
تصدر عن هيئة شئون اإلعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية
هيئة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493 - 00973
�س. ب 26005

المنامة - مملكة البحرين
البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

اإلشتراكات
ق�شم التوزيع

هيئة �شئون الإعالم
فاك�س: 17871731 - 00973

�س. ب: 253
المنامة - مملكة البحرين



ُطبـعت بالمطبعـة الحكوميـة �س. ب 26005 المنامة - مملكة البحرين
Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain 



3
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

محتويات العدد
مر�صوم رقم )12( ل�صنة 2016  بت�صمية الوزير المنوط به القيام باخت�صا�صات 

5 .......... الم�صاهم في �صركة بور�صة البحرين " �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة " )�ش.م.ب.م(

قرار رقم )5( ل�صنة 2016 بتعيين مدراء في وزارة الموا�صالت واالت�صاالت....................... 6

قرار رقم )6( ل�صنة 2016 بنقل وتعيين مدراء في هيئة �صئون االإعالم............................ 7

قرار رقم )7( ل�صنة 2016   بتعيين مدير في وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف........ 9

10 ...................................... قرار رقم )8( ل�صنة 2016   بتعيين مدير في وزارة ال�صحة

11 ................. قرار رقم )9( ل�صنة  2016   بتعيين مدير في مجل�ش المناق�صات والمزايدات 

قرار رقم )17( ل�صنة 2016 ب�صاأن تعيين مجل�ش اإدارة موؤقت 

للجمعية االقت�صادية الخليجية.................................................................... 12

قرار رقم )41( ل�صنة 2016 ب�صاأن تغيير  ت�صنيف مجموعة عقارات

 بمنطقتي النويدرات– مجمع 646 وهورة �صند – مجمع 645................................... 14

17 ............. قرار رقم )4( ل�صنة 2016 ب�صاأن منح ترخي�ش ل�صركة ايزي بي �ش.م.ب. ) مقفلة(

اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين............................................................. 18

اإعالنات اإدارة المحاكم.............................................................................. 24



4
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016



5
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

مر�صوم رقم )12( ل�صنة 2016
 بت�صمية الوزير المنوط به القيام باخت�صا�صات الم�صاهم في �صركة بور�صة 

البحرين " �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة " )�ش.م.ب.م(

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

"�شركة م�شاهمة  البحرين  بتاأ�شي�س �شركة بور�شة  ل�شنة 2010  وعلى املر�شوم رقم )60( 
" )�س.م.ب.م (، واملرفق به عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة بور�شة   بحرينية مقفلة 

البحرين " �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة" )�س.م.ب.م(،
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 وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة هو الوزير املنوط به القيام باخت�شا�شات امل�شاهم 
يف �شركة بور�شة البحرين " �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة ")�س.م.ب.م( املن�شو�س عليه يف 

عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة.

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�ش جمل�ش الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 7 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 16 فــبـــرايــــــــــــر 2016م
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قرار رقم )  5 ( ل�صنة 2016
بتعيين مدراء في وزارة الموا�صالت واالت�صاالت

رئي�ش جمل�ش الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012، 
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،
قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعني يف وزارة املوا�شالت والت�شالت ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم :
1- م�شعب محمد اأحمد ح�شن                                 مديرًا لإدارة الت�شالت.

2- ال�شيخ �شلمان بن عي�شى بن محمد اآل خليفة      مديرًا لإدارة الأمن وال�شالمة.
3- ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان بن خليفة اآل خليفة    مديرًا لإدارة تنظيم قطاع الربيد.
4- �شفاء محمد باقر التاجر                                   مديرًا لإدارة تنظيم النقل الربي.

5- نبيل عبداحلميد عبدالغني ال�شيخ                      مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية.
6- �شالح محمد علي احلمود                                  مديرًا لإدارة �شالمة الطريان.

7- محمد يو�شف محمد املرباطي                            مديرًا لإدارة ال�شالمة وحماية البيئة البحرية.
املادة الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 
يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ :14 جمادى الأولى 1437 هــ
املـــــــــوافــــــــــق: 23 فبــــــــرايـــــــر 2016 م



7
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

قرار رقم ) 6 ( ل�صنة 2016
بنقل وتعيين مدراء في هيئة �صئون االإعالم

رئي�ش جمل�ش الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم واإن�شاء هيئة 

�شئون الإعالم،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة  2013 باإعادة تنظيم هيئة �شئون الإعالم،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )65( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة  2013 بتعيني مديرين يف هيئة �شئون الإعالم،
وبناًء على عر�س وزير �شئون الإعالم و�شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

قرر االآتي:
املادة االأولى

لإدارة  مديرًا  ليكون  الإعالم  و�شائل  اإدارة  مدير  اإ�شماعيل  محمد  يو�شف  ال�شيد  ُينقل 
التلفزيون يف هيئة �شئون الإعالم.

املادة الثانية
ُيعني يف هيئة �شئون الإعالم ُكلٌّ من:

1- ال�شيد فوزان خليفة بوفر�شن                 مديرًا لإدارة و�شائل الإعالم.
2- ال�شيد اإبراهيم عبداهلل البور�شيد         مديرًا لإدارة الإر�شال والنقل اخلارجي.
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املادة الثالثة
على وزير �شئون الإعالم و�شئون جمل�شي ال�شورى والنواب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

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

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

�شدر بتاريخ:14 جمادى الأولى 1437 هــ
املـــــــــوافــــــــــق: 23 فبــــــــرايـــــــر 2016 م
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قرار رقم )7( ل�صنة 2016  
بتعيين مدير في وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012 ، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

وزارات  الإدارات يف  بع�س  ت�شمية  ا�شتبدال  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 
الدولة واأجهزتها املختلفة،

وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية و الأوقاف،

قرر االآتي:
املادة االولى

واملالية )بال�شئون  الب�شرية  املوارد  لإدارة  ال�شيد / خالد محمد ح�شن محمد مديرًا  ُيعني 
الإ�شالمية ( يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية
تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1437هـ
الـــمــــوافـــــق: 25 فــبــــرايـــــــــــر  2016م
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قرار رقم )8( ل�صنة 2016  
بتعيين مدير في وزارة ال�صحة

رئي�س جمل�س الوزراء : 
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012 ،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة ، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير ال�شحة،

قرر االآتي :
املادة االأولى

ُتعني ال�شيدة انت�شار نا�شر جنم الرميثي مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية يف وزارة ال�شحة.

املادة الثانية
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل   ، القرار  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزير  على 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 25 فــــبــــــرايـــــــــر 2016م
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قرار رقم )9( ل�صنة  2016  
بتعيين مدير في مجل�ش المناق�صات والمزايدات 

رئي�س جمل�س الوزراء: 
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم رقم )117( ل�شنة 2011 باإن�شاء اإدارة ال�شئون الفنية للمناق�شات يف جمل�س 

املناق�شات واملزايدات،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعني ال�شيد اأحمد عبداهلل ال�شعدون  مديرًا لإدارة ال�شئون الفنية للمناق�شات يف جمل�س 
املناق�شات واملزايدات. 

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات تنفيذ هذا القرار ، وُيعمل به من تاريخ �شدوره ، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 25 فـــبــــرايــــــــــــر 2016م
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية
قرار رقم )17( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعيين مجل�ش اإدارة موؤقت للجمعية االقت�صادية الخليجية

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

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية القت�شادية اخلليجية،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية القت�شادية اخلليجية،
فيها  والثابت   2016/2/2 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل باجلمعية القت�شادية اخلليجية،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية القت�شادية اخلليجية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ 
محمد بن عبداهلل بن حمد احلارثي، وع�شوية ُكل من:

1- اأحمد ها�شم اأحمد اليو�شع 
2- في�شل �شعود عبدالعزيز مرزوق البدر

3- ح�شن اأحمد ح�شن نا�شر الزعابي
4- خالد بن نهار بن م�شعان الروي�س

5- نا�شر بن ابراهيم بن را�شد القعود
6- ح�شام عبدالرحمن محمد العبداهلل الب�شام

7- اأحمد ح�شن اأحمد �شالح احلو�شني
8- جمعة بن �شالح بن �شامل الغيالين
9- عبداهلل محمد علي ح�شن ال�شادق



13
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
مادة )3(

اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة )5(

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
مادة )6(

على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

                                                                      
�شدر يف: 14 جمادى الأولى 1437هـ
املـوافــق: 23 فــــبــــــرايـــــــــــر 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )41( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير  ت�صنيف مجموعة عقارات بمنطقتي النويدرات– مجمع 646 وهورة 
�صند – مجمع 645

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،
قرر االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقتي النويدرات - جممع 646 وهورة �شند- جممع 645 
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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.

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: 16 جمادى الأولى  1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 25 فـــبــــرايـــــــــــــر 2016م
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قرار رقم )4( ل�صنة 2016
ب�صاأن منح ترخي�ش

ل�صركة ايزي بي �ش.م.ب. ) مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
بعد الإطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

متنح �شركة ايزي بي �س.م.ب. ) مقفلة( ترخي�س "توفري خدمات الدعم للقطاع املايل – 
اإ�شدار ومعاجلة البطاقات".

مادة )2(
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�صيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ : 13 جمادى الأول 1437هـ
املــــوافــــــــــق: 22 فبــــــــرايـــــــر 2016 م
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اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين
 

اإعالن رقم )120( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابًة  �شتيفينز(،  )مور  املتخ�ش�شة  املهنية  الت�شامنية  ال�شركة  مكتب 
امل�شماة )القمة للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 45427، طالبًا حتويل الفرع رقم )9( 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للمو�شيقى(  )يونيفر�شال  ا�شم  يحمل  الذي  املوؤ�ش�شة  من 
اأبو،  نارايانان  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال 

وال�شيد/ راجان بوثييا بوراييل، الهنديي اجلن�شية �شريكني يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )121( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن 
اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شجلة  الفني(،  والتوزيع  لالإنتاج  ال�شابع  الفن  )�شركة  امل�شماة  الت�شامنية  ال�شركة  ا�شحاب 
مبوجب القيد رقم 75274، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة بجميع فروعها وذلك بتحويلها 
كامل  عن  حجري  محمد  على  كميلة  ال�شيدة/  تنازل  على  بناء  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى 
ح�ش�شها يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ ميثم جميد عبداهلل حجري، واأن يكون راأ�شمالها مبلغًا مقداره 
ال�شابع  الفن  )�شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون 

لالإنتاج والتوزيع الفني �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ ميثم جميد عبداهلل حجري.
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 )122( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ش الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )خالد را�شد الزياين �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 96653، والتي متار�س ن�شاط بيع و�شراء الأوراق املالية )اأ�شهم و�شندات( حل�شاب ال�شركة 
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فقط، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره األفان )2.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن 
الزياين �شريكني فيها، وتغيري ال�شم  الزياين وال�شيد/ عبدالرحمن ماجد بن خالد بن را�شد 
التجاري لل�شركة من )خالد را�شد الزياين �س.�س.و Khalid Rashid Alzayani S.P.C( اإلى �شركة 

.)Khalid Alzayani Family W.L.L خالد الزياين العائلية 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 )123( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ش الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شهناز علي عبداهلل، نيابًة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )األوان للدعاية والإعالن 
تغيري  رقم 78696، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  اإبراهيم،  ال�شيد/ ح�شني  ملالكها  �س.�س.و(، 
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
مائة األف )100.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شن اإبراهيم عبداهلل حكيم، البنغايل 

اجلن�شية، وال�شيد/ محمد اأمني محمد �شريف، )الأفغاين اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )124( 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 
للمقاولت  )بامليك  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  علي عبدالرحمن جناحي،  ال�شيد/ محمد 
واخلدمات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 5424، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بالكامل 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون الف )50،000( 
يف  �شريكًا  اجلن�شية(  )البحريني  م�شهدي  رم�شان  اأكرب  علي  ال�شيد/  واإدخال  بحرينني  دينار 

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



20
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

اإعالن رقم )125( ل�صنة 2016
ب�صان اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

)عقار للمقاوالت وتخلي�ش املعامالت ذ.م.م(
وحتويلها اإلى موؤ�ص�صة فرديه                                                          

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املعامالت  وتخلي�س  للمقاولت  )عقار  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليه 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،57925 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(، 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 2001، وحتويل قيدها اإلى موؤ�ش�شة فردية، بناًء على تنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم 

اإلى ال�شيدة/ اأمل عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف.
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 )126( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
فواز  ال�شيد/  ملالكها  والتكييف(،  للتربيد  احل�شاوي  فواز  )جمموعه  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
مبارك عبدالعزيز �شالح احل�شاوي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 44252-1، طالبة تغيري ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ثالثة اآلف 

