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وزارة.العمل.والتنمية.الجتم�عية
قرار.رقم.)2(.ل�شنة.2016

ب�ش�أن.الترخي�ص.بت�شجيل.جمعية.وكالء.ال�شحن
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
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 وكالء ال�شحن,

قرر.الآتي:
م�دة.-.1.-

ت�شجل جمعية وكالء ال�شحن يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت 
قيد رقم)2/ج /اأج(.

م�دة.-.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.الجتم�عية
....جميل.بن.محمد.علي.حميدان . . . . . . .

       
�شدر يف: 25 ربيع الأول 1437هـ                                      

املـوافـــق: 5 ينـــــايــــــــــر  2016م 



6
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

بي�ن.ب�أ�شم�ء.الأع�ش�ء.املوؤ�ش�شني
جلمعية.وكالء.ال�شحن.

1- املوؤيد ويلهم�شن.
2- جمموعة اآل �شرف.
3- ايه بي ال البحرين.

4- �شلريتي للمالحة والتخلي�س.
5- دملون للمالحة ) اآل �شريف (.

6- وكالة فخرو للمالحة.
7- �شركة وكالة اخلليج )البحرين( ذ.م.م.

8- �شركة الوكالت العاملية املحدودة )انرتكول(.
9- مك�شيكون خلطوط احلاويات.

10- الوكالة الوطنية للمالحة ) اآل �شريف (.
11- وكالة اونيك�س للمالحة.

12- �شركة الوكالت العربية املتحدة للمالحة .
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ملخ�ص.النظ�م.الأ�ش��شي
جلمعية.وكالء.ال�شحن

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

وال�شئون الجتماعية. 
 – – املنامة  – جممع 317  – طريق 1702  اإدارتها هو مبنى 125       مقر اجلمعية ومركز 

املنطقة الدبلوما�شية – 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 و التنمية الجتماعية بذلك.
حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية, وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:- 
1- تبادل الأفكار والروؤى واملعلومات وطرق العمل كو�شيلة لزيادة الإنتاج والفعالية.

2- اإتخاذ اخلطوات الالزمة واملالئمة لتح�شني م�شالح قطاع وكالء ال�شحن الأع�شاء.
3- متثيل الأع�شاء وتو�شيل وجهة نظر اجلمعية للوزارات والهيئات احلكومية.

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

1- الجتماعات الدورية للجمعية.
2- احلوار مع اجلهات املعنية بوكالء ال�شحن يف البحرين كاإدارة �شوؤون املوانئ واملالحة البحرية.
.APM TERMINALS 3- التن�شيق واحلوار مع ال�شركة املخت�شة باإدارة ميناء خليفة وهي �شركة

4- العمل والتن�شيق مع هيئة اجلمارك يف مملكة البحرين.
5- العمل والتن�شيق مع عدد من املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية املرتبطة وغرفة التجارة وجميع 

املوؤ�ش�شات والهيئات املتعلقة ب�شوؤون وكالء ال�شحن يف مملكة البحرين.
6- تنظيم ور�س عمل وندوات وموؤمترات والإ�شرتاك بها.
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وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.     
وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

1( اأن يكون م�شتغاًل كوكيل �شحن يف مملكة البحرين.
2( اأن يكون لديه �شجل قائم و�شحيح ملمار�شة ن�شاط وكيل �شحن يف مملكة البحرين.

3( اأن تكون ال�شركة م�شجلة وعنوانها يف البحرين.
4( اأن متثل ال�شركة خطوط ال�شحن.

5( األ تكون ال�شركة )مقدمة طلب الع�شوية( حتت الت�شفية اأو مفل�شة.
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 )17( 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

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  كما بنينَّ 
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.
َ 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.
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3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل و التنمية 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.  
6( اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الإدارة وفقًا للقانون وبعد اأخذ موافقة وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.
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 و التنمية الجتماعية الهيئات 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتم�عية
قرار.رقم.)3(.ل�شنة.2016

ب�ش�أن.الترخي�ص.بت�شجيل.جمعية.تنمية.ال�شن�ع�ت.البحرينية

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 تنمية ال�شناعات البحرينية,

قرر.الآتي:
م�دة.-.1.-

الجتماعية  والأندية  قيد اجلمعيات  �شجل  البحرينية يف  ال�شناعات  تنمية  ت�شجل جمعية 
والثقافية حتت قيد رقم ) 3/ج/اأج/ث(.

م�دة.-.2.–
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية, وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   
....

وزير.العمل.والتنمية.الجتم�عية
....جميل.بن.محمد.علي.حميدان . . . . . . .

�شدر يف: 25 ربيع الأول 1437هـ
املــوافــق: 5 يـــنــــــايـــــــر 2016 م
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بي�ن.ب�أ�شم�ء.الأع�ش�ء.املوؤ�ش�شني
جلمعية.تنمية.ال�شن�ع�ت.البحرينية

1- يو�شف اأحمد عي�شى علي ح�شني.
2- اأ�شامة عبد الرحيم عبد اهلل اخلاجة.

3- محمد خليفة يو�شف خليفة الزياين.
4- عبا�س عبد اهلل ح�شني دهدار.

5- عبد اهلل م�شطفى عبد اهلل جناحي.
6- دروي�س اأحمد عبد اهلل املناعي.

7- عادل محمد علي اأمريي.
8- عبد الرحيم عبد احلميد عبد الرحيم الكوهجي.

Gandhi Mukesh Tolaram -9
Thankiah Nadar Retnaraj -10

Asif Salim Vorajee -11
Klaus Alfred Schaub -12
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ملخ�ص.النظ�م.الأ�ش��شي
جلمعية.تنمية.ال�شن�عة.البحرينية

.
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم )3/ج /اأج/ث( 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.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من 
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف 
�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  مبنى 325-طريق 1506-جممع 115 – 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- العناية ب�شوؤون امل�شتثمر ال�شناعي ورعاية م�شاحله واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها.

2- العمل على تبني ق�شايا امل�شتثمر ال�شناعي لدى اجلهات العامة واخلا�شة.
3- حماية امل�شتثمر من الغ�س والحتيال واخلداع والتدلي�س من قبل الأفراد والغري.

4- العمل على رفع م�شتوى الوعي ال�شتثماري لدى امل�شتثمر وتثقيفه باأ�ش�س ال�شتثمار والتعامل 
يف ال�شوق.

الن�شاط  التعاون امل�شتمر مع اجلهات احلكومية  واجلمعيات واملنظمات ذات ال�شلة بذات   -5
املعنية بحماية امل�شتثمر وم�شاحله.

لتخاذ  املخت�شة  للجهات  ورفعها  مخالفات  اأي  بخ�شو�س  امل�شتثمر  �شكاوي  تلقي  اإمكانية   -6
الالزم ب�شاأن ذلك.

7- توعية امل�شتثمر بطرق واأ�شاليب ال�شتثمار ومده باملعلومات والو�شائل التي ت�شاعد يف ذلك.
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وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأخذ 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها فيما يتطلب ذلك بالو�شائل التالية:

من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  اجلمعية  بن�شاط  العالقة  ذات  واملوؤمترات  الفعاليات  اإقامة   -1
اجلهات احلكومية املخت�شة. 

2- عقد الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية يف نف�س املجال بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 
اجلهات احلكومية املخت�شة .

من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  املر�شومة  اجلمعية  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  اإ�شدار   -3
اجلهات احلكومية املخت�شة .

اإن�شاء موقع الكرتوين للجمعية على �شبكة النرتنت بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات   -4
احلكومية املخت�شة.

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

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  مخلة  عليه يف جرمية  قد حكم  يكون  ل  واأن  وال�شلوك  ال�شمعة  يكون ح�شن  اأن   )3

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
4( اأن يكون من العاملني باإحدى ال�شركات يف مدينة �شلمان ال�شناعية 

كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:
 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية املنت�شبة.             3- الع�شوية الفخرية.

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 )17( 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



14
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  كما بنينَّ 
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.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شرتاكات الأع�شاء.

3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.
بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيرادات احلفالت   )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري 
اأعمالها 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�شن�عة.والتج�رة.وال�شي�حة
قرار.رقم.)108(..ل�شنة.2015

ب�ش�أن.اإعتم�د.الأدلة.التف�شيرية.لنظ�م.ق�نون.القي��ص.)المترولوجي�.(.
الموحد.لدول.مجل�ص.التع�ون.لدول.الخليج.العربية.

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س, 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية,
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه العا�شر املنعقد بتاريخ 24 مايو 2009 مب�شقط ب�شاأن اإعتماد الأدلة التف�شريية لنظام  

قانون القيا�س )املرتولوجيا( املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي,
العربية يف  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  اإدارة هيئة  قرارات جمل�س  وعلى 
 30 بتاريخ  املنعقد  ع�شر  والثالث   ,2009 نوفمرب   22 بتاريخ  املنعقد  ع�شر  احلادي  اجتماعاته 

نوفمرب 2010,
وعلى القرار رقم )115( ل�شنة 2011 ب�شاأن اعتماد نظام )قانون( القيا�س املوحد للدول 

الأع�شاء يف هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرارات  وعلى   
املنعقد  الثالثني  و  الثاين  و   , دي�شمرب  2012  املنعقد يف 30  الع�شرين  و  الثامن  اجتماعاته  يف 
بتاريخ 31 مار�س 2014 ب�شاأن اعتماد  املوا�شفات القيا�شية اخلليجية املوحدة اخلا�شة بقطاع 

موا�شفات املقايي�س,
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بتاريخ 14 يوليو 2015 باملوافقة على اعتماد الأدلة التف�شريية لنظام قانون القيا�س )املرتولوجيا( 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,
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قرر.الآتي:
امل�دة.الأولى

ُتعتمد , وُيعمل بها مبملكة البحرين, الأدلة التف�شريية  لنظام )قانون( القيا�س )املرتولوجيا( 
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املرافقة لهذا القرار التالية:

1- دليل الإ�شراف املرتولوجي.
للرقابة  اخلا�شعة  القيا�س  اأدوات  على  التفتي�س  و  التحقق  جهات  )ترخي�س(  تخويل  دليل   -2

املرتولوجية.
3- دليل اآلية الرقابة املرتولوجية على املواد املرجعية امل�شجلة.

4-  دليل الرقابة املرتولوجية.

امل�دة.الث�نية
على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار , وُيعمل به اعتبارًا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                 
.. . . .. . . . ............................................ .
وزير.ال�شن�عة.والتج�رة..وال�شي�حة

زايد.بن.را�شد.الزي�ين . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 30 دي�شــــمبـــر 2015م
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وزارة.ال�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين
قرار.رقم.)135(.ل�شنة.2015

ب�ش�أن.تغيير.ت�شنيف.عق�ر.في.منطقة.جنوب.ال�شهلة.– مجمع.368

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

اإلى   368 جممع  ال�شهلة   جنوب  مبنطقة  الكائن   03271642 رقم  العقار  ت�شنيف  يغري 
ت�شنيف مناطق املعار�س التجارية )COM( وذلك  وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار, وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

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

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

وزير.الأ�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين
ع�ش�م.بن.عبداهلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 24 دي�شـــمبـــر 2015م
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�ش�ب.الخت�مي
لجمعية.الرابطة.الإ�شالمية
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 وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة الملكية الصناعية

 
 إعالن بشأن الطلبات الدولية لإلخطارات

 
 

تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بأنها قد تسلمت إشعارا      

(، 34م )ارقأ اتمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

 الخاص بالعالمات التجارية. 5104لسنة ) 34، )(34(، )34(، )34(، )34(، )33)

فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارات زيارة الصفحة اإللكترونية 

 الخاصة بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

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

 
 الطلبات الدولية التي تناولتها هذه اإلخطارات.المرفق ويوضح الجدول 
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(64)اإلخطار رقم  (64)اإلخطار رقم   (66)اإلخطار رقم   (66)اإلخطار رقم   (64)اإلخطار رقم    (64اإلخطار رقم ) 

1274889 1274112 1273287 1272759 1272204 1271521 
1274927 1274114 1273291 1272797 1272205 1271522 
1274933 1274189 1273296 1272871 1272206 1271526 
1274959 1274196 1273306 1272882 1272207 1271529 
1274981 1274285 1273307 1272897 1272226 1271609 
1275000 1274310 1273344 1272921 1272229 1271615 
1275014 1274317 1273346 1272940 1272253 1271625 
1275073 1274350 1273365 1272949 1272254 1271652 
1275088 1274363 1273374 1272950 1272276 1271681 
1275102 1274598 1273394 1272962 1272278 1271685 
1275142 1274599 1273408 1272974 1272296 1271686 
1275146 1274691 1273450 1272985 1272359 1271687 
1275260 1273691 1273478 1272986 1272364 1271723 
1275264 1273752 136333 1272987 1272373 1271745 
1275326 1274045 484420 1272988 1272391 1271749 
1275343 1274154 829439 1272998 1272464 1271751 
1275359 1274424 1170333 1273035 620796 1271783 
1275455 1274436 1205587 1273074 642562 1271800 
1275456 1274464 1226622 1273075 642935 1271809 
1275457 1274500 1260639 1273089 642936 1271818 
(64)اإلخطار رقم  1274631 1275507  1273092 809045 1271823 
1275550 1274684 1273568 1273095 1074202 1271836 
1275594 813835 1273674 1273111 1117080 1271851 
1275603 865735 1273715 1273128 1136604 1271853 
1275626 867829 1273769 1273133 1145970 1271855 
1275628 1032288 1273814 1273143 1169081 1271867 
1275669 1095693 1273825 1273144 1173442 1271875 
1275686 1145341 1273826 1273146 1205341 1271891 
1275827 1218236 1273910 1273155 1219309 1271901 
1275835 1221776 1273943 1273163 1221899 1271912 
1274957 1264976 1273982 1273217 1230884 1271937 
(66)اإلخطار رقم  1273220 1274018 1267377 1274958  1271945 
1274974 1269088 1274024 1273234 1272587 1271953 
1275384 1270589 1274025 1273243 1272594 1272017 
1275395 1222195 1274034 1273247 1272629 1272026 
(64)اإلخطار رقم  1275485  1274035 1273254 1272658 1272032 
1275684 1274857 1274036 1273282 1272726 1272049 
910244 1274879 1274096 1273258 1272756 1272199 
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(64)اإلخطار رقم  (64)اإلخطار رقم   (64)اإلخطار رقم   (64)اإلخطار رقم   (64)اإلخطار رقم    (64اإلخطار رقم ) 

1279417 1278567 1278056 1277304 1276160 1217187 
1279464 1278568 1278059 1277320 1276180 1263368 
1279492 1278569 1278064 1277324 1276191 645102 
1279507 1278611 1278074 1277328 1276262 673200 
1279531 1278707 1277187 1277329 1276296 777464 
1279552 1278764 1277501 1277348 1276331 832329 
1279579 1278775 1277813 1277359 1276367 907499 
1279583 1278778 1277892 1277389 1276399 923621 
1279587 1278788 1277978 1277397 1276420 986222 
1279655 1278789 472708 1277427 1276424 999655 
1279723 1278829 627967 1277485 1276436 1039957 
1279727 1278850 647960 1277497 1276503 1048943 
1279757 1278855 700227 1277526 1276650 1175914 
1279759 1278869 815952 1277527 1276659 1183490 
1279760 1278873 868914 1277558 1276672 1194719 
1279761 1278891 975250 1277577 1276707 1203013 
380348 1278904 1054049 1277620 1276825 1206932 

610075B 1278925 1149429 1277640 1276828 1207060 
701103 1278947 1194989 1277657 1276862 1224342 
(64اإلخطار رقم ) 1278950 701412  1277716 1276876 1228655 
714158 1278956 1278104 1277756 1276903 1251885 
725253 1279014 1278105 1277768 274381 1253834 
839429 1279026 1278115 1277822 755873 1262787 
865357 1279030 1278116 1277835 782992 1263313 
(64اإلخطار رقم ) 960640 1277869 1278117 1279099 869029  
914787 1279102 1278195 1277884 1066201 1275902 
978045 1279157 1278199 1277890 1090811 1275949 

1040527 1279206 1278219 1277891 1189843 1275968 
1151639 1279224 1278277 1277896 1250747 1275971 
1152606 1279227 1278314 1277897 1264965 1275972 
(64اإلخطار رقم ) 1277898 1278315 1279235 1207696  1276022 
1222552 1279247 1278321 1277899 1276941 1276036 
1229108 1279249 1278393 1277900 1277011 1276057 
1254513 1279289 1278401 1277901 1277041 1276103 
1257848 1279315 1278425 1277904 1277128 1276109 
1261406 1279389 1278434 1278031 1277212 1276146 

 1279390 1278562 1278037 1277248 1276147 
 1279410 1278563 1278055 1277296 1276154 
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 كما يمكن االطالع على جميع بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان التالي:     

http://www.wipo.int/romarin 

 

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

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

 5104لسنة ) 34، )(34(، )34(، )34(، )34(، )33(، )34)م ارقأ اتلإلخطار

 هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية.في مملكة البحرين خالل ستين يوماً من تاريخ نشر 

 
 
 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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وزارة.الأ�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين

قرارات.ا�شتمالك

قرار.ا�شتمالك.رقم.)1(.ل�شنة.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 
رقم  املقدمة  املحرق,  الكائن يف  الزياين,  را�شد خمي�س  �شالح  موزة  ال�شيدة/  ملك  ا�شتمالك 
2003/12083, عقار رقم 02012329, وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ, ح�شب طلب هيئة 

البحرين للثقافة والآثار.  
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.الأ�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين

ع�ش�م.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 16 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 26 ينــــــايـــــــــر 2016م

قرار.ا�شتمالك.رقم.)2(.ل�شنة.2016 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
قد  العامة,  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
قررت ا�شتمالك ملك ال�شيد/ مبارك عبداهلل مبارك بوعلي, الكائن يف احلنينية, املقدمة رقم 
الرفاع  دار  تهيئة  واإعادة  ترميم  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ,09023876 رقم  عقار   ,1978/354

ال�شغرية, ح�شب طلب هيئة البحرين للثقافة والآثار.  
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.الأ�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين

ع�ش�م.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 16 ربيع الثاين 1437هـ

املــــــوافــــــــق: 26 ينــــــايـــــــــر 2016م
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)6(.ل�شنة.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 
 ,1366/839 رقم  املقدمة  احلنينية,  يف  الكائن  دنفخ,  محمد  يو�شف  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك 
عقار رقم 09023877, وذلك من اأجل م�شروع ترميم واإعادة تهيئة دار الرفاع ال�شغرية, ح�شب 

طلب هيئة البحرين للثقافة والآثار.  
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.الأ�شغ�ل.و�شئون.البلدي�ت.والتخطيط.العمراين

ع�ش�م.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 16 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 26 ينــــــايـــــــــر 2016م
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اإعالن�ت.مركز.البحرين.للم�شتثمرين
.

اإعالن.رقم.)38(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.�شركة.م�ش�همة.بحرينية.مقفلة.معف�ة.مقيمة

اإلى.�شركة.م�ش�همة.بحرينية.مقفلة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة املعفاة امل�شماة )اأمواج لتطوير العقار �س.م.ب مقفلة معفاة 
ُمَقينَّمة(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 46963, طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى 
دينار   )280.000( األف  وثمانون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  مقفلة,  بحرينية  م�شاهمة  �شركة 
كامل  عن  �س.م.ب(  )اأ�ش�س  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  تنازل  على  بناء  وذلك  بحريني, 
ح�ش�شها يف ال�شركة البالغة ت�شعمائة وت�شعة وت�شعون )999( �شهمًا الى كل من ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شعود كانو ذ.م.م(, وال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
حتمل ا�شم )جميل املرتوك ذ.م.م(, وعبداهلل محمد �شالح, وال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
التي حتمل ا�شم )في�شل املرتوك ذ.م.م(, وعبداحلميد محمد ح�شن دواين, وخالد عبدالر�شول 
اأبوالقا�شم  عبا�س  واأبوالقا�شم  الزياين,  عبدالرحمن  جا�شم  ومحمد  �شريف,  اآل  طاهر  محمد 

�شريازي.  
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.)39(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ علي حبيب جا�شم محمد الفردان, مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )تكنو بي(, امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 18315, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم 22 من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة, وبرقم �شجل جديد, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 

بحريني, واإدخال ال�شيدة/ جناة علي حبيب جا�شم محمد, �شريكة يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور,  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)40(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية.

