.موؤ�ش�شة.فردية.اإلى.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأخرت  دروي�س  غالم  مارخ  ال�شيدة/  نيابة  ح�شاين،  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  محمد  املحامي 
زاده، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )متجر قمه القمر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10533، 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  فروعها  بجميع  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبًا 
عبدالرحيم  �شريف  محمد  ال�شيد/  من  كل  واإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون 

محمد �شريف، وال�شيدة/ ملى محمد �شريف عبدالرحيم محمد �شريف �شريكني يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)573(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.

�شركة.)ووريل.بار�شونز.البحرين.ذ.م.م(.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ووريل بار�شونز البحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 66593، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها بالكامل ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام 
ال�شيخة  وتعيني   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون 

مرمي عي�شى خليفة ال خليفة م�شفيه قانونيه 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.)574(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)تول�شي.تري.كون�شلتنت�س.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  كون�شلتنت�س  تري  )تول�شي  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
القيد رقم 82446، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)575(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�س.الواحد
اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب ميال البحرين، نيابة عن ال�شيد/ منذر وليد داود دروي�س، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد 
ن�شاط  تزاول  والتي   ،88556 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  املعايرة  )خرباء  امل�شماة 
فح�س واختبار ومعاَيرة اأجهزة القيا�س، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم ال�شجل التجاري، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف 
)5.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ مروان وليد داود دروي�س، الأردين اجلن�شية، �شريكًا 

يف 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.)576(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)تك�س.كري.بحرين.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن )مور �شتيفينز( املهنية املتخ�ش�شة، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )تك�س كري بحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 45414، طالبة اإ�شهار 
من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)577(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�س.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ را�شد زايد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة 
)العائلة املتحدة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95235، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
دينار   )2.000( األفا  مقداره  براأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة 

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.)578(.ل�شنة..2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)الزورق.للتجارة.�س.�س.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
اإ�شحاق عبداهلل جمال مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )الزورق للتجارة  ال�شيدة/ بتول 

�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم84609 ، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001. وعماًل بن�س املادة )335( 
اإليه، مدعومة  اإلى تقدمي مطالباتهم  ال�شركة  القانون املذكور، يدعو امل�شفي جميع دائني  من 
النحو  الإعالن، وذلك على  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الالزمة، خالل خم�شة ع�شر  بامل�شتندات 

التايل:

ال�شيدة/ بتول اإ�شحاق عبداهلل جمال
رقم الت�شال: 39554555
املنامة – مملكة البحرين
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اإعالن.رقم.)579(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

اإلى.�شركة.م�شاهمة.بحرينية.مقفلة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي محمود ح�شن البا�س، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)معامل اخلليج البحرينية العقارية ذ.م.م(، والتي تزاول ن�شاطي تاأجري العقارات واإدارة وتطوير 
و�شيانة العقار حل�شابها، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 90105، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبنف�س رقم ال�شجل التجاري، وبراأ�شمال  وذلك بتحويلها 
ومدفوع  �شادر  وراأ�شمال  بحريني،  دينار  ماليني  خم�شة   )5.000.000( مقداره  به  م�شرح 

مقداره مليون وثالثمائة وخم�شون األفًا وثمامنائة واأربعون )1.350.840( دينارًا بحرينيًا. 
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.)580(.ل�شنة.2015..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)اأُْول.تكنوجليز.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ نائلة بحري را�شد اخلالدي، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأُْول 
ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،79515 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  تكنوجليز 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

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

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

اإعالن.رقم.)581(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
البحرين  امل�شماة )اأوائل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الق�شاب، مالكة  اإبراهيم عبداهلل  ال�شيدة/ خريية 
وم�شت�شارو  وجتهيزها،  املكاتب  وتاأجري  وت�شغيل  اإعداد  اأن�شطة  متار�س  والتي  لال�شت�شارات(، 
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اإدارة واإدارة اأعمال، وتقدمي امل�شورة واملعلومات للموؤ�ش�شات التجارية، وا�شت�شارات تطوير النظم 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،92344 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الإدارية، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبا�س عبداملح�شن اأحمد ر�شي، �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.)582(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ال�شخ�س.الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب غرانت ثورنتون عبدالعال، نيابة ال�شيد/ نبيل محمد اأف�شل ن�شيم محمد، مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )البحرين 360 للدعاية والإعالن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم63657، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )6( من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبرقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره األف )1000( دينار بحريني، واأْن تكون مملوكة ل�شركة 

)زاف مارين اإنرتنا�شونال ذ.م.م(.
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.)583(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.�شم.�شركة.)مركز.كيمز.بحرين.الطبي.ذ.م.م(

اإلى.�شركة.)رويال.البحرين.هو�شبيتال.ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  اأ�شي�شويت�س،  اآند  توما�س  مكتب  اإليه 
طالبًا  رقم 60358،  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  الطبي  بحرين  كيمز  ا�شم )مركز  حتمل 
البحرين  ا�شم )رويال  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  اإلى  املذكورة  ال�شركة  �شم 
هو�شبيتال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75104، وانتقال كافة احلقوق واللتزامات التي 
على �شركة )مركز كيمز بحرين الطبي ذ.م.م( اإلى �شركة )رويال البحرين هو�شبيتال ذ.م.م(.
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.)584(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ �شلمان عبداملح�شن عبدالوهاب على ال�شليمان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
)محالت الزرقي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 17752، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئوليه محدودة، وذلك باإدخال ال�شيدة/ بدرية 
دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  بال�شركة،  �شريكة  احلمراين  على  ح�شن 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�س.عقد
.�شركة.تايلكو.لتجارة.مواد.البناء.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
ا�شم.ال�شركة:  تايلكو لتجارة مواد البناء ذ.م.م

رقم.القيد: 95036
تاريخ.التاأ�شي�س: 2014/9/21

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

اأغرا�س.ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء.
راأ�شمال.ال�شركة: النقدي: 1000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�شركة:...�شقة.102....مبنى  20  طريق 8   �شلماباد   جممع 704        
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-  ار�شالن نظري                                                    )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )4(          قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )200(     الن�شبة )%20(

2- محمد نظري اأحمد                                              )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )4(          قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )200(     الن�شبة )%20(

3-  محمد من�شاء �شرادار خان �شرت دين محمد     )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )12(       قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )600(     الن�شبة )%60(

جمموع.ن�شبة.امللكية..)%100(
املخولون.بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد() باك�شتاين اجلن�شية(1- محمد نظري اأحمد

2- محمد من�شاء �شرادار خان �شرت دين 
محمد

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(

اأع�شاء.جمل�س.االإدارة:
1- محمد من�شاء �شرادار خان �شرت دين 

محمد
)بحريني اجلن�شية(

)باك�شتاين اجلن�شية(2- محمد نظري اأحمد
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ملخ�س.عقد
.�شركة.القافلة.لل�شحن.والتفريغ.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
ا�شم.ال�شركة:  القافلة لل�شحن والتفريغ ذ.م.م

رقم.القيد: 32743
تاريخ.التاأ�شي�س: 1994/9/25

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

الآليات  ماعدا  وت�شدير  وا�شترياد  العامة،  والتجارة  للب�شائع،  العام  النقل  ال�شركة:  اأغرا�س.
تتطلب  التي  الأخرى  والأن�شطة  الروحية  وامل�شروبات  واملبيدات  والأ�شلحة  وال�شيارات  الثقيلة 

موافقة من اجلهات الر�شمية املعنية.
راأ�شمال.ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�شركة:...مبنى  931  طريق 1523   املحرق   جممع 215 
الهاتف: 39696908         

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-  اإبراهيم خليل علي اإبراهيم بوزبون      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1250(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
2- عادل خليل علي اإبراهيم بوزبون            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1250(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�شبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- اإبراهيم خليل علي اإبراهيم بوزبون

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- عادل خليل علي اإبراهيم بوزبون

اأع�شاء.جمل�س.االإدارة:
بوزبون  اإبراهيم  علي  خليل  عادل   -1

محمد
)بحريني اجلن�شية(

)بحريني اجلن�شية(2- اإبراهيم خليل علي اإبراهيم بوزبون



17
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

ملخ�س.عقد
.�شركة.�شيدلية.البحرين.ومتجرها.العمومي.�س.م.ب.مقفلة.

