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.مر�سوم.رقم.)55(.ل�سنة.2016.
باإ�سقاط.الجن�سية.البحرينية

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

وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )8( و)10(،
يوليو 2013،  بتاريخ 28  املنعقدة  ال�شادرة بجل�شته ال�شتثنائية  الوطني  وعلى تو�شيات املجل�س 
وعلى الأخ�س التو�شية الثانية التي ن�شت على "اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية عن كل مرتكبي اجلرائم 

�شني عليها"، الإرهابية واملحرِّ
اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية، والتي مت  اأ�شباب  وبناًء على عر�س وزير الداخلية الذي بنينَّ طلب 
اكت�شابها ومل يتم ِحْفظ حقوقها والت�َشبُّب يف الإ�شرار مب�شالح اململكة وعدم مراعاته لواجب الولء 

لها،
وبناًء على قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على اإ�شقاط اجلن�شية،

ر�سمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُت�شَقط اجلن�شية البحرينية عن عي�شى اأحمد قا�شم الذي يحمل الرقم ال�شخ�شي )410031950(.

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

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

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة..

رئي�ص.جمل�ص.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

..........وزير.الداخلية.........................
را�سد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 15 رم�شان 1437هـ 
املـوافـق: 20 يـــونـيــــو 2016م



6
العدد: 3268 - الخميس 30 يونيو 2016

.قرار.رقم.)34(.ل�سنة.2016
بتعيين.مدير.في.وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة

رئي�س جمل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدنَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدنَّ
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُتعنينَّ الأ�شتاذة �شيخة عبداهلل محمد الفا�شل، مديرًا لإدارة تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

املادة.الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية:

رئي�ص.جمل�ص.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1437هـ 
املـــــــوافــــــــق: 21 يــــونيــــو 2016م
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)30(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.ندب.ع�سو.احتياطي.لت�سكيل.لجنة.المنازعات.الإيجارية

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

 وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية وتعديالته،
ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء،  وعلى قرار الننَّ

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

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُينَدب القا�شي موؤمن محمد اأ�شامة كع�شو احتياط م�شاف للجنة املنازعات الإيجارية عند غياب 
اأحد اأع�شائها من الق�شاة، اأو قيام مانع لدى اأحد الأع�شاء، وذلك بناًء على دعوة من رئي�س اللجنة.

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

الر�شمية.

وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ
املــــــوافـــــــق: 22 مـــايـــــو 2016م
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)38(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.ا�ستبدال.اأع�ساء.بهيئة.التحكيم.العمالية.المن�سو�ص.عليها
.في.المادة.)160(.من.قانون.العمل.في.القطاع.الأهلي

ال�سادر.بالقانون.رقم.)36(.ل�سنة.2012

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة رقم 

)160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،
ْبندب قا�س يف هيئة  وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2016 ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء 

التحكيم العمالية،
وعلى كتاب وزير العمل والتنمية الجتماعية بت�شمية ممثلي الوزارة بهيئة التحكيم،

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

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُي�شتبَدل يف ع�شوية هيئة التحكيم املن�شو�س عليها باملادة )160( من قانون العمل يف القطاع 
عن  بدًل  القطان  عبا�س  اأحمد  �شالح  القا�شي/   2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي 

القا�شي/ محمد ح�شن البوعينني.

املادة.الثانية
ُي�شتبَدل يف ع�شوية هيئة التحكيم املن�شو�س عليها باملادة )160( من قانون العمل يف القطاع 
ال�شيد/  من  بدًل  الرواحي  �شامل  ابت�شام  ال�شيدة/   2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي 

عبدالكرمي الفردان ، والأ�شتاذة مي ح�شن الع�شمي بدًل من ال�شيدة/ نادية خليل القاهري.
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املادة.الثالثة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  وُيعمل به من  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  على وكيل 

اجلريدة الر�شمية. 

وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 8 رم�شان 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 13 يــونيــو 2016م
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وزارة.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)118(.ل�سنة.2016

.بتعديل.بع�ص.اأحكام.القرار.رقم.)81(.ل�سنة.2015
.ب�ساأن.اإعادة.ت�سكيل.لجنة.تثمين.العقارات.الم�ستملكة.

للمنفعة.العامة.ونظام.عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
للمنفعة  امل�شتملكة  العقارات  تثمني  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )81( رقم  القرار  وعلى 

العامة ونظام عملها، املعدل بالقرار رقم )78( ل�شنة 2016،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

1- ت�شتمر اللجنة بت�شكيلها احلايل برئا�شة الدكتور/ مال اهلل جعفر احلمادي حتى نهاية مدة اللجنة 
احلالية.

2- ُتلغى عبارة "مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين" الواردة يف 
�شدر املادة )1( من القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة 

للمنفعة العامة ونظام عملها. 

املادة.الثانية
ي�شتبدل بن�س البند )اأ( من املادة )5( من القرار رقم )81( ل�شنة 2015 الن�س الآتي:

الآتية: احلالت  يف  اللجنة  ع�شو  ع�شوية  تنتهي  "اأ( 
بدون عذر  متفرقة  ثماين مرات  اأو  متتالية  اأربع مرات  اللجنة  اجتماعات  تخلف عن ح�شور  اإذا   )1
اأن يخطره  بعد  اللجنة  م�شتقياًل حكمًا من  الع�شو يف هذه احلالة  ويعترب  اللجنة،  تقبله  م�شروع 
رئي�س اللجنة بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول لبيان اأ�شباب تغيبه ورده عليه، اأو �شكوته عن الرد 

مدة اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره.
2( اإذا تقدم با�شتقالته مبوجب طلب كتابي."
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املادة.الثالثة
ت�شاف فقرة ثانية اإلى املادة )2( من القرار رقم )81( ل�شنة 2015 ن�شها الآتي:

" كما تقوم اللجنة بتقدير قيمة عقارات اأخرى كتثمني خربة على اأن تكون الأولوية يف التثمني 
للعقارات التي يتم ا�شتمالكها للمنفعة العامة" 

املادة.الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�سام.بن.عبداهلل.خلف

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1437هـ
املــــــــوافـــــق: 30 يــــــونيــــو 2016م
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وزارة.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرار.ا�ستغناء

قرار.رقم.)11(.ل�سنة.2016.بال�ستغناء.عن.العقار.امل�ستملك
بالقار.)44(.ل�سنة.2002.وامل�سجل.باملقدمة.رقم.1989/400

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
/ ملك  على  ال�شادر   2002 ل�شنة   )44( رقم  الإ�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

ال�شيخة ح�شة بنت خليفة بن محمد بن عي�شى اآل خليفة، الكائن يف منطقة باربار من املنامة وامل�شجل 
باملقدمة رقم 1989/400، والذي كان من اأجل اإن�شاء مركز �شحي: وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�سام.بن.عبداهلل.خلف
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املجل�ص.الأعلى.لل�سحة
.قرار.رقم.)12(.ل�سنة.2016

.بت�سمية.اأع�ساء.المجل�ص.الأعلى.لل�سحة
ممثلي.الجهات.المعنية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدنَّ
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته، 

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قــرر.الآتي:
املادة.الأولى

ميثل ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم اجلهات املعنية قرين اأ�شمائهم، يف ع�شوية املجل�س الأعلى لل�شحة:
ع�شوًا  وكيل وزارة الداخلية     1- ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن اآل خليفة  
ع�شوًا ممثاًل عن برنامج ال�شمان ال�شحي  2- ال�شيد اإبراهيم علي النواخذة   
ع�شوًا 3- الربوفي�شور الدكتور �شمري عبدالكرمي العتوم   ممثاًل عن كليات الطب باململكة   
ع�شوًا ممثاًل عن القطاع اخلا�س الطبي   4- الدكتور محمد ح�شن اجل�شي    
ع�شوًا ممثاًل عن القطاع اخلا�س ال�شيديل  5- الدكتور فا�شل ح�شني العري�س    
ع�شوًا ممثاًل عن قطاع املهن الطبية املعاونة  6- الدكتورة فريبا عبدالوهاب اأحمد   

املادة.الثانية.
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

.رئـي�ص.املجل�ص.الأعــلى.للــ�سحة
الفريق.طبيب/.محمــد.بن.عبداهلل.اآل.خليفــة

                                                            
ــ  �شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 27 يــــــونيــــو 2016م 
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وزارة.النفط
.قرار.رقم.)8(.ل�سنة.2016

.باإن�ساء.وت�سكيل.لجنة.مراجعة.اأ�سعار
الجازولين.ال�سوبر.)Octane.98(.في.ال�سوق.المحلي

وزير النفط:
بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز، املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتعديل بع�س 

اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين،
وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وحتديد 
اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة وتعديالته،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة مراجعة اأ�شعار اجلازولني ال�شوبر )Octane 98( يف ال�شوق املحلي(، 
 Octane( ال�شوبر اأ�شعار اجلازولني  تتولى مراجعة  القرار بكلمة )اللجنة(،  اإليها يف هذا  وي�شار 

98( ب�شفة دورية.

مادة.)2(
ت�شكل اللجنة برئا�شة املهند�س جا�شم عي�شى ال�شرياوي مدير عام �شئون النفط والغاز، وع�شوية 

ُكل من:
1- املهند�س خالد اإبراهيم بوهزاع          - مدير عام الت�شويق ب�شركة نفط البحرين )بابكو(.
2- املهند�شة منيجة �شفر            - مدير دائرة التخطيط والقت�شاد ب�شركة نفط البحرين )بابكو(.
3- املهند�س عبدالعزيز عبدالقادر �شعيد - م�شت�شار امل�شاريع النفطية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.
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مادة.)3(
تخت�س اللجنة مبا يلي:

املقرتحات  واإعداد   )98  Octane( ال�شوبر  اجلازولني  اأ�شعار  ب�شاأن  الالزمة  الدرا�شة  اإجراء   -1
والتو�شيات بناًء على املعادلة الت�شعريية املعتمدة يف هذا ال�شاأن، واملبنية على �شعر ال�شراء وفقًا 
لل�شوق العاملي، م�شافًا اإليه امل�شاريف الت�شغيلية الأخرى والتي ت�شمل تكلفة النقل واملناولة وهام�س 

الربح، مع ال�شتئنا�س بالأ�شعار املطبقة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
رفع املقرتحات والتو�شيات اإلى وزير النفط لتخاذ ما يراه منا�شبًا يف هذا ال�شاأن.  -2

مراجعة اأ�شعار اأيٍّ من املنتجات النفطية الأخرى بناًء على التكليف الوارد اإليها من وزير النفط.  -3

مادة.)4(
يحددهما،  اللَذين  واملكان  الزمان  يف  رئي�شها  من  دعوة  على  بناًء  دورية  ب�شفة  اللجنة  جتتمع 

ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور ع�شوين على الأقل على اأن يكون من بينهم الرئي�س.

مادة.)5(
– اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني،  اأداء عملها  للجنة - يف �شبيل 
اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها  واأن تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، 

�شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها. ول يكون ملن ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

مادة.)6(
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.النفط
محمد.بن.خليفة.بن.اأحمد.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ:18 رم�شان 1437هـ
املــــــــوافــــــق:23 يـــــونيــــو 2016م
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م�سرف.البحرين.املركزي
.قرار.رقم.)21(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.تعيين.ع�سو.جديد.لمجل�ص.حماية.الودائع
وح�سابات.ال�ستثمار.المطلقة

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

)64( ل�شنة 2006،
ال�شتثمار  وح�شابات  الودائع  نظام حماية  باإ�شدار لئحة  ل�شنة 2010  رقم )34(  القرار  وعلى 

املطلقة،
وح�شابات  الودائع  حماية  جمل�س  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتثمار املطلقة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يف  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  عن  ممثاًل  ع�شوًا  امي  الغننَّ عبداهلل  ح�شن  ال�شيد  ُيعنينَّ 
جمل�س حماية الودائع وح�شابات ال�شتثمار املطلقة بدًل من الدكتور وحيد �شلطان، وذلك يف الفرتة 

املتبقية للمجل�س.

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�سرف.البحرين.املركزي
ر�سيد.محمد.املعراج

�شدر بتاريخ: 18 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 22 يـــــونيـــو 2016م
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اإعالنات.اإدارة.الم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)394(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)طولكرم.للمقاولت.�ص.�ص.و(
وحتويلها.اإلى.موؤ�س�سة.فردية

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ اأ�شامة قمرب محمد اأحمد كويتان، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )طولكرم 
للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95795، طالبًا ب�شفته م�شفيًا قانونيًا لل�شركة ا�شهار 
انتهاء اعمال ت�شفيتها، وحتويلها اإلى اأحد فروع املوؤ�ش�شة الفردية اململوكة لل�شيد/ اأ�شامة قمرب، التي 

حتمل ا�شم )املالك للخدمات العقارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32337.  
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)395(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة

.)م�ساريع.البنية.التحتية.املتحدة.ذ.م.م(........................................................................
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )م�شاريع البنية التحتية املتحدة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،76931 القيد 

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

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

اإعالن.رقم.)396(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
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ال�شيارات(،  لتاأجري  كاب  )بلو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  امل�شلم،  جرب  �شيف  جرب 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 23573، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شيد/  واإدخال  األف )20،000( دينار بحريني،  ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 

يون�س عبدالر�شا محمد علي الق�شري �شريكًا فيها.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)397(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأي تو زي حللول املكاتب ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 92215، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل جميع ال�شركاء اإلى �شركة 

)تكنيب لال�شت�شارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-84545 .
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)398(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة

.)ليك�سايد.ريزيدن�سال.اأكويزي�سنز.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مكتب 
)كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
اإ�شهار  طالبًا  رقم80079،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  اأكويزي�شنز  ريزيدن�شال  )ليك�شايد  ا�شم 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)399(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.

