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 قانون رقم )1( ل�سنة 2016
 بالموافقة على االن�سمام اإلى اتفاقية حظر اأو تقييد ا�ستعمال اأ�سلحة

 تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة ال�سرر اأو ع�سوائية االأثر
  التي اعتمدت في جنيف باأكتوبر 1980 
وبروتوكوالتها الثالث والرابع والخام�س

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

وعلى اتفاقية حظر اأو تقييد ا�شتعمال اأ�شلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�شرر 
اأو ع�شوائية الأثر التي اعتمدت يف جنيف باأكتوبر 1980 وبروتوكولتها الثالث والرابع واخلام�س، 

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

املادة االأولى
ميكن  معينة  تقليدية  اأ�شلحة  ا�شتعمال  تقييد  اأو  حظر  اتفاقية  اإلى  الن�شمام  على  ووفق 
اعتبارها مفرطة ال�شرر اأو ع�شوائية الأثر التي اعتمدت يف جنيف باأكتوبر 1980 وبروتوكولتها 

الثالث والرابع واخلام�س، واملرافقة لهذا القانون.

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

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 22 ربيع الأول 1437هـ
املوافق: 2 ينــــــــايـــــــــر 2016م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )182( ل�سنة 2015

 بزيادة الحد االأق�سى ل�سرعة ال�سيارات الخا�سة والدراجات االآلية 

على �سارع الملك حمد

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة 

)28( منه،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، 

وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور، 

قرر االآتي:
مادة )1(

من   )44( املادة  من  الأولى  الفقرة  من  )اأ(  البند  من   )2( الفرعي  البند  حكم  من  ا�شتثناًء 
الأق�شى  احلد  يكون   ،2015 ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة  املرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
ل�شرعة ال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية على �شارع امللك حمد -عند توافر الظروف املنا�شبة- 

مائة وع�شرين كيلومرتًا يف ال�شاعة.
الفقرة الأولى من هذه املادة مراعاة عالمات املرور  ويتعني على قائدي املركبات املذكورة يف 
ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون  وفقًا  الطرق  على  ال�شري  قواعد  وبقية  واإ�شاراته، 

2014، ولئحته التنفيذية.

مادة )2(
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن         
وزير الداخلية         

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 15 دي�شـمبــر 2015م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )119( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية غيث االجتماعية الخيرية

وزير العمل والتنمية 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 )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية غيث الجتماعية اخلريية،

قرر االتي: 
مادة - 1 -

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  يف  اخلريية  الجتماعية  غيث  جمعية  ت�شجل 
والثقافية حتت قيد رقم )15/ج/خ/اأج(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   

وزير العمل والتنمية االجتماعية
          جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 8 ربيع الأول 1437هـ
املــوافــق: 20 دي�شمرب 2015م
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بيان باأ�سماء االأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية غيث االجتماعية اخلريية

1- محمد يو�شف محمد املعريف .
2- �شهام يو�شف محمد املعريف.

3- محمد علي محمد اأحمد احلمر.
4- محمد الأمني اأحمد من�شور موؤمن.

5- نوال يو�شف محمد رفيع.
6- جهاد ح�شن نا�شر ح�شن اخلزعلي.

7- عبدالرحمن محمد عبداهلل البوفال�شة.
8- عبداملح�شن يو�شف اأحمد القريني�س.

9- عبداجلليل عبداللطيف عبدالقادر الأن�شاري.
10- عي�شى محمد خالد محمد الغرير.
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ملخ�س النظام االأ�سا�سي
جلمعية غيث االجتماعية اخلريية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم ) 15 /ج/خ/اأج( طبقًا 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 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ُت�شجل اجلمعية 
1990يف  ل�شنة   )2( رقم  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 
�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
–  جممع )209( -  مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  �شقة )12( – طريق ويل العهد 63 

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

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1-ن�شر الثقافة الإ�شالمية الو�شطية والتعريف مببادئ واأخالقيات الإ�شالم.

2-تربية ال�شباب على حب الوطن والعمل من اأجله.
3-تطوير قدرات وامكانيات ومواهب ال�شباب.

4-ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بني اأفراد املجتمع.
5-ال�شعي اإلى م�شاعدة الأ�شر املحتاجة مبختلف الطرق والو�شائل.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 
التالية:-

العالقة بن�شاط اجلمعية  الفعاليات والأن�شطة والربامج الرتبوية والجتماعية ذات  1- تنظيم 
بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.

2- اإ�شدار الن�شرات الدورية واملطبوعات ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 
من اجلهات احلكومية املخت�شة.
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3- عقد الندوات واملحا�شرات والدورات وور�س عمل تدريبية يف املجال ذاته بعد اأخذ املوافقة 
امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة .

4- اإقامة حمالت اعالمية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
5- تنظيم الدورات والدرو�س واملوؤمترات وامل�شابقات التعليمية والثقافية والدينية املختلفة.

اإلكرتوين على �شبكة النرتنت للجمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات  اإن�شاء موقع   -6
احلكومية املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة التالية:
 1-  اجتماعية.          2- خريية. 

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1(  اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
اأو  بال�شرف  واأن ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة  وال�شلوك  ال�شمعة  اأن يكون ح�شن    )3

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
4(  اأن يجتاز الربنامج التاأهيلي الذي يقره جمل�س الإدارة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة ال�سناعة التجارة وال�سياحة
 قرار رقم )109( ل�سنة 2015

ب�ساأن تحديد االأن�سطة المرتبطة بال�سناعة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ال�شناعية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،
وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املناطق ال�شناعية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، وتعديالتها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

يعترب ن�شاط الك�شارات من الأن�شطة املرتبطة بال�شناعة.

املادة الثانية
لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  ال�شناعة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
               زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 12 ينــــــايـــــر 2016م
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وزارة ال�سناعة التجارة وال�سياحة
 قرار رقم )110( ل�سنة 2016

 ب�ساأن الحد االأدنى لراأ�سمال ال�سركات الم�ساهمة المقفلة ذات الغر�س الخا�س
التي تبا�سر اأن�سطة مالية

وزير  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )21( مكررًا منه،
ل�شنة   )16( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

2002، املعدلة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2015،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
مادة )1(

يجوز الرتخي�س ل�شركات امل�شاهمة املقفلة ذات الغر�س اخلا�س مببا�شرة ن�شاط اأو اأكرث من 
الأن�شطة املالية طبقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ، وذلك بعد موافقة م�شرف البحرين 

املركزي ، ويكون احلد الأدنى لراأ�شمالها األف دينار بحريني.

مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
               زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الثاين 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 14 ينــــــايـــــر 2016م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )3( ل�سنة 2016 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
القدمي،  البالد  يف  الكائن  خنجي،  علي  لطف  عبدالعزيز  عبدالواحد  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك 
لل�شيارات،  مواقف  اإن�شاء  اأجل  من  وذلك   ،03260670 رقم  عقار   ،1984/4830 رقم  املقدمة 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبد اهلل خلف      
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 19 ينــــــايــــــر 2016م

قرار ا�ستمالك رقم )4( ل�سنة 2016 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك ملك ال�شيدة/ زهراء اإبراهيم عبداهلل الب�شري، الكائن يف البالد القدمي، املقدمة 
رقم 1997/3425، عقار رقم 03262012، وذلك من اأجل اإن�شاء مواقف لل�شيارات، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبد اهلل خلف      
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 19 ينــــــايــــــر 2016م
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قرار ا�ستمالك رقم )5( ل�سنة 2016 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك ملك ال�شادة/ ورثة غازي �شعيد عبدالنبي الزيرة، الكائن يف جد حف�س، املقدمة رقم 
�شارع عام/البديع، ح�شب طلب  اأجل تطوير  1999/3489، عقار رقم 04027549، وذلك من 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبد اهلل خلف      
�شدر بتاريخ: 9 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 19 ينــــــايــــــر 2016م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )21( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�سايدو�س لال�ست�سارات ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
)�شايدو�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ال�شت�شارية  العتماد  موؤ�ش�شة 
لل�شركة  باعتبارها م�شفيًا  القيد رقم 67644، طالبة  امل�شجلة مبوجب  لال�شت�شارات ذ.م.م(، 

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 البحريني ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س 
املادة )335( من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر  دة واملربِّ املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. وذلك على العنوان التايل:
موؤ�ش�شه العتماد ال�شت�شارية

رقم الت�شال: )+973( 17252929
 املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )22( ل�سنة 2016
ب�ساأن ف�سل فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد

وحتويله اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )تريدكو بال�س �س.�س.و(، ملالكتها هيفاء عبداهلل عي�شى، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68936، طالبة ف�شل الفرع الثالث من ال�شركة، الذي يحمل ال�شم 
التجاري )�شالون �شوق للتجميل(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 68936-3، لي�شبح �شركة �شخ�س 
واحد م�شتقلة لنف�س املالك، وبرقم قيد جديد وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار 

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

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



43
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

اإعالن رقم )23( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
البيانات  )اأبعاد  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  ال�شويدي،  علي محمد  اأمينة  ال�شيدة/  اإليه 
الرقمية حللول الكمبيوتر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69194، طالبة حتويل الفرع اخلام�س 
من املوؤ�ش�شة، امل�شجل مبوجب القيد رقم 69194-5 ، والذي مياَر�س من خالله اأن�شطة ا�شترياد 
وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها، وا�شترياد وت�شدير وبيع 
الربامج والأنظمة املتعلقة بالكمبيوتر، وا�شترياد وت�شدير وبيع اأجهزة الكمبيوتر وم�شتلزماته، 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الكمبيوتر،  برامج  و�شيانة  وتطوير  وت�شميم 
املالكة عن  لتنازل  األف )20.000( دينار بحريني، وبرقم قيد جديد، وذلك  مقداره ع�شرون 
خليفة،  علي  عمر  علي  وداد  ال�شيدة/  من  لكل  مملوكة  ال�شركة  ت�شبح  وبحيث  املذكور،  الفرع 

وال�شيد/ عظمة اهلل اأن�شاري محمد وال�شيد/ محمد عبداهلل اأن�شاري.
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 )24( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)جي اآي �سي لل�سناديق اال�ستثمارية �س.م.ب/ مقفلة(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  املحامي ح�شن ر�شي وم�شاركوه،  مكتب 
رقم49789،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب/  ال�شتثمارية  لل�شناديق  �شي  اآي  )جي 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا 

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 )25( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ �شالح عبدعلي مح�شن خلف، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )محالت �شالح اخللف 
التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10530، طالبا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة امل�شمى 
)زيتا التجارية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( 
دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ كاروماتيل م�شطفى كي مايامو )الهندي اجلن�شية( �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
اعالن رقم )26( ل�سنة 2015

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى فرع يف �سركة ال�سخ�س الواحد

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شاحب  الرئي�شي،  ح�شن  محمد  ح�شني  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  �شبت  جعفر  مكتب 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  وكافيه(،  مطعم  ف�شرمان/  )هنجري  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
فرع  اإلى  وال�شياحة(  لل�شفر  )الطيار  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  الثاين من  الفرع  47793، طالبًا حتويل 
ح�شن  محمد  ح�شني  ملالكها  وال�شياحة(  لل�شفر  )الو�شيط  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  يف 

الرئي�شي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95697، ولي�شبح بذلك اأحد فروع 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 )27( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيخ محمد خالد حمد علي حمد اآل خليفة، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )فريجن لل�شحن(، 
وذلك  بالكامل،  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،62906 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ هاين اأحمد عبداهلل �شمطوط �شريكًا فيها.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
اإعالن رقم )28( ل�سنة  2016  

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )احللبية للقوم�سيون �س.�س.و( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )احللبية للقوم�شيون �س.�س.و(، ملالكتها فاطمة محمد ح�شن، 
اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،84738 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقا 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 )29( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

لت�سبح فرعاً من موؤ�س�سة فردية 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الإبهار للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
ال�شركة لت�شبح فرعًا  ثالثة، طالبني حتويل  بناء درجة  ن�شاط مقاولت  94130، والتي متار�س 
باملوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ال�شمايل للتجارة(، اململوكة لل�شيد/ محمد جا�شم محمد ال�شلمان، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 90728، وذلك لتنازل ال�شيد/ اأحمد ها�شم ح�شني عمران الق�شاب، 

ال�شريك يف ال�شركة عن جميع ح�ش�شه فيها، اإلى ال�شيد/ محمد جا�شم محمد ال�شلمان.
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 )30( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع ب�سركة �سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ هيفاء عبداهلل عي�شى، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )تريدكو بال�س �س.�س.و(، 
تاون  )هوم  امل�شمى  بال�شركة  الثاين  الفرع  حتويل  طالبه   ،29084 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
لالإن�شاء( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100.000( دينار 

بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
اإعالن رقم )31( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيدة/ منال را�شد عبدالرحمن الزياين، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )كونفيتي( 
مل�شتلزمات احلفالت واملنا�شبات، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 26797، طالبة حتويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره األف )1000( دينار بحريني. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )32( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مح�شن علي اأحمد الكاتب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51004، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها ، وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، والفروع هي:
ن�شاط  فيه  يزاَول  والذي  املباين(،  ل�شيانة  )الكاتب  ا�شم  يحمل  الذي   .1 رقم  الفرع   .1
مقاولت �شيانة املباين/ درجة ثالثة، ومقاولت تنظيفات املرافق العامة واخلا�شة/ درجة ثالثة.
فيه  يزاَول  والذي  الهواتف(،  وبيع  لالإنرتنت  )الكاتب  ا�شم  الذي يحمل   .3 رقم  الفرع   .2
ح �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، وخدمات الكبائن  فُّ ن�شاط بيع الهواتف امل�شتعملة وت�شَ

املجهزة بالهواتف لالت�شالت الهاتفية املحلية والدولية.
الفرع رقم 4. الذي يحمل ا�شم )الكاتب للمرطبات(، والذي يزاَول فيه ن�شاط بيع املواد   .3

الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية، وبيع التبغ ومنتجاته وذات العالقة.
الفرع رقم 5. الذي يحمل ا�شم )اخلط ال�شعيد للمواد الغذائية(، والذي يزاَول فيه ن�شاط   .4
الغذائية  املواد  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  العالقة،  وذات  التبغ  منتجات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد 

وامل�شروبات )متخ�ش�س(.
ن�شاط  فيه  يزاَول  والذي  الغذائية(،  للمواد  )مرجانة  ا�شم  يحمل  الذي   .6 رقم  الفرع   .5
ا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية، وا�شترياد وت�شدير 