�شركة.م�شاهمة.بحرينية
ا�شم.ال�شركة:  �شيدلية.البحرين.ومتجرها.العمومي.�س.م.ب.مقفلة

رقم.القيد: 967
تاريخ.التاأ�شي�س: 1992/10/11

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

وم�شتلزماتها  والعلمية  الطبية  والأدوات  االأجهزة  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�شركة:  اأغرا�س.
وت�شدير  ا�شترياد  و�شيدلية  التجميل،  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  غيارها،  وقطع 
وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املنزلية،  واملطهرات  املنظفات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الأدوية،  وبيع 
الربوتينات املغذية، وا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الكيماوية ولي�شمل املواد الكيماوية الزراعية، 

وا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات جراحة ومعدات مختربية.
راأ�شمال.ال�شركة: النقدي: 270.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�شركة:...مبنى  10  طريق 340   املنامة   جممع 304 
الهاتف: 38888713            فاك�س: 17264099             �س.ب:403         

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-  �شديقة علي اأحمد العو�شي                 )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )245(  قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )24500(     الن�شبة )%9.0740(
2- عبداحلميد علي اأحمد العو�شي            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )491( قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49100(   الن�شبة )%18.1850(
3-  عبداحلي علي اأحمد العو�شي               )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )491( قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49100(   الن�شبة )%18.1850(
4- عبدالرحمن علي اأحمد العو�شي           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )491( قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49100(   الن�شبة )%18.1850(
5- عبداملجيد علي اأحمد العو�شي              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )491( قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49100(   الن�شبة )%18.1850(
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5- يو�شف علي اأحمد العو�شي                     )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )491( قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49100(   الن�شبة )%18.1850(
جمموع.ن�شبة.امللكية..)%99٫9990(

اأع�شاء.جمل�س.االإدارة:
)بحريني اجلن�شية(1- عبدالرحمن علي اأحمد العو�شي

)بحريني اجلن�شية(2- عبداحلي علي اأحمد العو�شي

)بحريني اجلن�شية(3- يو�شف علي اأحمد العو�شي

)بحرينية اجلن�شية(4- �شديقة علي اأحمد العو�شي

)بحريني اجلن�شية(5- عبداملجيد علي اأحمد العو�شي

)بحريني اجلن�شية(6- عبداحلميد علي اأحمد العو�شي



19
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

ملخ�س.عقد
.�شركة.الربق.ال�شاطع.التجارية.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
ا�شم.ال�شركة:  �شركة الربق ال�شاطع التجارية ذ.م.م

رقم.القيد: 91637
تاريخ.التاأ�شي�س: 2014/11/15

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

اأغرا�س.ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات الكهربائية.
راأ�شمال.ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�شركة:...مبنى  ك445  طريق 711   املحرق   جممع 207 
الهاتف: 39468409         

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-  اإبراهيم عطية ح�شني املحمد                                         )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )33(       قيمة احل�شة )500(   اإجمايل احل�ش�س )16500(     الن�شبة )%33(
2- علي خليفة اإبراهيم ال�شروقي                                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )33(       قيمة احل�شة )500(   اإجمايل احل�ش�س )16500(     الن�شبة )%33(
Tapan Kanti Chakrvorty Jogoda Ranjan Chakravorty  -3        )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )34(       قيمة احل�شة )500(   اإجمايل احل�ش�س )17000(     الن�شبة )%34(
جمموع.ن�شبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
 Tapan Kanti Chakrvorty Jogoda Ranjan

Chakravorty
م�شتوى التوقيع )منفرد() بنغايل اجلن�شية(

اأع�شاء.جمل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س املديرين)بحريني اجلن�شية(1- علي خليفة اإبراهيم ال�شروقي

نائب رئي�س جمل�س املديرين)بحريني اجلن�شية(2- اإبراهيم عطية ح�شني املحمد

Tapan Kanti Chakrvorty Jogoda Ran�   -3
jan Chakravorty

املدير العام)بنغايل اجلن�شية(
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ملخ�س.عقد
.�شركة.اأك�شا.ال�شعودية.القاب�شة.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
ا�شم.ال�شركة:  اأك�شا.ال�شعودية.القاب�شة.ذ.م.م

رقم.القيد: 16959
تاريخ.التاأ�شي�س: 1985/12/30

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

اأغرا�س.ال�شركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.
راأ�شمال.ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان.ال�شركة:...�شقة.21...مبنى  46  طريق 302   املنامة   جممع 304 
الهاتف: 17210778 و 39668770          فاك�س: 17223857            �س.ب: 45         

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-  اأك�شا اخلليج القاب�شة ذ.م.م                )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1250(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
2- �شركة يو�شف بن اأحمد كانو املحدودة    )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1250(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )125000(     الن�شبة )%50(
جمموع.ن�شبة.امللكية..)%100(

املخولون.بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(1- �شادق اأحمد ح�شني كاظم العايل

Paolo Andrea Rossi -2)م�شتوى التوقيع )منفرد()ايطايل اجلن�شية

Vincent Marc Edmond Pluchet -3)م�شتوى التوقيع )منفرد()فرن�شي اجلن�شية

م�شتوى التوقيع )منفرد()بريطاين اجلن�شية(4- اأيان لوجان ريد
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اأع�شاء.جمل�س.االإدارة:
Chairman)بحريني اجلن�شية(1- �شعود عبدالعزيز قا�شم كانو

ع�شو جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- بدر عبدالعزيز قا�شم كانو

ع�شو جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(3- علي عبداهلل علي كانو

Vincent Marc Edmond Pluchet -4)فرن�شي اجلن�شية(Executive Member

Vice Chairman)بريطاين اجلن�شية(5- بول ادم�شون

Non executive Member)فرن�شي اجلن�شية(6- فران�شو اتوازية

Jerome Droesch -7)فرن�شي اجلن�شية(Chief executive Officer
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى.14/2015/4522/7
تبليغ.باحل�شور

الرفاع   933 جممع   30308 طريق   266 مبنى  العنوان/  عبداهلل،  حميد  عبود  مرمي  املدعـية/ 
ال�شرقي. املدعى عليه/ محمد �شويد حميد، العنوان / �شوريا. مو�شوع الدعوى/الطالق.

