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 قانون رقم )3( ل�صنة 2016
  بالت�صديق على اتفاقية بين 

 حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيك�صتان
  ب�صاأن تجنب االزدواج ال�صريبي ومنع التهرب المالي

 بالن�صبة لل�صرائب على الدخل

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

جتنب  ب�شاأن  طاجيك�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اتفاقية  وعلى 
الزدواج ال�شريبي ومنع التهرب املايل بالن�شبة لل�شرائب على الدخل، واملوقعة يف مدينة املنامة 

بتاريخ 28 مايو 2014،
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه ، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة )1(
ودق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيك�شتان ب�شاأن جتنب  �شُ
الزدواج ال�شريبي ومنع التهرب املايل بالن�شبة لل�شرائب على الدخل، واملوقعة يف مدينة املنامة 

بتاريخ 28 مايو 2014، واملرافقة لهذا القانون.

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

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

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 17 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق: 27 يــنــــايـــــــــر 2016م
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 قانون رقم )4( ل�صنة 2016
 بالموافقة على ان�صمام مملكة البحرين اإلى االتفاقية الدولية

للبحث واالإنقاذ في البحار لعام 1979 

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

وعلى التفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحار لعام 1979،
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأولى 
اإلى التفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحار لعام  ووفق على ان�شمام مملكة البحرين 

1979 ، واملرافقة لهذا القانون.

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

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

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 17 ربيع الثاين 1437 هـ
املوافق: 27 يــنــــــايـــــــر 2016 م



48
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



49
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



50
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



51
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



52
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



53
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



54
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



55
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



56
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



57
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



58
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



59
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



60
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



61
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



62
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



63
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



64
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



65
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



66
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



67
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



68
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



69
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



70
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



71
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



72
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



73
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



74
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



75
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



76
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



77
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



78
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



79
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



80
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016



81
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

 قانون رقم )5( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على اتفاقية بين

 حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيك�صتان
ب�صاأن ت�صجيع وحماية اال�صتثمار

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

ت�شجيع  ب�شاأن  طاجيك�شتان  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اتفاقية  وعلى 
وحماية ال�شتثمار، املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 28 مايو 2014،

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

املادة )1(
ودق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيك�شتان ب�شاأن ت�شجيع  �شُ

وحماية ال�شتثمار، املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 28 مايو 2014، واملرافقة لهذا القانون.

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

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 22 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق: 1 فــبــــرايـــــــــر 2016م
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 مر�صوم رقم )4( ل�صنة 2016
 بت�صمية الوزير المخت�ص بتطبيق اأحكام
 المر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2015

ب�صاأن الموؤ�ص�صات ال�صحية الخا�صة

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

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

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

وعلى املر�شوم امللكي رقم ) 65 ( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

يكون الوزير املعني بال�شحة هو الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.

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

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة
رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 22 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق: 1 فــبـــرايــــــــــر 2016م
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 مر�صوم رقم )5( ل�صنة 2015
بتحديد الوزير الم�صئول اأمام مجل�ص الوزراء وال�صلطة الت�صريعية بمجل�صيها 

عن اأعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية

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

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

وعلى املر�شوم  رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،
وعلى املر�شوم امللكي رقم ) 65 ( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري، 

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

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

الت�شريعية   وال�شلطة  الوزراء  اأمام جمل�س  امل�شئول  الوزير  هو  بال�شحة  املعني  الوزير  يكون 
مبجل�شيها عن اأعمال الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

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

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 22 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق:  1 فـبـــرايــــــــــر 2016م
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 مر�صوم رقم )7( ل�صنة 2016
باإعادة ت�صكيل مجل�ص اإدارة هيئة تنظيم �صوق العمل

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، وعلى الأخ�س 
املادة )6( منه،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى 

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل برئا�شة وزير العمل والتنمية الجتماعية 
وع�شوية كل من :

1- ال�شيد �شباح �شامل الدو�شري.
2- ال�شيد محمد علي محمد القائد.

3- ال�شيخ اأحمد بن عي�شى اآل خليفة.
4- ال�شيدة مها عبداحلميد مفيز.

5- ال�شيد نبيل خالد كانو.
6- ال�شيد جهاد اإبراهيم اأمني.

7- ال�شيد جعفر خليل اإبراهيم.
8- ال�شيد يعقوب يو�شف محمد.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.
املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء ووزير العمل والتنمية الجتماعية- كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا 
املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره ، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 22 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق: 1 فــبــــرايـــــــــر 2016م
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 مر�صوم رقم )9( ل�صنة 2016
باإعادة تنظيم وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

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

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

2012، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )74( ل�شنة 2005 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )65( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،
وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعاد تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة على النحو الآتي:
وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ويتبعه:

اأواًل: وكيل الوزارة ل�صئون ال�صناعة، ويتبعه:
1- الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شناعة، ويتبعه:

اأ- اإدارة التنمية ال�شناعية.
ب- اإدارة تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.
2- الوكيل امل�شاعد للمناطق ال�شناعية، ويتبعه:

اأ- اإدارة عمليات املناطق ال�شناعية.

ب- اإدارة تطوير املناطق ال�شناعية.
ثانياً: وكيل الوزارة ل�صئون التجارة، ويتبعه:

1- الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية، ويتبعه:
اأ- اإدارة املوا�شفات واملقايي�س.

ب- اإدارة حماية امل�شتهلك.
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ج- اإدارة فح�س املعادن والأحجار الكرمية.
2- الوكيل امل�شاعد للتجارة اخلارجية، ويتبعه:

اأ- اإدارة العالقات التجارية اخلارجية.
ب- اإدارة امللكية ال�شناعية.

3- الوكيل امل�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات، ويتبعه:
اأ- اإدارة الت�شجيل.

ب- اإدارة رقابة ال�شركات.
ثالثاً: الوكيل امل�صاعد للموارد واخلدمات، ويتبعه:

1- اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.
2- اإدارة التجارة الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات.

3- اإدارة العالقات العامة والإعالم.

املادة الثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )74( ل�شنة 2005 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة، كما ُيلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

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

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

مملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 25 ربيع الثاين 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 4 فرباير 2016م
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 مر�صوم رقم )10( ل�صنة 2016
 باإعادة تنظيم �صئون االأ�صغال

في وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراني

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

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الأ�شغال وال�شكان،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وبناء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعاد تنظيم �شئون الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، على 
النحو التايل:

ويتبعه: العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  • وزير 
- اإدارة الت�شال.

اأواًل: وكيل الوزارة ل�صئون االأ�صغال، ويتبعه:
اأ- اإدارة املوارد الب�شرية.
ب- اإدارة املوارد املالية.

1- الوكيل امل�شاعد للطرق، ويتبعه:
اأ- اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق.
ب- اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق.

2- الوكيل امل�شاعد لل�شرف ال�شحي، ويتبعه:
اأ- اإدارة تخطيط وم�شاريع ال�شرف ال�شحي.

ب- اإدارة ت�شغيل و�شيانة ال�شرف ال�شحي.
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3- الوكيل امل�شاعد مل�شاريع البناء وال�شيانة، ويتبعه:
اأ- اإدارة م�شاريع البناء.

ب- اإدارة �شيانة املباين.
ج-  اإدارة امل�شاريع ال�شرتاتيجية.

4- الوكيل امل�شاعد للخدمات الفنية، ويتبعه:
اأ- اإدارة هند�شة التكاليف.

ب- اإدارة هند�شة املواد.
ج-   اإدارة تقنية املعلومات.

املادة الثانية
يلغى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الأ�شغال وال�شكان.

املادة الثالثة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، ويعمل به من 

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

                                                                 ملك مملكة البحرين
                                                                حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 25 ربيع الثاين 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 4 فرباير 2016م
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 مر�صوم رقم )11( ل�صنة 2016
باإ�صقاط الجن�صية البحرينية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963، وتعديالته ، وعلى الأخ�س املادة )10( البند 
)ج( الذي ن�س على اإ�شقاط اجلن�شية عن ال�شخ�س اإذا ت�شبب يف الإ�شرار مب�شالح اململكة اأو 

ت�شرف ت�شرفًا يناق�س واجب الولء لها ، 
يوليو   28 بتاريخ  املنعقدة  ال�شتثنائية  بجل�شته  ال�شادرة  الوطني  املجل�س  تو�شيات  وعلى 
البحرينية عن كل  "اإ�شقاط اجلن�شية  التي ن�شت على  الثانية  التو�شية  الأخ�س  ، وعلى   2013

مرتكبي اجلرائم الإرهابية واملحر�شني عليها" ،
وعلى تقرير وزارة الداخلية عن تورط املذكور اأدناه يف القيام ببع�س الأن�شطة والت�شرفات 

املت�شببة يف الإ�شرار مب�شالح اململكة واملناق�شة لواجب الولء لها ،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية ،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء ،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ال�شخ�شي  الرقم  يحمل  الذي  علي ح�شني حوراين  رائد  البحرينية عن  ت�شقط  اجلن�شية 
)590136267( وعن كل من اأكت�شبها بالتبعية له من اأفراد عائلته. 

املادة الثانية
 ، املر�شوم  هذا  اأحكام  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  – كل  والوزراء  الوزراء  رئي�س جمل�س  على 

ويُعمل به من تاريخ �شدوره ، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

         وزير الداخلية
را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 25 ربيع الثاين 1437هـ
املـــــــوافـــــــــق: 4 فرباير 2016م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف
 قرار رقم )7( ل�صنة 2016

 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم )39( ل�صنة 2015
ب�صاأن اإعادة ت�صكيل لجنة المنازعات االإيجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

 وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية، املعدل 
بالقرار رقم )67( ل�شنة 2015،

وعلى قرار الندب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء،
 وعلى تر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

 وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ي�شتبدل بن�س املادة الثانية من القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة 
املنازعات الإيجارية الن�س التايل:

اأحمد  والقا�شي  البوفال�شة،  �شالح  اإبراهيم  الدكتور  القا�شي  من  كٌل  يندب  الثانية:  املادة 
عبدالرزاق ال�شديقي ع�شوي اإحتياط للجنة املنازعات الإيجارية عند غياب اأحد اأع�شائها من 

الق�شاة اأو قيام مانع لدى اأحد الأع�شاء وذلك بناًء على دعوة من رئي�س اللجنة.
ويعني ال�شيد �شامل محمد القوتي ع�شوًا اإحتياطيًا يف حال غياب ع�شو اللجنة من غري الق�شاة.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 14 فــبـــرايــــــــــر 2016م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف
 قرار رقم )8(  ل�صنة 2016

 ب�صاأن تحديد موعد المتحان طالبي القيد في جدول المحامين
 لمن لم يدر�صوا ال�صريعة االإ�صالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، وتعديالته، 
وا�شتنادًا اإلى القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القيد يف جدول املحامني 

لغري الدار�شني لل�شريعة الإ�شالمية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.

قرر االآتي:
املادة االأولى

التا�شعة                            ال�شاعة  حتديد  مت  قد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعلن 
مواد  يف  حتريري  امتحان  لإجراء  موعدًا  2016م  مار�س   31 املوافق  اخلمي�س  يوم  �شباح  من 
الأحوال ال�شخ�شية واملواريث والوقف والو�شية والهبة لطالبي القيد يف جدول املحامني ممن مل 
يدر�شوا ال�شريعة الإ�شالمية، و�شوف يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور الثالث من مبنى 

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
فعلى الراغبني يف اأداء المتحان ممن مل ي�شبق لهم التقدم بطلبات القيد يف جدول املحامني 

اأن يبادروا بتقدمي طلباتهم ملكتب امل�شجل العام خالل �شهر من تاريخ هذا الإعالن.

املادة الثانية
على جميع املخت�شني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.
وزير العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة
�شـدر بتاريخ: 29 ربيع الآخر 1437هـ
املـــــــوافــــــــق:  8 فــبـــرايــــــــر 2016م



111
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراني
 قرار رقم )3( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات في منطقتي
 �صار مجمع 515 ومقابة مجمع 509

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،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقتي �شار جممع 515 ومقابة جممع 509 وفقًا ملا هو 
وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

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



112
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

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

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

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

�شدر بتاريخ: 26 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــــــوافــــــــــــــق: 6 ينايـــــــر 2016م
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وزارة اال�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )5( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير ت�صنيف عقار بعد التق�صيم في منطقة توبلي- مجمع 711

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،

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

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم  08020811 الكائن مبنطقة توبلي جممع 711 وفقًا ملا هو وارد 
يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول  1437هـ
املــــــــــــــوافـــــــــــــــق: 7 ينايـــر 2016م
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وزارة اال�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )  6 ( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير ت�صنيف  عقار في منطقة الج�صرة - مجمع 1004 

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،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

العقار رقم 10032533 الكائن مبنطقة اجل�شرة جممع 1004اإلى ت�شنيف  يغري ت�شنيف 
م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــــــوافـــــــــــــق: 7 ينايــــــــر 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )8( ل�صنة 2016 

 باال�صتغناء عن العقار الم�صتملك بالقرار رقم )56( ل�صنة 2015 
والم�صجل بالمقدمة رقم 2004/7331

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س 
املادة )31( منه قد قررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )56( ل�شنة 2015 ال�شادر 
على ملك �شفارة اململكة العربية ال�شعودية، الكائن يف الق�شيبية من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 2004/7331، والذي كان من اأجل تطوير املنطقة �شمن م�شروع التنمية احل�شرية، لعدم 

لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )9( ل�صنة 2016 

ب�صاأن ت�صنيف عدد من العقارات في منطقتي �صدد مجمع 1038 و�صهركان 
مجمع 1044

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

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقتي �شدد جممع 1038 و�شهركان جممع 1044 وفقًا ملا هو 
وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 
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قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 13 يــنـــايــــر 2016 م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )  138 ( ل�صنة 2015

ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات في منطقتي عراد وجزيرة اأمواج

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،

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارين رقم 01014799و01014809 الكائنني مبنطقة عراد جممع 244 
والعقار رقم 02029262 الكائن بجزيرة اأمواج جممع 257 الى ت�شنيف مناطق خدمات ومرافق 
عامة )p s ( وفقًا ملا هو وارد يف اخلرائط املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما ال�شرتاطات 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــــوافـــــــق: 30 دي�شمبــــــر 2015م
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  6006( لسنة 6لقانون رقم )اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

 6016( لسنة 1إعالن رقم )
 

 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية
 
 

  
أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الم استنادا إلى     

 التصميمات الصناعية التي تم إيداعها.
 

 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     
 
 
 

 .الرقم المسلسل للطلب  -1
 .اسم الطالب وعنوانه  -2
 .الطلبتقديم تاريخ   -3
 .وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها -4
 .النماذج الصناعية المتعلق بالطلبتصنيف لوكارنو للرسوم و -5
 في مملكة البحرين. تصميماسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل ال -6
 

 
 

  
 
 

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية
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  1736  ب ت /رقم الطلب:  
  تورلن هولدينغ أس أيه  اسم الطالب :

ليس بريليكس،  2345، 11رو دو جورا 15 عنوانه :
 سويسرا

 . م 2315/  12/  33تاريخ تقديم الطلب: 
قلم حبر سائل وصف طلب التصميم:   

 F0295.19.06 : التصنيف 
  الة للملكية الفكرية أبو غز اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 993ص.ب  عنوانه :
 

__________________________________ 
 

 
 

  
  1761  ب ت /رقم الطلب:  

أف سي أيه إيتالي أس.بيه.أيه  اسم الطالب : ..    
 تورينو، 13135-، آي233كورسو جيوفاني أجنيلي  عنوانه :

 ايطاليا 
 . م 2315/  11/   11  تقديم الطلب: تاريخ 

  نموذج مصغر لسيارة وصف طلب التصميم: 
12.08.M0257  : التصنيف 

  الة للملكية الفكريةأبو غز اسم الوكيل المفوض:

 .البحرينمملكة  –، المنامة 993ص.ب  عنوانه :
__________________________________ 

 
 

  1711 ب ت / رقم الطلب:  
  فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب : 

 ،  مودينا، ايطاليا1163فيا إيميليا إست   عنوانه :
 . م 2315/   13 /  21:  تاريخ تقديم الطلب

سيارة :  وصف طلب التصميم  
   12.08.M0257    : التصنيف  

  الة للملكية الفكريةأبو غز المفوض:اسم الوكيل 
 .البحرينمملكة  –، المنامة 993ص.ب  عنوانه :

__________________________________ 
 

 
 

  1761 ب ت / رقم الطلب:  
  تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا :اسم الطالب

 كين،اليابان-شي، أيشي-شو، تويوتا-، تويوتا1  عنوانه :
 . م 2315/   12 /  22:  تاريخ تقديم الطلب

 سيارة :  وصف طلب التصميم
 12.08.0 التصنيف :

  الة للملكية الفكريةأبو غز اسم الوكيل المفوض:
 .البحرينمملكة  –، المنامة 993ص.ب  عنوانه :
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  1763  ب ت /رقم الطلب:  
ريتروكورن ليميتد اسم الطالب : .     

  1ووتر هاوس ستريت، تشيلمسفورد، إسيكس سي إم 35 عنوانه :                      
 تي واي، المملكة المتحدة2                      
 . م 2315/  12/  13تاريخ تقديم الطلب:                       

 غالف لمنتجات غذائية وصف طلب التصميم:
 F0271.09.03 : التصنيف 

ملكية الفكرية أبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  
.نمملكة البحري -، المنامة  993: ص.ب  عنوانه :  

__________________________________ 
 

 
 

  1730  ب ت /رقم الطلب:  
فراري أس.بيه.أيه اسم الطالب :      

 مودينا ، إيطاليا 41133، آي  1163فيا ايميليا است  عنوانه :
 . م 2315/  12/  22تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة وصف طلب التصميم:  
 التصنيف : 12.08.0
ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  

.مملكة البحرين -، المنامة 993ص. ب:  عنوانه :  
__________________________________ 

 

 
 

  1731  ب ت /رقم الطلب:  
فراري أس.بيه.أيه اسم الطالب :      

                                     . مودينا ، إيطاليا 41133، آي  1163فيا ايميليا است  عنوانه :                      
 . م 2315/  12/  22م الطلب: تاريخ تقدي           تقد تاريخ

سيارة لعبة وصف طلب التصميم:        
  التصنيف : 21.0.0
  ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:

 نمملكة البحري -، المنامة  993ص.ب :  عنوانه :                     
_________________________________ 

 

 
 

  1737  ب ت /رقم الطلب:  
شركة ديكو البحرين اسم الطالب :  

 ، المنطقة الصناعية 631، مجمع  115، طريق  165مبنى  عنوانه :                       
  مملكة البحرين -المنامة  ، 26512شمال سترة ، ص .ب                        

 . م 2315/  3/  19خ تقديم الطلب: تاري               تاري
تصميم قفازات ليتكس و نايترايل وصف طلب التصميم:    

02.06.G0116 : التصنيف 
شركة ديكو البحرين اسم الوكيل المفوض:  

 ، المنطقة الصناعية 631، مجمع  115، طريق  165بنى م   عنوانه :           عنوانه :
مملكة البحرين.–، المنامة  26512شمال سترة ، ص .ب    

__________________________________ 
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  1760  ب ت /رقم الطلب:  
ريمووا جي إم بي إتش اسم الطالب :     

  كولون، المانيا 53129، 13ستراسيه -بيرد -ريتشارد عنوانه :                      
 . م 2315/  11/  4تاريخ تقديم الطلب:                       

حقيبة سفر  وصف طلب التصميم:  
03.01.B0045 : التصنيف 

ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  
.مملكة البحرين -، المنامة 993ص. ب:  عنوانه :  

__________________________________ 
 
 

 
 

  1761  ب ت /رقم الطلب:  
ثيرابيرل، أل أل سي اسم الطالب :    

 غرويغ لين، سويت كيو، كولومبيا، 9305 عنوانه :                      
 ، الواليات المحدة االمريكية21346ماريالند                      

 . م 2315/  11/  12تاريخ تقديم الطلب:                        
حاوية حافظة للحرارة: وصف طلب التصميم      

:  التصنيف 09.0.0  
ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  

.مملكة البحرين -، المنامة  993ص. ب:  عنوانه :  
__________________________________ 

 
 

 
 

  1711  ب ت /رقم الطلب:  
تورلن هولدينغ أس أيه الطالب : اسم  

                                 2135أيه،  26سي/أو سيبو أس. أيه.، تشمين دو تشاتو  عنوانه :                      
 سويسرا، سويهايرز         سويهايرز

 . م 2315/ 13/  11تاريخ تقديم الطلب:                       
ساعة معصم بدون سوار وصف طلب التصميم:   

10.07.B0456 : التصنيف   
  ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:

.مملكة البحرين -، المنامة 993ص. ب:  عنوانه :  
__________________________________ 

 
 

 
 

  1761  ب ت /رقم الطلب:  
أف سي أيه إيتالي أس.بيه.أيه اسم الطالب : .  