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه 
ال�شيد/ علي حبيب جا�شم الفردان, مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )علي حبيب جا�شم 
الفردان(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18315, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم 16 من 
 , املوؤ�ش�شة, امل�شمى )بوابة اخلبري لتح�شيل الديون(, امل�شجل مبوجب القيد رقم 16-18315 
وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم قيد جديد, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20.000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيدة/  جناة علي حبيب جا�شم محمد �شريكة فيها 

بن�شبة %10.
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.)41(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.فرع.من.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.جديدة.
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )داينفرت حللول الأعمال ذ.م.م(, امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 64713 , طالبني حتويل الفرع الثالث من ال�شركة امل�شمى )جولدن بروتني 
لالأغذية ال�شحية(, امل�شجل مبوجب القيد رقم 64713-3, والذي  مياَر�س خالله ن�شاط ا�شترياد 
محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شحية,  وامل�شتح�شرات  ال�شحية  الأغذية  وبيع  وت�شدير 
وبرقم قيد جديد, واإدخال ال�شيد/ عمار في�شل اأحمد �شرف اآل �شرف �شريكًا فيها مع ال�شركاء 

احلاليني بال�شركة الأم.
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.)42(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

اإلى.�شركة.م�ش�همة.بحرينية.مقفلة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شادة/ عبدالعال اخلليج للتدقيق, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
تغيري  طالبني   ,40535 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(,  واأولده  ديواين  خليل  )مرت�شى 
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ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة, وبراأ�شمال مقداره 
مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني, واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )مرت�شى 

خليل ديواين واأولده �س.م.ب مقفلة(.
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.)43(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه     
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الثقة للمقاولت ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب 
ال�شكل  تغيري  ثانية(, طالبني  البناء )درجة  ن�شاط مقاولت  والتي متار�س  القيد رقم 76639, 
ر�شا  ال�شيد/  تنازل  على  بناء  الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين 
املدونَّب,  �شلمان  اأمين عبدالكرمي علي  ال�شيد/  اإلى  اآل دغام عن جميع ح�ش�شه  جعفر محمد 

وبراأ�شمال لل�شركة 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

اإعالن.رقم.)44(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالكة  عبدالرحمن,  جورجيو  روز  اآنا  ال�شيدة/  عن  نيابة  كون�شلتي�شن,  اآند  ليغال  كومار  مكتب 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مركز البحرين للباليه(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15563, والتي 
تزاول ن�شاط موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة ]معهد اأو مركز تعليمي, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع 
الثاين من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره األفان 

وخم�شمائة )2.500( دينار بحريني, وذلك بني كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
1.  زامريا اآن مونتريو

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

اإعالن.رقم.)45(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.اإ�شه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�شفية

�شركة.)الكوهجي.لرباءة.الخرتاع.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب ال�شيد/ يو�شف �شميح اخلان, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الكوهجي 
لرباءة الخرتاع ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76800, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور,  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

 
اإعالن.رقم.)46(.ل�شنة.2016

ب�ش�أن.حتويل.فرع.من.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد
اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )تريدكو بال�س �س.�س.و(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
68937, طالبة حتويل الفرع ال�شابع من ال�شركة الذي يحمل ا�شم )مزيانة للعبايات( اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد وللمالكة نف�شها, 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

 
..اإعالن.رقم.)47(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية
اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
املحامي عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان, نيابة عن ال�شيد/ علي جعفر علي عبدال�شمد املو�شوي, 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأنظمة املعلومات الدولية(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15125, 
طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وللمالك نف�شه, وبراأ�شمال 

مقدره األف )1.000( دينار بحريني.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور,  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

 
اإعالن.رقم.)48(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية
اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي ح�شني عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون, نيابة عن ورثة مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
)مركز �شعيد لتعبئة الأغذية(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 38331, طالبًا تغيري �شكلها القانوين 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50,000( دينار 

بحريني, مملوكة لل�شيد/ �شعيد حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح.
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.)49(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ت�ش�من
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ اأحمد عبا�س اأحمد اأبورنك�س نيابة عن مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فاطمة 
عبدالوهاب عبدعلي �شلمان الع�شفور(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88564, طالبًا حتويلها اإلى 
األف )20,000( دينار بحريني, واأْن تكون مملوكة  �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
لكل من ال�شيد/ اأحمد عبا�س اأحمد اأبورنك�س )البحريني اجلن�شية(, وال�شيد/ ها�شم عبداهلل 
عقيل املهري )ال�شعودي اجلن�شية(, واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )�شاف واي/ ت�شامن(.

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.)50(.ل�شنة..2016..
ب�ش�أن.اإ�شه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�شفية

�شركة.)اأورفييتو.ديكور.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ يا�شر عبا�س علي بوطاهر, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأورفييتو 
ديكور ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84528, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
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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.)51(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.تخفي�ص.راأ�شم�ل.�شركة.

)فين�شر.ك�بيت�ل.ال�شتثم�رية.ال�شعودية/.بحرين.ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  التجارة  و  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه مكتب توما�س اأند اأ�شو�شيت�س/ ت�شامن, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)فين�شر كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية/ بحرين ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65849, 
األفًا وخم�شمائة  و�شتني  وثمانية  ومائتني  مليونًا  اأحد ع�شر  ال�شركة من  راأ�شمال  طالبًا تخفي�س 
وثمامنائة  األفًا  واأربعني  وت�شعة  �شبعة ماليني وخم�شمائة  اإلى  دينار بحريني   )11.268.500(
مائة  من  لل�شهم  الإ�شمية  القيمة  وخف�س  بحرينيًا,  دينارًا   )7.549.895( وت�شعني  وخم�شة 

)100( دينار بحريني اإلى �شبعة و�شتني )67( دينارًا بحرينيًا لكل �شهم.  
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.)52(.ل�شنة.2016.
حتويل.موؤ�ش�شة.فردية.اإلى.

�شركة.ذات.م�شوؤولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة مور�شتيفنز, نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ابراج النعار للمقاولت( اململوكة 
لل�شيدة/ مرمي عبدالرحمن احمد نعار, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70298, طالبًا تغيري ال�شكل 
�شركة ذات  اإلى  املوؤ�ش�شة  �شوبر ماركت( من  مانيال  امل�شمى )بينوي  للفرع رقم )2(  القانوين 
م�شوؤولية محدودة, براأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني, واإدخال �شريكني 
 KAITHAMATTAM MATHAI وال�شيد/   MANSOORALI PANATHODI ال�شيد/  من  كل 

JAMES �شركاء يف ال�شركة. 

بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور,  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)53(.ل�شنة.2016
ب�ش�أن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية.اإلى.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الكبي�شي(,  مبارك  بن  )عي�شى  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  ثورنتون,  جرانت  مكتب 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1688, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة الفردية بجميع فروعها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار 
بحريني بني �شركة الكبي�شي للتجارة العامة ذ.م.م بن�شبة 99 %, وال�شيد/ عي�شى مبارك ها�شل 

زايد الكبي�شي بن�شبة %1. 
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�ت.اإدارة.المح�كم

رقم.الدعوى:.14/2015/789/5
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: �شايف زعل نايف القويدر. بوا�شطة وكيلة. وكيل املدعي/ عبداحلافظ محمد املبي�شني. 
كامل  �شميحه  عليها/  املدعي  بوكوارة.  الرفاع   914 جممع   1419 طريق   12 مكتب   743 مبنى 

فرا�س. الأردن. مو�شوع الدعوى/طالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/2/29م اأو يوكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/05874/2015/14
تبليغ.ب�حل�شور

�شقة  بحرينية.  جن�شيتها   .561204349 ال�شخ�شي:  رقمها  مدن.  علي  محمد  زهرة  املدعية: 
ده و�شطي. رقمه  �شياه فرهادي  املدعى عليه: محمد  الدير 233.  11 مبنى 733 طريق 3326 
دوازه  لر�شتان  فار�س  لر�شتان  اإيران  جمهورية  اإيرايني.  جن�شيته:   .560141220 ال�شخ�شي: 

�شرياز منزل محمد فرهادي. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور اأعاله 
باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الأحد 2016/02/14م, فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.5/05669/2015/14
تبليغ.ب�حل�شور

بحرينية.  جن�شيتها   .751112291 ال�شخ�شي:  رقمها  العبيدي.  علي  ح�شن  �شهرزاد  املدعية: 
بوا�شطة املحامية ابت�شام محمد ال�شباغ, مكتب 12 مبنى كيو هاو�س 19 طريق 1802 جممع 318 
املنامة. املدعى عليه: فا�شل �شرغام مح�شن محمد, رقمه ال�شخ�شي: 670112925. جن�شيته: 

بحريني. مبنى 112, طريق 1602, مدينة حمد 1216. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور اأعاله 
فاإن  2016/29/29م,  يـوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  مل  اإذا  باأنه 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى
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رقم.الدعوى.14/2015/4522/7
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شرقي.  الرفاع   933 جممع   30308 طريق   266 مبنى  عبداهلل.  حميد  عبود  مرمي  املدعية/ 
املدعي عليه/ محمد �شويد حميد. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ طالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/2/29م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى:.14/.1/4640/2015
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي/ ن�شال محمد ح�شن. ورقمه ال�شخ�شي/ 830710205. وجن�شيته/ بحريني مبنى حوار 
) اأ (   الطابق2   مكتب201 , الدبلوما�شية. املدعى عليها/ منال مح�شن منيزل. �شقة 44 مبنى 

1311 طريق 1814 جممع 1018 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى/ احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2016/2/15م فاإن املحكمة 

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

رقم.الدعوى.14/2015/4318/6
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي/ فار�س محمد مبارك را�شد. مبنى 585 طريق 1616 جممع 814 مدينة عي�شى. املدعي 
عليها/ رحاب عبدالقادر عبدالعزيز. جمهورية م�شر العربية �شارع 5 جاد املويل – الزيتون – 

القاهرة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/2/29م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.15/2015/1010/1
تبليغ.ب�حل�شور

امل�شتاأنف/ اأمين عبداهلل �شعد الدو�شري. ال�شعودية. امل�شتاأنف �شده/ جنالء عبدالر�شا مو�شى. 
مبنى 2289 طريق 2940 جممع 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى/طلبات ال�شتئناف.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى امل�شتاأنف �شدها �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
جل�شة 2016/2/29م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.3/7808/2011/04
بيع.مزاد.علني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارات اخلا�شة باملحكوم عليه عبداحل�شن 
ح�شن علي اوال. �شيارة رقم 4894 نقل خا�س النوع مر�شيد�س موديل 2005. �شيارة رقم 247446 
النوع بيجوت موديل 2006 واملتواجدتني يف �شاحة مركز �شرطة مدينة حمد اجلنوبي وقد حددت 

املحكمة تاريخ 2016/2/22م للبيع.
هاتف  فردان  عبدالروؤوف  جعفر  عبداهلل  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39465261( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 3/07808/2011/04.
ق��شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الإ�شتئن�ف:.9/4674/2014/03
رقم.الدعوى:.8/8723/2012/02

تبليغ.ب�حل�شور
بور�شيد.  و�شاحلة  بور�شيد  عي�شى  املحاميان/  وكياله  بوا�شطة  اأمني  الرهول  �شفيق  امل�شتاأنف: 
مكتب 9-10- بناية 453 طريق 1518 املنامة �شارع اللوؤلوؤ البحرين. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة 
اأوًل: قبول ال�شتئناف  اأبراج الريا�س. �شقة 25 مبنى 626 طريق 309 جممع 1203. الطلبات: 
�شكال لرفعه يف امليعاد �شاماًل الأ�شباب الواردة عليه. ثانيًا: وقبل الف�شل يف املو�شوع: توجيه اليمني 
احلا�شمة ب�شيغتها الواردة بالئحة ال�شتئناف ب�شاأن جواز �شفره وكذلك ب�شاأن ا�شتالم �شاحب 
امل�شتاأنف �شدها لقيمة املبلغ عن تاأ�شرية العمل. ثالثًا: ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما 
ق�شى به من طلبات محقة له واحلكم جمددًا بكافة طلباته الواردة مبذكرة ك�شف الطلبات اأمام 
وزارة العمل ومحكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني 224/223ال�شادرتني ب�شاأن ال�شتئناف 
كونه م�شتحقًا لها. رابعًا: ت�شمني امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى 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.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.الإ�شتئن�ف:.2/145/2014/03
رقم.الدعوى:.9/1197/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
الوطني  علي  محمد  املحامي/  وكيله:  والت�شويق,  للن�شر  الهالل  جمموعة  �شركة  امل�شتاأنف: 
�شــد  البحرين.  املنامة  الدبلوما�شية   52 مكتب  اخلام�س  الطابق  احل�شن  بناية   ,540103713
امل�شتاأنف �شدها: �شركة فجوالز ذ.م.م, العنوان: �شقة 712 مبنى 60 طريق 1701 جممع 317 
الدبلوما�شية البحرين. الطلبات: اأوًل: قبول الإ�شتئناف �شكال لتقدميه بامليعاد �شاماًل اأ�شبابه. 
ثانيًا: يف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدها 
باأن توؤدي للم�شتاأنفة 1193/400 دينار )األف ومائة وثالثة وت�شعون دينارا واأربعمائه فل�س( مع 
الفوائد القانونية من تاريخ الإ�شتحقاق حتى ال�شداد التام. ثالثًا: اإلزام امل�شتاأنف �شدها الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة الإ�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شدها اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة نظرها بتاريخ 2016/2/21.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.8/623/2015/03.
رقم.الدعوى.3/12472/2013/02.

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنفة: اأ�شواق اخلليج الدولية بوا�شطة وكيلتها املحامية/ رمي خلف. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة 
اأبراج الريا�س للمقاولت. �شقة 25 مبنى 626 طريق 309 جممع 1203. الطلبات: اأوًل- من حيث 
ال�شكل- قبول ال�شتئناف �شكاًل . ثانيًا- من حيث املو�شوع- تعدل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به 
من الفائدة القانونية ب 1% �شنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام اإلى 12% من تاريخ 
اإ�شدار الفاتورة وحتى ال�شداد التام مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن 

درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكوره اأعاله 
باأنه اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2016/2/21 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.9/02435/2015/03
رقم.الدعوى...02/.4/02497/2013

تبليغ.ب�حل�شور
اأحمد  بغداد/ ل�شاحبه جعفر جا�شم  الأول: مطعم  امل�شتاأنف �شده  الرجاء,  امل�شتاأنفة: مطابع 

�شعبان.
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى 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.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.5/03824/2015/03
رقم.الدعوى...6/03459/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنفة: ريا�س يو�شف علي مكي, امل�شتاأنف �شده: عبداحلميد اأحمد محمد اخلواجة.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/17 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.4/03525/2015/03
رقم.الدعوى...3/00915/2015/01

تبليغ.ب�حل�شور
مارين,  ميغا  �شركة  الول:  �شده  امل�شتاأنف  الدو�شري.  عي�شى  عبدالرحمن  عادل  امل�شتاأنف:   

امل�شتاأنف �شده الثاين: ن�شر طلعت محمد ن�شر. 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى 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.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.6/02765/2015/03
رقم.الدعوى...6/04963/2006/02

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف: عبداهلل يو�شف عبدالر�شول ح�شن. امل�شتاأنف �شده : علي اأحمد محمد اأمني.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى 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.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�شتئن�ف.7/01540/2015/03
رقم.الدعوى...1/02632/2008/02

تبليغ.ب�حل�شور
�شفة  لالإن�شاء.  غمي�س  �شركة  الثاين:  �شده  امل�شتاأنف  كبري.  هاميون  �شومن  ورثة  امل�شتاأنف: 

الدعوى: طلب مبلغ.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى 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.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.7/2526/2015/03
رقم.الدعوى...5/13614/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنف: ح�شني علي ها�شم جمعة. امل�شتاأنف �شده الأول: جمموعة اأزاديا القاب�شة. امل�شتاأنف 
�شده الثالث: �شركة يو�شف عبدالوهاب احلواج. امل�شتاأنف �شده اخلام�س جواد يو�شف عبدالوهاب 
احلواج. امل�شتاأنف �شده ال�شاد�س: عبدالوهاب يو�شف عبدالوهاب. امل�شتاأنف �شده ال�شابع: �شعيد 

غالب ظاهر. امل�شتاأنف �شده الثامن: محمد علي غالب.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدهم املذكورين اأعاله 
املحكمة  فاإن   2016/2/17 جلل�شة  باحل�شور  عنهم  ينوب  وكياًل  يعني  اأو  يح�شروا  مل  اذا  باأنه 

�شوف ت�شري بحقهم ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.1/00585/2015/03
رقم.الدعوى...9/08633/2012/02

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنف: علي حاجي غلوم تقوي. امل�شتاأنف �شده: محمد نادر. �شفة الدعوى: طلب مبلغ.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/22 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�شتئن�ف.2/756/2011/03
رقم.الدعـــــوى...1/2433/2009/02

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف  احلواج.  ح�شن  فاطمة  وكيله  بوا�شطة  املو�شوي.  جعفر  الر�شا  عبد  ميثم  امل�شتاأنف/ 
�شده/ فيال مودا. بناية فيال مودا ليف �شتايل. منطقة التجارة احلرة ميناء ال�شويخ. �شندوق 
بريد 12112 ال�شاملية 71652 الكويت    هاتف 0096524827004 طلبات ال�شتئناف: من حيث 
ال�شكل: قبول الإ�شتئناف �شكاًل للتقرير به يف امليعاد املحدد قانونَا. 2- من حيث املو�شوع: الغاء 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س عن الف�شل وبدل الإخطار واحلكم جمددا بالآتي:- 
اأ-اإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف مبلغ 27.000 دينار على �شبيل التعوي�س. ب-الزام 
امل�شتاأنف �شدها بان توؤدي للم�شتاأنف مبلغ -/450 دينار بدل اإخطار. ج- اإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بامل�شاريف والر�شوم والفوائد القانونية بواقع %10.
     لـــذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شـده الثاين اأو من ينوب عنه 

باحل�شور جلل�شــة 2016/2/21.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئن�فية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.1/1056/2015/03.
رقم.الدعوى.9/11654/2010/02.