جل�شة  يف  يح�شر  مل  اإذا  باأنه  املذكور  عليه  املدعى  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
ت�شري بحقها  فاإن املحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  الأحد 2015/11/22م  يوم 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/5493/5
تبليغ.باحل�شور

املدعي/ اآدم لويجي جو�شبا بو�شا، العنوان/بوا�شطة املحامية �شهام نا�شر:  بناية حوار املنطقة 
الدبلوما�شية الطابق ال�شاد�س مكتب 601. املدعى عليها/ �شو�شن غالم علي اأحمد، العنوان / 
قطريه )�شارع منذر بن عمرو 804 منطقة 34 – رقم املنزل 92 مدينة خليفة اجلنوبية الدوحة 

قطر. مو�شوع الدعوى/ال�شداق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
2015/1/11م اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا مبا 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.االأولى

رقم.الدعوى.14/2015/5285/7
تبليغ.باحل�شور

املدعي/ �شايف زعل نايف القويدر، العنوان/ بوا�شطة وكيله عبداحلافظ محمد املبي�شني مبنى 
743 مكتب 12 طريق 1419 جممع 914 الرفاع بوكوارة. املدعى عليها/ �شميحه كامل فرا�س، 

العنوان / الأردن. مو�شوع الدعوى/الطالق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
2015/1/11م اأو توكل من ينوب عنهت باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا مبا 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.االأولى
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رقم.الدعوى.ال�شرعية.1/5416/2015/14
تبليغ.باحل�شور

بحرينية،  جن�شيتها:   ،660055430 ال�شخ�شي:  رقمها  محمد،  عبا�س   ح�شن  فاطمة  املدعـية: 
عنوانها: مبنى 418، طريق 1407، مدينة حمد 1214. املدعى عليه: داود ح�شني كمال  محمد، 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول  بحريني،  جن�شيته:   ،600132994 ال�شخ�شي:  رقمه 

طالق.
باأنه  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اجلعفرية(  )الدائرة  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اإذا مل يح�شر اأو يعني لها وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الأحد 2016/01/31م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
رئي�س.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.اجلعفرية.االأولى

رقم.الدعوى.14/.3/5012/2015
تبليغ.باحل�شور

نبيل محمد م�شيفر- مكتب  املحامي  بوا�شطة  العنوان/  املدعي/ ممدوح جعفر علي  مرهون. 
    ANWARI / 32- مبنى 290- طريق 1805- املنامة 318. وجن�شيته/ بحريني. املدعى عليها

BEGUM، جمهولة العنوان. وجن�شيتها / هندية. مو�شوع الدعوى / النفقة.

اإذا مل  باأنه  اأعاله  للمدعي عليها املذكورة  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  تعلن املحكمة ال�شغرى  لذا 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة  يوم الأحد  املوافق 2015/12/27م  فاأن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى.14/.8/3393/2015
تبليغ.باحل�شور

خليل  اإبراهيم  املحامي  بوا�شطة  العنوان/   ،GHENET TESFAGABER   BERHE املدعـية/ 
 .321 2116- جممع  1501- طريق  108- طريق  مكتب   - الرائد  –  بناية  بدير  بو  اإبراهيم 
وجن�شيتها/ جمهولة. املدعى عليه/ ABDILAHI OMAR   EGE، العنوان / �شقة 24  مبنى 85  

طريق 360  جممع 318 املنامة. جن�شيته / اأمريكي. مو�شوع الدعوى / النفقة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة  يوم الأحد  املوافق 2015/12/27م  فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية
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رقم.الدعوى.02./.9/19268/2015.......
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم علي   �س:830803297، العنوان / مبنى 1522 طريق  اأزهار ال�شيد ر�شي  املدعـية/  
2360 جممع 523. املدعى عليه/ هورايزون جارمنت فاكتوري  �س.ت:30292، العنوان/ مبنى 9 

طريق 12 جممع 515. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية   الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/1/11م لنظر الدعوى، ليعلم.
اإدارة.الدعوى.العمالية.

رقم.الدعوى.02./.6/19578/2015.......
تبليغ.باحل�شور

املدعـية/  جامعة العلوم التطبيقية  �س.ت: 1-54245،  العنوان / بوا�شطة وكيلها / املحامي عادل 
عبداهلل بوعلي  �س: 620000716. املدعى عليها/ �شايل علي محمد ح�شن  �س: 730844900، 

العنوان/ �شقة 54 مبنى 1082 طريق 4022 جممع 340. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعي  العمالية   الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/1/13م لنظر الدعوى. ليعلم.
رقم.الدعوى.02./.6/17507/2015.......

تبليغ.باحل�شور
علي  املحامي  وكيلها  بوا�شطة  العنوان/  واأولده،  الدرازي  كاظم  ال�شيد  �شركة  املدعـية/  
ال�شماهيجي. املدعى عليها/   Sukhraj Singh، رقمها ال�شخ�شي 891018859، العنوان/ مبنى 

539 طريق 4614 جممع 646 النويدرات. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعي  العمالية   الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2015/12/20م لنظر الدعوى. ليعلم.
.

رقم.الدعوى.2015/02./1/14473
تبليغ.باحل�شور.

املدعـية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة �شوري�س باكواجني كري�شنز ذم م،  
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون.

اأو  بنف�شها  باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
بوكيل عنها جلل�شة 2016/1/27.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى.2015/02./2/13752
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي  املدفعي. املدعى عليها:  
�شركة املوثق للمقاولت، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

اأو  بنف�شها  باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
بوكيل عنها جلل�شة 2016/1/27.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى.5/19495/2014/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
عبداللطيف.بن.اإبراهيم.بن.عبدالرحمن.الدو�شري..

اإبراهيم  بن  عبداللطيف  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  اخلام�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يدعي  من  اأو  املذكور  للمتويف  وارث  كل  فعلى  اجلن�شية(.  )�شعودي  الدو�شري  عبدالرحمن  بن 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتويف اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة وقد حددت املحكمة جل�شة 

2016/1/20م لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2/3324/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: عبا�س محمد عبدالر�شول دروي�س. املدعى عليها: �شركة �شياء اليا�شني وغريها، جمهول 
العنوان. مو�شوع الدعوى: اإ�شهار اإفال�س.

اأو  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها 
بوكيل عنها وذلك جلل�شة 2016/1/17م.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى.2015/02./7/10533

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
.�شعيد.ح�شن.اإبراهيم.باقر..

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شعيد ح�شن اإبراهيم باقر، 
رقمه ال�شخ�شي 640602800.   فعلى كل وارث للمتويف 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 للمتويف اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/17م لنظر 

الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.اال�شتئناف.4/2147/2015/03
رقم.الدعوى.4/19523/2014/02

تبليغ.باحل�شور
 ،880529067 ال�شخ�شي  رقمه   ،SURESH �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
ا�شتئناف احلكم ال�شادر من  العنوان: مبنى 3279 طريق 250 جممع 302. مو�شوع الدعوى: 

املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة يف رقم الدعوى 4/19523/2014/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/20م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.8/2047/2015/03
رقم.الدعوى.7/8916/2012/02

تبليغ.باحل�شور
العلوي،  علوي  جعفر  عبداهلل  ال�شيد  �شعاد  �شدها:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .327 جممع   2701 طريق   49 مبنى  العنوان: 

املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 8/8916/2012/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/20م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2015/02./9/128
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: منى عي�شى عبداهلل املعراج. املدعى عليهم: علي ح�شني محمد قمرب واأمل ح�شن حبيل 
اخلواجة وهاين جمعة اإ�شماعيل علي وفائزة اإبراهيم فا�شل علي وح�شني �شعيد عبداهلل محفوظ 
وال�شيد مح�شن ها�شم مح�شن النجار وزهرة يو�شف جابر اأحمد ورابحة �شعيد اإبراهيم ال�شيخ 

وح�شن علي علي عبداهلل، جمهولو العنوان. مو�شوع الدعوى: اإ�شهار اإفال�س املدعـية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور باأنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم وذلك جلل�شة 2016/1/17م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2015/02./9/5976
تبليغ.باحل�شور

 463 مبنى  العنوان:  ح�شن،  اأحمد  جمعة  فا�شل  عليه:  املدعى  للتنمية.  البحرين  بنك  املدعي: 
طريق 55 بوقوة 475. مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 32139/250 

دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
رقم.اال�شتئناف.6/1997/2015/03

رقم.الدعوى.4/8168/2013/02
تبليغ.باحل�شور

امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: وكيل عبا�س غفور، العنوان: مبنى 816 طريق 
825 جممع 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 4/8168/2013/02
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.8/1996/2015/03
رقم.الدعوى.4/2953/2013/02