 تورينو، ايطاليا 13135-، آي233كورسو جيوفاني أجنيلي  نه :عنوا                 عنو
 . م 2315/  11/  11 تاريخ تقديم الطلب:                      

نموذج مصغر لسيارةوصف طلب التصميم:   
 التصنيف : 12.0.0

ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  
.مملكة البحرين -، المنامة  993ص. ب:  عنوانه :   

__________________________________ 
 



133
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

 
 
 
 

 
 

  1766 ب ت /رقم الطلب:  
أف سي أيه إيتالي أس.بيه.أيه اسم الطالب :    

 تورينو، 13135-، آي233كورسو جيوفاني أجنيلي  عنوانه :                      
 ايطاليا                       
 . م 2315/  11/  11 يم الطلب: تاريخ تقد                     

سيارةوصف طلب التصميم:   
 12.0.0  : التصنيف 

ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:  
 .مملكة البحرين -، المنامة  993ص. ب:  عنوانه :

__________________________________ 
 

 

 
 

  1717  ب ت /رقم الطلب:  
هانز جورج هاجليتز اسم الطالب :  

 زيل آم سي، النمسا 5033، 11ليندينالي  عنوانه :
 . م 2315/  9/  33تاريخ تقديم الطلب:  

قطع حامالت للفافات الورق  وصف طلب التصميم:  
07.99.H0205 : التصنيف 

سماس للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:  
 مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  عنوانه :

 
 

 
  1716  ب ت /رقم الطلب:  
فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :  

 ، مودينا، إيطاليا 1163فيا إيميليا إست  عنوانه :
 . م 2315/  13/  21تاريخ تقديم الطلب:  

لعبة سياره  وصف طلب التصميم:  
 التصنيف :21.0.0

  ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:
 .البحرين مملكة - المنامة  993ص.ب :  عنوانه :

_____________________________________ 
 

 
 

  1767  ب ت /رقم الطلب:  
أف سي أيه إيتالي أس.بيه.أيه اسم الطالب : .   

 تورينو، ايطاليا 13135-، آي233كورسو جيوفاني أجنيلي  عنوانه :
 . م 2315/  11/  11تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة  وصف طلب التصميم:  
 التصنيف : 12.0.0

  ملكية الفكريةأبو غزاله لل اسم الوكيل المفوض:
 .مملكة البحرين -، المنامة  993ص. ب:  عنوانه :

 
 __________________________________  
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  1731  ب ت /رقم الطلب:  
سيفرجالس اسم الطالب :   

 فيكيوريس ، فرنسا 63963ري دي الجير ،  3 عنوانه :
 . م 2316/  1/  14تاريخ تقديم الطلب:  

قارورة ديستني  وصف طلب التصميم:   
09.01.B0392 : التصنيف 

  سابا وشركاهم تي . ام .  بي اسم الوكيل المفوض:
 ، المنامة ، مملكة البحرين21313ص.ب.  عنوانه :

 
 
 
 

 
 

  1711  ب ت /رقم الطلب:  
بتروليوم كوربوريشن ليمتدبهارات  اسم الطالب :    

 كوريمبهوي 6و  4بهارات بهافان،  عنوانه :
 ،والية ماهاراشترا، 433313روود،باالرد استيت، مومباي 

 الهند
 . م 2315/  9/  10تاريخ تقديم الطلب:  

عبوة  وصف طلب التصميم:   
 التصنيف : 09.01.0
  سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:

 مملكة البحرين -المنامة  11925ب  ص عنوانه :
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  1710  ب ت /رقم الطلب:  
بهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد اسم الطالب :    

 كوريمبهوي 6و  4بهارات بهافان،  عنوانه :
 ،والية ماهاراشترا، 433313روود،باالرد استيت، مومباي 

 الهند
 . م 2316/  9/  10تاريخ تقديم الطلب:  

عبوة  طلب التصميم:وصف     
 التصنيف : 09.01.0
  سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:

 مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  عنوانه :
 
 
 

 
 

 
 

  1716  ب ت /رقم الطلب:  
هانز جورج هاجليتز اسم الطالب :  

 زيل آم سي، النمسا 5033، 11ليندينالي  عنوانه :
 . م 2315/  9/  21تاريخ تقديم الطلب:  

قطع حامالت للفافات الورق  وصف طلب التصميم:  
07.99.H0205 : التصنيف 

سماس للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:  
 مملكة البحرين -المنامة  11925ص ب  عنوانه :
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اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين
 

اإعالن رقم )86( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن
اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد

مع تخفي�ص راأ�صمالها

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
و�شركائها(،  القاب�شة  احل�شن  جمموعة  لأ�شحابها  )ك�شمة  امل�شماة  القاب�شة  الت�شامن  �شركة 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوين  �شكلها  تغيري  طالبة   ،60053 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
راأ�شمال  تخفي�س  مع  احل�شن،  محمد  عبا�س  اأحمد  لل�شيد/  مملوكة  وتكون  الواحد،  ال�شخ�س 
ال�شركة من مائة األف )100،000( دينار بحريني اإلى ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، 

واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة ك�شمة �س.�س.و(، وبحيث تزاول الأن�شطة التالية:
1 -  ا�شترياد وت�شدير وبيع الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية وم�شتلزماتها وقطع غيارها.

2 - ا�شترياد وت�شدير وبيع النظارات ال�شم�شية واإطاراتها.
3 - محل فح�س الب�شر لرتكيب العد�شات الال�شقة وبيعها.

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 )87( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

فرع ال�صركة االأجنبية )ياماتو كوجيو املحدودة(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اإم جي فخرو(، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية امل�شماة )ياماتو كوجيو  مكتب �شركة )كي بي 
 ،78521 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  متثيلي،  كمكتب  البحرين  مملكة  يف  والعامل  املحدودة(، 
اإليه ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من  اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة امل�شار  طالبًا 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )88( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة )�شلفر �شتار جلوبل ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيدة/ فتحيه عبدالنبي عبدالوهاب ر�شي، 
مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )�شيدلية الربيع(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72055، طالبًا 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  الربيع(  املوؤ�ش�شة الذي يحمل ا�شم )�شيدلية  الأول من  الفرع  حتويل 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني واإدخال ال�شيد/ عبدالغني 
عبدالنبي عبداهلل خلف، و�شركة )هناء لإدارة الوحدات الطبية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 91169، �شريكني بال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة اجلديدة.
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 )89( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صكن اللوزي للتطوير ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
اللوزي  )�شكن  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  يونغ(،  اأند  )اإرن�شت  �شركة 
للتطوير ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63364، والتي متار�س اأن�شطة بيع و�شراء العقارات 
حل�شاب املن�شاأة واإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية 

 .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 )90( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة )هوروث البحرين(، نيابة عن ال�شيد/ محمد مريزا جمعه مفتاح، �شاحب املوؤ�ش�شة 
طالبًا   ،61422 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  املعامالت(،  لتخلي�س  )اجلهراء  امل�شماة  الفردية 
حتويل الفرعني الثاين والثامن من املوؤ�ش�شة، امل�شجلني مبوجب قيد رقم 2-61422 و61422-8، 
اأن�شطة مكاتب  واللَذين متاَر�س من خاللهما  وال�شياحة(  لل�شفر  )اأكا�شا  التجاري  ال�شم  حتت 
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ال�شفريات  ومكتب �شياحة،  لي�شبحا �شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم قيد جديد وبراأ�شمال 
�شالح  عبدالأمري  ال�شيدة/ خديجة  واإدخال  بحريني،  دينار  األف )20.000(  ع�شرون  مقداره 

كاظم علي �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

اإعالن رقم )91( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

  فرع ال�صركة االأجنبية
)تيرتا اإنرتنا�صيونال اإنكوربورايتد(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه �شركة )الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة الأجنبية امل�شماة )تيرتا 
البحرين،  مملكة  يف  ال�شركة  لفرع  قانونيًا  م�شفيًا  وباعتبارها  اإنكوربورايتد(،  اإنرتنا�شيونال 
املذكور  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،63377 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل 
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 )92( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )اإنرتلنك اإت�ص اآر �صلو�صنز ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ عبدالرحمن محمد كوجنو كادا فيالكنداثيل، باعتباره م�شفيًا لل�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )اإنرتلنك اإت�س اآر �شلو�شنز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91382، 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.                     
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 )93( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب )نبيل ال�شاعي/ محا�شبون قانونيون(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شلطان 
املوؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  حتويل  طالبًا   ،1394 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  البنعلي(،  عمرو 
امل�شمى )موؤ�ش�شة �شلطان عمرو البنعلي( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ع�شرون األف  )20،000( دينار بحريني، واأن ت�شبح با�شم ال�شيد/ ح�شن عمرو �شلطان البنعلي 
 CHERIANO الوريث ال�شرعي ملالك املوؤ�ش�شة، مبوجب اتفاقية الق�شمة والتخارج، واإدخال ال�شيد

VICTOR MIRANDA الهندي اجلن�شية �شريكًا معه يف ال�شجل.

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 )94( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية �صركة

)ذا اأكواريوم للمطاعم ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  للمطاعم  اأكواريوم  )ذا  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
مبوجب القيد رقم 87272، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب 
التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  قيدها من 

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 )95( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية �صركة

)نورتل القاب�صة �ص.�ص.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة )كي بوينت لالإدارة ذ.م.م(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )نورتل القاب�شة 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،62505 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.



139
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

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

اإعالن رقم )96( ل�صنة 2016 
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

 اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )�شحاب 
تكنولوجي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71726، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد بناء على تنازل ال�شركاء احلاليني ال�شيدين/ اإبراهيم 
دحيم مناور زبن الر�شيدي وح�شن دحيم مناور زبن الر�شيدي عن ح�ش�شهما لل�شركة الكويتية 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بوابة اخلليج املتحدة للتجارة العامة( اململوكة لل�شيد/ 

ح�شن دحيم الر�شيدي، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )97( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )ريد ورلد للمقاوالت(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأحمد علي فردان ووداد  للمقاولت( ملالكتيها فاطمة  الت�شامن امل�شماة )ريد ورلد  اإليه �شركة 
اأحمد علي فردان، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82056، والتي متار�س ن�شاط مقاولت �شباغة 
املباين )درجة ثالثة(، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن رقم )98( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

  )ما�ص�صينفابريك هريكولي�ص جي اإم بي اإت�ص اآند كو كي جي(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شماة  لل�شركة  قانونيًا  م�شفيًا  باعتبارها  اأ�شو�شيت�س(،  اأند  )توما�س  الت�شامن  �شركة  اإليه 
رقم   القيد  مبوجب  امل�شجلة  جي(،  كي  كو  اآند  اإت�س  بى  اإم  جي  هريكولي�س  )ما�ش�شينفابريك 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقا لأحكام قانون ال�شركات  74434، طالبة 

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 )99( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

)اإن �صي بي كابيتال جي �صي �صي اإكويتي كومباين ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
لل�شركة ذات  قانونيًا  باعتبارها م�شفيًا  اأ�شو�شيت�س( )ت�شامن(  اأند  الت�شامن )توما�س  �شركة 
امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإن �شي بي كابيتال جي �شي �شي اإكويتي كومباين ذ.م.م( امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 81491، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام 

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

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

اإعالن رقم )100( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه اأمل ح�شن اإ�شماعيل علي،  �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )عامل �شبا �شيام للتجارة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75151، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 
التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن  ال�شركة،  يف  �شريكًا  علي  اأحمد  مرهون  ح�شن  عبدالر�شول  محمد 

�شركة )عامل �شبا �شيام للتجارة ذ.م.م(. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )101( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ عي�شى را�شد علي العرادي، نيابة عن ال�شيد/ مهدي اإ�شماعيل باقر باقر، مالك املوؤ�ش�شة 
ال�شكل  تغيري  القيد رقم 79654، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  اليا�شمني(،  امل�شماة )مخبز  الفردية 
املالك  تنازل  بناء على  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين 

ال�شيد/ مهدي اإ�شماعيل باقر باقر عن املوؤ�ش�شة بالكامل اإلى كل من:
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1 - ال�شيد/عبداحلكيم عي�شى را�شد علي العرادي )بحريني اجلن�شية(.
2 - ال�شيد/عي�شى را�شد علي العرادي )بحريني اجلن�شية(.

واأن يكون راأ�شمال ال�شركة مبلغًا مقداره ع�شرون األف )000،20( 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 )102( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ا�شماعيل علي عبداهلل رم�شان مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )جيه كيه اأر خلدمات 
الكمبيوتر، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94820 طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره ثالثة اآلف )3000( دينار بحريني، واإدخال �شركة جى 

كيه اأر ميدل اي�شت ذ.م.م �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

اإعالن رقم )103( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية  

�صركة )�صاجم ديفن�ص �صكيورتي( فرع اأجنبي
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ كلود موري�س بيري، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية املقيمة يف مملكة البحرين امل�شماة 
)�شاجم ديفن�س �شكيورتي(، امل�شجلة مبوجب القيد 62460، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

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

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

اإعالن 20160014
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى زياد م�شطفى اإ�شماعيل، من �شكنة النبيه �شالح  
ويحمل رقم �شكاين 620123230، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160015
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى مو�شى اإبراهيم اأحمد مو�شى من �شكنة ال�شهلة 
احلدرية ويحمل رقم �شكاين 720101816، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160017
املق�شع   �شكنة  من  موايل  عا�شور  اأحمد  علي  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 721001718 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160018
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبا�س اأحمد نا�شر العريبي من �شكنة جد علي  
ويحمل رقم �شكاين 320012328، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20160019
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبد النبي اأحمد العريبي من �شكنة توبلي ويحمل 
رقم �شكاين 570105366 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20060164
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة محمد يو�شف ال�شبيعي من �شكنة املنامة 
وحتمل رقم �شكاين 670703290 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

اإعالن 20130014
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة منرية عي�شى علي اآل بن علي من �شكنة احلد 
وحتمل رقم �شكاين 420000364 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

اإعالن 20150331
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى وجدي �شالح مح�شن بلغيث من �شكنة �شافرة 
عي�شى  ويحمل رقم �شكاين 920119328، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20150332
اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شني علي �شالح القفا�س من �شكنة مدينة  نعلن للعموم 
عي�شى ويحمل رقم �شكاين 420109560، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 

عالن 20150334
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شحى عبدالأمري عبداهلل علي من �شكنة املنامة  
وحتمل رقم �شكاين 840906889، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

اإعالن 20150335
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى اأنور �شعيد علي ربيع من �شكنة دار كليب  ويحمل 
رقم �شكاين 570120063، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
اإعالم  للمتوفىاملذكور  يكون مدينًا  الذي  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  يقدم  اإدعاء  اأي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20150338
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأبو بكر هارون جمعة محمد من �شكنة الرفاع 
الغربي ويحمل رقم �شكاين 650129156، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 



145
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

اإعالن 20150339
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالكرمي جا�شم محمد جمعة من �شكنة �شند  
ويحمل رقم �شكاين 620066849، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20150345
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداحلميد عبداهلل عيد اأحمد من �شكنة عراد 
ويحمل رقم �شكاين 490004890 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20150347
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبد احل�شن من�شور كاظم من �شكنة بني جمرة  
ويحمل رقم �شكاين 560060238 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20150348
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالواحد عبدالكرمي �شالح عمران من �شكنة 
احلجر ويحمل رقم �شكاين 700101810، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20150350
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حبيب عي�شى عبداهلل ال�شائغ  من �شكنة عايل 
ويحمل رقم �شكاين 480106541، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160005
�شكنة عراد  بودهوم من  ب�شري  را�شد  املتوفى محمد  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 520009568، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160006
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي �شامل م�شعود الرفاعي من �شكنة الرفاع 
الغربي ويحمل رقم �شكاين 780607600، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160030
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالكرمي علي اأحمد النكال من �شكنة اخلارجية 
ويحمل رقم �شكاين 330021452، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالن 20160040
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل عبدالكرمي محمد الأن�شاري من �شكنة 
الرفاع ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 500108790، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20150306
اأن كل من له طلب علىاملتوفى علي محمد عبداهلل النور من �شكنة �شماهيج  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاين 420103112، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20150312
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى ناجي خ�شري احلروبي من �شكنة مدينة حمد 
ويحمل رقم �شكاين 680220534، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160033
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى فوؤاد يو�شف عبداهلل بحر من �شكنة قاليل ويحمل 
رقم �شكاين 660110300، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالن 20160035
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة فرزانة ح�شن نا�شر العبا�شي من �شكنة �شماهيج 
وحتمل رقم �شكاين 731100239، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

اإعالن 20160036
�شكنة  من  علي  عبدالرحمن  يو�شف  اإبراهيم  علىاملتوفى  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
قاليل ويحمل رقم �شكاين 550011773، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160037
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة جميلة جعفر را�شد حماد من �شكنة مدينة عي�شى 
وحتمل رقم �شكاين 590133993، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

اإعالن 20160039
جبلة  �شكنة  من  عبداهلل  �شلمان  عبدالهادي  علىاملتوفى  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
حب�شي ويحمل رقم �شكاين 500026653، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالن 20160046
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى عبدالر�شا محمد �شكراهلل علي من �شكنة عراد 
ويحمل رقم �شكاين 570600103، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160047
�شكنة  من  عبدالعال  علي  عبدالر�شا  محمد  علىاملتوفى  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
مدينة حمد ويحمل رقم �شكاين 670114596، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160048
اأن كل من له طلب علىاملتوفى ح�شني عبداهلل ح�شني املخرق من �شكنة بالد  نعلن للعموم 
القدمي ويحمل رقم �شكاين 430106670، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160053
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى يو�شف عبداهلل عي�شى اأحمد من �شكنة مدينة 
اأن يقدم طلبا  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  حمد ويحمل رقم �شكاين 680302255، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالن 20160054
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى اأحمد عي�شى اأحمد علي من �شكنة الهملة ويحمل 
رقم �شكاين 810907313، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160055
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى مهدي عبا�س عبداهلل مراد من �شكنة جرداب 
ويحمل رقم �شكاين 821002988، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

اإعالن 20160056
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى محمد �شربي �شامل �شامل من �شكنة مدينة حمد 
ويحمل رقم �شكاين 520125487، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ص ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 9/1056/2016/02       
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة الت�شامن لالإن�شاء �س.ت: 1-7942. بوا�شطة وكيلها المحامي �شامي عي�شى 
�شيادي �س: 610006258. المدعى عليه: Stalin Arockiaraj �س:890334943. م 176 ط 1405 

مجمع 314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/9م لنظر الدعوى، ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 5/11490/2015/02
تبليغ باحل�صور

JUNAID ABBAS. المدعى عليه: كرييتف كون�شولتن�شي �شيرفي�شز ذ.م.م. مو�شوع  المدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/13574/2015/02

تبليغ باحل�صور
مو�شوع  للتنظيفات  يتيم  ق�شر  عليه:  المدعى  علي.  ح�شن  من�شور  مح�شن  ه�شام  المدعي: 

الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 5/17600/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: ROHANA SAMAN KUMARA KALINGA. المدعى عليه: فوكا�س برك ال�شباحة 
ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 9/3966/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عادل اإ�شماعيل مظفر علي. وكيل المدعي: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليها: 
�شركة البحرين لمطاحن الدقيق. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 7/15000/2013/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: HIRU SIRAJUL ISLAM. وكيل المدعي: عو�س محمد ح�شين فوده. المدعى عليه: 

العدل للمقاولت ومثلها نبيل عبدا�شالأمير �شرحان. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
اعادة  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 17-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم اال�صتئناف 7/03515/2015/03
رقم الدعوى   7/01778/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: اأرابيتك م�شاواة ذ.م.م. الم�شتاأنف �شده: عبداهلل عبداللطيف محمد عبداهلل  �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ من المال.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/03/23 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�صتئناف: 3/04019/2015/03
رقم الدعوى: 9/00789/2015/25

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: فوزية ح�شن مانع الدو�شري. الم�شتاأنف �شده الأول: بدر علو�س محمد القحطاني. 