تبليغ.ب�حل�شور
اآل  را�شد  هيا  املحامية/  وكيلتها  بوا�شطة  )مقفله(  �س.م.ب  للتطوير  منارة  �شركة  امل�شتاأنفة: 
خليفة. امل�شتاأنف �شدها الأولى: اإدارة الأورقاف اجلعفرية. بناية الهداية جممع الزهراء مقابل 
ال�شيد علي عبداهلل �شقة 10 بناية 1805  الكني�شة جممع 304 املنامة. امل�شتاأنف �شده الثاين: 
طريق 1807 جممع 318. امل�شتاأنف �شده الثالث: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 517 
طريق 1010 منامة 410. الطلبات: اأوًل: اأ�شليًا- احلكم بت�شليم امل�شتاأنفة العقار رقم 8020140 
اململوك لها مبوجب الوثيقة رقم 154629 والعقار رقم 8020138 اململوك لها مبوجب الوثيقة 
رقم 164523 خالية من ال�شواغل اأحتياطيًا- احلكم با�شتبدال اخلبري املنتدب يف الدعوى بخبري 
اأتعاب  ومقابل  بامل�شاريف  امل�شتاأنف �شدهم  اإلزام  ثانيًا:  ثالثية.  اأو جلنة خرباء  اآخر حيادي 

املحاماة عن درجتي التقا�شي.
الثاين املذكور  للم�شتاأنف �شده  الأولى  الغرفة       لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية 
اأعاله باأنه اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/17 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�شتئن�ف.9/03396/2015/03
رقم.الدعوى...3/07460/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنف: ورثة علي محمد محمود ال�شعيد. امل�شتاأنف �شدهم: ورثة اإبراهيم علي مبارك.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/17 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف..9/340/2015/03
رقم.الدعوى9/4119/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
هنادي   -3 احلكيم  اأحمد  عبدامللك  هويدا   -2 احلكيم  اأحمد  عبدامللك  هالة   -1 امل�شتاأنفات: 
عبدامللك اأحمد احلكيم- وكيلهم املحامي فريد غازي جا�شم رفيع. بناية ايرا لالأعمال – الدور 
ال�شابع ع�شر – مكتب 171 و 172 املنطقة الدبلوما�شية   امل�شتاأنف �شده: ح�شن عب�شان ح�شن 
العمري. جمهول الإقامة. الطلبات: 1- احلكم باإلغاء احلكم امل�شتاأنف واحلكم جمددًا باإخالء 
امل�شتاأنف �شده من املحل رقم 37 مبنى 345 طريق 411 جممع 407 الكائن يف منطقة �شلماباد 
على اأن يكون احلكم م�شموًل بالنفاذ املعجل ا�شتنادًا لن�س املادة 4/245 من قانون املرافعات 
وحتى  الدعوى  اإقامة  منذ  اليجارات مبقدار %1  مبلغ  القانونية عن متخلف  بالفائدة  واإلزامه 

ال�شداد التام. 2- احلكم باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/7 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.9/3838/2014/03
رقم.الدعوى...7/6404/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
و�شاحلة  بور�شيد  اآل  املحاميان/ عي�شى  وكياله  بوا�شطة  اإبراهيم ف�شل  امل�شتاأنف: عادل خليل 
اآل بور�شيد. امل�شتاأنف �شدها الأولى: �شركة فيفا لالت�شالت. مبنى 245 طريق 2804 �شاحية 
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اأ�س اأي(. مبنى 245 طريق 2804 �شاحية  ال�شيف 842.  امل�شتانف �شدها الثانية: �شركة )اأم 
امليعاد  يف  لتقدميه  �شكال  ال�شتئناف  قبول  ال�شكل:  حيث  من  اأوًل:  الطلبـــات:   .428 ال�شيف 
به  امل�شتانف فيما ق�شب  الغاء احلكم  املو�شوع:  ثانيًا: يف  ال�شكلية.  القانوين م�شتوفيا �شرائطه 
والزام امل�شتانف �شدهما الأولى والثانية مت�شامنني ومت�شامنني باأن يوؤديا له كافة طلباته الواردة 
بك�شف الطلبات املقدم لدى وزارة العمل وامام محكمة اول درجة عمال بن�س املادتني 223,224 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. احتياطيًا: اعادة املامورية 
الأولى  امل�شتانف �شدهما  الزام  ثالثًا:  التقرير.  اوجه العرتا�شات على  املنتدب لبحث  للخبري 
والثانية الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية 

بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها الثانية املذكوره 
اأعاله باأنه اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2016/2/22 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الإ�شتئن�ف.8/781/2012/03
رقم.الدعـوى:.8/12294/2010/02

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف: البيدر لالإلكرتونيات بوا�شطة وكيلته املحامية/ طيبة اأحمد. امل�شتاأنف �شدها: نورة 
را�شد عيد مرزوق الرويعي, جمهولة الإقامة . الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول الإ�شتئناف 
�شكاًل لتقدميه وفق ال�شكل الذي تطلبه القانون ويف امليعاد القانوين. ثانيًا: من حيث املو�شوع: 
واحلكم جمددًا  اأعاله  الواردة  لالأ�شباب  درجة  اأول  ال�شادر من محكمة  باإلغاء احلكم  احلكم 
بكل الطلبات الواردة بالئحة الدعوى املقدمة اأمام محكمة اأول درجة واإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/22 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الإ�شتئن�ف:.4/2749/2015/03
رقم.الدعوى:.9/9771/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
�شد  –مقابه.  طريق   -1 �شقة   -192 منزل   ,870211196 اأناري  كرمعلي  �شمية  امل�شتاأنف: 
 .761206140 عبداحل�شني  علي  وجيهه  املحامية:  التجارية.  الأوذين  �شركة  �شدها:  امل�شتاأنف 
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اأوًل: بقبول الإ�شتئناف �شكال لتقدميه  مبنى 2931 طريق 3665 جممع 536 الدراز. الطلبات: 
وفق ال�شروط واملعيار الذي ر�شمه القانون. ثانيًا: احلكم برف�س حكم اأول درجة واعتباره كاأن مل 

يكن. ثالثًا: اإلزام امل�شتاأنف �شده بكافة الر�شوم و امل�شاريف.
     لذا تعلن محكمة الإ�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شده اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة نظرها بتاريخ 2016/2/21.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الدائرة.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.9/1972/2015/03
رقم.الدعوى...02/.9/6879/2010

تبليغ.ب�حل�شور
محمد  �شده  امل�شتاأنف  احل�شيني.  عيد  محمد  املحامي  وكيلها   / للمقاولت  ن�شار  امل�شتاأنفة:   
اأحمد حاجي. جمهول العنوان. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال« لتقدميه ح�شب الأو�شاع 
القانونية. 2- ويف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف واإ�شدار حكم جديد برف�س الدعوى 3- اإلزام 

امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شروفات والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/17 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.1/736/2014/03.
رقم.الدعوى.1/7282/2011/02.

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنفني: 1- دولل مياه محمد كانو 2- عمران ح�شني اإميان علي بوا�شطة وكيالهما املحاميان/ 
عي�شى اآل بور�شيد و�شاحلة اآل بور�شيد. امل�شتاأنف �شدها اأوربلني للديكور. مبنى 1669 طريق 229 
جممع 302 املنامة. الطلبات: 1- من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- يف املو�شوع: اإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف ملخالفته للواقع وللقانون والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتانف �شدها ب�شداد كافة 
طلباتهما الواردة بك�شف الطلبات املقدم لدى وزارة العمل املثبت بالدعوى. 3- اإلزام امل�شتاأنف 
�شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية 

بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكوره اأعاله 
باأنه اذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2016/2/22 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�شتئن�ف.3/02174/2011/03
رقم.الدعوى...02/.8/11601/2010

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف  وجيهه حمد.  املحامية/  وكيلتها  بوا�شطة  وال�شياحة  لل�شفر  اململكة  �شماء  امل�شتاأنفة:   
�شده: �شعد مبارك محمد جا�شم. فيال 1246 طريق 816 جممع 808 مدينة عي�شى. الطلبات: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال« للتقرير به يف امليعاد القانوين. 2- ويف املو�شوع باإلغاء حكم محكمة 
الدرجة الأولى والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتاأنف �شده اأن يوؤدي للم�شتاأنفة مبلغ وقدره -/1295 
دينار. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شده بالفوائد التاأخريية من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد 

.4- اإلزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/2/22 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الإ�شتئن�ف:.1/4348/2014/03
رقم.الدعوى:.9/9955/2011/02

تبليغ.ب�حل�شور
و�شاحلة  بور�شيد  عي�شى  املحاميان/  وكياله  بوا�شطة  �شعيد  محمد  �شاروار  محمد  امل�شتاأنف: 
بور�شيد. مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518/ املنامة �شارع اللوؤلوؤ البحرين. امل�شتاأنف �شدها: 
�شركة البحرين لالإن�شاءات احلديثة. �شقة 11 مبنى 357 طريث 704 �شلماباد. الطلبات: اأوًل: 
اليمني  توجيه  ثانيًا:  عليه.  الواردة  الأ�شباب  �شاماًل  امليعاد  يف  لرفعه  �شكال  الإ�شتئناف  قبول 
�شاحب  اإنكار  حالة  يف  �شفره  جواز  ب�شاأن  الإ�شتئناف  بالئحة  الواردة  ب�شيغتها  احلا�شمة 
امل�شتاأنف فيما مل يق�س به من طلبات  بتعديل احلكم  ثالثًا: ويف املو�شوع  له.  امل�شتاأنف �شدها 
محقة للم�شتاأنف واحلكم جمددًا بكافة طلباته الواردة مبذكرة ك�شف الطلبات اأمام وزارة العمل 
ومحكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني 224/223ال�شادرتني ب�شاأن الإ�شتئناف كونه م�شتحقًا 
املحاماة عن درجتي  اأتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  امل�شتاأنف �شدها  رابعًا: ت�شمني  لها. 

التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة الإ�شتئناف الكربى املدنية الأولى للم�شتاأنف �شدها اأعاله باحل�شور بنف�شها 

اأو مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة نظرها بتاريخ 2016/2/22.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�شتئن�ف.5/02334/2015/03
رقم.الدعوى...2/07468/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنف: عادل عبدالر�شا اإبراهيم علي املذوب. امل�شتاأنف �شده: ح�شن عبدالرزاق ح�شن علي 

العلواين.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/03/08 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.7/02736/2015/03
رقم.الدعوى...9/04583/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنف: �شركة ريفريا لتاأجري ال�شيارات. امل�شتاأنف �شده: راثي�س كومار �شاثي.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/03/08 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.4/818/2015/03.
رقم.الدعوى.9/474/2010/02.

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف: عبداهلل اإبراهيم عي�شى الدانوق �شاحب موؤ�ش�شة اجلناح امللكي للمقاولت والبناء/ 
وكيلها: املحامي اأ�شامة اأنور/ مكتب 84 بناية 254 طريق 2007 جممع 320 احلورة . امل�شتاأنف 
�شو  جان  ثياجار   -3 كودي  ثانو  جامى  فيلو  ارموجا   -2 بانثيفار  ماريا  مرجان   -1  : �شدهم 
ما�شاندران. العنوان: جمهويل الأقامة. الطلبات اأوًل:  احلكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه 
يف. ثانيًا: وقبل الف�شل يف املو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت امل�شتاأنف ب�شهادة ال�شهود 
واقعة ا�شتالم امل�شتاأنف �شدهم لكامل اأجورهم وم�شتحقاتهم املطالب بها بالدعوى ومغادرتهم 
البالد ب�شكل نهائي, ومقدار الأجر احلقيقي لكل واحد من امل�شتاأنف �شدهم. ثالثًا: ويف املو�شوع 
باإلغاء حكم اأول درجة فيما ق�شى واحلكم برف�س الدعوى لعدم قيامها على �شند قانوين. رابعًا: 

اإلزام امل�شتاأنف �شدهم بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدهم املذكورين اأعاله 
باأنه اذا مل يح�شروا اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم باحل�شور جلل�شة 2016/03/07 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقهم ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.2/03414/2015/03
رقم.الدعوى...5/00652/2015/25

تبليغ.ب�حل�شور
عبدال�شالم  �شعيب  نوال  �شده:  امل�شتاأنف  حموده.  عبدالعزيز  مراد  محمد  محمود  امل�شتاأنف:   

حف�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/03/08 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.9/2748/2015/03
رقم.الدعوى...02/.9/9194/2013

تبليغ.ب�حل�شور
 امل�شتاأنفة: �شركة ريفريا / وكيلها املحامي اأحمد محمد النم�شان. امل�شتاأنف �شده: اأحمد جا�شم 
ح�شن البقايل. جمهول العنوان. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال« لقيده يف امليعاد. 2- ويف 
اأول درجة والق�شاء جمددا بالفائدة القانونية التفاقية بواقع 12% من  املو�شوع باإلغاء احلكم 

بداية ن�شوء الدين واإلزامه مقابل اأتعاب املحاماة عن الدرجتني وامل�شروفات
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/03/08 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.9/04355/2015/03
رقم.الدعوى...5/06861/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
امل�شتاأنف: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: ب�شار دار كزايل.
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     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2016/03/07 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئن�ف.2/2750/2015/03
رقم.الدعـوى.1/8682/2013/02

تبليغ.ب�حل�شور
خليفة  اآل  �شلوى  املحامية  وكيلته/   ,410043010 اجلوي�شر  العزيز  عبد  زامل   / امل�شتاأنف 
610079271 / املحاكم. مكتب 23 بناية �شركة البحرين لل�شياحة الطابق الثاين الدبلوما�شية. 
امل�شتاأنف �شده/ لوران�س كوهني. مبنى 573 �شارع 3829 جممع 338. طلبات ال�شتئناف: اأول: 
قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الدعوى والق�شاء 
جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدها بدفع مبلغ 1480 دينار وبال�شافة الى الفائدة القانونية %10 
من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد. ثالثا: الزام امل�شتاأنف �شده الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي 
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده او من ينوب عنه باحل�شور 

جلل�شة 2016/2/9.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.الكربى.املدنية.الدائرة.الث�نية

رقم.الإ�شتئن�ف:2/3039/2015/03
رقم.الدعوى:.9/1819/2014/01

تبليغ.ب�حل�شور
معن  ل�شهى  اململوكة  العقارات  على  الق�شائي  ب�شفته احلار�س  مراد  امل�شتاأنف: محمود محمد 
ال�شائع. وكيلته: املحامية/ �شهى ال�شيد جماهد 621004634. امل�شتاأنف �شده الأول: علي اأنور 
�شدها  امل�شتاأنف  جناحي.  علي  محمد  مريفت  الثانية:  �شدها  امل�شتاأنف  الع�شفور.  عبداهلل 
الثالثة: �شركة cluttons. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف املوعد القانوين لذلك 
م�شتوفيًا كافه اأو�شاعه ال�شكلية. 2- ويف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به والق�شاء 
للق�شاء  انعقاد  �شرطي  توافر  لعدم  الدعوى  بنظر  امل�شتعجل  الق�شاء  اإخت�شا�س  بعدم  جمددا 
امل�شتعجل وفقا ملا هو وارد يف الالئحة املاثلة. 3- وعلى �شبيل الإحتياط اإعادة املامورية لذات 
اخلبري املنتدب يف الدعوى من اأجل بحث العرتا�شات املقدمة من قبل امل�شتاأنف ) املدعي عليه 
الثاين( بجل�شة 2015/4/13 املوجه على التقرر املودع من قبله. 4- ت�شمني امل�شتاأنف �شدهما 

الأول والثاين بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
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     لـذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها الثانية املذكورة اأعاله 
باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/9 ليعلم. 

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئن�فية.الث�لثة
رقم.ال�شتئــــن�ف:2/0724/2015/03

رقم.الدعــــــوى:5/1776/2013/02
تبليغ.ب�حل�شور

اإدارة  طاهر.  عبداهلل  علي  �شهناز  املحامية:  وكيلتها  لل�شناعات.  ريديك�س  �شركة  امل�شتاأنفة: 
املحاكم. امل�شتاأنف �شدها: ال�شركة البحرينية الرتكية ل�شناعة الثان. جمهول العنوان. الطلبات: 
قبول ال�شتئناف �شكاًل. ويف املو�شوع تعديل احلكم املق�شي به والق�شاء باإلزام امل�شتاأنف �شدها 
باأن توؤدي للم�شـاأنفة مبلغ وقدره 1127/080 دينار )األف ومائة و�شبعة وع�شرون دينار وثمانون 
بواقع 10% من  القانونية  الفوائد  دينار مع  به وقدره 739/580  املق�شى  املبلغ  بدًل من  فل�شًا( 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد باإعتبار اأن الدين جتاري. الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف 

مقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه املذكور اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/7 ليعلم.                              
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئن�فية.الث�لثة

رقم.ال�شتئن�ف.2/4059/2015/03
رقم.الدعوى.2/2119/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املال/601001346,  اأحمد  عي�شى  جمال  ميثلها  الجتماعي,  للتاأمني  العامة  الهيئة  امل�شتاأنفة/ 
موؤ�ش�شة  �شدها  امل�شتاأنف  القانونية.  ال�شوؤون   - الول  الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب 
محمد عيد للمقاولت. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال.2-نق�س احلكم امل�شتاأنف 
�شده بامل�شاريف والر�شوم عن درجتي التقا�شي.  3- ويف جميع الحوال اعفاء امل�شتاأنفة من 
الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية ا�شتنادا لن�س املادة 112 من قانون التاأمني الجتماعي رقم 24 

ل�شنة 1976.
     لذا تعلن املحكمة ال�شتئناف العليا املدنية الرابعة امل�شتاأنف عليه باحل�شور بنف�شه او مبن 

ينوب عنه جلل�شة 2016/3/3.
ق��شي.محكمة.ال�شتئن�ف.العلي�.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12997/2013/02
تبليغ.ب�حل�شور

الأخالق  عليها:  املدعى   .CHAUDHRY MUSTANSAR HUSSAIN HUSSAIN املدعي: 
للمقاولت. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

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

ق��شي.املحكمة.الكربى.العم�لية.املدنية
رقم.الدعوى:.7/1136/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
JIMMY CABRERA SANTIAGO. املدعى عليه: �شهرام للريا�شة. مو�شوع الدعوى:  املدعي: 

دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.العم�لية.املدنية

رقم.الدعوى:.9/1134/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

مو�شوع  للريا�شة.  �شهرام  عليه:  املدعى   .BONIFACIO JR TORRES HIPOLITO املدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/3 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.العم�لية.املدنية
رقم.الدعوى:.5/10313/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 12 �شارع  مطعم  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى   MOHAMMED GEAS FAYEJAHAMED املدعي: 

ل�شاحبها/ ح�شن عبداحلميد ح�شني ال �شهاب. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعي املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.العم�لية.املدنية
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رقم.الدعوى:.2/21138/2015/02.......
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية/ �شركة ميدتاون للمقاولت واخلدمات �س.ت:81472-1. بوا�شطة وكيلها املحامي محمد 
بهمن �س:840103760. املدعي عليه/ راجو بوت�شاكادان ج h1733843. �شقة 105 مبنى 1011 

طريق 3923 جممع 939. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/2/8م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة.الدعوة.العم�لية

رقم.الدعوى.5/131/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

ه�ش�م.خمي�ص.ب�روت.مويل.ال�شعد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى ه�شام خمي�س باروت مويل ال�شعد. 
الرقم ال�شخ�شي: 681102950. 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 2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.8/216/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

ح�شني.عبداهلل.ح�شني.الق�ئد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى ح�شني عبداهلل ح�شني القائد, الرقم 
ال�شخ�شي: 330101315. فعلى كل وارث للمتوفى املذكوره 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 2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.8/13987/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

ال�شيد.ه�دي.خليل.ح�شني.علي
ال�شيد هادي خليل ح�شني علي.  ال�شاد�شة عن فتح تركة املرحوم  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 630116431. 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.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
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رقم.الدعـوى:.5/20240/2015/02
بدل.ف�قد.لوثيقة.عق�رية

باأن املدعي محمود محمد ح�شني محمد وكيلته  ال�شاد�شة  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 
املحامية فاطمة الع�شفور. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالب 
 57787 رقم  الوثيقة  مبوجب  وامل�شجل  للعقار  فاقد  بدل  عقارية  وثيقة  با�شدار  احلكم  فيها 

واملقدمه رقم 1992/5990 ومبوجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2015/577 با�شم مورثهم.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2015/2/14 موعد نظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعـوى:.1/18264/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

املدعي: يو�شف �شلمان عبدعلي عبدالنبي وكيلته املحامية اإميان العرادي. املدعى عليه اخلام�س: 
ح�شني كاظم عبدالكرمي. �شفـة الدعــوى: بطالن عقد بيع.