تبليغ.باحل�شور
العنوان: مبنى 143  كانال�س،  رافوي  بينيجو  امل�شتاأنف �شده:  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
طريق 44 جممع 243 عراد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 4/2953/2013/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.1/2000/2015/03
رقم.الدعوى.1/11601/2013/02

تبليغ.باحل�شور
العنوان:  �شلمان عبا�س عبدالكرمي،  امل�شتاأنف �شدها: عزيزه  البحرين.  �شركة زين  امل�شتاأنفة: 
من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.   321 جممع   2103 طريق   156 مبنى 

املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 1/11601/2013/02.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شدها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنها وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.اال�شتئناف.9/1995/2015/03
رقم.الدعوى.7/5471/2013/02

تبليغ.باحل�شور
العنوان:  احلربي،  داخل  علي  عبدالرحمن  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
مبنى 111 طريق 13 جممع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 7/5471/2013/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.1/1994/2015/03
رقم.الدعوى.1/7838/2013/02

تبليغ.باحل�شور
العنوان.  جمهول  ما�شريا،  كيمنتي  ديكو  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 

.1/7838/2013/02
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.2/1999/2015/03
رقم.الدعوى.5/7156/2013/02

تبليغ.باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: رجني راجفان بيالي، العنوان: مبنى 402 �شارع 
60 جممع 304 املنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 

الثامنة يف رقم الدعوى 5/7156/2013/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/18م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.7/2753/2015/03
رقم.الدعوى.9/16897/2014/02

تبليغ.باحل�شور
العنوان:  امل�شتاأنف �شده: علي محمد خليفة،  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  امل�شتاأنفة: �شركة 
من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  الرفاع.   919 جممع   1901 طريق   13 مبنى 

املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 9/16897/2014/02.
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اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/19م  موعد نظر الدعوى.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
رقم.اال�شتئناف.8/2744/2015/03
رقم.الدعوى.4/17724/2014/02

تبليغ.باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: ح�شني عبداهلل عبدالعزيز حبيب 
محمد، العنوان: مبنى 794 طريق 2223 جممع 1022 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف 

احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف رقم الدعوى 4/17724/2014/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/19م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2015/02./9/5586
تبليغ.باحل�شور

العنوان:  الوداعي،  ال�شيد مرهون ماجد طاهر  املدعى عليه:  الوطني.  البحرين  بنك  املدعني: 
يوؤدي  باأن  اإلزام املدعى عليه  الدعوى:  البديع 557. مو�شوع  �شقة 1 مبنى 3025 طريق 5767 

للمدعني مبلغ 26453/131 دينار والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة 2016/1/17م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.اال�شتئناف.3/2366/2015/03
رقم.الدعوى.7/17941/2014/02

تبليغ.باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: عبداهلل خليفة �شبت العماري، 
العنوان: �شقة 1 مبنى 2068 طريق 354 جممع 203 املحرق. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم 

ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 7/17941/2014/02.
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/1/17م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى.9/6047/2014/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم ح�شن �شلمان احل�شار. املدعى عليها: �شركة امناء للخدمات واحللول  املدعـية: ملي�س 
التعليمية والتدريبية، العنوان: مبنى 3452 طريق 3876 جممع 1038 �شدد. مو�شوع الدعوى: 

اإلزام املدعى عليها مببلغ -/70000 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماه.
اأو  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها 

بوكيل عنها وذلك جلل�شة 2016/1/17م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2015/02./4/563
تبليغ.باحل�شور

خلف  عبداهلل  خمي�س  اأمينة  عليهما:  املدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعـية: 
املالكي -  ح�شن محمد ح�شن املاجد النعيمي، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى 

عليهما مببلغ 24694/694 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شهما 

اأو بوكيل عنهما وذلك جلل�شة 2016/1/17م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.8/6932/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
الدعوى: دفع مبلغ 288.595  ال�شخ�شي:  830337725. مو�شوع  الرقم  جورج خليل معلوف، 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.7/6020/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
BHUPINDER SINGH، الرقم ال�شخ�شي:  841028397. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 199.506 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10
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رقم.الدعوى.8/6669/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
ح�شني عبداحلميد محمد العماري، الرقم ال�شخ�شي:  460119150. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

113.745 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.3/4285/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
هزمي ح�شن محمد �شالح جناحي، الرقم ال�شخ�شي:  870606468. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2/4425/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 SOUHEIL J  :املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى: دفع مبلغ 133.523 دينارًا مع  ال�شخ�شي:  650167210. مو�شوع  الرقم   ،HAJJAR

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.6/4275/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه:  عمار محمد 
عبداهلل �شالح، الرقم ال�شخ�شي:  900112948. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 267.549 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10
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رقم.الدعوى.8/8387/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد �شلمان 
ال�شخ�شي:  880507900. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 180.966  العاثم، الرقم  علي عبداهلل 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2/4408/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760812527 ال�شخ�شي:   الرقم  العودي،  علي  اأحمد  مختار 

154.807 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.8/5361/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850353866 ال�شخ�شي:   الرقم   ،KRISTOFFER HIBE GERSALIA

مبلغ  226.416 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.4/7288/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
MUHAMMAD SHAHZAD AHMAD AHMAD AHMED، الرقم ال�شخ�شي:  910417946. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 252.118 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



33
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.5/7198/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: مرمي طاهر 
الدعوى: دفع مبلغ 147.88 دينار مع  ال�شخ�شي:  880503866. مو�شوع  الرقم  حاجي علي، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.8/7675/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  �شركةزين  املدعـية: 
 185.807 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .710165854 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ABDUL RAOUF

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2/7082/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
AMJAD RASHEED، الرقم ال�شخ�شي:  860835090. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 193.393 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.4/7274/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
 183.569 الدعوى:   مو�شوع   .761205780 ال�شخ�شي:   الرقم  اأحمد،  من�شور  جا�شم  جعفر 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



34
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.6/7676/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .700302301 ال�شخ�شي:   الرقم   ،AHIDULLAH SURAJ MIA

167.388 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.1/4837/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه:  مهدي علي 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890609810 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل،  مبارك  ا�شماعيل  ر�شا 

269.645 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.1/5874/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
NELIA VELASCO LACUBAN، الرقم ال�شخ�شي:  730430332. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

304.119 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.9/5965/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
يا�شر مريزا من�شور عبداهلل خمي�س، الرقم ال�شخ�شي:  751105112. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  221.544 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



35
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.6/5989/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
ال�شيدحميد في�شل علوي عي�شى ح�شني، الرقم ال�شخ�شي:  860907619. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 272.976 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.5/5340/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ   الدعوى: دفع  ال�شخ�شي:  681133937. مو�شوع  الرقم  اأحمد،  ال�شيد عبداحلميد  اأمين 

235 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.1/5325/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730445585 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SAYED AKMAL SHAH

339.91 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.3/5257/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مو�شوع   .791244849 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SULAIMAN THAKIBU ABDU ABDU KAJA

الدعوى: دفع مبلغ 250.212 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



36
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.4/5461/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
فهد عي�شى عبدالرحيم البلو�شي، الرقم ال�شخ�شي:  850211344. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

316.669 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.4/5038/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  خالد علي 
حمد حمد را�شد، الرقم ال�شخ�شي:  770900526. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  250.747 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2/4165/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد حبيب 
فتح اهلل جعفر، الرقم ال�شخ�شي:  861102967. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 336.169 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.8/4081/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
MD MONIR HOSSIN HOSSIN MIAH، الرقم ال�شخ�شي:  820600113. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ 540.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



37
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.8/4081/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
MD MONIR HOSSIN HOSSIN MIAH، الرقم ال�شخ�شي:  820600113. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ 540.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.7/3084/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .760133999 ال�شخ�شي:   الرقم   ،AKSHAYANANDAN POONILATH