)35000( 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 )127( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية
�صركة ال�صرور الدائم لل�صيانة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شرور الدائم لل�شيانة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82858، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفيتها اختياريًا، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001، وتعيني ال�شيد/ محمد ح�شن اأحمد ابراهيم �شرور، م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )128( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شراكون،  دومروجن  اأودم  ر�شاين  املتوفاة/  ورثة  عن  نيابة  ال�شعلة،  ح�شني  علي  محمد  ال�شيد/ 
�شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأ�شواق ر�شاين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 46367، طالبًا 
حتويل الفرعني الأول والرابع من املوؤ�ش�شة امل�شميني )اأ�شواق ر�شاين( اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبنف�س رقم ال�شجل، ولكل من ال�شيد/ محمد علي ح�شني ال�شعلة، وال�شيد/ عبداملح�شن 

علي ح�شني علي ال�شعلة، 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 )129( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ش الواحد
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة  

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه مكتب املحامية هدى �شعد، نيابة عن ال�شيد/ ه�شام محمد محمد علي دروي�س )امل�شري 
اجلن�شية( مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ه�شام دروي�س للدعاية �س.�س.و(، 
اإلى  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 89313، طالبًا تغيري  امل�شجلة مبوجب 
بحريني،  دينار   )50.000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 

واإدخال كل من:
1. ال�شيد/ �شامل نا�شر حمدان الدو�شري )البحريني اجلن�شية(،

2. ال�شيد/ عادل عبدالرحمن جا�شم املعاودة )البحريني اجلن�شية(،
3. ال�شيد/ حمدان نا�شر حمدان الدو�شري )البحريني اجلن�شية(،

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

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



22
العدد: 3251 - الخميس 3 مارس 2016

اإعالن رقم )130( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ال�صخ�ش الواحد

اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد م�صتقلة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )تريدكو بال�س �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
�شركة  اإلى  للتجميل(  �شوق  )�شالون  امل�شمى  ال�شركة  من  الثالث  الفرع  حتويل  طالبة   ،68937
ال�شخ�س الواحد م�شتقلة ومبلكيتها، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني.

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

اإعالن رقم )131( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ش الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )بوتنز للخياطة �س.�س.و(، ملالكتها ال�شيدة/ �شهناز علي 
وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ، رقم1-89221  القيد  امل�شجلة مبوجب  عبداهلل، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، بناًء على تنازل ال�شيدة/ �شهناز علي عبداهلل عن 
ن�شبة 50% من ملكيتها اإلى ال�شيدة/ اإميان علي عبداهلل محمد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف 

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

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

اإعالن رقم )132( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صوؤولية محدودة 
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيد/ علي �شلمان احمد ح�شن مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )تكنولوجيا الفحو�شات 
الذكية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81011، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة، بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة براأ�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
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اإعالن رقم )133( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ال�صخ�ش الواحد 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي نيابة عن ورثة املرحوم ح�شن علي محمد علي والذي 
كان ميتلك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )انور طيبة للمقاولت( امل�شجلة مبوجب القيد رقم85249 ، 
التي متار�س ن�شاط مقاولت بناء - درجة ثانية، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، بعد تنازل جميع الورثة عن ح�ش�شهم الى ال�شيدة/ طيبه علي محمد ابراهيم  

براأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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



اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى:: 9/10330/2012/04
بيع باملزاد العلني

 Kevin Mark :تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه
Dobb والم�شجل بموجب المقدمة رقم )2008/9065( والوثيقة رقم )128146( وذلك بتاريخ 

وثمانية  )مائتين  دينارًا  ــ/...،278  قدره  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  على   ،2016/2/14
و�شبعون األف دينارًا(.

 )39444828( هاتف  ح�شن  محمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.9/10330/2012/04
قا�صي محكمة التنفيذ الرابعة

رقم الدعوى:: 6/8771/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في راأ�س زويد والم�شجل 
عليهم:  بالمحكوم  والخا�س  رقم )121789(  والوثيقة  رقم )2003/9024(  المقدمة  بموجب 
1- الفرج للتجارة والخدمات. 2 - يعقوب علي محمد فرج.3- يون�س علي محمد فرج. وذلك في 

يوم 2016/3/27 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 447564/600 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�صي محكمة التنفيذ اخلام�صة

رقم الدعوى:: 6/8771/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في �شند والم�شجل بموجب 
المقدمة رقم )1998/5720( والوثيقة رقم )132834( والخا�س بالمحكوم عليهم: 1- الفرج 
يوم  في  وذلك  فرج  محمد  علي  يون�س   -3 فرج  محمد  علي  يعقوب   -  2 والخدمات  للتجارة 

2016/3/22 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 548020/800 دينارًا.



هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد   / الدللين  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�صي محكمة التنفيذ اخلام�صة

رقم الدعوى:: 6/8771/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في راأ�س زويد والم�شجل 
عليهم:  بالمحكوم  والخا�س  رقم )121933(  والوثيقة  رقم )2003/9022(  المقدمة  بموجب 
1- الفرج للتجارة والخدمات 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج وذلك في 

يوم 2016/3/15 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره ــ/449190 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�صي محكمة التنفيذ اخلام�صة

رقم الدعوى:: 6/8771/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في �شند والم�شجل بموجب 
المقدمة رقم )2004/10211( والوثيقة رقم )99956( والخا�س بالمحكوم عليهم: 1- الفرج 
يوم  في  وذلك  فرج  محمد  علي  يون�س   -3 فرج  محمد  علي  يعقوب   -  2 والخدمات  للتجارة 

2016/3/29 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره ــ/246960 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�صي محكمة التنفيذ اخلام�صة

رقم الدعوى:: 14/2015/04736/9
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شابرين عبدالرحمن علي محمد. المنطقة الدبلوما�شية بناية الح�شن الطابق ال�شاد�س 
مكتب 64. المدعي عليه/ اأحمد �شالح محمد المال. ال�شارقة المجاز بحيرة خالد فندق جولدن 

توليب �شقة رقم 1006. مو�شوع الدعوى/ طالق.



اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/3/21م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االولى

رقم الدعوى:: 14/2016/404/5
تبليغ باحل�صور

الرفاع   937 مجمع   3718 طريق   1034 مبنى   13 �شقة   .issam ahmad chanaa المدعي: 
ال�شرقي. المدعي عليه/ اإيمان كامل حمد حمي�شى. �شقة 22 مبنى 1128 طريق 3719 مجمع 

937 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى/ طالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/3/21م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االولى

رقم الدعوى: 14/2016/179/8
تبليغ باحل�صور

المدعية: ورده مخلف محمود عواد العنزي. بوا�شطة وكيله عبدالحافظ محمد مبنى 743 مكتب 
12 طريق 1419 مجمع 914 الرفاع / بكوارة. المدعي عليه/ بدر خلف ال�شلطان �شوري. مو�شوع 

الدعوى/ طالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/3/21م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االولى

رقم الدعوى: 14/ 4/315/2016
تبليغ باحل�صور

المدعي: ثامر انور هليل مف�شي. ورقمه ال�شخ�شي/ 870703005. وجن�شيته بحريني. المدعى 
عليها/ منى عفات ذوقان العون. الرقم ال�شخ�شي/ 890831491 وجن�شيتها/ الأردن. �شبحا 

المفرق المملكة الردنية الها�شمية. مو�شوع الدعوى/ طلب اإلغاء الح�شانة.
باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/3/15م  فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية ال�صنية الثالثة



رقم الدعوى: 14/ 2/641/2016
تبليغ باحل�صور

 .730507300 ال�شخ�شي  ورقمها  بخ�س.  كريم  بخ�س  خدا  بخ�س  اهلل  فاطمة  كانيز  المدعية: 
الرقم   .MUHAMMAD NAEEM MUHAMMAD عليه/  المدعى  بحرينية.  وجن�شيتها/ 
اثبات  الدعوى/  مو�شوع  العنوان.  مجهول  باك�شتان.  وجن�شيتها/   .650323840 ال�شخ�شي/ 

الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء الموافق 2016/3/15م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية ال�صنية الرابعة

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

 المدعية: بلدية المحرق ويمثلها جهاز ق�شايا الدولة. المدعي عليه: عي�شى محمد �شعد ال�شروقي. 
مجهول العنوان. �شفة الدعـــــوى: هدم عقـــــار.

لذا تعلن المحكمة الم�شتعجلة الدائرة الولى للمدعي عليه بانه اإذا لم يح�شر او يعين وكيل 
عنه للح�شور لجل�شة 2016/03/24 فاأنها �شوف ت�شير في الجراءات. ليعلــــــم. 

قا�صي املحكمة امل�صتعجلة الدائرة االولى
رقم الدعوى: 1/3540/2015/02

تبليغ باحل�صور
طه  ويو�شف  رجب  مح�شن  ح�شن  نجيبه  عليهما:  المدعى  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
اإلزام المدعى  مح�شن. مبنى 64 طريق 1402 مجمع 1214 مدينة حمد. �شفة الدعوى: طلب 
عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة 2141/500 دينارًا والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل 

اتعاب المحاماة.
بالح�شور  اعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شيهما او بوكيل عنهما لجل�شة 2016/4/7م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 5/2446/2015/03
رقم الدعوى::    8/2895/2014/02

تبليغ باحل�صور
مبنى   ARNOLD CASTRO NONGUI �شده:  الم�شتاأنف  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
1349 طريق 3729 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثامنة في الدعوى رقم 8/2895/2014/02.



لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/7م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم اال�صتئناف: 1/2/2016/03

رقم الدعوى: 1/6874/2015/02
تبليغ باحل�صور

الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: حبيب �شهادات. مبنى 65 طريق 4503 مجمع 
في  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .234

الدعوى رقم 1/6874/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 4/4416/2015/03
رقم الدعوى::    6/6538/2015/02

تبليغ باحل�صور
 RAMESAN بارامباث  ميثالي  رامي�شان  �شده:  الم�شتاأنف  تيليكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
مو�شوع  بكوارة   913 مجمع   1357 طريق   69 مبنى   .MEETHALE PARAMBATH
رقم  الدعوى  في  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى: 

.6/6538/2015/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 8/83/2016/03
رقم الدعوى: 8/10832/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: م�شلين يعقوب �شفير. مبنى 729 طريق 3314 
مجمع 333. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة 

في الدعوى رقم 8/10832/2015/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة



رقم اال�صتئناف: 6/84/2016/03
رقم الدعوى: 5/7424/2015/02

تبليغ باحل�صور
 DIEGO.JR الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: دييقو جي ار رودريغز ل�شتيكا
ا�شتئناف  الدعوى:  RODRUGUEZ LASTICA. مبنى 65 طريق 4503 مجمع 234. مو�شوع 

الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 5/7424/2015/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 1/33/2016/03
رقم الدعوى: 6/10055/2015/02

تبليغ باحل�صور
الر�شمية  المعامالت  لتخلي�س  الكوهجي  �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
مبنى 2361 طريق 440 مجمع 704. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 6/10055/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف 5/398/2016/03
رقم الدعوى: 3/3018/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. الم�شتاأنف �شده: محمد من�شور محمد ن�شار. 
ا�شتئناف الحكم ال�شادر من  �شقة 12 مبنى 832 طريق 2109 مجمع 321. مو�شوع الدعوى: 

المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 3/3018/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة



رقم الدعوى: 9/19599/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

فاطمة عبداهلل نعمة
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفاة فاطمة عبداهلل نعمة. الرقم ال�شخ�شي 080002455. فعلى 
كل وارث للمتوفاة المذكورة او من يدعي باأية حقوق عليها اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/4/5م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 5/3894/2015/03
رقم الدعوى: 9/22439/2014/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة بتلكو. الم�شتاأنف �شده: عبدالعزيز عبداهلل را�شد بوقمبر. �شقة 21 مبنى 222 
طريق 2015 مجمع 1020. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 9/22439/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/5م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 1/1445/2015/03
رقم الدعوى: 7/19768/2014/02

تبليغ باحل�صور
�شارع   384 مبنى  ان�شاري.  برويز  محمد  �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
بغداد مجمع 805. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

الرابعة في الدعوى رقم 7/19768/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/5م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 1/1297/2015/03
رقم الدعوى: 2/12704/2014/02

تبليغ باحل�صور
ر�شول  وليد محمد  الم�شتاأنف �شده: ح�شين  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
الحكم  ا�شتئناف  الدعوى  مو�شوع  الرفاع.   925 مبنى 781 طريق 2525 مجمع  غياث.  ح�شين 

ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 2/12704/2014/02.



لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/5م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 2/20619/2015/02 

تبليغ باحل�صور
للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: زهره  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع  العنوان.  ال�شخ�شي: 861100697 مجهول  الرقم  في�شل.  عبدالكريم عبدعلي  �شباح 

الدعوى: مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/20720/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 
�شيدلية العطار ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 43653-01. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/20793/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة عطية العربية للتجارة ذ.م.م. وكيل المدعية: هدى �شعد. المدعى عليها: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  العنوان  مجهول   .51552-1 التجاري:  ال�شجل  رقم  ذ.م.م.  للتطوير  بيالر 

مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 4/2227/2016/02
فتح دعوى تركـة املتويف

محمد يو�صف خمي�ش هزمي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد يو�شف خمي�س هزيم 
الرقم ال�شخ�شي: 400024730. 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/2450/2016/02
فتح دعوى تركـة املتوفى

ح�صني محمد عبداهلل الهمامي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد عادل عبدالرحمن 
مول بخ�س. الرقم ال�شخ�شي: 650117883. 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 
المحكمة جل�شة 2016/4/11  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/2453/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

علي مح�صن مح�صن اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى علي مح�شن مح�شن اأحمد 
الرقم ال�شخ�شي: 580139360. 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 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/2424/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اإبراهيم عبداهلل ح�صن احلمادي
ح�شن  عبداهلل  اإبراهيم  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الحمادي. الرقم ال�شخ�شي: 290101280. 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 
المحكمة جل�شة 2016/3/29  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية



رقم الدعوى: 8/2581/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حبيب �صلمان مهدي �صلمان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى حبيب �شلمان مهدي �شلمان، 
الرقم ال�شخ�شي: 490023550. 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 الثانية

رقم الدعوى: 9/2554/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

لولوة عبداهلل اأحمد مراد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة لولوة عبداهلل اأحمد مراد الرقم 
ال�شخ�شي: 290002141. 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 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/19176/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

�صلمان �صعيد عبدالرزاق اليا�صي
�شعيد عبدالرزاق  �شلمان  المتوفى  تركة  الثانية عن فتح دعوى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  اأو من  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 480103623.  الرقم  اليا�شي. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/3/15  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/8676/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: نيلز يا�شين العقاد. وكيل المدعي: ح�شن علي ر�شي. المدعى عليه: كابري �شن اأ جي. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: وقف ا�شتعمال ال�شم التجاري.



جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى االإدارية
رقم الدعوى: 5/20478/2015/02

فتح دعوى تركة املتوفاة
اأمينة محمد جا�صم جالق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة اأمينة محمد جا�شم جالق الرقم ال�شخ�شي 
380023717. 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 في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 8/21376/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى
عماد اأحمد خلف �صملول

�شملول  اأحمد خلف  المتوفى عماد  تركة  الأولى عن فتح دعوى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 690742533. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 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 1016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى:: 5/17922/2015/2
تبليغ باحل�صور

للـتاأمين الجتماعي ويمثلها جمال عي�شى المال. المدعي عليها �شركة  المدعية: الهيئة العامة 
توب جوب لالإن�شاء �شجلها التجاري 1-79630. مكتب 11 مبنى 1057 طريق 1403 مجمع 814. 

�شفة الدعوى: ادارية.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله وبالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/4/6 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االولى

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

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعي عليها: �شركة اأنوي ديزاينز اند جرافك�س 
�شجلها التجاري رقم 1-63789. مبنى 31 طريق 383 مجمع 305. �شفة الدعوى: ديون.



   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله وبالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/4/6 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االولى
رقم الدعوى: 4/9859/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية �س.ت 13444. وكيلتها ليلى عي�شى علي الب�شري 
�س/ 801211638. المدعي عليه: اإبراهيم من�شور اإبراهيم يو�شف الع�شفور �س/ 690804687. 

�شقة 22 مبنى 1413 طريق 3624 الدراز   �شفة الدعوى: مدنية.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي 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 االولى

رقم الدعوى: 9/1744/2016/02
تبليغ باحل�صور

املدعيان: حارث بن محمد بن �شالح باحارث. ولدة بن محمد بن �شالح باحارث. وكيلتهما دلل 
جا�شم الزايد. املدعي عليه: بنك جلف ون لال�شتثمار. �شفة الدعوى اإدارية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شيه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/4/17 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�صي املحكمة الكربى املدنية االولى
رقم الدعوى: 9/11096/2015/02

اإثبات ملكية العقار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى باأن المدعين عبدالواحد و لعياء ورقية محمد ح�شن اأحمد 
قد اأقاموا الدعوى 9/11096/2015/02 �شد المدعى عليها اإدارة الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
طالبين فيها ثبوت ملكية المدعين للعقار مو�شوع الدعوى الكائن في �شهركان –البيت رقم 963 

طريق 4235 مجمع 1042 - واإ�شدار وثيقة باأ�شمائهم.
المحكمة بطلب م�شفوع  يتقدم لهذه  اأن  المدعين  لديه اعترا�س على طلب  فاإن كل من  لذا 

باأوجه اعترا�شه وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/7 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى



رقم الدعوى: 6/2856/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

اإبراهيم اأحمد حماد
�شملول  اأحمد خلف  المتوفى عماد  تركة  الأولى عن فتح دعوى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 600103714. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 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 2016/4/3 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 4/13849/2014/02
تبليغ باحل�صور

 JOSE عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770801412 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAYMUNDO AGUILERA

188.422 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/13764/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: انجنتا هويل. 
الر�شوم  مع  دينارًا   210.396 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201421262 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/13231/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شالمه علي 
ح�شين �شباع. الرقم ال�شخ�شي: 630065993. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ84.467 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة



رقم الدعوى: 9/17198/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد �شمير 
 278.995 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780828747 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالم.  توفيق  اأحمد 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/13746/2014/02
تبليغ باحل�صور

 RYAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780753976 ال�شخ�شي:  الرقم   .REGACHO PULIDO

113.107 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/18384/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد علي 
ح�شن خاتم. الرقم ال�شخ�شي: 750706180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.003 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/14866/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SHAMEER :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   840573766 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUKKATH MEETHAL

301.894 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة



رقم الدعوى: 1/13831/2014/02
تبليغ باحل�صور

ح�شين  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
اأحمد عبا�س عبدالكريم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 890807159. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

308.036 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/13372/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ARIF عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840577834 ال�شخ�شي:  الرقم   .HOSSAIN ABDUR RAB

370.844 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/13399/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عادل ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672.15 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/14807/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عمار عزت ح�شين قطه. الرقم ال�شخ�شي: 780611454. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.747 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة



رقم الدعوى: 9/05766/2015/02
تبليغ باحل�صور

 NAIMUR المدعى عليه  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  البحرين. وكيلتها  المدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850158036 ال�شخ�شي  الرقم   .RAHMAN ABU TAHER

188.982 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/14243/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 300.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830857184 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAHIL REHAN

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/14565/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حبيب بختيار �شفر جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 760132909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

229.674 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/14239/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي داود �شلمان عبدالح�شن طوق. الرقم ال�شخ�شي: 831205741. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

351.703 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة



رقم الدعوى: 6/08407/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد �شرور 
مبلغ 168.405  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 661033660.  الرقم  ا�شماعيل.  ا�شماعيل 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/16422/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: اأحمد خور�شيد 
افرا ا�شياب خور�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 820904945. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52.393 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/18825/2014/02
تبليغ باحل�صور

 LYNDON المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .601121341 ال�شخ�شي:  الرقم   .DELA CRUZ DANOOG

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/13836/2014/02
تبليغ باحل�صور

 BRIANNE :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 790702606. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.503 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/13354/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد ح�شن 
�شيد جاب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 780850769. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.306 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/13363/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يا�شن هجام. 
الر�شوم  مع  دينارًا   312.652 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870725530 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 5/13843/2014/02
تبليغ باحل�صور

 MANAF عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820517020 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAKKRALI ASHARAF

217.104 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/13763/2014/02
تبليغ باحل�صور

وي�شال  عليها    المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
بنمومن. بدر محمد اإبراهيم محمد بردولي. الرقم ال�شخ�شي: 201422298 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 346.365 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 6/13753/2014/02

تبليغ باحل�صور
 ROBERT :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
POE MAGDASAL ATUTUBO. الرقم ال�شخ�شي: 910518157 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

177.36 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/18284/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد في�شل 
ميرزا علي المولني. الرقم ال�شخ�شي: 871003791. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266.791 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/17218/2014/02
تبليغ باحل�صور

مريم  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 900204524. مو�شوع  الرقم  الحايكي.  يو�شف  اإبراهيم  خليل 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/17197/2014/02
تبليغ باحل�صور

انجلينا  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
تنجلو تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.037 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 7/16952/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ب�شام بهيج 
دينارًا مع  مبلغ 126.726  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 621023175. مو�شوع  الرقم  الجلبوط. 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/16417/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ANJUM عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم.  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   97.38 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780940644 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHANNA

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: 9/16829/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
دريه عفيف الخطيب. الرقم ال�شخ�شي: 790829576. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 368.626 

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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/17766/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شين علي 
حبيب جا�شم الفردان. الرقم ال�شخ�شي: 780806760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1204.649 

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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/16146/2015/02

تبليغ باحل�صور
ما�شي  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   160 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .50440 ال�شخ�شي:  الرقم  الدولية. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/16148/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JAMES عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731102207 ال�شخ�شي:  الرقم   .EDWARD DAVIDSON

104.33 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: 5/15927/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليها: فاطمة بدر محمد ال�شالم. الرقم ال�شخ�شي: 910913749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

175.204 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/16332/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840469233 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  محمد  ماجدة 

185.504 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/13896/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: اأحمد اإبراهيم 
مبلغ 95.142  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840107250. مو�شوع  الرقم  �شند.  اإبراهيم  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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/12350/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شاه جهان محمد حاجي محمد ها�شم �شالمي. الرقم ال�شخ�شي: 900209445 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 321.248 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: 9/06464/2015/02
تبليغ باحل�صور

ماك�س  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   603.32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .45477 ال�شخ�شي:  الرقم  ميديا. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/14254/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
JORGE SALVADOR RIBES. الرقم ال�شخ�شي: 811240320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

147.267 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: 9/14563/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي يو�شف محمود محمد الحنفي. الرقم ال�شخ�شي: 880307730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

993.631 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: 5/15099/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عاطف عمر 
�شالح �شوري. الرقم ال�شخ�شي: 780814967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.15 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: 9/15373/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD IBRAR RAJA IQBAL. الرقم ال�شخ�شي 700109480 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 341.998 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: 7/14310/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى:  مو�شوع   870519018 ال�شخ�شي  الرقم   .SHIENA MAE OEJARME ESTOMO

طلب مبلغ 136.267 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/15672/2015/02
تبليغ باحل�صور

علي  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 120.967 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810804522 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  علي  �شهاب 

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: 1/16403/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه عبدالرحمن 
 201.458 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690222041 ال�شخ�شي:  الرقم  الركيان.  عيد  �شعد 

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: 8/16890/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860187499 ال�شخ�شي:  الرقم  �شويخات.  بن  اأحمد  بن  جا�شم 

310.227 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: 2/16036/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
DANIEL THOMAS REYNOLDS. الرقم ال�شخ�شي: 730934292 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 110.8 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 2/16019/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
نور نا�شر عبدالمح�شن عبدالوهاب ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 910502110 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 178.677 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/14607/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عدنان م�شعد عبداهلل غالب. وكيلته ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: اأحمد 
 1000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480107718 ال�شخ�شي:  الرقم  الكاللي.  م�شلح  �شالح 

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 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/15116/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: ال�شركة الحديثة للتجارة. وكيلتها منى محمد ا�شليم. المدعى عليها: �شركة جيه اند 
ان التجارية ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 201513415. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 489.7 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/06894/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عاطف محمد مح�شن العاطفي. وكيله عمر عبدالعزيز عبدالكريم محمد العيد المدعى 
عليه: عبداللطيف غالم محمد اميد خان. الرقم ال�شخ�شي 811111270 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3880 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 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/10089/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة افنيو لتاجير ال�شيارات. وكيلها طالل مح�شن حمد العلي. المدعى عليه: ه�شام 
�شعد قطب �شالم )630331219(. محمد ه�شام �شعد قطب )890715832(. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3241 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 

2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/20101/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SAIDI AMRI. الرقم ال�شخ�شي: 201517306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.434 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/15392/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيله  عبا�س.  ح�شن  ح�شين  علي  عبدعلي  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610550098 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD NADEEM

440.42 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 2016/3/22 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 التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 3/09062/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  ا�شيا  موؤ�ش�شة  المدعية: 
THEOFANIS SOULOUPAS. الرقم ال�شخ�شي: 581223071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1080 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/21950/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: زبيدة عبدالكريم عبداهلل عبدالقادر. وكيلتها �شيماء �شمير عالء ال�شيد عبدالرزاق 
مو�شوع   .201428831 ال�شخ�شي  الرقم  مطر.  فرج  مبارك  حواء  عليها:  المدعى  عبداهلل. 