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

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
رقم.الدعوى:.9/12885/2013/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة الب�شتاين التجارية - وكيالها املحاميان علي العريبي و حميد املال املدعى عليه: 
جمموعة امل�شتهلك اخلليجي الدولية ِ�س �س و. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب الزام املدعى 
عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 15310/223 دينار �شامال الر�شوم وقدرها 436/500 دينار 

والفوائد ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور مبن ميثلها 

او بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/11.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.1/291/2013/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: حازم علي عبده علي �شبيعان. وكيل املدعي: هدى را�شد املهزع. املدعى عليه الثالث: 
علي مهدي عبدالنبي خلف. املدعى عليه الرابع: جو نيكول�س �شارامو�شنج او�شتريوا. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 95200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
رقم.الدعوى:.4/00515/2015/25

تبليغ.ب�حل�شور
 RAKESH عليها:  املدعى  العو�شي.  لولوه  املحامية  وكيلتها  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
SANGHVI . فيال 2 مدخل 41 �شارع 45 املرخ 533 املنامة- مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى 

طلب مبلغ الأجرة امل�شتحقة وقدره 11/361/042 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

     لذا تعلن جلنة املنازعات اليجارية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/2/24 لنظر الدعوى ليعلم.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة.
رقم.الدعـوى:.7/19121/2015/02

بدل.ف�قد.لوثيقة.عق�رية
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي �شعيد حميد عبدعلي اآل نوح. قد اأقام 
هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبًا فيها احلكم باإ�شدار وثيقة عقارية بدل 
فاقد للوثيقة العقارية رقم )61405( للعقار الكائن مبنطقة الربهامة واملقدمة 2008/16733م.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/2/24 موعد نظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى:.8/11348/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

ج�بر.عبداهلل.اإبراهيم.اآل.خليفة
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى ال�شيخ جابر عبداهلل اإبراهيم اآل 
خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 330005758. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
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رقم.الدعـوى:.3/5609/2015/02
بدل.ف�قد.لوثيقة.عق�رية

قد  املهيزع.  علي  عي�شى  نعيمة  املدعية  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
وثيقة  با�شدار  العقاري طالبة فيها احلكم  والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه 
عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية رقم )113196( للبيت كائن يف املحرق من املنامة واملقدمة 

2000/9980م.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/2/24 موعد نظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعـوى:.9/7340/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

املدعية: �شركة اوال للخر�شانة )ارمكون(. املدعى عليهما: 1. موؤ�ش�شة رمي ملقاولت البناء. 2. 
محمد اأحمد محمد بدري. �شفـة الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 
بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة 2016/2/15

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
رقم.الدعـوى:.9/10508/2009/02

تبليغ.ب�حل�شـور
الثانية:  املدعى عليها  انور محمد.  ا�شامة  املحامي:  وكيله  لل�شيارات.  الكبي�شى  �شركة  املدعية: 
�شديقه ح�شني غلوم عبا�س. �شقة 11 مبنى 181 طريق 2507 جد حف�س 425.  �شفـة الدعــوى: 

ديون.  
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/29 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة....

رقم.الدعـوى:.7/14171/2013/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

اأحمد �شلمان  املدعية: نورة عبدالعزيز �شلمان مطر وغريها. املدعى عليهما اخلام�س: ح�شني 
مطر. ال�شاد�س: �شلمان اأحمد �شلمان مطر. �شفـة الدعــوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 
بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة 2016/2/28

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
رقم.الدعوى:.8/295/2016/2

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
ق��شم.نور.علي.نور

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى قا�شم نور علي نور. الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  341001686. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.6/797/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف
عي�شى.اأحمد.عب��ص.علي

اأحمد عبا�س علي, الرقم  ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى عي�شى  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
ال�شخ�شي: 250009889. 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 2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعـوى:.9/11856/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

املدعية: �شركة تكنوبلو التجارية �س �س و. وكيلها املحامي: فا�شل عبداهلل املديفع. املدعى عليه 
الول: هاين عبداهلل خمي�س. املدعى عليه الثاين: �شركة هاين جروب القاب�شة �س �س و. جمهول 
 30860/- وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان. 

دينار 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 2016/2/29.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
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رقم.الدعوى.2/610/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

عبدالرحيم.عبداهلل.محمد.اأحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املتوفى عبدالرحيم عبداهلل محمد اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 430102380. 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 2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.2/317/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف
VENU NELLIKKAL

الرقم   VENU NELLIKKAL املتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 710502362. 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 2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.8/426/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

SALVADOR NAVARRETE. . .IGNACIO L
   SALVADOR NAVARRETE املتوفى  تركة  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي: 601007832. فعلى كل  الرقم   .IGNACIO L

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 2016/3/14 

لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعوى.2/18417/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

ح�شني.عبدالر�ش�.اأحمد.عبداهلل
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املرحوم ح�شني عبدالر�شا اأحمد عبداهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 780207181. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة
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رقم.الدعوى.9/18421/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

محمد.طرار.يو�شف.محمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة املرحوم محمد طرار يو�شف محمد. الرقم 
ال�شخ�شي: 440104351. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من يف ذمته دين  بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�د�شة

رقم.الدعـوى:.5/13806/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

زامل  عليه  املدعى  علي.  املحامي حافظ  وكيلها  اخلياط  اإ�شماعيل  عبدالعزيز  املدعـــية: جناة 
عبدالعزيز زامل اجلوي�شر. �شقة 3 مبنى 388 طريق 55 جممع 561 اجلنبية مملكة البحرين. 

�شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/2/15 ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.3/3780/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
�شعود.عبدالعزيز.مطر

ال�شخ�شي:  الرقم  الثانية عن فتح تركة �شعود عبدالعزيز مطر.  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  520604920. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9  لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.9/15057/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
علي.ح�شن.علي.عج�جي

الرقم  عجاجي  علي  ح�شن  علي  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 620117958. 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.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
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رقم.الدعوى.9/13509/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبدال�شالم.ق�يد.علي.�شعيد
الرقم  �شعيد  قايد علي  املتويف عبدال�شالم  تركة  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 750316055. 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 
الثنني 2016/2/10  املحكمة جل�شة  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  املحكمة يف  ي�شعر  اأن  للمتوفى 

لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.1/15400/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: فائزة اأ�شعد. املدعى عليها: مونيكا الي�س بيل. �شقة 41 مبنى 1835 طريق 4047 اجلفري 
340. �شفـة الدعــوى: ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة 2016/2/24 ليعلم.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعـوى:.9/16104/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني ال�شيخ مبارك �شباح ب�شر ال خليفة 
وغريه. قد اأقاموا الدعوى رقم 9/16104/2015/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
للعقار  اأ�شل 40 �شهما م�شاعا  تثبيت ملكية املدعني لعدد 33 �شهما من  العقاري. طالبني فيها 
الواقع مبنطقة عايل من املنامة واملحددة املعامل تف�شيال وفقا للخارطة اجلوية املرفقة مب�شاحة 
12375 مرتا مربعا من عامة 15000 مرتا مربعا مبا يعادل 133203.39 قدما مربعا من عامة 

161458.66 قدما مربعا تقريبا با�شم املدعني وفقا للفري�شتني ال�شرعيتني املرفقتني
   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اإعرتا�شه, وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/29 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.1/15025/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
اأحمد.علي.ع��شور.الطي�ر

الرقم  الطيار    عا�شور  اأحمد علي  املتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 390025950. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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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 2016/2/25 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.5/16785/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
جورجن.فردرخ.بوجنيل

الرقم  بوجنيل  فردرخ  جورجن  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 541020684. 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 2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.3/15508/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه �شركة �شي 1 ام اأيه ليمتد �شجلها التجاري 
45849. مكتب 101 مبنى 95 طريق 1702 جممع 317. �شفـة الدعــوى ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليهما املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/24 ليعلم.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعـوى:.3/18828/2015/02

تبليـغ.ب�حل�شـور
�شركة  عليها  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  ميثلها:  الجتماعي.  للـتاأمني  العامة  الهيئة  املدعي: 
بروكابيتل ا�شو�شيت�س �شجلها التجاري 1-668671. مكتب 21 مبنى 121 طريق 383 جممع 304 

املنامة. �شفـة الدعــوى: ديون.
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/2/25
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.5/14552/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

�شركة  عليهم  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  ميثلها:  الجتماعي.  للـتاأمني  العامة  الهيئة  املدعي: 
اإبراهيم يو�شف محمد العليوات. خليل  اأ�شيانا للمالب�س اجلاهزة �شجلها التجاري 29316-1. 

اإبراهيم يو�شف العليوات. �شفـة الدعــوى: ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور 
بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة 2016/2/25

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعـوى:.9/15762/2015/02

تبليـغ.ب�حل�شـور
املدعي: الهيئة العامة للـتاأمني الجتماعي. ميثلها: جمال عي�شى املال. املدعى عليها �شركة تي 

�شي ال �س.�س.و �شجلها التجاري 1-55462. �شفـة الدعــوى: ديون.
باحل�شور  اأعاله  املذكورة  للمدعى عليهم  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/25.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.9/19036/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوف�ه

خديجة.علي.�شلم�ن.محمد.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة خديجة علي �شلمان محمد ورقمها ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  380014505. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/25م لنظر الدعوى
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.5/16771/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمود.عبداهلل.ح�شن.الكوهجي
الكوهجي.  ح�شن  عبداهلل  محمود  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 420102850. 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 2016/2/29 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

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

اإبراهيم.�شكندر.حي�ة.محمد.دين
دين  محمد  حياة  �شكندر  اإبراهيم  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 550141081. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
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يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.1/10780/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
ي�شن.مكي.مرج�ن

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفى ي�شن مكي مرجان. الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  570155053. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.7/17501/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: عبداهلل �شلمان اأحمد كيك�شو وكيلته املحامية هدى �شعد. املدعى عليه: �شركة علي بن 
اإبراهيم عبدالعال. �شفـة الدعــوى: اإ�شهار اإفال�س.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة 2016/3/1 ليعلم.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.3/8221/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
محمد.ر�ش�.ال�شيد.جواد.محمود.ق�هري

الرقم  قاهري  محمود  جواد  ال�شيد  ر�شا  محمد  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 340004886. 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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.7/16302/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوف�ة

مرمي.عبداللطيف.عبداهلل.بوجندل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفاة مرمي عبداللطيف عبداهلل بوجندل. 
الرقم ال�شخ�شي: 240012119. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
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اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.6/15790/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
عبدالعزيز.عبداهلل.اأحمد.محمد

محمد.  اأحمد  عبداهلل  عبدالعزيز  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 950508462. 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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.3/8140/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

يو�شف.عبدالرحمن.ح�شن.كلكوت
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح يو�شف عبدالرحمن ح�شن كلكوت. الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  320013235. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما, كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.8/17103/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

املدعى  علي  حافظ  املحامي  وكيله:   .48391 التجاري  �شجلها  ال�شياحية  اللوؤلوؤ  �شركة  املدعية: 
�شقة 41 مبنى 358 طريق 1911  التجاري 66575.  �شجلها  العقارية  ريف  بورتا  �شركة  عليها: 

جممع 319 احلورة- املنامة. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/1
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.8/605/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

مح�شن.اأحمد.مح�شن.اأحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفى مح�شن اأحمد مح�شن اأحمد, الرقم 
ال�شخ�شي: 280015186. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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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.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.4/283/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ي��شني.مرتجى.ج�ند.�شيد

ال�شخ�شي  ورقمه  �شيد  مرجتى  يا�شني  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  640130860. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.2/298/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

ANILKUMAR THAYYIL VALAPPIL
   ANILKUMAR THAYYIL VALAPPIL تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفى
الرقم ال�شخ�شي: 831429437. 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 2016/3/1   لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.5/419/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عب��ص.اأحمد.محمد.�ش�دق
الرقم  �شادق  محمد  اأحمد  عبا�س  املتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 360010156. 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 2016/3/1   لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.9/18802/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

وليد  عليه  املدعى  الع�شمي.  اأحمد  دعاء  املحامية  وكيلته:  املقلة.  محمد  خمي�س  ثامر  املدعي: 
عبداهلل القبي�س. الدمام حي ابن خلدون مملكة العربية ال�شعودية. �شفـة الدعــوى ديون.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/25.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى:.6/19483/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة تكوين للمقاولت ذ.م.م رقم  املدعية: الهيئة العامة 
مع  دينارًا   12986.909 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-46016 ال�شجل: 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/19393/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

جمهول  اهلل.  مال  جا�شم  اإبراهيم  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11815.316 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/19398/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: نقليات ال�شيد علي ال�شيد محمد, رقم 
مع  دينارًا   24107.687 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-14056 ال�شجل: 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/09582/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شركة زون لالأمن. رقم ال�شجل: 69901. 
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19924.936 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/7 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى:.9/11812/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
يو�شف  عقيل  ح�شني  املدعية:  وكيل  �س.�س.و.  املقاولت  و  للحفريات  ماريالند  �شركة  املدعية: 
اأحمد احل�شن. املدعى عليها: جمموعة ام ايه جي الغامن العاملية للتعمري بالعقار �س.�س.و. رقم 
ال�شجل: 1-52727. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5751.025 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/7 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.1/8737/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JUSTIN :املدعي: �شتاندرد ت�شارترد بنك. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
MALIAKAL VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 660501040 جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 10341.854 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/7 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.2/19907/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

الرقم  جوهر  �شلطان  �شند  اإبراهيم  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201517143. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11984.933 دينار مع 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.7/13190/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

البحرين. رقم  العاملية  اتراكو  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شركة  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شجل: 45184-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 18123.2 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/9382/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: يعقوبي الدولية. وكيل املدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليها  معجنات ح�شيبة. 
الر�شوم  مع  دينارًا   19648.5 الدعوى   مو�شوع  العنوان.  جمهول  مدن.  جا�شم  علي  في�شل 

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

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/6118/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة �شوليد �شرتاكجر وان لأدوات البناء والنجارة اخلفيفة �س.�س.و. وكيل املدعي: 
فا�شل عبداهلل املديفع. املدعى عليه: كراج مان�ش�شرت �شيتي. رقم ال�شجل: 3-36522. جمهول 
العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16012.275 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/9384/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  املال.  اأحمد علي  �شعيد علي  املدعي:  وكيل  الو�شط(.  اأميك�س )ال�شرق  �شركة  املدعية: 
العنوان.  جمهول   .730254054 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMED M MOUSTAFA عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7045.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/11 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/6573/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
اأحمد �شليم عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 730237311. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 29775.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:..2/12908/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  ح�شن.  علي  اإلهام  وكيلتها  التجارية,  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
العنوان.  ال�شخ�شي 831211610. جمهول  الرقم   .ABDULWAHEED IRSHAD HUSSAIN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6563.416 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/15936/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شالح عبدالوهاب علي محمد اجلمري. 
الرقم ال�شخ�شي: 510049230. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16091 دينارًا مع 

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

2016/2/9 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/14938/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: ا�شرقت للمقاولت والنقليات, الرقم 
مع  دينارًا   12722.42 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .2-55072 ال�شخ�شي: 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/14926/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شركة انفويتيف بلدنغ �شلو�شن, الرقم 
ال�شخ�شي: 201513294. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19658.298 دينارًا مع 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/9858/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مو�شوع  العنوان.  جمهول   831127112 ال�شخ�شي:  الرقم   .ENVER YUKSEL عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 12458.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/15394/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
BASHAR DARKAZALLI. الرقم ال�شخ�شي: 500909970. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 6622.148 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/9 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13197/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
مو�شوع  العنوان.  جمهول   .201512088 ال�شخ�شي:  الرقم  ناجي.  اأحمد  م�شلح  علي  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 24188.807 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/15426/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بالتينيوم انرتنا�شونال ذ.م.م. 
رقم ال�شجل: 44030-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 21441.986 دينارًا مع 

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

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية

رقم.الدعوى:.2/14948/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: خليل اإبراهيم العطار �شاحب موؤ�ش�شة 
خليل العطار ملقاولت البناء. رقم ال�شجل: 30423-01. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 10730.482 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/5524/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: ليلى علي مكي كاظم الن�شيم. وكيل املدعية: فاطمه اأحمد ح�شن كاظم. املدعى عليه: 
جمموعة احلاج ح�شن. رقم ال�شجل: 323-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 6000 

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

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/11068/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيل املدعية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. املدعى عليها: 
�شركة اكليل للمقاولت. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6562.2 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/24 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/17230/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه يون�س طناف 
مربوك ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 770453848. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

5397.929 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.1/6292/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة اأ�شباغ همبل البحرين �س.�س.و. وكيل املدعية: عو�س محمد ح�شني فوده. املدعى 
عليه: ريا�س من�شور عبدالعزيز عبدالر�شول. الرقم ال�شخ�شي 750405252. جمهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5012 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/15769/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ركاب اخلليج لتاأجري الآليات  املدعية: الهيئة العامة 
الثقيله. رقم ال�شجل: 89109. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 14819.446 دينارًا 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.3/13659/2015/02
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تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليه: عبدالعزيز عبداهلل علي حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 750707399. جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 11110.144 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.5/13207/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليه: بر�شتيج جت لتاأجري الطائرات البحرين. رقم ال�شجل: 69769 جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 11944.404 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.6/9262/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة البحرين ملقاولت الري وبيع 
مواد الري. رقم ال�شجل: 1149-7. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى  طلب مبلغ 8594.025 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى:.6/20715/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

الرقم  ال�شيد   يو�شف  محمد  غاده  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201517954. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13723.822 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.5/1496/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: بولو وكيلها املحامي �شعد ال�شمالن. املدعي عليه: �شركة اوبال للتجارة. رقم ال�شجل: 
79190-1. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: اإدارية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله بورود التقرير وباحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2015/3/20 لنظر الدعوى, ليعلم.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.5/14197/2012/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: روليك�س اأ�س اأيه. املدعي عليه: �شركة اوبال للتجارة ذ.م.م.. رقم ال�شجل 01-79190. 

جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله بورود التقرير واحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/20 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.7/19667/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

HORST RICHARD ANDRES
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح تركة املتوفى HORST RICHARD الرقم ال�شخ�شي: 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  530714345. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوًما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.9/6911/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: وزارة ال�شناعة والتجارة. املدعي عليها: موؤ�ش�شة اإبراهيم عبدالرحيم فخرو ل�شاحبها/ 
اإبراهيم عبدالرحيم فخرو. الرقم ال�شخ�شي: 4100426767. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 

طلب ديون واخالء.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/21 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.8/3587/2015/02
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تبليغ.ب�حل�شور
ال�شجل:  رقم  للمقاولت.  القائد  �شركة  عليه:  املدعي  للخر�شانه.  الوطنيه  ال�شركه  املدعية: 

19043. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.
   لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شيه اأو بوكيل 

عنه بورود التقري وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/23 لنظر الدعوى ليعلم 
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.2/20165/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

محمد.�شعد.جوهر.الرميحي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح تركة محمد �شعد جوهر الرميحي. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  180003349. فعلى كل 
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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.9/9218/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  املحامني  – مكتب  املحاكم  اإدارة  اأ�شعد.  محمد  علي  م�شطفى  ال�شيد  فائزة  املدعية: 
عليـها: مونيكا األي�س بل. �شقة 81 طريق 1705 مبنى 315 الدبلوما�شية 317 �شفة الدعوى مدنيه.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة 2016/2/21 ليعلم.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعـوى:.2/6319/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعني: اميان عبدالعزيز العايل وغريها. الوكيل: 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 الدعوى: مدنية. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 
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اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/21.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.9/14502/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
KHAWAJA SHARFUDDIN KHAWAJA REAZUDDIN. الرقم ال�شخ�شي: 610321382. 

جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15189.847 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة
رقم.الدعـوى:.9/18413/2015/02

تبليـغ.ب�حل�شـور
عليه:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املحامي  وكيلها:  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعي: 

ردينه ال�شيد مو�شى العلوي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/17.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى.4/18819/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  املال.  املحامي جمال عي�شى  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليه: مطعم ال�شوكة الذهبية. الرقم ال�شخ�شي: 070523-01. جمهول العنوان

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16658.802 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.3/19400/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة عبدالعال للخدمات الن�شائية. 
الرقم ال�شخ�شي: 7520-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 24925.755 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/17 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعـوى:.4/18822/2015/02
تبليـغ.ب�حل�شـور

عليه:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املحامي  وكيلها:  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعي: 
كيني روجر رو�شرتز. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/17.