اإلى.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اخلري للتجارة والزراعة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم42055، والتي تزاول اأن�شطة  جتارة بيع الآلت واملعدات واللوازم الزراعية، وبيع املواد اخلام 
املتعلقة  والأن�شطة  واملبيدات،  الكيماوية  الأ�شمدة  وبيع  النباتات،  واإكثار  الزراعية، وزراعة املحا�شيل 
بخدمة و�شيانة جتميل املواقع، وت�شييد املباين، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
واأن تكون  األف )30،000( دينار بحريني،  الواحد، وبراأ�شمال مقداره )ثالثون  اإلى �شركة ال�شخ�س 

مملوكة لل�شيد/ عبداحل�شن جعفر يو�شف محفوظ، وبنف�س رقم ال�شجل.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)400(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة

.)احِللِّي.للتجارة.واملقاولت.ذ.م.م(.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )احِللِّي للتجارة واملقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 65068، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقا لأحكام قانون ال�شركات 

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

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

اإعالن.رقم.)401(.ل�سنة.2016.
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)الأثاث.الراقي.للتجارة.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الأثاث الراقي للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
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القيد رقم 86617، طالبة اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 

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

اإعالن.رقم.)402(.ل�سنة.2016.
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه

للحفريات  )�شانتي  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  �شتيفنز(،  )مور  مكتب 
طالبًا   ،45967 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شائغ،  ح�شن  اإ�شماعيل  ملالكها  �س.�س.و(،  واملقاولت 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
الهندي   RENGANATHAN RAMESH ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )100،000( األف  مائة 

اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة. 
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)403(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)�سبيج.�سنرتال.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  وامل�شجلة مبوجب  �شنرتال ذ.م.م(،  ا�شم )�شبيج  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 

رقم 92197، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة )335( من 
قانون ال�شركات، يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة بامل�شتندات 

الالزمة، خالل خم�شة يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
VANIA ANDREA FERNANDES /ال�شادة

رقم الت�شال: )+ 973( 39981418
املنامة – مملكة البحرين
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اإعالن.رقم.)404(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة

.اإلى.�سركة.ت�سامن.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التي حتمل ا�شم )م�شانع  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  نيابة عن  موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، 
اأمريي للزجاج ذ.م.م(، اململوكة لكل من عارف محمد علي اأمريي واملرحوم محمد علي عبدالرحمن 
اأمريي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم69241 ، والتي متار�س ن�شاط �شنع الزجاج واملنتجات الزجاجية، 
طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن واعتماد تغيري ال�شركاء بناء 
على تنازل ورثة ال�شريك املرحوم محمد علي عبدالرحمن اأمريي عن جميع ح�ش�شهم يف ال�شركة لكل 
من ال�شريك عارف محمد علي اأمريي وال�شادة نايف عارف محمد علي اأمريي ونور عارف محمد علي 

اأمريي ونياز عارف محمد علي اأمريي.
رة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

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

اإعالن.رقم.)405(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)اإدماير.للتجارة.واملقاولت.ذ.م.م...........................................
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإدماير للتجارة واملقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
85406، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 

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

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

اإعالن.رقم.)406(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.تخفي�ص.راأ�سمال.�سركة.الت�سامن

)هاي.اإك�سربي�ص/.هيكو(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
�شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )هاي اإك�شرب�س/ هيكو(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37097، طالبني 
تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني اإلى األف )1،000( دينار بحريني.

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

اإعالن.رقم.)407(.ل�سنة.2016
�سركة.بي.كي.جي.القاب�سة.�ص.�ص.و

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
القاب�شة  جي  كي  )بي  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س،  اآند  توما�س 
مبوجب  امل�شجلة   ،KALLUPARAMBIL GOPALAN BABURAJAN VAVA ملالكها  �س.�س.و(، 
القيد رقم 66978-1، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة با�شم �شركة )بي كي جي القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100،000( دينار 

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

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

اإعالن.رقم.)408(.ل�سنة.2016..
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.اإلى

فرع.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شيد/ فرا�س �شمري عبداهلل نور الدين، مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )مركز نانوتيك لتنظيف ال�شيارات يدويًا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92791، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع من فروع �شركه )يو�شف خليل املوؤيد واأولده 

�س.م.ب.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1427.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)409(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.تخفي�ص.راأ�سمال.�سركة

)اخلليج.ديناميك.القاب�سة.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
ا�شم )اخلليج ديناميك القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63286 ، طالبة بناًء على قرار 
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ال�شركاء يف اجتماعهم الذي انعقد بتاريخ 201/6/21،  تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من ع�شرين األف 
)20،000( دينار بحريني اإلى ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحرينى. 

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

اإعالن.رقم.)410(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.اأعمال.ت�سفية
�سركة.)اأمبيان�ص.�ص.�ص.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
)�شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م(، نيابة عن �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم 
)اأمبيان�س �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم66537، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة 
ال�شخ�س الواحد املذكورة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن.رقم.)411(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لند  )لواتر  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ف�شل،  علي  �شرف  ال�شيد  خريية  ال�شيدة/ 
ال�شلعية،  ال�شم�شرة  عقود  ن�شاط  متار�س  والتي   ،55173/9 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للو�شاطة(، 
األف  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة 
)1000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عيد مبارك املا�س الدو�شري )ال�شعودي اجلن�شية( �شريكًا 

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

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

اإعالن.رقم.)412(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة...........................................................................................................................................
...يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
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توما�س اأند اأ�شو�شيت�س )ت�شامن(، بالإنابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )برودان 
للمقاولت �س.�س.و(، ملالكتها ال�شيخة منرية عي�شي علي اآل خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

84417، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره مائة وخم�شون األف )150،000( دينار بحريني، واإدخال د. كاراناث �شنداران 

مينون )الهندى اجلن�شية(، حامل بطاقة هوية رقم 460601725 �شريكًا يف ال�شركة.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)413(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن     
ال�شيد/ خالد علي عبداهلل علي �شباح، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الأطل�شي لالأيدي 
العاملة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم88594 ، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

خالد نا�شر حمد �شهاب )بحريني اجلن�شية( �شريكًا يف ال�شركة.
رة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

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

اإعالن.رقم.)414(.ل�سنة..2016..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ع�شام محمد اإبراهيم �شهاب، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مركاتو للمقاولت 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66489، طالبًا باعتباره امل�شفي القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.رعد.ال�سمال.لبيع.مواد.البناء.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة رعد ال�شمال لبيع مواد البناء ذ.م.م 
رقم.القيد:100213........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:
مبنى 97          طريق 5                احلد

الهاتف: 32222266

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.اأحمد محمد اأحمد التام                        )ميني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
2-.خلود محمد اأحمد اللهبي                       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأحمد محمد اأحمد التام                        )ميني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.خلود محمد اأحمد اللهبي                       )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
اأحمد التام                        )ميني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة  اأحمد محمد  .-1
2-.خلود محمد اأحمد اللهبي                       )بحرينية اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 



26
العدد: 3268 - الخميس 30 يونيو 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
م�سطفى.املالح.و�سريكه.-.فرع.ل�سركة.اأجنبية.

فرع.ل�سركة.اأجنبية

ا�سم.ال�سركة:.م�شطفى املالح و�شريكه - فرع ل�شركة اأجنبية 
رقم.القيد:100214........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
م�شطفى املالح و�شريكه                       )اأردين اجلن�شية(

)٪0( الن�شبة   )0( احل�ش�س  اإجمايل         )0( احل�شة  قيمة       )0( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪0(

املخولني.بالتوقيع:.
التوقيع )منفرد( م�شطفى املالح و�شريكه                       )اأردين اجلن�شية(      م�شتوى 

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(          )اأردين  و�شريكه                        املالح  م�شطفى 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
ل�سركة.مرمان.ا�سو�سييت.�ص.�ص.و
.ملالكها.ال�سيد/.جيجني.جاكوب.

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد
ا�سم.ال�سركة:.ل�شركة مرمان ا�شو�شييت �س.�س.و ملالكها ال�شيد/ جيجني جاكوب 

رقم.القيد:100212........................................
تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  

مدة.ال�سركة:.غري محددة
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31

اأغرا�ص.ال�سركة:. عقود ال�شم�شرة ال�شلعية 
اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية 

اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:
�شقة 1465         مبنى 470            طريق 1010              ال�شناب�س

الهاتف: 37143300

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.                         )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )هندي                           .-1

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
مدير  اجلن�شية(          )هندي                           .-1
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركاء.�سجرة.التنني.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركاء �شجرة التنني ذ.م.م 
رقم.القيد:100210........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:
�شقة 1216         مبنى 574            طريق 31              �شرتة

الهاتف: 36261919 و38873800

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.                        )اإمريكي اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )اإمريكي                           .-1

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(          )اإمريكي                           .-1
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ملخ�ص.عقد.�سركة
اإي.اإم.اآي.البحرين.�ص.�ص.و..

ومالكها.اإي.اإم.اآي.اإنرتنا�سيونال.ديفلومبنت.كورب.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.اإي اإم اآي البحرين �س.�س.و  ومالكها اإي اإم اآي اإنرتنا�شيونال ديفلومبنت كورب 
رقم.القيد:100207........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اإ�شالح  )اأدوات  املتنوعة  اليدوية  وامل�شغولت  املنزلية  الأدوات  جتارة/بيع   ال�سركة:. اأغرا�ص.

و�شيانة اأجهزة ومعدات البيت واحلديقة الأخرى(
اإ�شالح منتجات املعادن امل�شكلة.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -     

عنوان.ال�سركة:
�شقة 19         مبنى 2094            طريق 1529              احلد

الهاتف: 36571119

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
اإي اإم اآي اإنرتنا�شيونال ديفلومبنت كورب                        )اإمريكية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       ودفول                        )هندي  اندرو  �شني  .-1
2-.فكتور روبن�شون ماك جرادي                       )اإمريكي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
الإدارة  جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(          )هندي  ودفول                         اندرو  �شني  .-1
2-.فكتور روبن�شون ماك جرادي                       )اإمريكي اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
بي.تي.كي.للخدمات.�ص.�ص.و.

ملالكها.عبدالرحمن.عادل.عبدالرحمن.تقي.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.بي تي كي للخدمات �س.�س.و ملالكها عبدالرحمن عادل عبدالرحمن تقي 
رقم.القيد:100204........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/7  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة الربجمة احلا�شوبية.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن   تقي                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن   تقي                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن   تقي                        )بحريني اجلن�شية(        الرئي�س التنفيذي
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.كرين.كولد.كرين.للمقاولت.�ص.�ص.و.

وملالكها.فا�سل.ح�سني.ر�سي.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شركة كرين كولد كرين للمقاولت �س.�س.و وملالكها فا�شل ح�شني ر�شي 
رقم.القيد:100254........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/8  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 500 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
فا�شل ح�شني ر�شي علي حمود                      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
فا�شل ح�شني ر�شي علي حمود                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
فا�شل ح�شني ر�شي علي حمود                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.بي.ان.القاب�سة.�ص.�ص.و.
ملالكها.ال�سيد/.براندون.كاين.

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شركة بي ان القاب�شة �س.�س.و ملالكها ال�شيد/ براندون كاين 
رقم.القيد:100269........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/8  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة ال�شركات القاب�شة.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
براندون كاين                      )جنوب اإفريقي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       اإفريقي  )جنوب  كاين                       براندون 

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(         اإفريقي  )جنوب  كاين                       براندون 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.مهدي.بن.محمد.اعريوتي.للمقاولت.�ص..�ص..و.

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شركة مهدي بن محمد اعريوتي للمقاولت �س .�س. و 
رقم.القيد:100366........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/11  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
مهدي بن محمد بن �شالح اعريوتي                      )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
مهدي بن محمد بن �شالح اعريوتي                      )�شعودي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
مهدي بن محمد بن �شالح اعريوتي                      )�شعودي اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
اإبا.�سوفتوير.هاو�ص.�ص.�ص.و.

ملالكها.عالء.اأ�سعد.محمود.م�سعود.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.اإبا �شوفتوير هاو�س �س.�س.و ملالكها عالء اأ�شعد محمود م�شعود 
رقم.القيد:100372........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:
�شقة 203         مبنى 2491            طريق 2832              ال�شيف

الهاتف: 39191453

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
عالء اأ�شعد محمود م�شعود                      )اأردين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
عالء اأ�شعد محمود م�شعود                      )اأردين اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة: 
عالء اأ�شعد محمود م�شعود                      )اأردين اجلن�شية(                        رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
.Amlak Kooheji Holding W.L.L

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

 Amlak Kooheji Holding W.L.L.:ا�سم.ال�سركة
رقم.القيد:100375........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة.

اأ - النقدي: - 6000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.م�شطفى عبدالواحد عبدالرحيم الكوهجي                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪16٫6667(
2-.وليد عبداهلل عبدالرحيم محمد الكوهجي                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪16٫6667(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأحمد عبدالواحد عبدالرحيم محمد  الكوهجي                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عارف عبداهلل عبدالرحيم   الكوهجي         )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(
4- محمد عبدالواحد عبدالرحيم   الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(
5- م�شطفى عبدالواحد عبدالرحيم   الكوهجي   )بحريني اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(
6- وليد عبداهلل عبدالرحيم محمد  الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(
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اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
1-.اأحمد عبدالواحد عبدالرحيم محمد  الكوهجي            )بحريني اجلن�شية(         ع�شو  جمل�س الإدارة 
2-.عارف عبداهلل عبدالرحيم   الكوهجي                            )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
3- عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة 
4- محمد عبدالواحد عبدالرحيم الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(  نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
5- م�شطفى عبدالواحد عبدالرحيم الكوهجي   )بحريني اجلن�شية(       ع�شو جمل�س الإدارة 
6- وليد عبداهلل عبدالرحيم محمد الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 



37
العدد: 3268 - الخميس 30 يونيو 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
..بي.جي.�سي.العقاريه.ذ.م.م.
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.  بي جي �شي العقاريه ذ.م.م 
رقم.القيد:100377........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.�شركة بى جي �شى القاب�شة �س.م.ب مقفلة                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )399(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19950( الن�شبة )٪99٫75(
2-.محمد عبدالرزاق اأبوالقا�شم �شريازي                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )٪0٫25(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأحمد اأبوالقا�شم عبا�س  �شريازي                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عبا�س عبداملجيد عبا�س �شريازي    )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمد عبدالرزاق اأبوالقا�شم �شريازي      )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(             مدير 1-.اأحمد اأبوالقا�شم عبا�س  �شريازي    
2-.عبا�س عبداملجيد عبا�س �شريازي                  )بحريني اجلن�شية(                  مدير
3- محمد عبدالرزاق اأبوالقا�شم �شريازي            )بحريني اجلن�شية(                                     مدير 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.محمد.وبا�سم.للخدمات.التعليميه.ذ.م.م.

ملالكيها.محمد.عبد.النبي.علي.كاظم.وبا�سم.بن.علي.بن.محمد.ال.ربيع.
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

النبي علي  التعليميه ذ.م.م ملالكيها محمد عبد  للخدمات  وبا�شم  �شركة محمد  ال�سركة:. ا�سم.
كاظم وبا�شم بن علي بن محمد ال ربيع 

رقم.القيد:100379........................................
تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  

مدة.ال�سركة:.غري محددة
تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31

اأغرا�ص.ال�سركة:.اأن�شطة دعم التعليم.

اأ - النقدي: - 500 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.با�شم بن علي بن محمد ربيع                        )�شعودي اجلن�شية(

الن�شبة )٪40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       
2-.محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                       )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
1-.با�شم بن علي بن محمد ربيع                        )�شعودي اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
2-.محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                       )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ص.عقد.�سركة
مطعم.كوؤزبز.ذ.م.م..