47
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

رات املنزلية. فات واملطهِّ وبيع منتجات التبغ وذات العالقة، وا�شترياد وت�شدير وبيع املنظِّ
�شيانة  ن�شاط  فيه  يزاَول  والذي  للهواتف(،  )الكاتب  ا�شم  يحمل  الذي   .7 رقم  الفرع   .6
وتزويد  الهاتف،  وم�شتلزمات  اإك�ش�شوارات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املعطيات،  َترا�ُشل  اأجهزة 

واإدارة اأجهزة الت�شالت الطرفية )م�شتورد(.
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 )33( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شني �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
امل�شماة )جرين اأرت للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96282، طالبًا تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بعد تنازل كل من ال�شيد/ اإبراهيم 
�شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي وال�شيد/ ح�شني �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، عن 
عبدالرحمن  را�شد  عمر  ال�شيد/  اإلى  املحدودة،  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  يف  ح�ش�شهما  جميع 
يعقوب الزايد، الذي اأ�شبح مالكًا ل�شركة ال�شخ�س الواحد النا�شئة، والتي �شيكون مقدار راأ�شمالها 

ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وتزاول ن�شاط مقاولت الديكور )درجة ثالثة(.
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 )34( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
واملقاولت  العامة  للتجارة  الدولية  )الزامل  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  مكتب 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59008، طالبًا حتويل ال�شركة بالكامل اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، بناء على تنازل ال�شيد/ م�شلم محمد م�شلم علي الزامل )الكويتي اجلن�شية(، ال�شريك 
�شهم  ت�شاوي )300(  التي  كامل ح�ش�شه  �س.م.ك.م، عن  العقارية  الدولية  الزامل  �شركة  يف 
بن�شبة 50%، اإلى ال�شيد/ محمد عبدالرزاق �شرحان عبداهلل، واأْن يكون مقدار راأ�شمالها ثالثمائة  

األف )300.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
اإعالن رقم )35( ل�سنة 2016

حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اء، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )تنجيدات يو�شف  ال�شيد/ يو�شف محمد اأحمد عبداهلل الَبننَّ
البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 6254، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة، الذي يحمل 
ا�شم )تنجيدات يو�شف البناء(، والفرع الرابع الذي يحمل ا�شم )موؤ�ش�شة املخيمر للمقاولت(، 
دينار   )200.000( األف  مائتا  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  وذلك 

بحريني، واإدخال كل من عائ�شة ودلل وح�شة يو�شف البناء �شريكات 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 )36( ل�سنة 2016
ب�ساأن زيادة راأ�سمال ال�سركة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية امل�شماة  نيابة عن   ،)Rashid A. R. Ebrahim Law Office( مكتب
)الفنادق الوطنية �س.م.ب/ فندق الدبلومات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1665، والتي تزاول 
ل�شنة 1973،  رقم )26(  بقانون  املر�شوم  لأحكام  ومقيدة طبقًا  البحرين،  اأن�شطتها يف مملكة 
 27 بتاريخ  املنعقد  ال�شركة  مل�شاهمي  العادية  العامة غري  قرار اجلمعية  اإلى  ا�شتنادًا  اأنه  واأفاد 
مبلغ خم�شة  اإلى  به  امل�شرح  ال�شركة  راأ�شمال  زيادة  امل�شاهمون  فيه  قرر  والذي  مار�س 2014، 
اإلى  واملدفوع  ال�شادر  ال�شركة  راأ�شمال  وزيادة  بحريني،  دينار   )15.000.000( مليون  ع�شر 
مبلغ ع�شرة ماليني وخم�شمائة األف )10.500.000( دينار بحريني، موزعًا على مائة وخم�شة 
التاأ�شي�س   عقد  تعديل  على  امل�شاهمون  وافق  لذلك  وتبعًا  �شهم،   )105.000.000( ماليني 

والنظام الأ�شا�شي. 
وبناء على ذلك وعلى قرار اجلمعية العامة غري العادية مل�شاهمي ال�شركة املنعقد بتاريخ 29 
مار�س 2015، قرر امل�شاهمون زيادة راأ�شمال ال�شركة املدفوع اإلى مبلغ اأحد ع�شر مليونًا وخم�شة 
ومائتني  ماليني  وع�شرة  مائة  على  موزعًا  بحريني،  دينار   )11.025.000( األف  وع�شرين 
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وخم�شني األف )110.250.000( �شهم.
 اإعالن رقم )37( ل�سنة 2016

ب�ساأن تخفي�س راأ�س املال ال�سركة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�س.م.ب/  املالية  اأت�س  اأف  )جي  جمموعة  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  مكتب 
ال�شادر  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبة   ،1-44136 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  مقفلة(، 
وخم�شمائة  األف  وثمانون  و�شتة  وت�شعمائة  مليون  وت�شعون  واأربع  واأربعمائة  مليار  من  واملدفوع 
وت�شعمائة  مليون  وت�شعون  و�شبعة  خم�شمائة  اإيل  اأمريكي  دولر   )1.494.986.505( وخم�شة 
وخم�شة  مائتان  بقيمة  امريكي  دولر   )597.994.604( واأربعة  و�شتمائة  األف  وت�شعون  واأربع 

و�شتون )265.0( دولر امريكي لل�شهم الواحد. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

رقم الدعوى: 14/2015/4292/9
تبليغ باحل�سور

Maliha Babar Babar Babar Yousuf . �شقة 1 مبنى 1276 طريق 5529 جممع 555  املدعية/ 
البديع. املدعى عليه/ Omer lkram Qureshi. كندا. مو�شوع الدعوى طالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
جل�شة 2016/1/19م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية االأولى

رقم الدعوى: 3/5012/2015/14
تبليغ باحل�سور

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

العنوان. وجن�شيتها/ هندية. مو�شوع الدعوى النفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني املوافق 2016/1/26م فاإن  حت�شر 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 4/4241/2015/14
تبليغ باحل�سور

البحرين  بناية  بوعلي  عبداهلل  عادل  املحامي/  بوا�شطة  فليفل.  محمد  جا�شم  عادل  املدعي/ 
والكويت للتامني 168 مكتب 61 طريق 1703 جممع 317 الدبلوما�شية. وجن�شيته بحريني. املدعى 
ANNE CHERIE WINDSOR. مبنى 57 طريق 1201 جممع 112 احلد. وجن�شيتها/  عليها/ 

اأ�شرتالية. مو�شوع الدعوى/ احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2016/1/17م فاإن املحكمة  حت�شر 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/ 14/2015/04640
تبليغ باحل�سور

الدبلوما�شية،  املنطقة   201 مكتب   2 الطابق  )اأ(  حوار  مبنى  ح�شن.  محمد  ن�شال  املدعية/ 
اجلن�شية/ بحرينية. رقمها ال�شخ�شي/ 830710205. املدعى عليها/ منال مح�شن منزل �شقة 
44 مبنى 1311 طريق 1814 جممع 1018 مدينة حمد. رقمها ال�شخ�شي 860213021. مو�شوع 

الدعوى/ احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
حت�شر اأو يعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/1/12م   فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة

رقم الدعوى: 14/ 3/5785/2015
تبليغ باحل�سور

املدعي/ طارق عطيه �شليمان. وجن�شيته/ بحريني، وكيله املحامي فريد عبداهلل ح�شاين. مكتب 
املدعى عليها/ ر�شل فار�س املطر. وجن�شيتها/  الدبلوما�شية.  ال�شقر  الرابع برج  الطابق   408
طلب  الدعوى/  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909 جممع   917 طريق   1 �شقة   428 مبنى  عراقية. 

احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها اإذا 
مل حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء املوافق 2016/1/19م فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الرابعة

رقم الدعوى:  2/20586/2015/02       
تبليغ باحل�سور

املدعية/ جامعة اي ام اأي. بوا�شطة وكيلتها املحامية لولوة العو�شي �س:510124372. املدعى 
عليه/ منريفا بقان �س: 721132707. �شقة 204 م 91 �شارع ال�شويفية جممع 314 النعيم. �شفة 

الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/1/25م لنظر الدعوى، ليعلم.
اإدارة الدعوة العمالية
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رقم الدعوى: 4/21137/2015/02       
تبليغ باحل�سور

املحامي  وكيلها  بوا�شطو   .81472-1 �س.ت:  واخلدمات   للمقاولت  ميدتاون  �شركة  املدعية/ 
محمد بهمن �س:840103760. املدعى عليه/ براجي�س بيليت�شريي جواز �شفر: m306101. �شقة 

105 م 1011 ط 3923 جممع 939. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/2/15م لنظر الدعوى، ليعلم
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 9/21143/2015/02       
تبليغ باحل�سور

املحامي  وكيلها  بوا�شطو   .81472-1 �س.ت:  واخلدمات  للمقاولت  ميدتاون  �شركة  املدعية/ 
محمد بهمن �س:840103760. املدعى عليه/ برفيد مالينكني جواز �شفر h0328321. �شقة 105 

م 1011 ط 3923 جممع 939. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/2/15م لنظر الدعوى، ليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 02 / 7/21144/2015       
تبليغ باحل�سور

املحامي  وكيلها  بوا�شطو   .81472-1 �س.ت:  واخلدمات   للمقاولت  ميدتاون  �شركة  املدعية/ 
 .f5341901 :محمد بهمن �س:840103760. املدعى عليه/ جاجناد هاران فازاكودان جواز �شفر

�شقة 105 م 1011 ط 3923 جممع 939. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/2/15م لنظر الدعوى، ليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى:  9/19268/2015/02       
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم علي، �س:830803297. م 1522 ط 2360 جممع 523.  ال�شيد ر�شي  اأزهار  املدعية/ 
املدعى عليه/ هورايزون جارمنت فاكتوري �س.ت:30292. م 9 ط 12 جممع 515. �شفة الدعوى/ 

مطالب عمالية.
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يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       
2016/2/15م لنظر الدعوى، ليعلم

اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى :9/07450/2014/02

تبليغ باحل�سور
 املدعية: وزارة الإ�شكان/ متثالها املحاميتان نوال علي عبداللطيف ومنال جمعة �شامل. املدعى 
الدعوى:  العنوان. �شفة  واملقاولت جمهول  للتجارة  عليها: �شركة جمموعة مح�شن حجي علي 

اخالء ماأجور
     لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم 2016/02/01  لنظر الدعوى . ليعلم.
قا�سي املحكمة امل�ستعجلة الدائرة االأولى

رقم الدعوى :6/00872/2015/02
تبليغ باحل�سور

 املدعي: FARQUE AHMED SAIDUR RAHMAN. املدعى عليها: �شركة العط�شان للمقاولت. 
مبنى 2003 طريق 7583�شارع 3857 جممع 538 الدراز. �شفة الدعوى: ت�شليم جواز �شفر.

     لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الثانية للمدعى عليه باأنه اإذا مل يح�شر او يعني وكيل عنه 
للح�شور جلل�شة 2016/02/11 فاأنها �شوف ت�شري يف الجراءات. ليعلم. 

قا�سي املحكمة امل�ستعجلة الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 8/4836/2010/04 

اإعالن باملزاد العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار الكائن يف الزجن اخلا�س باملحكوم عليه 
/ محمد عبا�س جعفري كرا�شي وامل�شجل مبوجب الوثيقة رقم 87530 وقد حددت املحكمة يوم 
2016/2/21 للمزايدة عليه امام قا�شي محكمة التنفيذ الثالثة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

على ان يبدا املزاد العلني ب�شعر ا�شا�شي وقدره 583،155 دينارًا. 
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل الدلل نادر يو�شف ر�شدان هاتف 39400533 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

ملف التنفيذ رقم 8/04836/2010/04.
قا�سي محكمة التنفيذ
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رقم الدعوى: 9/5234/2010/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه/ عارف يو�شف 
عبدالرحمن املال ة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )11485/2005( و الت�شجيل رقم )112766( و 
الكائن يف منطقة احلد و عنوانه مبنى 1119 طريق 1112 جممع 111 و ذلك بتاريخ 2016/2/10، 

على ان يبداأ املزاد ب�شعر ا�شا�شي وقدره 164025 دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/محمد محمد ح�شن )39444828( اأو ادارة 
ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  والوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ 

التنفيذ رقم 9/05234/2010/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/1981/2001/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارة رقم )67104( نوعها مر�شيد�س موديل 
) 1988 ( واخلا�شة باملحكوم عليه / خالد جا�شم �شامل محمد واملتحفظ عليها ب�شاحة مركز 

�شرطة املحافظة اجلنوبية. وقد حددت املحكمة جل�شة 2/18/ 2016م للبيع.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/ يو�شف ح�شن املحميد هاتف )39905026( 
)39270027( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 4/01981/2001/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى : 9/693/2009/04 
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارة اخلا�شة باملحكوم عليه/ خالد مبارك 
�شلمان الغتم والتي حتمل اللوحة رقم 371819 خ�شو�شي نوع ني�شان طراز 2008 و املحجوزه يف 

�شاحة مركز املنطقة اجلنوبية وقد حددت جل�شة بتاريخ 2016/1/31م للبيع.
هاتف  ر�شدان  اأحمد  يو�شف  نادر  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39400533( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 9/00693/2009/04.
قا�سي محكمة التنفيذ
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رقم اال�ستئناف 9/2671/2015/03
رقم الدعوى 3/12254/2011/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ وهاب اأحمد البطني الطار�س ب�شفته وليا طبيعيا على ابنه القا�شر حمد 610135759 
املنطقة   3 الطابق   34 مكتب  عاليه  بناية  نا�شر 780905016،  ن�شرين جا�شم  املحامية  وكيلته 
الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده الول /محمد ح�شن عبدعلي 910403201، �شقة 11 مبنى 2639 
بناية  للتامني،  الأهلية  �شركة  الثاين/  �شده  امل�شتانف  حمد.  مدينة   1203 جممع   336 طريق 
 5282 �س.ب   316 جممع  في�شل  امللك  �شارع  الرابع  الطابق  البحرين  و�شناعة  وجتارة  غرفه 
املنامة البحرين. طلبات ال�شتئناف قبول ال�شتئناف �شكال. تعديل احلكم املطعون فيه والق�شاء 
وليا طبيعيا على  للم�شتاأنف ب�شفته  يوؤديا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  امل�شتاأنف �شدهما  بالزام 
حلقت  التي  واملعنوية  املادية  ال�شرار  عن  كتعوي�س  دينار   3000/= قدره  مبلغا  القا�شر  ابنه 
�شدهما  امل�شتاأنف  الزام  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  والفائدة  احلادث  جراء  بها 
دينار  نف�شه مبلغا وقدره -/1000  للم�شتانف عن  يوؤديا  بان  بامل�شاريف  والت�شامم  بالت�شامن 
كتعوي�س عن ال�شرار املادية. الزام امل�شتانف �شدهما بالت�شامن والت�شامم بامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/2/8.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم اال�ستئناف 8/1402/2015/03 
رقم الدعوى 3/17277/2014/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة/ ثاجبة اأحمد محمد الدو�شري وكيلها املحامي را�شد اجلار. �شد امل�شتاأنف �شدها/ 
احلكم  الغاء  املو�شوع:  ويف   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:1-  جا�شم.  محمد  اني�شة 