الدعوى: طلب مبلغ 1880 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 2016/3/08 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: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 870458361. مو�شوع  الرقم   .HAFIZ MUHAMMAD ASIM MUNIR

طلب مبلغ 611.334 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 2016/4/6 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/14068/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
CHAMILA KARIYAWASAM MAJUWANA GAMAGE. الرقم ال�شخ�شي: 820436879. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 381.75 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/20989/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: نجالء ال�شيد جعفر علي محمد فالحي، مركز نجالء للتجميل. المدعى عليه: �شراج 
لخدمات اليدي العاملة، RUKSANA BEGUM )650120540( مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

800 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 2016/3/23 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 2016/3/23 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  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 670405086  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 2016/3/23 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 2016/3/23 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/07515/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870826301 ال�شخ�شي:  الرقم  حليمة.  ديب  محمد  محمود 

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 2016/3/23 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 

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 2016/3/23 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

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 2016/3/23 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: 
محمد عبدالعال عبداهلل عبدالقادر. الرقم ال�شخ�شي: 850925843. مو�شوع الدعوى: طلب 

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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/13306/2015/02
تبليغ باحل�صور

 GEORGIOS عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
AGRAPIDIS. الرقم ال�شخ�شي: 701045329. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 2016/3/23 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 2016/3/23 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 عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/23 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: 
790513927. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200.048 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/19203/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ADNAN. الرقم ال�شخ�شي: 930720687. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.973 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 8/10085/2015/02

تبليغ باحل�صور
 CORNELIUS المدعى عليه  ليلى جا�شم محمد جواد.  تليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة ميتا 
 150 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660240912 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAYNE ROBINSON

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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/19674/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .SHAFQAT AHMED :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليها
الر�شوم  مع  دينارًا   262.04 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860151638 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/19629/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JAN BRANDT :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
STEENKAMP. الرقم ال�شخ�شي: 840333285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.8 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/17266/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل �شعد مندو�س. الرقم ال�شخ�شي: 821101323. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 313.89 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/14577/2015/02

تبليغ باحل�صور
 NAVEED عليه  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
SHAHID. الرقم ال�شخ�شي: 841038384. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.395 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: 1/16417/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ANJUM عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   97.38 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780940644 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHANNA

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: 9/16829/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
دريه عفيف الخطيب. الرقم ال�شخ�شي: 790829576. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 368.626 

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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/17766/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شين علي 
حبيب جا�شم الفردان. الرقم ال�شخ�شي: 780806760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1204.649 

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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/16146/2015/02

تبليغ باحل�صور
ما�شي  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   160 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .50440 ال�شخ�شي:  الرقم  الدولية. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/16148/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JAMES عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731102207 ال�شخ�شي:  الرقم   .EDWARD DAVIDSON

104.33 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: 5/15927/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليها: فاطمة بدر محمد ال�شالم. الرقم ال�شخ�شي: 910913749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

175.204 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/16332/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840469233 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  محمد  ماجدة 

185.504 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/13896/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: اأحمد اإبراهيم 
مبلغ 95.142  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840107250. مو�شوع  الرقم  �شند.  اإبراهيم  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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/12350/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شاه جهان محمد حاجي محمد ها�شم �شالمي. الرقم ال�شخ�شي: 900209445 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 321.248 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: 9/06464/2015/02
تبليغ باحل�صور

ماك�س  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   603.32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .45477 ال�شخ�شي:  الرقم  ميديا. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/14254/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
JORGE SALVADOR RIBES. الرقم ال�شخ�شي: 811240320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

147.267 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: 9/14563/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي يو�شف محمود محمد الحنفي. الرقم ال�شخ�شي: 880307730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

993.631 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: 5/15099/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عاطف عمر 
�شالح �شوري. الرقم ال�شخ�شي: 780814967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.15 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: 9/15373/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD IBRAR RAJA IQBAL. الرقم ال�شخ�شي 700109480 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 341.998 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: 7/14310/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى:  مو�شوع   870519018 ال�شخ�شي  الرقم   .SHIENA MAE OEJARME ESTOMO

طلب مبلغ 136.267 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 1/15672/2015/02

تبليغ باحل�صور
علي  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 120.967 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810804522 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  علي  �شهاب 

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: 1/16403/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبدالرحمن �شعد عيد الركيان. الرقم ال�شخ�شي: 690222041. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

201.458 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: 8/16890/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860187499 ال�شخ�شي:  الرقم  �شويخات.  بن  اأحمد  بن  جا�شم 

310.227 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: 2/16036/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
DANIEL THOMAS REYNOLDS. الرقم ال�شخ�شي: 730934292 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 110.8 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 2/16019/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
نور نا�شر عبدالمح�شن عبدالوهاب ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 910502110 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 178.677 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/14607/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عدنان م�شعد عبداهلل غالب. وكيلته ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه اأحمد 
�شالح م�شلح الكاللي. الرقم ال�شخ�شي: 480107718. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 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 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/15116/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: ال�شركة الحديثة للتجارة. وكيلتها منى محمد ا�شليم. المدعى عليها: �شركة جيه اند 
ان التجارية ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 201513415. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 489.7 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/06894/2015/02

تبليغ باحل�صور
العيد.  محمد  عبدالكريم  عبدالعزيز  عمر  وكيله  العاطفي.  مح�شن  محمد  عاطف  المدعي: 
مو�شوع   811111270 ال�شخ�شي:  الرقم  خان.  اميد  محمد  غالم  عبداللطيف  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 3880 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 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/10089/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة افنيو لتاجير ال�شيارات. وكيلها طالل مح�شن حمد العلي. المدعى عليه ه�شام 
�شعد قطب �شالم )630331219(، محمد ه�شام �شعد قطب )890715832( مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3241 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/20101/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SAIDI AMRI. الرقم ال�شخ�شي: 201517306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.434 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/15392/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيله  عبا�س.  ح�شن  ح�شين  علي  عبدعلي  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610550098 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD NADEEM

440.42 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 

2016/3/22 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 باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 3/09062/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات.  لتاجير  ا�شيا  موؤ�ش�شة  المدعية: 
THEOFANIS SOULOUPAS. الرقم ال�شخ�شي: 581223071. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1080 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/21950/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: زبيده عبدالكريم عبداهلل عبدالقادر. وكيلتها �شيماء �شمير عالء ال�شيد عبدالرزاق 
مو�شوع   .201428831 ال�شخ�شي  الرقم  مطر.  فرج  مبارك  حواء  عليها:  المدعى  عبداهلل. 

الدعوى: طلب مبلغ 1880 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 2016/3/08 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: 
الدعوى:  مو�شوع   870458361 ال�شخ�شي  الرقم   .HAFIZ MUHAMMAD ASIM MUNIR

طلب مبلغ 611.334 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 2016/4/6 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 2016/3/23 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/07515/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870826301 ال�شخ�شي:  الرقم  حليمة.  ديب  محمد  محمود 

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 2016/3/23 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 

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 2016/3/23 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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 2016/3/23 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: 
محمد عبدالعال عبداهلل عبدالقادر. الرقم ال�شخ�شي: 850925843. مو�شوع الدعوى: طلب 

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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/13306/2015/02
تبليغ باحل�صور

 GEORGIOS عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
AGRAPIDIS. الرقم ال�شخ�شي: 701045329. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 2016/3/23 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 2016/3/23 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: 549.492 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 2016/3/23 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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/19203/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ADNAN. الرقم ال�شخ�شي: 930720687. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.973 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/10085/2015/02
تبليغ باحل�صور

 CORNELIUS المدعى عليه  ليلى جا�شم محمد جواد.  تليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة ميتا 
 150 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660240912 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAYNE ROBINSON

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 2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/19674/2015/02

تبليغ باحل�صور
 SHAFQAT عليه  المدعى  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   262.04 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860151638 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMED

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

جل�شة 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/19629/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JAN BRANDT :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
STEENKAMP. الرقم ال�شخ�شي: 840333285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.8 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/17266/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل عي�شى عبداهلل �شعد مندو�س. الرقم ال�شخ�شي: 821101323. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 313.89 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 2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14577/2015/02
تبليغ باحل�صور

 NAVEED عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
SHAHID. الرقم ال�شخ�شي: 841038384. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.395 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: 2/14237/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   .780147863 ال�شخ�شي  الرقم   .ANNE RUSHELE FERNANDEZ SOLIS

الدعوى: طلب مبلغ 156.216 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 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/14073/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: اأحمد محمد ر�شا مو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 870821202. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

462.774 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 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/14159/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   930703081 ال�شخ�شي:  الرقم  المحمود.  عبدالرزاق  علي  عبدالرزاق  علي 

طلب مبلغ 349.913 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 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/14313/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD ILYAS GULAM JILANI. الرقم ال�شخ�شي 660733048. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 138.4 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 2016/2/23 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 4/01210/2016/02

تبليغ باحل�صور
ال�شخ�شي  الرقم  العنزي.  ب�شير  فهد  عليه:  المدعى  �شبايطه.  ا�شماعيل  �شو�شن  المدعية: 
201518405. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2782 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 2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/00266/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ايرمك. وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ماهر للمقاولت. 
الر�شوم  مع  دينارًا   4825.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2-27793 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/04304/2015/02
تبليغ باحل�صور

النور�س  �شركة  عليها:  المدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
لل�شفريات. الرقم ال�شخ�شي: 201506841. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2038.116 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/16998/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860187499 ال�شخ�شي:  الرقم  �شويخات.  بن  اأحمد  بن  جا�شم 

286.677 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 2016/4/6 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 2016/4/6 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 3/18053/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع   .910725292 ال�شخ�شي  الرقم   .JASMINE CLARISSE GUMASING REYES

الدعوى: طلب مبلغ 649.06 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/08931/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها: زينب  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
 396.31 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690304048 ال�شخ�شي:  الرقم  حبيب.  طاهر  ح�شين 

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 2016/4/6 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: 
BOKTER JALAL BOKTER. الرقم ال�شخ�شي: 870839470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

226.987 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/12751/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 780239725 مو�شوع  الرقم   .ROLEX NERIZON MALICDEM

مبلغ 116.533 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/10752/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820457884 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL SATAR KHAN

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 2016/4/6 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 التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/09292/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
SAMIR YESHWANT HAJARNIS. الرقم ال�شخ�شي: 680821821 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 185.876 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 2016/4/6 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 2016/4/6 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 2016/4/6 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: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 790628279   مو�شوع  الرقم   .PAUL HERBY LARA FLORES

مبلغ 206.667 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 2016/4/6 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 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 2016/4/6 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/15683/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي 850631378  الرقم   .REMILY ROSE AGUSTIN CALLEJA

طلب مبلغ 241.98 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/14970/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 880805684 مو�شوع  الرقم  ال�شيد عبداهلل ح�شن ها�شم.  فا�شل عبا�س 

طلب مبلغ 319.73 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14403/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: MOHAMMED HAFIS OTHE CHEDUTH. الرقم ال�شخ�شي 930618130. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 173.657 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14810/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شعيد محمد �شعيد اإبراهيم الع�شكري. الرقم ال�شخ�شي: 900303417. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 361.476 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/10564/2015/02
تبليغ باحل�صور

بن  علي  عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عبدال�شالم الفزاني. الرقم ال�شخ�شي: 711032300. مو�شوع الدعوى: 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 7/05333/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ح�شين عبدالوهاب ح�شن ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 831242353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

116.015 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/18467/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليها   افتداء 
ح�شن عي�شى عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 780106270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416 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 2016/4/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/18052/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: غانم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950208000 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  خليفه  غانم  خليفه 

1000 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 2016/4/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/09349/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن المدفعي. المدعى عليها: �شركة دلتا 
النيل الدولية. الرقم ال�شخ�شي: 67767-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.833 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 2016/4/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/02232/2015/02