دفع مبلغ 238.817 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2/3646/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
ABDUL RAUFF MOHAMED، الرقم ال�شخ�شي:  631108971. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

245.116 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.5/3202/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالنبي  ر�شا  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
�شرحان اأحمد �شرحان، الرقم ال�شخ�شي:  871010909. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 316.533 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



38
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.8/3321/2014/02
تبليغ.باحل�شور

جا�شم  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
 488.69 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .680901884 ال�شخ�شي:   الرقم  مبارك،  �شنان  عي�شى 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.9/2760/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعى عليه:  عبداهلل  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .930306147 ال�شخ�شي:   الرقم  اإبراهيم،  ال�شيدمهدي  علوي 

452.821 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.1/2201/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
اإبراهيم محمد الرفاعي، الرقم ال�شخ�شي:  730434265. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 345.131 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.9/3518/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ح�شن حمد تايه 
مع  دينارًا   337.428 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890812152 ال�شخ�شي:   الرقم  املخلف، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



39
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.4/4813/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: علي مهدي 
اأحمد علي، الرقم ال�شخ�شي: 201408101. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 273.064 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.3/4948/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 ASGAR ALI  :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
AHMED ALI ALI BALOCH، الرقم ال�شخ�شي: 820208507. مو�شوع الدعوى:   دفع مبلغ 

272.939 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.1/4854/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه:  يو�شف علي 
 305.6 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690400764 ال�شخ�شي:   الرقم  بوب�شيت،  ال�شيخ  اأحمد 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.4/3953/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن حمد تايه 
مع  دينارًا   298.232 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890812152 ال�شخ�شي:   الرقم  املخلف، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10



40
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعو.ى:.6/3790/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .810653648 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SHAHID KALU MOLLA

244.267 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.7/3313/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل ح�شن حبيب 
مع  دينارًا   341.919 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690204558 ال�شخ�شي:   الرقم  اإبراهيم، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.7/3084/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .760133999 ال�شخ�شي:  الرقم   ،AKSHAYANANDAN POONILATH

دفع مبلغ  238.817 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   10 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.2015/02./9/05631
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
CHAMARA MADUSANKA PERERA PERERA LOKUGE، الرقم ال�شخ�شي:  871022630. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 421.253 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



41
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.2015/02./4/05844
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  هبه اإبراهيم 
ح�شن علي ف�شل، الرقم ال�شخ�شي: 800402650. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 63.268 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./6/05860
تبليغ.باحل�شور

 MUHAMMAD  :املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
SOHAIB MANZOOR، الرقم ال�شخ�شي:  871123665. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  61.662 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/08688
تبليغ.باحل�شور

عائ�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعـية: 
خالد يو�شف عبدالرحمن كلكوت، الرقم ال�شخ�شي: 890305285. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

323.787 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/08692
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .721239234 ال�شخ�شي:  الرقم   ،APOLLO RAMOS RONQUILLO

مبلغ  427.165 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



42
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.2015/02./9/08696
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
BILLAL SHIRAJ، الرقم ال�شخ�شي: 880349581. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 242.48 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/09260
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
مو�شوع   .921211929 ال�شخ�شي:  الرقم   ،FAHAD FAROOQ MOHAMMED FAROOQ

الدعوى: دفع مبلغ 252.505 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./5/08959
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعـية: 
عمار ح�شن عبا�س رم�شان قنرب، الرقم ال�شخ�شي:  830103031. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

153.067 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/10756
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
موؤ�ش�شة خالد مو�شى دادى، الرقم ال�شخ�شي:  85941. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1546.34 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



43
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

رقم.الدعوى.2015/02./2/10754
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
محمد يو�شف ح�شن محمود املرباطي، الرقم ال�شخ�شي:  490901662. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  2668.307 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/10753
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
ح�شني عبداهلل خلف ال�شويعي اخللف، الرقم ال�شخ�شي: 810709031. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  346.451 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/10750
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .630557306 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MENISIA JOY DAMONS

245.495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./7/10743
تبليغ.باحل�شور

 ASHIQUE عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .420032991 ال�شخ�شي:   الرقم   ،HUSSAIN NAWAB DIN

254.124 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./9/10689
تبليغ.باحل�شور

التويجري. املدعى عليه:  محمد عبداهلل  بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: 
في�شل البوعينني، الرقم ال�شخ�شي: 201509566. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 318.266 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./6/12291
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821314750 ال�شخ�شي:  الرقم   ،ISMAIL KINYA MOHAMMAD

مبلغ  250.278 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/05632
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مو�شوع   .710570392 ال�شخ�شي:  الرقم   ،RAJAN SOMARAJ KUZHIKANDAMCHIRA

الدعوى: دفع مبلغ 312.151 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/11207
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .880923237 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MUHAMMAD IMRAN

208.79 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./5/06628
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
نادر علي �شعد ال�شادق، الرقم ال�شخ�شي:  680404791. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 316.596 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/07613
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  ال�شخ�شي: 790168600. مو�شوع  الرقم   ،JIMMY MICHAEL RODRIGUEZ

مبلغ  119.032 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/08499
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .560300824 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MUHAMMAD MURAD

593.662 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/11384
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .920116990 ال�شخ�شي:   الرقم  ابو�شرخ،  محمود  خالد  غ�شان 

387.906 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./6/10752
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .820457884 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ABDUL SATAR KHAN

333.574 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./7/11374
تبليغ.باحل�شور

 ABDUL عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
MANNAN، الرقم ال�شخ�شي:  790942089. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 373.693 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.9/18875/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  ح�شني علي  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
 75.865 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850200318 ال�شخ�شي:   الرقم  ح�شن،  حاجي  ح�شن 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/07515
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين،  تيليكوم  مينا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .870826301 ال�شخ�شي:   الرقم  حليمه،  ديب  محمد  محمود 

124.847 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./8/09292
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين،  تيليكوم  مينا  �شركة  املدعـية: 
SAMIR YESHWANT HAJARNIS، الرقم ال�شخ�شي:  680821821. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  185.876 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/09915
تبليغ.باحل�شور

مطعم  عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
البواني�س، الرقم ال�شخ�شي:  11963-6. مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ 78.677 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/10085
تبليغ.باحل�شور

 CORNELIUS عليه:   املدعى  جواد.  جا�شم محمد  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعـية: 
PAYNE ROBINSON، الرقم ال�شخ�شي:  660240912. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 150 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/12614
تبليغ.باحل�شور

 ABDUL  :املدعـية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .670405086 ال�شخ�شي:   الرقم   ،RAUF ABDUL GHAFOOR

173.003 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./4/12566
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850925843 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالقادر،  عبداهلل  عبدالعال  محمد 

مبلغ  258.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/11834
تبليغ.باحل�شور

 JAMIR عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
 511.205 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .820667765 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ABDUL SALAM

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/10294
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ 397.453  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  880423854.  الرقم   ،SAHAMAD SAH

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/10313
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760182272 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SHAH NAWAZ KASHIF

571.518 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.4/22972/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .671105728 ال�شخ�شي:   الرقم   ،AMJAD HUSAIN KHOT

580.09 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/13320
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها:  مها منري عبداهلل ال�شامي
الر�شوم  مع  دنانري   310.256 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730807282 ال�شخ�شي:   الرقم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./1/13081
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه:  MOHAMMAD MILON ABDUL ABDUL ALIM، الرقم ال�شخ�شي:  651033020. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  136.635 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/11837
تبليغ.باحل�شور

 ALAM عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
BOKTER JALAL JALAL BOKTER، الرقم ال�شخ�شي: 870839470. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 226.987 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



50
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رقم.الدعوى.2015/02./9/11437
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  عبداهلل عتيق 
 574.354 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .910410526 ال�شخ�شي:   الرقم  عنرب،  عتيق  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./3/13306
تبليغ.باحل�شور