الم�شتاأنف �شده الثاني: �شوكه علي كاظم خان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ من المال.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/04/03 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى
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رقم اال�صتئناف/ 6/2328/2014/03
رقم الدعوى/ 4/16825/2012/01

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: وزارة التربية والتعليم يممثلة بجهاز ق�شايا الدولة. الم�شتاأنف: �شدها زهراء محمد 
بالغاء  المو�شوع  وفي  ثانيا:  المعياد.  في  لرفعه  �شكال  ال�شتئناف  بقبول  اول:  الطلبات:  ادم. 
الحكم الم�شتاأنف: والق�شاء مجددا بالزام الم�شتاأنف: �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف ب�شفته مبلغ 
وقدره 4025 دينارًا مع الزامها بالر�شوم والم�شاريف عن درجتي التقا�شي. المو�شوع/ تبليغ 

بالح�شور.     
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى للم�شتاأنف �شدها زهراء محمد 
اآدم بالح�شور بنف�شها اأو بمن ينوب عنها للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/03/21م.

قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى 
رقم اال�صتئناف 6/03443/2015/03

رقم الدعوى 6/00346/2013/01
تبليغ باحل�صور

ح�شين  دروي�س  علي  عبداهلل  الأول:  �شده  الم�شتاأنف  للمقاولت.  القائد  �شركة  الم�شتاأنف: 
الم�شتاأنف �شده الثاني: �شركة جلف انترنا�شيونال انف�شتمنت. الم�شتاأنف �شده الثالث م�شطفى 

اأحمد نا�شر ال�شيخ نا�شر.
الثانية  �شدها  الم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
عنهم  ينوب  وكياًل  يعينوا  اأو  يح�شروا  لم  اذا  باأنه  اأعاله  المذكورين  الثالث  �شده  والم�شتاأنف 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/22 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى 

رقم اال�صتئناف 1/3115/2015/03
رقم الدعوى   4/201/2014/01

تبليغ باحل�صور
عن  بوت  ادري�س  محمد  بوت  عمران  عنها  التنظيف  لمقاولت  الحياة  زهراء  الم�شتاأنفة: 
�شاحبتها/ خديجة ح�شن علي محمد جا�شم. الوكيل/المحاميان عي�شى فرج بور�شيد و�شالحة 
اللوؤلوؤ. الم�شتاأنف  – 10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع  عي�شى بور�شيد. مكتب 9 
لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول   :1 الطلبات  العنوان  مجهولة  كونومال.  كوارام  رازي�س  �شده: 
في الميعاد المقرر قانونًا. 2- في المو�شوع:- اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به لمخالفته 
الم�شتاأنف  والق�شاء مجددًا بعدم الخت�شا�س بنظرها. 3-اإلزام  والخطاأ في تطبيقه  للقانون 

�شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتاأنف: �شده بالح�شور 
بنف�شه اأو من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/4/4م.

قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى 
رقم اال�صتئناف 2/03767/2015/03
رقم الدعوى   1/11315/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: نا�شر م�شاعد اأحمد الخالدي. الم�شتاأنف �شدها: مريم علي ح�شين الفهيد. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ من المال.     
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/4 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى 

رقم اال�صتئناف/ 6/1745/2014/03
رقم الدعوى/ 9/3407/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: �شركة ايزي برو�شي�س ل�شاحبها: علي علوي عبداهلل العلوي الوكيل المحامي: حمد 
اأحمد  ميثم  �شده:  الم�شتاأنف  المنامة   402 مكتب   4 الدور  )اأ(  حوار  بناية  الحربي.  جا�شم 
اإبراهيم ال�شوبكي. مجهول الإقامة. الطلبات. اأوًل: في ال�شكل: بقبول ال�شتئناف �شكال لرفعه في 
المواعيد القانونية. ثانيا: في المو�شوع: بالغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء مجددا 
بالآتي: بالزام الم�شتاأنف: �شده باأداء مبلغ وقدره 300دينار لل�شركة الم�شتاأنف:ة قيمة التعاب 
الم�شتحقة لها وفقا للعقد المبرم بينهما. ثالثا: الزام الم�شتاأنف: �شده بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفوائد بواقع %5.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتاأنف: �شده بالح�شور بنف�شه 

او من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/4/4م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى 

رقم اال�صتئناف 2/03610/2015/03
رقم الدعوى 4/11396/2012/01

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: وزير ال�شحة ويمثله جهاز ق�شايا الدولة. الم�شتاأنف �شده الأول مقاولت فخراوي 
ل�شاحبها عبدالكريم علي اأحمد فخراوي. الم�شتاأنف �شدها الثانية: ورثة عبدالكريم فخراوي. 



155
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

عبدالكريم  وزهراء  �شارة  ابنتيها  على  و�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  حميدي  ر�شا  علي  كبرى 
فخراوي. الطلبات 1: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2: في المو�شوع: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء 
ر�شوم  لقاء  دينار   4838/377 مبلغ  للم�شتاأنف  يوؤدوا  باأن  �شدهم  الم�شتاأنف  باإلزام  مجددا 
الرعاية ال�شحية عن الفترة من ال�شهر يناير 2011 ولغاية دي�شمبر 2011 مع اإلزامهم بالر�شوم 

والم�شاريف عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتاأنف: �شده بالح�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/4/4م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية 

رقم اال�صتئناف 7/3820/2015/03
رقم الدعوى   1/03605/2004/02

تبليغ باحل�صور
 الم�شتاأنف: فندق الخليج. الم�شتاأنف: كال�س جر�شلين.  الم�شتاأنف �شده: جوزيف خوري. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ من المال.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/4 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية 

رقم اال�صتئناف 9/2671/2015/03
رقم الدعوى 3/12254/2011/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: وهاب اأحمد البطين الطار�س ب�شفته وليا طبيعيا على ابنه القا�شر حمد 610135759 
وكيلته المحامية ن�شرين جا�شم نا�شر 780905016. بناية عاليه مكتب 34 الطابق 3 المنطقة 
الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده الأول /محمد ح�شن عبدعلي 910403201. �شقة 11 مبنى 2639 
بناية  للتامين.  الأهلية  �شركة  الثاني/  �شده  الم�شتاأنف:  حمد  مدينة   1203 مجمع   336 طريق 
الملك في�شل مجمع 316 �س.ب 5282  �شارع  الرابع  الطابق  البحرين  وتجارة و�شناعة  غرفه 
المطعون  الحكم  2-تعديل  �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  البحرين. طلبات  المنامة 
فيه والق�شاء بالزام الم�شتاأنف: �شدهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للم�شتانف ب�شفته وليا 
طبيعيا على ابنه القا�شر مبلغا قدره =/3000 دينار كتعوي�س عن ال�شرار المادية والمعنوية 
3-الزام  التام.  ال�شداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  والفائدة  الحادث  جراء  بها  لحقت  التي 
مبلغا  نف�شه  عن  للم�شتانف  يوؤديا  بان  بالم�شاريف  والت�شامم  بالت�شامن  �شدهما  الم�شتاأنف: 
وقدره -/1000 دينار كتعوي�س عن ال�شرار المادية  4- الزام الم�شتاأنف: �شدهما بالت�شامن 

والت�شامم بالم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
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عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/3/3.

قا�صي املحكمة الكربى االأ�صتئنافية 
رقم اال�صتئناف 8/1402/2015/03 
رقم الدعوى 3/17277/2014/02 

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: ثاجبة اأحمد محمد الدو�شري وكيلها المحامي را�شد الجار. الم�شتاأنف �شدها: اأني�شة 
محمد جا�شم. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- وفي المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف: 

ورف�س الدعوى والزام الم�شتاأنف: �شدها الم�شروفات عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/3/3.
            قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية 

رقم اال�صتئناف 2/2750/2015/03
رقم الدعوى 1/8682/2013/02

تبليغ باحل�صور
خليفة  اآل  �شلوى  المحامية   / ،كيلـتـــه     410043010 الجوي�شر  العزيز  عبد  زامل  الم�شتاأنف: 
610079271 / المحاكم  ،عنوانه/ مكتب 23 – بناية �شركة البحرين لل�شياحة الطابق الثاني 
- الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده / لوران�س كوهين. مبنى 573 �شارع 3829 مجمع 338. طلبات 
ال�شتئناف: اأول: قبول ال�شتئناف �شكال: ثانيا الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س 
الدعوى والق�شاء مجددا بالزام الم�شتاأنف �شدها بدفع مبلغ 1480 دينار وبال�شافة الى الفائدة 
الر�شوم  الم�شتاأنف �شده  الزام  ثالثا:  ال�شداد.  تاريخ  المطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 10% من 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي 
عنه  ينوب  من  او  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/02.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية 

رقم اال�صتئناف 4/2083/2015/03 
رقم الدعوى 9/7661/2012/02 

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: حق نواز خان وكياله المحاميان عي�شى فرج بور�شيد و �شالحة عي�شى بور�شيد.�شد: 
الم�شتاأنف �شدها/ �شنيور للمقاولت. الحكم. حكمت المحكمة: وقبل الف�شل في �شكل ومو�شوع 
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ال�شتئناف باإحالة ال�شتئناف للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف بكافة طرق الثبات القانونية ومن بينها 
�شهادة ال�شهود عالقة العمل وتاريخ بدايتها وانتهائها و�شروطها وانه عمل لدى الم�شتاأنف �شدها 
�شاعتان عمل ا�شافية ومقدارها والجر الم�شتحق عنها وما تم ا�شتقطاعه من اجره وانه �شلمها 
جواز �شفره للم�شتانف �شدها نفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة 2016/2/9 لبدء التحقيق 
على ان ينتهي في غ�شون �شهرين من بدئه وندبت لجرائه ع�شو يمين الدائرة ولها ندب غيره 
عند القت�شاء. و�شرحت للطرفين باح�شار �شهودهما ، وعلى قلم الكتاب اعالن من لم يح�شر 

من الخ�شوم بمنطوق هذا الحكم وابقت الف�شل في الم�شروفات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها بالح�شــور لجل�شة 2016/03/02.
       قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية 

رقم اال�صتئناف:3/1976/2015/03
رقم الدعوى:4/5404/2012/02

تبليغ باحل�صور
اإدارة  الج�شي  محمد  المحامي/  وكيله  المالح.  اأحمد  اإبراهيم  اأحمد  عبدالجليل  الم�شتاأنف: 
المحاكم. الم�شتاأنف �شدها: يونيفر�س انترنا�شيونال. الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- 
وفي المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س طلبات الم�شتاأنف و الق�شاء مجدداآ 

كما جاء بالئحة الدعوى. 3- الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف الر�شوم واتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/21م ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية 

رقم اال�صتئناف 8/2453/2015/03 
رقم الدعوى 9/3292/2014/02 

تبليغ باحل�صور
وكيلها  بوا�شطة  العنوان:   ،65147 �س.ت   – المحدودة  البحرين  كلتونز  �شركة  الم�شتاأنفة: 
المحامي علي جعفر الجبل. الم�شتاأنف �شدها الأولى: �شفارة جمهورية �شري لنكا الديمقراطية 
ال�شتراكية بمملكة البحرين. مبنى 25 �شارع اأم ال�شعوم مجمع 333 الماحوز. الم�شتاأنف �شده 
 2421 طريق   ) )اإيفان   1233 مبنى   21 �شقه   : العنوان   ، هيجودا  باندرا  بريماتيالك  الثاني: 
ثانيًا-  القانوني.  الميعاد  لتقديمه خالل  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  اأوًل-  الطلبات:  الجفير 324. 
اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء للم�شتاأنفة لطلباتها الواردة بالئحة دعواها. ثالثًا- وفي جميع 
جميع  عن  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شدهما  الم�شتاأنف  اإلزام  الأحوال 

درجات التقا�شي .
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المذكور  الثاني  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/3/10 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 

رقم اال�صتئناف 1/4513/2014/03 
رقم الدعوى 6/2140/2014/02 

تبليغ باحل�صور
العو�شي.  لولوة  المحامية/  وكيلته  بوا�شطة  الري�س.  محمد  عبداهلل  محمد  �شوقي  الم�شتاأنف: 
الطلبات:  فوؤاد قريني�س.  المحامي/  اإبراهيم عبداهلل جا�شم. وكيلها  الم�شتاأنف �شدها: خلود 
اأوًل:- قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا:- اأ- اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به باإلزام الم�شتاأنف 
باأن يوؤدي للم�شتاأنف �شدها مبلغ 22650 دينار والفائدة بواقع 1% �شنويًا من تاريخ رفع الدعوى 
والق�شاء مجددًا برف�س الدعوى. ب- اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شروفات واأتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي .
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكوره اأعاله 
باأنه اذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/3/20 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 

رقم اال�صتئناف 9/515/2015/03 
رقم الدعوى 4/3864/2012/02 

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: �شتي بنك. بوا�شطة وكيله المحامي يو�شف زين العابدين محمد زينل. �شد الم�شتاأنف 
�شدهم: 1- ر�شا عبدالعاطي �شيد اأحمد مكتب 43 مبنى 435 طريق 2012 مجمع 320 المنامة 
2- فايزة توفيق محمد ح�شان. مكتب 43 مبنى 435 طريق 2012 مجمع 320 المنامة 3- ماجدة 
القب�س  دار  الدبلوما�شية 317. 4-  بناية عالية طريق 1706  ، مكتب 74  �شبايك  ال�شيد غريب 
للطباعة ، مكتب 74 بناية عالية طريق 1706 الدبلوما�شية 317. 5- اأحمد عبداهلل خالد الخاجة 
، مكتب 24 مبنى 338 طريق 1705 الدبلوما�شية 317. 6- الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. 
مجمع التامينات – �شارع المعار�س. 7- هيئة الكهرباء والماء ، مبنى هيئة الكهرباء والماء – 
 .  321 المنامة  الق�شيبية  �شارع   21 مبنى   11 �شقه  ن�شر.  علي  ر�شاد  حنفي   -8 الح�شم.  ام 
الدعوى  برف�س  وتعديله  الم�شتاأنف  الحكم  اإلغاء   -2 . �شكاًل  ال�شتئناف  قبول   -1 -: الطلبات 
اإلزام الم�شتاأنف �شدهم الأول والثاني بالم�شروفات الق�شائية  لإنعدام �شندها القانوني . 3- 

�شاملة اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الخام�س المذكور 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/3/21 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 

رقم اال�صتئناف 6/3135/2015/03 
رقم الدعوى 1/6826/2015/02 

تبليغ باحل�صور
�شد:  المعار�س  �شارع   317 مجمع  والإقامة.  والجوازات  للجن�شية  العامة  الإدارة  الم�شتاأنفة: 
الم�شتاأنف �شدها الأولى: �شكينه محمد غزال. �شقه 1 مبنى 3803 مجمع 738 عالي. الم�شتاأنف 
�شده الثاني: ميرزا ح�شن محمد ح�شن. مجهول الإقامة. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل وفي 

المو�شوع ياإلغاء الحكم الم�شتاأنف والحكم مجددًا برف�س الدعوى.
المذكور  الثاني  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/3/21 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 

رقم اال�صتئناف 1/3731/2015/03 
رقم الدعوى 8/22046/2014/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شئون الجن�شية والجوازات والقامة ، العنوان: المنامة، مجمع 300 �شارع المعار�س. 
الم�شتاأنف �شدها الأولى: حليمة اأحمد علي عبداهلل. وكيلتها: المحامية هدى ال�شاعر. الم�شتاأنف 
�شدها الثانية: �شوقي عبدالح�شين عبداهلل اأحمد. الحو�س الجاف. الم�شتاأنف �شدها الثالثه: 
الجهاز المركزي للمعلومات. مبنى 1088 طريق 4025 مجمع 840. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
�شكاًل 2- اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والغاء الحكم الم�شتاأنف في ما ق�شى به من الزام الم�شتاأنفه 
الر�شوم  الم�شتاأنف �شدهم  الأولى 3- ت�شمين  الم�شتاأنف �شدها  با�شدار جوازات �شفر لبناء 

والم�شاريف
المذكور  الثاني  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/3/21 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 
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رقم اال�صتئناف 4/1715/2014/03 
رقم الدعوى 6/10730/2013/02 

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف  �شد:  محمد.  اإبراهيم  عي�شى  المحامي  وكيله:  المتحد.  الأهلي  البنك  الم�شتاأنف: 

�شدها: زينب مح�شن جا�شم زبر. مبنى376، 217 مجمع 204 المحرق. 
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية المذكور 
اأعاله باأنه قد تم ايداع تقرير الخبير في ملف ال�شتئناف المذكور اعاله. لذا فاإنه اذا لم تح�شر 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن   2016/3/20 لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو 

ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية 

رقم الدعوى: 02/2015/21263/9
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: جمال عي�شى المال. المدعى عليها: 
التجاري: 35457-1. مجهول  ال�شجل  رقم  والقيا�س ذ.م.م.  التحكم  لمعالجة  الأو�شط  ال�شرق 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/1778/2016/02
فتـح دعوى تركـة المتوفي

NAVEED AHMAD NAZIR AHMAD SHAD
 NAVEED AHMAD NAZIR المتوفى  تركة  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .870334832 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMAD SHAD
يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، 
جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى :5/01254/2015/02
تبليغ باحل�صور

 المدعي: بلدية المحرق ويمثلها جهاز ق�شايا الدولة. المدعي عليه: عي�شى محمد ال�شروقي. 
مجهول العنوان. �شفة الدعوى: هدم عقار.     
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لذا تعلن المحكمة الم�شتعجلة الدائرة الأولى للمدعى عليه بانه اإذا لم يح�شر او يعين وكيل 
عنه للح�شور لجل�شة 2016/02/24 فاأنها �شوف ت�شير في الجراءات. ليعلــــــم. 

قا�صي املحكمة امل�صتعجلة الدائرة االأولى
رقم الدعوى: 4/06573/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
اأحمد �شليم عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 730237311. مبنى :1265 �شقة :2 مجمع 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 29775.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 4/15936/2015/02

تبليغ باحل�صور
محمد  علي  عبدالوهاب  �شالح  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
الجمري. الرقم ال�شخ�شي: 510049230. مبنى :156 �شقة :12 مجمع: 314 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 16091 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/09858/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
 44: �شقة   304 مبنى   .831127112 ال�شخ�شي:  الرقم   .ENVER YUKSEL عليه:  المدعى 
مجمع: 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12458.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

 رقم الدعوى: 5/14938/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ا�شرقت للمقاولت والنقليات، رقم 
ال�شجل: 55072-2. مبنى 611ج طريق 607 656 الخارجية �شاحبها عبا�س علي عبا�س �شليم. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12722.42 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 3/19901/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة مادكو البحرين. رقم ال�شجل: 
مع  دينارًا   18786.94 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   702: �شقة   65: مبنى   .9607

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/14926/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة انفويتيف بلدنغ �شلو�شن، رقم 
الدعوى 19658.298  ال�شيف. مو�شوع  ال�شجل: 54920-1. مبنى 1042 �شقة 51 مجمع 436 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/3322/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعية طالبة الفال�س: �شركة دار الميثاق لل�شحافة والن�شر. المدعى عليهم: فا�شل �شالح 
علوي/ ماري اأحمد علي ال�شتراوي/ زكي عبدالح�شين �شالح/ ع�شام عادل يو�شف/ علي عبا�س 

ربيع/ فاطمة ف�شل عبا�س/ مجهولي العنواني. مو�شوع الدعوى طلب ا�شهار افال�س المدعية.
اعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/3/20م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
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رقم اال�صتئناف 6/2521/2015/03
رقم الدعوى 6/10917/2014/02

تبليغ باحل�صور
الجالهمة/ عبداهلل  اأحمد ح�شين  اآمال  الم�شتاأنف �شدهم:  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
نا�شر  عبداهلل  نا�شر  منيرة  الم�شلم/  نا�شر  عبداهلل  نا�شر  اأحمد  الم�شلم/  عبداهلل  نا�شر 
الم�شلم/ و�شحة نا�شر عبداهلل نا�شر الم�شلم / نورة نا�شر عبداهلل نا�شر الم�شلم. مبنى 868 
طريق 1421 مجمع 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في رقم الدعوى 6/10917/2014/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شدهم المذكورين اعاله بالح�شور 

باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/3/20م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف 3/2495/2015/03
رقم الدعوى 2/2674/2014/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: البنك الأهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: راجان جواهار مي�شرا. �شقة 13 مبنى 134 
المحكمة  ال�شادر من  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  الق�شيبية. مو�شوع  طريق 2504 مجمع 325 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في رقم الدعوى 2/2674/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/3/21م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف 2/2490/2015/03
رقم الدعوى 9/2644/2014/02

تبليغ باحل�صور
�شوبيدى. �شقة 23 مبنى 264  لمنا  الم�شتاأنف �شده: جابي  المتحد.  الأهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  ال�شالحية.   356 مجمع  �شلمان  ال�شيخ  �شارع 

المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة في رقم الدعوى 9/2644/2014/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/3/21م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
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رقم اال�صتئناف 2/3641/2015/03
رقم الدعوى 3/5027/2015/02

تبليغ باحل�صور
 PETER HARDING جونز  هاردينق  بيتر  �شده:  الم�شتاأنف  تيلكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنف: 
ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  المنامة    336 مجمع   3630 طريق   781 مبنى   38 �شقة   .JONES

الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة في رقم الدعوى 3/5027/2015/02.
     