تبليغ باحل�صور
�شركة  عليها:  المدعى  المدفعي.  �شو�شن  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
البقال. علي ح�شن علي  للتنجيدات. مخابز الحجة. عفيفة عبدالكريم كاظم  النجف  اإ�شرافة 
اأتعاب  العريبي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1066.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/15937/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال/ اأحمد محمد اأحمد 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة ال�شيد جاليري. الرقم ال�شخ�شي: 59265-1. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 517.423 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 2016/4/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/18382/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: افنان 
مبلغ 930  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 890802157. مو�شوع  الرقم  رفيعي.  ر�شي  نادر ح�شين 

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 2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/10564/2015/02
تبليغ باحل�صور

بن  علي  عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عبدال�شالم الفزاني. الرقم ال�شخ�شي: 711032300. مو�شوع الدعوى: 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 2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 5/11106/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مطعم �شيوف بغداد �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 69063. مبنى 158 ج طريق 18 مجمع 318 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
حافظة  بورود  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

م�شتندات من قبل وكيل المدعية وقد حددت جل�شة 30-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16389/2013/02
تبليغ باحل�صور

 .SUNNY ISHTIAQ :المدعية: �شركة التاأمين الإيرانية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 831011386. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 513 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود م�شتندات من 

قبل وكيل المدعية وقد حددت جل�شة 30-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/20330/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كيدي كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: اأ�شامه محمد معين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 570718600. مبنى 16 طريق 1725 مجمع 
517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3949.05 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 5/20321/2015/02
تبليغ باحل�صور

ايوب  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
جا�شم �شوار. الرقم ال�شخ�شي: 05-006884. مبنى 1062 طريق 1124 مجمع 211 المحرق 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شحن  لخدمات  العالمية  نجوم  ثالث  موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته 

302.667 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/20257/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: منى جمعه عبا�س ح�شن عا�شوري. مبنى 2624 
طريق 2031 مجمع 1020 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 718.502 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/19742/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: TIMOTHY EDWARD WALKOWIAK. مبنى 
2281 �شقة 36 طريق 5555 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.7 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/20258/2015/02
تبليغ باحل�صور

 URPLOGY & PLASTIC SURGERYIES. عليه:  المدعى  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
HOSPITAL W.L.L. مبنى 939 طريق 3220 مجمع 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

322.336 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/13378/2012/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة النبع التجارية. وكيلتها ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: غ�شنفر 
لالألمنيوم وفبركة الحديد. الرقم ال�شخ�شي: 47385-4. مبنى 2365 طريق 440 مجمع 704 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكور اأعاله اأو من ينوب عنها 

بورود حافظة م�شتندات من قبل المدعية وقد حددت جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13363/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: �شركة المركز البريطاني للعقم واطفال النابيب. 
مبنى 2080 �شقة 51 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 742 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله اأو من ينوب عنها 

بورود حافظة م�شتندات من قبل المدعية وقد حددت جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/09523/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: محمد 
جا�شم عبداهلل اأحمد ال�شماك. الرقم ال�شخ�شي: 801103142. مبنى 2926 طريق 2172 مجمع 
721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2706.022 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 6/19208/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .IJAZ AHMED :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 820199800. مبنى :1083 �شقة 31 طريق 407 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 339.078 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/19018/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ح�شن يو�شف �شلمان محمد زهيرة. الرقم ال�شخ�شي: 860607496. مبنى 379 طريق 1507 
مجمع 1215 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.867 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/19006/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نزار عبدالحميد عبا�س ن�شراهلل حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 781206588. مبنى 709 طريق 1310 
مجمع 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.187 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/08187/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي ازاد دور 
محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 730807126. مبنى 1905 �شقة 14 طريق 2128، مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.042 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/18943/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   3146 مبنى   .920412505 ال�شخ�شي  الرقم   .JASIM MOHAMMAD YOUSAF

الر�شوم  مع  دينارًا   304.689 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   743
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/18211/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 12 �شقة   51 مبنى  ال�شخ�شي: 700213147.  الرقم   .NEENA AVDHUT SAMANT عليها: 
طريق 1111 مجمع: 426 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.757 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/18957/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي 750153393. مبنى 245  الرقم   .SAHID ULLAH LATE SHARAFAT ULLAH

الر�شوم  مع  دينارًا   316.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع   338 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعو: 4/19291/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JESSICA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
ELLEN GREGG. الرقم ال�شخ�شي: 850663466. مبنى 3 طريق 382 مجمع 342 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.576 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/19512/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
WARREN ALMONTE PACOMA. الرقم ال�شخ�شي: 840948905. مبنى 1032 �شقة 22 
الر�شوم  مع  دينارًا   221.107 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   310 مجمع   1042 طريق 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14975/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عليه محمد فريد مراد عبدالرحمن. الرقم ال�شخ�شي: 721012019. مبنى 1763 طريق 3347 
مجمع 1033 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.817 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/17326/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
جمال محمد عبدالعال عزام. الرقم ال�شخ�شي: 560920296. مبنى 851 طريق 3828 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   498.36 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338

اأتعاب المحاماة.



باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/13682/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PHARAT THAM UTHEN. الرقم ال�شخ�شي: 731232003. مبنى 108 �شقة 11 طريق 19 

مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.521 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/19304/2015/02

تبليغ باحل�صور
 PAUL ANDREW :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
RUTLEDGE. الرقم ال�شخ�شي: 770750230. مبنى :162 �شقة 112 طريق 22 مجمع 324 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/19303/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: مي علوي ال�شيد 
محمود الها�شمي. الرقم ال�شخ�شي: 810309319. مبنى 2066 طريق 3641 مجمع 736 عالي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.1 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 9/13857/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PAUL JAYSON PANCITO SAMONTE. الرقم ال�شخ�شي 830759611

مبنى 1032 �شقة 22 طريق 1042 مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.675 
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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/19490/2015/02

تبليغ باحل�صور
�شندو  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
البحرين. الرقم ال�شخ�شي: 72429. مبنى 458 �شقة 1 طريق 338 مجمع 523 �شار. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 85 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/05947/2012/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة اليرانية للتاأمين. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: جمال �شعيد ناجي 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 620124067. مبنى 238 طريق 827 مجمع 1208 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 433 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/13455/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
CHITO SADIAN SADICON. الرقم ال�شخ�شي: 800648978 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

395.774 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/14798/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: �شالح قا�شم يحي ال�شعبي. الرقم ال�شخ�شي: 770312527. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

241.096 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/9270/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يحيى محمد 
ال�شخ�شي: 871108607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 539.148  الرقم  ادهام ح�شن ادهام. 

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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/9212/2015/02
تبليغ باحل�صور

 BEVERLEY المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   680238298 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARCENAL LOMOSAD

115.433 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/9674/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
RANIAH AABED. الرقم ال�شخ�شي: 730926990. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4863.718 

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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/9331/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ر�شي عبداهلل 
ر�شي �شلهوب. الرقم ال�شخ�شي: 861012755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 545.119 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/9664/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد مبارك �شعد را�شي الغنيم. الرقم ال�شخ�شي: 810804930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

160.414 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/9797/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED ALI NORUL ALAM. الرقم ال�شخ�شي 810726734 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 250.424 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13168/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: فهد خالد اأحمد علي النا�شر. المدعى عليها: �شركة تامين الهند الجديدة المحدودة. 
الرقم ال�شخ�شي: 1-187. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2283.4 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/14161/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SUNIL KALADY MAKKOTHA. الرقم ال�شخ�شي: 820597090 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

262.71 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14402/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: WARREN SHOUKAT. الرقم ال�شخ�شي: 830573755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

630.528 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/15145/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 851122680. مو�شوع  الرقم  فرا�س محمد معت�شم عابدين. 

286.721 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15147/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   850116414 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD UMMAR ZAFAR

مبلغ 284.442 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/13323/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
VIDYA KOLACHINA. الرقم ال�شخ�شي: 870326651. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.734 

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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14457/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MUHAMMED MEISAM SHAUKAT ALI. الرقم ال�شخ�شي 830825231. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 103.4 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/14978/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690902638 ال�شخ�شي:  الرقم   .ROSULA COTEJO KARAAN

مبلغ 184.172 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14316/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
YASER JAMAL ANABTAWI. الرقم ال�شخ�شي: 800313526. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

141.8 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/14253/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 164.217 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811032914 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANUJ PANDEY

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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/14179/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920721958 ال�شخ�شي:  الرقم   .DOMINIC JAMES PEARSON

مبلغ 302.499 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13770/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد زرعود حمود العبد. الرقم ال�شخ�شي: 790412624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

644.573 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14202/2015/02
تبليغ باحل�صور

 UMAR عليه  المدعى  المحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  وكيله  بنك.  ت�شارترد  �شتاندرد  المدعي: 
HASHMI. الرقم ال�شخ�شي: 770623182. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3794.39 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/17764/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عي�شى خالد 
مبارك �شيف الغرير. الرقم ال�شخ�شي: 600044467. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3893.886 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/17770/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شالح ح�شن 
علي محمد العريفي. الرقم ال�شخ�شي: 600127702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.602 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/17636/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد اأحمد 
علي الكاتب. الرقم ال�شخ�شي: 810610523. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 517.476 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16208/2015/02
تبليغ باحل�صور

عقيله  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالرحيم علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 760207437. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.01 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/15550/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: بالل 
مبلغ 225.628  الدعوى: طلب  مو�شوع   .830381422 ال�شخ�شي:  الرقم  ا�شعد.  عزيز  محمد 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/15022/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513425 ال�شخ�شي:  الرقم   .Alexandar Cheshkov

143.929 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13608/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها: 
العنود مح�شن �شعد مح�شن الم�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 920607551. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 192.543 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/4648/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD BILAL SHAFIQUE. الرقم ال�شخ�شي 921021984 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 498.226 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/16932/2014/02

تبليغ باحل�صور
 GEOFFREY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
ISAHAC PUY. الرقم ال�شخ�شي: 660428512. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.846 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13558/2015/02
تبليغ باحل�صور

 DAVID JULIAN عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتكلو.  �شركة  المدعية: 
WAFER. الرقم ال�شخ�شي: 660923688. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.153 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/11679/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ASUNCION المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   560816669 ال�شخ�شي  الرقم   .MANGAOANG TEJADA

132.13 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/5904/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .780612116 ال�شخ�شي  الرقم   .SAHEEBA MOHAMMED YOUSIF HAJIRI

الدعوى: طلب مبلغ 183.349 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/9396/2015/02

تبليغ باحل�صور
 ABDUL المدعية: حيات خان قطب خان اأحمد م�شعود. وكيلها علي ح�شين ثامر. المدعى عليه

KHADER BELMA NARINGANA. الرقم ال�شخ�شي: 650622804
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/17548/2015/02

تبليغ باحل�صور
 DAISY JOY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 264.36 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   811242277 ال�شخ�شي  الرقم   .CALLA PUDIQUET

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/14999/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .560721331 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHARLES DOCHERTY

3458.663 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/16049/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مهدي علي  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
مهدي ح�شن اك�شي�س. الرقم ال�شخ�شي: 580136930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.318 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/14022/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلتها  المتحد.  الهلي  البنك  المدعية: 
مو�شوع   .771033257 ال�شخ�شي  الرقم   .CHARLIEMAGNE OBRERO CABALLERO

الدعوى: طلب مبلغ 843.04 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/15545/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليها �شفينة/ 
FLINT USNS. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2263.881 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14020/2015/02
تبليغ باحل�صور

جمال  عليه:  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
محمد عبدالعال عزام. الرقم ال�شخ�شي: 560920296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1988.58 

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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 4/4046/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة اميك�س )ال�شرق الو�شط(. وكيلها �شعيد علي اأحمد علي المال. المدعى عليه: 
JOSE JR LABIAN MAGADIA. الرقم ال�شخ�شي 631101993. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1814.274 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
2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/11255/2013/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: �شركة 
 342 مجمع:   ،2411 طريق   31: �شقة   631: مبنى   .201318600 ال�شخ�شي:  الرقم  جمودا. 
المنامة الجفير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1530.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
ينوب  من  اأو  اأعاله  المذكور  عليها  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة  حددت  وقد  المدعية  قبل  من  المروري  الحادث  وتقرير  م�شتندات  حافظة  بورود  عنها 

2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/02540/2015/02
تبليغ باحل�صور

 RASHID عليه  المدعى  اإبراهيم.  را�شد عبدالرحمن  وكيلها  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
طريق   1208: مبنى   781230063 ال�شخ�شي  الرقم   .MAHAMOOD ABDUL WAHID

:3928، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 803.758 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 
2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 2/19373/2015/02
تبليغ باحل�صور