ق��شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة
رقم.الدعوى:.6/6219/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ا�شامه نادي 
محمد اإبراهيم يون�س. الرقم ال�شخ�شي: 880913479. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.113 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/6700/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871207869 ال�شخ�شي:  الرقم  النمر.  م�شلح  ناجي  محمد 

177.181 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/5266/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820585033 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANNE SOPHIE PRADES

282.717 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/9419/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840342870. مو�شوع  الرقم   .MAMUN KHA MONAIM KHA

مبلغ 437.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/9362/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد ح�شني عبا�س ح�شني علي. الرقم ال�شخ�شي: 570049750 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/2545/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
م�شطفى كامل عبدالواحد ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 201405327 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5447/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830838112 ال�شخ�شي:  الرقم  الكلباين.  خمي�س  مبارك  �شامل 

277.314 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/9337/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
JOEL CEREGRAS ENRIQUEZ. الرقم ال�شخ�شي 721133398 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/22450/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
RONALD JOHN BERSAMIRA TEJADA. الرقم ال�شخ�شي 711132577. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 121 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/5776/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ZULFIQAR AHMED GORAYA. الرقم ال�شخ�شي 911016724 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/8724/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

وليد  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يو�شف محمد احللو. الرقم ال�شخ�شي: 890400407. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.532 

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 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/6361/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 920307841  الرقم  الدو�شري.  يو�شف  اأحمد  �شيف  محمد 

مبلغ 299.356 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7679/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ربيع 
رم�شان محمود ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 840522878. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 173.75 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/9770/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
عمر عبداهلل عمر م�شعود احلب�شي. الرقم ال�شخ�شي: 810505606 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/7564/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد ع�شام �شلمان ح�شني ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 800707192 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

56.173 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/7287/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جهاد 
الدعوى: طلب مبلغ 236.553  ال�شخ�شي: 731119762. مو�شوع  الرقم  ابوخيط.  حمد عقله 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/7345/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
RISHIKESH KAUL. الرقم ال�شخ�شي: 770357733. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 279.377 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8735/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 .RIAZ AHMED املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   725.939 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780435559 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/8561/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه داين حنا نع�شان. 
الر�شوم  مع  دينار   289.09 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700838481 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 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/8726/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ZACCHAEUS املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
 695.079 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   881231967 ال�شخ�شي:  الرقم   .GITANO GLASS

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8583/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جالل جا�شم  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
ح�شن جا�شم خمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 820107425. 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/8723/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شالح عبدالكرمي 
�شحاده �شديد. الرقم ال�شخ�شي: 751200670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.704 دينارًا 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8730/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 WAQAS عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 871024810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 755.381 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8226/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 EBONY عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 950.22 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .891125060 ال�شخ�شي:  الرقم   .TIOMBE BELIN

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/3398/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
 690.869 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680308083 ال�شخ�شي:  الرقم  احلداد.  اأحمد  علي 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5819/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 700600140 مو�شوع  الرقم  اإبراهيم.  اإبراهيم عبدالرحمن  �شعيد 

مبلغ 111.787 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/4353/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
VICTOR HUGO VELANDIA PORRAS. الرقم ال�شخ�شي 620901420. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 216.414 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/4353/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

با�شمه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
عبدالكرمي مهدي اإبراهيم مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 830602917 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

265.248 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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/5529/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860319032 ال�شخ�شي:  الرقم  قري�س.  ال  جابر  عبداهلل  فواز 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/2206/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SAJID :املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه
MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 890225273. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 358.162 دينارًا 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5730/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
�شركة املبني لل�شفائح املعدنيه. الرقم ال�شخ�شي: 60795. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 224.18 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/20135/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ANIL عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   740549839 ال�شخ�شي  الرقم   .THOTTATHIL VARGHESE

1677.202 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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/6498/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
اأحمد اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 791000788. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.754 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/4416/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

مهدي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
عبدعلي مهدي جا�شم احلمايل. الرقم ال�شخ�شي: 811105784. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/3929/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: عمر 
بالل �شامل بالل. الرقم ال�شخ�شي: 751005487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 629.976 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/3151/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالر�شا 
بهرام حبيب عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 750801239. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.733 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7207/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   931108730 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداحل�شن.  اأحمد  عا�شور  عبدالنبي 

مبلغ 139.34 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7349/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760938504 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHMMAD SHAHAB

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/7110/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 .910716188 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD MOHSIN MUHAMMAD YOUSAF

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 203.77 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/7159/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
خليفة اإبراهيم مرزوق املال الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404513

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.101 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية

رقم.الدعوى:.1/9052/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن.  مكي  ماجد  م�شطفى  ال�شيد  عليه:  املدعى  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
520106440. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1117.655 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/5069/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ADNAN AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 880227680. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.397 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.2/6400/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة التاأمني الإيرانية. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليه:  جمدي اإبراهيم 
محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 720922615. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 841.97 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/22139/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ISMAEL عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   501103562 ال�شخ�شي  الرقم   .CASBADILLO MANANGHAYA

مبلغ 718.286 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/22912/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JULIIUS KEN :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
CONSTANTINO BACINILLO. الرقم ال�شخ�شي 800159314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1153.085 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/23314/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 KALLIATAN :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
PRAKASAN. الرقم ال�شخ�شي: 660550792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.427 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.1/5826/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليها:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  املدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  املدعية: 
 2400 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201409526 ال�شخ�شي:  الرقم  للت�شويق.  �شوقنا  �شركة 

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 2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/11859/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 NARAYAN عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   570210747 ال�شخ�شي:  الرقم   .VIDIADOR LOTLIKAR

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/471/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RAGHUNATH :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
THORAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 640439977. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 838.049 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/17680/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MOHAMED اإبراهيم. املدعى عليه:  املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   851036465 ال�شخ�شي  الرقم   .AARIFF ZAINULABUDEEN

3073.534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.2/11645/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
 FELIX PARADO املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
BAPTISMA. الرقم ال�شخ�شي 800446380 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 187.014 دينارًا مع 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/3866/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 NATARAJAN :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
RAVI NATARAJAN. الرقم ال�شخ�شي 660319675 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 819.031 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/23084/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DENNIS عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
ZAFICO DALAGUAN. الرقم ال�شخ�شي: 791233197 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 366.922 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/1525/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 AGUSTIN اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه:  البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى  املدعي: 
TUAZON VILLEGAS. الرقم ال�شخ�شي: 570530695 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1645.04 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/18498/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  املن�شوري.  عبدالرحمن  زينات  املدعية:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   740111396 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيهون.  بن  �شامل  نا�شر ح�شني  عبدالوا�شع 

طلب مبلغ 3460.562 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/6166/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MOYEEZ عليه:  املدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مع  دينارًا   461.658 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761233750 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/22484/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل املدعية: ا�شامة انور محمد. املدعى عليه: محمد �شعيد 
محمد عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 700130110. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 840.98 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/22470/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 KUMARAN املدعى عليه:  اإبراهيم.  را�شد عبدالرحمن  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   640821910 ال�شخ�شي:  الرقم   .KRISHNAMOORTHY

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/23428/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 RAJENDRAN :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
GOVINDASAMY. الرقم ال�شخ�شي: 850625750 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1857.342 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/1354/2004/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعيان: علي اأحمد علي عبداحل�شني ورحيمه نا�شر رم�شان العبا�شي. وكيلهما محمد جعفر 
عبداحل�شني الرتاجنه. املدعى عليه: طالل مطلق عيد عقاب مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 

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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/4679/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 BHUPENDRA :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   810149168 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHANDRAKANT MORE

1870.16 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/925/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JAMEEL عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
MOZIUDDIN. الرقم ال�شخ�شي: 800447115. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1638.54 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/23003/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 BALAKRISHNA :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640517447 ال�شخ�شي  الرقم   .MUDHANNA SHETTY

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5012/214/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MUHAMMED :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
KANDAK ABOOBAKER. الرقم ال�شخ�شي 521218225. مو�شوع الدعوى:  846.252 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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/2127/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 IMRAN عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   760830797 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SAFDAR

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/765/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DONY عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
MANNATHIDAYIL DASAN. الرقم ال�شخ�شي: 780518730 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.1/8919/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه وائل امري عبداهلل 
ح�شن الطحان. الرقم ال�شخ�شي: 720800749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 370.467 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5257/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/5038/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/5325/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
SAYED AKMAL SHAH. الرقم ال�شخ�شي: 730445585 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.91 

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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/7676/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   700302301 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHIDULLAH SURAJ MIA

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7082/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: 
AMJAD RASHEED. الرقم ال�شخ�شي: 860835090. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.393 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/5340/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 681133937. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  ال�شيد عبداحلميد  امين 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8387/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.2/4165/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد حبيب 
فتح اهلل جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 861102967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.169 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/3520/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: دينا اإبراهيم 
دروي�س ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 731206614. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 673.206 دينارًا 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/3335/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ERMIAS :املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
GIRMA MAMO. الرقم ال�شخ�شي: 761228896. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320 دينارًا مع 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/3995/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 680804889 مو�شوع الدعوى: طلب  ال�شيخ. الرقم  اأحمد محمد عبدالرزاق  ناهد 

مبلغ 689.472 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
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ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.1/4837/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: مهدي 
علي ر�شا ا�شماعيل مبارك عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 890609810 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/4948/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/5461/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/2760/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930306147 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  مهدي  ال�شيد  علوي 
452.821 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.1/2201/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730434265 ال�شخ�شي:  الرقم  الرفاعي.  محمد  اإبراهيم 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/5361/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850353866 ال�شخ�شي  الرقم   .KRISTOFFER HIBE GERSALIA

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/3953/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/3518/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن حمد 
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تايه املخلف. الرقم ال�شخ�شي: 890812152. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 337.428 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.2/3646/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ABDUL RAUFF MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي: 631108971 مو�شوع الدعوى:  245.116 

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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/3313/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/6020/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/4813/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: علي 
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مهدي اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 201408101. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273.064 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 
2016/3/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/5474/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
جهاد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .941002438 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  اأحمد  علي  عبدالر�شول 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/7198/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مرمي طاهر 
حاجي علي. الرقم ال�شخ�شي: 880503866. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.88 دينارًا مع 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6297/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
فاتن عي�شى عبداهلل علي املفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 880410124 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/4411/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
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متارا باترك بيكو. الرقم ال�شخ�شي: 860201228. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.389 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 2016/3/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/3157/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
فاطمه  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
نا�شر عبداحل�شني اأحمد الدرازي. الرقم ال�شخ�شي: 880106280 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

318.836 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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/5874/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
NELIA VELASCO LACUBAN. الرقم ال�شخ�شي 730430332 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/4854/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/5333/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد �شدقي عبدالعال عطيه. الرقم ال�شخ�شي: 810328836   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/4081/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7017/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 840808879. مو�شوع  الرقم  �شاميه فايز محمد فتح محمد. 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/7099/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
زينب محمد جواد ر�شي علي حمود. الرقم ال�شخ�شي: 930707486 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7966/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليها:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 740305654 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم  اإبراهيم �شلمان �شبت.  مع�شومه 

280.7 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 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6669/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/4425/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/7274/214/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761205780 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  من�شور  جا�شم  جعفر 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/4408/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760812527 ال�شخ�شي:  الرقم  العودي.  علي  اأحمد  مختار 

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/4275/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/3202/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/3084/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

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

2016/3/14 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/7288/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD SHAHZAD AHMAD AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 910417946. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 252.118 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 
2016/3/14 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.7/3646/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  املدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  املدعية: 
PRATHUSH RAMACHANDRAN. الرقم ال�شخ�شي. 860509885 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1659.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/13118/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 GURURAJ عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
PURUSHOTHAM. الرقم ال�شخ�شي: 780470494. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 279.548 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/11380/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عي�شى  عادل  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
علي مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 740905104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 472.66 دينارًا مع 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/13205/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور
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 .shawn sims املدعى عليه  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   305.52 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201420563 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/13095/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RONALD عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SEVILLA BINALBER. الرقم ال�شخ�شي: 680339159. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.034 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/13122/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810749300 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD NAEEM

181.43 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/8385/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي عبداحلميد 
 167.654 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890408025 ال�شخ�شي:  الرقم  ع�شفور.  مدن  علي 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/21523/201/02
تبليغ.ب�حل�شور
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عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880147784 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ADNAN

251.846 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/2012/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
JACQUALYNN OCTAVIA LEAK. الرقم ال�شخ�شي 881235601. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333.07 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/292/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

يعقوب  عبدالرحمن  املدعي:  وكيل  املحدودة.  الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  ات�س  بنك  املدعي: 
 .700628223 ال�شخ�شي  الرقم   .JOGI RAJU BOLISETTI عليه:  املدعى  ال�شوملي.  يو�شف 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1061.244 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/28 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.4/7971/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
�شادق  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ال�شره.  بنك  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 740605143 مو�شوع  الرقم  عبدالهادي مري عبا�س خ�شروي. 

1038.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/13561/2014/02
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تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها اينا�س 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770803679 ال�شخ�شي:  الرقم  �شبيب.  عبا�س  جعفر  محمد 

189.492 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9206/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عي�شى 
ال�شيد جعفر علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 610901141. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.544 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/3861/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

علي  هارون  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن الأحمدي. الرقم ال�شخ�شي: 750312890. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119.57 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/4193/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ANDREW JAMES املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
FITZGERALD. الرقم ال�شخ�شي: 710451105. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 131.165 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/3594/2014/02
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تبليغ.ب�حل�شور
املدعى عليه: علي عبداهلل  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
حبيب ال طريف. الرقم ال�شخ�شي: 830903453. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112.407 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/3592/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JOSELITO عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
COROOK. الرقم ال�شخ�شي: 641227485. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.768 دينارًا مع 

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/4732/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JESSICA SARAH املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مع  دينارًا   116.57 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851223044 ال�شخ�شي:  الرقم   .GOMES

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/4716/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DOLRUTHAI املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
JIARAKUL. الرقم ال�شخ�شي: 810424681. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.454 دينارًا مع 

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/8321/2014/02
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تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب)مقفلة(. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. 
مو�شوع   .890709149 ال�شخ�شي  الرقم  مرزوق.  �شنقور  م�شعود  �شنقور  منى  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 189.284 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 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/11360/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ح�شن  فوزي  عليها  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يو�شف يتيم. الرقم ال�شخ�شي: 620027231. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.504 دينارًا مع 

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/3358/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 PRADEEPAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع   .670565890 ال�شخ�شي  الرقم   .VADAKKEDATH THEKKE VEEDU

طلب مبلغ 92.627 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8413/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شيد  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ها�شم عدنان �شلمان �شرب محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810903962. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

241.279 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/11435/2014/02
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تبليغ.ب�حل�شور
 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مع  دينارًا   199.309 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .850580021 ال�شخ�شي:  الرقم   .ZAHID

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8176/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

محمد  طه  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شبحي قوجه. الرقم ال�شخ�شي: 700242880. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 812.578 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8176/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

محمد  طه  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شبحي قوجه. الرقم ال�شخ�شي: 700242880. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 812.578 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/3349/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 PATRICK عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
LAGPAO VERGARA. الرقم ال�شخ�شي: 810800292. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.85 

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 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/13163/2014/02



190
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

تبليغ.ب�حل�شور
امين محمد  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   60.22 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .600724638 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شري. 

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/6760/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه محمد 
اأحمد اأحمد امل�شيفر. الرقم ال�شخ�شي: 800400453. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394.118 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/3080/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد اإبراهيم محمد اجلبارات. الرقم ال�شخ�شي: 800401417 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

243.292 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/1883/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. وكيل املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول 
ال�شخ�شي 750505923. مو�شوع  اأحمد محمد �شرف. الرقم  ال�شيد علي  خلف. املدعى عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 740.032 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/3357/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 CINDY عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
HENDERSON. الرقم ال�شخ�شي: 760130248. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.666 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8373/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي ماجد ال�شيد 
 181.054 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840606761 ال�شخ�شي:  الرقم  علوي.  ر�شا  ها�شم 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8534/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: امينه عبدالمري 
 767.626 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740605720 ال�شخ�شي:  الرقم  مو�شى.  عبدالكرمي 

دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/13117/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 FRANK عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870554662 ال�شخ�شي:  الرقم   .MENSORADO ALBANO

66.839 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/6764/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 HANIF املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا   294.977 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880326140 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/8019/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  املدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840525060 ال�شخ�شي:  الرقم   .DEMETRIUS DANIELS

286.95 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/8384/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: جا�شم محمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   930400984 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  اأحمد  عبدالر�شا  علي 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/11432/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 HACKEEKATH املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
KHAN SIDDIQ. الرقم ال�شخ�شي: 790360829. مو�شوع الدعوى:  486.28 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 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.6/13168/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 FRANCIS عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790340410 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANTHONY BUE VIVAS

338.33 دينارًا مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/8207/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شالح حمد جابر 
حمد املري. الرقم ال�شخ�شي: 650301447. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 920.219 دينارًا مع 

الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/6522/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه: محمد عقيل  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ر�شيد اخلر�شان. الرقم ال�شخ�شي: 741364441. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1363.87 دينارًا 

مع الر�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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/6463/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SUDHIR عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
BASHEER. الرقم ال�شخ�شي: 750136618. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.249 دينارًا مع 

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.1/4627/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عقيله ال�شيد 
جواد ر�شي الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 930300947. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.891 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7787/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
SIMAGNE DERESSE ALEMU. الرقم ال�شخ�شي 770838103 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/4212/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 value :املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليها
 542.067 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201407190 ال�شخ�شي:  الرقم   .stationery items

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 29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5114/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ASHFAQ AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 870436902. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  228.04 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/2015/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليها:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ 3122.18  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 690454228. مو�شوع  الرقم   .JELANE ADEME

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 29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/2536/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870222945 ال�شخ�شي  الرقم   .JONATHAN ALLEN THOMAS

مبلغ 355.951 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6929/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
عي�شى عبداهلل عي�شى الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 900116200 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/11675/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
�شربيه طارق محمد �شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 891103570 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

94.738 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 29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة



196
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

رقم.الدعوى:.1/12548/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
JACOB CRUZ. الرقم ال�شخ�شي: 870340620. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.783 دينارًا 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/12602/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
حبيبه را�شد حمد را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 811100898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.194 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/9796/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه: محمد روؤوف مهدي 
حيدر رويان. الرقم ال�شخ�شي: 591215080. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3940.99 دينارًا مع 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/12774/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

�شفاء  عليه  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  املدعي:  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810702991 ال�شخ�شي:  الرقم  جمعه.  عبداحل�شني  علي  جليل 

4755.414 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.6/11176/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SAIYED عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
HANIFBHAI DAWOODBHAI KUKDIA. الرقم ال�شخ�شي 820649422. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 279.745 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/8202/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عبدالنا�شر  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790727404 ال�شخ�شي:  الرقم  الدي�شي.  عبدالكرمي  محمود 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8938/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RICKY عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
LUMBONG LAD. الرقم ال�شخ�شي: 680234861. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1007.253 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/6593/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عائ�شة 
�شلمان جا�شم بدر بحر. الرقم ال�شخ�شي: 881107670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 649.063 

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 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/20384/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عبد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
املجيد حمود العي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 830663908. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1238.793 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9125/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED ALI ANWAR SYED. الرقم ال�شخ�شي 710308370. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 482.619 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/9054/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RICHARD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
PASAGUI BRIAN. الرقم ال�شخ�شي: 750937203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.078 

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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/9133/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860702332 ال�شخ�شي:  الرقم  غزوان.  طه  عبدالعزيز  عبدالرحمن 

مبلغ 70.243 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 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/6592/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 861009126. مو�شوع  الرقم  خلف حميد ها�شم علي ها�شم. 