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/3/22م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم اال�صتئناف 2/3705/2015/03

رقم الدعوى 9/4869/2014/02
تبليغ باحل�صور

الم�شتاأنف: �شركة مينا تيلكوم. الم�شتاأنف �شده: ال�شيد مهدي محمد نا�شر/ علي ال�شيد مهدي 
محمد نا�شر. مبنى 1627 طريق 12628 مجمع 1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف 
الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة في رقم الدعوى 9/4869/2014/02.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شدهما المذكورين اعاله بالح�شور 
بنف�شيهما او بوكيل عنهما وذلك لجل�شة 2016/3/22م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم اال�صتئناف 3/1878/2015/03
رقم الدعوى 5/14449/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: حميد عبا�س عبدالوهاب. مبنى 1533 طريق 
المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .603 246 مجمع 

الثامنة في رقم الدعوى 5/14449/2012/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/3/22م  موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى:  9/7663/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد وغيره. المدعى عليه: موهن امنيال 730438457.  المدعي: علي عبدالح�شن 
مجهول العنــوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ -/33000 دينار والر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/3/22م.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 4/1840/2016/02

فتـح دعوى تركة املتوفى
خ�صره طالب عطااهلل عيد الرواجفه

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة خ�شره طالب عطااهلل عيد الرواجفه الرقم 
ال�شخ�شي: 000111279. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

 رقم الدعوى 6/637/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

محمد عبداهلل �صلمان عبداهلل
الرقم  عبداهلل  �شلمان  عبداهلل  محمد  تركة  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 310102758. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 6/19709/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة عبدعلي عي�شى النوح واولده وكيلها المحامي ايمن الموؤيد. المدعى عليها: كان 
لالإن�شاءات. �شفـة الدعــوى: ديون

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/3/16.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 4/13785/2014/02

اإثبات ملكية العقار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي را�شد عي�شى علي الرويعي واخرون. 
بثبوت  الحكم  فيها  طالبين  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد 
ملكيتهم لالأر�س والم�شجلة بالمقدمة رقم 1980/2856 والمقدر م�شاحته الكلية 597 قدم مربع 

وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
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فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعي اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب، م�شفوع باأوجه 
اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/3/16 موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى 6/19293/2014/02

فتح دعوى تركة املتوفى
عا�صور عبداهلل عي�صى اإبراهيم

اإبراهيم الرقم  تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة عا�شور عبداهلل عي�شى 
ال�شخ�شي: 250005093. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى 5/2042/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
علي غالب محمد علوي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة علي غالب محمد علوي الرقم ال�شخ�شي: 
711109265. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى 4/1739/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
�صالح هالل علي ح�صن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة �شالح هالل علي ح�شن الرقم ال�شخ�شي: 
200009850. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى 5/1649/2016/02
فتـح تركـة دعوى تركة املتويف
وليم يو�صف اليا�ص ابوحمد

ابوحمد،  اليا�س  يو�شف  وليم  المتوفى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 260101044. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى 3/18683/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عماد قا�صم علي قا�صم اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المرحوم عماد قا�شم علي قا�شم اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 780102746. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/1383/2013/02
تبليغ باحل�صور

العريبي  عبداهلل  اأحمد  علي  المحامي  وكليه:  وغيره.  المناعي  عبداهلل  �شالم  فهد  المدعي: 
المدعى عليه الثاني: مدخل: هاني علي عبداهلل خمي�س عبداهلل. المدعى عليه الثالث مدخل: 
جون مار�شال. المدعى عليه الرابع: مدخل: جميرا لمتد. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام 

المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدرة 15585/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما المذكورين اأعاله بالح�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
                  قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة    

رقم الدعوى: 3/17923/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: التنين لمقاولت البناء. رقم ال�شجل: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحدريه.  ال�شهله   368 مجمع   14 �شقة   571 مبنى   .2-44035

10417.186 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 6/18026/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ميار للمقاولت. رقم ال�شجل 13613-
2. مبنى ب2025 مجمع 302 المنامة ل�شاحبه عبدالمهدي ميرزا عبا�س مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 17250.006 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/17899/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. المدعى عليها: دار الوقت لالعالم. رقم ال�شجل 57659. مبنى 
الر�شوم  مع  دينارًا   10876.33 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   934 مجمع   576

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2015/02/ 8/17120
تبليغ باحل�صور

المدعي: البنك الأهلي المتحد. المدعي عليه: محمد فوؤاد مهدي كاظم الحلواجي. مبنى 619 
طريق 211 مجمع 302 المنامة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 9/12099/2015/02

تبليغ باحل�صور
 top :المدعية: كرايزلر جروب ال ال �شي. وكيل المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليه
المنامة  المبنى رقم 65 طريق 381  المتروك. �شقة 18  move boutiqe يمثلها جعفر متروك 

043. مو�شوع الدعوى: اداري.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى االإدارية
رقم الدعوى 2/19583/2015/02

فتح دعوى تركة املتوفى
Melanio Tulod Acuna

الرقم   Melanio Tulod Acuna المتوفى  الأولى عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .690237561 ال�شخ�شي: 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                                                                                                                           
                                                       

رقم الدعوى 4/1109/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

مريزا طاهر ح�صني التحو
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى ميرزا طاهر ح�شين التحو الرقم 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .200003348 ال�شخ�شي: 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2015/02/ 6/13196
تبليغ باحل�صور

عذاري  عين  منتزه  تطوير  �شركة  عليه:  المدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
�س.م.ب مقفلة. �شقة 101 مبنى 2080 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/4/3 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 6/1237/2016/02

فتح دعوى تركة املتوفى
عبداملجيد عبداهلل علي طار�ص اجلمري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عبدالمجيد عبداهلل علي طار�س 
باأية  اأو من يدعي  الجمري. الرقم ال�شخ�شي: 570045754. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
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حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من 
في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى                                                                                                                                           
                                                         

رقم الدعوى 3/7148/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين للتنمية �س.ت 1-26226. الوكيل: المحاميان نواف ال�شيد ومي �شويطر. 
برج الر�شي�س الطابق ال�شاد�س ع�شر طريق 1704 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية – مملكة 
�شفـة  وغيرهم.  مار�شال  وجون  العلوي  محمد  عبدالغفار  وحيد  عليهم:  المدعى  البحرين. 

الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/9.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الغرفة االأولى

رقم الدعوى 8/8823/2015/02
تبليغ باحل�صور

الخدمات  اإدارة  اأنور بوكمال.  ، جيهان  نوال علي عبداللطيف  يمثلها  المدعية: وزارة ال�شكان 
ال�شكانية ق�شم ال�شوؤون القانونية. المدعى عليه محمد علي اأحمد محمد. �شقة 11 عمارة 584 

طريق 2115 مجمع 221 الب�شتين. مو�شوع الدعوى: اداري.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى االإدارية

رقم الدعوى 2015/02/ 4/15466
تبليغ باحل�صور

غزالة  ابو  طالل  �شركة  عليها:  المدعى  م�شطفى.  الدولة  قمر  �شحاته  ح�شن  نهى  المدعية: 
و�شركاه الدولية وغيرها. تي جاي تاور - �شاحية ال�شيف.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم 2016/4/3 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى 4/16519/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. الوكيل: المحامية طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. 
المدعى عليه : �شلمان يحى النور اأكبر �شليم. مبنى 146 طريق 1 الرفاع ال�شرقي 951. �شفة 

الدعوى: بدل فاقد.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/9 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى
 رقم الدعوى 9/20906/2015/02

فتح دعوى تركة املتوفى
محمد ح�صني محمد �صويطر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى محمد ح�شين محمد �شويطر الرقم 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   ،520010116 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى. بالإ�شارة 
اإلى المو�شوع اأعاله تاأمل المحكمة منكم اإفادتها عما اإذا كان للمتوفى المذكور عقارات م�شجلة 

با�شمه من عدمه، على اأن يردنا ردكم حول ذلك قبل جل�شة 2016/3/10.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 4/13281/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين للتنمية �س.ت 1-26226. الوكيل المحاميان: نواف ال�شيد ومي �شويطر. 
برج الر�شي�س الطابق ال�شاد�س ع�شر طريق 1704 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية – مملكة 
البحرين. المدعى عليه الأول: �شركة زرقاء اليمامة �س.ت 1-27011. مبنى 285 طريق 2313 

مجمع 523 �شار – مملكة البحرين. �شفة الدعوى حجز تحفظي
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شيه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/10 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 3/18795/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

عدنان محمد �صالح
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عدنان محمد �شالح عبداهلل الرقم 
ال�شخ�شي )650202520(. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/9 لنظر 

الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى
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رقم الدعوى 6/20553/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفاة
�صلوى اأحمد جا�صم علي

الرقم  اأحمد جا�شم علي  �شلوى  المتوفية  تركة  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  ال�شخ�شي )550129677( فعلى كل وارث 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 
المحكمة جل�شة 2016/3/21  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  في  المحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 8/20020/2015/02
اإثبات ملكية العقار

وطوعة  فرج  علي  عون  علي  وهم  المدعين  باأن  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عون علي فرج. قد اأقاموا رقم الدعوى 8/20020/2015/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة 

والت�شجيل العقاري. طالبين فيها اإثبات ملكيتهم للعقار )البيت( الكائن في )�شماهيج(.
 لذا فان كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/10.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الغرفة االأولى

رقم الدعوى 2/576/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عبدالعزيز ح�شين حبيب العم وغيره وكيلهما المحامي علي العريبي. ادراة المحاكم 
عو�س  فرحان  ن�شاءت  الفاخوري.  ذياب  �شليمان  ثمين  عليهما:  المدعى  المحامين.  – مكتب 

�شهاونة. مجهولين العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة مالية.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شيهما اأو بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم 2016/2/21  لنظر الدعوى ليعلم .
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى 2/1769/2013/02
اإ�صهار اإفال�ص

العامر  اإبراهيم  را�شد  جا�شم  المدعي  اأن  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
)700903526( قد اأقام رقم الدعوى 2/1769/2013/02 �شد مجموعة الدائنين طالبا فيها 
ا�شهار افال�شه وقد اأ�شدرت المحكمة بتاريخ 2014/12/31 حكما يق�شي با�شهار افال�س المدعي 
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المذكور واعتبار يوم 2013/2/10 تاريخا موؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين رئي�س الدائرة قا�شيا 
للتفلي�شة وال�شيد اأيمن اإبراهيم ناجي اأمينا لها. فعلى كل من الدائنين التوجه لأمين التفلي�شة 

م�شفوعا بالم�شتندات، ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/8672/2014/02
تبليغ باحل�صور

قا�شم  عليه: عي�شى  المدعى  اأحمد.  �شلمان  المدعي: جميلة علي  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
علي عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 590104098. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 565.76 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/8205/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هدى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800105010 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شين  مرت�شى  ال�شيد 

943.313 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/7286/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
مو�شوع   .650727002 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUNDABETTU SUDHAKARA SHETTY

الدعوى: طلب مبلغ 66.203 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة



174
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

رقم الدعوى: 9/14518/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: نجيبه ح�شن مح�شن رجب. الرقم ال�شخ�شي: 500046140. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

139.036 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/5961/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
مو�شوع   .201409950 ال�شخ�شي  الرقم   .Kadhim mayoof abdulkarim mayoof establi

الدعوى: طلب مبلغ 380.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/7473/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MOHAMMED AIJAZ. الرقم ال�شخ�شي: 721127479. مو�شوع الدعوى:  175.189 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/5476/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي ح�شن فهد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 791106187. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

214.014 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 5/4653/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عماد �شليمان من�شور. الرقم ال�شخ�شي: 800730348. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3324.615 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/5571/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 216.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850348730 ال�شخ�شي:  الرقم   .FAYSEL KHARAB

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/11551/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد محمد �شالم مح�شن الغريبي. الرقم ال�شخ�شي: 860807223 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

216.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/10791/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد محمد اإبراهيم �شكور علي. الرقم ال�شخ�شي: 871112434 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

352.258 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 2/5834/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد فردان عبدالح�شن مح�شن مكي. الرقم ال�شخ�شي: 760204098 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 274.531 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/3947/2014/02
تبليغ باحل�صور

 VICTORIO المدعي: البنك الأهلي. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   671124838 ال�شخ�شي:  الرقم   .MURIEL AVILA PIGAO

1481.252 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   10 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/13110/2014/02
تبليغ باحل�صور

 SYED عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BAHADUR. الرقم ال�شخ�شي: 880154578. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.365 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/13729/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: وليد طوني 
مع  دينارًا   60.663 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810926601 ال�شخ�شي:  الرقم  الخوري. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 10-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 1/9651/2014/02
تبليغ باحل�صور

عبدو  عليه: محمد  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  المدعية: جميلة  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عمر يا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 720808960. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570.368 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/13228/2014/02
تبليغ باحل�صور

 SUMON عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770217680 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMED ABDUL MOTIN

153.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/6493/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى عبدالنبي اأحمد ح�شن الم�شلوخ. الرقم ال�شخ�شي: 780108817 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170.037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/5565/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ه�شام موفق ال�شواف. الرقم ال�شخ�شي: 741032864. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 3/9146/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760909857 ال�شخ�شي:  الرقم  اليافعي.  �شالح  اأحمد  �شالح 

72.996 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/7487/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   201412172 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شاعد.  التجارية  قزح  قو�س 

365.101 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/5971/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 891211098 مو�شوع  الرقم  نا�شر عبدعلي عبا�س ن�شراهلل. 

235.837 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/6103/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: طالل �شامي عزت العلي. الرقم ال�شخ�شي: 830642340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

244.756 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 6/5376/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   831124350 ال�شخ�شي:  الرقم   .PINANONG RIYAPANT

335.28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 6/4938/2014/02
تبليغ باحل�صور

منيره  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
نوري الح�شين المحمد. الرقم ال�شخ�شي: 681111879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.877 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 6/7533/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل عي�شى الم�شيعى. الرقم ال�شخ�شي: 900517220 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 350.425 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/2259/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 780503759 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرويعي. الرقم  اأحمد علي  محمد �شعد 

960.72 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 8/2265/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ولء يعقوب يو�شف اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 921004079 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

305.571 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 2/6644/2014/02
تبليغ باحل�صور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  لالت�شالت.  نيوتل  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: corporate elevation bahrain.w.w.l. الرقم ال�شخ�شي: 201411722. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3694.865 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 7/6132/2014/02
تبليغ باحل�صور

علي  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
مع  دينار   126.129 الدعوى:   مو�شوع   .840604220 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  علي  محمد 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 1/5583/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ماجد نا�شر م�شاري ال�شدي. الرقم ال�شخ�شي: 680315853. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 9/7478/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 670901318 مو�شوع  الرقم   .MATEEN AHMAD HASHMI

241.656 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/7478/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530131528 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ابوبكر  محمد  عبداهلل 

169.84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 7/5952/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530131528 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ابوبكر  محمد  عبداهلل 

169.84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 2/7504/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   740806246 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالنبي.  عبدالجليل  جا�شم  عبا�س 

مبلغ 316.502 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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



182
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

رقم الدعوى: 9/3121/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شلمان  المدعية: جميلة علي  والال�شلكية. وكيل  ال�شلكية  البحرين الت�شالت  المدعية: �شركة 
اأحمد. المدعى عليه: برادات ومطعم ب�شرى. الرقم ال�شخ�شي: 3263. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 344.55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/5687/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .820456675 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHAEL ANGELO REYES GUMIRAN

الدعوى: طلب مبلغ 293.346 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى 5/10926/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ف�شيله خمي�س عبداهلل محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 780807952 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

107.679 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/6726/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد �شعيد عبدالح�شن علي فخر. الرقم ال�شخ�شي: 890303916 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

185.262 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 9/7013/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي جعفر اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 760703426. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.21 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/5274/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820811971 ال�شخ�شي:  الرقم  العنزي.  الخلف  حميد  ح�شين 

753.907 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 4/5136/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
FATIMA MAGGAY BALIGOD. الرقم ال�شخ�شي 771036302 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

77.761 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 2/6994/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيلتها علي محمد ح�شن كمال الدين. المدعى عليه: عادل ادهم 
م�شعود فيروز. الرقم ال�شخ�شي: 800210565. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2494.077 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 8/9247/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه فواز مبارك 
خمي�س زايد. الرقم ال�شخ�شي: 770209513. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.814 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/9520/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
جا�شم محمد عي�شى اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 850800439. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4182.117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/18971/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: زينات عبدالرحمن المن�شوري. المدعى عليه: 
محمد عبدالنبي غلوم ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 870110683. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1315.106 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/19008/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RUCKZHAN DIRAN BENEDICT. الرقم ال�شخ�شي 781238293. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 359.94 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 1/9077/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
Matar Adnan. الرقم ال�شخ�شي: 201507905. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 334.706 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/224/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي 830400753 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  ABDUL SALAM MUKTHAR. الرقم 

778.446 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/1772/2015/02
تبليغ باحل�صور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي 771235879 مو�شوع  الرقم   .JUN-JUN ALFUENTE MOLINO المدعى عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 242.48 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/6629/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل علي محمد عبدعلي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 900604875 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 115.249 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 9/5844/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  مو�شوع   890820724 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالمق�شود خطاب.  رم�شان  اأحمد 

مبلغ 205.97 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/2771/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BILLAL BEPARI CHAN BEPARI. الرقم ال�شخ�شي 770345689. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 734.284 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/3378/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201502882 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  اإبراهيم  عبداهلل 

288.367 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/7693/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد عبدالولي محمد الجهمي. الرقم ال�شخ�شي: 900122820  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

172.796 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
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رقم الدعوى: 4/17903/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
p_ .750601566 المدعى عليه: عياد عي�شى عبداهلل جواد ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   515.246 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .party_address

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/11472/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 253.651 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850348633 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAHIM NASU

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/11311/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821240714 ال�شخ�شي:  الرقم   .YAKUB GANI SAYEAD

282.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/00947/2015/02
تبليغ باحل�صور

 LIAM المدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو،  المدعية: �شركة 
CARL PRIOR. الرقم ال�شخ�شي: 671233947 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.065 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 2/10303/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GLADYS ORNO MARANAN. الرقم ال�شخ�شي 890424268 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

321.829 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة 

رقم الدعوى: 7/10998/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   630108765 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعالي.  عبداهلل  يو�شف  عبداللطيف 

مبلغ 92.867 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/10597/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .740339982 ال�شخ�شي:  الرقم   .THAZHA KUNIYIL VINODAN KOTTAPURATH
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/10479/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
علياء ح�شين �شيرخان اأحمد تقي. الرقم ال�شخ�شي: 830803572 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

208.759 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/17303/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: خالد 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 871000083. مو�شوع  الرقم  بور�شيد.  ال  عبدالحكيم �شلمان 

109.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/05867/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شبحي  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
�شليمان عبدربه ح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 790711907. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.72 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/13956/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لاللكترونيات.  الدار  المدعية: 
بيالن تي�شير طاهر �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 721232302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3952 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 22-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى 6/19536/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMED RIYASUDEEN MUHAMMED RASHEED عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 200.048  الدعوى: طلب  مو�شوع   .790513927

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/13134/2015/02

تبليغ باحل�صور
 ANDREW المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   671033476 ال�شخ�شي  الرقم   .KINGSTON BROUGHTON

120.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/15133/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PAUL HERBY LARA FLORES. الرقم ال�شخ�شي 790628279 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

206.667 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/18875/2014/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شين علي  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
 75.865 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850200318 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  حاجي  ح�شن 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/11837/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ALAM عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 870839470. مو�شوع  الرقم   .BOKTER JALAL BOKTER

226.987 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى 9/15132/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .891024107 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  محرو�س  اأحمد  كريم 

846.968 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/15518/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780809548 ال�شخ�شي:  الرقم  خاتم.  ح�شن  اأحمد  عبدالنبي 

186.173 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/15498/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم علي عبداهلل علي المدوب. الرقم ال�شخ�شي: 730306224 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

401.461 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/05463/2012/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  المدعى عليه:  المحامية مها جابر.  المدعية:  وكيل  �شركة ميراكل جرافيك.  المدعية: 
ا�س بي ميدل اي�شت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2053 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 7/11374/2015/02

تبليغ باحل�صور
 ABDUL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MANNAN. الرقم ال�شخ�شي: 790942089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 373.693 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/08613/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900706651. مو�شوع  الرقم  الزياني.  �شامي حمد فهد  �شعد 