 GEORGIOS عليه:   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعـية: 
AGRAPIDIS، الرقم ال�شخ�شي:  701045329. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 119.3 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./6/13120
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
HAFIZ MUHAMMAD ASIM MUNIR، الرقم ال�شخ�شي:  870458361. مو�شوع الدعوى:  

611.334 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/12751
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  780239725.  الرقم   ،ROLEX NERIZON MALICDEM

مبلغ  116.533 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.:.6/19536/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
الرقم   ،MOHAMMED RIYASUDEEN MUHAMMED MUHAMMED RASHEED

ال�شخ�شي:  790513927. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 200.048 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
31//2016/1 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.2015/02./6/10685

تبليغ.باحل�شور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
TALWINDER GILL، الرقم ال�شخ�شي:  891024751. مو�شوع الدعوى:  471.577 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/10636
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
BIBEK KARKI، الرقم ال�شخ�شي:  950315397. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 331.371 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./5/11991
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .820564958 ال�شخ�شي:   الرقم   ،KALAIARASAN NAGARAJAN

مبلغ  525.565 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



52
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رقم.الدعوى.2015/02./6/03025
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعـية: 
ح�شني محمد محمد را�شد باقرد، الرقم ال�شخ�شي:  940400669. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

149.194 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/09761
تبليغ.باحل�شور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  الطريق لت�شميم 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201508830 مبلغ  دفع  ال�شخ�شي:  الرقم  التجارية،  العالنات 

782.876 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./3/12057
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .890706743 ال�شخ�شي:   الرقم  �شالح،  �شيف  اإبراهيم  محمود 

707.533 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./3/11829
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
 289.245 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .830857729 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JIBRAN ASLAM

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



53
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رقم.الدعوى.2015/02./4/11501
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
الدعوى:  مو�شوع   .771237715 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ROWENA TIAMZON MACALINO

دفع مبلغ  220.821 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/10233
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
عبداهلل �شامي عبداهلل محمد ال�شبيعي، الرقم ال�شخ�شي:  841007802. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1263.679 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./6/11125
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعـية: 
 653.688 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .680533923 ال�شخ�شي:   الرقم   ،AKRAM KHAN

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/12664
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
HARPREET SINGH، الرقم ال�شخ�شي:  841116873. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 181.411 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



54
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رقم.الدعوى.2015/02./9/12408
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
 ،NUSKEY MUHANNA MOHOMED ABDUL RAHEEM ABDUL RAHEEM HAROON

الر�شوم  مع  دينار   202.442 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .900151471 ال�شخ�شي:   الرقم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.2015/02./9/12359

تبليغ.باحل�شور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
RANI ASHU MIAH، الرقم ال�شخ�شي:  750756322. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 326.99 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/12196
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
�شميم بيكم �شيد ب�شري �شيد تاج الدين، الرقم ال�شخ�شي:  730417573. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  635.824 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./1/09497
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  
�شعاد جمعة عبداهلل علي ح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  791105130. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

248 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9



55
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رقم.الدعوى.2015/02./4/10686
تبليغ.باحل�شور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  منى يو�شف �شعيد 
عبداحلي، الرقم ال�شخ�شي:  900904003. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 561.104 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/1/17 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./6/02229
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعـية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   4830 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  البناء.  ملقاولت  بلو�س،كورو�س  جمموعة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

18//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./5/06922
تبليغ.باحل�شور

ام  جي  عليه:   املدعى  �شعيد.  محمد  نبيل  وكيلها  العامة،  املركبات  خدمات  �شركة  املدعـية: 
الر�شوم  ال�شخ�شي:  14111. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 3062 دينارًا مع  الرقم  لل�شحن،  ايه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.7/16840/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 ،YETAYESH ABERA GEBRE عليه:   املدعى  الدلهان.  �شليمان  عبداللطيف  علي  املدعي:  
الرقم ال�شخ�شي:  870353250. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد  و  التحقيق  حكم  بانهاء  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

حددت جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./2/08437
تبليغ.باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه:  GOPAL NOMOSUDRA BARINDRA BARINDRA NOMOSUDRA، الرقم 
ال�شخ�شي:  650708199. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/11160
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم. املدعى عليه: عادل  املدعي:  با�شم محمد فار�س الظاعن، وكيله را�شد عبدالرحمن 
عبدالعظيم مريزا علي جواهري، الرقم ال�شخ�شي: 800510275. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

2100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./1/11721
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  ممدوح اأحمد محمد علي، وكيلتها ال�شيخة �شلوى بنت اأحمد اآل خليفة. املدعى عليها:  
�شركة الربين لتعبئة املياه، الرقم ال�شخ�شي:  70317. مو�شوع الدعوى:  4665 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.3/07051/2012/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة ال�شيد لتاجري ال�شيارات، وكيلها اأحمد جعفر العري�س. املدعى عليه: اإبراهيم 
ح�شن محمد احلاج بن علي، رقمه ال�شخ�شي:  730104931. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 440 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./5/08931
تبليغ.باحل�شور

ح�شني  زينب  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
طاهر حبيب، الرقم ال�شخ�شي:  690304048. مو�شوع الدعوى:  396.31 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 9 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 19-

01-2016 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/13956
تبليغ.باحل�شور

املدعية:  الدار لاللكرتونيات، وكيلتها  طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه:  بيالن تي�شري 
الر�شوم  مع  دينارًا   3952 الدعوى:   مو�شوع   .721232302 ال�شخ�شي:   الرقم  �شالح،  طاهر 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/01832
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  عبد علي علي ح�شني عبا�س، وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: علي ح�شن علي 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: دفع مبلغ 284  ال�شخ�شي: 590104640. مو�شوع  الرقم  �شلطان، 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/13012
تبليغ.باحل�شور

 Snanku عليه:  املدعى  �شيادي.  عي�شى  �شامي  وكيله  علي،  زاير  محمد  عبا�س  املدعي: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201512117 ال�شخ�شي:   الرقم   ،Balasubramanian Tharkkal

2660 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./8/00947
تبليغ.باحل�شور

 LIAM عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعـية: 
CARL PRIOR PRIOR، الرقم ال�شخ�شي:  671233947. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  113.065 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./4/14219
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها املحامية �شو�شن املدفعي. املدعى عليها:  زهرة 
عبا�س اأحمد الكرف، الرقم ال�شخ�شي:  201512923. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 612.659 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./7/10760
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760717540 ال�شخ�شي:   الرقم   ،DIPENDRA ADHIKARI

374.743 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم الدعوى 2015/02 /5/10825
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ح�شن 
مبلغ 151.867  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  840704470.  الرقم  علي،  اإبراهيم  خليل 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./1/10763
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مو�شوع   .860343987 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SHAH ISRAIL NAZRUL NAZRUL ISLAM

الدعوى:  302.331 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/10835
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
GIREESH KUMAR، الرقم ال�شخ�شي:  890515832. مو�شوع الدعوى:  258.94 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./8/10877
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
ق�شمه نواي محمد رحال، الرقم ال�شخ�شي:  621114880. مو�شوع الدعوى:  308.606 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.6/15678/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عي�شى  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .830905251 ال�شخ�شي:   الرقم  علي،  ح�شن  دروي�س  اإبراهيم 

284.119 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./7/13402
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
الدعوى:   مو�شوع   .871136538 ال�شخ�شي:   الرقم  العو�شي،  اإبراهيم  زكي  محمود  عمرو 

237.516 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./3/17338
تبليغ.باحل�شور

املدعى  بو�شهري.  نوره محمد علي محمود  وكيلته  بو�شهري،  باقر  املدعي: محمد جواد محمد 
عليه:  هناء مليكامي باردي، الرقم ال�شخ�شي:  201514965. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1110 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

18//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./7/15263
تبليغ.باحل�شور