امل�شتانف ورف�س الدعوى والزام امل�شتانف �شدها امل�شروفات عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شة 2016/2/8.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الدائرة الثانية
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رقم اال�ستئناف: 5/03662/2015/03
رقم الدعوى: 3/5591/2005/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ جعفر ح�شن اأحمد العطي�س وكيلته املحامية: فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر، 
�شده/  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية.  املنطقة   317 جممع   1705 طريق   419 رقم  -بناية   54 مكتب 
ال�شتئناف:  طلبات  املنامة.   302 جممع   224 طريق   1290 منزل   ،621103209 ازل  ا�شلم 
قبول ال�شتئناف �شكال. يف املو�شوع الغاء حكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا بعدم �شماع الدعوى 
اتعاب املحاماة عن  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  امل�شتانف �شده  الزام  بالتقادم مع  ل�شقوطها 
بالزام  الدعوى  برف�س  جمددا  والق�شاء  امل�شتانف  احلكم  بالغاء  احلكم  التقا�شي.  درجتي 

امل�شتانف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/2/8.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية 

رقم اال�ستئناف:9/1759/2015/03 
رقم الدعوى: 6/1840/2012/02

تبليغ باحل�سور
اأ�شامة  امل�شتاأنفة: مو�شى محمد ديب رحيل �شاحب موؤ�ش�شة/ �شابني للتجارة، وكيلها: املحامي 
اأنور محمد 621013528. وزارة العدل مكتب املحامني. امل�شتاأنف �شدها: ليلى ال�شرور للتجميل 
ل�شاحبتها فاطمة علي ح�شن 750704969. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. وقبل الف�شل 
اإثباته بكافه  يف املو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق باإعتبار دين نا�شئ عن ت�شرف جتاري يجوز 
باملطبلغ  املدعى عليها  اإن�شغال ذمة  الإثبات  للمادة 61 من قانون  القانونية وفقًا  الإثبات  طرق 
املطالب به. 2- ويف املو�شوع اإلغاء احلكم ال�شادر من محكمة اأول درجة وذلك باإلزام امل�شتاأنف 
�شدها باأداء مبلغ 1725 دينار بحريني. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها الفائدة القانونية بواقع %9. 

4- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
اأعاله  الثاين املذكور  للم�شتاأنف عليه  الثالثة       لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية 

باحل�شـــور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/6 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
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رقم اال�ستئناف:3/4350/2014/03
رقم الدعوى:9/5459/2011/02

تبليغ باحل�سور
املحاكم  اأدارة  حاجيه،  محمد  علي  حافظ  وكيله:  عبدامللك  عبداهلل  محمد  حافظ  امل�شتاأنف: 
ويف  �شكاًل. 2-  ال�شتئناف  قبول  الطلبات: 1-  �شعد.  للدعاية، هدى  �شعبان  امل�شتاأنف �شدها: 
املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به من اأجور والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن 
توؤدي للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمرب 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع -/2500 
دينار �شهريًا ما جمموعه 10000 دينار. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/6 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة

رقم اال�ستئناف: 5/2222/2015/03 
رقم الدعوى: 7/12660/2014/02

تبليغ باحل�سور
ال�شيد  املحامي  وكيلهما  بوا�شطة  فري�شتون.  جان  ويندي   -2 فري�شتون.  كافيه   -1 امل�شتاأنفني: 
يو�شف الها�شمي. امل�شتاأنف �شده: كراج الأهايل لل�شيارات ل�شاحبه/ عبداحل�شني جعفر احلداد 
. مبنى 719 طريق 122 جممع 701 توبلي. الطلبات: 1- احلكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه 
�شمن امليعا م�شتوفيًا لأو�شاعه ال�شكلية .2- يف املو�شوع احلكم بتعديل احلكم امل�شتاأنف ليكون 
اإجمايل املبلغ املق�شي به للم�شتاأنفني -/5723 دينارًا بدًل من -/4923 دينارًا وليكون ال�شتئناف 
مرفوعًا يف مبلغ النق�شان ومقداره 800 دينارًا وعلى موجب ذلك يحدد ر�شم ال�شتئناف. 3- 
ت�شمني امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي .
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/21 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم االإ�ستئناف: 6/3964/2014/03.
رقـم الدعـــوى: 2/4918/2012/02.

تبليغ باحل�سور
�شلمان.  علي  املحامية: جميلة  وكيلتها  مقفلة.  �س.م.ب  القاب�شة  �شتي  موتور  �شركة  امل�شتاأنفة: 
امل�شتاأنف �شدها الأولى: موؤ�ش�شة جيه واي بارت�س. مبنى 35 �شارع 36 جممع941/ الرفاع البحري. 
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امل�شتاأنف �شده الثاين: يو�شف محمد مال اهلل. وكيلته املحامية: هدى �شعد اأحمد امل�شتاأنف �شده 
الثالث: جيفر باروتي فالببل. مبنى 35 �شارع 36 جممع 941/ الرفاع – البحري. الطلبات: اأوًل: 
قبول الإ�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد ول�شتيفائه كافة ال�شروط ال�شكلية. ثانيًا: اإلغاء احلكم 
باإلزام  والق�شاء جمددًا  ذي  لرفعها من غري  الدعوى  قبول  من عدم  به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف 
امل�شتاأنف �شدهم بالت�شامن باأداء املبلغ مع ت�شمينهم الر�شوم الق�شائية واأتعاب املحاماة عن 

درجتي التقا�شي والفائدة القانونية.
     لذا تعلن املحكمة امل�شتاأنف �شدهم الأول و الثالث باأن يح�شروا �شخ�شيًا اأو يح�شر من ميثلهم 

قانونًا جل�شة 2016/3/6م واإل �شت�شري املحكمة يف حقهم ح�شوريًا، ليعلموا. 
قا�سي محكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثالثة

رقم اال�ستئناف:1/3104/2014/03
رقم الدعوى:2/6711/2007/02

تبليغ باحل�سور
�شريفه  الذوادي. 3-  �شلطان   القفا�س. 2- خليفة ماجد  �شالح   امل�شتاأنفني/ 1- ح�شني علي 
ماجد �شلطان  الذوادي. وكيلهم املحامي/ عبدال�شهيد عي�شى علي. مكتب 83 بناية عالية طريق 
1706 الدبلوما�شية 317 �شد امل�شتاأنف �شدهم: 1- جرنال اك�شدنت ليف انتمروراين.  2-عادل 
عبداهلل فخرو. 3-�شركة خدمات فخرو. مبنى 277 �شارع 383  303 املنامة. طلبات ال�شتئناف: 
1- قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه الو�شاع القانونية.  2- ويف املو�شوع احلكم بالغاء احلكم 
ياأدوا للم�شتاأنفني الأول  امل�شتاأنف فيما رف�شه من تعوي�س وتعديله بالزام امل�شتاأنف عليهم بان 
الزوج مبلغ وقدره -/20000 دينار تعوي�شا عن ما ا�شابه من �شرر مادي وادبي لفقدانه زوجته، 
ومبلغ -/5000 دينار ملا فقده من دخل زوجته من عملها. 3- الزام امل�شتاأنف عليهم باأن ياأدوا 
نتيجة  ومعنوي  مادي  �شرر  من  ا�شابه  ما  تعوي�شا عن  دينار  مبلغ -/3000  الثالثة  للم�شتاأنفه 
فقدانها اختها. 4- الزام امل�شتاأنف عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 5- الزامهم 
بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ وقوع احلادث يف 1998/11/9 وحتى ال�شداد التام. 6- 

احلكم بتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة اخلام�شة امل�شتانف �شده الول باحل�شور 

بنف�شه او مبن ينوب عنه جلل�شة 2016/2/11م.
قا�سي محكمة اال�ستئناف العليا املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 2/20771/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: SOORIYA MOORTHY UTHIRAPATHI، املدعى عليه: اأم اأم اي تي �شي اأو. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 7/2478/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: UMMER GARAGANDOOR HASAINAR، وكيل املدعي فاطمه اأحمد ح�شن كاظم. 

املدعى عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

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

رقم الدعوى: 1/2470/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  كاظم.  اأحمد ح�شن  فاطمه  املدعي:  وكيل   ،NISAMUDHEEN MANCHERI املدعي: 
عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/9072/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: PAUL VANROOYEN، وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليها: اآ�شيا واترجت 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعـوى: 3/4332/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: ال�شركة الوطنية للخر�شانة. وكليها: املحامي/ اأمين املوؤيد. املدعى عليها �شركة �شوبر 
للتجارة واملقاولت. طريق 126 مبنى 925 ب جممع 701 توبلي املنامة

�شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة 44400 دينار. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة  

رقم الدعوى 9/19680/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل نور الدين عبدالرحمن العو�سي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل نور الدين عبدالرحمن 
باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 900204931.  الرقم  العو�شي. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9 لنظر 

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

رقم الدعـوى: 1/17924/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثل املدعي جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليه: م�شنع قطر لالأملنيوم. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغ 1596/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/10.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/5535/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

جمال را�سد يو�سف را�سد الدو�سري
ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى جمال را�شد يو�شف را�شد  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
اأو من يدعي باأية  الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 671101935. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 8/7722/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
ح�سن علي اأحمد عمران

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املرحوم ح�شن علي اأحمد عمران، الرقم 
ال�شخ�شي: 320003914. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/14527/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

فهد اإبراهيم محمد محمود ح�سن
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املرحوم فهد اإبراهيم محمد محمود ح�شن. 
الرقم ال�شخ�شي: 840302274. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/20300/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�سلمان علي ح�سن  ال ربيع
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شلمان علي ح�شن ال ربيع. 
الرقم ال�شخ�شي: 400109980. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/14099/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل حبيب عبداهلل حبيب
املرحوم عبداهلل حبيب عبداهلل حبيب.  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 500113530. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 5/11465/2013/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
�سالح داود مبارك علي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شالح داود مبارك علي الرقم 
ال�شخ�شي: 650069749. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة 

رقم الدعوى: 9/9218/2015/02
1/16874/2014/02                       

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  املوؤيد.  توفيق  اأمين  املدعي:  وكيل  واأولده.  املوؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  املدعية/ 
كولني الك�شندر بون، �شركة ار ام جي ام البحرين. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

26496.31 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/22170/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اخلليج العقارية الويل. وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليه: عي�شى محمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان  جمهول   .490603688 ال�شخ�شي:  الرقم  غلوم.  ح�شني 

9000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/12980/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه:  الهام علي ح�شن.  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل خليفة �شبت العماري. الرقم ال�شخ�شي: 550002871. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 6701.445 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/1 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/14937/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى عليها: 
الدعوى: طلب  العنوان. مو�شوع  ال�شخ�شي: 59783-1. جمهول  الرقم  انرتيورز.  �شركة جلف 

مبلغ 11150.884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/14945/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: مقاولت جبل الدخان للحفر الرقم  املدعية: الهيئة العامة 
الدعوى: طلب مبلغ 12013.461 دينارًا مع  العنوان. مو�شوع  ال�شخ�شي: 51899-1. جمهول 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/18372/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي وميثلها املحامي/ جمال عي�شى املال. املدعى عليها: 
�شركة من�شور جا�شم من�شور. ال�شجل التجاري: 68580-6. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 13909.473 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/14474/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة اليد 
العربية للمقاولت. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/2م موعد نظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 8/14537/2012/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: بنك اخلري، وكيله عبدالرحمن محمد غنيم. املدعى عليه: ماجد بدر ها�شم الرفاعي، 
الر�شوم  مع  دينار   10000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول  ليتل.  جون  روبرت 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/2736/2015/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى باأن ورثة املدعني اإ�شماعيل اأحمد رم�شان من �شكنة دار كليب 
العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  اإدارة  عليها  املدعى  �شد  الدعوى 9/2736/2015/02  اأقاموا  قد 
طالبني فيها ثبوت ملكية املدعني للعقار مو�شوع الدعوى الكائن يف دار كليب وفق تقرير امل�شح 

رقم ق م/�س د/2015/1425 من املنامة واإ�شدار وثيقة باأ�شمائهم.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/7148/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين للتنمية �س.ت 1-26226، وكياله املحاميان نواف ال�شيد ومي �شويطر. برج 
الر�شي�س الطابق ال�شاد�س ع�شر طريق 1704 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية مملكة البحرين. 

املدعى عليهم: وحيد عبدالغفار محمد العلوي وجون مار�شال وغريهم. �شفـة الدعــوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور  اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/2.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعـوى: 8/18434/2014/02

تبليغ باحل�سـور
املدعية: بلدية املنطقة ال�شمالية. املدعى عليها: �شركة بيكا�شو اخلليج لالعالن. جمهول العنوان. 