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.مطعم كوؤزبز ذ.م.م  
رقم.القيد:100380........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:. اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.اأحمد بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل                        )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
2-.اأحمد بن عبداهلل بن عبداهلل الزبيل                       )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
3- عبداهلل بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل                       )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
4- علي بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل                       )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
5- كميل بن مكي بن عبداهلل الزبيل                      )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
اأحمد بن عبداهلل بن عبداهلل الزبيل             )�شعودي اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(
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اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
1-.اأحمد بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل                        )�شعودي اجلن�شية(         ع�شو جمل�س املديرين
2-.اأحمد بن عبداهلل بن عبداهلل الزبيل         )�شعودي اجلن�شية(                  الرئي�س التنفيذي
3- عبداهلل بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل       )�شعودي اجلن�شية(           ع�شو جمل�س املديرين
4- علي بن ح�شني بن عبد اهلل الزبيل        )�شعودي اجلن�شية(                ع�شو جمل�س املديرين
5- كميل بن مكي بن عبداهلل الزبيل          )�شعودي اجلن�شية(                ع�شو جمل�س املديرين
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ملخ�ص.عقد.�سركة
خيرب.الدو�سري.ملقاولت.البناء.)�ص.�ص.و(

.ملالكتها.هيا.خمي�ص.الدو�سري.
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.خيرب الدو�شري ملقاولت البناء )�س.�س.و( ملالكتها هيا خمي�س الدو�شري 
رقم.القيد:100381........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -     

عنوان.ال�سركة:
�شقة 1         مبنى 861            طريق 1123              املحرق

الهاتف: 34221895 

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
هيا خمي�س �شعد خمي�س الدو�شري                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
هيا خمي�س �شعد خمي�س الدو�شري                        )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة: 
هيا خمي�س �شعد خمي�س الدو�شري                        )بحرينية اجلن�شية(               الع�شو املنتدب
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ملخ�ص.عقد.�سركة
ملتي.مود.�سرفي�سز.)�ص.�ص.و(.
ومالكها.�سجنا.�سكرين.فولبيل.

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.ملتي مود �شرفي�شز )�س.�س.و( ومالكها �شجنا �شكرين فولبيل 
رقم.القيد:100382........................................

تاريخ.التاأ�سي�ص:2016/6/12  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:.مناولة الب�شائع.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.                         )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )هندي                           .-1

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(          )هندي                           .-1
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.9/02335/2016/14
تبليغ.باحل�سور

 .760506272 ال�شخ�شي:  رقمه  مبارك.  ابراهيم  مهدي  عبدالكريم  بدر  المدعي: 
 LUSINE عليها:  المدعى   .1028 كرزكان   28 طريق   50 مبنى   21 �شقة  بحريني.  جن�شيته: 
KHODJABAGYAN. رقمها ال�شخ�شي: 751125431. جن�شيتها: اأوزباك�شتانية. �شقة 11 مبنى 

893 طريق 4429 �شهركان 1044. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2016/11/06م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى

رقم.ال�ستئناف:.9/00770/2016/15
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنفة: زهرة محمد علي مدن. رقمها ال�شخ�شي: 561204349. جن�شيتها: بحرينية. �شقة 
11، مبنى 733، طريق 3326، الدير 233. الم�شتاأنف �شده: محمد �شياه فرهادي ده و�شطي. 
طلــب  ال�شتئناف:  مو�شوع  العنوان.  ايراني. مجهول  ال�شخ�شي 560141220. جن�شيته:  رقمه 

الطــالق.
�شده  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا       
الثنين  يـوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  وكيال  له  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور 

2016/09/19م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.العليا.ال�سرعية.ال�ستئنافية

رقم.الدعوى:.4/02540/2016/14
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ابتهال ال�شيد علي �شلمان عمران. رقمه ال�شخ�شي:810900750. جن�شيتها: بحرينية. 
مر�شي. جن�شيته:  ثروت محمد  عليه:  المدعى  �شماهيج.   236 3606 مجمع  258 طريق  منزل 

م�شري. مجهولة العنوان
مو�شوع الدعوى: نفقة عدة ونفقة متعة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد 2016/10/16م، فاإن  اإذا لم يح�شر 
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المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.الثالثة

رقم.الدعوى:4/02212/2016/14
تبليغ.باحل�سور

جن�شيتها:   .820400777 ال�شخ�شي:  رقمها  المطوع.  اأحمد  محمد  اأحمد  ايمان  المدعية: 
المنطقة  اإبراهيم. مكتب 64 مبنى 580 طريق 1706  المحامي ريم جعفر  بوا�شطة  بحرينية. 
عبدالح�شين  جعفر  هيثم  عليه:  المدعى   .17530809 فاك�س:   10990 �س.ب:  الدبلوما�شية. 
الن�شابة. جن�شيته: بحريني. رقمه ال�شخ�شي 780803744. مبنى 264 �شارع 509 مجمع 805 

مدينه عي�شى. مو�شوع الدعوى: اثبات عدم النفاق.
المذكور  للمدعى عليه  الجعفرية(  ال�شرعية الولى )الدائرة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/9/5م، فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.الأولى

رقم.الدعوى.9/.14/2015/5490
تبليغ.باحل�سور

الوكيل المحامي. مكتب 32 مبنى 346  ال�شميري. بوا�شطة  اأحمد  المدعي/ نبيل �شيف محمد 
طريق 1705 المنطقة الدبلوما�شية 317. الجن�شية/ بحريني. رقمه ال�شخ�شي/ 621001813. 
اأم   337 مجمع   3715 طريق   725 مبنى  جيدره.  اأحمد  �شالح  م�شعد  �شيخه  عليها/  المدعي 

الح�شم. الجن�شية: م�شرية. رقمها ال�شخ�شي 760508852. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة. 
باأنها  اأعاله  الثالثة للمدعي عليها المذكورة  ال�شنية  ال�شرعية       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/9/26م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/2267/2016/14
تبلـيغ.باحل�ســور

اأروى �شالح اأحمد مو�شى الح�شيني. �شقة 4 مبنى 1694 طريق 1124 مجمع 1211  المدعية/ 
مدينة حمد. المدعى عليه/ فهمي �شعيد عبدالقوي المحقني. الجن�شية/ يمني. مجهول العنوان 

)خارج مملكة البحرين( مو�شوع الدعوى/ الح�شانة. 
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الم�شتعجلة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا 
لم يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/7/4م فاإن المحكمة �شوف 
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ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.امل�ستعجلة

رقم.الدعوى:.4/2470/2016/14
تبلـيغ.باحل�ســور

المدعي/ محمد محمود عبداهلل جمعه كريمي. �شقة 1 مبنى 14 طريق 201 مجمع 102 الحد. 
مجهولة   .)980316510 ال�شخ�شي  )رقمها  مغربية  الجن�شية/  اكرين.  اأميمة  عليها  المدعى 

العنوان )خارج مملكة البحرين(. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.  
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الم�شتعجلة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/7/4م فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.امل�ستعجلة

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

عليه/  بالمحكوم  الخا�شة  ال�شيارات  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
عبدالح�شن ح�شن علي اوال.

�شيارة رقم 4894 نقل خا�س النوع مر�شيد�س موديل 2005. �شيارة رقم 247446 النوع بيجوت 
موديل 2006. والمتواجدتين في �شاحة مركز �شرطة مدينة حمد الجنوبي وقد حددت المحكمة 
تاريخ 2016/7/19م للبيع. فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل ل �شعيد محمد 
�شعيد الدو�شري فردان هاتف )39291677( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام 

الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 3/07808/2011/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/6848/2016/02
تبليغ.باحل�سور

مينا  مركز  عليه/  المدعى  �شخ�شي:851109861.  رقم  اأمبوكايم.  األك�س  ماري  المدعي: 
لال�شتثمار. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
2016/7/27م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي.الدعوى.العمالية
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رقم.الدعـوى:.8/8235/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعــي: لزارو جي ار بانتو مولري رقم �شخ�شي:740351338. المدعى عليه/ ميكرو بل�س 
كمبيوتر 

�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.     
اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 

2016/7/26م لنظر الدعوى ليعلم.
....................................................................................................اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.4/1237/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعــي: ديفيرلي جوي هامباك. رقم �شخ�شي: 840235380. المدعى عليها/ مايكرو بال�س 
كمبيوتر �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
2016/7/26م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.5/08780/2016/02

تبليــــــــــــــغ.باحل�ســــــــــــــــور
الحفر وغيره.  ار لخدمات  يوا�س  الولى/ �شركة  المدعى عليها   .jayshree Shetty المدعــي: 
 paul nuttal الثالث/  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  عبداهلل  نعمان  الثاني/  عليه  المدعى 

kesterton. �شفة الدعوى مطالب عماليــــة.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/7/12م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي.الدعوى.العمالية
رقم.ال�ستئناف:.8/220/2015/03

رقم.الدعـــوى:.6/10884/2014/02
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنف/ عادل عبدالرحمن اأحمد مطر. الوكيل �شناء بوحمود. برج الدبلومات الدور9 مكتب 
904 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده: ابراهيم اأحمد علي فا�شل 400101890. مجهول 
اأوًل: في ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لإقامته في الميعاد المحدد قانونا  القامة. الطلبات: 
من   217،218 المادتين  بن�س  عمال  قانونا  المحددة  ال�شكلية  لالأو�شاع  م�شتوفيا  جاء  ولكونه 
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قانون المرافعات. ثانيا: قبل الف�شل في المو�شوع مخاطبة بلدية المحرق الكائن بها المبنى 
رقم )1495( طريق )1128( مجمع )211( ومعرفة هل هذا المبنى المراد هدمه وبنائه لعدم 
�شالحيته لالنتفاع به وال�شكن فيه كائن به المحل رقم )1649( با�شم الم�شتاأنف �شده ام ل ؟. 
ثانيا: في المو�شوع: 1-الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف 
�شده باأخالء المحل رقم )1649( بناية رقم )1459( طريق )1128( مجمع )211( الكائن 
بمدينة المحرق.2-ت�شمين الم�شتاأنف �شده الم�شروفات والر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتاأنف �شده اإبراهيم اأحمد علي 
فا�شل بالح�شور بنف�شه اأو بمن ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/10/05.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ستئناف:.2/1626/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/130145/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: امينة محمد علي. محامي الم�شتاأنف �شده: �شامي عي�شى �شيادي.الم�شتاأنف �شده: 

�شيد مهدي من�شور معو�س.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/03 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ستئناف:.2/1299/2016/03
رقم.الدعـــوى:.2/00774/2015/25

تبليغ.باحل�سور
حاجي.  محمد  علي  حافظ  �شده:  الم�شتاأنف  محامي  التمياط.  فهيد  بن  �شلطان  الم�شتاأنف: 

الم�شتاأنف �شدها مرفت محمد علي محمد جناحي
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/03 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى
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رقم.ال�ستئناف:.3/03887/2015/03
رقم.الدعـــوى:.4/00790/2015/25

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف  المال.  اأحمد  علي  حميد  الم�شتاأنف:  محامي  ال�شيف.  عقارات  �شركة  الم�شتاأنف:   

�شدها: �شركة حلويات ال�شمدي
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/03 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ستئناف:.6/00960/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/00407/2015/25

تبليغ.باحل�سور
 الم�شتاأنف: الدار العالمية للطباعة. محامي الم�شتاأنف: ا�شامة انور محمد. الم�شتاأنف �شدها: 

�شركة ارميديا/ �شركة ت�شامن.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/03 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ستئناف:.9/1239/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/3412/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 الم�شتاأنفة: مدر�شة ال�شالم. محامي الم�شتاأنفة: محمد علي الوطني. الم�شتاأنف �شده: �شعيد 

هو�س ال�شهراني.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/02 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى
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رقم.ال�ستئناف:.1/00680/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/01281/2015/25

تبليغ.باحل�سور
 الم�شتاأنفة: �شركة الدو�شري ال�شتثمارية. الم�شتاأنف �شدها: �شركة �شنتر لينك نت ورك �شيرفز.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/04 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ستئناف:.2/3322/2014/03
رقم.الدعـــوى:.6/14857/2013/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف /عي�شى فرج اآل بور�شيد. بوا�شطة وكيالها �شالحة عي�شى فرج اآل بور�شيد. مكتب9-

10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ –البحرين. الم�شتاأنف �شدهم: 1- محمد 
هالل الدين 2-بنجودا ليت 3- عمر ا�شلوب 4- محمد راجو 5- عبدال�شتار 6- م�شمات ت�شليم 
اختر 7- قا�شي محمد ا�شالن مبنى 3185 طريق 284 مجمع 302 المنامة/ البحرين. الطلبات: 
اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لتقديمه في القيد الزمني المقرر قانونا �شامال 
ال�شباب الواردة فيه. ثانيًا: في المو�شوع: تعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى لمخالفته للقانون 
الخطاأ في تطبيقه والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شدهم من الول حتى ال�شابع �شداد الباقي 
من الأتعاب مبلغ وقدره 1350دينارًا الثابتة بالقرارين المرفق اأ�شلهما باأوراق الدعوى ا�شتنادا 
لن�س المادتين 224،223 من قانون المرافعات. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهم من الول حتى 
ال�شابع بالر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية 

بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الولى الم�شتاأنف �شدهم: 1- محمد 
هالل الدين 2-بنجودا ليت 3- عمر ا�شلوب 4- محمد راجو 5- عبدال�شتار 6- م�شمات ت�شليم 
اختر 7- قا�شي محمد ا�شالن   بالح�شور بنف�شهم او بمن ينوب عنهم للجل�شة المحددة لنظر 

ال�شتئناف في 2016/10/04.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�ستئناف:.9/1245/2011/03
رقم.الدعـــوى:.9/0880/2010/02

تبليغ.باحل�سور
بور�شيد.  و�شالحة  بور�شيد  عي�شى  وكياله  بوا�شطة   .)F6915743( �شنج  مختار  الم�شتاأنف/ 
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مكتب 9 -10 بنايه 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ/ البحرين. الم�شتاأنف �شده/ 
ال�شتئناف:  طلبات   .332 المنامة  مدينة   20 �شارع   63 مبنى   217 �شقة  اأبالمز.   كونتر  اأدمز 
الغاء  المحكمة. 2- قبول ال�شتئناف �شكال .3-  الى هذه  باإحالة ال�شتئناف  1- نفيدكم علما 
اأتعاب المحاماة  الحكم الم�شتاأنف. 4- ت�شمين الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 

بالح�شور لجل�شة اليوم 2016/09/15 موعد نظر ال�شتئناف. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الثانية