3750.363 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/20830/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: حمد عي�شى علي �شالح الفجري. الرقم ال�شخ�شي 821101757. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 735.917 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/2919/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه: برادات بو ماجد. 
الر�شوم  مع  دينارًا   399.665 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201502470 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7772/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761224335 ال�شخ�شي:  الرقم  رم�شان.  يا�شني  مطيع  اأحمد 

104.464 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 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.4/7078/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 900207620 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  اإبراهيم  اأحمد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/5368/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610923455 ال�شخ�شي:  الرقم  ل�شني.  اأحمد  توفيق  ه�شام 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7059/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 130.826 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .540038652 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  علي  اأحمد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7778/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .810520087 ال�شخ�شي  الرقم   .SINTO MATHEW THANDIACKAL

طلب مبلغ 121.18 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 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.4/12491/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
لطفي محمد يا�شني بوخم�شني. الرقم ال�شخ�شي: 651018986   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7059/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 130.826 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .540038652 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  علي  اأحمد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7517/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: �شوقي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610109286 ال�شخ�شي:  الرقم  الري�س.  محمد  عبداهلل  محمد 

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

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/11443/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه اإبراهيم محمد 
اإبراهيم خلف املطاوعه. الرقم ال�شخ�شي: 791204731. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416.575 

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 
02-03-2015 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/11257/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: نزار حميد هيات 
فتيل يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 800707630. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 488.617 دينارًا مع 

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

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/6765/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MIAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
JUNAID. الرقم ال�شخ�شي: 850915899. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482.235 دينارًا مع 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9134/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: يون�س 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811205703 ال�شخ�شي:  الرقم  احلليو.  عبدالوهاب  جا�شم 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/7355/2014/02
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تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
JEREMY BROCK HARDISON. الرقم ال�شخ�شي: 881128627. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

101.685 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6896/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RAJA عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ 828.037  ال�شخ�شي: 690736479. مو�شوع  الرقم   .SUBRAMANIAM

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 2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9120/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه لوؤي و�شفي 
عي�شى مرجي. الرقم ال�شخ�شي: 701036478. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.918 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/19826/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: في�شل علي عي�شى. وكيل املدعي: منى ح�شني علي ح�شني. املدعى عليه: ال�شركة الأهلية 
للتاأمني. الرقم ال�شخ�شي: 201425610. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 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 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.5/12882/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: عائ�شة مبارك 
 467.974 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780804635 ال�شخ�شي:  الرقم  العمرب.  �شند  جمعه 

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 02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/6874/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  الب�شري  ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  املدعية:  وكيل  للت�شهيالت.  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201413385. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم  ابوالقا�شم.  عليها: امينة داراب 

1429.898 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 02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/4870/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شوملي.  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .830604669 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شائغ.  عبداهلل  اإبراهيم  خليل  امل  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 4413.751 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/23677/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلها محمد عيد احل�شيني املدعى عليها: منريه 
فقري اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 841011141. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 512.401 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 02-03-2015 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/11839/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلها محمد عيد احل�شيني املدعى عليهم: �شلمان 
علي خالد الهجر�س,علي �شلمان علي خالد الهجر�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1374.372 

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

جل�شة 02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/7820/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
الدعوى:  مو�شوع   770107516 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شائغ.  علي  عبداهلل  ه�شام  عليه:  املدعى 

طلب مبلغ 4462.601 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/7845/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: PAUL SAJAN PATTASSERIL. الرقم ال�شخ�شي 650319044. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 810.812 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

02-03-2015 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/6314/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: امال اأحمد ح�شن بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي: 830755101 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 792.19 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 
02-03-2015 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/17530/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
ال�شخ�شي 900113456. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  املدعى عليه: محمد طلعت خلف اهلل محمود 

الدعوى: طلب مبلغ 1380.696 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/8060/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شيد جميد املاجد.  ال�شيد علوي  نبيلة  الأو�شط. وكيل املدعية:  ال�شرق  املدعية: �شركة امك�س 
مو�شوع   .740301330 ال�شخ�شي  الرقم  محمود.  ال  محمود  عبدالرزاق  جالل  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 1198.13 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/15597/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك بي اإم اآي. وكيل املدعي: علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه: ريان برييرا. الرقم 
ال�شخ�شي: 201513684. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1715.053 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 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/6563/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعي:  وكيل  الوطني.  البحرين  بنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   870706276 ال�شخ�شي:  الرقم  العطاوي.  ربيعه  خليفة  ربيعه  عبدالرحمن 

طلب مبلغ 1700.733 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 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.4/20929/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 ANTONIO املدعي: �شتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740619330 ال�شخ�شي:  الرقم   .TOBIAS MONTEMOR

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/19580/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: ا�شامه كمال 
مع  دينارًا   2077.808 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690232306 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن. 

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/16182/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املدعي:   وكيل  بنك.  �شيتي  املدعي: 
مو�شوع   720221331 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD ZIAUR ALA UDDIN MIA

الدعوى: طلب مبلغ 1208.409 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/6065/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RANGA عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
MANJULA KALUARACHCHI. الرقم ال�شخ�شي 760149429. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

690.739 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 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.8/6798/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 RAFIQ عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
 984.019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .631228640 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/15898/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
VENUS DEL ROSARIO BUNAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 590824600 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1687.141 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/13884/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل املدعي: ا�شامة انور محمد. املدعى عليه: يو�شف محمد 
اأحمد عبداهلل البناء. الرقم ال�شخ�شي: 510103391. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4993 دينارًا 

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/12219/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 PAUL :املدعي: �شتاندرد ت�شارتد بنك. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
JOSEPH WALTNER. الرقم ال�شخ�شي: 610332821. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4938.997 

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 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/5884/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة اميك�س - ال�شرق الأو�شط. وكيل املدعي: �شعيد علي املال. املدعى عليه: ال�شيد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790201003 ال�شخ�شي:  الرقم  �شرف.  ال  ح�شن  عبا�س  محمد 

1546.973 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/19871/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل املدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه: منري 
يعقوب توفيق ح�شني اجلمل. الرقم ال�شخ�شي: 790107368. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3115 

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/2643/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JERRY عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   691030723 ال�شخ�شي:  الرقم   .DE JESUS LANSANGAN

1529.731 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/10459/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه: عبداهلل  املدعى  �شيادي.  �شامي عي�شى  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830401423 ال�شخ�شي:  الرقم  اجلناحي.  محمد  عقيل  اأحمد 

2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



210
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.5/2739/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
 HIROKI عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
مع  دينارًا   328.58 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831043776 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANDO

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5050/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليهم: علي ح�شني زعيرت. عي�شى عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4813.926 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/10139/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
املدعى عليه: ال�شيد اإبراهيم �شعيد علي ها�شم. الرقم ال�شخ�شي 780506634

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2663.523 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/13616/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
املدعى عليه: محمد ح�شن عبداهلل البوحدود الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي 671023799. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2164.68 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 
2016/3/13 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.4/5391/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   870410091 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SIRAJ ABOOBAKAR

طلب مبلغ 3851.527 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/13616/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
املدعى عليه: محمد ح�شن عبداهلل البوحدود الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي 671023799. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2164.68 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6490/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861105257 ال�شخ�شي:  الرقم  �شم�س.  اأحمد  محمد  جنله 

3251.413 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5884/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه: �شي 
 2099.915 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-71467 ال�شخ�شي:  الرقم  انرتنا�شيونال.  مارك 

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 
2016/3/13 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.8/3917/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
العري�س  املدعى عليه:  البطاقه كارد كومباين. وكيل املدعي: رباب عبدالنبي  املدعية: �شركة 
عبدالوهاب ح�شن محمد علي نقي. الرقم ال�شخ�شي: 540106569 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3031.924 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/4102/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البطاقه كارد كومباين. وكيل املدعية: رباب عبدالنبي العري�س  املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201407338 ال�شخ�شي:  الرقم  �شطا.  �شالح  اأحمد  �شالح 

2864.271 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/12460/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل املدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين. املدعى عليه: جمال 
محمد احلاج خليل. الرقم ال�شخ�شي: 710443790. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2015.016 

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

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/8572/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعية:  وكيل  الوطني.  البحرين  بنك  املدعي: 
�شمينه محمد �شادق محمد اكرب. الرقم ال�شخ�شي: 650203585. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4697.62 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 
2016/3/13 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/22571/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 

MICHELLE SANTELICES CARREON. الرقم ال�شخ�شي 760714045

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2146.875 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/6650/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DUDUZILE :املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
ANDRINA NGWANE. الرقم ال�شخ�شي: 691240019. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2464 

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

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/5381/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MARIA :املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي:  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
DAISY CUSTODIO BORILLD. الرقم ال�شخ�شي 680149929 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4909.278 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/15038/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  ح�شن.  علي  اإلهام  وكيلتها  التجارية,  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   920108075 ال�شخ�شي:  الرقم   .BENJAMIN SHEBY MESHACH

مبلغ 3566.087 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 
2016/3/13 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.8/14900/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
اإلهام علي ح�شن. املدعى عليهما: انور  املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلتها 
حلدان خمي�س فرج الدو�شري. زهره انور حلدان خمي�س الدو�شري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4898.769 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/13452/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلها محمد عيد احل�شيني املدعى عليه: محمود 
بري بخ�س ابوبكر ريندك. الرقم ال�شخ�شي: 620132876 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 593.621 

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

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/14284/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ANIL :املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلها محمد عيد احل�شيني املدعى عليه
 434.987 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770820115 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMAR NALLI

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

2016/3/13 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8798/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SHUHAIL اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه:  البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى  املدعي: 
ABDUL MAJEED. الرقم ال�شخ�شي 780418743. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1795.574 

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



215
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.8/6073/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 HARIS HAFEEZ املدعي: �شتاندرت�شارترد بنك, وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   1790.369 الدعوى:   مو�شوع   .790850990 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/14201/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 HARIS HAFEEZ :املدعي: �شتاندرت�شارترد بنك, وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
ال�شخ�شي: 790850990. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1790.369 دينارًا مع  KHAN. الرقم 

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/1726/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SANAULLAH :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750151820 ال�شخ�شي  الرقم   .FAROOQUI MOHAMMED

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

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/21714/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

البنك الأهلي املتحد - الهالل للخدمات امل�شرفيه ال�شالميه. وكيل املدعي:  عي�شى  املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم  ابوخرمه.  �شامل  �شالمه  امال  عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم 
640305580. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3727.715 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 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.7/4036/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: عبدالرحمن يعقوب يو�شف ال�شوملي. 
املدعى عليه: �شباح اإبراهيم علي كانو. الرقم ال�شخ�شي 600700356. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 557.884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/18861/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل املدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مو�شوع   .880903635 ال�شخ�شي  الرقم  محفوظ.  اإبراهيم  امني  ح�شني  ال�شيد  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 768.715 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/5714/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 810203731. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  بدور عبداحلميد علي 

1807.012 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/2539/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SUDARSANAN املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .520519671 ال�شخ�شي  الرقم   .SUBRAHMONYAN CHETTIAR

مبلغ 614.169 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 
15-03-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.2/3643/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  املدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
ال�شخ�شي 700647988. مو�شوع  الرقم   .PERVAIZ HUSSAIN MUHAMMAD AKHTAR

الدعوى: طلب مبلغ 655.62 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 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/19339/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MARIE عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
CATHERINE SALONGA RONQUILLO. الرقم ال�شخ�شي 820545660. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 552.008 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

15-03-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/7351/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعي: عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ميثم عبدالهادي قا�شم 
ح�شن 880917067. الرقم ال�شخ�شي: 880917067. �شقة 11 مبنى 1134 طريق 541 جممع 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   489/194 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .405

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/8233/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   880157534 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD LUQMAN

320.355 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8055/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   870137816 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAHMET AHMED MOSA

295.91 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7109/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم   .TASSADAQ IQBAL عليه:  املدعى  فودافون.  �شي  تي  ام  �شركة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   506.659 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890824100

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/9270/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد يو�شف اأحمد يو�شف حميدة. الرقم ال�شخ�شي: 891005129 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

206.058 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/22821/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 537.05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740437844 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شافعي.  اأحمد  وليد 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/22812/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920611435 ال�شخ�شي:  الرقم  �شليمان.  رم�شان  مزيد  امين 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7853/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد هادي امري ح�شني علي العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 911009221. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 264.118 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/7779/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد عبداملعطى الكو�س. الرقم ال�شخ�شي: 850149924 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.8/22645/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد ع�شام عبدالعظيم اأحمد ك�شك. الرقم ال�شخ�شي: 841143340 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 693.369 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/7851/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيخ نا�شر عبدالرحمن محمد ال خليفة. الرقم ال�شخ�شي 610800140. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 289 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7292/32014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   851137652 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOSTAFA NAZIM ALI

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7681/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
RONA ESPANOLA PAGAYON. الرقم ال�شخ�شي 840131151 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/7352/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MEHMET AY. الرقم ال�شخ�شي: 700514740. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.946 دينارًا 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7552/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
عبا�س علي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 681103167. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.65 دينارًا 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7613/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
HAROLD CHARLES BOWSER. الرقم ال�شخ�شي 670703079 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

310.098 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/6185/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

فاطمة  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
ح�شني مو�شى جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 891002537. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 377.682 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/14444/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليها: �شكينه 
 175.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690603746 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  علي  ح�شني 

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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/8550/2011/02
تبليغ.ب�حل�شور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود ن�شر  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
الدعوى: طلب مبلغ 720.196  ال�شخ�شي: 881226106. مو�شوع  الرقم  اأحمد محمد.  الدين 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/8181/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد ر�شا علي 
الدعوى: طلب مبلغ 969.03 دينار مع  ال�شخ�شي: 690034946. مو�شوع  الرقم  محمد عيد. 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/6570/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليهما:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ب�شام فهد عبدالكرمي الزيود. حمزه ب�شام فهد عبدالكرمي الزيود. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.8/8020/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  املدعي:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .820657131 ال�شخ�شي  الرقم   .AKHNATON THEODORE RIDGEWAY III

الدعوى: طلب مبلغ 180.125 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8719/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DEANNA JEAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
BAUTISTA. الرقم ال�شخ�شي: 771047029. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 683.449 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8386/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن جميل علي 
مهدي اك�شي�س. الرقم ال�شخ�شي: 890306540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 214.915 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/8277/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(, وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   690905963 ال�شخ�شي:  الرقم  البو�شعيدي.  ها�شل  �شليم  غامن  عليه: 

مبلغ 182.12 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/8319/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س..م.ب )مقفلة(, وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
الدعوى:  مو�شوع   .881121991 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شلمان.  عبدالعزيز  محمد  �شلطان  عليه: 

طلب مبلغ 157.753 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/20742/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شركة �شودري للمقاولت. 
الر�شوم  مع  دينار   1337.235 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201427500 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/7544/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   560047398 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  �شلمان  علي  عبدالر�شول 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7174/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 john anak :املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مع  دينارًا   149.664 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920904335 ال�شخ�شي:  الرقم   .layau

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.5/9338/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   880405970 ال�شخ�شي:  الرقم   .SARADHA SUBRAMANI

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7356/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 138.072 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831227176 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  علي  ح�شني 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/7346/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800567544 ال�شخ�شي  الرقم   .FAISAL THATTUVAYAL KUNI

مبلغ 242.833 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/6856/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: خالد 
يحيى علي جمدمي. الرقم ال�شخ�شي: 891104801. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 145.4 دينارًا 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.1/10990/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   670105830 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  اأحمد  عبداهلل  جعفر  ال�شيد 

مبلغ 1084.571 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/11427/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
YASHAB. الرقم ال�شخ�شي: 860847233. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.381 دينارًا مع 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/3932/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
زهري عبدالرحمن �شامل ع�شا�شله. الرقم ال�شخ�شي: 680247459 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/11064/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: ح�شني جعفر ح�شني �شابر. الرقم ال�شخ�شي: 520119550. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/10740/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
عبا�س عبداهلل حبيب ال طريف. الرقم ال�شخ�شي: 860405184 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/11473/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830603409 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  علي  عبداهلل  ا�شف 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5262/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .861012933 ال�شخ�شي  الرقم   .JOHN CARLO ZAPRA MANAHAN

طلب مبلغ 275.045 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/2262/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
جا�شم محمد علي ح�شن هالل. الرقم ال�شخ�شي: 780903412. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/6095/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820909947 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوبكر.  محمد  عبداهلل  اأحمد 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5799/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770453848 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  مربوك  طناف  يون�س 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/6828/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يو�شف غلوم 
 166.487 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890803323 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  حيدر  م�شلم 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/22383/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 840307993 مو�شوع  الرقم  ال�شامي.  اإبراهيم م�شطفى محمد  عبداهلل 

طلب مبلغ 893.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/3968/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

كر�شتني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
�شارون جورج جيا�شكريا. الرقم ال�شخ�شي: 580306879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.761 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5786/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد �شعيد را�شد �شعيد احلب�شى. الرقم ال�شخ�شي: 810745283 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5680/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MD MAHMUDUN NABI UDDIN. الرقم ال�شخ�شي 811002985. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 277.731 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5372/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
VISHAL SURESH CHAUHAN. الرقم ال�شخ�شي 820621587 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/5081/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650065816 ال�شخ�شي:  الرقم  الوخيان.  ب�شاط  اإبراهيم  خالد 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/7107/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

لطيفه  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   150.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850102030 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد. 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/10365/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   870154052 ال�شخ�شي:  الرقم   .AKYIA TOLANE WILSON

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/10663/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكووكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: نوره 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890704112 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  حاجي  حبيب  محمد 

164.307 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 2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/3081/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: امل اإبراهيم 
 638.376 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830905260 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  دروي�س 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8691/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ABDULLAH JAKA. الرقم ال�شخ�شي: 881236144. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 444.666 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7891/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 900506164. مو�شوع  الرقم  اأحمد يو�شف عبدامللك.  اأحمد عبداحلكيم 

طلب مبلغ 113.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/6004/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم محمد علي ح�شن �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 731005732 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/12602/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
حبيبه را�شد حمد را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 811100898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.194 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/15276/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   911132767 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD RASHID

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/13815/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبداجلليل علي عبداهلل ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 910407924 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 312.958 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/12312/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900402628 ال�شخ�شي:  الرقم  حميد.  ح�شن  حميد  ح�شن 

201.806 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 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/12494/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   690453515 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROGER RAMIREZ REYES

339.2 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 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/12432/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: 
محمد اأحمد محمد ال�شيد عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 821246488 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/13879/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد 
عامج خالد �شغري. الرقم ال�شخ�شي: 890301697. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1575.996 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/12768/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
نبيل محمد علي عطيفه. الرقم ال�شخ�شي: 631108025. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 57.496 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.4/7890/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
SYED BAHADUR. الرقم ال�شخ�شي: 880154578. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.032 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7800/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
REGINA LYNN SIMS. الرقم ال�شخ�شي: 711134596 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 346.312 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/10843/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد 
مبلغ 265.053  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900135581. مو�شوع  الرقم  حامد محمد جعيل. 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8962/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي ح�شني 
مبلغ 179.924  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 920507247.  الرقم  ربيع.  ال  علي  اأحمد 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/10815/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850450861 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARIES LARACAS ADAP

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/7773/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790449269 ال�شخ�شي:  الرقم   .SWAMI SAMAGANJI

192.821 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 10 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 29-

02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/8040/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد اأحمد جمعه علي املح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 890109656 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/9217/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: امل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760803447 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  اأحمد  اإبراهيم  ح�شني 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.7/8964/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مرمي خالد اأحمد عبداهلل عطيه. الرقم ال�شخ�شي: 760407339. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/8237/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
WARREN STALLS. الرقم ال�شخ�شي: 761235450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.836 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 10 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 29-

02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/11690/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MEGAN SAMANTHA ARJOON. الرقم ال�شخ�شي 880837616

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 285.508 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 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7776/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
JHONALYN ALINDAYU GARCIA. الرقم ال�شخ�شي 740742485. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 131.782 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
         لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.4/10658/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خليل محمد 
 246.634 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950302600 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  خليل 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5365/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ANALYN VILLAS AL. الرقم ال�شخ�شي: 730717747. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 259.48 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8051/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
HARLYN GIZLE ESCONDE LLANERA. الرقم ال�شخ�شي 860934047. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 274.225 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/7385/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MAHESH KUMAR KOLAPPA PILLAI. الرقم ال�شخ�شي 620501391. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 309.543 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/6025/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليه:  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  اأي. وكيل  اإم  بي  املدعي: بنك 
KARINA TRINIDAD LAZARRAGA. الرقم ال�شخ�شي 761129472  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1273.386 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7794/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
عادل عبيد جمعه عبيد. الرقم ال�شخ�شي: 870232290. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.187 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/8395/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 721102301. مو�شوع  الرقم  �شلمان.  اأحمد عبداهلل  اإبراهيم 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8972/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم  اليا�شي.  عليها: هيا خليفة ماجد  املدعى  فيفا لالت�شالت.  �شركة  املدعية: 
18794-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.53 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 29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.5/10053/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
DANTE LIQUE AZUPARDO. الرقم ال�شخ�شي 520213777. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/10777/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   800200462 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالرحيم.  يو�شف محمد  اإبراهيم محمد 