�شفـة الدعوى: طلب ديون. 
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/2.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعـوى: 6/11092/2015/02
تبليغ باحل�سـور

 – GOKHAN OZGEN :املدعي: لوي�س فيتون. املحامي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. املدعى عليهما
1. �شقة 93 مبنى 800 ط 4018 املنامة 340. 2- ادارة اجلمارك املنافذ اجلوية. �شفـة الدعــوى: 

اإدارية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليهما املذكورتني اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/3/7.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 5/3535/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين ب�شفته وميثله/ جهاز ق�شايا الدولة. املدعى 
عليها: �شركة ابناء الفطيم – �س.ت:35126. جمهول العنوان. املو�شوع: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/16لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 8/3587/2015/02

تبليغ باحل�سور
ال�شجل:  رقم  للمقاولت.  القائد  �شركة  عليها:  املدعى  للخر�شانة.  الوطنية  ال�شركة  املدعية: 

19043. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه بورود التقري وقد حددت جل�شة يوم 2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                         
رقم الدعوى: 9/2736/2015/02

اإثبات ملكية العقار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى باأن ورثة املدعني اإ�شماعيل اأحمد رم�شان من �شكنة دار كليب 
قد اأقاموا الدعوى 9/2736/2015/02. املدعى عليها اإدارة امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني 
فيها ثبوت ملكية املدعني للعقار مو�شوع الدعوى الكائن يف دار كليب وفق تقرير امل�شح رقم ق 

م/�س د/2015/1425 من املنامة واإ�شدار وثيقة باأ�شمائهم.
     لذا فاإن كل من لديه اإعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اأعرتا�شه وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/20906/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد ح�سني محمد �سويطر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد ح�شني محمد �شويطر 
الرقم ال�شخ�شي )520010116(. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/4 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 7/1606/2015/02
تبليغ باحل�سور

الدو�شري،  عبداهلل  خمي�س  فوؤاد  عليه:  املدعى  بيكم.  ممتاز  خالد  ال�شيخ  بيكم  �شما  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 520103955. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/8 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية 
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رقم الدعوى 5/17922/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للـتاأمني الجتماعي و ميثلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة توب 
جوب لالإن�شاء �شجلها التجاري 1-79630. مكتب 11 مبنى 1057 طريق 1403 جممع 814. �شفة 

الدعوى: اإدارية.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله وباحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/21 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/19591/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: مالك جربان الرحمن مالك حبيب. الوكيل: عبداهلل �شهوان. املدعى عليها  �شركة خليل 
بن اإبراهيم كانو �شجل جتاري رقم 12098. �شندوق بريد رقم 31 املنامة مملكة البحرين. �شفة 

الدعوى: اإدارية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله وباحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/7 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/3324/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اي دي وورك�س وكيلها املحامي �شعيد املال. بناية ارا�شد �شقة 52 مبنى رقم 389 
طريق 1912 جممع 319 احلوره. املدعى عليها: �شركة و�شرتن غالف ادفايزري �س.م.ق. �شقة 

2701 مبنى 1459 طريق 4626 جممع 364 املنامة الواجهه البحرية. �شفة الدعوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله بورود التقرير واحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/21.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/18371/2015/02
تبليغ باحل�سور

جرافك�س  اند  ديزاينز  اأنوي  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شجلها التجاري رقم 1-63789. مبنى 31 طريق 383 جممع 305. �شفة الدعوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله وباحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/21 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعـوى: 2/6319/2014/02

تبليغ باحل�سـور
املدعيني: اإميان عبدالعزيز العايل وغريها، وكيلتها املحامية لولوة العو�شي )الرقم ال�شخ�شي 
510124372(. املدعى عليهما: 1- اأمل عبدالعزيز العايل. فيال 7 مدخل 68 طريق 45 املرخ 
مملكة   742 عايل   4224 طريق   734 منزل  عا�شور.  اأحمد  عفيفه   -2 البحرين.  مملكة   529

البحرين. �شفـة الدعــوى: مدنية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/21.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2014/02/ 7/12674
تبليغ باحل�سور

املدعية: وزارة الإ�شكان. املدعى عليه: علي عبداهلل علي  لطيف. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 
اإدارية – اخالء املاأجور.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 
عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/8 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 4/9859/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية �س.ت 13444، وكيلتها املحامية ليلى عي�شى علي 
�س/  الع�شفور  يو�شف  اإبراهيم  من�شور  اإبراهيم  عليه:  املدعى   .801211638 �س/  الب�شري 

690804687. �شقة 22 مبنى 1413 طريق 3624 الدراز   �شفة الدعوى: مدنية.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/21 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
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رقم الدعوى: 7/00340/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

اأني�سة اأحمد اأحمد مكي العليوات
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفاة اأني�شة اأحمد اأحمد مكي العليوات. 
الرقم ال�شخ�شي: 490105564. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوًما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2/21219/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

�سيخة مالود محمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح تركة املتوفاة �شيخة مالود محمد. الرقم ال�شخ�شي: 
300035519. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن يبادر بتقدمي 
اأن  للمتوفاة  اأنه على كل من يف ذمته دين  واأربعني يوًما كما  دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة 

ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/5002/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: ال�شركة ال�شرقية لال�شفلت واخلر�شانة املخلوطة ذ.م.م، وكيلها املحامي حمزة �شعيد 
قروف. املدعى عليهم: 1- محمود محمد مراد ب�شفته امل�شفي امل�شفي القانونب ل�شركة طريان 
البحرين.  2- ال�شيخ محمد بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة. 3- علي محمد جرب امل�شلم. �شفة 

الدعوى: مدنية.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/21 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 6/9962/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .811036480 ال�شخ�شي  الرقم   .CATHERINE AMPARADO JIMENEZ

طلب مبلغ 270.98 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/4141/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة امريكان اك�شربي�س )امك�س ال�شرق الو�شط(. وكيل املدعي: جميلة علي �شلمان 
 .720235537 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD MUNEER BUTT عليه:  املدعى  اأحمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3674.343 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/16335/2014/02

تبليغ باحل�سور
 KASHIF عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHAHZAD. الرقم ال�شخ�شي: 740597035. مو�شوع الدعوى:  177.438 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/21732/2014/02
تبليغ باحل�سور

علي  موزة  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد ال�شاو�س. الرقم ال�شخ�شي: 801205590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.579 دينارًا 

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

جل�شة 2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 8/18806/2014/02
تبليغ باحل�سور

قا�شم ح�شن  عليه:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 161.974  ال�شخ�شي: 860909425. مو�شوع  الرقم  محمد ح�شن جمعه. 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/16359/2014/02
تبليغ باحل�سور

تامر عاطف  عليه:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمود اإبراهيم خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 850241707. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.284 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/16401/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه ف�شل محمد عمر 
مع  دينارًا   191.624 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890219354 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي. 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/20172/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
LAIQ UZ UZ ZAMAN. الرقم ال�شخ�شي 650575520 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.667 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/20163/2014/02

تبليغ باحل�سور
 HETTI عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .761201327 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARACHCHIGE HESHAN HESHAN TILAKARATNE

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/8993/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AMJAD عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MEHMOOD KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 870336789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.197 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/9039/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد �شالح 
 1290.969 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .900106042 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيف.  علي محمد 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/13559/2014/02
تبليغ باحل�سور

ايوب  املدعى عليه: جمال  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  �شركة زين  املدعية: 
بري البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 680010157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.058 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/20291/2014/02

تبليغ باحل�سور
اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ال�شيد ح�شني  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
مبلغ 279.016  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 850704049. مو�شوع  الرقم  �شعيد محمد ح�شن. 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/11383/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه: ح�شن جعفر  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شى �شالح ال�شنيني. الرقم ال�شخ�شي: 910303746. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 474.964 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/16355/2014/02
تبليغ باحل�سور

 HAMMAD عليه:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ALI SIDDIQUI. الرقم ال�شخ�شي: 820452394. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.653 دينارًا 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/8415/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: في�شل عطيه اهلل 
يو�شف عبداهلل ال�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 870402420 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/3213/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: را�شد عي�شى 
الدعوى: طلب مبلغ 846.342  ال�شخ�شي: 871109050. مو�شوع  الرقم  العالن.  را�شد  را�شد 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/20170/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .FAISAL UMER :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   129.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880624809 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/13379/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MARCELINO :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SAMANIEGO TRIA. الرقم ال�شخ�شي: 520411773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 227.441 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 5/15135/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
HIRON OZI ULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 860244270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.52 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/17846/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RITCHELLE :املدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل املدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه
ELIZAN TALASERO. الرقم ال�شخ�شي: 820242500 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 692 دينارًا 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/8174/2014/02
تبليغ باحل�سور

خليفة  غ�شان  عليه:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 1140.79  ال�شخ�شي: 630003785. مو�شوع  الرقم  يا�شني.  عبدالرحمن 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/6577/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: دلل محمد 
اأحمد محمود. الرقم ال�شخ�شي: 831207647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1411.284 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/2602/2014/02

تبليغ باحل�سور
 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761224440 ال�شخ�شي  الرقم   .AFZAL MUHAMMAD ANWAR

مبلغ 98.91 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/15433/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   670501409 ال�شخ�شي:  الرقم   .LETITIA ALANE BROWN

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/9438/2014/02
تبليغ باحل�سور

مبلغ  الدعوى: طلب  لالن�شاء. مو�شوع  �شركة كال�شيفايد  عليها:  املدعى  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
2171.083 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/5709/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: محمد 
را�شد �شالح جرب �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 620404779 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.404 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/3958/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شادق جعفر 
 297.445 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .931105722 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  ح�شن 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/4695/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداحلافظ اأحمد قا�شم �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 891001301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/5462/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620115513 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شي.  علي  يو�شف  رم�شي�س 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 1/15224/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SUNDER :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
RAJ JOHN KUMAR. الرقم ال�شخ�شي 830364560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.672 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/14506/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .781119898 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHIN ALAM GIASUDDIN UMESAKHATUN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.546 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/17092/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: نوال اأحمد 
محمود عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 830200819. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.355 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/3787/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

الدعوى: طلب مبلغ 207.725 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/4502/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: علي محمد 
يو�شف اأحمد ابوحميد. الرقم ال�شخ�شي: 940202174. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 293.293 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/4803/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عبدالرحمن عبدالعزيز. الرقم ال�شخ�شي: 871017342. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/10769/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790505452 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  علي  محمود  اأحمد 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/19627/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 545 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700744665 ال�شخ�شي:  الرقم   .AYYANAR PALANI

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/20791/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
اميان عقيل ح�شن جعفر احلواج. الرقم ال�شخ�شي: 861110382 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2437.908 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/14306/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ARSHAD HAJI AKHTAR HAJI AKHTAR SAID

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   81.765 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820120120
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/1620/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد غالب مثنى. الرقم ال�شخ�شي: 850116333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  عبداحلفيظ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 1/7916/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SAQIB RAUF. الرقم ال�شخ�شي: 811246027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550.452 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/7495/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
HASSAN KHALID. الرقم ال�شخ�شي: 820218685. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.485 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/7295/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
HAROON BASHARAT. الرقم ال�شخ�شي: 780926889 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 231.21 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/6836/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مهدي ح�شن علي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 680049304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151.692 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/6196/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زينب عي�شى 
اأحمد من�شور احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 851006728. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.32 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/5300/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .751105864 ال�شخ�شي:  الرقم  يعقوب.  غامن  عبدالر�شا  اأحمد 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/15028/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد ح�شني حبيب ح�شني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 790609878 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/14122/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد �شالح مهدي �شادق ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 771002882 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

59 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/15436/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد علي 
ف�شل علي ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 930603362. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 255.19 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14415/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جمال جرموين. الرقم ال�شخ�شي: 840252471. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 169.836 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/15694/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: اإميان �شمري 
عبداهلل اأحمد ال�شويخ. الرقم ال�شخ�شي: 841008388. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.166 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/19047/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590030892 ال�شخ�شي:  الرقم  خليفة.  را�شد  علي  حمد  اأحمد 

235.41 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/2588/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: زيد 
مرون فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 201404192. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.228 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/2089/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
متعب حمد متعب محمد الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 750806290 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1297.11 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14132/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 780108124.  الرقم  علي ح�شن عبداهلل عبدالمام. 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/20838/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 618.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870554972 ال�شخ�شي:  الرقم   .AFZAAL AHMAD

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/4508/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871022796 ال�شخ�شي:  الرقم   .HASSAN BIN IMRAN

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/20387/2014/02
تبليغ باحل�سور

 PRECIOS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
AGNELO ANTHONY LOUZADO. الرقم ال�شخ�شي 801119758. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 63.12 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4561/2014/02
تبليغ باحل�سور

علي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 930708105. مو�شوع  الرقم  اأحمد عبداهلل املدوب.  اإبراهيم 

قدره 283.218 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/5373/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   880229284 ال�شخ�شي  الرقم   .GANESH SHYAM CHAND

241.081 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/15380/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ب�شري عون مال اهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 800208854. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.3 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/5195/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
LESLIE WADE ENGLE. الرقم ال�شخ�شي: 671103911 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.62 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/16750/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
IMRAN TARIQ CHAUDHRY. الرقم ال�شخ�شي 841248931 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/7489/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD KASHIF SARWAR. الرقم ال�شخ�شي 810360853. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 155.677 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/9888/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
 313.14 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710516150 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUNITHA SALIM

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/2205/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد عمر �شربى جمال يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 880931264 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/15904/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر جا�شم 
مع  دينار   200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830100830 ال�شخ�شي:  الرقم  املناعي.  جنم 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/14526/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760737738 ال�شخ�شي:  الرقم  املزارقه.  ح�شني  ظافر  ح�شني 

190.938 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/12399/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 610620789 مو�شوع  الرقم  �شباغ.  الدين  ن�شر  ناجي محمد 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/1923/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مو�شوع   .840342977 ال�شخ�شي  الرقم   .LORENZ ENCARNACION CARANDANG

الدعوى: طلب مبلغ 3640.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/19427/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820177857 ال�شخ�شي:  الرقم  طاهر.  عثمان  محمد  اإيهاب 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/5685/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690926928 ال�شخ�شي:  الرقم   .AJITH SEMBU ARACHCHIGE

مبلغ 279.17 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/5338/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770590616 ال�شخ�شي  الرقم   .PRATHEEP VANAJAKUMARI

مبلغ 338.85 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/2425/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جمال جرموين. الرقم ال�شخ�شي: 840252471. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 450.742 دينارًا 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/5445/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791105512 ال�شخ�شي:  الرقم  الزياين.  �شلمان  حمد  �شلمان 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/16649/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
عبدالهادي يو�شف اإبراهيم ال�شباع. الرقم ال�شخ�شي: 820402427 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

101.071 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/14533/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عدنان محمد احل�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 201421525. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.567 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/19087/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة امريكان اك�شرب�س. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى 
عليه: SALEEL CHEKKANDY PARAMBIL. الرقم ال�شخ�شي 680820779. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3684.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/3574/2014/02
تبليغ باحل�سور

م�شعب  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830912851 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شرتيحي.  اأحمد  اني�س  عي�شى 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/5040/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد من�شور 
مبلغ 217.176  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900800518. مو�شوع  الرقم  اأحمد عبداهلل علي. 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/11892/2014/02