رقم.ال�ستئناف:.3/2537/2013/03
رقم.الدعـــوى:.3/7989/2007/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف/ محمود عبداهلل فرج جعفر. وكيله عبدالرحمن يعقوب يو�شف ال�شوملي480004285. 
خدمات  الثاني/  عليه  الم�شتاأنف   .317 الدبلوما�شية  المنطقة   - ب  حوار  بناية   802 مكتب 
اتالنتك. مجهول العنوان. طلبات ال�شتئناف: تقرر المحكمة اعادة ال�شتئناف للمرافعة وليقدم 
الم�شتاأنف �شهادة بيانات من ادارة ال�شجل التجاري عن الموؤ�ش�شة الم�شماة خدمات اأتالنتيك 
مو�شحا بها الكيان القانوني والممثل القانوني لها و�شلة الم�شتاأنف بها:1-من حيث ال�شكل : قبول 
ال�شتئناف �شكال ل�شتيفائه كافة ال�شروط القانونية.2-من حيث المو�شوع : اأول : وقبل الف�شل 
والتزوير  التزييف  لخبير  الق�شية  اأوراق  احالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل   -1  : المو�شوع  في 
لم�شاهاة الم�شتاأنف للتاأكد من تزوير توقيع الم�شتاأنف وان التوقيع المن�شوب اليه ك�شاحب لي�س 
هو  من  لمعرفة  ال�شالمي  البحرين  بنك  مخاطبة   -2  . بعيد  اأو  قريب  من  يخ�شه  ول  توقعيه 
ال�شجل  الدعوى ومعرفة رقم هويته .3-مخاطبة  بال�شيكات مو�شوع  الخا�س  الح�شاب  �شاحب 
التجاري لمعرفة هل يوجد اي �شجل تجاري ي�شمي خدمات اأتالنتيك ولم تعود ملكيته وتحديد 
ا�شم وهوية مالك ال�شجل �شالف الذكر. ثانيا: وفي المو�شوع: الغاء الحكم اول درجة والق�شاء 
برف�س  2-الحكم  �شفه.  ذي  غير  على  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  1-الحكم  بالتالي:  مجددا 
الدعوى. 3- الزام الم�شتاأنف �شدهما بكافة الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن 

درجتي التقا�شي.  
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها الثانية اأو من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/9/25.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الدائرة.الثانية
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رقم.ال�ستئناف:.9/323/2015/03.
رقم.ال�ستئناف:.2/3395/2015/03

رقم.ال�ستئناف:.7/383/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/5774/2010/02

تبليغ.باحل�سور
بناية  الوؤلوؤ/  �شارع  اأديب.  المحامي خليل  البحرين )األبا(. وكيلها:  المنيوم  الم�شتاأنفة: �شركة 
ال�شيخ را�شد الطابق ال�شابع/ مكتب73. �شد الم�شتاأنف �شده الثامن والع�شرون: ال�شيد �شاكر 
عبد اهلل مح�شن 740906259. منزل 277 طريق 2807 مجمع 1028. اعادة ال�شتئناف للمرافعة 

الختامية.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه او من ينوب 

عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/29م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�ستئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ستئناف:.1/887/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.6/8646/2011/02.

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف  مبنى281 طريق 4406 مجمع 244.  �شد/  مو�شى ح�شين.  اكبر  زهره  الم�شتاأنفة: 
�شدهم: 1-�شركة التاأمين الهندية الجديدة، وكيلها المحامي �شامي عي�شى �شيادي. مكتب 602 
   PRITHI BAHADUR -2 .304 الطابق ال�شاد�س - مبنى 71 مجمع يتيم �شارع المثنى مجمع
محمد  علي  المحامي:  وكيله  عبدالعال.  ح�شن  يو�شف  3-ح�شن  العنوان.  مجهول   .  MAGAR

ال�شماهيجي. مكتب 74 بناية عالية المنطقة الدبلوما�شية.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف �شده الثاني المذكور 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/6 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/7008/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الحداد.  اأحمد  علي  ايمان  المدعي:  وكيل   .MA REGINA LYNN BAUTISTA المدعي:   
الدعوى:  مو�شوع  الع�شفور.  عبدالنبي  عالء  ل�شاحبها  العامة  للتجارة  ترتيل  عليها:  المدعى 

دعوى عمالية.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

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

المدعية: اأزهار ال�شيد ر�شي ابراهيم علي. المدعى عليه: هورايزون جارمنت فاكتوري. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى.9/8239/2016/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتويف
اأحمد.نا�سر.اأحمد.ابراهيم.ثامر

ابراهيم  اأحمد  نا�شر  اأحمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ثامر. الرقم ال�شخ�شي: 640104479. 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 
لنظر  جل�شة 2016/10/13  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في 

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

رقم.الدعوى:.9/8671/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

MARY.RAJAN.VARGHESE
 .MARY RAJAN VARGHESE تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة
الرقم ال�شخ�شي: 660306247. 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 2016/11/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.7/7174/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

علي.عي�سى.�سالح.احلداد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى علي عي�شى �شالح الحداد. الرقم 
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ال�شخ�شي 811101657. 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 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/7366/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف
اأحمد.محمد.علي.رحمه

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى اأحمد محمد علي رحمه. الرقم 
ال�شخ�شي 400105969. 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 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.6/6910/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف
�سالح.�سامل.بو�سميط

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى �شالح �شالم بو�شميط. الرقم 
ال�شخ�شي 230007325. 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 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:.1/214/2016/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية زهراء محمود ا�شماعيل محمد. 
باإ�شدار  الحكم  فيها  طالبة  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقامت  قد 
وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في منطقة ال�شقية من المنامة بموجب الوثيقة رقم 6691 

والمقدمة رقم 3258/1976.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه. 

وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة



54
العدد: 3268 - الخميس 30 يونيو 2016

رقم.الدعوى:.2/4626/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

عي�سى.عبداهلل.محمد.كمال
الرقم  كمال  محمد  عبداهلل  عي�شى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 500005176. 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 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/7825/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

علي.مو�سى.هالل.الدروبي
الرقم  الدروبي.  هالل  مو�شى  علي  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 630127565. 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.5/3045/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
بلل.ح�سن.محمد.عثمان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة بلل ح�شن محمد عثمان الرقم ال�شخ�شي 
610141015. 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.4/4902/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

خالد.عبدالرحمن.محمد.�سعيد.ال�سعيد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة خالد عبدالرحمن محمد �شعيد ال�شعيد 
الرقم ال�شخ�شي 700404627. 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 
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دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.9/8919/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
محمد.حافظ.كاظم.عبد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة محمد حافظ كاظم عبد الرقم ال�شخ�شي 
870802135. 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 2016/11/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.3/7792/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

را�سد.محمد.يار.محمد.البلو�سي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى را�شد محمد يار محمد البلو�شي. 
الرقم ال�شخ�شي: 490048897. 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 2016/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/7318/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

منريه.عي�سى.علي.الرا�سد.اآل.بن.علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة منيره عي�شى علي الرا�شد اآل بن 
علي. الرقم ال�شخ�شي: 420000364. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/9 لنظر 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
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رقم.الدعـوى:.4/6195/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثل المدعية: اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل. 
اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنـــوان.  مجهول  العمال.  لخدمات  مينا  �شركة  عليها  المدعى 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  دينارًا   106172/123 وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/13.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:.5/16284/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعي الول: عبداهلل اأحمد عبداهلل باكرموم. المدعي الثاني: بندر عبداهلل مبارك باكرموم. 
وكيلتهم المحامية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه الثاني: محمد يو�شف محمد هزاع 
الكعبي. مجهول العنوان �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 

-/64000 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/13.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/3933/2016/02
ا�سدار.بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي ال�شيخ �شعود بن اأحمد محمد الأحمد 
ال ثاني وغيره وكيلهم ح�شان علي اأحمد المحرقي �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها الحكم 

باإلزام المدعى عليها باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية رقم )1965/175(.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 

2016/10/12 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.3/21065/2015/02
ا�سدار.بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي �شافيه �شالم عبداهلل عمر وغيره 
المدعي  الزام  فيها  طلبوا  العقاري  الت�شجيل  اإدارة  �شد  العماري  خليفه  ح�شن  اأحمد  وكيلهم 
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والوثيقة  م   1956/576 المقدمة  بموجب  الم�شجل  العقار  عن  فاقد  بدل  وثيقة  باإ�شدار  علية 
1958/814م.

فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 
2016/10/23 م�شفوعا بالم�شتندات.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعـوى:.7/14890/2015/02

تبليـغ.باحل�سـور
�شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المحامي:  وكيلها  ال�شفار.  اإبراهيم  محمد  �شركة  المدعـــية: 
العنـــوان. �شفـة  المركزية ذ.م.م. مجهول  البحرينية لالأ�شواق  ال�شركة  الأولى:  المدعى عليها 

الدعــوى: ا�شهار افال�س.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/23.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:.9/23463/2014/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــية: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيلها المحامي: را�شد عبدالرحمن. المدعى عليهم: 
�شفـة  الفهد.  علي  ح�شين   .3 الفهد.  ح�شين  حمد   .2 ذ.م.م.  لالت�شالت  ا�شنتك  �شركة   .1

الدعــوى: ديون
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور 

بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/26
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.4/5340/2016/02
اإعالن ت�شجيل عقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي اأحمد جعفر مال اأحمد  عبداهلل 
�شد اإدارة الت�شجيل العقاري طالبًا  فيها الحكم بت�شجيل المتبقي من م�شاحة العقار الكائن في 
الجنبية و الم�شحل برقم الوثيقة العقارية رقم )187235( ورقم المقدمة )2013/5212( من 
جهة الغرب والبالغ )10( متر مربع بما يعادله )107،640( قدم مربع بموجب المر�شوم الملكي 
والبتعاد عن عقار المدعي )متران( من الجهة الغربية ، وت�شجيل ذلك في �شجالت المدعى 
عليها الر�شمية، والزام المدعى عليها بكافة الر�شوم والم�شاريف واحتياطيًا تعوي�س عن ال�شرر 

الذي لحق بي من اثر ذلك .
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فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 
2016/10/25 م�شفوعا بالم�شتندات.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعـوى:.6/3344/2016/02

تبليـغ.باحل�سـور
المدعـــي: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيلته المحامية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى 
عليها: جيهان محمد محمود امين. مجهول العنـــوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 47514/344 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/25.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/8984/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

خمي�ص.را�سد.محمد.مانع.الكعبي
الكعبي ورقمه  را�شد محمد مانع  الثانية عن فتح تركة خمي�س  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .520115481 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/7 لنظر الدعوى

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.ال�ستئناف:.7/1078/2016/03
رقم.الدعوى:.3/12995/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. الم�شتاأنف �شده: عبدالعزيز ابراهيم �شلطان 
مال اهلل جوهر مبنى 998 طريق 1424 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف 
الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 3/12995/2015/02.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/5م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.ال�ستئناف:.9/759/2016/03
رقم.الدعوى:.5/9089/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المجيبيل  محمد  من�شور  اأحمد  ح�شين  �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنف: 
�شاحب مطعم المجيبيل. مبنى 51 طريق 2 �شارع جمال الدين الفغاني مجمع 210. مو�شوع 
رقم  الدعوى  في  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى: 

5/9089/2015/02
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/5م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/4295/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعيان: �شركة عبدالعال للخدمات الن�شائية وابراهيم علي عبدالعال الفهد. المدعى عليهم: 
�شركة و�شتمين�شتر الخليج – �شركة دلمون للخر�شانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة – �شركة 
دلمون للخر�شانة الم�شبوكة – حامد علي عبدالنبي يو�شف. مجهول العنــوان. مو�شوع الدعوى: 

ا�شهار افال�س.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود لئحة 

ادخال اأطراف في الدعوى وبالح�شور باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/9/5م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.2/3705/2015/03
رقم.الدعـــوى:.9/4869/2014/02

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

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اعاله بالح�شور 
بنف�شيهما او بوكيل عنهما وذلك لجل�شة 2016/10/6م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.7/12554/2012/02
تبليغ.باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  جابر.  مح�شن  مها  المحامية  وكيلتها  افيونك�س  مينا  اأي  اف  المدعية: 
اك�شنا فيي�شن اف زد اأي. اإنترنا�شيونال ميديا برودك�شن زون – المنطقة الحرة – دي 61. دي 
62 �شارع المارات – دبي مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ 37542/603 دينارًا ور�شوم وم�شاريف 

الدعوى. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بورود التقرير 
في الدعوى وبالح�شور بنف�شها او بوكيل عنها وذلك لجل�شة 2016/10/6م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.4/1849/2016/03
رقم.الدعـــوى:.6/16762/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: محمد �شادق بارامباث. �شقة 12 مبنى 2999 
ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .903 مجمع   349 طريق 

المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 6/16762/2015/02.
       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/16م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/9596/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

اأحمد.عبدالغفار.عطية.ابراهيم.اجلرف
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى اأحمد عبدالغفار عطية ابراهيم الجرف. الرقم ال�شخ�شي 
471101877. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/6م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/8854/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

عبدالرحمن.علي.�سالح.من�سر.اأحمد
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى عبدالرحمن علي �شالح من�شر اأحمد. الرقم ال�شخ�شي 
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اأن يبادر بتقديم  باأية حقوق عليه  او من يدعي  للمتوفى المذكور  960303715 فعلى كل وارث 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/19م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/14476/2013/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: جنان محمد جمعة ابراهيم الماجد. المدعى عليها: �شركة الخليج الدولية لال�شتثمار 
ل�شاحبها م�شطفى ال�شيخ. مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه بان يدفع 

للمدعي مبلغ وقدرة 100000 دينار والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اعاله بالح�شور بنف�شها 

او بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/21م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/9320/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: محمد عبداهلل م�شلم امان. المدعى عليهما: نعيمة عبداهلل ح�شن الحداد/ ح�شين جعفر 
الهندي. مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة مبلغ -/50000 دينار والر�شوم والم�شاريف 

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

بنف�شهما او بوكيل عنهما لجل�شة 2016/10/21م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/7590/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شاين ذ.م.م �س.ت 56536.  برايم  المدعى عليها: �شركة  البحرين ال�شالمي.  المدعي: بنك 
منطقة �شترة ال�شناعية بوابة 240 طريق 404 القرية 604. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى 
ومقابل  والفوائد  والم�شاريف  والر�شوم  دينار   20000/- وقدرة  مبلغ  للمدعي  يدفع  بان  عليه 

اتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اعاله بالح�شور بنف�شها 

او بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/17م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.ال�ستئناف:.7/1520/2016/03
رقم.الدعـــوى:.3/11118/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 27 مبنى  �شقة   .SHIHABUDEEN USAF �شده:  الم�شتاأنف  تليكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
طريق 15 مجمع 916. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

الثالثة في الدعوى رقم 3/11118/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/17م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.9/1930/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/14677/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .RAJAN NAIR SUKUMARAN NAIR :الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده
مبنى 1540 طريق 227 مجمع 302. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/14677/2015/02.   
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/17م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.6/473/2016/03
رقم.الدعوى:.8/9183/2014/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: GURMEET SINGH ARORA. �شقة 21 
مبنى 268 طريق 3007 مجمع 330. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 8/9183/2014/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/17م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.5/1499/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/13646/2014/02

تبليغ.باحل�سور
طريق   74 مبنى   .SHAZAD AHMAD �شدها:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
2503 مجمع 325. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

العا�شرة في الدعوى رقم 7/13646/2014/02.
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للم�شتاأنف �شدها المذكورة اعاله بالح�شور       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة 
بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/03135/2016/02