 DAVID المدعى عليه  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيلكوم ذ.م.م. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
 1006 مجمع:   602 طريق   140: مبنى   .640558496 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMES WILLIS
الج�شرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/16891/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
�شلطان را�شد �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 600106675. مبنى :375 �شقة :1 طريق :1513، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   116.515 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/19630/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
LEANDSON DIAS DA SILVA. الرقم ال�شخ�شي: 810427753. مبنى 37 �شقة 23 طريق 40 
مجمع 240 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.93 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/19634/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
CHRISTOPHER JOHN FENTON. الرقم ال�شخ�شي: 700848150. مبنى 922 �شقة 11 
طريق 3318 مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2429.049 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/19765/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: عبا�س ميرزا عبدالوهاب ح�شن مدن طريق 1803 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   993.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ابوقوه.   455 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/20680/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: عقيل  المن�شوري.  المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها زينات عبدالرحمن 
ال�شخ�شي: 780106865. مبنى 1408 طريق 4435 مجمع  الرقم  ا�شد اهلل.  ا�شد علي محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1620.774 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   244

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/20036/2015/02
تبليغ باحل�صور

ام   1229 مجمع   3324 طريق   51 �شقة  امريح.  �شارة  عليها:  المدعى  بنك.  �شيتي  المدعي: 
الح�شم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4055.96 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 8/19997/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: طارق ريا�س محمدنقيب محمدنقيب امين مبنى 
مع  دينارًا   833.378 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   714 مجمع   1442 طريق   3167

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

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/19994/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: NARESH GIRI. مبنى 932 طريق 1812 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 487.064 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/19570/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   231 مبنى   740117700 ال�شخ�شي:  الرقم   .NAZRUL ISLAM MONGAL MIAH
الر�شوم  مع  دينارًا   239.246 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 مجمع   95

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

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14955/2015/02
تبليغ باحل�صور

 DAISY JOY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
CALLA PUDIQUET. الرقم ال�شخ�شي 811242277. مبنى 2901 �شقة 21 طريق 59 مجمع 
359 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.36 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 2016/3/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/20008/2015/02

تبليغ باحل�صور
 607 مبنى  عاقله.  عي�شى  �شبحي  ن�شال  ليزا  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   865.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   329 مجمع   2911 طريق 

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

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14888/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه: جوزيف  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
بونراج جتالر ندر. الرقم ال�شخ�شي: 201513206. مبنى 4132 �شقة 23 طريق 1873 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 281.339 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/03686/2010/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة �شوليدرتي التكافل العام. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه 
المدعى عليها  اآل خليفه.  اأحمد  ال�شيخ يو�شف �شقر  لل�شيارات ل�شاحبها /  المتحده  الأ�شلية: 
عليها  المدعى  الذكير.  اأحمد  المحامي  وكيلها  للتاأمين  الخليج  اأتحاد  �شركة  الأولى:  المدخله 
المدخل الثاني: عبدالحليم محمد دراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2890 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

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



رقم الدعوى: 1/14859/2015/02
تبليغ باحل�صور

 LISA MARIE :المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مع  دينارًا   109.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690836228 ال�شخ�شي:  الرقم   .BISHOP

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/27م 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.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

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

رقم الدعوى: 8/17005/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  خليفه.  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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/08336/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: ح�شين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780809548 ال�شخ�شي:  الرقم  خاتم.  ح�شن  اأحمد  عبدالنبي 

205.38 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 

2016/3/27م 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 2016/3/27م 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  دينارًا   110.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850536120 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/18414/2015/02
تبليغ باحل�صور

ثريا  عليها:  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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 8/14766/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .BASHIR AHMED عليه:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 1/15462/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها محمد عيد الح�شيني. المدعى عليها ايمان 
 473.558 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610072811 ال�شخ�شي:  الرقم  �شنقور.  علي  حميد 

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 2016/3/27م 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.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

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

رقم الدعوى: 1/15395/2015/02
تبليغ باحل�صور

 GOPAL المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه
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 2016/3/27م 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.  الهلي  البنك  المدعي: 
ARAKKULATHU VELLAMVELLI PRADEEP KUMAR. الرقم ال�شخ�شي 580522270. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 836.011 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



رقم الدعوى: 8/22581/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
NARAYANA RAO JAYAGOPAL. الرقم ال�شخ�شي: 660235382. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 729.751 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 

2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/10629/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: زياد 
مي�شال ابو نافع. الرقم ال�شخ�شي: 780235851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 2016/3/27م 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 2016/3/27م 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. الر قم 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 2016/3/27م 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.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

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

رقم الدعوى: 1/10567/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ERGIN عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا  مبلغ 213.866  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 830250344.  الرقم   .MALTA

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

جل�شة 2016/3/27م 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   740544276 ال�شخ�شي  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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/12281/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى 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 2016/3/27م 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.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

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

رقم الدعوى: 3/10104/2014/02
تبليغ باحل�صور

ح�شنين  ريم  وكيلتها  )بتلكو(.  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 2016/3/27م 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18184/2015/02
تبليغ باحل�صور

 VINOD عليه:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  فاطمه جا�شم  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ELUMBANTAVIDA. الرقم ال�شخ�شي: 840161557. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.033 

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 2016/3/27م لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/07043/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي

المدعى عليه: يحيى جمعه را�شد جفن. الرقم ال�شخ�شي: 390017892. مو�شوع 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/14709/2015/02

تبليغ باحل�صور
 JUSTIN F المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/17035/2014/02
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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

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.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/27م لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/16470/2015/02

تبليغ باحل�صور
اإبراهيم  وفاء  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
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 2016/3/27م 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 2016/3/27م 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/10419/2013/02
تبليغ باحل�صور

مح�شن  عليهما  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  المدعية: 
محمد مح�شن محمد الع�شفور 740805487. فاطمة 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 2016/3/27م لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/20253/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: اأحمد محمد مح�شن ر�شدى محمد. مبنى 492 
الر�شوم  مع  دينارًا   299.568 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   208 مجمع   813 طريق 

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

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

رقم الدعوى: 4/20439/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: اأحمد عبدال�شالم طه اأبوجبين. مبنى 196 طريق 
1906 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240.06 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 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/20167/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ALAMGIR HOSSAIN SELAMAT مبنى 2672 
الر�شوم  مع  دينارًا   281.754 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   2565 طريق 

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

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

رقم الدعوى: 9/16282/2015/02
تبليغ باحل�صور

 NAR BAHADUR :المدعي: �شتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة.   310 مجمع   1032 طريق   828 مبنى   .640170609 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURUNG

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 846.603 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 2016/3/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/20455/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. المدعى عليه: �شميع الرحمن يار محمد �شيد الرحمن  مبنى 
627 �شقة 32 طريق 709 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249 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 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/20449/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: Indtech. مبنى 342 طريق 5616 مجمع 356 ال�شالحية. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 479.069 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 2016/3/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/11124/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAN STUFFERS. الرقم ال�شخ�شي: 590167715. مبنى 2208 �شقة 31 طريق 647 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 315.133 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   306

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

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

رقم الدعوى: 4/3723/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليهما:  المدعى  المحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  وكيلها   .SOHAG TAZUL ISLAM المدعي: 
الحمري  �شالح ح�شين  علي  يون�س   .10316-1 تجاري  �شجل  ال�شعودية  العربية  التاأمين  �شركة 
900412283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله بورود مذكرة 
من قبل وكيل المدعي وقد حددت جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/14672/2015/02

تبليغ باحل�صور
 NATTAWUT عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شتي  المدعي: 
BOONCHAROEN. الرقم ال�شخ�شي: 521106893. منزل 300 طريق 2904 المنامة 329. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2378 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 15-03-2016 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 عليها: 
�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 2016/3/28م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/8600/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه كفتيريا 
رتفان/ ال�شجل التجاري: 2-48332. ل�شاحبته: فنده عباد علي �شيف اهلل/ الرقم ال�شخ�شي: 
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 2016/3/28م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/7984/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها �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 2016/3/28م 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�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 533 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 2016/3/28م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/7952/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي
المدعى عليه: حبيبه طاهر حاجي علي. الرقم ال�شخ�شي: 920206646. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 374.646 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 2016/3/28م 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 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 2016/3/28م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/7829/2015/02
تبليغ باحل�صور

غادة  عليها:  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.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/28م 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: 
الدعوى:  مو�شوع   .860601994 ال�شخ�شي:  الرقم  الحداد.  عي�شى  محمد  عبدالجليل  محمد 

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 2016/3/28م 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.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/28م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/01094/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  العالي.  علي  مح�شن  محمد  وكيله  البدالى.  عبداللطيف  فتحى  عبداللطيف  المدعي: 
عليه: اأحمد مهدي عبداهلل اأحمد الجزيري. الرقم ال�شخ�شي: 820205800. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4000 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/00724/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: ان�س لطفى 
مع  دينارًا   828.687 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760159939 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوليل. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 6/00766/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: جواد عدنان علي ها�شم. وكيل المدعي: عقيل ح�شن علي مو�شى. المدعى عليه: �شركة 
الماأكولت ذ.م.م. �شجل تجاري رقم :1-82158. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  ذي بالزا فناء 

2276.329 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/20089/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
حنان عبدالفتاح ر�شوان محمد من�شى. الرقم ال�شخ�شي: 890834539 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 430.949 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/00447/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
مادتيك للمعدات الطبية. �شجل تجاري رقم:69172. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 345.4 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/00688/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TAJUL ISLAM DUDU MIAH. الرقم ال�شخ�شي:860934721. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

252.52 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 2/20734/2015/02

تبليغ باحل�صور
 ROBERT IAN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
OCAMPO DONES. الرقم ال�شخ�شي: 840942273. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 415.675 

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 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/00016/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:801014603  الرقم   .VIYYATH VALSAN ABHILASH

مبلغ 254.061 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 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/18754/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
REIMAR CATALAN GUICO. الرقم ال�شخ�شي: 790362937. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

206.959 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 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 3/08607/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة كازابالنكا للكوم�شيون. �شجل تجاري رقم: 88962. مبنى 425 طريق 411 مجمع 304 
الدعوى:  مو�شوع   .870404180 ال�شخ�شي  رقمه  عبدالنبي  اإبراهيم  اأحمد  ل�شاحبه  المنامة 

طلب مبلغ 539.548 دينارًا 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 7/16638/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 1537 طريق   1262 مبنى   .851113508 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالمهدي.  عبا�س  مجدي  دينا 
مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.845 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/16483/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جبر را�شد العمور الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 700228420. مبنى 168 �شقة 11 طريق 
3005 مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.01 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/16558/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 22 طريق   258 مبنى   .701046627 ال�شخ�شي:  الرقم  القب�شي.  �شهاب  �شميح  محمد  محمد 
مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3146.606 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة



رقم الدعوى: 4/14060/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ايمن عبد الوهاب د�شوقى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 750353350. مبنى 1126 طريق 2236 
مجمع 422 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 411.326 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/15958/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: حميد �شلمان 
�شليمان حمدان. الرقم ال�شخ�شي: 910126941. مبنى 1493 طريق 241 مجمع 1204 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   510.458 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/16681/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MARIA عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
VICTORIA ARCE SEBASTIAN. الرقم ال�شخ�شي 591111004 مبنى 2028 �شقة 1 طريق 
2431 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.25 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/16055/2015/02
تبليغ باحل�صور

 CRAIG عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LLOYD CLARKE. الرقم ال�شخ�شي: 830628061. مبنى 2358 �شقة 83 طريق 2834 مجمع 
228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.934 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 4/16469/2015/02

تبليغ باحل�صور
 MARVIN المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مجمع   2013 طريق   448 مبنى   .781139392 ال�شخ�شي:  الرقم   .AGUILAR SAN JUAN

320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.1 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 9/21353/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيلها محمد عيد الح�شيني المدعى 
عليه: اإبراهيم خليل اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 750502932. مبنى 1077 طريق 3331 
مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1004.188 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/21100/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SUMAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مجمع   3329 طريق   1131 مبنى   .800100190 ال�شخ�شي:  الرقم   .SIDDIQUR RAHMAN

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   232.474 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الزنج.   360
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة



رقم الدعوى: 6/17748/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: محمد �شلطان را�شد 
عي�شى.  مدينة   812 مجمع   1215 طريق   4452 مبنى   .600106675 ال�شخ�شي:  الرقم  �شعد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1354.32 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 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 8/15128/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيلها محمد عيد الح�شيني. المدعى عليه: مخبز بيل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1767.117  الدعوى: طلب  مير ذ.م.م. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 2/16988/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 704 مبنى  ال�شخ�شي 900802944.  الرقم   .HASSAN ALI ABDULMAJEED HAMADA

مع  دينارًا   2450.751 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ط�شان.   405 مجمع   527 طريق   21 �شقة 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 9/19505/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد عبا�س 
يحيى ثامر. الرقم ال�شخ�شي: 600062465. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.323 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 4/16908/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة اأحمد ا�شماعيل عبدالنبي الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 771005970 مبنى 2333 �شقة 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 310.73 دينارًا مع  2 طريق 2912 مجمع 729 جرداب. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 4/18027/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  المال   اأحمد خليفه  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   201515480 ال�شخ�شي:  الرقم  الرواحي.  �شعيد  مرهون  ب�شرى  عليه: 

مبلغ 573.065 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 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/17032/2015/02
تبليغ باحل�صور

 RAJ PAL المدعى عليه:  اأحمد.  رقيه مكي عبداهلل  وكيلتها  العقارية.  �شركة منزل  المدعية: 
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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/18524/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAKIR IQBAL KAZI. الرقم ال�شخ�شي: 841034370 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 356.13 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 4/15595/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
NATHAN PAUL KLINGMAN. الرقم ال�شخ�شي: 810255693 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

160.003 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/18461/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 380.191 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .841011141 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  فقير  منيره 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/19429/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد 
الدعوى:  مو�شوع   201516725 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شين.  �شباح  �شاكر  عليه:  المدعى  حميد. 