تبليغ باحل�سور
 HILARION DE :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
DIOS TABORADA. الرقم ال�شخ�شي 590900781. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550.392 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/6571/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: خلود يا�شني 
عبداهلل اإبراهيم عربي. الرقم ال�شخ�شي: 710905203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 892.347 

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

جل�شة 2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/8747/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: بديعه 
يو�شف اإبراهيم حمدين. الرقم ال�شخ�شي: 661118770. مو�شوع الدعوى:  442.944 دينارًا 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/8740/2014/02
تبليغ باحل�سور

مهنا  يا�شر  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
يحيى النور. الرقم ال�شخ�شي: 931018277. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 563.348 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/8981/2014/02

تبليغ باحل�سور
 ABDULLA املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840116870 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED HASSAN

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/3478/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: نور اأحمد 
الدعوى: طلب مبلغ 286.01  ال�شخ�شي: 891007253. مو�شوع  الرقم  يو�شف يعقوب غريب. 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/5013/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680127143 ال�شخ�شي:  الرقم   .RENGANATHAN GOPI

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

2015/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/8987/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد عبداملجيد 
علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 810809133. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.146 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/3468/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: نادي اإبراهيم 
 361.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710303106 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  علي  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/19482/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: اأ�شرف ح�شني 
محمد مراد. الرقم ال�شخ�شي: 690154151. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470.347 دينارًا مع 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/23198/2014/02
تبليغ باحل�سور

انتيكات  عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
كوجناكان. الرقم ال�شخ�شي: 720554586. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 578.915 دينارًا مع 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/18484/2017/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: واداجرييان  املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى 
مع  دينارًا   329.824 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201423789.  الرقم  كوماران. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/6544/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة امريكان اك�شربي�س. وكيل املدعية: علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: محمد 
ر�شا اكرب اأحمد �شفيعي. الرقم ال�شخ�شي: 610202812. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1610.2 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/5650/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SURESH عليه:   املدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .731231686 ال�شخ�شي  الرقم   .KUMAR PAVOOR PAVOOR SIVAN

طلب مبلغ 990.664 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/17923/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOCELYN اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه:  املدعية: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى 
SANTOS MAPANAO. الرقم ال�شخ�شي: 581025504 مو�شوع الدعوى:  1628.987 دينار 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/7025/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ADOLFO عليه:  املدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
PAULE MIGUEL. الرقم ال�شخ�شي: 751235970. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2260.087 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/872/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شلمان  وكيلتها جميلة علي  والال�شلكية )بتلكو(،  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .200007041 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن.  علي  عبداللطيف  علي  عليه:  املدعى  اأحمد. 

الدعوى: طلب مبلغ 491.243 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/4299/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شول ح�شن مرهون علي. الرقم ال�شخ�شي: 760501882. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/11884/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ABUL KASHEM :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MD KARIM. الرقم ال�شخ�شي: 830159673 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 259.373 دينارًا مع 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/6762/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ALI HUSSAIN :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
HABIBULLA. الرقم ال�شخ�شي: 650329082. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.651 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/11565/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فادي محمد 
كامل ابو عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 771044810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112.81 دينارًا 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/11653/2014/02
تبليغ باحل�سور

 CHRISTOPHER :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
BENCIO CANDAVA. الرقم ال�شخ�شي: 741038960 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 55.849 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/11928/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فا�شل عبا�س 
علي ح�شني عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771107307. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 353.483 

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

2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/5022/2014/02
تبليغ باحل�سور

نا�شر  نور  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداملح�شن عبدالوهاب ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 910502110 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

464.427 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2015/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/11905/2014/02

تبليغ باحل�سور
علي  رباب  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالوهاب علي ذياب. الرقم ال�شخ�شي: 820704180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.854 

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

جل�شة 2015/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/5662/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
امنه اإبراهيم اإ�شماعيل علي دنبوه. الرقم ال�شخ�شي: 740110756 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/14515/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبدالعزيز مريزا ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي: 801010268 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14969/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: دانيا خالد 
محمود محمد الكوهجي. الرقم ال�شخ�شي: 910806985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.77 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/14688/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
AFZAL BAIG MIRZA KARIM. الرقم ال�شخ�شي 680115072 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/5375/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 246.627 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750421878 ال�شخ�شي:  الرقم   .RITA BLUEML

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/21447/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810651955 ال�شخ�شي  الرقم   .FARID KHAN SHAHID KHAN

مبلغ 322.92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/14610/214/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ثاين خليفة 
مبارك �شنقور. الرقم ال�شخ�شي: 871000180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.921 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/14385/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
MANGI LAL. الرقم ال�شخ�شي: 750471379. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.04 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/14058/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ماجد عبداهلل �شليل. الرقم ال�شخ�شي: 710630611. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 888.254 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/19951/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MAHAMOOD ALI SHARAF ALI. الرقم ال�شخ�شي 201425792. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 905.154 دينانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/15314/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ABUL ABDUL HANNAN MIA. الرقم ال�شخ�شي 830406492. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

446.388 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/8906/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عماد اأحمد 
عرب. الرقم ال�شخ�شي: 761135677. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 366.401 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/3395/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830373071 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMES DEREK WHITE

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/3156/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جعفر اأحمد 
مبلغ 318.572  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 930500792. مو�شوع  الرقم  اأحمد علي.  عبداهلل 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14057/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد مح�شن عبدالرحيم �شادي. الرقم ال�شخ�شي: 861138465 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

279.24 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/19866/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
بهتوار محمود بري بخ�س ابوبكر ريندك. الرقم ال�شخ�شي 951011022 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 861.67 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/15365/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
حنان ح�شني غلوم ح�شني جناتي. الرقم ال�شخ�شي: 891110925 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/10511/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMOOD THALANGARA ABOOBACKER. الرقم ال�شخ�شي: 810401266. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 230.03 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14972/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رائدة ال�شيد 
اإبراهيم علوي ها�شم. الرقم ال�شخ�شي: 760908990. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.903 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/15905/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداحلميد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850410444 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شويف.  �شالح  ف�شل  محمد 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/7510/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ANA MARIA ERMINO ESPERIDA. الرقم ال�شخ�شي 861126475. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 260.842 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/9818/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم خلف. الرقم ال�شخ�شي: 890505578. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  وليد خالد خليل 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/9216/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعيد عثمان 
م�شعود عثمان. الرقم ال�شخ�شي: 721002935. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.226 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/9605/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821300067 ال�شخ�شي:  الرقم   .DALIM ROBIUL HOQUE

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/7052/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ام تي �شي فودافون. املدعى عليها: منهل كمال عبداهلل القي�شي. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   178.12 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700039597

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/6200/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي اأحمد 
اإبراهيم علي هارون. الرقم ال�شخ�شي: 940304252. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.449 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/16194/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NEBIYU MOHAMMED HASHIM. الرقم ال�شخ�شي 770614787. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 79.572 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/15254/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
منى مو�شى اربيع قا�شم النجيلي. الرقم ال�شخ�شي: 800611047 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/19624/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MICAH PEARL DIZON ALINEA. الرقم ال�شخ�شي 860734633. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 883.826 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/4374/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHIUDDIN SELIM. الرقم ال�شخ�شي: 831333162 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 382.576 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/4374/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ح�شن عبداجلليل ح�شن القالف. الرقم ال�شخ�شي: 881200450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

106.968 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



105
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/3713/2014/02

تبليغ باحل�سور
فاطمة  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شيد محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 730211150. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.165 

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

جل�شة 2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/4002/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شكينة علي 
محمد علي ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي: 880804319. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 662.094 

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

جل�شة 2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/18103/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعون: يو�شف عادل عبدالرحيم محمد وعمر عادل عبدالرحيم محمد ومعاذ عادل عبدالرحيم 
محمد عبداهلل وعادل عبدالرحيم محمد عبداهلل وحنان �شلطان عبدالرحيم محمد الأن�شاري 
وفاطمة عادل عبدالرحيم محمد، وكيلهم عذال �شالح حمود العاكول. املدعى عليها: ال�شركة 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 3500  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شتاندر.  ديفد  لورين�س  للتاأمني.  املتحدة 

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

جل�شة 2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 6/8763/2014/02
تبليغ باحل�سور

 NORVESTER :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 407.743 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920719279 ال�شخ�شي:  الرقم   .MCCLAIRN JR

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/6588/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EMMANUEL :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MARASIGAN VENERACION. الرقم ال�شخ�شي 810707900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/20461/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأ�شامة الراعى 
�شبل الراعى. الرقم ال�شخ�شي: 680129260. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.806 دينارًا مع 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/13655/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شارة اأحمد 
جمعه محمد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 870509195. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.503 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/23453/2014/02

تبليغ باحل�سور
خليفة  دعيج  ب�شام  عليه:  املدعى  محمد.  انور  اأ�شامة  وكيلها  الدولية،  التكافل  �شركة  املدعية: 
علي الع�شيلي. الرقم ال�شخ�شي: 911102035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 418.7 دينارًا مع 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/20326/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ANILKUMAR :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
 1472.171 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700577769 ال�شخ�شي:  الرقم   .REVENDRAN

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة - ال�سغرى املدنية العا�سرة  

رقم الدعوى: 6/18242/2014/02
تبليغ باحل�سور

الرقم   DINESHAN MAVOOR عليه:  املدعى  ال�شيارات.  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 620508493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1494.5 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/13051/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة ابوفرا�س لتاأجري معدات البناء واملقاولت، وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. 
املدعى عليه: theofanis soulopas. الرقم ال�شخ�شي 201218730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3755.57 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد ورد تقرير 
اخلبري املنتدب وقد حددت جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/08514/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: Bahrain Home. الرقم ال�شخ�شي: 69328 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2730.215 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/15467/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زينب ر�شا 
جنف جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 940704510. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189.679 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/16970/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: فهيمة علي 
اإبراهيم ح�شن حبيب. الرقم ال�شخ�شي: 620009810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.288 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/23436/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: علي اأحمد محمد باحلمر. وكيله اأحمد عبداهلل طوق اإبراهيم. املدعى عليها: نوره بنت 
علي بن محمد ال�شند الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 201430001 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

400 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 8/09096/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة علي را�شد المني �س.م.ب )مقفلة(. وكيل املدعي: اأحمد ح�شن خليفة العماري. 
املدعى عليها: �شركة جيانك�شو للمواد الغذائية ال�شني. الرقم ال�شخ�شي 201508875. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4135.08 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/04599/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  علي  املدفعي  �شو�شن  املحاميان  وكيالها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الأحمد. املدعى عليها: �شركة نيوبيلد بروجيكت�س. الرقم ال�شخ�شي 77497-1. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/12368/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  املال.  خليفة  اأحمد  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليه: علي اأحمد محمد الغدير. الرقم ال�شخ�شي: 830424270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/11897/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي:  الرقم  الرفاعني.  مزاد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
71013-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 355.833 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 6/11318/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: املحامي جمال عي�شى املال. املدعى عليه: 
مبلغ 342.019  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 201510210. مو�شوع  الرقم  جماهد علي هو�شه. 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/09789/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .1-31916 ال�شخ�شي  الرقم  الن�شائية.  للمقاولت  ال�شائغ  �شلمان  موؤ�ش�شة 

طلب مبلغ 3384.322 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/22940/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  بتلكو،  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
اأحمد. املدعى عليها: �شال�شيل لالت�شالت والنرتنت. الرقم ال�شخ�شي 2_52210. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 310.498 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/16604/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شالح عطااهلل جابر ال�شاعر. املدعى عليه: مح�شن عبدالغفار عبدالفتاح محمد عالم. 
الرقم ال�شخ�شي: 860715000. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/1 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/14922/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: فاطمه علي 
محمد علي الدرازى. الرقم ال�شخ�شي: 801208866. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.832 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/14628/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمود فوؤاد 
الدعوى: طلب مبلغ 109.448  ال�شخ�شي: 880403551. مو�شوع  الرقم  علي محمد بريوزي. 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/14878/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد ها�شم 
جعفر علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 690102275. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.974 دينارًا 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/03205/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة حمدان 
�شامل خمي�س احلرا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 50410-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.358 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 6/14594/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: اإدارة الأوقاف اجلعفرية، وكيلتها هدى عي�شى اأحمد علي ال�شاعر املدعى عليه: اأحمد 
محمد غلوم ح�شني،زينب اإ�شماعيل مبارك عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1600 دينار مع 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/04070/2015/02
تبليغ باحل�سور

املعامالت.  للتخلي�س  زين  خدمات  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   117 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .62043 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/05867/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شبحي �شليمان 
عبدربه ح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 790711907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.72 دينارًا 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/07989/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا  مبلغ 195.582  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 810340755. مو�شوع  الرقم   .IKRAM

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/16763/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHOBI CHITTETH RAGHAVAN. الرقم ال�شخ�شي 781403200. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 489.582 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/22967/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
KHORSHED SAYEDUR RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 830175423. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 528.31 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/02310/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
BINU JOSEPH. الرقم ال�شخ�شي: 750555467. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240 دينارًا مع 

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

2016/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/08348/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830165002 ال�شخ�شي:  الرقم   .DHARMA CHAN SAMAN

665.378 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 6/05440/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: را�شد اأحمد 
را�شد ح�شن بو ورده. الرقم ال�شخ�شي: 900408782. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.567 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/13697/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأمين  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ب.  م  �س  بتلكو  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 293.969  ال�شخ�شي: 651035511. مو�شوع  الرقم  عبدالفتاح عطااهلل. 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/12951/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
امنه محمد �شديق محمود مال محمد. الرقم ال�شخ�شي: 940906155 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1511.92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/08207/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: ح�شني محمد ح�شن ح�شن فردان، وكيله ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. املدعى 
مو�شوع   .821051881 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAHGIR ALM TOFAEIL AHMMAD عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/07581/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: ح�شني محمد ح�شن ح�شن فردان، وكيله ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. املدعى 
عليه: HARUN ABDUL MANNAN. الرقم ال�شخ�شي 841045518. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/06076/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شني محمد ح�شن فردان. وكيل املدعي: ماجد محمد جا�شم جمدم العطاوي. املدعى 
عليه: MD CHAN MIAH UDDIN. الرقم ال�شخ�شي 791142370 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/06894/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عاطف محمد مح�شن العاطفي. وكيل املدعي: عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. 
مو�شوع   .811111270 ال�شخ�شي  الرقم  خان.  اميد  محمد  غالم  عبداللطيف  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 3880 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/04469/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاطمه عبداهلل مكي اإبراهيم خلف. وكيلها اأ�شامة محمد علي اإبراهيم. املدعى عليه: 
مو�شوع   .870601350 ال�شخ�شي  الرقم  جناحي.  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 7/15392/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليه:  اإ�شماعيل.  املدعي: ح�شن علي  وكيل  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   610550098 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD NADEEM