تبليغ.باحل�سور
وكيل  ال�شافي.  �شيخ  اهلل  عبد  ل�شاحبها محمد  ال�شيارات  لتاأجير  ال�شافي  موؤ�ش�شة  المدعية: 
المعلم،  اأحمد  محمد  عبدعلي  �شادق  عليه:  المدعى  الذوادي.  دروي�س  يحيى  فهد  المدعي: 

عبدال�شالم عبدعلي محمد اأحمد المعلم
مركز ال�شالح والتاأهيل )�شجن الحو�س الجاف(. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7830 دينارًا مع 

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

جل�شة 20-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.4/06522/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ �شلمان مبارك حمد اآل خليفة. 
موؤ�ش�شة  المنامة �شاحب  مبنى 203 طريق 373 مجمع 306  ال�شخ�شي: 520073169.  الرقم 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 11131٫733 دينارًا مع  الميكانيكية. مو�شوع  للمقاولت  ال�شمان 

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

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعوى:.9/06421/2016/02
تبليغ.باحل�سور

رقم  للمقاولت.  الطويلة  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل 30958-04. مبنى 68 طريق 327 مجمع 321 المنامة �شاحبها ال�شيخ خالد بن �شلمان 
بن عبداهلل اآل خليفة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13961٫987 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.9/06197/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شروق للمقاولت العامة. 
رقم ال�شجل 78570. �شقة 112 طريق 171 مجمع 413 الم�شلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

24185٫041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.9/06192/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: م�شنع الخوان للمالب�س الجاهزة. 
رقم ال�شجل 55424. مبنى 4406 طريق 475 مجمع 604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

25578٫892 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.8/05562/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بروجكت �شبورت ان لوج�شتك 
ليمتد. رقم ال�شجل: 1-64165. مبنى 722 طريق 1708 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 11401٫704 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.8/05139/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  البنعلي. وكيل المدعية: طيبه  المدعية: الدار لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد 
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ايوب اأحمد حميد
المدعى عليه: �شالم مبارك خمي�س الكلباني. مبنى 231 طريق 95 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5016 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 

جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.9/07303/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليه: عادل هالل ربيعه خمي�س الدو�شري. الرقم 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   254 مجمع   5409 طريق   185 مبنى   .850206600 ال�شخ�شي 

مبلغ 10587 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى.6/15426/2013/02
تبليغ.باحل�سور

ادارة  المحامين/  مكتب  �شعد.  هدى  المحامية  وكيلته  المري  منيخر  �شعيد  علي  المدعـي: 
المدعى  والمقاولت.  العامة  للتجارة  الوطنية  هبتكو  �شركة  الأولى:  عليها  المدعى  المحاكم. 
عليها الثانية: �شركة البحرين الدولية للتجارة وتنمية ال�شناعات. المدعى عليه الرابع: مفرح 

بن ح�شن العجمي. المو�شوع: دين.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/18 موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.02/2015/21263/9
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية جمال عي�شى المال. المدعى عليها: 
ال�شرق الأو�شط لمعالجة التحكم والقيا�س ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 35457-1. مبنى 2241 

طريق 82 مجمع 404 مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.02/2016/05670/5.
تبليغ.باحل�سور

اأحمد.  محمد  اأحمد  المحامي  المدعي:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
العنوان. مو�شوع الدعوى:  التدريب القليمي لالإعالن والت�شويق. مجهول  المدعى عليه: معهد 

مطالبة ديون.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/04785/2016/02.
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليه: 
الجابر. مبنى 229 طريق 1509 مجمع 812  قا�شم علي محمد  اأحمد محمد  بدر  حمد ماجد 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16165٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/03531/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: 
327 مجمع  68 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 01-35455.  الرقم  لل�شياحة.  بحرين  رويال  موؤ�ش�شة 
مبلغ 16704٫928  الدعوى: طلب  الماجد. مو�شوع  اأحمد  يو�شف  امير  ل�شاحبه  المنامة   321

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.9/03687/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة العربية للحديد وال�شلب. وكيل المدعي: دلل جا�شم الزايد. المدعى عليها: 
مجموعة ال�شارقة. مو�شوع الدعوى: ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.3/03435/2016/02

تبليغ.باحل�سور
اأحمد علي عبداهلل.  اأحمد محمد  المدعي:  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: اأحمد علي جالل البلو�شي. �شاحب/ �شلمباد ومطعم الدار. �شجل تجاري: 1070. 
مبنى 955 طريق 417 مجمع 704 �شلماباد �شاحب مطعم �شلمباد ومطعم الدار. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 11139٫117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/03536/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: 
 191 مبنى   .01-8872 ال�شخ�شي:  الرقم  اأجنبية(.  �شركة  )فرع  ليمتد  انترنا�شونال  بيفر 
طريق 83 مجمع 425 جدحف�س مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 20812٫767 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/01982/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  تلفت.  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  جا�شم  المدعي:  وكيل  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة بلور ريفر للتجارة. مبنى 702 طريق 5115 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 15002٫31 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.6/07418/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: محمد علي تقي. وكيل المدعي: ايمان ح�شن كاظم مرهون كاظم. المدعى عليه: اأحمد 

محمد علي
الرقم ال�شخ�شي: 201412047. مبنى 1263 �شقة 1 طريق 3931 مجمع 339 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 8000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/07184/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. ويمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليه: من�شور جا�شم 
من�شور اأحمد

�شركة  �شاحب  البديع   552 مجمع   5219 طريق   616 مبنى   .660104210 ال�شخ�شي:  الرقم 
من�شور جا�شم من�شور اأحمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12298 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/05659/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد علي عبداهلل.  اأحمد محمد  المدعي:  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبنى   .52925 ال�شخ�شي  الرقم  الطاقة.  امدادات  لأجهزة  ال�شعيبي  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى 
مع  دينارًا  مبلغ 15642٫947  الدعوى: طلب  مو�شوع  عراد.  1177ج طريق 4328 مجمع 243 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/06489/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: �شادق 
عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. مبنى 2971 طريق 2176 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 5272٫144 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/03534/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: 
�شركة اوتو ماركيتينج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11479٫238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/03428/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: 
مع  دينارًا   12857٫291 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنزلية.  للديكورات  البحرين  �شركة 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/03532/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بينيل لمقاولت التنظيفات والدوات ال�شحية. ل�شاحبها ال�شيخ نواف حمد عبداهلل اآل 
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خليفة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15255٫009 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.3/04455/2016/02

تبليغ.باحل�سور
علي  محمد  جعفر  عبدالح�شن  عليه:  المدعى  والريا�شة.  لل�شباب  العامة  الموؤ�ش�شة  المدعية: 
الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 630601763. مبنى 26 طريق 3407 مجمع 234 �شماهيج. مو�شوع 

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

2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/2877/2016/02
اإثبات.ملكية.العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين ح�شن علي ح�شن نا�شر وغيره. قد 
اأقاموا الدعوى رقم 9/2877/2016/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
التقديرية  وم�شاحته  المحرق  من  �شماهيج  منطقة  في  الكائن  عقار  ملكية  اإثبات  فيه  طالبين 

14،000 قدم مربع.
     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/06458/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: ابراهيم �شالح الدين اإبراهيم. وكيل المدعي: اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليهم:   
1- اأحمد علي خلفان المطوع الظاهري  
2- عبدالرحمن علي عبدالرحمن الداود

3- عبدالرحمن على الداود 
4- اأحمد عبدالحكيم اأبو العينين

5- خالد بن نا�شر الم�شند
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6- نبيل م�شطفى نمر ن�شر 
7- يو�شف يا�شين مال هلل

8- �شركة بوابة اأمواج 
9- جميل علي المتروك

10- محمد بن اأحمد الدو�شري
11- قي�س في�شل الم�شقطي

12- �شركة بوابة اأمواج للتطوير 
مو�شوع الدعوى: ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/06/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى.8/7814/2016/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
عادل.ثاين.علي.ح�سن.ثاين

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عادل ثاني علي ح�شن ثاني
الرقم ال�شخ�شي: 550126490. 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 2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.7/20608/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ عبدالرحمن حمد عبداهلل األ 
خليفة �شاحب موؤ�ش�شة الحمادية للمقالت و ال�شيانة. مبنى 48 طريق 387 مجمع 318. �شفـة 

الدعــوى: ديون.
بالح�شور  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/28
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/20606/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المال  خليفه  اأحمد  عي�شى  جمال  المدعي:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
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المدعى عليه: مطعم انفنتي ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 8569-01. مبنى 21 طريق 357 مجمع 
304 المنامة. مو�شوع الدعوى: ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/06/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.3/03936/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليها: 
JEBAMANI ASIRVATHAM SOLOMON. مبنى :939 �شقة :21 طريق 613، مجمع: 306 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 883٫333 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/06712/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شلمان عبدعلي �شلمان زبيل. الرقم ال�شخ�شي: 810407973. مبنى 993 طريق 
4219 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫331 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/05472/2016/02
تبليغ.باحل�سور

قي�شر  عليه:  المدعى  عراد.  علي  اأحمد  المدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البركه  بنك  المدعي: 
الدعوى:  نظام. مبنى 2701 طريق 543 مجمع 1205 مدينة حمد. مو�شوع  عبدالرزاق �شفر 

طلب مبلغ 2911٫794 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/08666/2014/02
تبليغ.باحل�سور

�شلمان  علي  جميلة  المدعية:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  المدعية: 
اأحمد. المدعى عليه: محمد علي راكان الرويلي. الرقم ال�شخ�شي 801028302. مبنى :3346 
�شقة 1 طريق 735 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 556٫113 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 
2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/03121/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: جميلة علي 
�شلمان اأحمد. المدعى عليها: برادات ومطعم ب�شرى. الرقم ال�شخ�شي: 3263. مبنى 329 طريق 
2909 مجمع 329 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344٫55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/06063/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: Fariba jassim ebrahim alwardi. الرقم ال�شخ�شي 201505294 مبنى 964 �شقة 14 
الر�شوم  مع  دينارًا   596٫332 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2719 طريق 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.8/17098/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خليفة.  اآل  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعي:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
EVAN PAUL NATHANIEL SELLER. الرقم ال�شخ�شي 830763325. مبنى :211  عليها: 
�شقة :51 طريق :41، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199٫701 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/02012/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:3 طريق  مبنى  ال�شخ�شي 881235601.  الرقم   .JACQUALYNN OCTAVIA LEAK عليه: 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333٫07 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/08616/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 16: �شقة   3: مبنى   .630712565 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  فقير  محمد  عبدالماجد  عليه: 
طريق :1101، مجمع: 911 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1108٫36 دنانير مع 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/07971/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: �شادق  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  ال�شره.  بنك  �شركة  المدعية: 
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عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. الرقم ال�شخ�شي: 740605143. مبنى 2971 طريق :2176، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1038٫71  الدعوى: طلب  مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/23453/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ب�شام دعيج 
 418٫7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .911102035 ال�شخ�شي:  الرقم  الع�شيلي.  علي  خليفه 

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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/06760/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
 216 مجمع   1608 طريق   428 مبنى   .800400453 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شيفر.  اأحمد  اأحمد 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394٫118 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/04002/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شكينه علي محمد علي ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي: 880804319. مبنى 3359 طريق 251 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   662٫094 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/08534/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: امينه 
ال�شخ�شي: 740605720. مبنى 920 طريق 201 مجمع  عبدالمير عبدالكريم مو�شى. الرقم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   767٫626 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1209

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/08176/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: طه 
المنامة. مو�شوع  ال�شخ�شي: 700242880. �شقة 12 مجمع 321  محمد �شبحي قوجه. الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 812٫578 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/19341/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: مراد محمد عبدالمنعم محمد ح�شن. وكيل المدعي: مها مح�شن جابر جابر المدعى 
عليها: �شركة التكافل الدولية. الرقم ال�شخ�شي: 22100. مبنى 680 طريق 2811 مجمع 428 
�شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.6/06463/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مجمع   2541 طريق   1606 مبنى   .750136618 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUDHIR BASHEER

525 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136٫249 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.8/13122/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 217 1 طريق  �شقة   1561 مبنى  ال�شخ�شي: 810749300.  الرقم   .MUHAMMAD NAEEM

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181٫43 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/18103/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعين: يو�شف عادل عبدالرحيم محمد. عمر عادل عبدالرحيم محمد. معاذ عادل عبدالرحيم 
محمد عبداهلل. عادل عبدالرحيم محمد عبداهلل. حنان �شلطان عبدالرحيم محمد الن�شاري. 
المدعى عليها:  العاكول  المدعين: عذال �شالح حمود  وكيل  فاطمة عادل عبدالرحيم محمد. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرور.  ادارة  �شتاندر.  ديفد  لورين�س  للتاأمين،  المتحدة  ال�شركة 

3500 دينار 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.9/03592/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 342 مجمع   382 طريق   1 مبنى   .641227485 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOSELITO COROOK

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126٫768 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/09206/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عي�شى 
ال�شيد جعفر علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 610901141. مبنى 53 طريق 40 مجمع 540 الدراز. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫544 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/03861/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هارون 
مبنى 1057 طريق 4420 مجمع 944  ال�شخ�شي: 750312890.  الرقم  الأحمدي.  علي ح�شن 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   119٫57 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شافره. 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/00292/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط المحدودة. وكيل المدعي: عبدالرحمن يعقوب 
يو�شف ال�شوملي. المدعى عليه: JOGI RAJU BOLISETTI. الرقم ال�شخ�شي 700628223. 
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مبنى 1584 �شقة 12 طريق 104 مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1061٫244 
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 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.4/08019/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: 
DEMETRIUS DANIELS. الرقم ال�شخ�شي: 840525060. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286٫95 دينارًا مع 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.5/08321/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب)مقفلة(. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. 
المدعى عليها: منى �شنقور م�شعود �شنقور مرزوق. الرقم ال�شخ�شي 890709149. مبنى 586 
الر�شوم  مع  دينارًا   189٫284 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2912 مجمع   729 طريق   3 �شقة 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/13117/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 FRANK المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
MENSORADO ALBANO. الرقم ال�شخ�شي: 870554662. مبنى 107 �شقة 18 طريق 4103 

مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66٫839 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 
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2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/06390/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: في�شل عبدالعزيز اأحمد عبدالرحمن ال بور�شيد. الرقم ال�شخ�شي 741100029. مبنى 
502 طريق 813 مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217٫867 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/22721/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
نعيمه يو�شف عبداهلل العبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 480103089. مبنى 978 طريق 942 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   320٫481 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/13205/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 shawn المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
sims. الرقم ال�شخ�شي: 201420563. مبنى 31 �شقة 24 مجمع 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 305٫52 دنانير 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.7/11380/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل 
مجمع   547 طريق   2 �شقة   1588 مبنى   .740905104 ال�شخ�شي:  الرقم  مح�شن.  علي  عي�شى 
705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 472٫66 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/08763/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NORVESTER MCCLAIRN JR. الرقم ال�شخ�شي: 920719279. مبنى 3 طريق 382مجمع 

342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 407٫743 دناينر 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.6/13168/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 1039 طريق  ال�شخ�شي: 790340410  الرقم   .FRANCIS ANTHONY BUE VIVAS