499.225 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/05102/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: اأحمد �شامي 
اأحمد محمد العريبي. الرقم ال�شخ�شي: 890407436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 537.315 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 9

رقم الدعوى: 8/07767/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 911124500. مو�شوع  الرقم  ال�شقر.  �شقر عبدالعزيز حمد 

168.226 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/06107/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640431283 ال�شخ�شي:  الرقم  الخطيب.  ح�شين  اأحمد  �شمير 

931.463 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   9 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/09720/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: ر�شا 
عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 871010909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

105.443 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/09689/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MARVIN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOSHEY. الرقم ال�شخ�شي: 831235780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 498.18 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 7/09687/2015/02
تبليغ باحل�صور

 PETER عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GARY DARREL WOODRUFF. الرقم ال�شخ�شي 650302141 مو�شوع الدعوى: طلب مبلع 

434.285 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/23743/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: امل محمود 
زكي ح�شنين. الرقم ال�شخ�شي: 591205769. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.492 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/12614/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ABDUL :المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   670405086 ال�شخ�شي  الرقم   .RAUF ABDUL GHAFOOR

173.003 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/12940/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه: ميثم هاني 
الدعوى: طلب مبلغ 122.21  ال�شخ�شي: 891110569. مو�شوع  الرقم  الحايكي.  مبارك علي 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى 8/04612/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: فاطمه جا�شم اأحمد يو�شف. المدعى عليه: �شركة 
ال�شيد علي. وم�شطفى كامل  وامل كامل عبدالواحد  ال�شناعيه.  الم�شاريع  بل�س ل�شيانة  هليو 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 2112.905  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شيد.  الواحد  عبد 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى 8/08420/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: MERCY JOY PEREZ. الرقم ال�شخ�شي: 840255012. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

618.832 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى 6/03137/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
هناء جا�شم محمد مفتاح �شليم. الرقم ال�شخ�شي: 801009162. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

109.099 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/12968/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MARIA MEI :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
FLOR CAPILI. الرقم ال�شخ�شي: 700592652. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 430.997 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 9/13320/2015/02
تبليغ باحل�صور

عبداهلل  منير  مها  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   310.256 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730807282 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شامي. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/22972/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   671105728 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMJAD HUSAIN KHOT

580.09 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/07167/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   841009899 ال�شخ�شي:  الرقم  الدرازي.  ح�شين  اإبراهيم  علي  ح�شن 

مبلغ 133.733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/05260/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ASHOK عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KUMAR LAMA. الرقم ال�شخ�شي: 841027820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 503.53 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 6/13051/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة ابوفرا�س لتاأجير معدات البناء والمقاولت. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل 
العريبي. المدعى عليه: theofanis soulopas. الرقم ال�شخ�شي 201218730. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3755.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/02042/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بي كي اف. وكيل المدعي: المحامية ب�شرى معيوف. المدعى عليه: ال�شيهاتي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيهاتي.  اأحمد  بن  علي  بن  لال�شت�شارات،عبداهلل  الخليج  التر 

403.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/04796/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SHAKIL عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 557.193 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .651039240 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMED KHAN

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/00826/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 1641.406  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 72830-1. مو�شوع  الرقم   .mars innov atons

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 8/04304/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليه:  المدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
النور�س لل�شفريات. الرقم ال�شخ�شي: 201506841. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2038.116 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/10564/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: علي بن 
عبدال�شالم الفزاني. الرقم ال�شخ�شي: 711032300. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.009 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/10946/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: علي 
محمد �شليمان الخليل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 801216249. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

130.328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/11598/2015/02
تبليغ باحل�صور

 RAJEEVAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   720462673 ال�شخ�شي:  الرقم   .VADAKKE PARAMBIL

572.686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 2/07515/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: محمود محمد ديب حليمه. الرقم ال�شخ�شي: 870826301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

124.847 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/11384/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920116990 ال�شخ�شي:  الرقم  ابو�شرخ.  محمود  خالد  غ�شان 

387.906 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/07620/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مبارك محمد 
مبارك اأحمد التميمي. الرقم ال�شخ�شي: 790405563. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 512.947 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/07338/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690349416 ال�شخ�شي:  الرقم  المومني.  حامد  اأحمد  هارون 

1015.025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 2/03609/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه ال�شيد 
 45 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 781206367.  الرقم  علي.  اإبراهيم  ح�شين جواد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/06446/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
علي ح�شن �شالح علي الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 821006576   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

168.167 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/13100/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SUNA MIAH المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
RIAJULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 690165676. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.18 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/08056/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: ح�شناء 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930500377 ال�شخ�شي:  الرقم  اللوتي.  علي  ح�شن  عبدالجليل 

507.456 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة



201
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

رقم الدعوى: 8/01998/2015/02
تبليغ باحل�صور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  نا�شر.  محمد  عي�شى  ر�شا  محمد  المدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .BIJU KIZHAKKE AREEKKACHALIL عليه:  المدعى  التويجري. 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   472.16 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760117519

اأتعاب المحاماة.
اعادة  تم  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الدعوى للمرافعة و قد حددت جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/13081/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
 .651033020 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD MILON ABDUL ALIM عليه:  المدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 7/08667/2015/02

تبليغ باحل�صور
العيد.  محمد  عبدالكريم  عبدالعزيز  عمر  وكيله  �شنان.  ال  حمد  عبداهلل  اإبراهيم  المدعي: 
المدعى عليه: اأحمد ح�شن �شيد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 811046230. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه تم اعادة الدعوى 

للمرافعة وقد حددت جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/13273/2015/02
تبليغ باحل�صور

 KEVIN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   119.95 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560323433 ال�شخ�شي:  الرقم   .BLAIR

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 9/05757/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: MUHAMMAD ASRAR. الرقم ال�شخ�شي: 901216828. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

204.893 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/12865/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   830307117 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  اأحمد  محمد  اأحمد  ثاجبه 

مبلغ 236.502 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/10752/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: ABDUL SATAR KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 820457884 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

333.574 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/06772/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870189689 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شحام.  خليل  عي�شى  محمد 

415.153 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 1/06342/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: ر�شدي علي ر�شدي �شادق. الرقم ال�شخ�شي: 831146982. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

372.918 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/04644/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
MUHAMMAD AMJAD. الرقم ال�شخ�شي: 891218637 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  عليه: 

182 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/04532/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه �شرحان محمد 
مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 790178281. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 41.667 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/04446/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليها: فائزة 
نجم الح�شن زهور الح�شن بيك. الرقم ال�شخ�شي: 780709764. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

54.068 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 1/07507/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 870165860.  ال�شخ�شي: طلب  الرقم  اأحمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالجواد خ�شير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.092 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/11437/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عبداهلل عتيق 
 574.354 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910410526 ال�شخ�شي:  الرقم  عنبر.  عتيق  محمد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/13306/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .701045329 ال�شخ�شي:  الرقم   .GEORGIOS AGRAPIDIS

119.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/04867/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: �شند محمد  تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س.  المدعية: �شركة مينا 
علي الم�شاندة. الرقم ال�شخ�شي: 201504217. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.452 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 6/05860/2015/02
تبليغ باحل�صور

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

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/12566/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   850925843 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالقادر.  عبداهلل  عبدالعال  محمد 

مبلغ 258.226 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/11834/2015/02
تبليغ باحل�صور

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

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/10085/2015/02
تبليغ باحل�صور

 CORNELIUS :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 660240912. مبنى 249 �شقة :601 مجمع: 324  الرقم   .PAYNE ROBINSON
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   150 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 8/09292/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
 420: مبنى   .680821821 ال�شخ�شي  الرقم   .SAMIR YESHWANT HAJARNIS عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   185.876 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع.   553 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/03442/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: را�شد عي�شى 
را�شد را�شد العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مبنى :857 مجمع: 244 عراد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 49.255 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/07446/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شيخ  المدعي:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي  الرقم  اأحمد.  محمد  �شيد  ي�شري  عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد 

510502938. مبنى :363 مجمع: 212 المحرق �شاحب البريفو�شور للمقاولت
مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 114.536 ديناراً مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 9/12751/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ROLEX NERIZON MALICDEM. الرقم ال�شخ�شي 780239725. مبنى 1480 �شقة 1 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 116.533  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   905

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/13120/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
:22 مجمع:  مبنى  ال�شخ�شي 870458361.  الرقم   .HAFIZ MUHAMMAD ASIM MUNIR
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   611.334 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   254

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/07106/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: ال�شيخة 
 909 مجمع   462 مبنى   .600313948 ال�شخ�شي:  الرقم  خليفه.  ال  علي  اأحمد  �شلمان  لولوه 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 285.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/07116/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عايد عبداهلل 
فرحان غبره العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 880700106. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408.103 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 8/06831/2015/02

تبليغ باحل�صور
اك�شيم  �شركة  المدعى عليها:  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  �شركة ميتا  المدعية: 
لإدارة المعار�س الريا�شية. الرقم ال�شخ�شي: 67112-1   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.54 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/08291/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شيخ  المدعية:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي  الرقم   .SHABAB FASHIONS عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   173.39 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201507105

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/07238/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: حبيب اأحمد 
 409.362 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880603755 ال�شخ�شي:  الرقم  مدن.  يو�شف  حبيب 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 8/07705/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ثابت عبدالنبي 
 237.812 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690109245 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  عبدالر�شول 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/09684/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MAJID عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820596035 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED BANAFA

501.274 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/09915/2015/02
تبليغ باحل�صور

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

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/04944/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شين عبداهلل 
علي ماجد بدر. الرقم ال�شخ�شي: 831201614. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 512.698 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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رقم الدعوى: 5/03308/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
مبنى 4312 مجمع  الدو�شري.  عبدالرحمن  دعيج خليفه  2-اإبراهيم  �شلمان  داوود  1- محمد 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 890.43 دينارًا مع   228

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه الأول المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/07652/2015/02
تبليغ باحل�صور

معتق  محمد  علي  المدعية:  وكيل  �شلكية.  وال  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال قري�س. المدعى عليه: محالت كلزيون. الرقم ال�شخ�شي: 1-38958. مبنى 46 مجمع 321 
المنامة لمالكتها �شيخة عبدالرحمن بوحجي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 148.745 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/12746/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
 81 �شقة   680 مبنى   .871018683 ال�شخ�شي  الرقم   .NABEEL IQBAL AHMED IQBAL
مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16357/2014/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مو�شوع  عراد.   243 مجمع:   1374: مبنى   .870334328 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUSSNAIN

الدعوى: طلب مبلغ 87.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/12352/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMED JAHAD THIRIKOTTU KUNIYIL. الرقم ال�شخ�شي: 880552131.  عليه: 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.817 دينارًا مع  مبنى :3615 مجمع: 318 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/15175/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: خالد �شلتاق 
 436 مجمع:   11: �شقة   1072: مبنى   .690804008 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شمري.  خلف  حميد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 99.265  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شيف. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/19094/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأمجد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
ح�شن علي ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 790111543. مبنى :2239 مجمع: 1022 دم�شتان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.755 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/19072/2015/02

تبليغ باحل�صور
 RIAZ عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RASOOL. الرقم ال�شخ�شي: 910920494. مبنى 3194 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 308.543 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/17177/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
NISHAMANI PUTHIYARAMPARAM. الرقم ال�شخ�شي 781246113. مبنى 1073 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 334.494 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321
اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/17184/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
DARWIN MARZAN YSMAEL. الرقم ال�شخ�شي 851241972. مبنى 232 �شقة 11 مجمع 

634 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.002 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/13485/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: محمد 
عبدالوهاب محمد الر�شايده. الرقم ال�شخ�شي: 831407484. مبنى 1421 مجمع: 944 �شافره. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/15186/2015/02
تبليغ باحل�صور

للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعية: �شركة البحرين 
ال�شخ�شي: 751210390.مبنى 619 مجمع  الرقم  الحلواجي.  فوؤاد مهدي كاظم  عليه: محمد 
302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1810.248 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16645/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خالد الحربي. الرقم ال�شخ�شي: 201514381. مبنى 687 �شقة 11 مجمع 342 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 288.613 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11650/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن كمال الدين. المدعى عليها: 
�شاميه �شالح البياتي. الرقم ال�شخ�شي: 700418547. مبنى 596 �شقة 26 مجمع 340 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4720.602 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/09856/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
وليد خالد يو�شف عثمان جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 851008445. مبنى 565 مجمع 925 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.076 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/12707/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مبنى   .760355517 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHD AJMEL SHARIFF JAMALUDIN عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   231.51 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع   44 �شقة   696

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/13842/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: اإ�شماعيل وليد خليل اإبراهيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 920404219. مبنى 334 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   61.221 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   226

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11649/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HELEN المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
 314 مجمع   202 �شقة   91 مبنى   .730845249 ال�شخ�شي:  الرقم   .CARLOS SABADO

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3386.8 دينارًا مع 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 1/11573/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  المحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  بنك.  ت�شارتد  �شتاندرد  المدعي: 
 504 مجمع   23 �شقة   30 مبنى   .851029850 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELISA DE LAS ALAS

جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4423.526 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/12436/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: خالد 
المحرق.  ال�شخ�شي: 651103134. مبنى 1318 مجمع 205  الرقم  ح�شن محمد عبدالرزاق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/12516/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: ح�شن  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
اإبراهيم �شالم النجدي. الرقم ال�شخ�شي: 580113612. مبنى 1593 مجمع 523 �شار.  خليل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2965.19 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/06631/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HIDAYAT ULLAH AFRIDI. الرقم ال�شخ�شي: 520523423 مبنى 23 مجمع 206 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/09981/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالمير عبدالوهاب علي محمد الجمري. الرقم ال�شخ�شي 660401894. مبنى 593 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 123.359 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   301

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/07585/2015/02
تبليغ باحل�صور

حمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
المحرق.   216 مجمع   233 مبنى   .480004803 ال�شخ�شي:  الرقم  القالف.  محمد  عبداهلل 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 375.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/22198/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 931 مجمع   259 مبنى   .770407854 ال�شخ�شي:  الرقم  �شليم.  مفتاح  محمد  جا�شم  �شلطان 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 574.859 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 8/06103/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد اأحمد مال بخيت رم�شان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 890808210

مبنى 1390 مجمع 1208 مدينة حمد. مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 1161.286 ديناراً 
مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/06106/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 302 مجمع   22 �شقة   2496 مبنى   .870746774 ال�شخ�شي:  الرقم   .NAUROZE MUEEN
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 537.111 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/06954/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة عادل خمي�س محمد نعمه. الرقم ال�شخ�شي: 840701772. مبنى 409 �شقة 12. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 106.8 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/07059/2015/02
تبليغ باحل�صور

ابرار  المدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
في�شل مزيد الم�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 810913615. مبنى 999 �شقة 22 مجمع 711 توبلي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.627 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/06236/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ا�شماء �شالم محبوب اإ�شماعيل محبوب. الرقم ال�شخ�شي: 941203360، مبنى 589 مجمع 815 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 543.643 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/06885/2015/02
تبليغ باحل�صور

ليرما  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
الديفون�شو اريزال اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 580902684. مبنى 118 �شقة 11 مجمع 308 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.904 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/11380/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SHOUKAT المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع   1217 مبنى   .880244674 ال�شخ�شي:  الرقم   .MASIH

الدعوى: طلب مبلغ 374.738 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/06892/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مجمع   21 �شقة   840 مبنى   840338015 ال�شخ�شي  الرقم   .AGUNG MUKTA SIMBILAH
601 المنطقة ال�شناعية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.933 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/06807/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
20 مجمع  �شقة   30 مبنى  ال�شخ�شي 910618631  الرقم   .AMBRISH NARAYAN SINGH
504 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.663 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/07081/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: ح�شه 
البديع.   555 مجمع   1847 مبنى   .870707957 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  عبداهلل  محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273.42 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/12853/2014/02
تبليغ باحل�صور

جافيد  عليه:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  المدعية:  وكيل  عبداهلل.  اأحمد  رنا  المدعية: 
محمد زمان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1688.971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/7427/2012/02

تبليغ باحل�صور
اإبراهيم  عليه  المدعى  الترانجة.  المدعية: محمد جعفر  وكيل  للتامين.  تازر  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .18420 ت:  �س  الحديد  عالم  �شاحب/مقاولت  اإبراهيم  �شعيد 

4031 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11448/2014/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ناجي  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   185.995 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  علي.  م�شعد  م�شلح 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/14859/2015/02
تبليغ باحل�صور

 LISA عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
MARIE BISHOP. الرقم ال�شخ�شي: 690836228. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 109.3 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14707/2015/02
تبليغ باحل�صور

 NELSON :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
مبلغ 111.519  الدعوى: طلب  مو�شوع   .560424795 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAPAS RIGUIS

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/17005/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .610067869 ال�شخ�شي:  الرقم  يا�شين.  عبدالرحمن  خليفه  عبدالرحمن 

طلب مبلغ 148.527 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/08336/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 780809548. مو�شوع  الرقم  اأحمد ح�شن خاتم.  ح�شين عبدالنبي 

مبلغ 205.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14576/2015/02
تبليغ باحل�صور

 PAUL MICHAEL عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
PRUITT. الرقم ال�شخ�شي: 690636130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278.611 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14769/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .RONMANOHAR  :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دنانير   110.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850536120 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/18414/2015/02

تبليغ باحل�صور
ثريا  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530052814 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  عبدالقادر  عبدالوهاب 

170.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/14766/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .BASHIR AHMED المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   244.073 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680700978 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15462/2015/02
تبليغ باحل�صور

للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعية: �شركة البحرين 
عليها: ايمان حميد علي �شنقور. الرقم ال�شخ�شي: 610072811. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

473.558 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18919/2015/02
تبليغ باحل�صور

ليك�شمبورغ.  ايه  انترنا�شونال  المدعى عليه: بنك  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   665.735 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201516283 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/15395/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي:  لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
GOPAL KRISHNA SUBRAYA BHAT. الرقم ال�شخ�شي: 610556258. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2517.725 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/17799/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  خليفة.  اآل  را�شد  بنت  هيا  ال�شيخة  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
 -2 القبائل  بنت  اأزياء  الفردية  الموؤ�ش�شة  /�شاحبة  الزائد  عبدالرحمن  محمد  هيا  عليهما:  
محمد عبدالرحمن نا�شر المناعي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6771.875 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/22561/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
ARAKKULATHU VELLAMVELLI PRADEEP KUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 580522270. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 836.011 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/22581/2014/02

تبليغ باحل�صور
 NARAYANA المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه
RAO JAYAGOPAL. الرقم ال�شخ�شي: 660235382. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 729.751 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/10629/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780235851 ال�شخ�شي:  الرقم  نافع.  ابو  مي�شال  زياد  عليه: 

61.322 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11846/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها: عائ�شه  تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان.  المدعية: �شركة مينا 
�شعيد �شليمان الري�شي. الرقم ال�شخ�شي: 730460398. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.37 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12280/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: محمد 
يو�شف هالل علي يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 770408745. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.5 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12670/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820601810 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيبه.  اإبراهيم  حمدي  خالد 

223.736 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/10567/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 213.866 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830250344 ال�شخ�شي:  الرقم   .ERGIN MALTA

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12409/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي 740544276.  الرقم   .MOTEEN AHMAD BUTT SHABBIR

طلب مبلغ 339.698 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12281/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: يو�شف جنيد عبداهلل خان. الرقم ال�شخ�شي: 681205628. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

81.89 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/6998/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها  �شركة جزاف  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيلكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
لتكنولوجيا البناء - فرع ل�شركة اأجنبية. ال�شجل التجاري: 78194 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

318.55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/10104/2014/02

تبليغ باحل�صور
ح�شنين  ريم  المدعية:  وكيل  والال�شلكية.  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي  الرقم  امان.  يو�شف  علي  يو�شف  اإبراهيم  عليه:  المدعى  خلف.  عبدالر�شول 
870506625. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 613.888 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/17467/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شالح ح�شن 
عما�س داغر. الرقم ال�شخ�شي: 821110365. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 578.548 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18184/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  فاطمه  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
VINOD ELUMBANTAVIDA. الرقم ال�شخ�شي: 840161557. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

310.033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/07043/2015/02
تبليغ باحل�صور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   390017892 ال�شخ�شي:  الرقم  جفن.  را�شد  جمعه  يحيى  عليه:  المدعى  الوداعي. 