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/15116/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: ال�شركة احلديثة للتجارة. وكيل املدعية: منى محمد ا�شليم. املدعى عليها  �شركة جيه 
اند ان التجارية ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 201513415. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 489.7 

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

جل�شة 2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/16804/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ABDULQAYUM FAZAL HUSSAIN NAWAB، وكيله محمود محمد عامر. املدعى 
عليه: NADEEM SADIQ. الرقم ال�شخ�شي: 790413957. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3461 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/03287/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MARK :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830197621 ال�شخ�شي:  الرقم   .LOUR ARDONA HALLAR

200.365 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 7/06370/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة يونيكورب 
العاملية للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 69271. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672.33 دينارًا مع 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/11727/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املدفع.  �شالح  اأحمد  �شالح  وكيلها  ذ.م.م،  العقارية  لي�س  اإيزي  �شركة  املدعية: 
وا�شم اأحمد ح�شن عمران. الرقم ال�شخ�شي: 860512169. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3300 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/09407/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SIVASANKAR :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
VISWANATHAN. الرقم ال�شخ�شي: 830623345. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 506.386 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/21336/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ABDUL SATTAR LATE RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 730746348. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 312.026 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/15172/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمود علي 
الدعوى: طلب مبلغ 175.207  ال�شخ�شي: 781005604. مو�شوع  الرقم  بوعلي.  اأحمد  حبيب 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/13541/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: BADSHAH KHAN. الرقم ال�شخ�شي 690909934. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/14607/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عدنان م�شعد عبداهلل غالب، وكيلته ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. املدعى عليه: اأحمد 
 1000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480107718 ال�شخ�شي:  الرقم  الكاليل.  م�شلح  �شالح 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/02402/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590013548 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  �شلمان  علي  عبداهلل 

488.699 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/03687/2015/02

تبليغ باحل�سور
 NAVEED :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 900137711. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.982 دينارًا مع 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/11600/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأمين  راأفت  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينار   572.381 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510373 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شري. 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/14577/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .NAVEED SHAHID :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   291.395 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .841038384 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/16829/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
دريه عفيف اخلطيب. الرقم ال�شخ�شي: 790829576. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 368.626 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 6/16146/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة ما�شي الدولية. 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   160 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .50440 ال�شخ�شي:  الرقم 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/16332/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840469233 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  محمد  ماجده 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/14644/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: FEROZ KHAN. الرقم 
ال�شخ�شي: 770105432. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.431 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/18465/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليه:  املدعية: جامعة اململكة. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
ح�شن علي ح�شني واعظي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 860905144 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

930 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



121
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 2/13265/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  القالف.  يو�شف  ر�شا  وكيله   ،SREENIVASAN KAVALANGAT املدعي: 
مو�شوع   .550133828 ال�شخ�شي:  الرقم   .THALAYAN CHERI KUNIYIL RAGHAVAN

الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/02121/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيله �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى عليها: جنة 
مر�شد للمواد الغذائية. الرقم ال�شخ�شي: 81386 -1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1142.022 

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/06699/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ال�شيد �شعيد عي�شى مرزوق اخلباز. املدعى عليه: عي�شى محمد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 
201505820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3650 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/15672/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي �شهاب 
علي يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 810804522. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.967 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/7976/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201413040 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  اأحمد  مروان  محمد 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/6434/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد اأحمد علي البعول. الرقم ال�شخ�شي: 900809710. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/6434/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: علي ح�شن البي 
مع  دينارًا   178.714 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820805459 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد. 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/8945/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: �شالون �شيدة 
الر�شوم  مع  دينارًا   187.478 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .43385 ال�شخ�شي:  الرقم  اليوم. 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/7729/2015/02

تبليغ باحل�سور
محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   871113031 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  اأحمد  عبدالر�شا  عبدالهادي 

مبلغ 146.54 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/7128/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
THIRUVENTHAN STHAVARAJA. الرقم ال�شخ�شي 791215261. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 301.48 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/7747/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شني  جعفر  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640100228. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.157 دينارًا مع 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/7857/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: �شالح عبدالكرمي 
�شحاده �شديد. الرقم ال�شخ�شي: 751200670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.41 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/18486/2014/02

تبليغ باحل�سور
 ALEXANDROS :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .510909035 ال�شخ�شي  الرقم   .IGNATIOS KOUNITSOS

3891.446 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/6586/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JOHAR BIN :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 550918035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1983.423 دينارًا مع 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/8112/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه )بتلكو(، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
محمد ال خليفة. املدعى عليها: موؤ�ش�شة النمر التجاريه. الرقم ال�شخ�شي 201506963. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 209.461 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/8652/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: اآمنة يا�شني 
محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 490048943. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 134.102 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
جل�شة 2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/16948/2014/02

تبليغ باحل�سور
 ALLAN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
TAMBUR GARCIA. الرقم ال�شخ�شي: 840929048. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58.343 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/16941/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد قنديل  املدعى عليه  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  وكيلتها  البحرين،  املدعية: �شركة زين 
محمود ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 621226386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.01 دينارًا مع 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/13347/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ABUL عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   770595898 ال�شخ�شي:  الرقم   .BASHER MOZUMDER KALAM

مبلغ 52.707 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/6484/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: هاين اإبراهيم 
مع  دينارًا   696.884 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740932470 ال�شخ�شي:  الرقم  فاعور. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/17199/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد �شامل 
علي الزقيلي. الرقم ال�شخ�شي: 740802461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217.062 دينارًا مع 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/5437/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
اميان عبداهلل اأحمد مبارك اجلفريي. الرقم ال�شخ�شي: 860505570 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170.954 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/5290/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بندر 
 118 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .821009729 ال�شخ�شي:  الرقم  جابر.  محمد  ثابت  ناجي 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/4285/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ 165.916  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 850938449.  الرقم   .SUFYAN AFZAL

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/3754/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبدال�شمد اأحمد عبداملح�شن �شهاب. الرقم ال�شخ�شي 760209243. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 516.418 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/3946/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبا�س ر�شي علي ال�شياد. الرقم ال�شخ�شي: 850907268 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/6428/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .1-13197 ال�شخ�شي:  الرقم   UNITED PARCEL SERVICES BAHRAIN W.L.L

الدعوى: طلب مبلغ 181.632 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/293/2015/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيله  املحدودة،  الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  اأت�س  بنك  املدعي: 
ال�شوملي. املدعى عليه: هيثم محمد اأحمد عبدالروؤوف حمودة. الرقم ال�شخ�شي: 760144605. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1654.777 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/9990/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد قا�شم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   881213110 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  نا�شر  اإبراهيم  علوي 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/10278/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبده فتح الرحمن ف�شل املنان ب�شاره. الرقم ال�شخ�شي: 380031167. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 117.919 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11269/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اآمينة اأحمد 
محمود عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 590102958. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.458 دينارًا 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10061/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ 558.348  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 201509111. مو�شوع  الرقم  اأحمد �شيف.  �شيف 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/5978/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: بنك البحرين التنمية �س.م.ب، وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليهم : �شركة 
مك�شي�س للمقاولت �س �س و / �س ت 78943. علي محمد علي الع�شفور 900703008. فوزيه 
مح�شن محمد الع�شفور 690108980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3790.25 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/5623/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: ال�شركه الإيرانية للتاأمني، وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليه: خالد عبداهلل را�شد 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 300 دينار مع  ال�شخ�شي: 710033710. مو�شوع  الرقم  �شلطان. 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/12444/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني علي 
اأحمد عبداهلل نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 881004308. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.561 

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

2016/1/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 5/16069/2012/02
تبليغ باحل�سور

 ISIDRO عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 61.226 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850548128 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUAREZ DELIN

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

املدعية: �شركة زين البحرين. املدعى عليه: يحيى اأحمد م�شعد مح�شن ال�شريف. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 679.695 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/19669/2014/02

تبليغ باحل�سور
 EVERLYN اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه:  املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790430070 ال�شخ�شي  الرقم   .GRAGANTA GALANG

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

مبلغ 155.33 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 4/9719/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: زياد 
مي�شال ابو نافع. الرقم ال�شخ�شي: 780235851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256 دينارًا مع 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

 TRAVIS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
LAMAR SIMMONS. الرقم ال�شخ�شي: 881026913. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 727.328 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/20617/2014/02
تبليغ باحل�سور

علي  اأ�شامة  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن يو�شف يتيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة



132
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

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

 MICHAEL البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين 
CRUZ DRIS. الرقم ال�شخ�شي: 800406249. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 210.795 دنانري 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

 HLA MYINT :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مع  دينارًا   285.521 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820848360 ال�شخ�شي:  الرقم   .HTWE

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/8510/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 5/11641/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

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

جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16098/2013/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/8043/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 1/9357/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MARJURY MAXILOM BARBERAN. الرقم ال�شخ�شي 830462104. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 330.207 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/11908/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

 LOK BIKRAM :املدعية: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
SHRESTHA. الرقم ال�شخ�شي: 620620161. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1734.321 دينارًا 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة



136
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

رقم الدعوى: 4/4046/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املال.  علي  اأحمد  علي  �شعيد  وكيلها  الأو�شط(،  )ال�شرق  اميك�س  �شركة  املدعية: 
JOSE JR LABIAN MAGADIA. الرقم ال�شخ�شي: 631101993 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1814.274 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/18624/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها اأ�شامة انور محمد. املدعى عليه: رائد عبدالعزيز �شلمان. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1297.139 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201425213 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يو�شف اأحمد 
محمد جا�شم بوعبجل. الرقم ال�شخ�شي: 870700774. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.968 

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

2016/01/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

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

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

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 8/20457/2014/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11425/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870323482 ال�شخ�شي:  الرقم  مدلج.  داوود  را�شيل  عليها: 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/13674/2014/02
تبليغ باحل�سور

ق�شم  ربيع  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   578.583 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820321885 ال�شخ�شي:  الرقم  حمود. 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/13680/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AMIR عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MONSUR MULAVI ABDULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 701304618 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 766.981 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 1/14316/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JOSHUA. الرقم ال�شخ�شي: 880309113. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 489.066 دينارًا مع 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16365/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SHIVA GOUD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ 111.258  ال�شخ�شي 751118389. مو�شوع  الرقم   .AKULA CHINNA

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/17521/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زبن البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: مو�شى محمد ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 640050646. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14532/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 131.333 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .801086833 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلراع.  فهد  م�شعل 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 3/16937/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EDWIN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
BUZON LINGANAY. الرقم ال�شخ�شي: 660725428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.5 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/6631/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   520523423 ال�شخ�شي:  الرقم   .HIDAYAT ULLAH AFRIDI

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/12516/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: ح�شن خليل 
اإبراهيم �شامل النجدي. الرقم ال�شخ�شي: 580113612. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2965.19 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/13842/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: اإ�شماعيل 
وليد خليل اإبراهيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 920404219. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.221 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/14672/2015/02
تبليغ باحل�سور

 NATTAWUT :املدعي: �شتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
BOONCHAROEN. الرقم ال�شخ�شي: 521106893 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2378 دينارًا 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/12436/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: خالد ح�شن 
محمد عبدالرزاق. الرقم ال�شخ�شي: 651103134. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95.667 دينارًا 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/11573/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ELISA :املدعي: �شتاندرد ت�شارتد بنك. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
 4423.526 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851029850 ال�شخ�شي:  الرقم   .DE LAS ALAS

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11649/2015/02
تبليغ باحل�سور

 HELEN :املدعية: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
CARLOS SABADO. الرقم ال�شخ�شي: 730845249. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3386.8 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 1/12707/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتليكوم،  �شركة  املدعية: 
MOHD AJMEL SHARIFF JAMALUDIN. الرقم ال�شخ�شي 760355517. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 231.51 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/18705/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  املاجد.  ال�شيد جميد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
عليه: ال�شيد م�شطفى جميد رم�شان اإ�شماعيل علوي. الرقم ال�شخ�شي 840707991. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2126.366 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/17351/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   740729136 ال�شخ�شي:  الرقم   .SERGEY EVDOKUSHIN

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/17373/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد �شمري طه 
عطيه عمار. الرقم ال�شخ�شي: 840903863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 517.627 دينارًا مع 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 2/17851/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شباأنه ح�شنو 
امام.SHABANA HOUSNO IMAM. الرقم ال�شخ�شي 871006120. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 181.45 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/18624/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 434.833  ال�شخ�شي: 910427720. مو�شوع  الرقم   .FASIAL FAREED

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/18520/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SREEKALA :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650621603 ال�شخ�شي  الرقم   .PURUSHOTHAMAN OUBASH

مبلغ 200.737 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/18617/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زهراء اأحمد 
علي تركي. الرقم ال�شخ�شي: 680057226. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 122.249 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 8/17277/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NAVEED JAN. الرقم ال�شخ�شي: 890153248. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470.94 دينارًا 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/19302/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .RIZWAN AZIZ :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 820702609. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/19007/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590416316 ال�شخ�شي:  الرقم  اماين.  اأحمد  احل�شني  �شعيده 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/12580/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  الدين.  كمال  ح�شن  محمد  علي  املدعية:  وكيل  مك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
عبدالكرمي عبدعلي عبدالكرمي محمد �شادق. الرقم ال�شخ�شي: 840504748 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4342.625 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 1/15932/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
مو�شوع   .780645405 ال�شخ�شي:  الرقم   .SYED AL THAF HUSSAINY MOINUDEEN

الدعوى: طلب مبلغ 120.467 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/17729/2015/02
تبليغ باحل�سور

 WILLIAM :املدعية: �شركة اأمريكان اك�شرب�س، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   601125096 ال�شخ�شي  الرقم   .GEORGE LOVEDAY III

1604.91 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/05699/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: كافندرا تناويرا،�شمر �شالح علي �شالح، وكيلتها �شمر �شالح علي �شالح. املدعى عليها: 
�شركة التاأمني اليرانية البحرينية. مو�شوع الدعوى: 4500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/18942/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690326858 ال�شخ�شي:  الرقم  الدليلي.  علي  اإبراهيم  قا�شم 

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

2016/1702 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 4/18951/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .571109969 ال�شخ�شي:  الرقم  الذكري.  مقبل  عبدالرحمن 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/18749/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الرقم   .DARSHANA CHIRANTHAKA WEERASINGHE ARACHCHIGE DON