539 مجمع 405 ط�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 338٫33 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.3/11432/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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HACKEEKATH KHAN SIDDIQ. الرقم ال�شخ�شي: 790360829. مبنى 300 �شقة 31 طريق 

304 مجمع 603 مهزة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 486٫28 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.2/11360/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: فوزي 
 324 مجمع   2421 طريق   1074 مبنى   .620027231 ال�شخ�شي:  الرقم  يتيم.  يو�شف  ح�شن 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485٫504 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/08189/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: بتول 
ال�شيد هادي ر�شي ها�شم مكي. الرقم ال�شخ�شي: 890401489. مبنى 1062 طريق 734 مجمع 
704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 843٫865 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/11435/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD ZAHID. الرقم ال�شخ�شي: 850580021. مبنى 3279 طريق 250 مجمع 302 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199٫309 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.1/08385/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
عبدالحميد علي مدن ع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 890408025. مبنى 2046 طريق 535 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   167٫654 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1205

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/04716/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
DOLRUTHAI JIARAKUL. الرقم ال�شخ�شي: 810424681. مبنى 559 �شقة 21 طريق 2629 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   100٫454 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   326 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/08808/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شركة ريتاتل، SAHA JAHAN SAIFUL. مبنى 344 طريق 366 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 765٫382 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.2/09771/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد �شلطان �شلطان �شالح الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 791211509 مبنى 693 طريق 
الر�شوم  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110٫216 دنانير مع  الرفاع  3321 مجمع 933 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/08240/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .580922006 ال�شخ�شي  الرقم   .PAULO CESAR MARQUES PICANCO عليه: 
2122 �شقة 34 طريق 5718 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150 دينار 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 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/08060/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: عبدالعظيم العلمي ال�شيدي. الرقم ال�شخ�شي: 820620211. مبنى 673 طريق 4418 
مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 510٫637 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/07335/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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MAZHAR IQBAL BALOCH. الرقم ال�شخ�شي: 731130260. مبنى 12 �شقة 21 طريق 106 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   108٫167 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   334 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.3/08384/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: جا�شم 
ال�شخ�شي: 930400984. مبنى 455 طريق 545  الرقم  اأحمد كاظم.  محمد علي عبدالر�شا 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   275٫837 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع1805. 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/08978/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي 
�شالح مهدي اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 870505289. مبنى 534 �شقة 1 طريق 123 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   367٫806 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   801

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/07013/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي جعفر اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 760703426. مبنى 347 طريق 1322 مجمع 
813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286٫21 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.1/08578/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد مبارك اأحمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 790204959. مبنى 3765 طريق 640 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   180٫261 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   806

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/05952/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبداهلل محمد ابوبكر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 530131528. مبنى 819 �شقة 33 طريق 
5233 مجمع 252 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 169٫84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/05565/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ه�شام موفق ال�شواف. الرقم ال�شخ�شي: 741032864. مبنى 1105 طريق 2930 مجمع 
729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.6/07533/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبداهلل عي�شى عبداهلل عي�شى الم�شيعى. الرقم ال�شخ�شي: 900517220

مبنى 155 �شقة 21 طريق 5 مجمع 110 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350٫425 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.4/00039/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 EDNA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
JUMAWAN RIMANDO. مبنى 50 طريق 1101 مجمع 711 توبلي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

72٫35 دينار 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/17848/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Alex عليها  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
Jacques Yves Marie Postelvinay،ALEXIS JACQUES YVES VINAY. مبنى 215 �شقة 

الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 92٫14  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   319 1907 مجمع  86 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/07478/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 48 �شقة   991 مبنى   670901318 ال�شخ�شي  الرقم   .MATEEN AHMAD HASHMI عليه: 
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الر�شوم  مع  دينارًا   241٫656 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   333 مجمع   3320 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.3/02259/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شعد اأحمد علي الرويعي. الرقم ال�شخ�شي: 780503759. مبنى 858 طريق 1418 
مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 960٫72 دينار 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/18780/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  اآل خليفة.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
مبنى   1 – ال�شخ�شي: 67761  الرقم  �س.م.ب مقفله.  اأدفايزري  و�شترن غالف  �شركة  عليها: 
2317 �شقة 72 طريق 2830 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1320٫571 

دينار 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/20655/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  اآل خليفة.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
ال�شخ�شي: 821004689. مبنى 401 �شقة 1  عليه: محمد يو�شف ر�شي يو�شف محمد. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   81٫339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير.   633 مجمع   3313 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/17004/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  اآل خليفة.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
عليه: محمد �شعيد عي�شى علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 830607471. مبنى 724 طريق 1124 
مجمع 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53٫434 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/06761/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GURMEJ SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 870233688. مبنى 253 �شقة 122 طريق 3306 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   300٫287 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   333
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/03471/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ريا�س 
محمود محمد ال�شميري. الرقم ال�شخ�شي: 780549147. مبنى 1286 طريق 1230 مجمع 312 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 649٫01 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.2/00872/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: جميلة علي 
�شلمان اأحمد. المدعى عليه: علي عبداللطيف علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي 200007041. مبنى 
الدعوى:  ال�شيارات. مو�شوع  ل�شمكرة و�شباغة  الن�شرة  الم�شلى  628 طريق 704 مجمع 413 

طلب مبلغ 491٫243 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/01186/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: وجدان 
عبدالعزيز عبدعلي العليوات. الرقم ال�شخ�شي: 790309513. مبنى 996 طريق 1407 مجمع 
214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292٫415 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/08383/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
688A طريق 1108 مجمع 111  ال�شخ�شي: 681100168. مبنى  الرقم  الجودر.  اأحمد محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   180٫985 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد. 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/11293/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عدنان 
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 214 مجمع   1415 طريق   144 مبنى   .830308989 ال�شخ�شي:  الرقم  الغانم.  �شلمان  علي 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268٫837 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/11453/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CALVIN BERNARD THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 651101395. مبنى 1 طريق 382 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 260٫025 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   342

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/11211/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هاني 
ال�شخ�شي: 730305538. مبنى 365 �شقة 21 طريق 414 مجمع  الرقم  اأحمد م�شيمع.  ميرزا 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 316٫491 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع   404

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/21193/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: عادل  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع   3953 طريق   2659 مبنى  �شحادة.  محمد  �شكري  خليل 

الدعوى: طلب مبلغ 75٫76 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/15961/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها �شحى 
ال�شالمي. الرقم ال�شخ�شي: 921022514. مبنى 1421 طريق 4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 493٫888 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/12081/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم جا�شم عبداهلل فار�س الرويعي. الرقم ال�شخ�شي: 851204759 مبنى 975 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   61٫373 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1532

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/07504/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س جا�شم عبدالجليل عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 740806246. مبنى 2630 �شقة 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 316٫502  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلى.   705 577 مجمع  21 طريق 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.5/10926/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 780807952 مبنى 454 طريق  الرقم  عليها: ف�شيلة خمي�س عبداهلل محمد علي. 
52 مجمع 283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫679 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/05376/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
�شقة 24 طريق  مبنى 32  ال�شخ�شي: 831124350  الرقم   .PINANONG RIYAPANT عليه: 
4201 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335٫28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/05726/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة �شا�شان للتخلي�س الجمركي، ع�شام محمد عبدالرحيم عبدالرحمن. مبنى 2625 �شقة 
14 طريق 1862 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4054٫25 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/18536/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: ايوب الجناتي. الرقم ال�شخ�شي: 890618518. مبنى 2223 �شقة 21 طريق 2130 مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 342٫257 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.4/06092/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ANGELICA BANARES TOLEDO. الرقم ال�شخ�شي 820540277. مبنى 620 طريق 
3515 مجمع 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74٫192 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/07487/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 22 �شقة   1362 مبنى   .201412172 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شاعد.  التجارية  قزح  قو�س  عليه: 
طريق 2241 مجمع 422 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365٫101 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/08618/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليها: ولء �شمير ال�شيد اأحمد �شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 791126757. مبنى 397 �شقة 91 
الر�شوم  مع  دينارًا   1327٫16 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   319 مجمع   1912 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/05695/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد مو�شى �شحاته قمر الدولة. الرقم ال�شخ�شي: 841233691. مبنى 33 طريق 224 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   248٫11 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   320 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/05481/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جا�شم عبداهلل ح�شن ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 891005749. مبنى 1584 طريق 1123 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   480٫525 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع1121. 

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

جل�شة 2016/06/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/06103/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طالل �شامي عزت العلي. الرقم ال�شخ�شي: 830642340. مبنى 1699 �شقة 11 طريق 
2144 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244٫756 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.2/08376/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شن 
2 طريق 1616  �شقة  مبنى 592  ال�شخ�شي: 820806307.  الرقم  ثاني.  اأحمد  ابراهيم  اأحمد 
مجمع 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180٫962 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/18854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 201516212. مبنى 1413 طريق 1823 مجمع  الرقم  بروبيرتيز.  رايت وي  عليه: 
318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1709٫266 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/00176/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BABAR ZIA MALIK. مبنى 755 طريق 213 مجمع 302 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236٫356 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/01331/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   243 طريق   1 �شقة   2912 مبنى   .ADNAN YAQOOB عليه: 
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الدعوى: طلب مبلغ 224٫827 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/01337/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SANRO OLITA CALOPE. مبنى 2128 طريق 1638 مجمع 116 الحد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 295٫722 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/00444/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BENJAMIN SHEBY MESHACH. مبنى 449 �شقة 9 طريق 2210 مجمع 522 باربار. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 623٫714 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/18120/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 WAGDI المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
OMER ABUTALIB. الرقم ال�شخ�شي: 630231745. مبنى 2494 �شقة 22 طريق 5718 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 89٫4  الدعوى: طلب  مو�شوع  اأمواج.  257 جزر 
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.4/19811/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 THOMAS المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
ALLEN CRAWFORD JR. مبنى 2354 �شقة 72 طريق 2834 مجمع 228 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 80 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 

2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/20083/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JUAN المدعى عليها  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تليكوم.  �شركة ميتا  المدعية: 
ARCADIO JIMENEZ MONTE. الرقم ال�شخ�شي 780455088. مبنى 781 �شقة 36 طريق 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   80 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع   3630
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.3/19378/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: اأحمد ق�شيم 
محمد خلوف. الرقم ال�شخ�شي: 810464330. مبنى 1421 طريق 4428 مجمع 944 �شافره. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82٫15 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/18118/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ه�شام  عليه:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 944 مجمع   4443 طريق   1421 مبنى   .851236847 ال�شخ�شي:  الرقم  الحماد.  مفلح  محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   89٫7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شافره. 
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المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/03020/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  المدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
فاطمة علي حبيب محمد. الرقم ال�شخ�شي: 620044160. مبنى 11440 طريق 1122 مجمع 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56٫6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/21295/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD SALEEM. مبنى 1388 �شقة 23 طريق 286 مجمع 302 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74٫75 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/17867/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MANIR MOHAN. الرقم ال�شخ�شي: 830352295. مبنى 3 �شقة 17 طريق 6002 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 280٫64  المعامير. مو�شوع   633

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/05687/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .820456675 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHAEL ANGELO REYES GUMIRAN عليه: 
204 �شقة 1 طريق 244 مجمع 222 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 293٫346 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/06107/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: CARLITO JR GONZALES AGAPITO. الرقم ال�شخ�شي 770927190. مبنى 816 
طريق 825 مجمع 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287٫894 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/06712/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 810407973 مبنى 993 طريق  الرقم  زبيل.  �شلمان  �شلمان عبدعلي  عليه: محمد 
4219 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫331 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.6/04938/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
منيره نوري الح�شين المحمد. الرقم ال�شخ�شي: 681111879. مبنى :1648 طريق 1028 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   257٫877 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1210

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/05971/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 13 �شقة   220 مبنى   .891211098 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شراهلل.  عبا�س  عبدعلي  نا�شر  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   235٫837 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   213 طريق 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/09146/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل �شالح اأحمد �شالح اليافعي. الرقم ال�شخ�شي: 760909857. مبنى 154 �شقة 11 طريق 
1007 مجمع 210 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72٫996 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.7/06132/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي محمد علي يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840604220. مبنى 1357 طريق 5643 مجمع 756 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   126٫129 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  بوري. 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/09140/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 1-60581. مبنى 1150 �شقة 21 طريق 3020  الرقم  موؤ�ش�شة فا�شل عبا�س علي. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   283٫465 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/20853/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JOEL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
PELINO LAYUG. الرقم ال�شخ�شي: 690643772. مبنى 300 طريق 80 مجمع 380 النبيه 

اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 543٫463 دينارًا مع  �شالح. مو�شوع 
المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.3/20949/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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JOSE ANGEL MEZA. مبنى 3 طريق 382 مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
435٫631 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/20629/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
REJAUL KASHEM. مبنى 826 طريق 102 مجمع 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

517٫882 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/16569/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: JULIET MORALES. الرقم ال�شخ�شي: 691008973. مبنى 781 طريق 1809 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 739٫427 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/05670/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شامي �شريف اأحمد التركي. الرقم ال�شخ�شي: 710801246. مبنى 17 طريق عبدالرحمن 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   355٫643 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.6/01349/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: نرج�س اج مولينا كابياو. مبنى 974 �شقة 1 طريق 2130 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 61٫867 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 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/05788/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: بهاء الدين محمود عبداهلل اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 680925627. مبنى 1102 �شقة 
21 طريق 2721 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 354٫371 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/05737/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عمار عبا�س حبيل علي. الرقم ال�شخ�شي: 860206653. مبنى 239 طريق 605 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   241٫36 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   203

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/19330/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 770302491. مبنى 639 طريق 16  الرقم   .JOSEPH ESTRADA MANAOIS
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مجمع 615 ام البي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.2/19504/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي 
 422 مجمع   2239 طريق   618 مبنى   .941209016 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  عي�شى  �شلمان 
جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237٫05 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/13729/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: وليد 
طوني الخوري. الرقم ال�شخ�شي: 810926601. مبنى 1489 �شقة 41 طريق 216 مجمع 321 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60٫663 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/02541/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .881124532 ال�شخ�شي  الرقم   .CHRISTOPHER JORDAN MCKINNEY عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   318٫103 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .342 الغريفة  الجفير  �شارع   1

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/06027/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك بي ام اأي. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABHILASH MANGALATHU KRISHNAN KUTTY. الرقم ال�شخ�شي 710724810. مبنى 

432 طريق الق�شيبية مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1199٫244 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.8/06977/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الرفاع  ال�شخ�شي: 930904931. مبنى 1829 طريق 3940 مجمع 939  الرقم  مح�شن قا�شم. 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108٫797 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/20629/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
REJAUL KASHEM. مبنى 826 طريق 102 مجمع 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

517٫882 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.1/06664/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة 
مع  دنانير   403٫85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .80665 ال�شخ�شي:  الرقم  للتجارة.  روكانا 