طلب مبلغ 3648 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/18615/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
POLASH DAS NARESH DAS. الرقم ال�شخ�شي 870655477 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

301.225 دينار 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 3/12273/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: عبدالرحمن اأغايار عبدالرحمن. وكيله ح�شين علي محمد تقي. المدعى عليه دورين لي 
قا�س بي. الرقم ال�شخ�شي: 201418657. مبنى 322 �شقة 23 طريق 2710 مجمع 327 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3104 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 2016/3/30 للمرافعة الختامية 
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/13986/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: قمر بني 
ها�شم للمقاولت والدللة. الرقم ال�شخ�شي: 2-027187. مبنى 1 �شقة 11 طريق 318 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 170.625 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/14160/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد محمد عبدال�شالم م�شطفي. الرقم ال�شخ�شي: 870338145. مبنى 439 طريق 1019 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 391.883  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   210 مجمع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة



رقم الدعوى: 1/00178/2016/02
تبليغ باحل�صور

 JAYAPRAKAS VAILASSERI عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KUNNAKKAVIL. مبنى 1997 طريق 134 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

222.419 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19326/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: ح�شين علي اأحمد عي�شى ح�شن. وكيله عبدالجليل علي ح�شن العلواني. المدعى عليه: 
محمد اأحمد �شياد العبد الظاهر. الرقم ال�شخ�شي: 881112542. مبنى 4 طريق 5723 مجمع 
1057 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 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 30-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/19868/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها: �شركة  النها�س.  لل�شفريات ذ.م.م. وكيلها ح�شين جعفر  المدعية: �شركة دناتا 
مجموعة اآر دي هيرتيج. الرقم ال�شخ�شي: 201517167. مبنى 1565 �شقة 222 طريق 1722 
مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 949 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 30-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/14178/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   2300 مبنى   ،690571321 ال�شخ�شي:  الرقم   .UDAYAN AYANCHIRA ITTAMAN
8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 479.33 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 8/14735/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 12 �شقة   709 مبنى   .730642810 ال�شخ�شي:  الرقم   .JONELLE PARISAN PAUSAL
الر�شوم  مع  دينارًا   454.172 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   335 مجمع   3519 طريق 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/03413/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: مدر�شة ال�شالم. وكيلها محمد علي الوطني. المدعى عليه: مونليف مكزاري ب�شفته 
والد الطفلة )�شلمى(، �شلوى مومني عبدو. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 696 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى 
للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية منها �شهادة ال�شهود التفاق المبرم بين 
ذمة  وان�شغال  مكزاري  �شلمى  لتعليم  المقررة  الدرا�شية  والر�شوم  عليهما  والمدعي  المدعية 
المدعي عليهما بمبلغ المطالبة، و�شرحت للمدعي عليهما النفي بذات طرق الإثبات القانونية 

المقررة للمدعية، 
اإعادة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليهم باأنه بجل�شة 2016/2/24 تم 

الدعوى للمرافعة لجل�شة 2016/3/29
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/16461/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: من�شور علي من�شور داوؤود. المدعى عليه: نايف متعب براك البقعي. الرقم ال�شخ�شي: 
201514214. المملكة العربية ال�شعودية ـ �شركة ارمكو. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1332.95 

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

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 6/12369/2015/02
تبليغ باحل�صور

وحيدر  المال  عي�شى  جمال  المحاميان:  يمثلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي 201511192.  الرقم  تركي.  عدنان محمد  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  العلوي.  محمد 
مبنى 12اأ �شقة 107 طريق 42 مجمع 740 عالي. مو�شوع الدعوى 1171.14 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/19878/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليها:  المدعى  تقي.  المحامي ح�شين علي  وكيلها  �س.م.ب.  ال�شيف  �شركة عقارات  المدعية: 
بدريه عبداهلل يو�شف ال�شعد. الرقم ال�شخ�شي: 520002520. مبنى 1231 طريق 537 مجمع 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 1070 دينارًا مع  للمخلالت. مو�شوع  الولى  المحرق م�شنع   205

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

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/21199/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: �شالح مبارك اأحمد مبارك 
العميري. الرقم ال�شخ�شي: 850904374. مبنى 285 طريق 1816 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68.676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/20894/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: المحرق للكمبيوتر ل�شاحبها علي عبداهلل البنعلي. وكيلته طيبة اأحمد اأيوب المدعى 
عليه: محمد ح�شن اأحمد مو�شى غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 891103791. مبنى 182 طريق 3307 
مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 780 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/09329/2015/02

تبليغ باحل�صور
 RANJIT SHIL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
LATE SHIL. الرقم ال�شخ�شي: 650200977. مبنى 2489 طريق 1848مجمع 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 501.794 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/00184/2016/02

تبليغ باحل�صور
 AL TARAHUM عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
INTERNET. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.895 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00031/2016/02
تبليغ باحل�صور

محمد  عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالروؤوف علي ح�شين فريحات. الرقم ال�شخ�شي: 951012371. مبنى 1404 طريق 1726 
مجمع 917 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 729.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/00452/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MD KUDDUS BEPARI AZIZ BEPARI. الرقم ال�شخ�شي 760661863 مبنى 1148 �شقة 
106 طريق 3861 مجمع 738 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.767 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/15349/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 650112970. مبنى 499 طريق 1221 مجمع  عادل ح�شن يعقوب ال�شائغ. الرقم 
212 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 684.902 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/19998/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد عبا�س يعقوب 
يو�شف الخياط. الرقم ال�شخ�شي: 910800340. مبنى 519 طريق 3114 مجمع 331 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 496.167 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/20852/2015/02

تبليغ باحل�صور
 MD RAZON عليه:  المدعى  �شبت.  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 927 مجمع   2711 طريق   952 مبنى   .820761346 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN MD KHAN

الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.556 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 5/21260/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليه  المدعى  المال.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مطعم كيناكي�شي. �شجل تجاري: 75737-1. مبنى 109 طريق 432 مجمع 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 374 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/19693/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 252 طريق   3437 مبنى   .691237409 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARILOU COLIS ARMADA
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   103.787 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/16376/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: خديجة ح�شن علي محمد جا�شم. وكيلها عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليهم اأحمد 
خان محمد اكبر، عائ�شة عبدالخالق كريم خان. مبنى 2122 طريق 1336 مجمع 913 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19410/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليه  المدعى  المال.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
البديع مو�شوع الدعوى:  ال�شجل: 7520-17. مبنى 467 طريق 5511 مجمع 555  توريد. رقم 

طلب مبلغ 391.957 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/14927/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليه محمد  ال�شيد.  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عقيل اإبراهيم الماجد. الرقم ال�شخ�شي: 201513311. مجمع 423 جد حف�س مكتب 11 مبنى 
379 طريق 14. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1315.448 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/17596/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  العلي  حمد  مح�شن  طالل  وكيله   .MOSARRAF HOSSAIN MD KHAN المدعي: 
طريق   1253 مبنى   .540103551 ال�شخ�شي:  الرقم  الق�شاب.  اهلل  عبد  يو�شف  عادل  عليه: 
2113 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/15281/2015/02
تبليغ باحل�صور

 NOZRUL المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه
بني   541 مجمع   4130 طريق   1048 مبنى   .850249260 ال�شخ�شي:  الرقم   .ISLAM LATE

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1003.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جمرة. 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 1/17714/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيلها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه خديجة 
 328 مجمع   2838 طريق   1605 مبنى   .780809556 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  اهلل  عبد  علي 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   437 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/18375/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليه  المدعى  المال.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 76282-1. مبنى 723 �شقة 12 طريق  الرقم  المكيفات.  ال�شلمان لتركيب  �شلطان 
821 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2991.24 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/06349/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: GOPALAN NAIR JAYAN. وكيله عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه جون توم�شون. 
الرقم ال�شخ�شي: 201515846. مبنى 86 طريق 85 مجمع 423 جد حف�س F2078048. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/18427/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: جميله غلوم ر�شا ميرزا عبداهلل. وكيله زهره ال�شيد ح�شين محمد الم�شقاب. المدعى 
عليهم: نجمه غالم ر�شا ميرزا عبداهلل، ميرزا غالم ر�شا ميرزا عبداهلل مو�شوع الدعوى: فرز 

العقارات المقيدة بموجب المقدمات 1997/3606، 1997/3607، 1985/734. 



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 2/18496/2015/02

تبليغ باحل�صور
 PAUL WILLIAM :المدعي: يو�شف �شالح الدين. وكيلها هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
�شقة 302 طريق 402 مجمع 304  ال�شخ�شي: 601201086. مبنى 100  الرقم   .MACBETH

والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى 3600 دينار مع  بلدية 42. مو�شوع  الدين  المنامة مركز �شالح 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/7 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 1/18622/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مروه جعفر �شادق عبد اهلل اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 951108425. مبنى 93 طريق 805 مجمع 
308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20378/2015/02
تبليغ باحل�صور

 DALJIT المدعى عليه  التويجري.  المدعي: عبدالكريم  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة زين 
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 890122016. مبنى 1500 �شقة 4 طريق 55 مجمع 955 حفيرة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 293.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 9/20378/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .DALJIT SINGH :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مو�شوع  حفيرة.   955 مجمع   55 طريق   4 �شقة   1500 مبنى   .890122016 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 293.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/20870/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبد الكريم التويجري. المدعى عليه: محمد عبا�س عبد 
اهلل ح�شين محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820405620. مبنى 2155 �شقة 2 طريق 1143 مجمع711 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   274.52 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي. 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/20866/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه ال�شيد 
محمد تاج مح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 880408286. مبنى 287 طريق 5045 مجمع 452. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53.91 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/19921/2015/02
تبليغ باحل�صور

عبداهلل  اإبراهيم  عي�شى  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عي�شى بوح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 790608693. مبنى 547 طريق 1614 مجمع 816 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.474 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/02048/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: علي عي�شى �شالح ح�شن العلواني. وكيله عبدالجليل علي ح�شن العلواني المدعى عليه: 
جا�شم محمد جا�شم �شلمان عياد. الرقم ال�شخ�شي: 880505796. مبنى 1166 طريق 8122 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   900 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   841 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/03596/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليها:  المدعى  الح�شن.  اأحمد  يو�شف  عقيل  ح�شين  وكيلها  كونفاب.  �شركة  المدعية: 
 1529 طريق   14 �شقة   2178 مبنى   .69183 ال�شخ�شي:  الرقم  وال�شيانة.  لمقاولت  ارادو�س 

مجمع 100 منطقة الحد. مو�شوع الدعوى: انتهاء التحقيق.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/15996/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: هاله محمد ح�شن جابر الن�شاري، مي�شاء محمد ح�شن جابر الن�شاري، ريم محمد 
ح�شن جابر الن�شاري. وكيلتها نفي�شة علي محمد دعبل. المدعى عليه: مركز المنامة لحقوق 
الن�شان. الرقم ال�شخ�شي: 201513947. مبنى 976 �شقة 24 طريق 3017 مجمع 330 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3150 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 9/15275/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه فاطمة  المال.  وكيلها جمال عي�شى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مكي اأحمد علي ال�شاخوري. الرقم ال�شخ�شي: 831008067. مبنى 343ب طريق 3313 مجمع 
633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 507.542 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/17291/2015/02
تبليغ باحل�صور

النم�شان  محمد  جا�شم  محمد  اأحمد  وكيله  لال�شت�شارات.  المحترفون  الم�شتثمرون  المدعي: 
�شقة 11   4: ال�شخ�شي: 62491. مبنى  الرقم  �شي�شتم.  اأوب�شن  المدعى عليه: هاي  الدو�شري. 
طريق 1143331 مجمع 302 المنامة ل�شاحبها جعفر محمد عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/19936/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه:  الحايكي.  التجاريه. وكيلتها زينب عي�شى ح�شن  المدعية: �شركة في�شل ها�شم 
THAUFEEQUE KARIYANGAT KAVIL. الرقم ال�شخ�شي 850418046. مبنى 66 طريق 
4201 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 702.485 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/02808/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الريح اإبراهيم اأحمد اإبراهيم. وكيلتها مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليه الفوار�س 
لالإلكترونيات. الرقم ال�شخ�شي: 8-13191. مبنى 384 طريق 1805 مجمع 318 المنامة محل 
17. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة وقبل الف�شل فى المو�شوع با�شتجواب المدعي عن واقعة 
لحين  الم�شروفات  فى  الف�شل  واأبقت  المدعي  لح�شور   2015/9/9 جل�شة  وحددت  الدعوى 



الف�شل فى المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم 
جل�شة النطق به  100دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/17322/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  بور�شيد.  ارحمه  فرج  عي�شى  �شالحه  وكيلته  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المدعي: 

REZAUL KARIM SHAMSUL HOQUE، ABUBAKAR HOSSAIN
الرقم ال�شخ�شي: 840144210. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 420 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/23369/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيلها اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. 
المدعى عليه: ايمن جعفر عبدالنبي العري�س. الرقم ال�شخ�شي 201430012. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/13714/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  محمود.  جا�شم  عبدالنبي  فتحيه  المدعية: 
MOHAMMED MOSHARAF LATE MOHAMMED MIAH HOSSAIN الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   905.16 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820577928

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 9/16068/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة الخليج لتاأجير ال�شيارات. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 760810699. مو�شوع  الرقم  اأحمد مكي طريف.  ه�شام مكي 

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

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/04935/2015/02
تبليغ باحل�صور

بونايتد كميكل تكنولجي. وكيلها محمد مجيد ح�شن الج�شي. المدعى عليها:  المدعية: �شركة 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201504519 ال�شخ�شي:  الرقم  للمنظفات.  البحرين  ا�شرار  موؤ�ش�شة 

مبلغ 1662.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
انتهاء اجراءات التحقيق.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/20721/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليها  المدعى  المال.  جمال  المحامي  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
 555 مجمع   5511 طريق   467 مبنى   .28755 ال�شخ�شي:  الرقم  الخ�شراء.  الدوحة  مقاولت 
البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3905.506 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20551/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: ح�شن مال اهلل را�شد ح�شين. وكيله اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليه: ا�شامه مال 
اهلل را�شد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 731003829. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/14380/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: برادات ح�شن محمود وولده. وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. المدعى عليه: هاي�س 
الدولية للتجارة الغذائية. الرقم ال�شخ�شي: 201514797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500 

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

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19280/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بيت �شباب للتجارة،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلته طيبه اأحمد ايوب اأحمد 
ال�شخ�شي 201516619. مو�شوع  الرقم  اأحمد مرزوق مرزوق عبداهلل.  المدعى عليه:  حميد. 

الدعوى: طلب مبلغ 2808 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/13815/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شعاد  عليها:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلته  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
جا�شم را�شد �شالم الحلو. الرقم ال�شخ�شي: 670045950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1881 

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

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/19197/2015/02
تبليغ باحل�صور

ح�شن  عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
ا�شماعيل ح�شن خيري. الرقم ال�شخ�شي: 910500762. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/19536/2015/02

تبليغ باحل�صور
كاظم  عليه  المدعى  فردان.  جعفر  ميرزا  محمود  وكيلها   .SRINIVAS MANALA المدعية: 
علي ميرزا بيك. الرقم ال�شخ�شي: 550111867. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع 

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

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10267/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: مطبعة تايلو�س. وكيلتها �شياء خلف خليل. المدعى عليه: اإبراهيم نبيه حلمي، الرقم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   3700 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510090 ال�شخ�شي: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/07207/2015/02
تبليغ باحل�صور

الغد  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
لتخلي�س المعامالت. الرقم ال�شخ�شي: 078503. مبنى 2438 طريق 735 مجمع 907 الرفاع 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 275.84  اأحمد عبدالكريم محمد. مو�شوع  ال�شرقي ل�شاحبها 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/18860/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 11 �شقة   245 مبنى   .890225826 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALDRIN BAYONA PUGOY عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   497.625 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   3705 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/18115/2015/02

تبليغ باحل�صور
 .JALIL MATIN :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 830168273. مبنى 125 �شقة 1 طريق 1845 مجمع 236 �شماهيج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 90.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19386/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HUMA ASIM المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
AFZAL. الرقم ال�شخ�شي: 800832477. مبنى 1089 طريق 119 مجمع 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 80.55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15432/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
طارق ممدوح غتوري. الرقم ال�شخ�شي: 550419225. مبنى 1251 �شقة 12 طريق 2941 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   161.417 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ.   529

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/17847/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: انور علي اأحمد 
علي مرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 760904162. مبنى 72 طريق 308 مجمع 608 واديان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 93.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 2/17784/2015/02

تبليغ باحل�صور
ايمن  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ذ.م.م.  تيلكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
 1348 طريق   2465 مبنى   .750109408 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوحجر.  محمد  م�شطفى  محمد 
مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/08719/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SHANE ASPEN :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PALMER. الرقم ال�شخ�شي: 891020675. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 188 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19002/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: منى حبيب 
نوي�شر ب�شفتها �شاحبه موؤ�ش�شه النوي�شر لمقاولت البناء. الرقم ال�شخ�شي: 201516392. 
مبنى 3435 طريق 129 مجمع 334 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.868 دينار مع 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 4/19551/2015/02
تبليغ باحل�صور

 PABIT RAJ المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
SINJALI MAGAR. الرقم ال�شخ�شي 891228659. مبنى 2414 �شقة 4 طريق 34668 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   481.8 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المالكية.   1034

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/18690/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: HARIS PALLIKERE ABOOBACKER. الرقم ال�شخ�شي 870908960 مبنى 2300 
طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 406.529 دنانير مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/17545/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 860250130. مبنى 7855 طريق 4685. مو�شوع  الرقم   .SINDO VARGHESE

الدعوى: طلب مبلغ 811.859 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/16423/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شريف توفيق 
فهمى ودن. الرقم ال�شخ�شي: 810925800. مبنى 984 طريق 1315 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة



رقم الدعوى: 3/18621/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   102 �شقة   2497 مبنى   .890136106 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  عبداهلل  م�شعد  ح�شين 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 351.297 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  1351 مجمع 913 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19209/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SAJJAD عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 870331418. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 334.079 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/19204/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه عبدالح�شين 
مو�شوع  الحد.   112 25 مجمع  ال�شخ�شي: 520116623. طريق  الرقم  �شباع.  عي�شى  عبداهلل 

الدعوى: طلب مبلغ 309.648 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08089/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يو�شف اأحمد 
جمعه الذوادي، دينا يو�شف اأحمد جمعه الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 940714140، مبنى 525 
�شقة 23 طريق 5215 مجمع 252 قاللي. مو�شوع الدعوى: 1- ت�شحيح �شكل الدعوى باإدخال 



واخت�شام المدعى عليها )دينا يو�شف اأحمد جمعة الذوادي( بدل من اإخت�شام والدها ال�شيد/ 
يو�شف اأحمد جمعة الذوادي كولي طبيعي لها لتحقق اأهلية  المدعي عليها/ دينا يو�شف اأحمد 
 -2 الدعوى.  من  واإخراجه  القانونية  الر�شد  �شن  لبلوغها  للتقا�شي  القانونية  الذوادي  جمعة 
الق�شاء بكافة الطلبات الواردة في لئحة الدعوى ال�شلية من اإلزام المدعي عليها )دينا يو�شف 
اأحمد جمعة الذوادي( باأن توؤدي للمدعية مبلغا مقداره 260/973 دينارًا مع الفائدة القانونية 
بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع ت�شمينها الم�شروفات ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15681/2015/02 
9/15681/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شميه مبارك جمعه بوغنوم الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 680402110. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 118.19 دينارًا مع الر�شوم.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/08054/2015/02
7/8054/2015/02                       

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 170.024  ال�شخ�شي: 850643058. مو�شوع  الرقم   .ENIS OZDEMIR

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية



رقم الدعوى: 9/00822/2016/02
9/822/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعي: محمد مرهون عبدعلي محمد. وكيلته مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليها: �شركة 
الدعوى: طلب مبلغ 100  ال�شخ�شي: 1-7520. مو�شوع  الرقم  الن�شائية.  للخدمات  عبدالعال 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/16922/2015/02
9/16922/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيلته طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: يون�س بوازروا. 
الرقم ال�شخ�شي: 800584058. مو�شوع الدعوى:  832 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/19643/2015/02
9/19643/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
 GOPI عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BALACHANDRAN. الرقم ال�شخ�شي: 700171665. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.04 

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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/19631/2015/02
6/19631/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: نوفه علي فا�شل 
اإبراهيم العاني. الرقم ال�شخ�شي: 830404708. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.3 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/17009/2015/02
9/17009/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810128659 ال�شخ�شي:  الرقم   .DIVINA PATRON PEGA

351.044 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15931/2015/02
3/15931/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820651133 ال�شخ�شي:  الرقم  جبريل.  اإبراهيم  جبر  اأحمد 

118.6 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/1573/2015/02
1/15753/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ROMA ACUNA MERCADO. الرقم ال�شخ�شي: 801147735. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

559.71 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 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2010/02/ 9/12012
حكم اإ�صهار اإفال�ش

رقم  الدعوى  يف  حكم   2016/1/31 بتاريخ  اخلام�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  عن  �شدر 
9/12012/2010/02 باإ�شهار اإفال�س، والأطراف هم: 

املدعي: حمد عبداهلل غالم البلو�شي �شاحب موؤ�ش�شة اتوزد للمقاولت - �شجل جتاري رقم 2- 
31658/ 570138221، وكيله املحامي عبدال�شاحب العرادي، العنوان: بناية عالية 580 الطابق 

اخلام�س، مكتب 55 املنطقة الدبلوما�شية.
املدعى عليه الأول: �شيد محمد ح�شني اليو�شف، العنوان: محل رقم 356ب- بناية 308 طريق 

527 جممع 405 ط�شان.
العنوان:  العريبي،  علي  املحامي  وكيلها  العايل،  ال�شيد محفوظ  موؤ�ش�شة  الثانية:  عليها  املدعى 

بناية عالية- الدور ال�شاد�س- املنطقة الدبلوما�شية- املنامة.
املدعى عليها الثالية: �شركة �شفا املحدودة ذ.م.م، العنوان: محل 309 طريق 1309 جممع 4103 اخلمي�س.

املدعى عليه الرابع: �شتاندرد ت�شارترد بنك، وكيله املحامي حامد املحمود- اإدارة املحاكم.
العنوان:  الع�شفور،  املحامي عبدعلي  وكيلها  نوح،  اآل  �شركة عبدعلي  اخلام�شة:  عليها  املدعى 

مكب رقم 23 بناية الدانة- املنطقة الدبلوما�شية.
املدعى عليه ال�شاد�س: �شتي بنك، العنوان: املبنى الرئي�شي ب�شاحية ال�شيف.

املدعى عليها ال�شابعة: �شركة نا�شيونال بروقايل، العنوان: م�شنع 1705 طريق 3863 جممع 737 عايل.
لهذا االأ�صباب

حكمت املحكمة باإ�شهار اإفال�س املدعي واعتبار يوم رفع الدعوى تاريخًا لتوقفهما عن الدفع وهو تاريخ 
2014/1/31 تاريخًا موؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيني وئي�س الدائرة قا�شيًا للتفلي�شة واخلبري محمد 
عبدال�شميع حماد اأمني التفلي�شة ل�شتالم اأموال التفلي�شة واإدارتها وحت�شيل حقوقها و�شداد اإلتزاماتها 
ون�شر ملخ�س احلكم يف اجلريدة الر�شمية واإحدى ال�شحف اليومية املحلية وار�شال �شورة من احلكم 
اإلى النيابة العامة واإلى اأمني التفلي�شة وال�شجل التجاري وجهاز الت�شجيل العقاري واأمرت بو�شع الختام 
على محالت املدعي وخزائنه وندب ال�شيد/ رئي�س الق�شم التجاري باملحكمة لجراء ذلك ومنع املدعي 

من ال�شفر واإ�شافت امل�شروفات على عاتق التفلي�شة.