ال�شخ�شي 761040650. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 428.501 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 7/18759/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   791121100 ال�شخ�شي  الرقم   .VARGHESE JOHN KOOLA

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/18754/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 790362937 مو�شوع  الرقم   .REIMAR CATALAN GUICO

206.959 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 9/18838/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ZULFIQAR ARIF MOHAMMAD ARIF. الرقم ال�شخ�شي 810411113. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 607.173 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/18760/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .830278567 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMOD FARUQ MIAH ISKANDOR

الدعوى: طلب مبلغ 269.133 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/19202/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RAJESH عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RAJAMONY. الرقم ال�شخ�شي: 850516684. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.81 دينارًا 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/18140/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ASIF MEHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 740589008. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 415.904 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 9/18113/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة ايوان ال�شرق 
مع  دينار   89.42 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .55242 رقم:  جتاري  �شجل  لالإعادة.  الو�شط 

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

جل�شة 2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/18779/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: جمال علي جا�شم بوح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 600200132. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/18929/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 790734206. مو�شوع  الرقم   .MOHAMED HANEEF MUNAFF

مبلغ 362.203 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1702 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/19298/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه اإبراهيم حيدر 
غلوم جا�شم �شهابي. الرقم ال�شخ�شي: 850107210. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.6 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1702 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 9/01232/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
MAZHERULLAH BAIG MIRZA MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 740341332. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1335.098 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1702 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/18729/2015/02
تبليغ باحل�سور

 BAHAR MIAH :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
 624.663 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660148021 ال�شخ�شي:  الرقم   .NURUL HUDA

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

2016/1702 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/16757/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .700258116 ال�شخ�شي  الرقم   .CRISTINA LUSANTSA DELACRUZ

طلب مبلغ 251.166 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شا للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/14165/2013/02
تبليغ باحل�سور

روي جورج  عليه:  املدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
مع  دينارًا   1248.289 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811029794 ال�شخ�شي:  الرقم  �شميا. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 7/08709/2013/02

تبليغ باحل�سور
 .DANAH ABRAHAM عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1455.459 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820425575 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/11699/2013/02
تبليغ باحل�سور

نوفا محمد  املدعى عليه:  �شلمان.  اإبراهيم محمد  وكيله عي�شى  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
 2212.943 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760805776 ال�شخ�شي:  الرقم  حمزه.  عبدالعزيز 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/13443/2013/02
تبليغ باحل�سور

 MAVADIYA :املدعي: البنك الأهلي املتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
HIMATLAL DAYAL. الرقم ال�شخ�شي 640607020 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 243.683 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/16638/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   851113508 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداملهدي.  عبا�س  جمدي  دينا 

162.845 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 9/15446/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 880309067 مو�شوع  الرقم  املطوع.  خالد محمد علي جا�شم 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/15354/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
KRISTOPHER ADAM GONZALEZ. الرقم ال�شخ�شي 890320578. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 415.902 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/15366/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD KHALIL MUHAMMAD KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 671210351. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 388.21 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/16988/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .900802944 ال�شخ�شي  الرقم   .HASSAN ALI ABDULMAJEED HAMADA

الدعوى: طلب مبلغ 2450.751 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 4/15113/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: الهام علي ح�شن. املدعى عليها: 
امال محمد ن�شر عبدالعزيز املرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 760906882 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1674.828 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/16483/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
محمد جرب را�شد العمور الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 700228420 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/15958/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حميد �شلمان  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
�شليمان حمدان. الرقم ال�شخ�شي: 910126941. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 510.458 دنانري 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/16055/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CRAIG LLOYD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
CLARKE. الرقم ال�شخ�شي: 830628061. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.934 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 5/16558/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   701046627 ال�شخ�شي:  الرقم  القب�شي.  �شهاب  �شميح  محمد 

3146.606 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/15066/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SAIF ULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 850926912. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 346.118 دينارًا 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/15211/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد مانع اأحمد النجار. الرقم ال�شخ�شي: 740810782. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.805 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/15841/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: على 
غ�شان مرهج. الرقم ال�شخ�شي: 850434980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 131.755 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 1/15140/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   730459721 ال�شخ�شي  الرقم   .ELNA CORDERO BORONG

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/15751/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد امني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 680935126. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 660.331 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/15896/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
عبداهلل اأحمد محمد �شالح املنت�شر. الرقم ال�شخ�شي: 730903575. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1993.43 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/16469/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ذ.م.م.  تيليكوم  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   781139392 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARVIN AGUILAR SAN JUAN

مبلغ 96.1 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 1/15316/2015/02

تبليغ باحل�سور
 Orbit املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   78254 رقم:  التجاري  ال�شجل   .dimension services Co.w.l.l

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/15549/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: 
Media Borne. �شجل جتاري رقم: 88072-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 412.424 دينار مع 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/16681/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MARIA عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
VICTORIA ARCE SEBASTIAN. الرقم ال�شخ�شي 591111004 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/18161/2015/02
تبليغ باحل�سور

مو�شوع  خليفة.  رزق  حمد  رزق  ال�شيخ  عليه:  املدعى  حماد.  عي�شى  اأحمد  عبداجلبار  املدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ 1231.42 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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 احلورة 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 
اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/159375 األف  هاتف رقم 39635665 
جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  و�شبعون(  وخم�شه  مائه  وثالثة  الف  وخم�شون  وت�شعة  )مائة  دينار 

2016/2/11م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/14583/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SALEEM SULEMAN. الرقم ال�شخ�شي: 630130043 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.778 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/14455/2015/02
تبليغ باحل�سور

خليفة  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
�شعيد خليفة املزعل البوفال�شه. الرقم ال�شخ�شي: 720817978. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 9/17013/2015/02
تبليغ باحل�سور

 -1 عليهم:  املدعى  �شعبان.  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  وكيله  كاظم عبداهلل جواد،  علي  املدعي: 
عبداهلل.  ح�شني  عبداهلل  �شكراهلل3-امني  محمد  2-،عبداهلل  املقاولت  للتجارة  بدر  �شركة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/15156/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JEFFREY ANQUILO SOLIVEN. الرقم ال�شخ�شي 811121941 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/14640/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CHANGWEI عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم،  �شركة  املدعية: 
GAO. الرقم ال�شخ�شي: 750939907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112.2 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/14967/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمود 
الدعوى: طلب مبلغ 1088.799  ال�شخ�شي: 880813857. مو�شوع  الرقم  �شامل.  جا�شر حمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/14967/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمود 
الدعوى: طلب مبلغ 1088.799  ال�شخ�شي: 880813857. مو�شوع  الرقم  �شامل.  جا�شر حمد 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/18270/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  كاظم.  ح�شن  اأحمد  فاطمه  املدعية:  وكيل  العاملية.  اخلزائن  �شركة  املدعية: 
اإ�شماعيل مريزا ح�شن علي �شلمت. الرقم ال�شخ�شي: 870107208. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/15371/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  فا�شن.  �شلفادور  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 75744-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 402.203 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/14383/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شلطان عبداهلل 
�شامل نبهان ال�شام�شى. الرقم ال�شخ�شي: 840652577. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 406.613 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 7/15313/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730807126 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  محمد  دور  ازاد  علي 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/15225/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  املدعية:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
عليه: ب�شار تي�شري علي الغباب�شه. الرقم ال�شخ�شي: 910118868. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/147399/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
TIMA AWADH. الرقم ال�شخ�شي: 780247930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.5 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/15249/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإ�شماعيل  املدعى عليه:  املدعية: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيل املدعي: ح�شن علي 
 .770215203 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SHOHEL MOHAMMED NAZAB

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133.94 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 2/13993/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
موؤ�ش�شة الع�شفور لفربكة الملنيوم واحلديد املطاوع. الرقم ال�شخ�شي 79862. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 938.795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/13928/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900125187 ال�شخ�شي  الرقم   .KRIZEL DATON TOLEDO

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/6136/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 871108160 مو�شوع  الرقم  محمود عبداهلل محمود م�شطفى عبداهلل. 
طلب مبلغ 331.216 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. مت ايداع حافظة 

م�شتندات من قبل وكيل املدعية.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 8/15299/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820664197 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANAMOL MD KHALIL

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/15291/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 920814867 مو�شوع  الرقم  الطنطاوي محمود.  نا�شر  اأحمد 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/15143/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  يو�شف  عادل  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
يو�شف حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 710804466. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 154.664 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/15200/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SATHEESAN عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
BICHICHERY. الرقم ال�شخ�شي: 700549064. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.138 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 4/286/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ales عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   115.948 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201500270 ال�شخ�شي:  الرقم   .kvidera

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/15579/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى جعفر من�شور جعفر. الرقم ال�شخ�شي:  920807658 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 202.885 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/18027/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   201515480 ال�شخ�شي:  الرقم  الرواحي.  �شعيد  مرهون  ب�شرى 

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

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19505/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأحمد عبا�س 
يحيى ثامر. الرقم ال�شخ�شي: 600062465. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.323 دينارًا مع 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 1/201519429/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاريا لالكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي، وكيلتها طيبه اأحمد اأيوب اأحمد 
حميد. املدعى عليه: �شاكر �شباح ال�شني. الرقم ال�شخ�شي: 201516725 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3648 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/12768/2015/02 
تبليغ باحل�سور

 VIJAYA عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830756981 ال�شخ�شي:  الرقم   .BASKAR SHANMUGAM

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/12410/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .QUAIS AHMED MOHAMMAD. MOHAMMAD. ABDULLAH

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   344.242 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900118806
اأتعاب املحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 8/12290/2015/02 

تبليغ باحل�سور
 MD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
NANNU KHALIFA. الرقم ال�شخ�شي: 800204590 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.832 

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



163
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/13129/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عبداهلل  اأحمد  عليه    املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم،  �شركة  املدعية: 
عبداللطيف بوخما�س البوعينني. الرقم ال�شخ�شي: 890206821  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13034/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عبدعلي  فا�شل  عليه   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ 120.49  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 811003299. مو�شوع  الرقم  اأحمد ح�شن.  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة 

رقم الدعوى: 2/13329/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 800617398  مو�شوع  الرقم  ر�شيد عبدالقادر محمد رمزي. 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/13329/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   800617398 ال�شخ�شي:  الرقم  رمزي.  محمد  عبدالقادر  ر�شيد 

254.181 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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   لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/13607/2015/02

تبليغ باحل�سور
اأحمد محمد  تليكوم، وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة ميتا 
مكي ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 771108176. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.534 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/6230/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عمار عبداجلليل اإبراهيم العايل. الرقم ال�شخ�شي: 940503611 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13588/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JAHANZAIB. الرقم ال�شخ�شي: 770176305. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 838.11 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/12871/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   550818987 ال�شخ�شي:  الرقم   .DONALD EUGENE MARR

102.9 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 1/13047/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 466.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610115430 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDULSATTAR

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13690/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم . وكيل املدعي: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: محمود 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731105869 ال�شخ�شي:  الرقم  جمال.  بن  �شلمان  عبدال�شهيد 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/13461/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شالم فرح محمد �شتات. الرقم ال�شخ�شي: 741007622. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1407.97 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/8507/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 501.532  ال�شخ�شي: 880612347. مو�شوع  الرقم   .MANI NIRAULA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/6102/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد حازم عبده محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740119834. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 668.348 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/9176/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
 .920918158 ال�شخ�شي:  الرقم   .TOHEED JAVED MALIK MUHAMMAD JAVED

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266.205 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/8858/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: �شالح محمد 
تقي. الرقم ال�شخ�شي: 390012661. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.984 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13026/2015/02 
تبليغ باحل�سور

علي  ح�شن  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن دروي�س املطاوعه. الرقم ال�شخ�شي: 690304625. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 412.616 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 7/13528/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
MUSLIYAR ABDUL RAHIMAN MUHAMMED RAFEEQ الرقم ال�شخ�شي: 810542129. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 210.353 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/16178/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شغب.  بن علي  يو�شف  بن  املدعى عليه: علي  البنكي.  يعقوب عبدالعزيز  �شعيد علي  املدعي: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/11896/2015/02 

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: مزاد الرفاعني. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 355.433 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/17297/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: علي عبدعلي محمد عبدعلي د�شتي. وكيل املدعي: عادل عبداهلل املرتوك املدعى عليه: 
ال�شيد نعمه علوي نعمه عي�شى العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 790006197. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/18029/2015/02 

تبليغ باحل�سور
مو�شوع  يو�شف  قمرب  محمد  عي�شى  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ 1919.106 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة  للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/16784/2015/02 
تبليغ باحل�سور

يا�شني.  را�شد  جا�شم  عبداللطيف  محمد  يا�شني.  را�شد  جا�شم  عبداللطيف  جا�شم  املدعي: 
را�شد عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني. عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شني. املدعى عليه: محمد 
خلوف طوير�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2580 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/20508/2015/02 
تبليغ باحل�سور

خلدمات  التنني  جمموعة  عليها:  املدعى  مهدي.  ح�شن  عبداحل�شني  عبدال�شهيد  املدعي: 
ال�شيارات، ل�شاحبها/ علي عبد احل�شني عبد اهلل اأحمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 587.5 

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/14379/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: برادات ح�شن محمود ذ م م، وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليه: مركز 
بنت ال�شلطان للمواد الغذائية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 747.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 6/8998/2015/02 

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي املدعى عليه: 
�شالح جا�شم �شامل بني حماد �شاحب موؤ�ش�شة خيال للدعاية والإعالن  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/19562/2015/02 
تبليغ باحل�سور

 HAPUACHCHI APPUHAMILAGE :املدعي: ناجي حمد ناجي �شعدون الدو�شري. املدعى عليه
KUSUMAWATHIE. الرقم ال�شخ�شي 650402421 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/18481/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجري ال�شيارات، وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: حمود اأحمد 
عناد وكاع. الرقم ال�شخ�شي: 870701738. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/18656/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: خليل محمد ح�شني ال�شيخ. وكيل املدعي: ح�شن عبا�س حيدر. املدعى عليه: اأحمد محمد 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2034.448 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البنا. 

املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 8/19028/2015/02

تبليغ باحل�سور
 AZAD LATE :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 289.689 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730700836 ال�شخ�شي:  الرقم   .REHAN UDDIN

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19822/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. املدعى عليه: GUIAMILA ALI TUKAS. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 514.052 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/19489/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: زينب اأحمد 
عبداهلل �شبت. الرقم ال�شخ�شي: 841206236. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.15 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/19289/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RYAN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811043657 ال�شخ�شي:  الرقم   .GONZALES SOLIVEN

347.341 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/19814/2015/02

تبليغ باحل�سور
 .Daniel john Kirk :املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201517065. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/18692/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 .810187116 ال�شخ�شي:  الرقم   .AZHER PUTHANPURAKKAL AHAMMEDUNNI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 572.195 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/17774/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه: عباده علي عوده  ليلى جا�شم محمد جواد.  املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها 
مع  دينارًا   94.47 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920415458 ال�شخ�شي:  الرقم  الريالت. 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19495/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MADANAN عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم،  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .650405579 ال�شخ�شي:  الرقم   .MENON PAZAVOOR GOPALA KRISHNA

الدعوى: طلب مبلغ 87.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 4/18867/2015/02

تبليغ باحل�سور
يو�شف عبدالعال، وكيله فريد غازي جا�شم رفيع. املدعى عليها: �شركة  املدعي: جا�شم ح�شن 
دينارًا مع  مبلغ 1192  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 201516531. مو�شوع  الرقم  العاملي.  البيت 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/20174/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .861100417 ال�شخ�شي  الرقم  بوجليع.  عبداهلل  عبدالرحمن  �شلمان  عبدالرحمن 

الدعوى: طلب مبلغ 286.34 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/19676/2015/02
تبليغ باحل�سور

الدعوى: طلب  �شامل. مو�شوع  املدعى عليه: حمود جا�شر حمد  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ 572.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/19206/2015/02

تبليغ باحل�سور
 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
BILAL SHAFIQUE. الرقم ال�شخ�شي: 921021984 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.703 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/14160/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد عبدال�شالم م�شطفي. الرقم ال�شخ�شي: 870338145 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/14178/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .690571321 ال�شخ�شي  الرقم   .UDAYAN AYANCHIRA ITTAMAN

طلب مبلغ 479.33 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19326/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه:  العلواين.  اأحمد عي�شى ح�شن، وكيله عبداجلليل علي ح�شن  املدعي: ح�شني علي 
 500 الدعوى:   مو�شوع   881112542 ال�شخ�شي:   الرقم  الظاهر.  العبد  �شياد  اأحمد  محمد 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/14452/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
CHRISTOPHER CADUNGOG. الرقم ال�شخ�شي 780563204 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

107.333 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



174
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 8/14735/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JONELLE PARISAN PAUSAL. الرقم ال�شخ�شي 730642810 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/3634/2014/02
تبليغ باحل�سور

 rommel عليه:  املدعى  املدعي: محمد عيد احل�شيني.  وكيل  للتجميل.  �شالون لوزون  املدعي: 
M paulite. KATRINA MAKDIRUL PAULITE. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع 

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

2016/2/24)تاأجيل اإداري( لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/11780/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شامل مال ح�شن 
علي �شامل. الرقم ال�شخ�شي: 590102087. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.239 دينارًا مع 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/10767/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة عبدالرحمن خليل املوؤيد، وكيلها اأ�شامة انور محمد. املدعى عليها: �شركة علي بن 
اإبراهيم عبدالعال ذ.م.م. �س.ت: 471. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3675.4 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/11647/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: ام بي انرتنا�شونال. وكيل املدعية: عبدالرحمن را�شد يو�شف اخل�شرم. املدعى عليها: 
موؤ�ش�شة ا�شجان. �س.ت: 27373. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4864 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/5630/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NAJEER PILA THOTTATHIL. الرقم ال�شخ�شي 870137735 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/7595/2015/02
تبليغ باحل�سور

 NAZRUL :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   740117700 ال�شخ�شي:  الرقم   .ISLAM MONGAL MIAH

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/11476/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه ر�شا عبدالنبي 
�شرحان اأحمد �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 871010909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.839 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/7628/2015/02

تبليغ باحل�سور
 MUJEEB عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
CHALIL. الرقم ال�شخ�شي: 820455180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 476.921 دينارًا مع 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/11592/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: علي 
�شعيد عبدالنبي الزيره. الرقم ال�شخ�شي: 640402216. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 138.67 

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 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15931/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
جرب اإبراهيم جربيل. الرقم ال�شخ�شي: 820651133. �شقة 13 مبنى 147 طريق 2004 جممع 
320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/15753/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طريق   740 مبنى   25 �شقة   801147735 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROMA ACUNA MERCADO

252 جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 559.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/15681/22015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: �شميه 
مبارك جمعه بوغنوم الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 680402110 مبنى 101 طريق 3105 جممع 
931. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.19 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/12064/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طريق   2131 مبنى   880815108 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  عبداهلل  ح�شني  اأحمد  محمد 
2132 جممع 226. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.917 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10481/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ALI KEMAL YUCEL. الرقم ال�شخ�شي: 940718359. مبنى 1465 طريق 3933 جممع 939. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.082 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 8/10300/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
APOLLO RAMOS RONQUILLO. الرقم ال�شخ�شي 721239234. �شقة 2 مبنى 2544 طريق 

2544 جممع 701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.563 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/8686/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 760451931. مبنى 1632 طريق  الرقم   .NURUL ISLAM MOMIN RAHMAN

1540 جممع 304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/8054/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ENIS OZDEMIR. الرقم ال�شخ�شي: 850643058. �شقة 13 مبنى 597 طريق 819 جممع 108. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.024 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/10287/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MALIK SHER ALI :املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
AWAN. الرقم ال�شخ�شي: 821117483. �شقة 51 مبنى 7 �شارع ولى العهد جممع 307. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 146.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/8092/2015/02

تبليغ باحل�سور
 RANDY عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHOULDERS JR. الرقم ال�شخ�شي: 810587068. مبنى 1 طريق 382 جممع 342. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 362.322 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/11586/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: يو�شف اأحمد عبداهلل 
بكوراه.   913 جممع   1355 طريق   2604 مبنى   .870812858 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلليفات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 134.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/11537/022015
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: فا�شل غزوان جعفر 
محمد غزوان. الرقم ال�شخ�شي: 610129562. �شقة 21 مبنى 1067 طريق 1532 جممع 815. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 139.53 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/10916/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ابوالعينني ال�شيد ابوالعينني ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 701126698. �شقة 12 مبنى 424 طريق 
2134 جممع 321. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 361.292 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/10921/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SAYED ABDUS SATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 770641911 �شقة 15 مبنى 1917 طريق 1140 

جممع 911. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.568 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/11503/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شمري ح�شني 
علي �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 631005358. فيال 110 طريق 310 جممع 803. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 516.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/9908/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: زينه م�شطفى 
ال�شخ�شي: 941215024. مبنى 835 طريق 5031 جممع 550. مو�شوع  الرقم  باطو.  دروي�س 

الدعوى: طلب مبلغ 794.561 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 5/11375/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: طارق عبدالعزيز 
�شليم عيدو. الرقم ال�شخ�شي: 821027069. �شقة 23 مبنى 1037 �شارع 3925 جممع 339 ام 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 390.85  الدعوى: طلب  احل�شم. مو�شوع 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/11988/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طريق   938 مبنى   14 �شقة   .780173554 ال�شخ�شي:  الرقم  نوار.  احلميد  عبد  من�شور  تامر 
3318 جممع 333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 519.358 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15583/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
اميان عبداجلليل اأحمد علي مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 910305650 �شقة 12 مبنى 1807 طريق 
553 جممع 705. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1250.619 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/9449/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شيدلية الزهراء )فرع ل�شركة الرازي 
الطبية(. الرقم ال�شخ�شي: 35388-1. مبنى 130 طريق 328 جممع 356. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 357.224 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 4/11868/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: ح�شني علي ح�شني ح�شنني العقاد. املدعى عليه: �شامح محمد عبدالفتاح مختار، الرقم 
املنامة.  زاوية كري�شتال محل 3568 طريق 471 جممع 304  ال�شخ�شي: 821121600. مطعم 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15939/2015/02
تبليغ باحل�سور

الطبية  للغازات  البحرين  م�شانع  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع   .356 جممع   328 طريق   146 مبنى   .201513952 ال�شخ�شي:  الرقم  وال�شناعية. 

الدعوى: طلب مبلغ 362.408 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/15727/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  �س.�س.و،  )مهامكو(  العاملية  مهام  �شركة  املدعية: 
طريق   33 فيال   .920400043 ال�شخ�شي  الرقم  الدو�شري.  حمد  �شالح  اإبراهيم  موزه  عليها: 
49 جممع 2093 منتجع الرفاهيه – جو. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1166 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية



183
العدد: 3245 - الخميس 21 يناير 2016

رقم الدعوى: 6/15322/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MAHAK :وكيلته اإميان علي ح�شن علي معراج. املدعى عليه .ASAD MUHAMMAD :املدعي
MONICA VAZIRI. الرقم ال�شخ�شي: 701130997، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2429.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/15782/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الدار للكرتونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعية: طيبه اأحمد ايوب 
 .881010600 ال�شخ�شي  الرقم  علي محمد.  علي  �شاجده جعفر  عليها:  املدعى  اأحمد حميد. 
منزل 823 طريق 3423 جممع 734 عايل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1767 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/19534/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: وزارة الرتبية والتعليم. املدعى عليها: �شركة انظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية. الرقم 
ال�شخ�شي: 201516912. مبنى 2347 طريق 2830 جممع 428 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/13436/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  الرتجن.  عبداحل�شني  جعفر  عمار  وكيلها  منجمنت،  �شيكورتي  باملورال  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .571136915 ال�شخ�شي:  الرقم   .DONALD CAMPBELL MACDONALD عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/15813/2015/02

تبليغ باحل�سور
و�شام  عليه:  املدعى  ال�شباغ.  جعفر  محمد  ابت�شام  وكيلته  �شعيد.  قايد  محمد  محمد  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900713372 ال�شخ�شي:  الرقم  احلماطي.  ناجي  محمد  �شالح 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/15202/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيل املدعية: فاطمه جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليها: �شركة 
دايزين هوب ذم.م. الرقم ال�شخ�شي: 2-25242. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينار مع 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/21199/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: GIAS UDDIN MOZUMDER BAZLU MIAH، وكيلته وجيهه علي عبداحل�شني حمد. 
مو�شوع   .570026814 ال�شخ�شي:  الرقم  �شريده.  مرزوق  عبدالرحمن  رقية  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/16026/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ح�شني نبيل ح�شن علي ال�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830803696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

283.774 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 8/16341/2015/02

تبليغ باحل�سور
 DIMPLE عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821122479 ال�شخ�شي:  الرقم   .ORTINERO PUMARADA

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/16832/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
رقيه عي�شى ح�شن يو�شف ال طريف. الرقم ال�شخ�شي: 710015194. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 314.809 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/12301/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SOROWAR HOSSAIN SOHAG HAKIM. الرقم ال�شخ�شي 840246943. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 261.874 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15931/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
جرب اإبراهيم جربيل. الرقم ال�شخ�شي: 820651133. �شقة 13 مبنى 147 طريق 2004 جممع 
320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/15753/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ROMA ACUNA MERCADO. الرقم ال�شخ�شي 801147735  �شقة 25 مبنى 740 طريق 252 

جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 559.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/15681/22015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: �شميه 

مبارك جمعه بوغنوم الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 680402110
مبنى 101 طريق 3105 جممع 931. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.19 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/12064/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
طريق   2131 مبنى   880815108 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  عبداهلل  ح�شني  اأحمد  محمد 
2132 جممع 226. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.917 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10481/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ALI KEMAL YUCEL. الرقم ال�شخ�شي: 940718359. مبنى 1465 طريق 3933 جممع 939. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.082 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/10300/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
APOLLO RAMOS RONQUILLO. الرقم ال�شخ�شي 721239234. �شقة 2 مبنى 2544 طريق 

2544 جممع 701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.563 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/8686/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي 760451931. مبنى 1632 طريق  الرقم   .NURUL ISLAM MOMIN RAHMAN

1540 جممع 304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 7/8054/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
ENIS OZDEMIR. الرقم ال�شخ�شي: 850643058. �شقة 13 مبنى 597 طريق 819 جممع 108. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.024 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/8092/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RANDY عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SHOULDERS JR. الرقم ال�شخ�شي: 810587068. مبنى 1 طريق 382 جممع 342. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 362.322 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/11586/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه   يو�شف اأحمد عبداهلل 
بوكوراة.   913 جممع   1355 طريق   2604 مبنى   .870812858 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلليفات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 134.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/11537/022015
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه فا�شل غزوان جعفر 
محمد غزوان. الرقم ال�شخ�شي: 610129562. �شقة 21 مبنى 1067 طريق 1532 جممع 815. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 139.53 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/10921/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SAYED ABDUS SATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 770641911 �شقة 15 مبنى 1917 طريق 1140 

جممع 911. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.568 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/11503/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شمري ح�شني 
علي �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 631005358. فيال 110 طريق 310 جممع 803. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 516.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/8557/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامه لتاأجري ال�شيارات. وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. 
املدعى عليها: اأميان اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم حاجي. الرقم ال�شخ�شي 870601962. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 5/13496/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  زينب  وكيلتها  ذ.م.م.  التجارية  ها�شم  في�شل  �شركة  املدعية: 
عليه: SHAFI ULLAH AHAMMFD ULLA. الرقم ال�شخ�شي 730219526. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى: 2/16070/2015/02
تبليغ باحل�سور

جا�شم  مهنا  ومحمد  الدو�شري  جا�شم  مهنا  ومرمي  الدو�شري  جا�شم  مهنا  جا�شم  املدعون: 
الدو�شري. املدعى عليها:  منريه مهنا جا�شم الدو�شري. مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ مع الر�شوم 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/11882/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات، وكيلها علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: عبدالغني 
عبدعلي ح�شن �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 570014182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينار 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/16927/2015/02
تبليغ باحل�سور

الدو�شري.  البنغدير  علي  خليفة  خالد  وكيله   .MOSTAFA KAMAL ABDUL AZIZ املدعي: 
املدعى عليها: موؤ�ش�شة الأزهر للمقاولت ،محمد عبدعلي علي عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 1/15347/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاريا لاللكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي، وكيلته طيبه اأحمد اأيوب اأحمد 
 .520021894 ال�شخ�شي:  الرقم  التميمي.  محمد  اأحمد  �شالح  محمد  عليه:  املدعى  حميد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1254 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى: 6/14932/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة زيالم�شي للتنظيفات �س.�س.و. 
الر�شوم  مع  دنانري   1110.62 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .01-85651 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى