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

جل�شة 2016/04/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/19293/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شن 
مجمع   423 طريق   1826 مبنى   .920701132 ال�شخ�شي:  الرقم  المولني.  را�شد  ح�شن  علي 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   306٫212 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1204

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/06830/2015/02
تبليغ.باحل�سور

نيتي  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
اجيت كمار كار�شندوا�س الرقم ال�شخ�شي: 760730075. مبنى 47 �شقة 25 طريق 2701 مجمع 
327 المنامة موؤ�ش�شة المفتاح الذهبي للتكنولوجيا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 363٫67 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/07591/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: يو�شف 



108
العدد: 3268 - الخميس 30 يونيو 2016

اأحمد يو�شف جمعه الجنيد. الرقم ال�شخ�شي: 540060330. مبنى 1685 طريق 2559 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 4308٫58 دنانير مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   925

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/07239/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن م�شبح مو�شى الر�شيدي. الرقم ال�شخ�شي: 881216828. مبنى 1267 طريق 337 مجمع 
203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215٫365 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/15655/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد فائق اأحمد عبد الحق. الرقم ال�شخ�شي: 460119346. مبنى 403 طريق 1705 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 171٫574 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   317

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/04540/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدوليه.  التكافل  �شركة  المدعية: 
ال�شناب�س.   410 مجمع   1010 طريق   485 مبنى   .64495 ال�شخ�شي:  الرقم  ريلتي.  انف�شتيت 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 504٫582 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/06286/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خليفة.  اآل  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 87245. مبنى 655 �شقة  الرقم  انترنا�شونال.  عليها: �شركة مودرن �شمارت هومز 
81 طريق 3614 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249٫355 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/09629/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: تامر 
فتحى م�شطفى ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 790640325. مبنى 265ب طريق 2139 مجمع 321 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83٫931 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/07268/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: علي محمد 
معتق ال قري�س. المدعى عليه: جا�شم محمد علي ح�شن البا�شه. الرقم ال�شخ�شي 760307067. 
مبنى 430 طريق 540 مجمع 4019. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140٫861 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.6/07558/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: علي محمد 
معتق ال قري�س. المدعى عليه: محمود عبدالمجيد عي�شى حماد. الرقم ال�شخ�شي 730506096. 
مع  دينارًا   377٫409 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   77 طريق   251 مبنى 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/18476/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ZIAUR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
RAHMAN MD HUMAYUN. الرقم ال�شخ�شي: 840343280 مبنى 379 طريق 207 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   74٫747 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302
اأتعاب المحاماة.

     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/17471/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شالح 
فهد عبداهلل الها�شل. الرقم ال�شخ�شي: 201514997. مبنى 23 طريق 501 مجمع 805 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 547٫208 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
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رقم.الدعوى:.3/16156/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها ناديه 
حالي. الرقم ال�شخ�شي: 760247277. مبنى 465 طريق 2623 مجمع 326 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 114٫392 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/01212/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HARSHANDEEP SINGH GHUMAN. مبنى 330 �شقة 11 طريق 206 مجمع 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297٫115 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/01139/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KULDIP المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SINGH. �شفة الدعوى: مالية. 

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.4/07114/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي عي�شى علي يحيى عبدالح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 930308921. مبنى 2896 طريق 705 
مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118٫792 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/07758/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   513 مبنى   .730312143 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  الح�شن  �شالح  عبداهلل  ح�شن 
5511 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166٫928 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 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/05788/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: بهاء الدين محمود عبداهلل اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 680925627. مبنى 1102 �شقة 
21 طريق 2721 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 354٫371 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/16855/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SUNIL المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  �شقة 12 مجمع 304  ال�شخ�شي: 690532822. مبنى 38  الرقم   .PAPPAN

الدعوى: طلب مبلغ 1998٫312 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.6/09875/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
مجمع   90 طريق   1049 مبنى   .711201854 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شاقبه.  مو�شى  علي  خالد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 400٫635  الدعوى: طلب  مو�شوع  الهملة.   1014

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

م�شتندات من قبل وكيلة المدعي واأنها قد حددت جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18864/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 304 مجمع   2418 طريق   2516 مبنى   .MOHAMMAD ELIAS HOSSAIN KARIM عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292٫686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/04859/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيل المدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: 
ح�شن محمد علي حمد. مبنى 184 �شقة 34 طريق 2608 مجمع 326 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة.

رقم.الدعوى:.7/00953/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
المنامة.  IBRAHIM KHALIL TAZUL ISLAM. مبنى 128 �شقة 22 طريق 384 مجمع 306 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320٫692 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/20854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زينب البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل 
ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مبنى 1057 �شقة 12 طريق 1532 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   533٫862 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   816

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/19318/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IPEINT PUPLIC RELATIONS W.L.L. مبنى 42 طريق 4626 مجمع 426 جدحف�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2090٫765 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/00506/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع   359 طريق   1 �شقة   75 مبنى   .ABDURAHMAN KANNANKULAVAN عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248٫482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/21158/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شالح �شنين الحيدي. مبنى 51 �شقة 2 طريق 5305 مجمع 253 قاللي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 112٫616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 13-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/16042/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ASHFAQ AHMED BUTT .الرقم ال�شخ�شي: 580822214 مبنى 1521 �شقة 3 طريق 
945 مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111٫033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 13-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/16537/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
محمد اأحمد ن�شر محمد الحاذق. الرقم ال�شخ�شي: 780659635. مبنى 1195 �شقة 52 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 1577٫83 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   351

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/18693/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى 2428 مجمع  ال�شخ�شي: 910107580.  الرقم  عثمان.  را�شد  فاطمة محمد حمد  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 342٫593  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   907

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/18755/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: TOM COURTNEY. الرقم ال�شخ�شي: 880725001. مبنى 1038 �شقة 31 مجمع 340 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408٫998 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/17439/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: هند جا�شم محمد فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 660110415. مبنى 3442 �شقة 12 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 116٫567 دينارًا مع  721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/12993/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
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المدعى عليه: محمد عبدالمهدي ميرزا عبا�س الحواج. الرقم ال�شخ�شي 750704837. مبنى 
329 مجمع 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2831٫612 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/17856/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شخ�شي  الرقم  فتيل.  عبدالر�شول  ح�شين  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 112٫12 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1201 مجمع   1272 مبنى   .201515322

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/18753/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOHN KENNEDY FUL. الرقم ال�شخ�شي: 840263139 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

281٫44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/17562/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شفيق 
الحد.   112 مجمع   25 مبنى   .730805301 ال�شخ�شي:  الرقم  عنان.  ال  عبداهلل  علي  محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 541٫311 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.2/18126/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 223 مبنى   .801321999 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJULAL PARAKKUL MEETHAL عليه: 
�شقة 12 مجمع 937 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482٫308 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/17828/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد حميد. المدعى عليه:  اأحمد ايوب  المدعية: البيدر لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه 
حمد عبداهلل فا�شل حامد ال�شليمي. الرقم ال�شخ�شي: 710304129. مبنى 322 �شقة 12 مجمع 
207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18783/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 .610107194 ال�شخ�شي  الرقم  اإ�شماعيل.  م�شطفى  محمد  �شامي  عليه:  المدعى  الوداعي. 
مع  دينارًا   4627٫388 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   11 �شقة   118 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/17836/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم   SARDAR ABDUL SAMI KHAN عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
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ال�شخ�شي: 600602249. مبنى 1200 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93٫33 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/21097/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 791205355. مو�شوع  الرقم  ال�شيد جعفر علوي جواد.  جواد 

113٫407 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 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/08348/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAM PARSAD،DHARMA CHAN SAMAN. الرقم ال�شخ�شي 800597745. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 665٫378 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 

2016/09/07 لنظر الدعوى للمرافعة.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02300/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  عبداهلل  مهدي  فاطمة  المدعي:  وكيل  الق�شاب.  خليل  اأحمد  عبداهلل  جعفر  المدعي: 
مو�شوع   850609135 ال�شخ�شي:  الرقم  الجدوع.  اأحمد  خليل  ثابت  عليه:  المدعى  الق�شاب. 

الدعوى: طلب مبلغ 500 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.4/04589/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  البنعلي. وكيل المدعية: طيبه  المدعية: الدار لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: نادر بهمن اكبر عبدالر�شا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1612 

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 2016/09/19 لنظر الدعوى تم ورود التقرير.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/03442/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: المحرق للكمبيوتر. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: اأحمد 
 3432 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870128957 ال�شخ�شي:  الرقم  الفزاري.  �شعيد  عبداهلل 

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 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.3/01264/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870536974 ال�شخ�شي:  الرقم   .NABEEL BILLIADATH

879٫341 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 

2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/05126/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجاريه.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   1200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .mujibullah khan عليه:  المدعى 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.6/17524/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعين: عبا�س من�شور عمران عبداهلل، فاطمه من�شور عمران عبداهلل، عبداهلل ح�شن عمران 
عبداهلل، رباب ح�شن عمران عبداهلل، ليلى ح�شن عمران عبداهلل، بدريه ح�شن عمران عبداهلل، 
منى ح�شن عمران عبداهلل، زهره من�شور عمران عبداهلل، قدريه ح�شن عمران عبداهلل، يثرب 
ح�شن عمران عبداهلل، انور ح�شن عمران عبداهلل، �شميه ح�شن عمران عبداهلل، المدعى عليهم: 
بو�شهيل،  عي�شى  علي  عبدالنبي  اأحمد جا�شم عمران عبداهلل،  نا�شر،  يعقوب عمران عبداهلل 
اني�شه جا�شم عمران عبداهلل، �شالح جا�شم عمران عبداهلل، دانه جا�شم عمران عبداهلل، عمران 
جا�شم عمران عبداهلل، عبدالنبي جا�شم عمران عبداهلل، زينب جا�شم عمران عبداهلل، جميله 
جا�شم عمران عبداهلل، عبدال�شهيد جا�شم عمران عبداهلل، فا�شل جا�شم عمران عبداهلل، منال 
بو�شهيل،  عي�شى  علي  عبدالنبي  ريما  عبداهلل،  عمران  جا�شم  ح�شين  عبداهلل،  عمران  جا�شم 
انت�شار عبدالنبي علي عي�شى بو�شهيل، علي عبدالنبي علي عي�شى بو�شهيل، فاطمه عبدالنبي 
علي عي�شى �شهيل، اأحمد عبدالنبي علي عي�شى بو�شهيل، عي�شى عبدالنبي علي عي�شى بو�شهيل، 
جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: مبلغ من المال 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 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/00383/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ايمان محمد عبداهلل ح�شين باقر. الرقم ال�شخ�شي: 951208284. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

143٫333 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.9/00747/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع   .860746850 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD ABDUS SALAM ALI عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 295٫025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/01182/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ASHOKA APPICHADUKA. الرقم ال�شخ�شي: 830529080 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 220٫492 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/02623/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: 
RAJAMOORTHI VISWANATHAN. الرقم ال�شخ�شي 910415633 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 70 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02815/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف ح�شن عبدالحميد ح�شن ابو الليل. الرقم ال�شخ�شي: 761108998 مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 344٫047 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/03464/2016/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: DEANBLOUSE. الرقم ال�شخ�شي: 700363327. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1249٫088 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/03822/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: SUMONMIAH FIROZMIAH. الرقم ال�شخ�شي 880456787 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 249٫786 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02295/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WINSTON NAPALIT AGOR. الرقم ال�شخ�شي 650116879 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 258٫132 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.9/02362/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع   .650116879 ال�شخ�شي  الرقم   .MARIA CRISTINA LOPEZ DIONELA عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 575٫107 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.9/00098/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880253274  الرقم   .JABED HOSSEN ABDUL عليه: 

مبلغ 255٫375 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/04151/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: اإتحاد مالك لمركز اأوركيد لالأعمال. وكيل المدعي: ح�شين علي محمد تقي المدعى 
عليه: فهد عبدالعزيز يو�شف ال�شاعر. الرقم ال�شخ�شي: 201603960 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4815٫36 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/02669/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: جالل محمد اأحمد علي بوجيري. وكيل المدعي: ب�شرى يو�شف اأحمد معيوف
مو�شوع   811256022 ال�شخ�شي  الرقم   .AIDAH BT ADANG CAKING عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 1300 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.1/19348/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة ماك ك�شتورز. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: مجيد ح�شن 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 1842٫75  اأحمد عبا�س. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/03566/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ABDUL عليه  المدعى  �شيادي.  عي�شى  �شامي  المدعي:  وكيل  ح�شن.  محمد  ح�شين  المدعي: 
JALIL KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 900331267. 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 2016/09/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/02678/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة المتحدة للفنادق ذ.م.م. وكيل المدعية: خالد محمد هتيمي العا�شمي المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   1267٫981 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للتدريب.  داينمك  معهد  عليه: 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/06843/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
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الدو�شري. المدعى عليه: مح�شن محمد ال�شيد محمد. الرقم ال�شخ�شي 651205417. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 2326 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 2016/09/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.6/16437/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: ابراهيم اأحمد �شرحان اأحمد �شرحان. وكيل المدعي: يو�شف زين العابدين زينل

العقاري مو�شوع  والت�شجيل  الم�شاحة  المدعى عليه: عادل مفتاح عي�شى مفتاح م�شيفر، جهاز 
الدعوى: طلب مبلغ 30000 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 2016/09/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.7/07532/2016/02

تبليغ.باحل�سور
علي  عبداهلل  عبا�س  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الأدرج. الرقم ال�شخ�شي: 1-15253. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 462٫928 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 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/13081/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
 .651033020 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD MILON ABDUL ALIM عليه:  المدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136٫635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.7/09589/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: اأحمد حمد اليامي. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   430٫31 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201508818

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/05319/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: علي محمد ر�شا عبا�س مندكار. وكيل المدعي: زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي. 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 201604849. مو�شوع  الرقم   .saida abdullaeva المدعى عليها: 

مبلغ 1050 دينار 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 2016/09/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/02646/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 .880916591 ال�شخ�شي  الرقم   .SHAMMEEL VAIDYARAKATHU MOHAMMED ALI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253٫517 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/00109/2016/02
تبليغ.باحل�سور..