طلب مبلغ 629.67 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 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/3853/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
CHOUDHRY NADEEM QADAR. الرقم ال�شخ�شي 770358527. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 329.382 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/7582/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
نعيمه عبداهلل محفوظ اأحمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 680058524 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 324.418 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة



240
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

رقم.الدعوى:.9/8234/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
محمد عبد رحيل �شاري. الرقم ال�شخ�شي: 720712580. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.882 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/4696/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: اأحمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870909258 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شويخ.  اأحمد  اإبراهيم  خليل 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/4637/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ALKESH SHAILESHBHAI DAKWALA. الرقم ال�شخ�شي 830473394. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 383.87 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7696/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر 
جا�شم عي�شى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 770306632. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 117.784 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.1/7771/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
NEIL ALEXANDER WHICHELOW. الرقم ال�شخ�شي 750638567. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.145 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/6925/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: علي 
ح�شن عي�شى ر�شي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 780306651 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.67 

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 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/5055/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   871102528 ال�شخ�شي:  الرقم  العبار.  عي�شى  محمد  في�شل  محمد  ال�شيد 

طلب مبلغ 286.248 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/4282/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
محمد طاهر م�شعد. الرقم ال�شخ�شي: 860711587. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103.163 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/5784/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد طارق خليل اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 830136940. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.917 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7793/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .841140413 ال�شخ�شي  الرقم   .RASHAL TALUKDER LATE TALUKDER

الدعوى: طلب مبلغ 325.017 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/3741/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد محمد 
عبداهلل خلف محمد. الرقم ال�شخ�شي: 910104026. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.011 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/3591/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  �شبيد.  ليت  �شركة  املدعية: 
عليه: MARJE AL ZUHUR CO.WLL. الرقم ال�شخ�شي: 58759 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/1616/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الرقم   .KHAIR MOHAMMAD MALIK KHAN MALIK KHAN MOHAMMAD

ال�شخ�شي: 660141191. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.75 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
29-02-2016 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.6/5264/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
الدعوى: طلب مبلغ 364.49  ال�شخ�شي: 791000788. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  اإبراهيم  اأحمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 10 للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 29-

02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7780/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ثفيل 
مثيب ثفيل ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 740738399. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.799 

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/7535/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890423725 ال�شخ�شي:  الرقم   .STANLEY BROWN JR

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

29-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/11625/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: علي ازاد دور محمد البلو�شي. اأمينة محمد رحيم داد محمد مال البلو�شي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 704.288 دنار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/2795/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  املدفعي.  �شو�شن جعفر علي  املدعية:  وكيل  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليه: �شركة الن�شر للتامني. الرقم ال�شخ�شي: 201404597. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 32.3 

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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/2705/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عادل 
جعفر محمد علي ال�شيخ جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 690703554. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1629.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/11718/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 BRANDO املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
REYES SAQUI. الرقم ال�شخ�شي: 710133278. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 572.23 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.8/22161/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل املدعي: محمد عيد احل�شيني املدعى عليه: 
عي�شى عمران عبدالنبي خ�شري. الرقم ال�شخ�شي: 740303066 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/22582/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
LAKSHMIKANTHAN BOSE. الرقم ال�شخ�شي: 810428075. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1637.968 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
رقم.الدعوى:.9/8629/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 RAMEER عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
KAMARUDHEEN THAROLA. الرقم ال�شخ�شي 811129420. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.1/11089/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SAJID عليه  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770710832 ال�شخ�شي  الرقم   .ULLAH ZAHID KHAN

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/5464/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   730840891 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIA LOURDES SILVA

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9772/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900306289 ال�شخ�شي:  الرقم  محي�شن.  �شرحان  علي  فاطمه 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/3773/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
SANJEEWA JAYATHISSA RAJAPAKSE. الرقم ال�شخ�شي 710349955. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 295.742 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/7378/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MAJDI ARAFAT ALI AL BISS. الرقم ال�شخ�شي: 800589408. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.6/3773/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
SANJEEWA JAYATHISSA RAJAPAKSE. الرقم ال�شخ�شي 710349955. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 295.742 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9772/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900306289 ال�شخ�شي:  الرقم  محي�شن.  �شرحان  علي  فاطمة 

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

جل�شة 2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/13013/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
�شلطانه بي محمد نور �شيخ خاجه. الرقم ال�شخ�شي: 780319389 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/7511/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JAME :املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 820941042. مو�شوع  الرقم   .JANE CLEMENCIO LOQUINTO

مبلغ 347.73 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.4/12622/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
SHAMEER NAMBIYARAMBATH. الرقم ال�شخ�شي 771212593. مو�شوع الدعوى: طلب 

85.258 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/7285/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

اأحمد  ح�شن  ح�شني  عليه:  املدعى  املاجد.  نبيله  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
فالمرزي. الرقم ال�شخ�شي: 610802054. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 803.364 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 

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/9002/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه: ح�شن  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعي:  وكيل  البحرين.  زي  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750806613 ال�شخ�شي:  الرقم  يعقوب.  يو�شف  عبدالواحد 

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

2016/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/12911/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 .810350033 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHRISTOPHER TANCHOCO BUENAVENTURA

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150.013 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/12242/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 890805008. مو�شوع  الرقم  الق�شاب.  يو�شف ح�شن  اميان غازي 

مبلغ 164.218 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/12585/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
هناء ح�شن محمد �شلطان را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 830511431 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/12943/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MICHELLE MARCOS COLLANTO. الرقم ال�شخ�شي 810175940. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 229.419 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/5276/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليها: �شماح 
 552.52 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750810033 ال�شخ�شي:  الرقم  الثامنة.  خمي�س  علي 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.7/12934/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .611026503 ال�شخ�شي:  الرقم   ,JAGATH WICKREMARATNA

مبلغ 93.263 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/5332/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   801044545 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROGER PATRIC DBRASS

180.742 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.4/12197/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني علي 
عبدالعال الفهد. الرقم ال�شخ�شي: 510114970. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 469.5 دينارًا مع 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/4274/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: �شالح 
محمد ح�شني محمد. الرقم ال�شخ�شي: 590142917. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.919 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.2/13321/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
مبلغ 952.38  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 790649632. مو�شوع  الرقم   .UMERA ALI عليه: 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/13316/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   201420350 ال�شخ�شي:  الرقم   .brian hawthorn agnew عليه: 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.2/3853/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي 750517999.  الرقم   .TUFAIL AKHTAR FOUJOON KHAN

طلب مبلغ 432.077 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/4109/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد يو�شف عبداهلل اإبراهيم املهزع. الرقم ال�شخ�شي: 650040554 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 508.702 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.6/4093/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه: عبداهلل  املدعى  التويجري.  املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  بتلكو.  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930101227 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شوكي.  ناجي  علي  م�شلح 

251.797 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/13011/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
RAMESH KOONATH. الرقم ال�شخ�شي: 780550170. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.471 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.7/4022/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850347661 ال�شخ�شي  الرقم   .MARIDEL ALOG RAMIREZ

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/5324/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MARIA JESSA ORANDE BROQUEZA. الرقم ال�شخ�شي 850562988. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 253.41 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.3/7090/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   781106672 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  علي  اأحمد  �شالح  ماريه 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/11608/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

�شامي  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 650166752. مو�شوع  الرقم  الأ�شقر.  الرحمن  عبدااهلل عبد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/9179/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: جهاد حبيب 
ابوفا�شل. الرقم ال�شخ�شي: 490210058. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1006.273 دينارًا مع 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/11247/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JONATHAN اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
ILUSTRE JOSE. الرقم ال�شخ�شي: 790844346. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.8 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.4/8652/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليه  اأر.دي.بي الدولية 
لل�شحن والتفريغ. الرقم ال�شخ�شي: 62886-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 745.11 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.6/8648/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

ها�شم  �شركة  عليها:  املدعى  محمد.  جعفر  عبا�س  ح�شن  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
 1082.797 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201415302 ال�شخ�شي:  الرقم  ملقاولت.  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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/7770/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .700598227 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUJEEWA PATHIRANA KUMARASINGHA

الدعوى: طلب مبلغ 181.09 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.3/3133/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: خالد محمد اأحمد �شم�س. الرقم ال�شخ�شي: 720900280. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

134.438 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.8/23729/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود. وكيل املدعي: عبدالرحمن يعقوب يو�شف 
ال�شوملي. املدعى عليه: DIMITRIOS NIKOLAOS TRINGAS الرقم ال�شخ�شي: 780557514. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4433.999 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/23728/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي )ال�شرق الو�شط املحدود(. وكيل املدعي: عبدالرحمن يعقوب 
ال�شخ�شي 690733518. مو�شوع  الرقم  زيزاح.  عليه: محمد ه�شام  املدعى  ال�شوملي.  يو�شف 

الدعوى: طلب مبلغ 735.446 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/11344/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ع�شام خ�شيف 
املا�س املحاربي. الرقم ال�شخ�شي: 850800846. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.264 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/11224/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 BALAMURUGAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
NAVAMANI. الرقم ال�شخ�شي: 850934877. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 609.231 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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.4/11602/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MICHAEL عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SAMPIANO JOSE. الرقم ال�شخ�شي: 810587904. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.509 

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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.9/13224/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شالح اخل�شر 
�شالح م�شرف. الرقم ال�شخ�شي: 800404211. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.14 دينارًا مع 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/8549/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: �شركة اخلبري 
الذهبي للمقاولت ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 79058-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 799.232 

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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.5/2708/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبداهلل مكي علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 881005231. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة
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رقم.الدعوى:.9/2207/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   870145819 ال�شخ�شي  الرقم   .JUAN JOSE MEJIA LUA

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الع��شرة

رقم.الدعوى:.8/12813/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MASUD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مبلغ 52.469  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 851218199  الرقم   .RANA LATE HOQ

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.1/19337/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 VIJAY عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
WILSON. الرقم ال�شخ�شي: 770557031. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 610.697 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.5/19335/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MEGH عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
BAHADUR THAPA. الرقم ال�شخ�شي: 760448930 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1752.314 

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.7/19317/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
زين الدين علي محمد زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 830203788. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1178.24 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/14165/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: داليا 
 83.701 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740222694 ال�شخ�شي:  الرقم  النجار.  هالل  محمد 

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/13872/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .770570771 ال�شخ�شي  الرقم   .DINESH MALITH IHALAWATTHA

طلب مبلغ 94.771 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.5/6175/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 .640717357 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED IMTHIYAS MOHAMED MUSTHAFA

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 410.5 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.9/9185/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
LEONIE CHARMAINE VAN WYK. الرقم ال�شخ�شي 630302995. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 249.774 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/6642/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811153940 ال�شخ�شي:  الرقم  رقيبات.  حميدى  محمود  با�شل 

224.51 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.4/18100/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة نيوتل لالت�شالت. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليهم: �شركة �شي �شي اي بي ال اندماج ال�شرق الو�شط. فندق ديفا. اخلرب بالزا. فندق مرياد 

ور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4905 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد  اأعاله  املذكورة  الأولى  للمدعى عليها  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

حددت جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/16950/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: علي جعفر 
محمد ح�شن الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 930409469. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.615 

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.9/16835/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه عبدال�شادق 
علي حبيب علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 740502166. مو�شوع الدعوى: 900.977 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/16410/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: وليد �شعدالدين 
�شليمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 750348593. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 159.695 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/16823/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شركة 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 48918. مو�شوع  الرقم  الطائرات )جامكو(.  اخلليج ل�شيانة 

655.075 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.8/16344/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RASHID عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 781141451. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.284 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.4/13233/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MARDINA املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
BINTE MOHAMED NOORHALIM. الرقم ال�شخ�شي 830814701. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1493.892 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.5/9775/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   790420805 ال�شخ�شي  الرقم   .DENNIS SAN PEDRO GOPEZ

مبلغ119.406 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.2/13190/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 DENNIS :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 237.627 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .760933120 ال�شخ�شي:  الرقم   .ENGKONG LOR

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/13892/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: يا�شني 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .931112800 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيخ.  عبدالقادر  قو�س  محمد 

153.749 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.2/628/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
حبيب علي عي�شى علي. الرقم ال�شخ�شي: 660024624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 574.412 

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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/2400/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .80439 ال�شخ�شي:  الرقم   .Haroona Export And Import

284.553 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 2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/19016/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830841032 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  �شعيد  خمي�س  �شامل 

1,362.462 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 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.4/18422/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليه: PURAYIL NALARAJAN KARUVATH PUTHAN-1. 2- �شوزان 
محد عبدالغني نزلوي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4431.426 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.2/18485/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 .ALEX JOSE :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   1531.34 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .490612369 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/18930/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 JONJON املدعي: �شيتي بنك. وكيل املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   841226350 ال�شخ�شي:  الرقم   .FAUSTINO MARASIGAN

236.04 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.4/20252/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه كوكب 
خليل اإبراهيم نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 640037780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.353 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.6/15132/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيل املدعية: محمد عيد احل�شيني. املدعى عليه: زهره 
يو�شف �شلمان مكي. الرقم ال�شخ�شي: 810304260. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1970.947 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.7/150/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MOHAMMAD :املدعية: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   640709273 ال�شخ�شي:  الرقم   .HANIF FAZAL KARIM

1332.175 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.5/3308/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل املدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه الأول: 
محمد داوود �شلمان. املدعى عليه الثاين: اإبراهيم دعيج خليفة عبدالرحمن الدو�شري. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 890.43 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/15686/2014/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب 278.434  ال�شخ�شي: 811205444. مو�شوع  الرقم  �شامل.  ربيعه  �شعد  مبارك 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.2/18941/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MARTA عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
 1728.964 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700624848 ال�شخ�شي:  الرقم   .FERNANDES

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.9/9344/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
عبدالنبي اإبراهيم ح�شن اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 850708141 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

388.746 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/2192/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالوا�شع محمد علي الأحمدي. الرقم ال�شخ�شي: 890145008 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

306.619 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.5/537/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد �شلمان من�شور محمد املجيبل. الرقم ال�شخ�شي: 880504854

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1042.788 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/218/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
AGUS ABDUL FATAH. الرقم ال�شخ�شي: 720843774 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 864.61 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.9/18083/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
�شمارا عبداحلميد جمد �شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 610157337 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

265.808 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.6/22551/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
كامل اأحمد كامل علي. الرقم ال�شخ�شي: 830197443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 402.666 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/15039/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
BIR SINGH GHALE. الرقم ال�شخ�شي: 831333421. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 258.202 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.4/15312/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
HASSAN AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي: 851247059. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 467.763 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.8/1693/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 730115240 مو�شوع  الرقم   .ZAFAR IQBAL ABDULAZIZ

220.412 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/3094/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780208030 ال�شخ�شي:  الرقم  جمعه.  ح�شن  محمد  من�شور 

201.917 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/10491/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ARIEL SABADO CAPARINO. الرقم ال�شخ�شي 720454077. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

101.84 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/15605/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 IZAHAK عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعية: 
KURUMBELATH. الرقم ال�شخ�شي: 680809163. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 540.219 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.4/15374/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 KOLLASSERIL :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
SIVARAMAN SANAL. الرقم ال�شخ�شي 760554315. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.345 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/10050/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
حمد خليل اإبراهيم محمد اجلا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 781209609 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

536.138 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/10842/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   720342651 ال�شخ�شي:  الرقم   .DORAIRAJ JAGADISH

127.962 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/17487/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   861205618 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شئول.  اأحمد  علي  جواد  ح�شن 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة



269
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

رقم.الدعوى:.3/14363/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 129.807 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721109330 ال�شخ�شي:  الرقم  جعفر.  مو�شى  وافد 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.4/11907/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه محمد 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890201161 ال�شخ�شي:  الرقم  الن�شاري.  عبداهلل  علي  عبدالكرمي 

مبلغ 98.213 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/16107/2014
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد خلف اإبراهيم ح�شن اجل�شا�س. الرقم ال�شخ�شي: 550121080 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 190.133 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/16904/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: البنك الأهلي التجاري. وكيل املدعية: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: جمال 
محمد عطية عفانة. الرقم ال�شخ�شي: 701131624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2304.759 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
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رقم.الدعوى:.7/19074/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد,  الأهلي  البنك  املدعي: 
ال�شخ�شي: 790568217.  الرقم   VARIYAMTHOTTATHIL GOPINADHAN RAJ NAIR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.225 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.6/17429/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
محمد جا�شم م�شبح. الرقم ال�شخ�شي: 680045414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.28 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.7/8690/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

انرتنت.  املدعى عليه:  درمي  املدعية: ح�شن عبا�س جعفر محمد.  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2615.309 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى:.3/7652/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
ال  املدعية: علي محمد معتق  وكيل  �شلكية.  وال  ال�شلكية  لالأت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
قري�س. املدعى عليها: محالت كلزيون. الرقم ال�شخ�شي: 1-38958 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

148.745 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 2016/2/10 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى:.2/12746/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
عليه: NABEEL IQBAL AHMED IQBAL. الرقم ال�شخ�شي 871018683. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 112 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/11650/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل املدعي: علي محمد ح�شن كمال الدين. املدعى عليه: �شاميه 
�شالح البياتي. الرقم ال�شخ�شي: 700418547. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4720.602 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.2/13352/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه حفظي 
امني. الرقم ال�شخ�شي: 890821070. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 75.685 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.9/16357/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
HUSSNAIN. الرقم ال�شخ�شي: 870334328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ87.333 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى:.1/12352/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 .880552131 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED JAHAD THIRIKOTTU KUNIYIL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.817 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/16405/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SHOAIB. الرقم ال�شخ�شي: 880932503. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.2/13366/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861002814 ال�شخ�شي:  الرقم  بوج�شوم.  اأحمد  ح�شن  عبداهلل 

89.363 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.1/12352/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
 .880552131 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED JAHAD THIRIKOTTU KUNIYIL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.817 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى:.3/13195/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: جاتا بابو 
�شنداراجن. الرقم ال�شخ�شي: 201421102. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.512 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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.6/14319/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
YOUSAF PUTHANPURAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 830594434 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.6/16930/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليه ح�شن  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 67.113 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620231262 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيد.  ح�شن  �شعيد 

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 

2016/2/10 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى:.3/16940/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

اأحمد  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880603194.  الرقم  دروي�س محمد.  اإبراهيم  محمد 

221.042 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 
2016/2/10 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى.7/12688/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ADNAN AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي: 930820380. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 392.799 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى.9/13233/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 VENKATESH املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
BHAGAVATHIAPPAN. الرقم ال�شخ�شي 780455355 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.52 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى.1/20813/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعي:  وكيل  الوطني.  البحرين  بنك  املدعي: 
عبا�س عبداجلبار �شلمان احلالل. الرقم ال�شخ�شي: 831004614. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2019.86 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى.3/10650/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة امرييكان اك�شربي ال�شرق الأو�شط. وكيل املدعية: �شعيد علي اأحمد علي املال. 
مو�شوع   .700175644 ال�شخ�شي  الرقم   .RODEL LOJARES ORTANEZ عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 875.06 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 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.8/08695/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليها: الرثيا للدعاية 
والعالن. �شجل جتاري رقم : 58825. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 638.96 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 2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/08641/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة وائل 
مع  دينارًا   1919.527 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .1-29847  : رقم  �شجل جتاري  رم�شان. 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/17979/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ABDUL QAYYUM. الرقم ال�شخ�شي: 860582892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 276.313 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.3/10051/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790100584 ال�شخ�شي:  الرقم  املعويل.  هالل  �شيف  هيفاء 

639.611 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



276
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.9/10865/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .AFZAAL AHMAD RANA SHER RANA SHER MUHAMMAD

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.123 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851133843
اأتعاب املحاماة.