مح�شن  علي  عدنان  ال�شيد  ي�شرى  عليها:  املدعى  تقي.  اأحمد  �شريخان  ح�شني  علياء  املدعي:  
العلوي، الرقم ال�شخ�شي:  800909607. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1197 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

18//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/15937
تبليغ.باحل�شور

الرقم  جالريي،  ال�شيد  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعـية: 
ال�شخ�شي:  59265-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 517.423 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم الدعوى 2015/02 /9/06925
تبليغ.باحل�شور

يو�شف.  اأحمد  �شعد  وكيلتها هدى  الغذائية،  املواد  وت�شدير  ل�شترياد  البحري  �شركة  املدعـية: 
الدعوى:   مو�شوع   .700229795 ال�شخ�شي:  الرقم   ،AYHAN HELVACI عليه:   املدعى 

2816.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./5/07102
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم  عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  وكيلها ح�شن علي  ال�شيارات،  لتاجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
�شيف اهلل مطرود الركيبات، الرقم ال�شخ�شي:  770811400. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 465 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./1/14358
تبليغ.باحل�شور

القيدوم.  عبداهلل  علي  عبدالهادي  وكيله  القطان،  عبداهلل  اأحمد  علي  عبداحل�شني  املدعي: 
الر�شوم  الدعوى: دفع مبلغ 4005 دنانري مع  للمقاولت. مو�شوع  املدعى عليها: موؤ�ش�شة ماهر 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/11311
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821240714 ال�شخ�شي:   الرقم   ،YAKUB GANI SAYEAD

282.29 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
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رقم.الدعوى.2015/02./7/11472
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
RAHIM NASU، الرقم ال�شخ�شي:  850348633. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 253.651 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.:.8/15257/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مو�شوع   .890712506 ال�شخ�شي:   الرقم  الدو�شري،  الناي�شه  عبداهلل  مبارك  عبدالعزيز 

الدعوى: دفع مبلغ 576.884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./9/10479
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
علياء ح�شني �شريخان اأحمد تقي، الرقم ال�شخ�شي:  830803572. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

208.759 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./2/10303
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
GLADYS ORNO MARANAN، الرقم ال�شخ�شي:  890424268. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

321.829 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة القا�شي طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى املدنية 9 - اخلمي�س للمدعى عليه 

املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.القا�شي.ال�شغرى.املدنية.9.
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رقم.الدعوى.2015/02./3/10597
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
ال�شخ�شي:   الرقم   ،THAZHA KUNIYIL VINODAN VINODAN KOTTAPURATH

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181.786 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .740339982
اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2016/2/4 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9
رقم.الدعوى.2015/02./7/10998

تبليغ.باحل�شور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعـية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .630108765 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعالي،  عبداهلل  يو�شف  عبداللطيف 

مبلغ  92.867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم الدعوى 2015/02 /6/12940
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه:  ميثم هاين 
الدعوى: دفع مبلغ 122.21  ال�شخ�شي:  891110569. مو�شوع  الرقم  مبارك علي احلايكي، 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

31//2016/1 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.2015/02./3/04279
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعـية: 
الدعوى: دفع مبلغ  ال�شخ�شي:  830448640. مو�شوع  الرقم   ،BEDWIND KURNIANGGA

58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2015/02./4/03186
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  محمد عطاهلل 
 339.704 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .940514699 ال�شخ�شي:   الرقم  القحطاين،  محمد 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./9/04262
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
عبداهلل ادري�س عبداهلل ياقوت فرحان، الرقم ال�شخ�شي:  930506219. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1028.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2/22973/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبارك نبيل مبارك جمعة بوغنوم، الرقم ال�شخ�شي:  910407886. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

534.815 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./8/15982
تبليغ.باحل�شور

ال�شيد  للهواتف، وكيلته زينب عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه:  اأبو �شاجدة  املدعي:  محل 
 522 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  730106632.  الرقم  علي،  مو�شى جعفر ح�شني 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2015/02./3/15959
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد �شربى  املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
عبداهلل زيدان، الرقم ال�شخ�شي:  870343009. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 561.169 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./3/15752
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .770204562 ال�شخ�شي:   الرقم  عبداهلل،  علي  عبداهلل  ف�شة 

788.938 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./7/15697
تبليغ.باحل�شور

عليها:   املدعى  التويجري،  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعـية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .920709125 ال�شخ�شي:   الرقم  محمد.  عبداهلل  محمد  مرمي 

131.462 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./3/15847
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعـية: 
MOHAMMAD SHABAB ALAM، الرقم ال�شخ�شي:  731218469. مو�شوع الدعوى:   دفع 

مبلغ 130.133 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم الدعوى 2015/02 /7/03842
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
AWAZ KHAN، الرقم ال�شخ�شي:  831468777. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 625.33 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./6/03297
تبليغ.باحل�شور

 VIVEK عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
CHAUDHRY، الرقم ال�شخ�شي:  600104605. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 250.275 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./7/04585
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .860901483 ال�شخ�شي:   الرقم  العبداهلل،  علي  اأحمد  عبداهلل 

591.817 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./9/06527
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعـية: 
زهره ال�شيدمهدي �شادق ح�شني عبدالر�شا، الرقم ال�شخ�شي: دفع مبلغ 860603717. مو�شوع 

الدعوى:  508.637 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2015/02./9/06531
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  محمد رافت 
�شادق علي، الرقم ال�شخ�شي:  920509770. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 293.254 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./3/06145
تبليغ.باحل�شور

اليد  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعـية:  
مع  دينارًا   254.582 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .072295-1 ال�شخ�شي:   الرقم  ال�شحرية، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./9/03952
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .860610560 ال�شخ�شي:   الرقم  العتيبي،  عاي�س  محمد  حامت 

491.739 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./5/17483
تبليغ.باحل�شور

ثائره  عليها:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات،  لتاأجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
ح�شني �شبحي ديب ال�شراوي، الرقم ال�شخ�شي:  830110267. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 590 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2015/02./9/15391
تبليغ.باحل�شور

اأحمد  عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيله  عبا�س،  ح�شن  ح�شني  علي  عبدعلي  املدعي: 
محمد اإ�شماعيل، الرقم ال�شخ�شي:  201513590. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 427.8 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./2/16814
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. املدعى عليه:  فريد علي ابوالفتح علي
الرقم ال�شخ�شي:  580133397. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 132 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./1/14134
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة القند�س لرتكيب املظالت
الرقم ال�شخ�شي:  76566-2. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 371.66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2015/02./9/14130
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  عالء الدين جالل مياه،كمال ح�شني هارون، وكيلته مرمي عبدالر�شا عبداهلل مطر
املدعى عليه:  MASUM GIAS UDDIN UDDIN MOLLA، الرقم ال�شخ�شي:  820130710

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 4000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2015/02./2/18062
تبليغ.باحل�شور

 SHUJUN  :املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات، وكيلها علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه
LIANG، الرقم ال�شخ�شي:  800674979. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 150 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./2/15744
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .750367784 ال�شخ�شي:   الرقم  بدوى،  بهن�شى  اأحمد  محمد 

833.468 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./9/15678
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
الدعوى: دفع مبلغ   ال�شخ�شي:  870844377. مو�شوع  الرقم   ،HALAL MIAH ABU MIAH

242.377 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./2/15436
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعـية: 
محمد مهدي جعفر كاظم مكي البقايل، الرقم ال�شخ�شي:  861200195. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ 351.001 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4
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رقم.الدعوى.2015/02./8/15318
تبليغ.باحل�شور

 valerus  :املدعـية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه
bahrain spc، الرقم ال�شخ�شي:  201513672. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 677.021 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./5/14972
تبليغ.باحل�شور