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RONIE MEJORADA CAGAS. الرقم ال�شخ�شي 851129900 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 207٫256 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.4/03202/2016/02

تبليغ.باحل�سور
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .AMILA DHANUSHKA WIJESEKARA KOMBUGE عليه:  المدعى 
780303695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1022٫266 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/04078/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
واحة البدو للمقاولت البناء/ ل�شاحبها عبدالمنعم بخيت عبداهلل بدو. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 179٫457 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 2016/09/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/01755/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فاطمة عبا�س حبيب محمد العالي. الرقم ال�شخ�شي: 910301220 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 206٫637 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.5/01716/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طالل محمد ر�شول ا�شماعيل مقد�شي. الرقم ال�شخ�شي: 840200102 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 75٫733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/02736/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: ح�شن  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
اأحمد ابراهيم اأحمد ثاني. الرقم ال�شخ�شي: 820806307. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 68٫6 

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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/03148/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MARY المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 751244490 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  الرقم   .JANE LUMAGBAS UNICO

78٫133 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02165/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: ن�شر ال�شربيني محمد ابراهيم طبل. المدعى عليه: �شفريات �شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   162 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2-82030

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02000/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .810706857 ال�شخ�شي:  الرقم  المهزع.  محمد  اأحمد  عبدالرحمن  را�شد 

طلب مبلغ 226٫34 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/02817/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فوؤاد منظور خان محمد منظور. الرقم ال�شخ�شي: 630404607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

111٫351 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/02528/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: خديجة 
عبدالنبي عبداهلل عبدالوهاب الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 850607833

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70٫3 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/02524/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MD:عليه المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 .790838443 ال�شخ�شي  الرقم   .NURULAMIN KHONDOKER MD KHONDOKER
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71٫93 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/00806/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .86041390 ال�شخ�شي:  الرقم   .DANIEL LEE STRANGE

113٫364 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/06955/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .ZEYBA JEMAL AULKERA عليه:  المدعى  بوعبا�س.  ابراهيم  قا�شم  عبداهلل  المدعي: 
الرقم ال�شخ�شي: 900166983. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800 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 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/16855/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SUNIL المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  �شقة 12 مجمع 304  ال�شخ�شي: 690532822. مبنى 38  الرقم   .PAPPAN

الدعوى: طلب مبلغ 1998٫312 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.6/09875/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
خالد علي مو�شى الم�شابه. الرقم ال�شخ�شي: 711201854. مبنى 1049 طريق 90 مجمع 1014 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 400٫635  الدعوى: طلب  مو�شوع  الهملة. 

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

م�شتندات من قبل وكيلة المدعي واأنها قد حددت جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18864/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 304 مجمع   2418 طريق   2516 مبنى   .MOHAMMAD ELIAS HOSSAIN KARIM عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292٫686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/04859/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيل المدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: 
ح�شن محمد علي حمد. مبنى 184 �شقة 34 طريق 2608 مجمع 326 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة.

رقم.الدعوى:.7/00953/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
المنامة.  IBRAHIM KHALIL TAZUL ISLAM. مبنى 128 �شقة 22 طريق 384 مجمع 306 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320٫692 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/20854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زينب البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل 
ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مبنى 1057 �شقة 12 طريق 1532 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   533٫862 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   816

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/19318/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IPEINT PUPLIC RELATIONS W.L.L. مبنى 42 طريق 4626 مجمع 426 جدحف�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2090٫765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/00506/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع   359 طريق   1 �شقة   75 مبنى   .ABDURAHMAN KANNANKULAVAN عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248٫482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.7/21158/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شالح �شنين الحيدي. مبنى 51 �شقة 2 طريق 5305 مجمع 253 قاللي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 112٫616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/16042/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ASHFAQ AHMED BUTT. الرقم ال�شخ�شي 580822214. مبنى 1521 �شقة 3 طريق 
945 مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111٫033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/16537/2015/02

تبليغ.باحل�سور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
محمد اأحمد ن�شر محمد الحاذق. الرقم ال�شخ�شي: 780659635. مبنى 1195 �شقة 52 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 1577٫83 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   351

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18693/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مبنى 2428 مجمع  ال�شخ�شي: 910107580.  الرقم  عثمان.  را�شد  فاطمة محمد حمد  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 342٫593  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   907

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/18755/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: TOM COURTNEY. الرقم ال�شخ�شي: 880725001. مبنى 1038 �شقة 31 مجمع 340 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408٫998 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/17439/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: هند جا�شم محمد فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 660110415. مبنى 3442 �شقة 12 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 116٫567 دينارًا مع  721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/12993/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: محمد عبدالمهدي ميرزا عبا�س الحواج. الرقم ال�شخ�شي 750704837. مبنى 
329 مجمع 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2831٫612 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.3/17856/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ال�شخ�شي  الرقم  فتيل.  عبدالر�شول  ح�شين  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 112٫12 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1201 مجمع   1272 مبنى   .201515322

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/18753/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOHN KENNEDY FUL. الرقم ال�شخ�شي: 840263139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

281٫44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/17562/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شفيق 
الحد.   112 مجمع   25 مبنى   .730805301 ال�شخ�شي:  الرقم  عنان.  ال  عبداهلل  علي  محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 541٫311 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.2/18126/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 223 مبنى   .801321999 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJULAL PARAKKUL MEETHAL عليه: 
�شقة 12 مجمع 937 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482٫308 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/17828/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  اأحمد حميد.  ايوب  اأحمد  المدعي: طيبه  وكيل  لالإلكترونيات.  البيدر  المدعي: 
 12: �شقة   322: مبنى   .710304129 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شليمي.  حامد  فا�شل  عبداهلل  حمد 
مجمع: 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18783/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 .610107194 ال�شخ�شي  الرقم  اإ�شماعيل.  م�شطفى  محمد  �شامي  عليه:  المدعى  الوداعي. 
مع  دينارًا   4627٫388 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   11 �شقة   118 مبنى 

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

جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/17836/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم   SARDAR ABDUL SAMI KHAN عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
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ال�شخ�شي: 600602249. مبنى 1200 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93٫33 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13م لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/12942/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
CHRISTOFOROS PANOS. الرقم ال�شخ�شي: 701045540. مبنى 3136 �شقة 91 طريق 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 122  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  2445 مجمع 324 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.6/15353/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KRISHNAPURA ALTHAF HASSAN. الرقم ال�شخ�شي 730352293. مبنى 1513 
الر�شوم  مع  دينارًا   488٫958 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مرقوبان.   605 مجمع   575 طريق 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/15577/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1305 مبنى   .930806743 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  عبدالرحمن  عبداهلل  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   224٫584 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1213 مجمع   1302

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
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جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/20747/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .690346875 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL عليه: 
مبنى 9197 طريق 134 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327٫839 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/17168/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: PAMELA CARDOZA DUREMDES. الرقم ال�شخ�شي 740914200. مبنى 
2758 �شقة 106 طريق 4650 346. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 326٫685 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.3/02284/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد علي ح�شن علي �شلوم. الرقم ال�شخ�شي: 920712223. مبنى 2608 طريق 226 
الر�شوم  مع  دينارًا   295٫737 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحدريه.  ال�شهله/   368 مجمع 

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

جل�شة 2016/06/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.1/02304/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 870196693.  الرقم   RAHUL KIZHAKKEVALLAYIL RAVEENDRAN عليه: 
مبلغ 291٫788  الدعوى: طلب  المنامة مو�شوع  �شقة 22 طريق 615 مجمع 306  مبنى 1151 

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

2016/06/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.5/16625/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: اأحمد �شالح م�شلح الكاللي. الرقم ال�شخ�شي: 480107718. مبنى 653 طريق 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 543٫369 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  1920 مجمع 919 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/06928/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
BABEESH PULLERIKANDIMEETHAL. مبنى 110 �شقة 7 طريق 15 مجمع 707  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   297٫352 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلي. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/08267/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي. مبنى 310 �شقة 33 طريق 3411 مجمع 334 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125٫28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.9/06726/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: من�شور قائد ح�شين ع�شكر. مبنى 116 طريق 806 مجمع 308 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105٫048 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.3/13127/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 IDRIS المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
HUSSEN IBRAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 710169132. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/09713/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
GAJENDRAN EMPERUMAL. الرقم ال�شخ�شي: 860336468. مبنى 1182 طريق 5637 

مجمع 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155٫87 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.9/16158/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها �شاره 
خالد بدر را�شد عتيق. الرقم ال�شخ�شي: 931105633. مبنى 995 طريق 1617 مجمع 1218 
مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70٫597 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/16048/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RAY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 22 �شقة   2174 مبنى   .670155519 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALEXIS CELESTINO VALINO

الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 205٫355  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   324 طريق 2435 مجمع 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.7/15960/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VENKATESAN KRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي: 841040044. مبنى 345 طريق 345 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   488٫398 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   255
اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.9/17561/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ر�شا  عليه  المدعى  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
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محمد عبداهلل النجدي. الرقم ال�شخ�شي: 751200530. مبنى 701 طريق 2006 مجمع 718 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   544٫339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  زايد.  مدينة 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/16153/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شالح 
المحرق.   210 مجمع   1019 طريق   456 مبنى   .830638318 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلوم.  علي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136٫489 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.9/17469/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه عمار 
 1216 طريق   110: مبنى   .870206214 ال�شخ�شي:  الرقم  المطيري.  محمد  عمار  ابراهيم 
مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 584٫418 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/06638/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شديق عمر عبدال�شمد الح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 581113284. مبنى 1590 �شقة 3 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   362٫28 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   901 مجمع   151

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
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جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/06331/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 DANTE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
MAYORDO PALLORINA. الرقم ال�شخ�شي: 501011242. مبنى 242 طريق 2508 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 242٫948 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   325
اأتعاب المحاماة.     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.2/05436/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 205 �شقة   929 مبنى   .721137105 ال�شخ�شي:  الرقم  رحال.  جوزيف  انطونيو  تيوفيلو  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   273٫37 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع   3620 طريق 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/07008/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOMON DARU MIA. الرقم ال�شخ�شي: 870179225. مبنى 1722 طريق 1280 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 244٫291 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   302

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.9/07009/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 238 طريق   2465 مبنى   .85013480 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SHAHID عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   230٫806 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
    

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.8/07019/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOZAMMEL MOSARAF HOSSAIN. الرقم ال�شخ�شي 820359963. مبنى 1550 
الر�شوم  مع  دينارًا   249٫293 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع   1010 طريق 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/07397/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة 11 طريق  ال�شخ�شي: 770154085. مبنى 3207  الرقم   .DANILO.JR JOSON عليه: 
2149 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241٫2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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الدعوى: 9/06721/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PHILIPPE ALAIN MARIANI. الرقم ال�شخ�شي: 610550071. مبنى 121 �شقة 12 طريق 

383 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151٫104 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
الدعوى: 9/06721/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PHILIPPE ALAIN MARIANI. الرقم ال�شخ�شي: 610550071. مبنى 121 �شقة 12 طريق 

383 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151٫104 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.4/06729/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عبده فتح الرحمن ف�شل المنان ب�شارة. الرقم ال�شخ�شي: 38031167. مبنى 643 �شقة 1 طريق 
120 مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166٫018 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/07332/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: CLEMENT PRAVEEN JOSEPH. الرقم ال�شخ�شي 851129161
مبنى 1073 طريق 2113 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250٫541 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/07329/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 408 طريق   602 مبنى   .781317711 ال�شخ�شي:  الرقم   .HALIM ABUL KHAYER عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   245٫68 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.6/15689/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شعود �شالح لحدان �شالح الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 820908525 مبنى 257 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى 118٫061  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع  عي�شى مجمع 907  ال�شيخ   83

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/08960/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED RABEESH NALUKUDI PARAMBA عليه:  المدعى 
850528690. مبنى 198 طريق 4904 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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1511٫22 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/13346/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شين 
 708 مجمع   844 طريق   2256 مبنى   .940709465 ال�شخ�شي:  الرقم  العجمي.  مهدي  علي 
�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1385٫912 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/17854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: جودري نديم قادر. الرقم ال�شخ�شي 201515342. 
مبنى 1415 طريق 330 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176٫21 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.1/16420/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه علي 
�شالح ابراهيم مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 930203909. مبنى 709 طريق 3325 مجمع 633 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323٫427 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.2/06215/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شهركان. مو�شوع  الترابين. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 1041  �شالم عبداهلل خمي�س  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 329٫14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/06377/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ROSARIO ESTIBERO. مبنى 245 طريق 651 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 171٫934 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/05076/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD AMIN ANJUM. مبنى 3245 طريق 249 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 265٫343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/07743/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  خليفة.  اآل  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ح�شين جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 220001073. مبنى 1094 �شقة 102 طريق 830 مجمع 
308 المنامة �شاحب محل فوتو جيت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151٫982 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.6/16082/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ح�شين 
ابراهيم عبداهلل �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830105182. مبنى 841 طريق 5433 مجمع 754 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   93٫735 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/16678/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: VINOD KUMAR RANULAL JAIN. الرقم ال�شخ�شي 680163786. مبنى 210 �شقة 
الر�شوم  مع  دينارًا   89٫6 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع   3605 طريق   21

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.9/16752/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
النويدرات.   643 مجمع   6005 طريق   79 مبنى   .82176 ال�شخ�شي:  الرقم   .Ateqa Flower

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335٫979 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.9/18525/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وهيب عادل اأحمد الكويحي. الرقم ال�شخ�شي:850166063. مبنى 1911 �شقة 11 طريق 
2153 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 363٫235 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/15842/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 2421 طريق   63 �شقة   1287 مبنى   .811030199 ال�شخ�شي:  الرقم   .HOI YIN LEE عليه: 
مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/16831/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RONIE ROSE VIDAL. الرقم ال�شخ�شي: 800929039. مبنى 2440 �شقة 12 طريق 
2831 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى 317٫594 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.5/17273/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: QAMAR KHALIL. الرقم ال�شخ�شي: 890229481. مبنى 378 طريق 427 مجمع 704 
�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309٫488 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/16686/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شبريه طارق محمد �شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 891103570 مبنى 859 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   357٫464 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات.   643 مجمع   4315

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

2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/11603/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 99 طريق 36 مجمع  ال�شخ�شي: 720206880.  الرقم   .SHAKEEL ASHRAF KIANI

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   569٫708 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   536
اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.1/18216/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 710801246. مبنى 127 طريق 2153  الرقم  التركي.  اأحمد  �شريف  �شامي  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   315٫012 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.8/10488/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMADIRFAN. الرقم ال�شخ�شي: 910142882. مبنى 589 طريق 210 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   606٫86 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/15761/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبدالر�شا محمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 840804598. مبنى 1205 طريق 508 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   409٫159 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .468 مجمع 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/09677/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD AMIR. الرقم ال�شخ�شي: 850749085. مبنى 149 �شقة 12 طريق 3703 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   280٫885 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....لذا.تعلن.المحكمة.ال�سغرى.المدنية.الولى.للمدعى.عليه.المذكور.اأعاله.باأنها.قد.حددت.

جل�سة.2016/10/30.لنظر.الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى
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ا�ستدراك

وزير  قرار   ،2016 يونيو   16 بتاريخ  ال�شادر   )3266( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�شر 
العمل والتنمية الجتماعية رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اإبداع هوب 
للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، وقد جاء يف املادة )1( منه اأن رقم ال�شجل التجاري هو 
)1-72853( وال�شحيح هو )2-89171(، كما ن�شر يف ذات العدد قرار وزير العمل والتنمية 
)موؤ�ش�شة  للتدريب  �شلة  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )55( رقم  الجتماعية 
تدريبية خا�شة(، وقد جاء يف املادة )1( منه اأن رقم القيد هو )2/م.ت.خ/2015( وال�شحيح 

هو )2/م.ت.خ/2016(.
لذا لزم التنويه