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

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.3/22527/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد عبدي 
الدعوى: طلب مبلغ 322.15 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 691004463. مو�شوع  الرقم  يا�شر.  عمر 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/12169/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840509995 ال�شخ�شي:  الرقم  �شامل.  محمد  عبداهلل  �شباح 

56.328 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/22698/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

اأم�شي  �شركة  عليها:  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
لال�شت�شارات الإدارية. �شجل جتاري رقم: 50630. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 402.546 دنانري 

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 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.9/19380/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 ROHIT عليه  املدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  املدعي: جميلة  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  املدعي: 
KAPOOR. الرقم ال�شخ�شي: 740837370. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/12315/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .740624393 ال�شخ�شي  الرقم   .RENJITH KUMAR CHAKIAT MOHANDAS

الدعوى: طلب مبلغ 277.882 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/10719/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 CARLO املدعى عليه  املدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين.  وكيل  بنك.  �شيتي  املدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .850327288 ال�شخ�شي  الرقم   .PAUL RENAZZEAR MANALANSAN

طلب مبلغ 2203.355 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.7/12397/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751106739 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  �شلمان  جا�شم  ح�شني 

113.947 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 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.1/10486/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
عبا�س علي جا�شم من�شور النامي. الرقم ال�شخ�شي: 741000121 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

300.685 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/22440/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: كمال نا�شر 
ال�شيد محمد اليو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 640802907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 318.904 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/22545/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .870548719 ال�شخ�شي:  الرقم   .VIMAL KRISHNAN BALAKRISHNA PILLAI

الدعوى: طلب مبلغ 201.74 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/10309/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .831002433 ال�شخ�شي  الرقم  فالمرزي.  عبدالرحمن  عبدالغفار  عبدالرحمن 

الدعوى: طلب مبلغ 393.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       
2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.7/08491/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد ب�شري 
رم�شان اأبو بكر. الرقم ال�شخ�شي: 720227305. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.778 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/11870/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 KONISHA املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
CHAVON CASBORN. الرقم ال�شخ�شي: 840359179 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 229.843 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/12461/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: �شامل 
�شالح �شامل التميمي. الرقم ال�شخ�شي: 810110091. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.794 

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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.3/09885/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  املدعي:  وكيل  بنك.  ت�شارترد  �شتاندرد  املدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   660501040 ال�شخ�شي  الرقم   .JUSTIN MALIAKAL VARGHESE

مبلغ 4207.248 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 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.7/22265/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ال�شيخ خالد اأحمد 
محمد خليفة اآل خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 580411460. مو�شوع الدعوى: طلب  366.94 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/12086/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   801044545 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROGER PATRIC DBRASS

253.167 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/10296/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املاجد  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830669981 ال�شخ�شي:  الرقم   .NASRUM MIN ALLAH

539.57 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.5/22994/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RAM KUMAR املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
SHAHU. الرقم ال�شخ�شي:790134039. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1235.849 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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.8/13847/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
 RICHARD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 138.37 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760401519 ال�شخ�شي:  الرقم   .KIARIE MUROKI

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.6/13557/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمود 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921016824 ال�شخ�شي:  الرقم  احليا�شات.  محمود  عماد 

136.813 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.3/12791/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
TIMOTHY RALPH WAKEFIELD. الرقم ال�شخ�شي: 910418748. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 215.662 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.8/16408/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 KAMRUL املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
مع  دينارًا   343.314 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860176410 ال�شخ�شي:  الرقم   .AWAL

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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.1/01674/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اإبراهيم 
الدعوى: طلب مبلغ 935.809  ال�شخ�شي: 620031964. مو�شوع  الرقم  عبدعلي علي ر�شي. 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.5/13762/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد 
علي اإبراهيم محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 680103902. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.978 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.3/07618/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه علي اأحمد �شالح 
مع  دينارًا   365.415 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750206985 ال�شخ�شي:  الرقم  عبا�س. 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/13768/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: زهراء 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910202613 ال�شخ�شي:  الرقم  املعلم.  ح�شن  عبداهلل  ح�شن 

129.12 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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.4/13835/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي:  �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ايهاب 
�شيد محمد عبدالرحمن. الرقم ال�شخ�شي: 711035768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.427 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/13840/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: هاين  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740107089 ال�شخ�شي:  الرقم  الكعبي.  حبيل  ح�شن  محمود 

193.953 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/13846/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SHANE املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
ARAKUMA HARDIE. الرقم ال�شخ�شي: 740301829. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.344 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/16924/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني علي 
عبدالنبي علي ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 921202962. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 302.806 

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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.8/16392/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
علي  مرمي  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 710704500. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 179.049 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.7/16403/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شديقه عا�شور 
ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 950307556. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.929 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/16413/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MORGAN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
LYNN FITZGERALD. الرقم ال�شخ�شي: 860939464 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.925 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/13389/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ 98.806  ال�شخ�شي: 900320907. مو�شوع  الرقم   .NOMAN NAWAZ

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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.5/10663/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
متام ال�شنكري. الرقم ال�شخ�شي: 820442984. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 377.246 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/09895/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MOSTOFA KAMAL املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه 
AZAHER ALI. الرقم ال�شخ�شي: 820161080 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.114 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/15207/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610144936 ال�شخ�شي:  الرقم  جوده.  محمد  وادي  محمد 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/14115/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طارق عثمان محمد �شريف الري�س. الرقم ال�شخ�شي: 800500059 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

96.85 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 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
رقم.الدعوى.8/21673/2014/02

تبليغ.ب�حل�شور
قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املدعية:  وكيل  للتامني.  الكويتيه  البحرينية  ال�شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1350 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عواجي.  حبيب  زهري  عليه:  املدعى 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/07161/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل املدعي: نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. املدعى عليها 
الثاين: مرمي �شلمان علي ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 791205304. املدعى عليه الثالث: حبيب 
الرابع: عبا�س محمد علي  املدعى عليه  ال�شخ�شي: 811107370.  الرقم  محمد علي ن�شيف. 
مع  دينارًا   4099.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760038341 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شيف. 

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

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

ر.قم.الدعوى.3/07506/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SOBHANA :املدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 346.94 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730535371 ال�شخ�شي:  الرقم   .DEVAN DINESH

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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.4/09313/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SOHEL عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
 165.1 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840340729 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOMTAZ ISLAM

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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/08924/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MUHAMMAD املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
NOMAN AZIZ RAJA AHMED. الرقم ال�شخ�شي 921120346. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

178.2 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/10844/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: محمد عبداهلل ح�شن احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 550136908

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3485.969 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.1/07961/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

م�شعود  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 460053795. مو�شوع  الرقم  عبداهلل م�شطفى عبداللطيف. 

228 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.3/08896/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: محمد عبدالرحمن عبداهلل ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 680800247 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 122.667 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/11256/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

يا�شر  ال�شيد  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شالح ها�شم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 700305203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 574.635 

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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/11260/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 SAW ZAN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   584.593 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860636607 ال�شخ�شي:  الرقم   .BURG

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

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/20980/2014/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
علي عبداهلل خليل اإبراهيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 720804124 مو�شوع الدعوى:  628.643 
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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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.7/07437/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

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

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/13328/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
علي مريزا اإبراهيم اأحمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 750202440 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

264 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/12200/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
MURINGOOR RAVEENDRAN NAIR KUMAR الرقم ال�شخ�شي: 760538506. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 598.97 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.3/16397/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850206740 ال�شخ�شي:  الرقم  حمدان.  مفتاح  رجب  مفتاح 

138.65 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.4/14060/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
امين عبد الوهاب د�شوقى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 750353350 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

411.326 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.2/13458/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610115588 ال�شخ�شي:  الرقم  �شامل.  مبارك  عبداهلل  عبداهلل 

580.946 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.5/13742/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590712071 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  اأحمد  محمد  حيدر 

852.63 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.1/05031/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
MOBAROK MOLLA PANZU MOLLA. الرقم ال�شخ�شي     710435142. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 130.133 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.8/14167/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
عليه: وليد ح�شن عبدالعزيز عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 611024217. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 143.867 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.6/12016/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
VALIYAKATH BEERAN ABUBACKER. الرقم ال�شخ�شي 531118312. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170.117 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/12747/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

التويجري. املدعى  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
عليه: نالكث �شليمان محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 490052860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

261.516 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.1/11833/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOSLAM MIZANUR RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 830368442. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 312.613 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.3/16447/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MIGUELITO :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
ANTOFINA OGANIA. الرقم ال�شخ�شي 640921922 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 718.75 

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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/14362/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 MOHAMMED :املدعي: البنك الأهلي املتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560612753 ال�شخ�شي  الرقم   .ZAKIR HUSSAIN KHAN

373.528 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.7/13559/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 .UMER NAZIR :املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   284.694 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860181812 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.8/12970/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ANALYN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 429.31  ال�شخ�شي: 780757955. مو�شوع  الرقم   .ANGCAO PAPUD

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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.8/13360/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية, وكيلها محمد عيد احل�شيني املدعى عليه: فهد 
عبداهلل مبارك العامري ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 820912042 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1503.71 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.9/12716/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
املدعى عليه: طه عبداحل�شني جا�شم محمد بوح�شني. الرقم ال�شخ�شي 760307393. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 442.566 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.8/13164/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل املدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مو�شوع   .700101810 ال�شخ�شي  الرقم  عمران.  �شالح  عبدالكرمي  عبدالواحد  عليه:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 3808.374 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة
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رقم.الدعوى.9/09498/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اأحمد عبداهلل محمد اخلالدي. الرقم ال�شخ�شي: 910204829 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 257.473 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.6/12792/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  البحرين.وكيل  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 860187499. مو�شوع  الرقم  اأحمد بن �شويخات.  عليه: جا�شم بن 

مبلغ 1917.677 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 

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.6/04272/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  اأحمد.  �شالح  قا�شم  نبيل  عليه:  املدعى  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   304.99 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920213901

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

22-02-2016 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�ش�بعة

رقم.الدعوى.5/15698/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: فاطمه اأحمد علي املعتوق. الرقم ال�شخ�شي: 890106770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
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رقم.الدعوى.8/17862/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

مو�شوع  عي�شى  اأحمد  علي  عبداحل�شن  فاطمة  عليها:  املدعى  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 77.504 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.3/17274/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 345.169  ال�شخ�شي: 880824719. مو�شوع  الرقم  ال�شخر.  ب�شام  وليم 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.1/17759/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 ASPRIL عليه  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820102857 ال�شخ�شي:  الرقم   .GRACE COLALJO BRIGOI

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.4/17010/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي 
عبداهلل عبدالرحمن عبدالعزيز. الرقم ال�شخ�شي: 930513363 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

348.641 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.4/16990/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710121571 ال�شخ�شي:  الرقم  عجة.  محله  اب�شي�س  خليف 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/15074/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيد ح�شني ماجد نا�شر ماجد التوبالين. الرقم ال�شخ�شي 730804186

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 352.774 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/19554/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 PRAVEEN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
VENUGOPAL. الرقم ال�شخ�شي: 830509763. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.048 دينار 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/19424/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .860729745 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD AMER MEHMOOD

طلب مبلغ 228.87 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



297
العدد: 3246 - الخميس 28 يناير 2016

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.6/19211/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
 JOSHUA املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
STEVEN DANIELS. الرقم ال�شخ�شي: 890532443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.738 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/18631/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   387.612 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900230711 ال�شخ�شي:  الرقم   .INTIJA

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى. 
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/18452/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 690013531  الرقم  علوي.  نا�شر  نا�شر خلف  ال�شيد 

2519.221 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.1/19107/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820401960 ال�شخ�شي:  الرقم  عبا�س.  علي  يو�شف  علي  عليه: 

95.467 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 2016/2/21 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.7/19412/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه محمد 
عبدالمري عبداهلل محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790809303. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.2/17560/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
BEDE JOHN INTING OZARAGA. الرقم ال�شخ�شي 881036404. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 744.979 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.6/14266/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

 ASRUL NAHAR املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
 109.091 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .701128305 ال�شخ�شي:  الرقم   .BIN AB RAZAK

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

جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة.

رقم.الدعوى.8/15352/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 780357469 مو�شوع  الرقم   .REHMAN AHMAD ANSARI

338.879 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة.
رقم.الدعوى.5/15300/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .910214433 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED IHSAN KOCHI PEEDIKAYIL

الدعوى: طلب مبلغ 208.731 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/15522/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620069104 ال�شخ�شي:  الرقم  الثامر.  عبيد  جا�شم  خ�شر 

320.431 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.8/15447/2015/02.
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851103006 ال�شخ�شي:  الرقم  مهدي.  علي  ح�شن  علي  ح�شني 

325.476 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.2/14061/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
CHRISTENE MALLORCA GASPE. الرقم ال�شخ�شي 861029798. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 250.782 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.2/14951/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910800340 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلياط.  يو�شف  يعقوب  عبا�س 

794.554 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.3/14701/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: محمود 
عبدالوهاب مح�شن ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 820101893 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

112 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.5/14650/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

 ABDUL عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
GHAFFAR. الرقم ال�شخ�شي: 890426821. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 398.84 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.1/14571/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741205548 ال�شخ�شي:  الرقم  رم�شان.  عبا�س  اإبراهيم  عبدالمري 

مبلغ 115.55 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة.
رقم.الدعوى.4/14480/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد فهد جا�شم 
مع  دينارًا   240.134 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .711127026 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شمن. 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/14166/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: با�شم 
جميل �شهيب. الرقم ال�شخ�شي: 810243628. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 163.429 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.7/14162/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
محمد طريف محمد زياد التيناوي. الرقم ال�شخ�شي: 790720302 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

281.091 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.6/15207/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
PETER MWANGI WAIGANJO. مو�شوع الدعوى 274.806 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.1/15283/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري

املدعى عليه: ح�شن علي عبداملجيد عبا�س حماده. الرقم ال�شخ�شي: 900802944
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.532 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.9/16404/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
بهيه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
عبداهلل ح�شن مرتوك. الرقم ال�شخ�شي: 480046255. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 148.143 

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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.9/16418/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: حميد 
 182.22 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620058706 ال�شخ�شي:  الرقم  البقايل.  علي  اأحمد 

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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.3/15945/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   910136157 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAMAS UR REHMAN

190.788 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى.8/15853/2015/02.

تبليغ.ب�حل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 840425910 مو�شوع  الرقم  ح�شني محمد �شاكر محمد علي. 

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

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/15771/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .900139250 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED ABUTHAHIR JAHABARDEEN

الدعوى: طلب مبلغ 552.911 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/14337/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: بدور ح�شن علي 
اكرب مريزا. الرقم ال�شخ�شي: 730742768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.416 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.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة

رقم.الدعوى.9/15746/2015/02.
تبليغ.ب�حل�شور

التويجري. املدعى  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730361233 ال�شخ�شي:  ASLAM MANZOORالرقم  عليه: 

187.498 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.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخل�م�شة
رقم.الدعوى:.9/14823/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
عبداحل�شني  فالدميروفنا,علي  بازوك  الك�شندرا  عليه:  املدعى  املرخ.  يو�شف  محمد  املدعي: 
خمي�س من�شور ابوديب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 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 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/17704/2015/02.........
تبليغ.ب�حل�شور

التويجري   املدعى عليه:  املدعي: جامعة اململكه. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
اإبراهيم محمد جا�شم عبدالرحمن املطوع. الرقم ال�شخ�شي 850300614. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1955 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 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/14092/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عزيز  عليه  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
ا�شحاق امر اهلل عبدالكرمي يون�س. الرقم ال�شخ�شي: 770401570. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

67.311 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 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/3413/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

ب�شفته  مكزاري  مونليف  عليه:  املدعى  الوطني.  علي  محمد  وكيلها  ال�شالم,  مدر�شة  املدعية: 
والد الطفلة)�شلمى(,�شلوى مومني عبدو. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 696 دينارًا مع الر�شوم 
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اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى  وامل�شاريف ومقابل 
بني  املربم  الإتفاق  ال�شهود  �شهادة  منها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق 
املدعية واملدعي عليهما والر�شوم الدرا�شية املقررة لتعليم �شلمى مكزاري واإن�شغال ذمة املدعي 
املقررة  القانونية  الإثبات  طرق  بذات  النفي  عليهما  للمدعي  و�شرحت  املطالبة,  مببلغ  عليهما 
للمدعية, حددت جل�شة لبدء التحقيق وعلى اأن ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدوؤه, وعلى ق�شم 

كتاب املحكمة تبليغ منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/14581/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي ح�شني 
علي املحي�شن. الرقم ال�شخ�شي: 810747812. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.975 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 

2016/2/25 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/6081/2013/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعى  فوده.  ح�شني  محمد  عو�س  املدعية:  وكيل  املحدودة.  العاملية  الوكالت  �شركة  املدعية: 
عليها: مكتبة الهالل. الرقم ال�شخ�شي: 201310747. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3562.56 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
بتوجيه اليمني احلا�شمة للمدعى عليه املدعو/ اإبراهيم محمد املوؤيد ب�شفته مالك موؤ�ش�شة مكتبة 
الهالل بال�شيغة التالية )اأحلف باهلل العظيم اأن املوؤ�ش�شة اململوكة يل امل�شماة مكتبة الهالل مل 
تطلب من املدعية بذائع عبارة عن �شجائر عن الفرتة من 2009/7/22م وحتى 2009/8/30م 
واأن ذمتي غري م�شغولة مببلغ املطالبة وقدره 3562/560 دينار )ثالثة اآلف وخم�شمائة واثنان 
و�شتون دينار وخم�شمائة و�شتون فل�س( واهلل على ما اأقول �شهيد ( وحددت جل�شة   2015-9-15 
حل�شور املدعى عليه حللف اليمني واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع وعلى 

قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/14233/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

الرقم  اأحمد.  محمد  ح�شني  ليلى  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 820104060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.089 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 2016/2/28 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/15690/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم, وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: امني 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 820201707  الرقم  عبداهلل.  من�شور  اأحمد  من�شور 

119.742 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.9/2048/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعي: علي عي�شى �شالح ح�شن العلواين. وكيل املدعي: عبداجلليل علي ح�شن العلواين. املدعى 
عليه: جا�شم محمد جا�شم �شلمان عياد. الرقم ال�شخ�شي 880505796. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.3/11605/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خ�شر عبدالرب 
اأحمد خ�شر احلمري. الرقم ال�شخ�شي: 960614818  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.919 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة
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رقم.الدعوى:.7/15151/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
محمد ار�شيد �شليمان امل�شطفى. الرقم ال�شخ�شي: 741010798 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.7/15778/2015/02.........
تبليغ.ب�حل�شور.

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
OLADAYO MORENIKEJI FAJEBE. الرقم ال�شخ�شي 890229074. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 501.427 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.2/15212/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   780854985 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AKHTAR

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.2/15517/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513675 ال�شخ�شي:  الرقم   .Yousif Abdulla Munzzal

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة
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رقم.الدعوى:.9/15857/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 731004230. مو�شوع  الرقم  ر�شا ما�شاء اهلل محمد حاجي. 

285.52 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/16 لنظر الدعوى.

ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة
رقم.الدعوى:.2/16330/2015/02

تبليغ.ب�حل�شور
�شراج  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو,  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .771104359 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عبدالرحمن  عبداهلل 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.7/15943/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم,  �شركة  املدعية: 
 122.654 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740931350 ال�شخ�شي:  الرقم  العمري.  الزوهرة 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.9/16328/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
SURAPAT CHOMPOONUCH. الرقم ال�شخ�شي 891120343 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة
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رقم.الدعوى:.7/13996/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871032694 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAN RAJ LOGANATHAN

مبلغ 1020.236 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.8/13603/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 670335860 مو�شوع  الرقم   .CESAR ESTEMBER GARCIA

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.9/09329/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

 RANJIT SHIL :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
LATE SHIL. الرقم ال�شخ�شي: 650200977 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 501.794 دينار مع 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.4/14172/2015/02
تبليغ.ب�حل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850365961 ال�شخ�شي  الرقم   .KARTHIK PARAMASIVAM

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
ق��شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الث�لثة