الدعوى: طلب مبلغ 2346.977 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14709/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JUSTIN :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
F MC HARGUE. الرقم ال�شخ�شي: 880431644. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/20457/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شالح يحى 
 1443.521 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790516012 ال�شخ�شي:  الرقم  �شليم.  ابكر  النور 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/17043/2014/02
تبليغ باحل�صور

التويجري. المدعى عليه: يو�شف  بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870700774 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعبجل.  جا�شم  محمد  اأحمد 

216.968 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 4/14706/2015/02
تبليغ باحل�صور

 KRISSANA عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MONGKOLRUANG. الرقم ال�شخ�شي: 870634224. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.334 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/16470/2015/02
تبليغ باحل�صور

وفاء  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم حمدان الجغل. الرقم ال�شخ�شي: 630829608. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.35 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/17462/2015/02
تبليغ باحل�صور

 PARVATHY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مع  دينارًا   438.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630633789 ال�شخ�شي:  الرقم   .AIYER

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15060/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شبيل مبارك  المدعى عليه: مبارك  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شام�شي. الرقم ال�شخ�شي: 720726026. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.792 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/10541/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شامي ح�شن 
علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 721005128. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.797 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/10346/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: جميلة علي 
الخباز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.379 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/10419/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيله محمد عيد الح�شيني. المدعى عليهما: 1- مح�شن 
محمد مح�شن محمد الع�شفور 740805487. 2- فاطمه اأحمد علي محمد عي�شى 790103680. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4473.132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
حددت جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/7970/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شباح عبدالنبي عبدالوهاب ربيع. الرقم ال�شخ�شي: 750507748 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

186.262 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/8600/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: كفتيريا 
ال�شخ�شي:  الرقم  التجاري: 2-48332 ل�شاحبته: فنده عباد علي �شيف اهلل  ال�شجل  رتفان/ 
530128322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.807 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/7984/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مع  دينارًا   184.925 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920126820 ال�شخ�شي:  الرقم   .YASIN

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/8416/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد ح�شين عبدالحميد محمد غيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 870412612

مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 533 ديناراً مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/7952/2015/02

تبليغ باحل�صور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   920206646 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  حاجي  طاهر  حبيبه  عليه:  المدعى  الوداعي. 

الدعوى: طلب مبلغ 374.646 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/8090/2015/02

تبليغ باحل�صور
محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620901942 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  محمد  عبدالرحمن 

110.22 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/7829/2015/02
تبليغ باحل�صور

غاده  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالر�شا حميد دروي�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 780507738. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

152.139 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/8252/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبدالجليل محمد عي�شى الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 860601994 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2427.08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/7987/2015/02
تبليغ باحل�صور

 USMAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
AHMAD SHAHZAD. الرقم ال�شخ�شي: 920718493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189.237 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/13765/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: حبيب كاظم 
اإبراهيم مطر. الرقم ال�شخ�شي: 640118615. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53.523 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/9357/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .830462104 ال�شخ�شي  الرقم   .MARJURY MAXILOM BARBERAN

طلب مبلغ 330.207 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/19392/2014/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
BABU ARUMUGAM. الرقم ال�شخ�شي: 800832663. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 850.712 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/12809/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الخزرجي.  اأكرم  �شهى  المدعية:  وكيل   .OLIVA BARBA RODRIGUEZ المدعية: 
للتاأمين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف  تاأزر  عليها: �شركة 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/10191/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  ح�شن.  علي  الهام  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد علي محمود طوالبه. الرقم ال�شخ�شي: 790849143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1858.772 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/12388/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عايده محمد علي ح�شن اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 790804310. مبنى 693 مجمع 946 عوالي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/10612/2014/02

تبليغ باحل�صور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي: المدعى عليه: عابد محمد عبد البارى عبد البارى. الرقم ال�شخ�شي 700842489. 
الر�شوم  مع  دينارًا   483.706 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   701 مجمع   1429 مبنى 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/09985/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 840102925  مبنى 675 مجمع 333  الرقم  نامليتي.  اإبراهيم غالم ر�شا ح�شين 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 178.075 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/11779/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JANET CHAN BALDONADO. الرقم ال�شخ�شي 711127905 مبنى 2736 �شقة 21 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   743.93 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/20185/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عمر عبداهلل 
عمر م�شعود الحب�شي. الرقم ال�شخ�شي: 810505606. مبنى 2367 �شقة 22 مجمع 801 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   342.29 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/10952/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الرفاع   923 مجمع:   704 مبنى   .730604233 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARIF PANDIKASALA

ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157.042 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/10745/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
THESLI SAHEER. الرقم ال�شخ�شي: 830468439. مبنى :363 �شقة :5 مجمع: 301 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.872 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/07380/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه: 
 2292: مبنى   .900526378 ال�شخ�شي  الرقم   .KRISHNA PRASAD VELLURIDATHIL
مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 786.865 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/21471/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة اأمك�س ال�شرق الأو�شط. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه: الطيب العربي عمر ي�شن العربي. الرقم ال�شخ�شي 610422146. �س ب 143. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1455.648 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/12568/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 342 مجمع:   1: مبنى   910615250 ال�شخ�شي  الرقم   .KARIS ELIZABETH BERRIOS
المنامة طريق الجفير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 123 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.



236
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/18867/2014/02

تبليغ باحل�صور
اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه هنادي �شعد  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
 333 مجمع:   11 �شقة   988: مبنى   .751001414 ال�شخ�شي:  الرقم  البوفال�شه.  �شعيد  جمعه 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.643 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/20802/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  المدعية:  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  المدعية: 
الحد.   128 مجمع   817: مبنى   .801500931 ال�شخ�شي:  الرقم   .VITALIY MUDREVSKY
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 788.904 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/11601/2014/02

تبليغ باحل�صور
 BIPLOB عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
:3 مجمع:  �شقة  مبنى 762  ال�شخ�شي: 811133001.  الرقم   .HOSSAIN AB MOTTALAB
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 263.423 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   305

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05716/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
بدور عبدالحميد علي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 810203731. مبنى:1836 مجمع: 541 بني 
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جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1319.591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/06101/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: 
امنه محمد عمر محمد الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 870605135. مبنى :1919 مجمع 1437 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 802.148  الدعوى: طلب  مو�شوع  الهمله. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02417/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بنك الأ�شرة �س.م.ب مقفلة. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد المدعى 
عليه: نواف ح�شين علي �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 771100710. مبنى 2239 �شقة :12 مجمع: 
318 المنامة الحورة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1860 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/12423/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 321 مجمع:   52: مبنى   580138917 ال�شخ�شي:  الرقم  المدحوب.  علي  من�شور  علي  جعفر 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.85 دينارًا مع 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/09640/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
INAM UL HAQ. الرقم ال�شخ�شي: 891127364. مبنى 1669 مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 311.024 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/20667/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة اأمك�س ال�شرق الأو�شط. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. 
 4524: مبنى   801232678 ال�شخ�شي:  الرقم  الجلعي.  علي  نا�شر  عبدالملك  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1767.855  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   324 :153 مجمع:  �شقة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/01 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10724/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  تيلكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: بدر جا�شم محمد عبدالح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 650124405. مبنى 572 مجمع: 306 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.853 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04357/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
RANSOM ANGELO FERNANDES. الرقم ال�شخ�شي: 881030163. مبنى 232 �شقة :418 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 815.462  المنامة. مو�شوع  مجمع: 304 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/05437/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
اإيمان عبداهلل اأحمد مبارك الجفيري. الرقم ال�شخ�شي: 860505570 مبنى :292 مجمع: 341 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.954 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/08806/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عبدالحكيم 
محمد مزعل. الرقم ال�شخ�شي: 851013368. مبنى :656 �شقة :9 مجمع: 911 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 926.299 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/23468/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: �شادق  التويجري.  بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
المنامة.   301 مجمع:   26 مبنى   .861107268 ال�شخ�شي:  الرقم  الطويل.  ح�شن  علي  محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.614 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 5/18833/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عبداهلل جعفر 
اأحمد ح�شين عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 740702521. مبنى :948 مجمع 623 العكر م�شنع 
البندر لالألمنيوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 504.92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09207/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد عو�س 
اهلل محمد ادري�س. الرقم ال�شخ�شي: 881203785. مبنى 35238 مجمع 507 مقابة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 59.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/09243/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اإبراهيم �شقر 
اإبراهيم علي الح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 900203188. مبنى 221 مجمع 813 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 861.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/08652/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليها  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
امنه يا�شين محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 490048943. مبنى 420 مجمع 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 134.102 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



241
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

رقم الدعوى: 6/06586/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
 340 مجمع   24 �شقة   837 مبنى   .550918035 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOHAR BIN AHMAD
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1983.423 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/07729/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبدالهادي عبدالر�شا اأحمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 87111303. �شقه 12 مبنى 49 
طريق 3305 مجمع 233. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 146.54 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/07747/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: جعفر ح�شين 

جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640100228. مبنى 504 مجمع 565 الجنبية
مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 166.157 ديناراً مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/06484/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
 404 مجمع:   21 �شقة   1045 مبنى   .740932470 ال�شخ�شي:  الرقم  فاعور.  اإبراهيم  هاني 
�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 696.884 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/16948/2014/02

تبليغ باحل�صور
 ALLAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
الرفاع   925 مجمع:   1222 مبنى   .840929048 ال�شخ�شي:  الرقم   .TAMBUR GARCIA

اأتعاب  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58.343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/06428/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
UNITED PARCEL SERVICES BAHRAIN W.L.L. الرقم ال�شخ�شي: 13197-1. مبنى 
86 مجمع 316 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.632 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/17199/2014/02
تبليغ باحل�صور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
�شالم علي الزقيلي. الرقم ال�شخ�شي: 740802461. مبنى 2111 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 217.062 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/20618/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ORLANDO المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
PASCO VALDEZ. الرقم ال�شخ�شي: 630732507. مبنى 958 �شقة 27 مجمع 706 �شلماباد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.787 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/09760/2015/02
تبليغ باحل�صور

 VENKATI :المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
BANSATI. الرقم ال�شخ�شي: 760728330. مبنى 28 مجمع 606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 382.024 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/09771/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مبنى   .710705522 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شبيعي.  �شعد  علي  ح�شن  عائ�شة  عليها:  المدعى 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 1073.535 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  808 مجمع 917 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05070/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: عارف 
ال�شخ�شي: 830116745. بيت 1924 طريق 2726 مجمع  ار�شد بركات ما�شي �شمويل. الرقم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 2300.64  الدعوى: طلب  مو�شوع  بوكوارة.  الرفاع   927

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/21030/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 

عبداهلل عبدالحكيم ال�شيداإبراهيم عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 931112133
مبنى 311 مجمع 203 المحرق. مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 295.8 ديناراً مع الر�صوم 

والم�صاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/10278/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عبده فتح الرحمن ف�شل المنان ب�شاره. الرقم ال�شخ�شي: 380031167، مبنى 751 �شقة 4 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   117.919 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   914

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/09829/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ANEESH :المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
SHAHUL HAMEED. الرقم ال�شخ�شي: 781243629. مبنى 880 �شقة 1 مجمع 552 البديع. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.885 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/09875/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: خالد 
الهملة.   1014 مجمع   1049 مبنى   .711201854 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شاقبه.  مو�شى  علي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 400.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/10841/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: فاطمة 
 109 مجمع   1510 مبنى   .840801866 ال�شخ�شي:  الرقم  العو�شي.  عبدالرحمن  عبدالمجيد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   234.05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد. 

المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/10223/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حميدة محمد علي اأحمد المفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 820104817. مبنى 824 �شقة 22 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   320.876 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  واديان.   608

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/12115/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اإبراهيم من�شور عبداهلل كاظم عبد محمد. الرقم ال�شخ�شي 930302877، مبنى 1280 مجمع 
1025 كرزكان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1184.975 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/04492/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
البديع.  ال�شخ�شي: 800204336. مبنى 476 مجمع 555  الرقم  �شعد.  اإ�شماعيل  ح�شين بالل 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/07332/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه طعمه ح�شن  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
�شعد المن�شور. الرقم ال�شخ�شي: 580151026. مبنى 906 مجمع 928 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 232.153 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/11589/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: م�شطفى محمد 
اأحمد محمود �شيد. الرقم ال�شخ�شي: 821203142. مبنى 1114 �شقة 24 مجمع 333 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.41 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 8/06280/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: خالد عبدالرزاق 
ال�شرقي �شاحب  الرفاع  ال�شخ�شي: 850605083. مبنى 705 مجمع 905  الرقم  �شفر نظام. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1227.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  تيم  ماج�شتيك  موؤ�ش�شة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11985/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الحد.  ال�شخ�شي: 921016247. مبنى 400 مجمع 105  الرقم   .NADEEM RAFIQ ADAM

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1017.773 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/12502/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SUDHEER KUNJUVEETTIL ABOOBACKER. الرقم ال�شخ�شي: 730459217. مجمع: 

الدور  الدبلومات  برج   1705 طريق   315 مبنى  التويجري  عبدالكريم  بوا�شطة  المنامة   317
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 192  الدعوى: طلب  التا�شع مكتب 903. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



248
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

رقم الدعوى: 7/10984/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD RASHID. الرقم ال�شخ�شي: 910627193 مبنى 2446 مجمع 238. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 699.781 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09775/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
NURUL ISLAM SK ALI. الرقم ال�شخ�شي 820183164. مبنى 2918 مجمع: 304 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 328.551 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/07857/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: �شالح عبدالكريم 
�شحاده �شديد. الرقم ال�شخ�شي: 751200670. مبنى :238 �شقة 1 مجمع 552 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 219.41 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/08112/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال 
خليفه. المدعى عليها: موؤ�ش�شة النمر التجاريه. الرقم ال�شخ�شي 201506963. مبنى 49 مجمع 
912 الرفاع الغربي ل�شاحبها اأحمد عبداهلل مكي خلف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 209.461 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 7/09256/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه فاطمه ال�شيد 
محفوظ طاهر علوي. الرقم ال�شخ�شي: 770903304. مبنى :176 مجمع: 754 بورى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 84.853 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/16352/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد نا�شر اأحمد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 890502218. مبنى 2802 مجمع: 907 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.096 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09240/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ASIF عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
AHMED RANA ABDULSATTAR. الرقم ال�شخ�شي 590158511 مبنى   124اأ مجمع 327 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1628.296 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/08821/2014/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ريما 
مو�شوع  المنامة.   333 مجمع   195 مبنى   .680703322 ال�شخ�شي:  الرقم  فقيهي.  محمود 

الدعوى: طلب مبلغ 182.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/03946/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبا�س ر�شي علي ال�شياد. الرقم ال�شخ�شي: 850907268. مبنى 1555 مجمع 523 �شار. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 591.142 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/11269/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها امينه اأحمد 
مو�شوع  المحرق.   202 مجمع   226 مبنى   .590102958 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  محمود 

الدعوى: طلب مبلغ 82.458 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/13347/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ABUL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
39 مجمع 1034  مبنى  ال�شخ�شي 770595898  الرقم   .BASHER MOZUMDER KALAM

المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52.707 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 1/16941/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد قنديل 
ال�شيخ حمد مجمع:  �شارع  107 طريق  مبنى   .621226386 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيد.  محمود 
302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/09990/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ال�شيد قا�شم 
ال�شخ�شي: 881213110. مبنى 919 مجمع 1209 مدينة  الرقم  نا�شر ح�شن.  اإبراهيم  علوي 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   486.944 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/00293/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: بنك اأت�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط المحدوده. وكيل المدعي: عبدالرحمن يعقوب 
ال�شخ�شي:  الرقم  حمودة.  عبدالروؤوف  اأحمد  محمد  هيثم  عليه:  المدعى  ال�شوملي.  يو�شف 
760144605. مبنى 3030 �شقة 22 مجمع 557 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1654.777 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/05290/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
بندر ناجي ثابت محمد جابر. الرقم ال�شخ�شي: 821009729. مبنى 1052 �شقة 33 مجمع 804 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/03754/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبدال�شمد اأحمد عبدالمح�شن �شهاب. الرقم ال�شخ�شي 760209243. مبنى 226 �شقة 
377 مجمع 538 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 516.418 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/04285/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SUFYAN AFZAL. الرقم ال�شخ�شي: 850938449. مبنى 451 �شقة 3010 مجمع 304 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 165.916 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/07128/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 5 �شقة   345 مبنى   .791215261 ال�شخ�شي  الرقم   .THIRUVENTHAN STHAVARAJA
مجمع 447 القدم الجن�شية �شريالنكي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 301.48 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/08945/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 

�شالون �شيدة اليوم. الرقم ال�شخ�شي: 43385. مبنى 438 مجمع 308 المنامة
مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 187.478 ديناراً مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18486/2014/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيل المدعية: عي�شى 
مبنى   .510909035 ال�شخ�شي  الرقم   .ALEXANDROS IGNATIOS KOUNITSOS

707 �شقة 26 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3891.446 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/05623/2015/02

تبليغ باحل�صور
خالد  عليه:  المدعى  محمد.  اأنور  اأ�شامة  المدعية:  وكيل  للتاأمين.  الإيرانية  ال�شركه  المدعية: 
عبداهلل را�شد �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 710033710. مبنى 515 مجمع 213 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/10061/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شيف اأحمد �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 201509111. بوا�شطة المحامي عبدالكريم التويجري. 
الدعوى:  المنامة 317. مو�شوع  التا�شع مكتب 903 طريق 1705  الدبلومات الطابق  بناية برج 

طلب مبلغ 558.348 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/07927/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: علي ح�شن  ال قري�س.  المدعية: علي محمد معتق  بتلكو. وكيل  المدعية: �شركة 
البي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820805459. مبنى 1023 �شاحب مطعم كل اف�شان مجمع 346. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 178.714 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/15855/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 690602766. مبنى 1189 مجمع 328  الرقم  ب�شرى ح�شن محمود محمد ح�شن. 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16402/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد تراك حمد العواد. الرقم ال�شخ�شي: 770115349. مبنى :1771 �شقة :3 مجمع: 907 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/16169/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو �س.م.ب مقفلة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد ح�شن خليفة مبارك البوعينين. الرقم ال�شخ�شي 710036043. مبنى 5029 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   206.558 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ع�شكر.   950

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15431/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 NAعليه: يعقوب نا�شر رم�شان م�شهدي. الرقم ال�شخ�شي: 791206190. مبنى 17960 �شقة
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 226.853  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   208 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18573/2015/02
تبليغ باحل�صور

 AHMED المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
MUSHTAQ. الرقم ال�شخ�شي: 840524986. مبنى :746 �شقة 6 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 355.433 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 7/16221/2015/02
تبليغ باحل�صور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: محمد عبدالرزاق عبدالح�شين علي عنان. الرقم ال�شخ�شي 910301042، مبنى 
:1287 �شقة :21 مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.1 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15754/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PERGENTINO CARMILITO BANAC MISSION. الرقم ال�شخ�شي: 860747514. مبنى 
4 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1384.108 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/05268/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد ثائر  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
 340 مجمع   23 �شقة   1030 مبنى   .800360850 ال�شخ�شي:  الرقم  العتوم.  م�شطفى  مدحت 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 527.789 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/08809/2014/02
تبليغ باحل�صور

بوغازي  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
للهواتف. الرقم ال�شخ�شي: 22825-3. مبنى 1151 مجمع 905 الرفاع ال�شرقي ل�شاحبه في�شل 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   568.02 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  يو�شف. 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/16351/2012/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة �شوليدرتي. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: ح�شين 

امين اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 201223909. مبنى 6 بني جمرة 5415
مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 1300 ديناراً مع الر�صوم والم�صاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/13233/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MARDINA المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 33 �شقة   922 مبنى   .830814701 ال�شخ�شي  الرقم   BINTE MOHAMED NOORHALIM

مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1493.892 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/16895/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
DAWIT AYALEW METAFERIA. الرقم ال�شخ�شي 761023526. مبنى :1789 مجمع: 302 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 358.229 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/09346/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
غانم �شليم ها�شل البو�شعيدي. الرقم ال�شخ�شي: 690905963. مبنى 2518 �شقة 2 مجمع 912 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.411 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/07778/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
MACIEJ SZTUKIEWICZ. الرقم ال�شخ�شي: 711135819 مبنى 92 �شقة 11 مجمع  عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2377.989 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شار.   517

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/07690/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
KWADWO APAU. الرقم ال�شخ�شي: 520514475. مبنى 1012 �شقة 11 مجمع 240 عراد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.404 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/17078/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فتحيه ن�شر محمد ابون�شر. الرقم ال�شخ�شي: 440026539. مبنى 1534 مجمع 907 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 530.084 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/02400/2015/02

تبليغ باحل�صور
 Haroona :المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
Export And Import. الرقم ال�شخ�شي: 80439. مبنى 43 مجمع 705 توبلى ل�شاحبه ح�شين 

اأتعاب  هرونه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.553 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/00628/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حبيب علي عي�شى علي. الرقم ال�شخ�شي: 660024624. مبنى 504 �شقة 22 مجمع 408 �شناب�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 574.412 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/06642/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
با�شل محمود حميدى رقيبات. الرقم ال�شخ�شي: 811153940. مبنى 470 �شقة 2 مجمع 207 
اأتعاب  المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 224.51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/08778/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدير.   231 مجمع   88 �شقة   .840661592 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SHAHBAZ
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.849 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/17542/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبنى   .201515054 ال�شخ�شي  الرقم   .ABDULAZI ZNASER AHMED ALBUSAIRI
اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1175.273 دينار مع الر�شوم والم�شاريف  :1 �شقة :607 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/18311/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
التوم اإبراهيم عبداهلل حران. الرقم ال�شخ�شي: 610145169. مبنى 2571 مجمع 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 364.869 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/17112/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: علي �شلطان عبدالكريم هائل. الرقم ال�شخ�شي: 801215137. مبنى 325 مجمع 303 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.046 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/18627/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 

اإبراهيم اإ�شماعيل اأحمد اإ�شماعيل النهام. الرقم ال�شخ�شي: 960716149
مبنى 844 �صقة 21. مو�صوع الدعوى: طلب مبلغ 387.283 ديناراً مع الر�صوم 

والم�صاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/18626/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD NADEEM. الرقم ال�شخ�شي: 900145420. مبنى 591 مجمع 308 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.154 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/17080/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
NADA MOHAMMED ALTAF. الرقم ال�شخ�شي 840831951. مبنى 23 �شقة 1 مجمع 304 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 243.724 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/03402/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: علي ح�شن  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
علي محمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 780905121. مبنى 1374 مجمع 203 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 308.697 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04620/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه: عبدالرقيب 
�شعيد اأحمد هزاع. الرقم ال�شخ�شي: 720421292. مبنى 2101 مجمع 203 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1430.804 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/06175/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .640717357 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED IMTHIYAS MOHAMED MUSTHAFA
مبنى 992 �شقة 11 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 410.5 دنانير مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09185/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة 76  ال�شخ�شي 630302995. مبنى 336  الرقم   .LEONIE CHARMAINE VAN WYK
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   249.774 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/11425/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
را�شيل داوود مدلج. الرقم ال�شخ�شي: 870323482. مبنى 59 �شقة 21 مجمع 329 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 194.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/17607/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 438 مجمع   190 مبنى   .871004763 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شموم.  اأحمد  عبداهلل  علي  زينب 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   98.728 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القلعة. 

المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/16855/2015/02

تبليغ باحل�صور
 SUNIL المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  �شقة 12 مجمع 304  ال�شخ�شي: 690532822. مبنى 38  الرقم   .PAPPAN

الدعوى: طلب مبلغ 1998.312 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/16537/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
 52: �شقة   1195: مبنى   .780659635 ال�شخ�شي:  الرقم  الحاذق.  محمد  ن�شر  اأحمد  محمد 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 1577.83  المنامة. مو�شوع  مجمع: 351 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18693/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 907 مجمع   2428 مبنى   .910107580 ال�شخ�شي:  الرقم  عثمان.  را�شد  حمد  محمد  فاطمه 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.593 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/18755/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 340 مجمع   31 �شقة   1038 مبنى   .880725001 ال�شخ�شي:  الرقم   .TOM COURTNEY
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408.998 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/17439/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
هند جا�شم محمد فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 660110415. مبنى 3442 �شقة 12 مجمع 721 
جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.567 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/12993/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: محمد عبدالمهدي ميرزا عبا�س الحواج. الرقم ال�شخ�شي 750704837. مبنى 
329 مجمع 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2831.612 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/17856/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شخ�شي  الرقم  فتيل.  عبدالر�شول  ح�شين  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 112.12 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1201 مجمع   1272 مبنى   .201515322

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/18753/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JOHN KENNEDY FUL. الرقم ال�شخ�شي: 840263139. مبنى 737. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 281.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/17562/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شفيق محمد 
الحد. مو�شوع  ال�شخ�شي: 730805301. مبنى 25 مجمع 112  الرقم  ال عنان.  علي عبداهلل 

الدعوى: طلب مبلغ 541.311 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/18126/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   223: مبنى   .801321999 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJULAL PARAKKUL MEETHAL
الر�شوم  مع  دينارًا   482.308 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   937 مجمع:   12:

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/17828/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  اأحمد حميد.  ايوب  اأحمد  المدعي: طيبه  وكيل  لاللكترونيات.  البيدر  المدعي: 
حمد عبداهلل فا�شل حامد ال�شليمي. الرقم ال�شخ�شي: 710304129. مبنى 322 �شقة 12 مجمع 
207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18783/2015/02
تبليغ باحل�صور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 .610107194 ال�شخ�شي  الرقم  اإ�شماعيل.  م�شطفى  محمد  �شامي  عليه:  المدعى  الوداعي. 
مع  دينارًا   4627.388 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   11 �شقة   118 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/12393/2015/02

تبليغ باحل�صور
عائ�شه  عليها:  المدعى  محمد.  اأنور  اأ�شامة  المدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
جمال اأحمد محمد ال�شاعر. الرقم ال�شخ�شي: 910110735. مبنى 2710 مجمع 216 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 516.67 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/17836/2015/02
تبليغ باحل�صور

الرقم   SARDAR ABDUL SAMI KHAN عليه:  المدعى  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 600602249. مبنى 1200 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.33 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/13278/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  ال�شيد.  محمد  يو�شف  محمد  نواف  المدعي:  وكيل  للتنميه.  البحرين  بنك  المدعي: 
عليهما: 1- موؤ�ش�شة اأك�شن للطباعه والعالن. 2- جا�شم محمد عبداهلل مال اهلل. مبنى 159 
�شقة 11 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 5/05978/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد المحرقي المدعى  التنمية �س.م.ب. وكيل المدعي: ح�شان علي  المدعي: بنك البحرين 
عليهم: 1- �شركة مك�شي�س للمقاولت �س �س و : �س ت 78943. 2- علي محمد علي الع�شفور 
900703008. 3- فوزيه مح�شن محمد الع�شفور 690108980. مبنى 3 �شقة 16 مجمع 633 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3790.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14477/2013/02
تبليغ باحل�صور

اإ�شماعيل المدعى  المدعي: جا�شم ح�شن علي عا�شور. وكيل المدعي: محمد علي جا�شم علي 
الر�شوم  مع  دينارًا   3000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للتاأمين.  الخليج  اتحاد  �شركة  عليها: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 3/16755/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .911219030 ال�شخ�شي  الرقم   .JOANNA JOYCE MARINAS LINGANAY

الدعوى: طلب مبلغ 392.424 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 8/16159/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حريق عيد حميد. الرقم ال�شخ�شي: 910617325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 307.484 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 5/16043/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد عي�شى عبداهلل اإبراهيم البور�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 860102939 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333.115 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/14409/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .911014101 ال�شخ�شي  الرقم   .DANISH ABDUL HAMID CHILWAN

طلب مبلغ 253 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 1/08642/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شوملي.  يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: غري�س بوفيل كي�شافان. الرقم ال�شخ�شي 820529230، مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1330.486 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 5/19640/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD :المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821231308 ال�شخ�شي  الرقم   .NAEEM SAJID GORAYA

199.228 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 1/16949/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
علي عبدالله علي محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790504669. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

183.707 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 3/13844/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمود زايد 
اأحمد ابوزيتون. الرقم ال�شخ�شي: 850311004. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 609.636 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 6/16051/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: زكريا عي�شى 
من�شور محمد العكري. الرقم ال�شخ�شي: 650902254. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 2/16618/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 850402557. مو�شوع الدعوى:  ال�شيد محمد جواد مح�شن خليل 

طلب مبلغ 93.08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 8/16856/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: لمياء 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820927422 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  محمد  عبدالرحمن 

1243.601 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 4/16312/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: �شالح عبدالجبار 
اإبراهيم �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 820304131. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.87 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/16538/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
VIDYADHARAN KUNNAMPILLY. الرقم ال�شخ�شي 610722336. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 738.798 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 6/13854/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة اميك�س ) ال�شرق الو�شط (. وكيل المدعية: �شعيد علي المال. المدعى عليه: 
MOHAMED YOSSERY HUSSEIN. الرقم ال�شخ�شي 500314195 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 609.508 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 5/16933/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليه:  اأحمد.  �شلمان  المدعية: جميلة علي  وكيل  اك�شبر�س.  امريكان  �شركة  المدعية: 
محمد ح�شين على محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 860745511. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2412.48 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/19741/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: محمد 
عمر علي الجنيدي. الرقم ال�شخ�شي: 900141891. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.6 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 3/19753/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   891204059 ال�شخ�شي:  الرقم  بو�شيري.  اإبراهيم  �شالح  مريم 

340.718 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 7/20320/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شابرين 
نبيل يو�شف مال عي�شى حميد. الرقم ال�شخ�شي: 890205566 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 5/20187/2015/02

تبليغ باحل�صور
 New عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
wave advertising. �شجل تحاري رقم: 01-058807. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 463.874 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 5/20318/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبا�س محمد عبا�س محمد عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 831109319 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

263.355 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 4/20005/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871128357 ال�شخ�شي:  الرقم  �شليم.  ابكر  عبدالرحمن  عمر 

428.062 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 2/20264/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: رعد حمود ح�شين النجم. الرقم ال�شخ�شي: 890119490. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

585.735 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 4/20442/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية:عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع   .880172711 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD JAHANZAIB BASHIR عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 239.347 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 3/20286/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: خليفه 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880602228 ال�شخ�شي:  الرقم  بور�شيد.  �شالح  يو�شف  يعقوب 

89.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/20380/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع   .53642 رقم:  تجاري  �شجل  الخا�شة.  الممتلكات  ولتطوير  لإدارة  جرج�شكو 

طلب مبلغ 305.83 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/20185/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   860570380 ال�شخ�شي:  الرقم   .JUBAID OYUHED MIAH

249.192 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 8/20285/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  المدعية:�شلمى  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شعود �شيف �شعود �شيف ال�شبحي. الرقم ال�شخ�شي:861205049. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

91.299 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 3/01592/2015/02
تبليغ باحل�صور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: JAVAID MANZOOR. الرقم ال�شخ�شي: 830379541. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 214.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 3/17327/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: اأ�شامة اأنور محمد. المدعى عليه: عمر �شالح 
 700.203 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940115778 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالحليم.  الدين 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 2/04338/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة التكافل الدولية للتاأمين. وكيل المدعية: اأ�شامة اأنور محمد. المدعى عليه �شركة 
�شبار كلينغ �شكاي كوربوريت ذ.م.م. �شجل تجاري رقم: 73057. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/2/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 7/17580/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: موؤ�ش�شة ا�شيا لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه: 
مو�شى يو�شف محمد ع�شاف. الرقم ال�شخ�شي: 681219530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 8/17084/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 468.55  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 690826141.  الرقم   .HILAL ALI KHAN

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 1/17079/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن عي�شى عبداهلل الق�شا�س. الرقم ال�شخ�شي: 950202681 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

327.202 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 7/17076/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MARRIAM JANNAH ROMERO DAVID. الرقم ال�شخ�شي 870116134. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 481.332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 2/17087/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840455224 ال�شخ�شي:  الرقم  الف�شلي.  محمد  يحي  محمد 

454.17 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/17075/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
زهير علي محمد دياب. الرقم ال�شخ�شي: 811204189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 373.112 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 5/17550/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عبدالرحمن 
ح�شن المحمود. الرقم ال�شخ�شي: 880527331. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 497.204 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 3/20952/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: حمد نجيب  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
مبلغ 412.604  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 911103660. مو�شوع  الرقم  ب�شير ح�شين.  ح�شن 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 2/20930/2015/02

تبليغ باحل�صور
 QUEEN :المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
COMPUTERS. �شجل تجاري رقم: 1-49333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1671.49 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/20928/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Aero عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
مبلغ 630.015  الدعوى: طلب  رقم: 1-69130. مو�شوع  تجاري  �شجل   .Inventory Bahrain

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 2/20247/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GENE BELLO CASTONES. الرقم ال�شخ�شي: 880821396  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

306.818 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 5/20514/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 232.599 دينارًا مع  ال�شخ�شي:840153163. مو�شوع  الرقم   .SHIKHA

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



279
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 9/18310/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730143465 ال�شخ�شي  الرقم   .ANTONIO BAGAYPO CATITO

مبلغ 316.79 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 8/17814/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. المدعى عليها رفعت 
قاعود ح�شين ال�شبرى. الرقم ال�شخ�شي: 800190980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200.261 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/17755/2015/02
تبليغ باحل�صور

كاظم  �شادق  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 95.1  ال�شخ�شي: 690106203. مو�شوع  الرقم  يو�شف كاظم. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 6/16471/2015/02
تبليغ باحل�صور

يو�شف  محمود  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم.  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم ح�شين اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 860203450. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 96.67 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 7/18499/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: زينات عبدالرحمن المن�شوري. المدعى عليه: 
ريم عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 810801353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2128.665 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/17228/2015/02
تبليغ باحل�صور

ايفانجلين  عليه:  المدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
بوتي�شتا فلي�شيانو بوتي�شتا. الرقم ال�شخ�شي: 620711337. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 51.933 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 2/17185/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PALAKKAL KUNHUMON MOIDEEN. الرقم ال�شخ�شي 590710362. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 353.904 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 1/15221/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 880168838. مو�شوع  الرقم   .REZAUL KARIM DULAL MIAH

مبلغ 253.09 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 6/18303/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: نجاة جا�شم علي اأحمد ال�شمخ. الرقم ال�شخ�شي: 910601623 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 331.508 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 5/14477/2013/02
تبليغ باحل�صور

اإ�شماعيل المدعى  المدعي: جا�شم ح�شن علي عا�شور. وكيل المدعي: محمد علي جا�شم علي 
الر�شوم  مع  دينار   3000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  والتبريد.  للتقنيه  واليا  �شركة  عليه: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 8/16761/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831151404 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  محمد  محمد  خالد 

312.512 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/00352/2016/02
تبليغ باحل�صور

 JOSEPH اإبراهيم. المدعى عليه:  المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن 
LEESE. الرقم ال�شخ�شي: 480304572. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2810.436 دنانير مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 4/00543/2016/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
فاطمة عبا�س عبدالح�شين القيدوم. الرقم ال�شخ�شي: 89109838 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

108.715 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/00528/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 700404538. مو�شوع  الرقم  عليه: خالد علي رم�شان غلوم. 

441.846 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 1/00309/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BASHEER KOMACHAN KANDY. الرقم ال�شخ�شي:650448561. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 402.147 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/00508/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 531.385  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 900919574. مو�شوع  الرقم   .MUNIR AHMAD

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 1/00391/2016/02

تبليغ باحل�صور
للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعية: �شركة البحرين 
عليه: علي اأحمد عي�شى علي مكي. الرقم ال�شخ�شي: 870509373. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

406.213 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 6/00525/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ABUL KHAYER ABUL KASHEM. الرقم ال�شخ�شي 880170603. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 264.332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى 9/00514/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .881143006 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD KAMAL HOSSAIN BEPARI

الدعوى: طلب مبلغ 254.325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/18161/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شيخ رزق حمد رزق خليفه مو�شوع  المدعى عليه:  اأحمد عي�شى حماد.  المدعي: عبدالجبار 
الدعوى: طلب مبلغ 1231.42 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 28-02-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 9/21201/2015/02

تبليغ باحل�صور
مو�شوع  اأحمد.  اإبراهيم  عبدالح�شين  عي�شى  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ 89.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/21114/2015/02
تبليغ باحل�صور

العاملة مو�شوع  الملكي لاليدي  ال�شقر  المدعى عليه:  المردي.  رائد محمود محمد  المدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ 450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 3/21325/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية. المدعى عليها: غزاله يا�شمين محمد �شبحان 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2840 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عبدالرحيم.  عبدال�شمد 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/21003/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 850507553. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم �شخنيني.  محمد خليل 

104.646 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 5/17032/2015/02
تبليغ باحل�صور

 RAJ المدعية: �شركة منزل العقاريه. وكيل المدعية: رقيه مكي عبداهلل اأحمد. المدعى عليه
PAL SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 720635969. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/19843/2015/02
تبليغ باحل�صور

مو�شوع  رفاعي  محمد  حميد  من�شور  علي  عليه:  المدعى  للهواتف.  ابو�شاجده  محل  المدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ 335 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 28-02-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 3/19641/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي خليل 
اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 780303857. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.548 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 28-02-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 4/18562/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: جا�شم ح�شين يو�شف عبدالعال. وكيل المدعي: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: 
مجموعة بلو�س. مبنى :954 مجمع: 601 المنطقة ال�شناعية. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 300 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 5/21033/2015/02
تبليغ باحل�صور

 REHAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
YAWAR. الرقم ال�شخ�شي: 920617387. مبنى 1451 �شقة 24 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 57.744 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/17483/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: 
مبنى 343 مجمع 928  ال�شخ�شي: 830110267.  الرقم  ال�شراوي.  ديب  ثائره ح�شين �شبحي 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 590 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/16022/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
PANKAJ MARYA. الرقم ال�شخ�شي: 700722297. مبنى 25 �شقة 203 مجمع 225 الب�شيتين. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.04 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/20515/2015/02
تبليغ باحل�صور

الم�شري.  ح�شين  عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 530319896. مبنى 47 �شقة 41 مجمع 327. المنامة �شاحب موؤ�ش�شة العرين 
لت�شويق العينات التجاريه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 362.97 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى 3/2903/2012/02  

بيع باملزاد العلني
العلني العقارات مو�شوع الدعوى  للبيع بالمزاد  تعلن المحكمة ال�شغرى الخام�شة عن و�شعها 
الم�شجلة برقم الوثيقة 1366/1054 والمقدمة 1366/881 والوثيقتين 1367/54 و1956/238 
بالمقدمتين 1366/878 و1955/194 والوثيقة 1974/2963 وبالمقدمة 1972/2963 لكل من 
)1( يا�شر اإبراهيم جا�شم مال اهلل )2( اأحمد اإبراهيم جا�شم مال اهلل )3( فاطمة اإبراهيم 
جا�شم مال اهلل وكيالهم المحاميان عي�شى بور�شيد و�شالحة بور�شيد �شد المدعى عليهم تركة 

المتوفي اإبراهيم جا�شم مال اهلل وجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد 
ح�شن هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ بالمزاد العلني على اأن يبداأ 
ال�شعر الأ�شا�شي للعقار الأول 65000 والثاني 150000 والثالث 70000 دينار وقد حددت المحكمة 

جل�شة 2016/3/23م لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/17687/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعى  الحايكي  وزينب  الحايكي  �شلمى  المحاميتان  وكيلتاها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   95.452 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  عبداللطيف  م�شطفى  ريهام  عليه: 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 9/20459/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها:  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمود محمد محمود عبداللطيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 296.826 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى 9/16905/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد عبدال�شالم عبدالمنعم. الرقم ال�شخ�شي: 820475297 مو�شوع الدعوى: طلب  �شريف 

مبلغ 366.542 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/16993/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .850195942 ال�شخ�شي  الرقم   .JONATHAN SALAJENDO FORTUNADO

الدعوى: طلب مبلغ 444.694 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 6/17409/2015/02
تبليغ باحل�صور

 VIJU عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MATHEW. الرقم ال�شخ�شي: 751333530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 530.177 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 5/18147/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAMSHIT NADUKKANDIYIL. الرقم ال�شخ�شي 870334719 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

423.669 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



289
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 9/18517/2015/02 

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670203319 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  نقد  غني  مير  ح�شين 

391.556 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 7/18518/2015/02 

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900148551 ال�شخ�شي:  الرقم  بنديري.  ال�شيد  مفيد  محمد 

351.526 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 5/18844/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: ANSAR KOTTILINGAL ABDULMANAF. الرقم ال�شخ�شي 900516666. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 754.948 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 6/17345/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: فريده 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560128690 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالرحمن.  محمد  عبداهلل 

183.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى .

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 9/11428/2015/02 

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
 192.3 الدعوى:   مو�شوع   600925137 ال�شخ�شي  الرقم   .GARY ANTHONY HEALEY

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

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

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن علي اأحمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 641001789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140.226 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة  للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/16343/2015/02 
تبليغ باحل�صور

نا�شر  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  المدعية: 
عبداهلل �شبع اهلل دروي�س اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 690349700. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1246.844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

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

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   .610520415 ال�شخ�شي  الرقم   .KHALID MOHAMMED YUSUF ANSARI

الدعوى: طلب مبلغ 111.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 1/11248/2015/02 

تبليغ باحل�صور
 GARETH عليه  المدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 510.935 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741240661 ال�شخ�شي:  الرقم   IAN BLAKELEY

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 8/10913/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD HARIS FAROOQ HAYAT. الرقم ال�شخ�شي 930118308. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 235.509 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

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

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760704880 ال�شخ�شي:  الرقم  العتبي.  فا�شل  اأحمد  فا�شل 

320.966 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 6/11061/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: مدينه  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو،  �شركة  المدعية: 
جعفر محمد جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 650117328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.741 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



292
العدد: 3249 - الخميس 18 فبراير 2016

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 2/8972/2015/02 

تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AMELIA SALVADOR GONZALES. الرقم ال�شخ�شي 700703608. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 241.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 3/13175/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شه الج�شر للنقليات. وكيل المدعي: نور عبدالجليل محمد �شند الماكنه المدعى 
مبلغ 450  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 750664436. مو�شوع  الرقم   .DILBAG SINGH عليه: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/16720/2015/02 
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليه  المدعى  عا�شور.  ثاني  �شالم  ثاني  المدعية:  وكيل  اأكبر�س.  �شوبر  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 971.18 دينارًا مع  بحرين بريزوم كال�س. مو�شوع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 2/16733/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مهام العالمية مهامكو. وكيل المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
ح�شين اأحمد من�شور محمد المجيبل. الرقم ال�شخ�شي: 850502063. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2190 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/16880/2015/02 
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  المدعية:  وكيل  عبداهلل.  زينل  محمد  �شركة  المدعية: 
غزاله يا�شمين محمد �شبحان عبدال�شمد عبدالرحيم. الرقم ال�شخ�شي 670305383. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3295 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/10934/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة المين للفواكه الطازجة. وكيل المدعية: اأحمد ح�شن خليفه العماري المدعى 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   199.013 مطعم  الدعوى:  مو�شوع  زمان.  ايام  مطعم  عليه: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/18446/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري   عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
عليه: �شيماء ال�شيد باقر ح�شن جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 840406517. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 695 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/17611/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   910502692 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  �شلمان  مكي  عبدالنبي  محمد 

مبلغ 96.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/18744/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الدار للكترونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب 
اأحمد حميد. المدعى عليه: اأحمد عنايه اهلل حبيب عبدالعزيز الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 
881109673. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 923 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/15452/2015/02
تبليغ باحل�صور

 STEPHEN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
BERKHAUER. الرقم ال�شخ�شي: 590823515. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 169.95 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/18356/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  المدعية:  وكيل  ذ.م.م.  التجارية  �شوببر  �شركة  المدعية: 
MOHAMED ALI PAPPADAKARAN. الرقم ال�شخ�شي: 750850272 مبنى :1757 مجمع: 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   357.56 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   906
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 1/19396/2015/02
تبليغ باحل�صور

المال.  اأحمد خليفة  المدعية: جمال عي�شى  للتاأمين الجتماعي. وكيل  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: ح�شن عبدعلي اإبراهيم الخزاز. الرقم ال�شخ�شي: 201516708 مبنى 1296 �شقة 
15 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 603.172 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19206/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BILAL SHAFIQUE الرقم ال�شخ�شي: 921021984 مبنى 1136 مجمع 808 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.703 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/17463/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MERENGHEGE RANJITH PREMALAL FERNANDO. الرقم ال�شخ�شي 591002574. 
مبنى ALPHAB �شقة 2 طريق 8 مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 567.981 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/17557/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خالد اإبراهيم 
ال�شخ�شي: 950504874. مبنى :806 مجمع: 1208 مدينة حمد.  الرقم  اأحمد.  محمد جمال 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 546.893 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/20174/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالرحمن �شلمان عبدالرحمن عبداهلل بوجليع. الرقم ال�شخ�شي 861100417. مجمع: 814 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   286.34 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/16889/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD DAUD ABAID. الرقم ال�شخ�شي 790217635 مبنى 875 مجمع 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/18523/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HABIBUR RAHMAN ANU MIA. الرقم ال�شخ�شي 810596830. مبنى 50 �شقة 11 مجمع 

1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.531 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/18535/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مجمع   1031 مبنى   .800720954 ال�شخ�شي  الرقم   .NIGSTE WOLDEGIORGS TSFU
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   324.114 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ط�شان.   405

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/17555/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه خليل اإبراهيم 
مو�شوع  بوري.   762 مجمع   284 مبنى   .820504491 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالح�شين.  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 550.395 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/19676/2015/02
تبليغ باحل�صور

 920 7 مجمع  مبنى  �شالم.  عليه: حمود جا�شر حمد  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   572.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/04806/2009/02
تبليغ باحل�صور

المدعون: ورثة المرحومين حاج محمد علي الماجد وجمعه محمد علي الماجد. فاطمه اإبراهيم 
ماجد. علي اإبراهيم محمد الماجد. عبداهلل جمعه محمد. مجيد جمعه محمد الماجد. حميده 
اإبراهيم  اإبراهيم محمد ح�شن. مكيه  اإبراهيم محمد ح�شن. زينب جمعه محمد علي. عي�شى 
محمد علي. خديجه جمعه محمد الماجد. نور ال�شباح جمعه محمد علي. فاطمه جمعه محمد 
الماجد. وكيل المدعين: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: جهاز الم�شاحة والت�شجيل 
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في  الكائن  العقار  ملكية  اثبات  طلب  الدعوى  مو�شوع   .1-G01 ال�شخ�شي:  الرقم  العقاري. 
المحكمة  يتقدم لهذه  ان  المدعين  لذا فان كل من لديه اعترا�س على طلب  منطقة دم�شتان. 

بطلب م�شفوع باأوجه اعترا�شه.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19822/2015/02
تبليغ باحل�صور

GUIAMILA ALI TUKAS p_party_ عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
address. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 514.052 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى:8/03240/2014/02
تبليغ بيع العقار

المدعي: علي حبيب عبدالعزيز علي. وكيل المدعي: فا�شل عبا�س علي ال�شواد. المدعى عليهم: 
عبدالعزيز  زهره حبيب  العالي.  علي  عبدالعزيز  باقر حبيب  علي.  عبدالعزيز  عبداهلل حبيب 
مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  العالي.  علي  عبدالعزيز  حبيب  ح�شين  علي. 
العلني:  بالمزاد  التالية  العقارات  بيع  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  
المقدمة   132265 الوثيقة  برقم  والم�شجل  المنامة  من  عالي  منطقة  في  الكائن  الأول  العقار 
2013/14529 بمبلغ وقدره -/82218 دينار )اإثنان وثمانون األف ومائتي وثمانية ع�شر دينار(، 
1977/1787بمبلغ  المقدمة  برقم  والم�شجل  المنامة  من  عالي  منطقة  الكائن  الثاني  العقار 
-/44832 دينار )اأربعة واأربعون األف وثمانمائة واإثنان وثالثون دينار(، والعقار الثالث الكائن 
في عالي من المنامة والم�شجل برقم الوثيقة 126523 المقدمة 2004/1787 بمبلغ -/17416 
دينار )�شبعة ع�شر األف واأربعمائة و�شتة ع�شر دينار( ، وتكليف الدلل ح�شب الدور في الجدول 
ن�شر  الدلل  وعلى  بالمزايدة  الدخول  الدعوى  لطرفي  ويحق  المحكمة  اأمام  المزايدة  باإجراء 
اإعالن بمو�شوع المزايدة في اإحدى ال�شحف المحلية اليومية واإعداد ك�شف باأ�شماء المزايدين 
قلم  وعلى  المزايدة  لبدء   2016/3/9 يوم  جل�شة  وحددت  العقار  ل�شراء  المعرو�شة  وبالمبالغ 

الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم والإعالن في الجريدة الر�شمية.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/9 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/18230/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: جامعة المملكة. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه  علي غلوم 
ال�شخ�شي: 860501191. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1190 دينارًا مع  محمد ح�شين. الرقم 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/6062/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ال�شيد عبداهلل اأحمد علوي. الرقم ال�شخ�شي: 870806823 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

496.952 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/4133/2007/02
بيع باملزاد العلني

المدعي: فا�شل ميرزا عبا�س محمد. امل ميرزا عبا�س محمد. وداد ميرزا عبا�س محمد ف�شيلة 
ميرزا عبا�س محمد. نظيمة ميرزا عبا�س محمد. هدى ميرزا عبا�س محمد. وكيل المدعي: علي 
عبداهلل عبدالغني اليوبي. المدعى عليه: بتول ال�شيد �شعيد خلف. ميرزا عبا�س محمد. جهاز 
المحكمة  حكمت  عقار.  ق�شمة  م�شتحق/  فرز  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة 
رقم )1973/2939(  بالمقدمة  المقيد  التداعي  بيع عقار  باإجراء  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل 
اأ�شا�شي مقداره -/121107دينار وهو الثمن  بالوثيقة رقم )74/4634( بالمزاد العلني بثمن 
الذي �شتبداأ به المزايدة طبقًا ل�شلطة المحكمة في تقدير القيمة التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيًا 
مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها 
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البيع  2016/3/17لإجراء  جل�شة  المحكمة  وحددت  بالمزايدة،  العقار  بيع  من  النتهاء  بعـد 
بالجل�شة العلنية التي �شتعقد بمقر المحكمة في تمام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت المحكمة 
الدلل ال�شابق ندبه الأ�شتاذ محمد ح�شن الإعالن عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة 
العقار  على  الإعالن  ل�شق  خالل  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  عن  تقل  ول  يومًا  ثالثين  عن  تزيد  ل 
اليومية و�شحف  اأو  الر�شمية  الجريدة  بن�شره في  اأو  بالمحكمة  لالإعالنات  المعدة  اللوحة  وفي 
الإعالنات وغيرها مما يراه، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب 

من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/8520/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-55425 ال�شخ�شي:  الرقم  والحديد.  لالأخ�شاب  البقيع  مركز 

594.544 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/8966/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: يا�شر عبداهلل اأحمد الع�شماوي. الرقم ال�شخ�شي: 790705818. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 124.509 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/9676/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمود 
علي عي�شى علي. الرقم ال�شخ�شي: 731004540. مو�شوع الدعوى 479.01 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/10323/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: رجا ا�شعد الحمد. المدعى عليه: محمد يو�شف محمد هزاع الكعبي. الرقم ال�شخ�شي: 
670702536. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/8558/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة الفخامة لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عمر عبدالعزيز عبدالكريم محمد 
ال�شخ�شي:  الرقم   VETTAKKARAN KANDY ABDUL MAJEED عليه:  المدعى  العيد. 
اأتعاب  600606678. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 355 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/7439/2015/02
تبليغ باحل�صور

م�شنع  عليه   المدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  المدعية:  وكيل  للزجاج.  المدينه  �شركة  المدعية: 
افر�شت لاللمنيوم. الرقم ال�شخ�شي: 28346-3. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3523.1 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/13225/2015/02
تبليغ باحل�صور

 DEDE ASMANAH BT SALIH BT :المدعي: اإبراهيم جمعه مال عبداهلل علي. المدعى عليه
SALIH HALIMI. الرقم ال�شخ�شي: 870849751. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 1500 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/5854/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: خليل غالم اإ�شماعيل غالم. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه  محمد 
عبدو عمر يا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 720808960. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/17209/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  المديفع.  عبداهلل  فا�شل  المدعي:  وكيل  اإ�شماعيل.  جا�شم  اإ�شماعيل  ح�شن  المدعي: 
عليه: محمد عبدالرزاق �شرحان عبداهلل، �شركة نا�س اأدزان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4670 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/17603/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شالح �شالح عبداهلل. وكيل المدعي: اأحمد ح�شن خليفه العماري. المدعى عليه: علي 
محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 201515110. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 4/18335/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة نوف لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي المدعى 
عليه: علي اأحمد عبداهلل خلف محمد. الرقم ال�شخ�شي: 770502458 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 9/19022/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: رباب ال�شيد محمد عي�شى ماجد. وكيل المدعية: �شفوت علي حنفي. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   201516388 ال�شخ�شي:  الرقم   .HENRY SALAMAT HIBAY

2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/17830/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري   عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   860700704 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعالي.  عي�شى  محمد  اأحمد  عالية  عليها: 

طلب مبلغ 1632.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/18458/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري    عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعي: 
عليه: ح�شن �شقر ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860604071 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 2/18823/2015/02
تبليغ باحل�صور

المال.  اأحمد خليفه  المدعية: جمال عي�شى  للتاأمين الجتماعي. وكيل  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  �س.ت: 1-76816.  وال�شتائر.  للمظالت  الينبوع  �شركة  عليها:  المدعى 

مبلغ 1041.671 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 6/461/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: مكية بنت حبيب بنت عبداهلل المغلق. وكيل المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى 
عليهما: علي جا�شم علي اأحمد قمبر. عبداهلل جا�شم علي اأحمد قمبر. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 700 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 1/19477/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: جمال عي�شى المال. المدعى عليها: 
�شركة الطائر الف�شي للتنظيفات. �س.ت: 77466-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3719.934 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 8/17165/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: علي 
اأحمد عبداهلل خلف محمد. الرقم ال�شخ�شي: 770502458. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1102 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 1/17387/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الدار للكترونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب 
ال�شخ�شي  591226189.  الرقم  الخ�شراء.  علي  ايمان محمود  عليها:  المدعى  اأحمد حميد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2470 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 5/15054/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: موؤ�ش�شة اأحمدى. وكيل المدعية: �شهى اكرم اأحمد حاجم الخزرجي. المدعى عليه: 
اأحمد حمدان علي فروانه. الرقم ال�شخ�شي: 750931280. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15380/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  عليه  المدعى  عياد.  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  المردي.  محمد  محمود  رائد  المدعي: 
محمد عبدالوهاب علي عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 870902261. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10249/2014/02
بيع باملزاد العلني

عبدالواحد  �شيماء  يو�شف،  نجم  عبدالواحد  ريهام  يو�شف.  نجم  عبدالواحد  هواني  المدعين: 
نجم يو�شف. وكيل المدعين: عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم. المدعى عليهم: �شعيدة جمعه 
علي الخال. امينه عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان. نجم عبدالواحد نجم يو�شف بوكلي. �شعاد 
القا�شرين.  اموال  ادارة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  بوكلي.  يو�شف  نجم  عبدالواحد 
مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء 
بيع عقار التداعي المقيد بالمقدمة رقم )1991/1056( بالوثيقة رقم )34123( بالمزاد العلني 
بثمن اأ�شا�شي مقداره -/120000دينار وهو الثمن الذي �شتبداأ به المزايدة طبقًا ل�شلطة المحكمة 
في تقدير القيمة التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيًا مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى الم�شاريف 
التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع العقار بالمزايدة، وحددت 
المحكمة جل�شة 2016/3/16لإجراء البيع بالجل�شة العلنية التي �شتعقد بمقر المحكمة في تمام 
عن  الإعالن  ح�شن  محمد  /محمد  الأ�شتاذ  الدلل  المحكمة  وكلفت  �شباحًا،  التا�شعة  ال�شاعة 
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البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة ل تزيد عن ثالثين يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من 
خالل ل�شق الإعالن على العقار وفي اللوحة المعدة لالإعالنات بالمحكمة اأو بن�شره في الجريدة 
الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغيرها مما يراه، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، وعلى 

قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/15073/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
هود لتخلي�س المعامالت. الرقم ال�شخ�شي: 56108-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.238 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/8995/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة 
جولدن هايند لال�شت�شارات. الرقم ال�شخ�شي: 75774. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.48 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10991/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   860155722 ال�شخ�شي:  الرقم  كلتود.  محمد  الدين  �شيخ  و�شام 

525.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 6/15210/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد يو�شف جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 201513499. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.426 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15315/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد يو�شف جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 201513499. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.426 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/18561/2015/02
6/18561/2015/02                 

تبليغ باحل�صور
�شعد  هدى  المدعي  وكيل   .SANTHOSH KUMAR KANDAMPULLY RAJAN المدعي: 
اأحمد يو�شف. المدعى عليه: RAMESH PUTHUPULLY SIVARAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 
201515884. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12553/2015/02
2/12553/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 760809950. مو�شوع  الرقم  �شعيب محمد اختر ا�شغر علي. 

400.69 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/12569/2015/02

9/12569/2015/02                 
تبليغ باحل�صور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 90.89  ال�شخ�شي: 830640959. مو�شوع  الرقم   .OZHAN CAM عليه: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/17654/2015/02
5/17564/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي محمد علي 
عبداهلل علي ال عنان. الرقم ال�شخ�شي: 201515055. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 524.379 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13025/2015/02
9/13025/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: خالد طالل 
مبلغ 336.173  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201512016.  الرقم  اإبراهيم علي خالد. 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 6/12887/2015/02
6/12887/2015/02 

تبليغ باحل�صور
 UDAYAKUMAR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
PANNIOT. الرقم ال�شخ�شي: 670328340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.537 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/12810/2015/02
8/12810/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   540217301 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAVINDRAN THAMPI

120.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12801/2015/02
9/12801/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شين 
عبداهلل علي ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 700205616. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.558 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/12766/2015/02
7/12766/2015/02

تبليغ باحل�صور
 SANTHOSH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790215730 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHERIYA RAYAROTH

555.821 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/18623/2015/02
9/18623/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: زهره علي 
عبدالكريم علي ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 810705435. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.966 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12763/2015/02
2/12763/2015/02 

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة الخليج لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود المدعى 
 1750 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-79394 ال�شخ�شي:  الرقم  برودكا�شت.  ام  ا�س  عليه: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13060/2015/02
9/13060/2015/02 

تبليغ باحل�صور
المدعي: ح�شن محمود جناحي. المدعى عليها: اإينا�س اإ�شماعيل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  201512013. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/6193/2015/02
3/06193/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الحيدرية لتاأجير المعدات الثقيلة. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي المدعى 
عليها: منيرة فقير اأحمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 201505395. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2950 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/14346/2015/02
8/14346/2015/02

تبليغ باحل�صور
 HUMAUN،المدعية: اأحمد ح�شين رم�شان العبداهلل. المدعى عليه: �شفاء علي محمد عبداهلل
KABIR DULAL MEYZI. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/14111/2015/02
2/14111/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الدار للكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب 
اأحمد حميد. المدعى عليه: ح�شن يو�شف ح�شين علي عبا�س. الرقم ال�شخ�شي 711106053. 
مكتب 12 مبنى 4066 طريق 1204 مجمع 812 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/15939/2015/02
9/15939/2015/02

تبليغ باحل�صور
الطبية  للغازات  البحرين  م�شانع  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع  ال�شالحية.   356 مجمع   146 مبنى   .201513952 ال�شخ�شي:  الرقم  وال�شناعية. 

الدعوى: طلب مبلغ 362.408 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/11498/2015/02
9/11498/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
APINYA CHAREONRAT. الرقم ال�شخ�شي: 761229329. مبنى 951 مجمع 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.851 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/11187/2015/02
9/11498/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
APINYA CHAREONRAT. الرقم ال�شخ�شي: 761229329 مبنى 951 مجمع 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.851 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/16070/2015/02

تبليغ باحل�صور
جا�شم  مهنا  محمد  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  مريم  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  جا�شم  المدعون: 
الدو�شري. المدعى عليها: منيره مهنا جا�شم الدو�شري. مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق  ق�شمة 

عقار. 
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى 2/12309/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  اآل خليفة.  ال�شيخ عي�شى بن محمد  المدعي:  المدعي: على خليفة علي خمي�س. وكيل 
عليه: خليفه محمد خليفة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 6/14932/2015/02
تبليغ باحل�صور

للتنظيفات  زيالم�شي  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مع  دنانير   1110.62 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .01-85651 ال�شخ�شي:  الرقم  �س.�س.و. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى 9/14046/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الدار اللكترونيات. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: كل 
نواز عبدالباقي عبدالرزاق �شعيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 651008948 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1520 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى 9/16927/2015/02
تبليغ باحل�صور

البنغدير  علي  خليفه  خالد  المدعي:  وكيل   MOSTAFA KAMAL ABDUL AZIZ المدعي: 
مو�شوع  عبداهلل.  علي  عبدعلي  محمد  للمقاولت،  الزهر  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الدو�شري. 

الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 6/9068/2013/04
بيع باملزاد العلني

رقم  الوثيقة  بموجب  الم�شجل  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذية  المحكمة  تعلن 
اأيمن  58949. المقدمة رقم 1989/3271 الكائن في منطقة جدعلي الخا�س بالمحكوم عليه 
يبـداأ  اأن  على  للبيع   2016/3/3 تاريخ  المحكمة  حددت  وقد  العري�س  محمد  عبدالنبي  جعفر 

المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره ـ/130.000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبة في ال�شراء مراجعة الدلل/ يو�شف ح�شن المحميد هاتف )39905026( 
)39270027( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 6/09068/2013/04.