مهدي  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعـية: 
ال�شخ�شي: 690016883. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 156.66  رم�شان مهدي �شلمان، الرقم 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./5/15068
تبليغ.باحل�شور

كابيتال  �شركة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
بارترنز �س.م.ب )مقفلة(، الرقم ال�شخ�شي:  60282-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 132.323 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.9/4806/2009/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم  وفاطمة  املاجد  املاجد وجمعة محمد علي  املرحومني حاج محمد علي  ورثة  املدعون: 
اإبراهيم محمد املاجد وعبداهلل جمعة محمد،جميد جمعة محمد املاجد وحميده  ماجد وعلي 
اإبراهيم  اإبراهيم محمد ح�شن ومكيه  اإبراهيم محمد ح�شن وزينب جمعة محمد علي وعي�شى 
محمد علي وخديجة جمعة محمد املاجد ونور ال�شباح جمعة محمد علي وفاطمة جمعة محمد 
اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،  املاجد، وكيلهم علي 
الرقم ال�شخ�شي:  G01-1. مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 



71
العدد: 3241 - الخميس 24 ديسمبر 2015

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./3/13239
تبليغ.باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة املعاودة للمواد الإن�شائية �س.و.و، وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه:  
التوفيق للنجارة والثاث، الرقم ال�شخ�شي:  1-28388. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 4357.525 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./5/14907
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيلها  )ادامة(،  العقاري  لال�شتثمار  البحرين  �شركة  املدعـية: 
املدعى عليها: جمعية دار احلكمة، الرقم ال�شخ�شي:  201513224. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

4376 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./9/16290
تبليغ.باحل�شور

عليه:   املدعى  العطاوي.  جمدم  جا�شم  محمد  ماجد  وكيله  محمود،  اآل  محمود  غالب  املدعي: 
خالد محمود محمد، الرقم ال�شخ�شي:  201514188. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  2000 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2/13817/2011/02
تبليغ.باحل�شور

املدعون: يو�شف علي محمد قطامي الكبي�شي واأحمد علي محمد قطامي الكبي�شي ولطيفة علي 
محمد قطامي الكبي�شي وم�شعل علي محمد قطامي الكبي�شي وعلي محمد �شامل العرابيد ال�شهواين 
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و�شيف علي محمد �شامل العرابيد ال�شهواين وموزة علي محمد �شامل العرابيبد ال�شهواين ومحمد 
�شقر محمد قطامي الكبي�شي ومحمد علي محمد العرابيد ال�شهواين وتركي علي محمد العرابيد 
ال�شهواين ومرمي علي محمد العرابيد ال�شهواين وقطامي محمد قطامي الكبي�شي وعائ�شه محمد 
خلف الكعبي وموزه �شقر محمد الكبي�شي و�شلوى �شقر محمد الكبي�شي وعبداهلل �شقر محمد 
الكبي�شي ورا�شد �شقر محمد الكبي�شي ونعمه �شقر محمد الكبي�شي وتهاين �شقر محمد الكبي�شي،
وكيلهم اأحمد ح�شن خليفة العماري. املدعى عليه: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع 
الدعوى:  1- تثبيت ملكيه الر�س الكائنة مبنطقة ع�شكر من املنامة املحدده املعامل وفقا للخارطة 
اجلويه والر�شم الكروكي املرفقني ومب�شاحة تقريبية تقدر بالف وت�شعمائة مرت مربع )1900( 
با�شم املدعني وفقا للفري�شه ال�شرعيه رقم 2011/558. 2- اإلزام املدعى عليه بر�شدار وثيقة 

عقاريه بذلك با�شم املدعني.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   4 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.2015/02./2/10737
تبليغ.باحل�شور

ح�شن  ومحمد  ال�شراح  علي  عبداهلل  وعبا�س  ال�شراح  ح�شن  علي  عبداهلل  عبدعلي  املدعون: 
ورثة حب�شه ح�شن  املدعى عليهم:  النها�س.  وكيلهم ح�شني جعفر  ال�شراح،  عبداهلل علي ح�شن 
مهدي وخديجه اأحمد ح�شن ال�شراح و�شالمه اأحمد ح�شن ال�شراح واأ�شماء اأحمد ح�شن ال�شراح 
وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، العنوان:  مكتب 808 - مبنى 60 – طريق 1705 – جممع 

317. مو�شوع الدعوى:  فرز م�شتحق/ق�شمة عقار.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.9/602/2013/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي:  عي�شى علي اأحمد خاطر، وكيله  ماجد محمد جا�شم جمدم. املدعى عليهم:  حمد علي 
اأحمد محمد خاطر وجمال  اأحمد محمد خاطر وح�شني علي  واأحمد علي  اأحمد محمد خاطر 
علي اأحمد محمد خاطر وناجي علي اأحمد محمد خاطر وفاطمة علي اأحمد محمد خاطر ومنال 
خاطر  محمد  اأحمد  علي  وح�شة  خاطر  محمد  اأحمد  علي  وعائ�شة  خاطر  محمد  اأحمد  علي 
وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، العنوان:  منزل 355 – �شارع 1015 – جممع 210. مو�شوع 

الدعوى:  فرز م�شتحق/ق�شمة عقار.
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رقم  باملقدمة  املقيد  التداعي  عقار  بيع  باإجراء  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت 
)1970/3078( باملزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره -/160000دينار وهو الثمن الذي �شتبداأ 
به املزايدة طبقًا ل�شلطة املحكمة يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها املزاد متا�شيًا مع تقرير هيئة 
النتهاء  بعـد  تقديرها  �شيتم  والتي  اخلربة  اأتعاب  ت�شمل  التي  امل�شاريف  اإلى  بالإ�شافة  الفرز 
العلنية  باجلل�شة  البيع  2016/1/26لإجراء  جل�شة  املحكمة  وحددت  باملزايدة،  العقار  بيع  من 
التي �شتعقد مبقر املحكمة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت املحكمة الدلل ال�شابق ندبه 
الأ�شتاذ / محمد محمد ح�شن الإعالن عن البيع قبل اليوم املحدد لإجرائه مبدة ل تزيد عن 
ثالثني يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من خالل ل�شق الإعالن على العقار ويف اللوحة املعدة 
لالإعالنات باملحكمة اأو بن�شره يف اجلريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغريها مما 
والدلل  اخل�شوم  من  الغائب  اإعالن  الكتاب  قلم  وعلى  امل�شروفات،  يف  الف�شل  واأبقت  يراه، 

املنتدب مبنطوق هذا احلكم.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.2015/02./8/16310
تبليغ.باحل�شور

 RYAN BROOKS  :املدعـية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
NELSON، الرقم ال�شخ�شي:  790802708، العنوان:  مبنى 1 – �شارع اجلفري– جممع 342. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.2015/02./8/11317
تبليغ.باحل�شور

املدعـية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن املدفعي. املدعى عليه:  ال�شيد ح�شني 
العنوان:   ت�شامن(،  للقراقري )�شركة  اوروي�س،�شركة اجلنان  اأحمد،ح�شن عي�شى  اأحمد  قا�شم 
مبنى 1004 – طريق 60 – جممع 526. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 541.383 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.2
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رقم.الدعوى.5/17626/2012/02
بيع.باملزاد.العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني للعقار امل�شجل مبوجب الوثيقة 
رقم 1974/4888 واملقدمة رقم 1973/2956 الكائن يف الكورة والآيل ملكيته لكل من اأمل ونادر 

وريا�س اأبناء مريزا عبدعلي اخلري وغريهم.
     لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل عبداحلميد 
القا�شمي هاتف رقم 33233432 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر قدره -/159375 األف 
دينارًا )مائة وت�شعة وخم�شون األف وثالثة مائة وخم�شة و�شبعون( وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

2016/1/10م لبدء املزايدة، ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شاد�شة
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ا�شتدراك


